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كلمة مفتاح

يقوم اإلعالم بدوره التقليدي الهام واألساسي كناقل للحقيقة في أي صراع  .فأحد أهم مصادر
قوته هو قدرته على تزويد اجلمهور باملعلومات التي متكنه من اتخاذ القرارات ،وهنا يجب اإلشارة إلى
أن القرارات ال تتخذ اعتمادا ً على املعلومات فقط وإمنا على الطريقة التي تعرض فيها هذه املعلومات
فبإمكان اإلعالم أن يؤكد أو ينفي رواية مصدر رسمي ،بإمكانه أن يكشف اخلداع ،وبإمكانه أيضا أن
يصحح اخلطأ الناجت عن التغييب املتعمد ألحداث أو غير املتعمد ألحداث تشكل حقيقة اخلبر .إن
التطور الذي حدث في وسائل االتصال وفي ميدان تكنولوجيا املعلومات قد جعل لإلعالم تأثيرا أكبر
في تشكيل وعي اجلمهور،لقد أصبح أحد األركان األساسية للدولة واجملتمع احلديثني.
يكتسب اإلعالم أهمية خاصة في حاالت الصراع بني الشعوب كما هو احلال في الصراع الفلسطيني-
اإلسرائيلي ،فمنذ اتفاق أوسلو في العام  1993الذي أدى إلى استقاللية وسيطرة محدودتني على
جزء من األرض الفلسطينية ،تغيرت مهمة اإلعالم بشكل جذري ،حيث أن فلسفة هذا االتفاق
جعلت من بناء الثقة بني الشعبني الفلسطيني واإلسرائيلي شرطا ال ميكن االستغناء عنه للتقدم
في عملية السالم وبالتالي أعطت لإلعالم في كال اجلانبني دورا حاسما في هذه العملية الصعبة
من بناء تلك األرضية املشتركة ،إعالم صادق ،موثوق ،بحثي ،غير منحاز ،يحتوي على املعلومات وخال
من التحريض يخدم هذا الهدف  .أثبت فشل مفاوضات «كامب ديفيد» في متوز من العام 2000
وانطالق االنتفاضة الفلسطينية الثانية بعد ذلك بفترة محدودة إخفاق اإلعالم على طرفي الصراع
في املهمة التي كان عليهما االضطالع بها.
اعترافا ً منا بأهمية اإلعالم وحتديدا في تغطيته للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،فإن املبادرة
الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية «مفتاح» ،وبالشراكة مع مؤسسة «كونراد
أديناور» األملانية ،أقدمت على إطالق مشروع القراءة النقدية لإلعالم املكتوب ،مستهدفة طالب
اإلعالم في اجلامعات الفلسطينية ،ويهدف املشروع إلى إكسابهم مهارات لها عالقة بكيفية
قراءة املادة اإلخبارية وكيفية التعامل معها كطالب إعالم اليوم وصحافيني في املستقبل.
د .ليلي فيضي
املدير التنفيذي
املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية « -مفتاح»
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أوال :مقدمة

يقوم هذا املشروع على القراءة النقدية لإلعالم الفلسطيني املكتوب ممثال بصحف“ :القدس”،
“األيام” “احلياة اجلديدة” ،وينفذ بالشراكة مع املؤسسة األملانية “كونراد أديناور”.

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

وهو يشتمل على إصدار عشرة تقارير على مدار العام  2010حتوي مراجعة حتليلية ونقدية للطريقة
التي تتعامل بها تلك الصحف مع أحداث ميدانية وسياسية محلية وعربية ودولية ،وكيفية
تغطيتها لهذه األحداث ،وأولويات تلك الصحف في اختيار مواضيعها وعناوين أخبارها وتقاريرها.
ولهذا الغرض فقد عقدت خمسة لقاءات جرى التنسيق بشأنها مع إدارات اجلامعات الفلسطينية،
أو عبر أقسام وكليات اإلعالم خاصة في جامعة القدس التي عقدت فيها معظم اللقاءات مبشاركة
طلبة من جامعتي بير زيت ،والنجاح الوطنية  ،وتخللها عرض نتائج التقارير إضافة إلى حلقات
نقاش مع طلبة اإلعالم املستهدفني باملشروع ،بهدف إطالعهم على مكامن اخللل في التغطية
اإلعالمية في الصحف الثالث والبدائل املمكنة لتجاوز هذا اخللل.
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ثانيا :لقاءات تفاعلية

عقدت وحدة الرصد في مؤسسة «مفتاح» منذ انطالق هذا املشروع مطلع العام اجلاري 2010
خمسة لقاءات كان آخرها اللقاء الذي عقد في مباني جامعة القدس في رام اهلل بتاريخ
 ،2010/10/19وشارك فيه ما مجموعه  13من طالب اجلامعة ،علما بأن العدد الكلي من الطالب
الذين شاركوا في اللقاءات اخلمس والتي نظمت بالتناوب في مبنى كلية اإلعالم باجلامعة وفي مقر
مؤسسة «مفتاح» وصل إلى ما مجموعه .75
وقد عرض أمام هؤالء الطالب قراءة نقدية وحتليلية لعدد من التقارير التي تناولتها الصحف الثالث
بلغ عددها  10تقريرا ،توقفنا عندها بالدراسة والنقاش ،وتعرف الطالب معنا خاللها على مكامن
اخللل التي ظهرت في تغطية الصحف لتلك املواد اإلخبارية ،سواء من حيث املواقع التي وردت فيها
التقارير على الصفحات األولى من تلك الصحف ،وحجم املساحة التي أعطيت لها ،ومضامني
التقارير واملصادر اإلخبارية التي استندت إليها إن كانت محلية أو من وكاالت أنباء عاملية معروفة،
ودقة ما ورد فيها من معلومات ،مع تركيز على ما ظهر في التغطية من تفاوت بني صحيفة
وأخرى ،ومحاولة معرفة أسباب هذا التفاوت ،وسياسات التحرير املتبعة في كل صحيفة ،وتوضيح
حقيقة تلك السياسات التي حتكم تغطية تلك الصحف ،إضافة إلى القيام بإعادة حترير لعناوين
تلك الصحف وما تناولته من تقارير وأخبار ،وصياغتها على نحو جديد يتالءم مع ضرورات التحرير
السليمة التي ال تخل باملضامني ،وتضع تلك املواد في مواقعها الصحيحة ،وباحلجم الذي تستحقه،
مبا في ذلك مراجعة وفحص الصور الفوتوغرافية املرفقة بتلك التقارير ،وما احتلته من مساحات،
واملواقع التي وردت فيها ،وإعادة صياغة شروحات تلك الصور لتتالءم مع ما تظهره تلك الصور،
ونقاش ذلك مع الطلبة املشاركني في كل لقاء الذين أظهروا حماسا كبيرا وتفاعال منقطع النظير
بدا لنا من خالله حاجتهم املاسة لهذا النوع اجلديد من املعرفة املكتسبة بالتدريب ،وأظهر العديد
منهم إدراكا واعيا ملكامن اخللل في التغطية اإلخبارية في الصحافة احمللية املكتوبة ،وضرورة
جتاوزها ،وتقدمي مادة إعالمية محررة على نحو غير الذي ترد فيه ،ووفق معايير مهنية سليمة.
ولقد ملسنا من مجمل النقاشات وما تخللها من استفسارات من قبل الطلبة عبر اللقاءات اخلمس
التي عقدناها تناميا في الفهم واملعرفة لدى الطلبة ،بل أن بعضهم أبلغنا بأنه بات يحتفظ يوميا
بنسخ من الصحف الثالث ،ويقوم مبراجعة عناوين أخبارها وتقاريرها ورصد مكامن اخللل فيها
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القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

ومحاولة إعادة حتريرها وصياغتها من جديد بناء على ما تلقاه من معلومات في اللقاءات التفاعلية
التي شارك فيها ،وبات أيضا أكثر إدراكا لألسباب التي جتعل كل صحيفة من الصحف الثالث تبرز
تقارير على حساب تقارير أخرى ،وفي آخر لقاء جمع وحدة الرصد مع هؤالء الطلبة بدا واضحا أن
املشروع حقق غايته ،مع ما أبداه الطلبة من رغبة في تواصله واستمراريته ،وتطويره في مرحلة
تالية كي يجمع ممثلني عن وسائل اإلعالم املكتوبة لالستماع منهم عن سياسات التحرير املتبعة
في صحفهم ،وحتري أسباب اخللل في التغطية احلالية ،ومدى وإمكانية جتاوزها وتالفيها.
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ثالثا :نماذج وأمثلة:

كما أوردنا سابقا ،فقد عرضت أمام الطلبة املشاركني في اللقاءات اخلمس نتائج الرصد والتحليل،
والقراءة النقدية لعدد ال بأس به من التقارير ،عاجلت في معظمها قضايا داخلية محلية ،إضافة
إلى بعض املواضيع املرتبطة بأحداث محلية وعربية ودولية.
ونكتفي في هذا امللخص بعرض مجموعة من النماذج واألمثلة لبعض التقارير التي وجدنا أن خلال
ورد في تناول الصحف الثالث إبان تغطيتها لها ،وهي من األمثلة البارزة التي توقفنا عندها وجرى
منا قشتها مع الطلبة.

 .1الصدامات على احلدود الفلسطينية املصرية
عشية وصول قافلة شريان احلياة إلى قطاع غزة
شهدت احلدود الفلسطينية املصرية يوم السادس من كانون الثاني  2010وعشية وصول قافلة
شريان احلياة إلى قطاع غزة صدامات بني قوى األمن املصرية ومتظاهرين فلسطينيني كانوا
يحتجون على منع القافلة من دخول قطاع غزة ،ما أسفر في حينه عن مقتل جندي مصري وإصابة
عشرات املتظاهرين ،وتبادل اجلانبان الفلسطيني واملصري االتهامات بشأن املسئولية عن مقتل
اجلندي املصري ،وما أوقعته تلك الصدامات من إصابات في اجلانب الفلسطيني ،في وقت لم تكن
اتضحت فيه في ذلك الوقت مسئولية أي طرف عن تلك األحداث ،وما أسفرت عنه من نتائج.
وقد دلت عملية الرصد التي قمنا بها للصحف الثالث في تقريرنا األول الصادر في شهر شباط
من العام اجلاري  2010التفاوت الواضح فيما بينها في تغطية تلك األحداث سواء في موقع احلدث
على الصفحة األولى من كل صحيفة ،وفي مضمون املادة اإلخبارية ودقتها ،وقد ظهر هذا التفاوت
جليا وواضحا بني صحيفة «األيام» من جهة ،وصحيفتي «القدس» و«احلياة اجلديدة» من جهة أخرى.
9

فصحيفة «األيام» مثال وضعته مادة رئيسية على ميني صفحتها األولى باعتباره احلدث األبرز واألهم
واختارت له عنوانا من ثالثة سطور.
ومع أن الصحيفة ألم حتمل جهة فلسطينية بعينها املسئولية عن الصدامات في عنوانها الرئيس،
إال أنها فعلت ذلك في شرح الصورة املرفقة بالتقرير والذي ورد فيه:
«أنصار حركة حماس يرشقون رجال الشرطة املصريني املتواجدين على احلدود باحلجارة خالل
صدامات وقعت أمس»
كما نص التقرير والذي يبدأ باإلشارة إلى مقتل اجلندي املصري يتضمن كثيرا من اإلشارات التي
توحي بأن من قتل اجلندي هم أنصار حماس بالرغم من الغموض الذي رافق ذلك وعدم وضوح اجلهة
املسئولة عن ذلك.
لكن صحيفتا «احلياة اجلديدة» والقدس» وعلى خالف «األيام» اختارتا حدثا محليا وسياسيا آخر
احتل عناوين نشرات األخبار ووسائل اإلعالم في حينه وهو تصاعد وتيرة االستيطان اإلسرائيلي في
القدس الشرقية احملتلة ،ما عكس أولويات كل صحيفة إزاء تداعيات احلدثني وارتباطهما مبا كان
يجري على الساحة الفلسطينية الداخلية ،خاصة فيما يتعلق بقضية املصاحلة الوطنية ،وجمود
العملية السياسية ،وما واكبه من تصعيد إسرائيلي ميداني.
ومثل هذا التفاوت وجدناه في صحيفة «احلياة اجلديدة» التي جمعت بني احلدثني وأبرزتهما على
صدر صفحتها األولى حيث اختارت التصعيد اإلسرائيلي املتعلق باالستيطان ووضعته على ميني
تلك الصفحة  ،وأبرزت أيضا على نحو كبير ما جرى احلدود املصرية الفلسطينية ،لكنها كما
فعلت «األيام» اختارت عنوانا مثيرا بشأن تلك الصدامات ،وحمل حماس مسئولية التظاهرة في
رفح ،ومقتل الشرطي املصري برصاص فلسطيني ،وهو ما ورد في بداية نص التقرير أيضا  ،مستندة
فيما نشرته إلى مصادر أمنية مصرية ،وإلى تقارير وكاالت أنباء عاملية – رغم أن األخيرة لم تشر إلى
املسئول عن مقتل اجلندي املصري .كما أن مصطلحات الصحيفة أوحت بأن قتل اجلندي املصري
لم يكن عرضيا بل «عملية قنص» أي قتل عن سبق إصرار ،دون أن تهتم الصحيفة بذكر املصابني
واجلرحى من اجلانب الفلسطيني اثنان منهم في حال اخلطر.

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

وقد بدا وضحا من خالل عملية الرصد حرص الصحيفة على حتميل حماس املسئولية ،وهو ما
يتضح من شرح الصورة املرفقة بالتقرير:
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«متظاهرون من حماس يرشقون» برجا لألمن املصري باحلجارة»
وفي صورة أخرى ورد الشرح التالي:
«..ومسلحون من حماس يضربون بالعصي املتظاهرين إلنهاء املواجهات في رفح أمس»

والوقع أن ما ورد من تغطية في «األيام» و»احلياة اجلديدة» الشتباكات احلدود الفلسطينية املصرية
عكس سياسة حترير خاصة بالصحيفتني إزاء أحداث ال زال لالنقسام الفلسطيني الداخلي عالقة
به ،وبالتالي وردت تغطية األحداث على هذا النحو في الصحيفتني الصادرتان في رام اهلل ،واألكثر
قربا والتصاقا في مواقفهما السياسية وتوجهاتهما من صانع القرار السياسي الفلسطيني.
لكن تغطية صحيفة «القدس» لهذه األحداث جاءت مغايرة متاما ملا ورد في «األيام»و»احلياة اجلديدة»،
حيث ورد التقرير املتعلق باشتباكات احلدود أسفل ميني الصفحة األولى وعلى  3أعمدة فقط ، ،وأرفق
بصورة تظهر جتمعا من املتظاهرين الغاضبني يتسلقون اجلدار احلدودي مع مصر دون أن تشير إلى
أنهم من نشطاء حماس أو احملسوبني عليها ،ولم تشر في عنوانها إلى مقتل اجلندي املصري ،وال إلى
املصابني في اجلانب الفلسطيني ،واكتفت بوصف ما جرى ب «الصدامات الدامية» ،بينما اختارت
الصحيفة التصعيد االستيطاني اإلسرائيلي في القدس عنوانا رئيسيا لصفحتها األولى باعتباره
احلدث األبرز واألهم.
ويتضح من خالل الرصد أن»القدس» كانت أكثر توازنا في تغطيتها لهذه األحداث من خالل استنادها
إلى عدة مصادر إعالمية ورسمية من اجلانبني الفلسطيني واملصري ،إضافة إلى ما تناقلته وكاالت
األنباء بهذا الشأن حيث سمت األشياء مبسمياتها سواء في نص التقرير أو في شروحات الصور
املرفقة والتي بدت أكثر موضوعية ودقة من صحيفتي»األيام»و»احلياة اجلديدة».

ثانيا :إعدام احلكومة املقالة  3مواطنني أدينوا
بجرائم قتل   
واحد من املوضوعات التي تابعتها وحدة الرصد في تقريرها اخلامس الصادر في حزيران  ،2010وقد
لفت انتباهنا في رصدنا لتغطية هذا املوضوع املصطلحات التي استخدمت في وصف عملية
اإلعدام والتفاوت الذي بدا جليا في هذا الشأن بني تلك الصحف ،باإلضافة إلى املوقع الذي نشر
فيه التقرير  ،وما تضمنه من معلومات بهذا الشأن.
فصحيفة «القدس» وصفت ما جرى بأنه «تنفيذ حكم إعدام» ،أما اجلهة املنفذة له فكانت
«احلكومة املقالة» وهما ذات املصطلحان اللذين استخدمتهما «األيام» ،على خالف ما ورد في عنوان
صحيفة «احلياة اجلديدة» والذي ورد فيه:
«حماس تعدم  3مواطنني بغزة أدينوا بجرائم قتل»
والفارق في املعنى واملدلول كبير بني املصطلحني الواردين في «القدس»و»األيام» من جهة اللذين
يدالن على أن احلكم باإلعدام نفذ بقرار محكمة ،وبني مصطلح «احلياة اجلديدة من جهة أخرى الذي
يستدل منه أن عملية اإلعدام نفذت دون محاكمة ،ومن قبل حماس وليست احلكومة املقالة عبر
وزارة الداخلية التابعة لها.
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علما بأن صحيفة «القدس» وفي مستهل تقريرها ارتكبت نفس اخلطأ بقولها« :أعدمت احلكومة
املقالة التابعة حلماس التي تسيطر على قطاع غزة ثالثة مواطنني »...نقال عن وكالة األنباء
الفرنسية.
أما صحيفة «احلياة اجلديدة» فقد دمجت بني اإلعدام كحدث ،وهدم احلكومة املقالة لعشرات منازل
املواطنني في رفح كانوا شيدوها دون ترخيص ،مع إبرازها في العنوان عملية اإلعدام أوال:
«حماس تعدم  3مواطنني بغزة أدينوا بجرائم قتل ..واستياء في رفح من هدمها عشرات املنازل»
أما من حيث مصادر املعلومات لهذين احلدثني ،فهي وكاالت األنباء لعاملية« :رويترز» و«الصحافة
الفرنسية» ،وقد ورد في النص هذه املرة« :أعدمت احلكومة املقالة التابعة حلركة حماس التي
تسيطر على قطاع غزة أمس ثالثة مواطنني قالت أنهم «مدانون بجرائم قتل».
بينما جند الصحيفة تخصص مساحة أكبر في تغطيتها لتنفيذ حكم اإلعدام على صفحتها
العاشرة ،حيث تنشر عأعلى ميني الصفحة تقريرا من خمسة أعمدة نقال عن مراسلها في قطاع
غزة وعن وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» تورد فيه عنوانا آخر مغايرا ملا نقلته عن وكاالت
أألنباء العاملية:
منظمات حقوقية أدانت العملية واعتبرتها أحد أشكال التعذيب
«حماس» تنفذ أحكام اإلعدام بحق ثالثة مواطنني على الرغم من عدم مصادقة الرئيس
في حني أن العنوان الذي أوردته «األيام» بشأن تنفيذ حكم اإلعدام كان أقرب لعنوان «القدس»:
مؤسسات حكومية تعارض لعدم مصادقة الرئيس على األحكام
احلكومة املقالة تنفذ حكم اإلعدام رميا بالرصاص بحق ثالثة سجناء جنائيني

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

لكن الصحيفة توسعت في تغطيتها لهذا احلدث ،ومتابعة ردود الفعل عليه خاصة الصادرة
من قبل املؤسسات احلقوقية ،ووجدنا التزام مراسل الصحيفة بالنصوص احلرفية لبيانات تلك
املؤسسات واملصطلحات املتعلقة باجلهة املنفذة ألحكام اإلعدام ،وفي نقل مواقف كافة أطراف
أخرى ذات صلة باحلدث على خالف صحيفة»احلياة اجلديدة».
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ثالثا :أزمة سفينة األمل الليبية:
في تقريرها السابع الصادر في شهر آب من العام  2010تطرقت وحدة الرصد بالقراءة والتحليل
لتغطية الصحف الثالث ألزمة سفينة األمل الليبية التي نقلت مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
والتي انتهت باتفاق مت مبوجبه إنزال حمولة تلك السفينة في ميناء العريش املصري.

وكما هو احلال في جل التقارير ،ظل التفاوت في مكان وحجم التغطية ومصادر املعلومات ما مييز
صحيفة عن أخرى من الصحف الثالث تبعا الهتمامات كل صحيفة ،وسياستها التحريرية.
فصحيفة «القدس» جعلته موضوعا لرئيسيتها وعلى ثمانية أعمدة أربعة منها اشتمل على
العنوان في حني اشتملت األعمدة األربعة األخرى على صورة شاب غزي يحمل صورتني للزعيم
معمر القذافي وجنله سيف اإلسالم خالل جتمع لدعم سفينة املساعدات الليبية ,وبالتالي كان هذا
احلدث هو األبرز في تغطية الصحيفة ألزمة السفينة.
أما من حيث مصادر معلوماتها فقد استندت القدس بشكل أساس إلى مقابلة هاتفية أجراها
مراسلها اخلاص مع سيف اإلسالم القذافي جنل الرئيس الليبي معمر القذافي يعلن فيها بداية انتهاء
األزمة .كما توسعت الصحيفة في تغطيتها لردود الفعل الفلسطينية والعربية واإلسرائيلية ازاء
سفينة األمل واستقت معلوماتها الى وكاالت أنباء محلية وعاملية وعليه أولت الصحيفة اهتماما
خاصا بتنوع مصادر معلوماتها ومواكبتها لهذا احلدث و عكست اهعتماما به من خالل كاريكاتير
نشرته على صفحتها الثامنة عشرة وعلى ستة أعمدة للفنان احمللي خليل أبو عرفة .
في حني خصصت األيام أربعة أعمدة فقط لهذا املوضوع مع أنه كان عنوان رئيسيتها األولى ولم ترفق
هذا املوضوع بصورة للسفينة أو ملتظاهرين في غزة في انتظار وصول سفينة األمل وبدال من ذلك
نشرت صورة أخرى مغايرة متاما للموضوع الرئيس أظهرت استمرار أعمال التوسع االستيطاني في
مستوطنة كريات أربع في اخلليل وبالتالي بدت الصورة نشازا وغير ذي صلة ملوضوع السفينة الليبية .
أما من حيث مصادر املعلومات فقد استندت األيام إلى تقارير وكاالت األنباء العاملية فقط واكتفت
بنشر مقتطفات من بيان ملؤسسة القذافي للتنمية بخصوص موافقة املؤسسة على تغيير
مسار السفينة مع فارق في االقتباس املنقول عن وكاالت االنباء خاصة لدى حديثها عن الشروط
التعجيزية حيث وردت هذه الكلمة بني قوسني صغيرين في اشارة حتمل دالالت االستهجان
واالستخفاف مع أن نص البيان لم يضع تلك الكلمة بني قوسني .كذلك لم تتوسع األيام في
متابعة ردود الفعل الفلسطينية خاصة رد فعل حماس وتصريحات رئيس احلكومة املقالة في غزة
اسماعيل هنية بشأن أزمة السفينة وجتاهلتها متاما  .لكنها وكما فعلت القدس نشرت األيام على
صفحتها األخيرة كاريكاتيرا على خمسة أعمدة للفنان بهاء البخاري حول وصول السفينة إلى
ميناء العريش .
أما صحيفة احلياة اجلديدة فلم تولي هذا احلدث اهتماما على صفحتها االولى واكتفت بنشر خبر
حوله على عمودين فقط في منتصف الصفحة األولى نقال عن وكالة الصحافة الفرنسية دون أن
ترفقه بأية صورة وبدا عنوان الصحيفة ضعيفا ال يعكس جدية وخطورة االزمة التي واكبت وصول
السفينة الليبية إلى القطاع .
لكن على صفحتها الثامنة جند احلياة اجلديدة تركز على سرد تفاصيل االتفاق الذي أنهى أزمة
السفينة الليبية مستندة على جزء من معلوماتها الى التلفزيون املصري .أما من حيث ردود الفعل
فكانت احلياة اجلديدة أكثر تناوال بالتفصيالت املتعلقة بهذه الردود على صفحاتها الداخلية سواء
كانت محلية أو عربية أو إسرائيلية بينما غاب الكاريكاتير عن تناول هذه القضية .
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رابعا :احلكومة املقالة تهدم عشرات املنازل في
رفح
تناولت الصحف الثالث قيام األجهزة التنفيذية التابعة للحكومة املقالة يوم الثامن عشر من آيار
من العام  2010بهدم عشرات منازل املواطنني في رفح جنوب القطاع بذريعة البناء غير املرخص.
وقد أثارت عملية الهدم في حينه ردود فعل متفاوتة سواء من قبل أصحاب املنازل أنفسهم الذين
قالوا أن عملية الهدم أحلقت بهم أضرار كبيرة أو من قبل احلكومة املقالة التي دافعت عن عملية
الهدم باعتبار تلك املنازل بنيت خالفا لقوانني البناء ,في وقت عبرت فيه فصائل وقوى مختلفة عن
ادانتها ملا حدث.
وقد تناولت اثنتان من هذه الصحف وهما  :القدس واحلياة اجلديدة هذا احلدث ,في حني لم ترد اي
اشارة له في األيام باملطلق على الرغم من أهميته وخطورته  .ومع ذلك لم تكن تغطية القدس
واحلياة اجلديدة مبستوى مالئم يتناسب ونتائج عملية الهدم.

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

فصحيفة القدس على سبيل املثال تناولت هذا احلدث على صدر صفحتها األولى مكتفية بنشر
صورة على ثالثة أعمدة تظهر امراة جتمع أثاث منزلها بعد هدمه دون أن تشير أي ذكر لعملية
الهدم غير ما ورد في شرح الصورة .وبدال من ذلك اختارت القدس لنشر تقرير حول هذا املوضوع
أقصى يسار صفحتها الثالثة نقال عن وكالة رويترز دون استناد ملراسليها في القطاع رغم أن هذا
احلدث هو حدث محلي كان يجدر مبراسل الصحيفة متابعته مبا يستحقه من اهتمام  .وبدا التقرير
املتعلق بالهدم جزء من تقرير آخر وليس منفصال عنه نقلته الصحيفة أيضا عن وكالة الصحافة
الفرنسية ويتعلق بقيام احلكومة املقالة بتنفيذ أحكام اعدام لثالثة مواطنني غزيني أدينوا بارتكاب
جرائم قتل  .والالفت في تغطية القدس لردود الفعل املتعلقة بهذا احلدث هو اختصارها على
تنديد صادر عن حركة فتح دون أن تشير إلى ردود الفعل األخرى سواء الصادرة عن املؤسسات
احلقوقية أو القوى والفصائل األخرى.
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ولم تختلف صحيفة احلياة اجلديدة في تغطيتها لهذا احلدث عن صحيفة القدس بل ميكن القول
ان تطابقا بدا واضحا بني الصحيفتني فيما يتعلق ببالربط بني الهدم في رفح وتنفيذ حكم االعدام
باملواطنني الثالثة املدانني بجرائم قتل  .أما مصادر معلومات الصحيفة فاقتصرت على تقارير
وكاالت االنباء العاملية فقط  .ما يطرح تساؤالت اضافية حول دور مراسلي الصحف احمللية في
تغطية أحداث داخلية مهمة وأسباب هذا القصور.
أما صحيفة األيام فلم يرد فيها أي إشارة لعمليات اهلدم التي جرت في رفح ولم جند تفسيرا
منطقيا يبرر اسقاط هذا احلدث املهم محليا وكان أولى بالصحيفة تناوله في تغطيتها االخبارية
بالنظر إلى أهميته.

خامسا :فعاليات محلية مبناسبة يوم الطفل
الفلسطيني
نظمت في اخلامس من نيسان  2010فعاليات مختلفة في محافظات الضفة الغربية مبناسبة
يوم الطفل العاملي شملت مسيرات ومهرجانات شارك فيها مئات األطفال .وبالرغم من أهمية
هذا احلدث وطنيا فقد بدا تناول الصحف احمللية له على صفحاتها الداخلية فاترا وباهتا باستثناء
صحيفة األيام التي خصصت عنوان رئيسيتها لهذا احلدث حيث نشرت تقريرا على خمسة أعمدة
على ميني صفحتها األولى استقت تفاصيله من مندوبيها في كافة احملافظات ونقال عن وكالة االنباء
الفلسطينية الرسمية «وفا» عكس اهتمام الصحيفة باملصادر احمللية للمعلومات  .كما أرفقتها
بصورة معبرة متاما عن املناسبة ظهر فيها أطفال لونت وجوههم باألصباغ وبدوا فرحني في حني
تضمن التقرير في نصه كافة الفعاليات الترفيهية واملهرجانات التي أقيمت لهذه املناسبة كما
نشرت كاريكاتيرا على صفحتها األخيرة عكس اهتماما بهذه املناسبة الوطنية حيث ظهر طفل
يرتدي كوفية على خلفية لعلم فلسطيني يحمل شعار دولة فلسطني.
أما صحيفة القدس فاكتفت على يسار صفحتها األولى ظهر فيها أربعة أطفال يلهون قرب
مقطع من جدار الفصل العنصري احمليط مبخيم شعفاط وقد ربط شرح الصورة لهو األطفال
مبناسبة يوم الطفل الفلسطيني ومعاناته بفعل اجلدار وبالتالي لم تكن هذه الصورة من حيث
رمزيتها انعكاسا قويا ملناسبة يوم الطفل باعتباره حدثا وطنيا كما ظهرت عليه الصورة في
صحيفة األيام  .في حني اكتفت الصحيفة بنشر تقرير عن املهرجانات والفعاليات الترفيهية التي
نظمت في محافظات الضفة على نحو أقل مما ورد في األيام.
في حني أن تغطية صحيفة احلياة اجلديدة لهذا املناسبة اقتصرت على صفحتها االولى بتقرير
ملسيرة أطفال أبناء األسرى وفي سياق مقتضب نشر على عمود واحد فقط استقته الصحيفة من
وكالة االنباء املستقلة معا .لكن الصحيفة توسعت في تغطيتها لهذه املناسبة في الصفحات
الداخلية بأخبار وتقارير عن الفعاليات التي نظمت في محافظات الضفة وعلى أربع صفحات
أرفقت بها صور األطفال احملتفلني وبالتالي وردت التغطية في الصحف الثالث تقليدية وسطحية
اقتصرت على احلدث ذاته دون أن تتعمق في دالالته.
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سادسا  :اعتقال واحتجاز النائب احلمساوي عبد
الرحمن زيدان
اعتقلت األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في محافظة طولكرم في احلادي
والعشرين من شهر أيلول  2010عبد الرحمن زيدان النائب في اجمللس التشريعي عن حركة حماس
واحتجزته لساعات قبل أن تقوم بإطالق سراحه على خلفية تصريحات كان أدلى بها بعد اغتيال
اجليش اإلسرائيلي للقيادي في حماس إياد أسعد شلباية .وقد نفى محافظ طولكرم في حينه
طالل دويكات صدور أي أمر اعتقال بحق النائب زيدان رغم تأكيد األخير قيام أجهزة األمن باعتقاله .
وما بني نفي رسمي لالعتقال وتأكيد له واستنكارا ملا جرى بدا اهتمام الصحف الثالث هامشيا جدا
بهذا احلدث بحيث لم توليه أية صحيفة ما يستحقه من متابعة بل أن رواية النائب املعتقل لم ترد
في تلك الصحف واستعيض عنها بإيراد بيانات الشجب واالستنكار من قبل قوى سياسية أخرى
مثل حزب الشعب واجلبهة الدميقراطية وكانت عنوانا ثانويا وفرعيا في حني برز في التغطية على
نحو خاص النفي الصادر عن محافظ طولكرم .
فصحيفة القدس أوردت تقريرا حول ذلك على ميني صفحتها الثالثة لم يشر الى عملية االعتقال
ذاتها ال في العنوان وال حتى في النص واستهلت تقريرها بالتركيز على نفي احملافظ وبالتالي بدت
االتهامات املوجهة لزيدان وتبرئة االجهزة االمنية من اعتقاله هي املوضوع الرئيس في التقرير
وليس اعتقال واحتجاز نائب منتخب .وبالتالي جاءت تغطية القدس ضعيفة ومنقوصة وتفتقر
للموضوعية واملهنية وحلق القارئ واجلمهور في احلصول على املعلومات الدقيقة والصحيحة حيال
حذث كهذا يتعلق بنائب تتعرض حصانته البرملانية النتهاك .

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

أما صحيفة األيام فكانت أكثر جتاهال في تغطيتها لهذا احلدث من صحيفة القدس سواء في
املوقع التي اختارته الصحيفة لنشر تقريرها عليه وهو الصفحة السابعة وعلى عمودين فقط
أو من حيث مضمون التغطية الذي اقتصر على تصريحات االدانة واالستنكار الصادرة عن النائب
قيس عبد الكرمي من اجلبهة الدميقراطية ولم تقدم الصحيفة أي تبرير لهذا التجاهل وتهميشها
حلدث يتصل بالرأي العام وحقه في معرفة ما جرى.
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ولم تكن صحيفة احلياة اجلديدة أفضل حاال في تغطيتها لهذا احلدث من صحيفتي القدس واأليام
حيث نشرت تقريرا حول املوضوع أسفل يسار صفحتها التاسعة عكس اهتمام الصحيفة املتدني
بهذا احلدث في مقابل ابراز موقف السلطة التنفيذية ونفي االخيرة صدور أي قرار باعتقال النائبني
زيدان والقرعاوي وأرفقت تقريرها بصورة حملافظ طولكرم خالل مؤمتر صحفي عقده ضحد فيها ما
قالت الصحيفة «صدور أي قرار باعتقال زيدان».
وفي احملصلة فإن تغطية الصحف الثالث لهذا احلدث كانت دون املستوى الذي يستحقه من اهتمام
ومتابعة بل جاءت مجتزئة ومنقوصة وتبنت الرواية الرسمية بالكامل في حني لم يحظى احلدث
ذاته مبا يستحقه من تغطية مناسبة في الصفحة األولى من الصحف ودون ما يستحقه من
متابعة حلقيقة وتفاصيل ما جرى.

التقرير األول
شباط 2010
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يقوم هذا املشروع على القراءة النقدية لإلعالم الفلسطيني املكتوب ( «القدس»« ،األيام» ،و»احلياة
اجلديدة» ) بالشراكة مع املؤسسة األملانية «كونراد أدينا ور».
ويشتمل على إصدار عشرة تقارير على مدار العام  2010حتوي مراجعة حتليلية ونقدية للطريقة
التي تتعامل بها تلك الصحف مع أحداث ميدانية وسياسية محلية وعربية ودولية ،وكيفية
تغطيتها لهذه األحداث  ،وأولويات تلك الصحف في اختيار مواضيعها وعناوين أخبارها وتقاريرها،
وسيتم عقد خمسة لقاءات يجري التنسيق بشأنها مع إدارات اجلامعات الفلسطينية ،أو عبر
أقسام وكليات اإلعالم في اجلامعات التي ستعقد فيها هذه اللقاءات ،والتي سيتخللها عرض
نتائج التقارير إضافة إلى حلقات نقاش مع طلبة اإلعالم فيها  ،بهدف إطالعهم على مكامن اخللل
في التغطية اإلعالمية في الصحف الثالث  ،والبدائل املمكنة لتجاوز هذا اخللل.
يرصد التقرير الذي بني أيدينا بالتحليل والقراءة والنقد أحداثا ميدانية وسياسية متنوعة أوردتها
الصحف الفلسطينية اليومية الثالث“ :القدس”“ ،األيام” ،و”احلياة اجلديدة” على صفحاتها األولى
في الفترة الواقعة ما بني  7و 9و  12و 31كانون ثاني من العام  ،2010أبرزها:

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

•الصدامات على احلدود الفلسطينية املصرية عشية وصول قافلة شريان احلياة إلى قطاع غزة،
وسقوط جندي مصري وعشرات اجلرحى الفلسطينيني خالل هذه الصدامات.
•استشهاد  6فلسطينيني في غارتني إسرائيليتني منفصلتني يومي  8و 11كانون ثاني على
منطقة األنفاق في رفح.
•اجتماع اللجنة املركزية حلركة فتح وفحوى البيان اخلتامي الصادر عن هذا االجتماع يوم 11
كانون ثاني . 2010
•تصريحات د.محمود الزهار القيادي في حركة حماس يوم  30كانون ثاني  2010حول املصاحلة
الفلسطينية.
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أوال :قافلة «شريان الحياة»
واالشتباكات على الحدود
الفلسطينية المصرية

شهدت احلدود الفلسطينية املصرية يوم السادس من كانون الثاني  ،2010وعشية وصول قافلة
«شريان احلياة» احململة مبساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من  17دولة اشتباكات وصدامات بني قوى
األمن املصرية  ،ومتظاهرين فلسطينيني كانوا يحتجون على منع القافلة من دخول قطاع غزة ،ما
أسفر في حينه عن مقتل جندي مصري وإصابة عشرات املتظاهرين ،وقد تبادل اجلانبان االتهامات
بشأن املسئولية عن مقتل اجلندي املصري ،وما أوقعته تلك الصدامات من إصابات في اجلانب
الفلسطيني ،في وقت لم تكن اتضحت فيه ولغاية اآلن مسئولية أي طرف عن تلك األحداث ،وما
أسفرت عنه من نتائج ،خاصة مقتل اجلندي املصري.

كيف غطت الصحف الثالث تلك األحداث؟
بدا التفاوت واضحا بني الصحف الثالث في تغطيتها لهذه األحداث ،سواء في موقع احلدث على
الصفحة األولى من كل صحيفة ،وفي اختيار العنوان ،وكذلك في مضمون املادة اإلخبارية ودقتها.
وظهر هذا التفاوت حتديدا بني صحيفة «األيام» من جهة ،وصحيفتي «احلياة اجلديدة» و»القدس»
من جهة أخرى.
فصحيفة «األيام» مثال ،وضعت اخلبر في رئيسيتها على ميني صفحتها األولى ،باعتباره احلدث األبرز
واألهم ،واختارت له عنوانا من ثالثة سطور:
قافلة شريان احلياة تصل إلى القطاع – عنوان فرعي

19

احلدود املصرية – الفلسطينية تشتعل صدامات – عنوان رئيسي
مقتل شرطي مصري وإصابة عشرات الفلسطينيني

وبالعودة إلى احلدث ،جند الصحيفة اختارت عنوانا فرعيا للجزء املتعلق بوصول القافلة إلى قطاع
غزة ،وهو إجراء حتريري صحيح ،بالنظر إلى أن وصول القافلة كحدث هو تال من حيث األهمية
للصدامات وما أسفر عنها من قتيل واحد وعشرات اجلرحى ،لكن الصحيفة اختارت في السطر
الثاني عبارة في غير مكانها بدا فيها شيء من التهويل »:تشتعل صدامات» ما يوحي للقارئ بأنه
أمام حرب اشتعلت ،وكان باإلمكان االكتفاء بعنوان آخر أقل حدة يُجمل ما حدث ،من قبيل:
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وصول قافلة شريان احلياة إلى القطاع
مقتل شرطي مصري وإصابة عشرات الفلسطينيني في صدامات على احلدود
اتهامات متبادلة بشأن املسئولية عن األحداث املؤسفة ونتائج تلك الصدامات
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الصفحة األولى كما وردت في الصحيفة:
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القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

الصحيفة بعد إعادة التحرير :
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ومع أن الصحيفة لم حتمل جهة فلسطينية بعينها مسئولية هذه الصدامات في عنوانها
الرئيسي ،إال أنها فعلت ذلك في الصورة املرفقة باحلدث ،حني ورد الشرح التالي املرفق للصورة،
وفيها يظهر متظاهرون يعتلون اجلدار احلدودي ،فإن من يتحمل املسئولية هم أنصار حماس:

رفح – أنصار حركة حماس يرشقون رجال الشرطة املصريني املتواجدين على احلدود باحلجارة
خالل صدامات وقعت أمس.
في حني أن نص التقرير املنشور على الصفحة األولى يتحدث بداية عن مقتل شرطي مصري
ب»رصاص فلسطيني» ثم ما يلبث أن يتحدث عن «متظاهرين فلسطينيني رددوا هتافات
منها»حسبنا اهلل ونعم الوكيل» وهم يرفعون رايات حماس اخلضراء وقام عدد منهم برشق
اجلنود املصريني املتواجدين على احلدود باحلجارة »...في تلميح إلى حتميل جهة فلسطينية
باملسئولية عن تلك األحداث إلى حماس ،بالرغم من أن النص يشير إلى« ..فرد األمن املصري بإطالق
النار في الهواء  ،وإطالق قنابل الغاز املسيل للدموع على الشبان» ،بينما ال يورد التقرير ما
يثبت أن مقتل اجلندي كان نتيجة رصاص أطلق من اجلانب الفلسطيني ،أو من نشطاء تابعني
حلماس ،خاصة أن الفقرة التالية من التقرير تنقل عن شهود عيان قولهم »:بأن عناصر من األمن
الوطني والشرطة التابعني حلماس قاموا بتفريق املتظاهرين بالهراوات ومنعهم من الوصول
إلى الشريط احلدودي »..في حني ال يظهر التقرير ما يشير إلى أي إطالق نار من اجلانب الفلسطيني،
فلماذا تبنت الصحيفة رواية طرف دون اآلخر حول احلادث  ،فيما لم تكن املسئولية عن هذا احلادث
واضحة بعد على ضوء نفي حماس مسئوليتها عنه  ،وتبادل االتهامات مع اجلانب املصري بهذا
الشأن» ،ومع ذلك أورد النص ردود فعل حماس على احلادث على لسان قياديني فيها هما سامي
أبو زهري وصالح البردويل ،مع اإلشارة إلى إعالن «وزارة الداخلية في غزة» – لم يشر إلى احلكومة
املقالة -عن فتح حتقيق في احلادث.
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بعبارة أخرى  ،فإن التقرير تنقصه دقة املعلومات ،أو رمبا تعمد حجب املعلومات الصحيحة والدقيقة،
والذهاب بالقارئ إلى ما أراده احملرر من صياغة تقريره على هذا النحو  ،ورغم ذلك وجدنا الصحيفة
تبرز إلى يسار اخلبر الرئيس في الصحيفة خبرا آخر حول ذات املوضوع بعنوان:

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

الرئاسة واحلكومة تعبران عن بالغ أسفهما الستشهاد اجلندي املصري
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حيث يرد في اخلبر االسم الكامل للجندي املصري احمد شعبان محمد مصطفى الذي «استشهد
على احلدود مع قطاع غزة برصاص أطلق من داخل القطاع» .وهو تلميح على حتميل املسئولية
عن مقتله للجانب الفلسطيني وحتديدا حلماس ،علما بأن نص اخلبر يربط بني حادثة مقتل اجلندي
املصري واجلهود املبذولة لتحقيق املصاحلة الفلسطينية من خالل اعتبار ما جرى «عمال غير
مسئول ويستهدف اجلهود املصرية لتحقيق املصاحلة» ،في وقت كانت تكال فيه االتهامات
حلماس بأنها هي من يعطل جهود املصاحلة تلك.

الالفت هنا أيضا أن صحيفة «األيام» اختارت صدامات احلدود بني قطاع غزة ومصر عنوانا رئيسا
لصفحتها األولى على خالف صحيفتي «احلياة اجلديدة» و»القدس» اللتني اختارتا حدثا محليا
وسياسيا آخر احتل في حينه عناوين األخبار وهو تصاعد وتيرة االستيطان اليهودي في القدس ،وهذا
التفاوت في االهتمام إزاء هذين احلدثني على أهميتهما وخطورتهما يعكس أولويات كل صحيفة
إزاء تداعيات احلدثني وارتباطهما مبا كان يجري على الساحة الفلسطينية الداخلية ،خاصة فيما
يتعلق باملصاحلة ،وجمود العملية السياسية وما واكب هذا اجلمود من تصعيد إسرائيلي سياسي
وميداني.
ومثل هذا التفاوت في العنوان الرئيسي جنده في صحيفة»احلياة اجلديدة» على نحو بارز ،حيث
جمعت بني احلدثني  ،وأبرزتهما على صدر صفحتها األولى ،حيث اختارت التصعيد اإلسرائيلي
املتعلق باالستيطان في القدس ووضعته على ميني تلك الصفحة  ،بالنظر إلى أهميته وخطورته،
وأبرزت على نحو كبير ما جرى على احلدود املصرية الفلسطينية ،لكنها كما فعلت «األيام» اختارت
عنوانا مثيرا بشأن تلك الصدامات ،حيث حمل العنوان الفرعي األول حماس مسئولية التظاهرة
في رفح ،فيما تطرق عنوانها الرئيس الثاني إلى مقتل الشرطي املصري  ،وقال أنه قتل برصاص
فلسطيني ،بينما تضمن العنوان الثالث إدانة الرئاسة واحلكومة في رام اهلل لتلك األحداث
 ،واعتبارها عمال غير مسئول يستهدف اجلهد املصري إلرساء املصاحلة ،كما ورد في نص عناوين
«احلياة اجلديدة»:
خالل تظاهرة نظمتها حماس في رفح تطورت إلى اشتباكات
أصيب فيها عدد من املتظاهرين  -عنوان فرعي
مقتل شرطي مصري على احلدود مع غزة برصاص فلسطيني  -عنوان رئيسي
الرئاسة واحلكومة تدينان :عمل غير مسئول يستهدف اجلهد املصري إلرساء املصاحلة

وبالعودة الى نص التقرير جند «احلياة اجلديدة» تتحدث عن مقتل الشرطي املصري ب «رصاص
فلسطيني  ..في تظاهرة نظمتها حركة حماس» .أي أن حماس بصفتها اجلهة املنظمة
للتظاهرة هي من تتحمل مسئولية قتل الشرطي املصري -هل يبرر هذا اتهام حماس باملسئولية،-
بالرغم من أن اجلهة املتسببة في مقتله ،لم تكن اتضحت بعد ،وكان هناك اتهامات من قبل
حماس تفيد بأن اجلندي املصري قتل برصاص زمالئه من اجلنود خالل إطالقهم النار على احملتجني في
اجلانب الفلسطيني من احلدود.
لكن يتضح من نص التقرير أن الصحيفة استندت في حتميل حماس املسئولية عن مقتل الشرطي
املصري إلى «مصادر أمنية مصرية» قالت أن الشرطي احمد شعبان أصيب بطلق ناري جاء من
الشطر الفلسطيني ملدينة رفح .»..وفي موضع آخر من التقرير تورد «أحلياة اجلديدة» رواية أخرى
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نقلتها وكالة «رويترز» – كما تقول الصحيفة -عن شهود عيان فلسطينيني أن «أفراد شرطة
حماس أطلقوا النار على املصريني» .فهل هذا ما حدث فعال؟ علما أن صحيفة»األيام» كانت
ذكرت»:بأن عناصر من األمن الوطني والشرطة التابعني حلماس قاموا بتفريق املتظاهرين
بالهراوات ومنعهم من الوصول إلى الشريط احلدودي.»..

لقد اعتمدت «احلياة اجلديدة» في تغطيتها لهذا احلادث على وكاالت أنباء عاملية – وفق ما ورد في
النص املنشور على صفحتها األولى .أما في التفاصيل املنشورة على صفحاتها الداخلية ،فاستقت
تقريرا ملراسلها في القطاع نادر قصير ،والى تقرير لوكالة األنباء الفلسطينية الرسمية»وفا»
واشتمل على عناوين صارخة أيضا حتمل في طياتها حتميل املسئولية عن مقتل الشرطي اجلندي
املصري إلى ما توصف ب»عناصر فلسطينية مسلحة» .ولم يقتل برصاص عشوائي طائش،
ولكن في «عملية قنص» كما تورد الصحيفة نقال عن «مصادر مصرية» ،ما يوحي للقارئ بأن
اجلندي املصري قتل بالرصاص الفلسطيني عن عمد وسبق إصرار وفي عملية قنص مدبرة ،وليس
خالل صدامات واشتباكات مع محتجني غاضبني كانوا يرشقون احلجارة ،وقد تكون أطلقت النيران
من بني صفوفهم  ،أو من اجلهة املقابلة – لم تكن معروفة بعد هوية مطلقي النار أو اجلهة التي
ينتمون إليها ،حتى ولو كانت حماس هي من دعت إلى التظاهرة ونظمتها .بينما تصف «احلياة
اجلديدة» اجلندي املصري القتيل بأنه «شهيد» ،وهو مصطلح عادة ما يستخدمه اإلعالم احمللي في
وصف من يسقطون بالرصاص اإلسرائيلي.

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

كما يشتمل عنوان التقرير املنشور في الصفحة الداخلية (صفحة  )9ل»احلياة اجلديدة» على
عنوان آخر ذا داللة سياسية معينة ،بإبراز موقف حركة فتح دون اإلشارة إلى موقف حماس أو
احلكومة املقالة في غزة كون األخيرة هي اجلهة املسيطرة على األوضاع في القطاع من تلك
األحداث ،حيث يرد في العنوان الكامل لتقرير:
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خالل احتجاج نظمته حماس في رفح تطور إلى اشتباكات أصيب فيها عدد من املتظاهرين
مصر تتهم عناصر فلسطينية مسلحة بقنص جندي مصري على احلدود مع غزة
فتح تدين االستفزازات والتحرشات التي تنظمها حماس ضد الشقيقة مصر

فالتقرير يختار مصطلحا ته بعناية ،حني يصف عملية مقتل اجلندي املصري ب»عملية قنص»،
ويقلل في الوقت ذاته من حجم اإلصابات وخطورتها في اجلانب الفلسطيني حني يتحدث عن «عدد
من املتظاهرين» – كانوا بالعشرات. -
علما بأن املوضوعية كانت تقتضي عنوانا مهنيا آخر بديال ،من ذلك الذي أوردته الصحيفة من مثل:
خالل احتجاجات في رفح أصيب فيها عدد من املتظاهرين..
السلطات املصرية تتهم «عناصر فلسطينية» بقتل أحد جنودها
فتح تدين االستفزازات ضد الشقيقة مصر ..واحلكومة املقالة تنفي
وذات املعنى حتمله شروحات الصور التي أرفقت في التغطية اإلخبارية للحدث على الصفحة
التاسعة من»احلياة اجلديدة» التي نشرت صورتني للصدامات ،يظهر من شرح الصورة األولى حتميل
حماس املسئولية:

“متظاهرون من حماس يرشقون برجا لألمن املصري باحلجارة»
بينما كان يفترض أن يكون الشرح:
« متظاهرون يرشقون برج األمن املصري باحلجارة»

27

فيما اهتمت الصحيفة بنشر صورة أخرى ،ورد حتتها الشرح التالي:

“ ..ومسلحون من حماس يضربون بالعصي املتظاهرين إلنهاء املواجهات في رفح أمس»
بينما كان على الصحيفة أن تختار عنوانا آخر من قبيل:
عناصر من وزارة الداخلية التابعة للحكومة املقالة يفرقون بالقوة متظاهرين في رفح أمس
بينما ال تتضمن تلك الصور أية مشاهد عن اجلرحى في اجلانب الفلسطيني من احلدود.
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وبتحليل شروحات الصور كما ورد في «احلياة اجلديدة» ،حتمل الصحيفة على نحو خاص حماس
مسئولية تلك األحداث ،حيث جند شرح الصورة األولى يتحدث عن متظاهرين من حماس ،بينما
يتحدث في الصورة الثانية عن مسلحني من حماس يضربون املتظاهرين ،أي أن حماس هي التي
تتظاهر ،وهي ذاتها التي تقمع عناصرها ،علما بأن من يضرب املتظاهرين هم من عناصر األمن
التابعني لوزارة الداخلية في احلكومة املقالة  ،لكن الصحيفة تتجنب اإلشارة إلى صفتهم تلك،
وهو ما نالحظه في تغطيتها اإلخبارية وتوصيفاتها ألجهزة احلكومة املقالة في غزة.

28

ومن الالفت في تغطية «احلياة اجلديدة» لهذه األحداث غياب رواية حماس أو احلكومة املقالة في
العناوين الرئيسية لتقريريها املنشورين على الصفحة األولى والصفحات الداخلية ،واكتفائها
بايراد تبرير حركة حماس ملا وصفته ب»اعتصامها االحتجاجي» كما ورد على لسان فوزي برهوم
الناطق باسم حماس ،لكنها لم تورد رد حماس أو احلكومة املقالة عن االتهامات املوجهة الى
عناصرها بشأن مقتل اجلندي املصري ،في حني أبرزت بصورة الفتة في العنوان الرئيس على صفحتها
األولى إدانة الرئاسة واحلكومة في رام اهلل لتك األحداث ،وأسقطت موقف الطرف الرئيس املعني
بتلك األحداث واملتهم بالتسبب فيها وهما حماس واحلكومة املقالة بالنظر ملسئوليتهما اإلدارية
عن منطقة تقع حتت سلطتهما وحكمهما.

احلياة اجلديدة صفحة  9كما ورد في العدد:

29
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احلياة اجلديدة صفحة  9بعد إعادة التحرير:

30

أما في صحيفة «القدس» الصادرة في القدس الشرقية ،فنجد تغطية مغايرة للتغطية الواردة في
صحيفتي «األيام» و»احلياة اجلديدة» الصادرتان في رام اهلل.
فقد ورد اخلبر أسفل ميني الصفحة األولى وعلى  3أعمدة فقط ،أرفق بصورة تظهر جتمعا من املتظاهرين
الغاضبني يتسلقون اجلدار احلدودي بني مصر وقطاع غزة ،بينما اختارت الصحيفة موضوعا آخر
لرئيستها حول احلي االستيطاني اجلديد في شعفاط  ،واعتباره احلدث األبرز واألهم ،وإلى يسار الرئيسية
وضعت تقريرا آخر أبرزته على نحو خاص مرفقا بصورة الحتفاالت الطوائف املسيحية الشرقية
بامليالد اجمليد ،وحضور رئيس الوزراء الفلسطيني لقداس منتصف الليل ،أي أنها أعطت حدثا ملناسبة
دينية تتكرر سنويا أهمية مضاعفة لصدامات رفح ،وكان أولى بالصحيفة أن تضع اخلبر املتعلق
باالحتفاالت الدينية على صفحاتها الداخلية ،ومبساحة أقل من تلك التي خصصتها على صفحتها
األولى كونه حدث عادي يتعلق مبناسبة موسمية  ،بينما ما حدث على احلدود املصرية الفلسطينية
هو احلدث األبرز واألخطر ،وهو الذي كان يفترض أن يحتل أحد شطري رئيسية الصفحة األولى
بينما بدا عنوان الصحيفة باهتا وضعيفا ،وعكس عدم قدرة احملرر على تقدير مفصية احلدث ،حيث
اختار العنوان التالي:
وصول قافلة «شريان احلياة  »3إلى قطاع غزة
بعد يومني من الصدامات الدامية في العريش ورفح

فهو لم يتضمن أي ذكر ملقتل اجلندي املصري ،واإلصابات في اجلانب الفلسطيني ،واكتفى باإلشارة
إلى ما وصف ب»الصدامات الدامية»
وكان أولى باحملرر أن يضع عنوانا آخر لهذا احلدث يناسب حجم خطورته وأهميته ،بحيث يبرز تطوراته
وأهمها حادثة مقتل اجلندي املصري ،من قبيل:
قافلة شريان احلياة وصلت إلى قطاع غزة..
مقتل جندي مصري في صدامات مؤسفة على احلدود املصرية – الفلسطينية
مصر تتهم حماس ..وداخلية «احلكومة املقالة» تفتح حتقيقا في ظروف احلادث»

31
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الصفحة األولى لصحيفة القدس:
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الصفحة األولى بعد إعادة التحرير:
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ومثل هذا الضعف في العنوان ،وجدناه في نص املادة ومعاجلتها من قبل احملرر كانت أكثر ضعفا،
ولم ترق إلى مستوى احلدث ذاته ،حيث استهل التقرير حول تلك األحداث بوصول قافلة “شريان
احلياة” إلى قطاع غزة  ،وما جرى لها من استقبال ،وإلقاء كلمات الترحيب ،في حني يرد احلديث
عن مقتل اجلندي املصري في تتمة أخبار الصحيفة على الصفحة الرابعة والثالثني التي ذكرت أن
الشرطي املصري “سقط بالرصاص -لم حتدد اجلهة التي أطلقت النار -أمس على احلدود بني مصر
وقطاع غزة وأصيب تسعة آخرون وعشرات الفلسطينيني في مواجهات اندلعت أثناء تظاهرة
املقاومة – أية مقاومة ؟ -احتجاجا على رفض السلطات املصرية عبور كامل القافلة إلى غزة
عبر معبر رفح».

لكن الصحيفة بدت أكثر توازنا حني استقت معلوماتها من عدة مصادر إعالمية ورسمية من
اجلانبني املصري والفلسطيني ،إضافة إلى ما تناقلته وكاالت األنباء بهذا الشأن ،حيث سمت
األشياء مبسمياتها فيما يتعلق بحماس واحلكومة املقالة ،وحتى مبن تظاهروا وأشارت إليهم بأنهم
«عشرات الفلسطينيني» ،ولم تقل «عشرات احلمساويني» على سبيل املثال.

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

والشيء ذاته يظهر في شرح الصورة التي أرفقت باخلبر على الصفحة األولى من الصحيفة ،خالفا
ملا ملا ورد من شروحات في الصور التي نشرت في صحيفتي «األيام» و «احلياة اجلديدة» بشأن هوية
املتظاهرين ووصفهم بأنهم نشطاء من حماس ،فقد ورد في شرح الصورة املنشورة في القدس
وصف أكثر دقة وموضوعية:

34

رفح – مجموعة من الشباب تقوم بإلقاء احلجارة باجتاه اجلنود املصريني.

لكن «األيام» و»احلياة اجلديدة» كانتا أكثر مهنية في معاجلة اخلبر من حيث أولوية األحداث فيه،
وكذلك موقع اخلبر ،حيث استهلت الصحيفتان تقاريرهما باإلشارة أوال إلى مقتل اجلندي املصري
واإلصابات التي وقعت في صفوف املتظاهرين ،وردود الفعل على ما جرى  ،ثم انتقلت للحديث عن
وصول قافلة شريان احلياة وما جرى لها من استقبال.
واملالحظ في تغطية الصحف الثالث لهذه األحداث ،هو اعتمادها على أكثر من مصدر في تغطية
تلك األحداث ،بحيث أضافت إلى مصادر الوكاالت العاملية ،مصادر مراسليها في قطاع غزة .أما من
حيث موقع اخلبر ،فقد حظي مبكانة بارزة في «األيام» و»احلياة اجلديدة» ،ففي األولى احتل رئيسيتها،
أما في الثانية  ،فأخذ حيزا مهما من يسار الرئيسية ،بينما بدا اهتمام «القدس» فيه ضعيفا،
أسفل صفحتها األولى.
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ثانيا :الغارات اإلسرائيلية على
األنفاق في رفح ..وارتقاء
الشهداء

شنت الطائرات احلربية اإلسرائيلية يومي الثامن واحلادي عشر من كانون ثاني  2010غارتني على
منطقة األنفاق في رفح ما أوقع في حينه خمسة شهداء والعديد من اجلرحى.
وقد حظيت هاتني الغارتني بتغطية في الصحف اليومية الثالث  ،لكنها تفاوتت من صحيفة
إلى أخرى  ،سواء في موقع اخلبر وحجمه على الصفحة األولى ،أو في استخدام الصور الدالة على
الغارتني  ،سواء ما تعلق منها بصور الضحايا ،أو ما أحلقه القصف من دمار باملمتلكات.
فصحيفة «احلياة اجلديدة» أولت اهتماما كبيرا بنتائج الغارة التي شنتها الطائرات اإلسرائيلية
يوم  8كانون الثاني  ،2010حيث نشرت على يسار صفحتها األولى تقريرا من أربعة أعمدة حمل
العنوان التالي:
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ثالثة شهداء وجريحان في غارة احتاللية على منطقة األنفاق برفح
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وأرفق اخلبر بصورة لطفل من ضحايا الغارة وقد لف بالكفن ،ومبحاذاته طفل آخر يبكي كتب أسفل
الصورة الشرح التالي:
طفل يبكي قرب جثمان الشهيد الفتى عدي أبو حبش الذي قضى بالغارة على أنفاق رفح أمس
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ولم تكتف الصحيفة بنشر هذه الصورة  ،بل نشرت أيضا في صفحاتها الداخلية صورة أخرى
جلثامني شهداء القصف الثالثة ملفوفة بأكفانها ،وهي من الصور املؤملة التي اعتادت وسائل
اإلعالم احمللية نشرها في مناسبات خالل االنتفاضتني األولى والثانية ،رغم ما تثيره من حتفظات ومن
مس مبشاعر عائالت الضحايا ،في حني كان يرى البعض في نشر مثل هذه الصور محاولة الستمالة
التعاطف احمللي واخلارجي ،وإبراز وحشية االحتالل وممارساته.
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ومع ذلك كان ميكن للصحيفة أن تكتفي بصورة الطفل الذي يبكي قرب جثمان الطفل الضحية
املسجى على األرض ،فهي أيضا صورة مؤثرة ومعبرة وجتلب التعاطف والدعم ،وتؤدي الغرض من
نشرها في كشف ممارسات االحتالل وفضحها.

38

الصفحة األولى لصحيفة احلياة اجلديدة:
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الصفحة األولى لصحيفة احلياة اجلديدة بعد إعادة التحرير:
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كما أن الصورة املنشورة على الصفحات الداخلية لطفلة تتفقد آثار الدمار الذي حل ببيت عائلتها
بعد القصف اإلسرائيلي صورة غاية في التأثير ،وميكنها أن تترك أثرا مضاعفا عن صورة الشهداء
الثالثة ،وكان على احملرر إدراك ذلك ،وأن يعطي أولوية لصورة الطفلة بني أنقاض منزلها ملا تعكسه
من تشبث باحلياة  ،وحتدي املوت املتجلي بجثامني الشهداء.

من ناحية أخرى غاب عن صحيفة «احلياة اجلديدة» في عددها الصادر يوم  12كانون الثاني 2010
تغطية نتائج الغارة اإلسرائيلية الثانية على منطقة األنفاق في احلادي عشر من كانون الثاني 2010
 ،والتي أوقعت شهيدان من عناصر القسام اجلناح العسكري حلركة حماس ،واكتفت الصحيفة
في حينه بنشر خبر في صفحاتها الداخلية نقال عن وكالة األنباء الفلسطينية «وفا» يتحدث عن
قصف إسرائيلي ملنازل املواطنني شمال قطاع غزة ،أسفر عن أضرار مادية وعن وقوع إصابات ،دون
أن تشير إلى سقوط الشهداء وعددهم ،وال إلى حجم األضرار الناجمة عن القصف.
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من ناحيتها اكتفت صحيفة «األيام» في عددها الصادر يوم  9كانون الثاني  2010بنشر تقرير عن
الغارة اإلسرائيلية أسفل ميني صفحتها األولى وعلى ثالثة أعمدة فقط ،ولم ترفقها بصور عن
نتائج تلك الغارة ،سواء الشهداء أو ما خلفه القصف من تدمير  ،مستندة في ذلك إلى تقرير
مراسلها في غزة محمد اجلمل والذي استهله بإيراد حصيلة عددية عن الشهداء واجلرحى فقط،
استقاها من مصادر طبية في مستشفى النجار ،فيما جاء العنوان على النحو التالي:
غارات على مبان مهجورة شرق خان يونس
رفح :ثالثة شهداء جراء سلسلة غارات جوية باجتاه أنفاق التهريب

وكان من املفضل لو أن الصحيفة وضعت هذا اخلبر -ألهميته – في موقعني متقدمني ،إما على
يسار رئيستها بدال من اخلبر املتعلق باملواجهات الدورية في بلعني ضد اجلدار ،وتضمينه الصورة
النمطية لهذه املواجهات،أو مكان خبر آخر ورد أسفل رئيسية الصحيفة من ناحية اليمني حول
قيام واشنطن ببحث إمكانية إجراء محادثات فلسطينية غير مباشرة.
لكن»األيام» وفي عددها الصادر يوم  12كانون الثاني  2010أبرزت في رئيسية صفحتها األولى
أنباء الغارة اإلسرائيلية على شمال قطاع غزة وسقوط شهيدين وجريح واحد من القسام نقال
عن وكاالت أنباء ،وتوسعت في الربط بينه وبني تطورات أخرى ذات صلة باحلادث ،ووضعت األخبار
املتعلقة به في مكان بارز ،لكنها جتنبت نشر أية صور عن القصف أو ضحاياه كما فعلت «احلياة
اجلديدة» في تغطيتها للغارة األولى ،وورد في العنوان:
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شهيدان وجريح من «القسام» في شمال القطاع
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في حني خصصت الصحيفة مساحة مهمة من صفحتها األولى ألحداث أخرى متعلقة باحلدث
الرئيسي ،من خالل إيرادها ثالثة عناوين وضع األول منها على يسار الرئيسية في إطار حتت عنوان:
اجليش اإلسرائيلي يستعد الحتمال احتالل محور صالح الدين في أي صدام مستقبلي

ثم عنوان آخر كتب على خلفية رمادية بعنوان:
شاحاك يطالب بتصفية قادة التنظيمات في غزة وعدم االنتظار للتصعيد

إضافة إلى عنوان ثالث جتد فيه الربط واضحا بينه وبني احلدث الرئيس أيضا وهو سقوط الشهيدين،
حيث ورد:
باراك :ال تريد صداما معنا  ،آمل أن تسيطر على الوضع
إسرائيل حتث»حماس» على كبح الفصائل مهددة بالرد على إطالق قذائف من القطاع

في حني أن صحيفة «القدس» كانت أقل اهتماما بتغطية الغارة اإلسرائيلية األولى من بني
الصحف الثالث في عددها الصادر يوم  9كانون الثاني  ، 2010حيث نشرت اخلبر على عمودين في
األذن اليمنى من صفحتها األولى نقال عن مراسلها في غزة عالء املشهراوي ،أشارت فيه إلى ارتقاء
ثالثة شهداء وسقوط عدد من اجلرحى  ،ورد في سياق التقرير أن عددهم خمسة،وورد في العنوان:
 3شهداء وعدد من اجلرحى في قصف إسرائيلي ملنطقة األنفاق برفح
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وظلت تطورات االستيطان اليهودي في القدس ،وفعاليات االحتجاج السلمية في بلعني ،وكذلك
العملية السياسية هي األحداث البارزة في تغطيتها ،لكنها كما فعلت «األيام» جتنبت نشر أية
صورة عن آثار القصف ،أو صور الضحايا الشهداء.
ومع ذلك نشرت الصحيفة على صفحتها الثانية صورتني تظهران مشاهد من نتائج القصف
اإلسرائيلي ملنطقة األنفاق في رفح ،األولى ملواطنني خالل انتشالهم جثمان الشهيد ناصر املهموم
 .والثانية مشهد جلنازة الشهيد عدي أبو حبش اللذين استشهدا خالل الغارات اإلسرائيلية على
منطقة األنفاق.
والشيء ذاته فعلته في تغطيتها للغارة الثانية التي وقعت يوم  11كانون الثاني  ، 2010ونشرت في
اليوم التالي وسط صفحتها األولى داخل إطار خبرا على عمودين برز أحد عناوينه الفرعية على
خلفية سوداء في إشارة إلى أهمية اخلبر:
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بعد منتصف الليل...
إسرائيل تصعد عدوانها وسط تهديدات بالقيام بعملية عسكرية جديدة
شهيد و 3جرحى من كتائب القسام في قصف إسرائيلي شمال القطاع
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لكن الصحيفة لم تورد تفاصيل دقيقة عن عدد الشهداء واجلرحى  ،حيث أشارت إلى ارتقاء شهيد
واحد وثالثة جرحى ،بينما احلصيلة التي أوردتها « األيام « حتدثت عن شهيدين ،فيما «احلياة اجلديدة»
– كما سبق وأوردنا لم تنشر حصيلة عددية عن الشهداء -ما يعكس خلال وقصورا في التغطية
اإلخبارية لصحيفتني على األقل إزاء هذه الغارة ،هما «القدس» واحلياة اجلديدة» وتقصيرا من قبل
مراسلي هاتني الصحيفتني في متابعة األخبار.
كما لم تنشر «القدس» أي صور عن الغارة الثانية ،والسبب في ذلك على ما يبدو لوقوع الغارة
في ساعة متأخرة من الليل وتعذر احلصول على صور فورية لها  ،أو أن الصحيفة كانت على وشك
اإلغالق ،لكن هذا كله ليس مبررا ،خاصة حني يتعلق األمر بدقة املعلومات وصحتها.
صحيفة»األيام» كانت الصحيفة الوحيدة التي استخدمت في عناوينها املتعلقة باألنفاق
مصطلح»أنفاق التهريب» ،على خالف صحيفتي «القدس» و»احلياة اجلديدة» اللتني استخدمتا
مصطلح «منطقة األنفاق» ،وهو ما يدعو للتساؤل بشأن مدى دقة استخدام هذا املصطلح في
الصحف الثالث ،علما أن استخدامه من قبل «األيام» يضع في ذهن القارئ أن هذه األنفاق التي ترد
منها أيضا البضائع والغذاء للمحاصرين في غزة هي أنفاق لتهريب املمنوعات فقط ،ما قد يفسره
بعض القراء بأن ضرب «أنفاق التهريب» مبرر.
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ثالثا :اجتماع اللجنة المركزية
وفحوى البيان الختامي

عقدت اللجنة املركزية حلركة فتح يوم  11كانون الثاني  2010اجتماعا لها في رام اهلل برئاسة
الرئيس محمود عباس ناقشت فيه قضايا سياسية عديدة ،أعقبه صدور بيان ختامي عن املؤمتر
خلص مواقف اللجنة من تلك القضايا.
وكما هو متوقع  ،فقد تفاوت اهتمام الصحف الثالث في إبراز عناوين محددة من هذا االجتماع على
صدر صفحتها األولى  ،وما متخض عنه من نتائج.
فصحيفة «احلياة اجلديدة» مثال أظهرت اهتماما خاصا بهذا االجتماع ،وأبرزت في ميني صفحتها
األولى عناوين ركزت على ثالث قضايا كما يظهر في عنوان الصحيفة:
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أدانت اعتداءات حماس على السيادة املصرية
مركزية فتح :حملة التحريض املزدوج من احلكومة اإلسرائيلية والقرضاوي لن تنجح في
كسر إرادة شعبنا
التأكيد مجددا على وجوب وقف االستيطان كليا كمدخل الستئناف مفاوضات السالم
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و يتضح من قراءة موضوعية لهذا العنوان أن الصحيفة وضعت ما سمي باعتداءات حماس على
السيادة املصرية عنوانا أوال وبارزا ،تاله من حيث األهمية إدانة أخرى حلملة التحريض املزدوج من
احلكومة اإلسرائيلية والقرضاوي على الرئيس محمود عباس والسلطة الوطنية ،في حني أن املوقف
من االستيطان احتل مكانا متأخرا وفرعيا ،رغم أهمية هذا املوضوع  ،والتي هي أكثر أهمية وإحلاحا ً
مما جرى على احلدود مع مصر ،ومن حملة التحريض التي اتهم بها الشيخ القرضاوي ضد الرئيس
والسلطة.
وكان حري بالصحيفة أن تبرز في عنوانها األول املوقف الفلسطيني من االستيطان وحملة
التحريض اإلسرائيلية ضد السلطة الوطنية باعتبارها القضية األكثر أهمية من الناحية
السياسية  ،وهي محل إجماع وطني ال يختلف عليه أحد ،أما القضايا األخرى التي برزت كعناوين
كبيرة ،فهي أقل أهمية ،وهو ما نراه في نص التقرير الذي نشرته الصحيفة ذاتها على صفحتها
األولى  ،حيث يستهل باملطالبة بوقف االستيطان ورفض املمارسات اإلسرائيلية في القدس ،أما
القضايا األخرى فتأتي تالية من حيث األهمية .
وبالتالي كان ميكن احلديث عن عنوان آخر ملا أوردته «احلياة اجلديدة» ،من مثل:
أكدت دعمها ومساندتها للرئيس..
مركزية فتح :الوقف الكلي لالستيطان املدخل الستئناف مفاوضات السالم
وقد تداركت الصحيفة ذاتها حيث نشرت التقرير ذاته في صفحاتها الداخلية ،صفحة  ،11وقلبت
عناوينها إلى ما ذهبنا إليه ،فبرزت تلك العناوين مغايرة ملا ظهرت عليه في الصفحة األولى ،حيث
ورد:
في ختام اجتماعاتها برئاسة الرئيس على مدار اليومني املاضيني
مركزية فتح جتدد التأكيد على وجوب وقف االستيطان كليا مبا بشمل القدس كمدخل
الستئناف مفاوضات السالم

ومثل هذا العنوان ميكن االكتفاء به دون احلاجة إلى إضافة عناوين أخرى فرعية وعلى خلفية سوداء،
كما فعلت الصحيفة ،حني أتبعت عنوانها الرئيس بعنوانني آخرين:
إدانة التحريض املزدوج من اليمني اإلسرائيلي والشيخ القرضاوي ضد القيادة الفلسطينية
تثمني دور الشقيقة مصر وإدانة العتداءات حماس على السيادة املصرية
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أما صحيفة «األيام» فلم تبرز اخلبر املتعلق باجتماع مركزية فتح بذات احلجم الذي ظهر في
صحيفة «احلياة اجلديدة» ،واكتفت بنشره على عمودين وسط صفحتها األولى ،واختارت عنوانا
أقل حدة وركز هو اآلخر على قضيتني ،األولى:إدانة حملة التحريض املزدوجة ضد الرئيس والقيادة،
والدعوة للوقف الكامل لالستيطان ،حيث ورد:
أدانت حملة التحريض املزدوجة ضد الرئيس والقيادة
فتح :الوقف الشامل لالستيطان املدخل الوحيد الستئناف املفاوضات

أما في مضمون التقرير فنشرت الصحيفة النص الكامل لبيان املركزية الذي تطرق إلى كثير من
القضايا مبا في ذلك الصدامات على احلدود املصرية الفلسطينية ،وموقف حركة فتح منها.
لكن صحيفة «القدس» كانت أكثر موضوعية في اختيار عناوينها املتعلقة باجتماع مركزية فتح،
حيث ورد:
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أكدت دعمها ملواقف الرئيس و م.ت.ف :
املركزية :الوقف الكلي لالستيطان املدخل الوحيد الستئناف املفاوضات

48

وكما نالحظ ،فإن الصحف الثالث أجمعت على عنوان أساس فيما يتعلق باالستيطان واملوقف
منه  ،لكنها تفاوتت في ذات العناوين بتناولها لقضايا أخرى هي محل جدل ونقاش على املستوى
الداخلي خاصة ما حدث على احلدود مع مصر  ،أو املوقف من تصريحات القرضاوي على سبيل
املثال.

رابعا :تصريحات د .محمود الزهار
حول المصالحة

أدلى د .محمود الزهار القيادي في حركة حماس في أعقاب جولة ميدانية لقادة احلركة إلى املستشفى
امليداني األردني في قطاع غزة يوم  30كانون الثاني  2010بتصريحات هامة حول مستقبل املصاحلة
الفلسطينية وموقف حركته من الورقة املصرية ،ومن اغتيال محمود املبحوح القيادي في كتائب
القسام ،تناولتها صحيفتان في عناوينهما على الصفحة األولى  ،وهما «القدس» واأليام» ،في حني
جتاهلتها صحيفة «احلياة اجلديدة»  ،ولم تأت على ذكرها.
واحتلت هذه التصريحات مكانة بارزة في «األيام» حيث نشرت على ميني صفحتها األولى وعلى
أربعة أعمدة ،وركزت عناوينها على قضيتني رئيسيتني هما املصاحلة واغتيال املبحوح ،مع مالحظة
أن املوقف من املصاحلة الوطنية والورقة املصاحلة جاء في عنوان فردي ،بينما تصريحات الزهار حول
اغتيال املبحوح ورد عنوانا رئيسيا وبالبنط العريض:
نريد ضمانات بأن تراعى مالحظاتنا عند تطبيق الورقة املصرية
الزهار :إسرائيل غيرت قواعد اللعبة بنقلها ساحة املواجهة للخارج عبر اغتيال املبحوح

وقد استهل النص اإلخباري بتأكيدات تصريحات الزهار التي وردت في العنوان الرئيس للتقرير حول
اغتيال املبحوح وتداعيات هذا االغتيال ،وبالتالي تطابق العنوان مع النص ذاته ،رغم أن الصحيفة
لم تأت بصورة كافية على تصريحاته املتعلقة باملصاحلة وموقف حماس من الورقة املصرية،
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ولهذا ورد احلديث عن املصاحلة في العنوان الفرعي ،متاما كما فعلت صحيفة «القدس» التي
تطرقت إلى هذا في تناولها لتصريحات الزهار على يسار صفحتها األولى إلى عناوين ثالث وهي:
إشادته بالعالقات األردنية الفلسطينية ،وموقف حركته من اغتيال املبحوح ،ثم املوقف من املصاحلة
ومطالبته بضمانات لتنفيذها وتطبيقها ،حيث ورد ت هذه التصريحات في عنوان فرعي أيضا :
أشاد باألردن ومساعداته وتطلع لعالقات مميزة معه
الزهار :إسرائيل فتحت الساحة الدولية للصراع
ليس أمامنا سوى خيار املصاحلة ونريد ضمانات من مصر واجلامعة العربية
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وعليه كانت تغطية «القدس» هي األفضل في تناولها لتصريحات الزهار ،سواء من حيث املوقع
الذي نشرت فيه ،أو شمولية عناوين تلك التصريحات  ،والتي تطابقت مع نص املادة .لكن الصحيفة
نشرت صورة للزهار في غير موضعها على صفحاتها الداخلية  ،وكان األولى أن توضع مرفقة
بالتقرير ،أو أن ستغنى عن وضعها باملطلق ،بالنظر إلى أن نشر الصورة ال حاجة لها.
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القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

التقرير الثاني
شباط 2010
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يقوم هذا املشروع على القراءة النقدية لإلعالم الفلسطيني املكتوب ( «القدس»« ،األيام» ،و»احلياة
اجلديدة» ) بالشراكة مع املؤسسة األملانية «كونراد أدينها ور».
ويشتمل على إصدار عشرة تقارير على مدار العام  2010حتوي مراجعة حتليلية ونقدية للطريقة
التي تتعامل بها تلك الصحف مع أحداث ميدانية وسياسية محلية وعربية ودولية ،وكيفية
تغطيتها لهذه األحداث  ،وأولويات تلك الصحف في اختيار مواضيعها وعناوين أخبارها وتقاريرها،
وسيتم عقد خمسة لقاءات يجري التنسيق بشأنها مع إدارات اجلامعات الفلسطينية ،أو عبر
أقسام وكليات اإلعالم في اجلامعات التي ستعقد فيها هذه اللقاءات ،والتي سيتخللها عرض
نتائج التقارير إضافة إلى حلقات نقاش مع طلبة اإلعالم فيها  ،بهدف إطالعهم على مكامن اخللل
في التغطية اإلعالمية في الصحف الثالث  ،والبدائل املمكنة لتجاوز هذا اخللل.
نتناول في تقريرنا التالي مجموعة من عناوين األخبار والتقارير التي تناولتها الصحف احمللية الثالث:
«القدس» «األيام» و»احلياة اجلديدة» على صدر صفحاتها األولى في األعداد الصادرة أيام 29 :و30
كانون الثاني ،و  9و 12شباط من العام  ،2010وأبرزها:
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•إنطالق فعاليات مشروع تخضير فلسطني في بلدة بورين مبحافظة نابلس في الثامن
والعشرين من كانون الثاني.
•تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو في التاسع والعشرين من كانون الثاني
حول مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية باعتبارها جزء اليتجزأ من إسرائيل.
•قرار مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته املنعقدة يوم الثامن من شباط واملتعلقة بتحديد
موعد إجراء االنتخابات للمجالس احمللية في  17متوز واألحداث في مخيم شعفاط.
•الغارة اإلسرائيلية على قطاع غزة يوم احلادي عشر من شباط وسقوط شهداء وجرحى.
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أوال :فعاليات مشروع تخضير
فلسطين في بلدة بورين
بمحافظة نابلس:

انطلقت فعاليات هذا املشروع في الثامن والعشرين من شهر شباط  ، 2010في بلدة بورين
مبحافظة نابلس ،حتت رعاية وزيرالزراعة الفلسطينية املهندس اسماعيل دعيق ،ومحافظ نابلس
جبريل البكري ،شهد في ختامه اعتداء جنود االحتالل اإلسرائيلي على املواطنني وعلى املصورين
الصحفيني.
وبالنظر إلى أهمية هذا احلدث محليا ،فقد تفاوتت الصحف الثالث في تناوله إن كان على صفحتها
األولى ،أو على صفحاتها الداخلية ،وظهر هذا التفاوت جليا في موقع احلدث على الصفحة األولى
كما هو احلال بالنسبة لصحيفتي «القدس» «احلياة اجلديدة»  ،أو على صفحاتها الداخلية كما هو
احلال بالنسبة لصحيفة»األيام» ،وما أرفق به من صور عكست فعاليات التخضير وما انتهت إليه
من قمع للمشاركني فيها ،ومن إعتداء على الصحفيني.
وبدا اهتمام»القدس» بتغطية هذا احلدث واضحا والفتا من خالل وضعه حدثا احتل رئيسيتها
لذلك اليوم ،وشغل مساحة  6أعمدة :
اجليش اإلسرائيلي يعتدي على مصورين صحفيني  -فرعي
إنطالق فعاليات مشروع تخضير فلسطني في بورين
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لقد اختارت الصحيفة عنوانا مختصرا لهذا احلدث وباللون األحمر ،لتلفت انتباه القاريء إليه ،
وبالتالي وفقت في عنوانها وفي اختيارها ملوقع اخلبر واملساحة التي خصصتها له ،ودلت عليه
بالصورتني املرفقتني في سياقه ،واللتني عكستا انطالق الفعاليات من خالل الصورة التي نشرت
على ميني الصفحة األولى وظهر فيها مواطنون يزرعون الزيتون في أراضيهم بينما وقف اجلنود
يتفرجون عليهم ،أما الصورة الثانية فعكست ما ورد في العنوان الفرعي للحدث وهو قمع اجلنود
اإلسرائيليني للفعالية واعتدائهم على الصحفيني.

أما في تغطيتها لتلك الفعاليات فقد انفردت “القدس” ،و”األيام” باقتصارها على هذا احلدث فقط،
ولم تربطه بفعاليات أخرى مشابهة في مناطق جنوب الضفة ،كما فعلت “احلياة اجلديدة” التي
اعتمدت أسلوب دمج مجموعة أحداث بتقرير واحد  ،دون أن تشير في عنوانها الرئيس إلى احلدث،
واختارت عنوانا آخر متاما لم يشر إلى فعاليات التخضير بتاتا ،كما يتضح من عنوان تقريرها املنشور
على  3أعمدة في يسار صفحتها األولى ،والذي بدا على النحو التالي:
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إخطارات مبصادرة أراض في بيت أمر
اعتقال  31مواطنا من الضفة واعتداءات احتاللية
على مزارعني وصحفيني في نابلس واخلليل
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لقد جتاهلت الصحيفة في عنوانها هذا احلدث على أهميته محليا ،وحتدثت فيه عن” ..اعتداءات
احتاللية على مزارعني في نابلس واخلليل ”...دون أن يدرك القاريء ملاذا وكيف حدثت هذه االعتداءات،
وزاد جهل القاريء باحلدث حني استهلت الصحيفة تقريرها باحلديث عن “ ..حملة االعتقاالت
الواسعة التي نفذتها قوات االحتالل في محافظات الضفة الغربية ”...ووردت اإلشارة إلى ما جرى
في بورين من خالل فقرة واحدة جاء في نصها” ..واعتدت على مزارعني وصحفيني في بورين خالل

االحتفال بزراعة األشجار ضمن مشروع تخضير فلسطني” .وفي تقريرها التفصيلي عن احلدث
واملنشور في الصفحة الرابعة تنقل الصحيفة عن مراسلها في نابلس قوله ..”:أن جنود االحتالل
ألقوا قنابل الصوت والغاز باجتاه زارعي األشجار كما اعتدوا بالضرب على أربعة صحفيني .”..وهكذا
 ،فقد جاءت التغطية مجزوءة لهذا احلدث ،وفي سياق تقرير إخباري دمج سلسلة أحداث ببعضها
جرى التركيز فيه على حملة االعتقاالت  ،بينما نشرت الصحيفة صورة على صفحتها األولى
تظهر جنودا إسرائيليني وهم يطاردون مجموعة من الصحفيني في بورين ويعتدون عليهم ،لكن
الصحيفة لم تكن موفقة في اختيارها للموقع الذي نشرت فيه تلك الصورة ،حيث وضعت إلى
يسار تقرير إخباري  ،وحتت عنوان تصريحات سياسية للرئيس األمريكي باراك أوباما يتحدث فيها
عن عالقة بالده االستراتيجية مع اسرائيل ،فبدت الصورة التي احتلت مساحة أربعة أعمدة في
غير موقعها متاما ،في حني كان يفترض أن ترفق تلك الصورة مع التقرير كما فعلت في تقريرها
املفصل املنشور على الصفحة الرابعة حيث نشرت صورتان تظهران ما حدث في بورين من إانطالق
لفعاليات التشجير  ،وما تعرضت له تلك الفعاليات من قمع ،وأن يستبدل موقعه إلى رئيسية
الصفحة األولى بدال من التقرير املتعلق بلقاء الرئيس الفلسطيني بنظيره التتارستاني والذي
احتل مكانة بارزة في رئيسية الصحيفة.

وكان أولى بالصحيفة أيضا أن تختار عنوانا آخر لتقريرها آنف الذكر  ،حتى وإن أرادت دمج أكثر من
حدث في تقرير واحد ،مع األخذ بعني االعتبار أهمية احلدث املتعلق بانطالق فعاليات التخضير في
بورين ،من قبيل:
اجليش يقمع املزارعني ويعتدي على الصحفيني..
إنطالق فعاليات مشروع تخضير فلسطني في بورين  ..ومصادرة أراض في بيت أمر
فاالعتقاالت اإلسرائيلية في الضفة تتم على مدار الساعة ،وهي حدث يومي ،وبالتالي ميكن اإلشارة
إليه في سياق التقرير ونصه ،وميكن جتاهلها في العنوان الرئيس باعتبارها حدثا متكررا.
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الصفحة األولى – األصل:

58

إعادة التحرير:
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صحيفة “األيام” بدورها جتاهلت هذا احلدث على صفحتها األولى ،واختارت لرئيسيتها على الصفحة
األولى موضوعا آخر ،وهو تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني د.سالم فياض عقب لقائه بعمرو
موسى أمني عام جامعة الدول العربية ،وفيها دعا الواليات املتحدة إلى فعل املزيد من أجل السالم،
كما طالب بالضغط على اسرائيل لوقف التوسع االستيطاني:
«أميركا ينبغي أن تفعل املزيد للسالم»
فياض يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التوسع االستيطاني

وقد أرفقت تلك التصريحات بصورة جمعت فياض وموسى ،في حني نشرت الصحيفة في موقع
رئيستها من ناحية اليمني صورة تظهر مستوطنني يهودا يعملون في أرض ملواطنني قرب مستوطنة
كريات أربع في اخلليل ،وهي صورة تتناسب مع تصريحات فياض بشأن االستيطان .وعليه فقد
حظيت تلك التصريحات بأولوية قصوى لدى الصحيفة ،بينما ورد اخلبر املتعلق مبشروع تخضير
فلسطني على ميني رأس الصفحة الثانية وباللون األحمر ،وإلى يسار اخلبر صورة مزارعني من بورين
يحيط بهم مجموعة من اجلنود وذلك على النحو التالي:
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بورين :االحتفال مبشروع «تخضير فلسطني»
وسط مواجهات مع االحتالل
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لكنه اهتمام ال يرقى إلى اهتمام صحيفة «القدس» به ،والتي جعلته عنوانا رئيسيا لها ،وإن كانت
اختصت به منفردا كما فعلت «القدس» دون أن تدمجه بأخبار وتقارير أخرى كما فعلت «احلياة
اجلديدة» ،لكن عنوان «األيام» جاء باهتا ،وال يتناسب مع أهمية هذا احلدث احمللي ودالالته السياسية،
وهي أهمية مرتبطة مبا تتعرض له األرض الفلسطينية من نهب لألراضي ،وقطع لألشجار لصالح
املشروع االستيطاني اليهودي .وبالتالي كانت تغطية «القدس» لهذا احلدث هي األفضل ،سواء من
حيث موقع اخلبر وما حمله من عناوين خطت باللون األحمر وبالبنط العريض للداللة على أهمية
احلدث.
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ثانيا:تصريحات رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو حول
مستوطنة أرئيل

أدلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو يوم التاسع والعشرين من كانون الثاني 2010
بتصريحات سياسية هامة وخطيرة فيما يتعلق مبستقبل مستوطنة أرئيل املقامة على أراضي
املواطنني الفلسطينيني في محافظة نابلس ،أكد فيها أن «أرئيل ستبقى إلى األبد جزءا ال يتجزأ
من اسرائيل» ،واصفا تلك املستوطنة بأنها «عاصمة منطقة نابلس» .وقد وردت أقوال رئيس الوزراء
اإلسرائيلي في احتفال عام بغرس األشجار أقيم في هذه املستوطنة ،وقال فيها أيضا »:في أي اتفاق
سالم قادم ستكون أرئيل جزءا ال يتجزأ وال ينفصل من دولة اسرائيل ،وأرض إسرائيل في حدودها
التوراتية»...
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تصريحات نتنياهو هذه وبالرغم من خطورتها وجدت لها صدى كبيرا في صحيفة «احلياة اجلديدة»
على وجه التحديد ،بخالف صحيفتي «القدس» و»األيام» اللتني لم تبرزا اخلبر في رئيسية صفحتهما
األولى  .فصحيفة «احلياة اجلديدة» أبرزت هذه التصريحات على يسار رئيسيتها وخصصت لها
مساحة خمسة أعمدة:
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«نحن هنا في قلب بلدنا ..هنا عاش أجدادنا وهنا سنبقى وسنعيش»
نتنياهو« :ارئيل ستبقى إلى األبد جزءا ال يتجزأ من اسرائيل !
واشنطن تتعهد ببذل جهود قوية الستئناف املفاوضات وفرنسا تؤكد أن املؤمتر الدولي هو الوسيلة
املناسبة * األردن قلق من اجلمود في املسيرة السلمية ويحذر من آثار سلبية على املنطقة بأسرها

وعلى الرغم من أن «احلياة اجلديدة» كانت موفقة في اختيار املوضوع املناسب لرئيسيتها ،إال أنها بالغت
في عدد العناوين التي أضافتها إلى تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي  ،وكان باإلمكان االستغناء عن
هذا العدد الكبير من العناوين ،واالكتفاء بنصف تلك العناوين دون احلاجة إلى االشارة إلى مواقف
واشنطن وفرنسا واألردن من العملية السياسية والتي أضيفت إلى العنوان األساس ،من قبيل:
«نحن هنا في قلب بلدنا ..هنا عاش أجدادنا وهنا سنبقى وسنعيش»
نتنياهو »:ارئيل ستبقى إلى األبد جزءا ال يتجزأ من إسرائيل
في حني أن الصحيفة جعلت األعمدة الثالث املتبقية من الرئيسية عنوانا للقاء جمع الرئيس
الفلسطيني محمود عباس أبو مازن برئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ،علما أن خبر اللقاء كان
بامكان الصحيفة وضعه في موقع آخر أسفل العنوان الرئيس اآلخر املتعلق بتصريحات نتنياهو،
والذي كان على احملرر أن يضع هذه التصريحات على ميني الصفحة فهي احلدث األبرز واألهم من لقاء
عباس -براون ،بالنظر إلى أن هذه اللقاءات باتت روتينية  ،وال يلتفت اليها القاريء كثيرا.
أما فيما يتعلق بالصورة املرفقة بتصريحات نتنياهو ،فقد وقعت الصحيفة في نفس األخطاء
التي كررتها في أكثر من مناسبة ،حيث نشرت مع التقرير صورة تظهر مواطنني يخلون أفراد عائلة
فلسطينية حاصرها الغاز املسيل للدموع الذي أطلقه جنود اسرائيليون على منزلها في النبي
صالح ،بينما كان يفترض أن توضع هذه الصورة مرفقة في تقرير آخر نشرته الصحيفة على يسار
صفحتها األولى أسفل التقرير املتضمن تصريحات نتنياهو حول عشرات اإلصابات خالل مسيرات
ضد اجلدار واالستيطان في الضفة.
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الصفحة األولى – األصل:
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إعادة التحرير:
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بدورها أوردت صحيفة “القدس” تصريحات نتنياهو على عمود واحد فقط أسفل صفحتها األولى
 ،ولم تول تلك التصريحات اهتماما حتى في صياغة عنوان تلك التصريحات  ،وبدا العنوان باهتا
مقارنة مع ما اختارته “احلياة اجلديدة” عنوانا لتلك التصريحات ،حيث ورد اخلبر في “القدس” على
خلفية زرقاء وعلى النحو التالي:
نتنياهو يؤكد على
االحتفاظ مبستوطنات
أرئيل وغوش عتصيون
ومعاليه أدوميم وأخرى
ضمن حدود اسرائيل

علما بأن تصريحات نتنياهو لم يرد فيها أي ذكر ملستوطنتي غوش عتصيون ومعاليه أدوميم ،بل
اقتصر حديثه فيها على أرئيل كما يفهم من نص اخلبر ،ولذا فالعنوان ال يتطابق مع النص ،بل
أضيف عليه كلمات لم يتفوه بها نتنياهو
في حني كان بإمكان الصحيفة اختيار عنوان آخر يتطابق ونص التصريحات من مثل:
نتنياهو:
سنحتفظ بأرئيل ضمن حدود إسرائيل التوراتية
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وبدال من ذلك اختارت «القدس» موضوعا آخر لرئيسيتها يتعلق بقرار بلدية القدس حتويل  660دومنا
من أراضي بلدة العيسوية إلى الشمال من مدينة القدس إلى حديقة قومية ،واحتل عنوانه ما
مساحته  4أعمدة ،ورد في نصه:
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بذريعة استخدام املواقع األثرية لتكريس وقائع سياسية
بلدية القدس حتول  660دومنا من أراضي العيسوية
إلى «حديقة قومية» حلرمان املواطنني من البناء والتوسع

وهو موضوع ال يقل خطورة عن تصريحات نتنياهو املتعلقة مبستقبل املستوطنات اليهودية في
الضفة الغربية وارتباطها األزلي باسرائيل باعتبارها جزءا اليتجزأ منها ،بل أن مصادرة أراضي
العيسوية وحتويلها إلى “حديقة قومية” يهودية يعكس حقيقة ما حتمله تصريحات نتنياهو من
دالالت سياسية إزاء قضية االستيطان اليهودي ونهب أراضي الفلسطينيني ،وبالتالي كان على
الصحيفة أن تضع تلك التصريحات إلى يسار رئيسيتها  ،بدال من الصورة التي تظهر جانبا من
مسيرة تضامنية لنشطاء إسرائيليني وأجانب مع أهالي حي الشيخ جراح.
و كان بإمكان الصحيفة اختصار العنوان ،إلى عنوان آخر بديل:
حلرمان املواطنني من البناء والتوسع:
بلدية القدس حتول  660دومنا من أراضي العيسوية إلى حديقة قومية
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في حني يظهر التفاوات كبيرا بني الصحف الثالث في تناولها للموضوعات ،من خالل رئيسية
صحيفة “األيام” التي اختارت موضوعا مختلفا متاما عما اختارته “القدس” واحلياة اجلديدة” ،ويتعلق
بتطورات قضية اغتيال القيادي احلمساوي محمود املبحوح في دبي على يد املوساد اإلسرائيلي.
واحتل هذا املوضوع مساحة  4أعمدة من ضمنها صورة شخصية للمبحوح ورد ضمن التقرير الذي
عنون باللون األحمر في إشارة إلى أهميته ،وجاء فيه:
شقيق محمود املبحوح :أغتيل بصعقة كهربائية
شرطة دبي تتعرف إلى قتلة قيادي في «حماس»
واحلركة تتهم إسرائيل بتنفيذ عملية االغتيال

وقد كان من املفضل لو أن الصحيفة اختارت عنوانا غير الذي ورد أعاله من قبيل:
اغتيل بصعقة كهربائية:
التعرف على قتلة املبحوح ..و”حماس” تتهم إسرائيل باغتياله
في حني وردت تصريحات نتنياهو في منتصف الصفحة وعلى عمودين فقط مع تتمة على صفحة
 ، 17ولم تبرزها الصحيفة على نحو يظهر االهتمام بخطورتها:
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نتنياهو يتحدى مجددا :اريئيل
ستبقى إلى األبد جزءا من إسرائيل
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لكنها وردت متوسطة موضوعني آخرين على صلة  ،األول خبر نشر على ميني الصفحة األولى
يتعلق باقتراح جلورج ميتشيل املبعوث األمريكي اخلاص لعملية السالم في الشرق األوسط يتعلق
بإدارة محادثات على «النمط التركي» بني اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي ،أما املوضوع الثاني
الذي نشر على يسار الصحيفة فكانت تصريحات لرئيس الوزراء الفلسطيني د.سالم فياض الذي
يدعو فيه إلى مشاركة إألمم املتحدة في مسألة إعالن الدولة الفلسطينية.

علما بأنه كان بإمكان الصحيفة أن تضع تصريحات نتنياهو في موضع آخر بارز ،ضمن رئيسيتهاعلى
ميني الصفحة األولى ،مع احتفاظها أيضا بإبراز تقريرها املتعلق بتطورات اغتيال املبحوح ،وهنا كان
ميكن وضعه إلى يسار الرئيسية وبذات احلجم واملساحة ،بالنظر إلى أن قضية اغتيال املبحوح
كانت موضوعا يتابع من قبل القاريء الذي كان يتلهف ملعرفة تفاصيل إضافية عن عملية االغتيال.
ومثل هذا األمر يتعلق أيضا بعدم إبراز الصحيفة اخلبر املتعلق بتحويل  660دومنا من أراضي
العيسوية إلى حديقة قومية كما فعلت صحيفة القدس ،بل أن «األيام» وضعت هذا اخلبر أسفل
صفحتها األولى وعلى عمودين فقط ،واختارت لذلك عنوانا ال يتطابق مع نص اخلبر حيث ورد:
القدس :بلدية االحتالل تفشل بناء
بيوت للمواطنني في العيساوية

في حني كان على الصحيفة أن تختار عنوانا آخر يتطابق مع نص التقرير ،يقارب على األقل ما ورد
في صحيفة «القدس» من مثل:
االحتالل يحول  660دومنا من أراضي العيسوية إلى حديقة قومية
عدا عن أن التقرير الذي نشرته الصحيفة نقال عن أسبوعية «يروشاليم» اإلسرائيلية تضمن
معلومات مغلوطة ،حني تورد أن أراضي العيسوية التي مت حتويلها إلى «حديقة قومية» تقع على
سفح جبل املكبر ،بينما احلديث هنا عن أراض تتبع العيسوية الواقعة إلى الشمال الشرقي من
البلدة القدمية من القدس ،بينما جبل املكبر حي قائم بذاته يقع إلى اجلنوب من املدينة املقدسة،
وهذه في الواقع مسئولية تقع على عاتق احملرر الذي يفترض فيه حتري صحة ودقة املعلومات خاصة
إذا كانت مصادرها إسرائيلية.
وليس هناك من مبرر لعدم قيام «األيام» بإبراز هذا اخلبر ووضعه في مكانة بارزة في رأس صفحتها
األولى بدال من موضوعات عدة أبرزتها الصحيفة مبحاذاة رئيسيتها ،وكان باإلمكان نشرها حتى في
صفحاتها الداخلية.
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إعادة التحرير:
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ثالثا :انتخابات المجالس المحلية
واألحداث في مخيم شعفاط.

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته األسبوعية التي عقدت يوم االثنني الثامن من شهر
شباط من االعام  2010إجراء انتخابات جميع الهيئات احمللية في الضفة الغربية وقطاع غزة يوم
السبت املوافق 17متوز  .2010وقد طلب اجمللس من جلنة االنتخابات املركزية الشروع بالترتيبات
الالزمة إلجراء هذه االنتخابات.
قرار مجلس الوزراء الفلسطيني هذا جاء في وقت شهدت فيه األراضي الفلسطينية تصعيدا
ميدانيا اسرائيليا كان أبرزه اجتياح مخيم شعفاط شمال القدس واندالع مواجهات عنيفة فيه،
وقيام الشرطة اإلسرائيلية بشن أوسع حمالت االعتقال طالت نحو  270مواطنا.
هذان التطوران احتال عناوين الصحف احمللية الثالث التي تفاوتت تغطيتها إزاء هذين احلدثني،
وبالتالي حظي حدث دون غيره بتغطية أكثر من غيره.
فصحيفة «األيام» على سبيل املثال وازنت في تغطيتها إلى حد ما بني احلدثني وأولتهما اهتماما
ملحوظا ،وقد برز في عنوانها الرئيسي (  4أعمدة) يسار الصفحة األولى وباللون األحمر العنوان التالي:
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احلكومة حتدد  17متوز إلجراء االنتخابات احمللية
«فتح» تدعو خلوضها بقوائم موحدة للفصائل واملستقلني
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وأسفل هذا العنوان أوردت الصحيفة خبرا آخر مستقال وعلى عمودين يجمل رد فعل حماس على
قرار احلكومة الفلسطينية بإجراء االنتخابات جاء فيه:

«حماس» تعتبر دعوة احلكومة لالنتخابات احمللية دليل «سوء نية»

علما بأن عنوان هذا اخلبر كان ميكن اختصاره على النحو التالي:
حماس :الدعوة لالنتخابات احمللية دليل «سوء نية»
أو كان باإلمكان إجمال املواقف من هذا القرار في سياق العنوان الرئيس ،بحيث يستغنى كليا عن
اخلبر املتعلق مبوقف حماس من هذه االنتخابات ،من مثل:
حماس «دليل سوء نية»
احلكومة حتدد  17متوز إلجراء االنتخابات احمللية
فتح تدعو خلوضها بقوائم موحدة للفصائل واملستقلني
وبدال من أن تبرز الصحيفة تطورات ما يجري في مخيم شعفاط ضمن رئيسيتها ،اختارت موضوعا
آخر  ،وهو لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما ،ووضعت
أحداث اخمليم يسار الصفحة األولى أسفل العنوان الرئيسي املتعلق بإجراء االنتخابات ،واختارت له
عنوانا بدا وكأن ما يجري في اخمليم أمرا عاديا رغم أنها خصصت مساحة مهمة من التغطية اخلبرية
للحدث وفق ما ورد في نص تقريرها عن تلك األحداث ،وعليه جاء العنوان على خالف ما احتواه التقرير:
القدس :مواجهات وإصابات واعتقاالت في مخيم شعفاط

واستعاضت عن برودة عنوانها لهذه األحداث ،بصورة فوتوغرافية تظهر سخونة املواجهة امليدانية
بني شبان اخمليم واجلنود اإلسرائيليني الذين اجتاحوا اخمليم.
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أما صحيفة “القدس” فكانت أكثر اهتماما في تغطيتها الجتياح مخيم شعفاط ،،لكنها بدت
أقل اهتماما بقرار مجلس الوزراء املتعلق بإجراء انتخابات اجملالس احمللية.
فقد خصصت الصحيفة رئيسيتها بالكامل لألحداث في مخيم شعفاط  ،حيث نشرت تقريرا
مفصال على أربعة أعمدة حول تلك األحداث  ،وأرفقتها بصورة فوتوغرافية أظهرت عشرات التالميذ
يفرون من أمام قوة عسكرية مؤللة اقتحمت اخمليم.
في حني احتل اخلبراملتعلق بإجراء االنتخابات أهمية أقل من حيث موقع اخلبر وحجمه على الصفحة
األولى ،حيث نشر على يسار الصفحة وجاء عنوانه مشتمال على ثالثة مواضيع هي  :املصادقة على
مشروع قانون التأمني الصحي ،وقرار إجراء االنتخابات ،وإدانة املمارسات اإلسرائيلية في القدس
والضفة:
صادق على مشروع قانون الـتأمني الصحي...
مجلس الوزراء:انتخابات اجملالس احمللية في  17متوز القادم
أدان بشدة املمارسات واملداهمات اإلسرائيلية في القدس والضفة
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وكان واضحا من عنوان “القدس” التركيز على املمارسات اإلسرائيلية حتى في اخلبر املتعلق بقرار
احلكومة إجراء االنتخابات ،وإعطائه أولوية في التغطية وهو ما ظهر بارزا في رئيسيتها املتعلقة
بأحداث مخيم شعفاط ،،وبالتالي بدا الربط واضحا بني عنوان الرئيسية  ،والقرار بإجراء االنتخابات
 ،خاصة أن الصحيفة وضعت قرار احلكومة الفلسطينية بإدانة املمارسات اإلسرائيلية في القدس
والضفة على خلفية رمادية  ،متييزا عن العنوانني اآلخرين  ،وإبرازا من جديد لقضية التصعيد
اإلسرائيلي امليداني في القدس والضفة.
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ومثل هذه التغطية وجدناها أيضا في “احلياة اجلديدة” التي برز في ميني رئيستها أحداث مخيم
شعفاط ،والتصعيد اإلسرائيلي في الضفة من خالل حمالت االعتقال التي جرت في تلك الفترة،
ومن بينها اعتقال زوجة رئيس بلدية البيرة.
وظهر في عنوان الصحيفة الرئيسي في عددها ليوم  9شباط :2010
اعتقل عشرة مواطنني بالضفة بينهم زوجة رئيس بلدية البيرة
االحتالل يداهم مخيم شعفاط ويجرح العشرات بينهم صحفيون

لكن كان باإلمكان اختصار عنوان الصحيفة إلى عنوان آخر يجمل مضمون التقرير ونصه مع تركيز
وإبراز ألحداث مخيم شعفاط ،من قبيل:
اعتقاالت في الضفة..
مداهمة مخيم شعفاط وجرح العشرات بينهم صحفيون
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وتصدر اخلبر هذا صورة وفقت الصحيفة إلى حد كبير في اختيارها ووضعها في مكانها الذي ظهرت
فيه فوق العنوان الرئيس تظهر شبانا في مخيم شعفاط وهم يحاولون مساعدة طفلتني تلميذتني
مذعورتني على جتنب الصدامات التي كانت حتدث في املكان بني الشبان واجلنود اإلسرائيليني.
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أما فيما يتعلق بقرار احلكومة الفلسطينية إجراء انتخابات اجملالس احمللية  ،فقد ظهر هذا اخلبر في
يسار منتصف الصفحة األولى  ،وكان أولى وضعه في يسار رئيسيتها بدال من اخلبر املتعلق بلقاء
الرئيس محمود عباس برئيس الوزراء الياباني ،في حني أن العنوان الرئيسي لم يرتبط بأحداث مخيم
شعفاط والتصعيد امليداني اإلسرائيلي في الضفة ،بل ارتبط برد الفعل الفتحاوي واحلمساوي
على قرار إجراء االنتخابات ،كما ورد في عنواني اخلبر الفرعي والرئيس:
فتح رحبت باخلطوة وحماس أعلنت معارضتها الفورية
احلكومة حتدد  17متوز املقبل موعدا للبدء
بانتخابات اجملالس والهيئات احمللية

ومثل هذا العنوان كان باإلمكان اختصاره إلى:
فتح رحبت به  ..وحماس عارضته
حتديد  17متوز موعدا إلجراء انتخابات اجملالس والهيئات احمللية
لكن الالفت في تغطية «احلياة اجلديدة» لهذا املوضوع ،هو توسعها في تناوله على الصفحتني الثالثة،
والثانية عشرة ،حيث نشرت الصحيفة وفي عنوان بارز بالبنط العريض تقريرا مفصال حول قرارات
احلكومة الفلسطينية في تلك اجللسة وأبرزها قرارها بإجراء االنتخابات احمللية ،وكذلك التصعيد
اإلسرائيلي في القدس والضفة ،كما جاء في نص العنوان املنشور في الصفحة الثالثة وورد فيه:
صادقت على قانون التأمني الصحي
احلكومة حتدد  17متوز املقبل موعدا للبدء بانتخابات اجملالس والهيئات احمللية
إجراء انتخابات نقابة الصحفيني خطوة مهمة لبناء وتفعيل املؤسسات واالحتادات الشعبية
*التحذير من كارثة قد تطال عشرات املواطنني في القدس بفعل احلفريات أسفل املسجد األقصى
واألحياء العربية في املدينة
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ومع هذا التوسع في تناول قضية االنتخابات احمللية ،إال أن العنوان بدا استعراضيا مطوال ،بل أن
القارئ استغنى من خالل قراءته لهذا العنوان عن قراءة تفاصيل التقرير ،وكان باإلمكان اقتصار
العنوان وبالبنط العريض على قرار االنتخابات احمللية  ،مع إمكانية إضافة عنوان فرعي  ،كما فعلت
الصحيفة ذاتها في تغطيتها املنشورة على الصفحة األولى.
أيضا اختارت الصحيفة تغطية ردود الفعل على هذا القرار بنشر موقف حركة فتح املؤيد لهذا
القرار منفردا على الصفحة الثانية عشرة ،وخصصت له مساحة عمودين:
حركة فتح ترحب بقرار احلكومة إجراء
االنتخابات للهيئات واجمللس احمللية

علما بأن موقف فتح بهذا اخلصوص كان تضمنه اخلبر املنشور على الصفحة األولى سواء في
العنوان أو في النص ،وبالتالي االكتفاء مبا ورد في التقرير املنشور بالصفحة األولى ،كما فعلت حني
أوردت الصحيفة رد فعل حماس باإلشارة السريعة ومن خالل تصريح مقتضب جدا نقلته عن
وكالة رويترز على لسان فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس ورد فيه »:إن أي انتخابات ال ميكن
أن جترى إال عقب مصاحلة وطنية».
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وإزاء كل ما ذكر سابقا  ،ميكن القول أن تغطية صحيفة»األيام» لالنتخابات احمللية كانت األفضل
من حيث موقع اخلبر مقارنة مع تغطية»القدس» و»احلياة اجلديدة» ،ومن تغطية ردود الفعل على
هذا القرار.
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رابعا :شهداء وجرحى في قصف
إسرائيلي على قطاع غزة

تعرضت منطقة شرق غزة ليلة احلادي عشر من شباط  2010لغارات جوية وقصف مدفعي
إسرائيلي ما أوقع شهيدا ،وعددا من اجلرحى .وتزامنت هذه الغارات والقصف املدفعي اإلسرائيلي
مع مقتل عنصر من كتائب عز الدين القسام اجلناح العسكري حلركة حماس خالل قيامه مبهمة،
وصفها بيان للقسام بأنها «جهادية».
وقد تفاوتت الصحف الثالث في تغطيتها لهذا احلدث ،من حيث املساحة التي خصصتها له ،أو
في اختيار الصورة املرفقة به والتي تظهر تداعيات هذا احلدث ،وما سببته الغارات والقصف من
إصابات.
ففي صحيفة «القدس» ورد هذا احلدث في اجلهة اليمنى من رئيسية الصحيفة  ،واحتل ما
مساحته  4أعمدة  ،من بينها  4أعمدة لصورة فوتوغرافية تظهر مواطنني يتفقدون منزال في
مخيم البريج تضرر نتيجة القصف املدفعي اإلسرائيلي على منازل املواطنني في اخمليم ،بينما ورد
في العنوان حصيلة بعدد الشهداء واجلرحى:
القوات اإلسرائيلية تصعد أعمالها العدوانية
شهيدان وجرح ثالث شقيقات في قطاع غزة
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ومع أن الصحيفة وفقت في اختيار هذا احلدث عنوانا لرئيسيتها ،كما كانت موفقة في اختيار
الصورة الفوتوغرافية الدالة عليه ،إال انه كان باإلمكان اختصار العنوان الفرعي  ،واقتصاره على
العنوان الرئيس فقط:
شهيدان وجرح ثالث شقيقات في قطاع غزة

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

إال أنها لم تكن كذلك في دقة معلوماتها املتعلقة بحصيلة الشهداء واجلرحى .حيث أن ما وقع
من إصابات نتيجة الغارة اجلوية والقصف املدفعي هو شهيد واحد فقط ،وجرح ثالث شقيقات،
ولم يكن هناك شهيدان ،لكن الصحيفة عدت ناشط القسام الذي قتل خالل أدائه إلحدى
املهام شهيدا ،ما يوقع القارئ للوهلة األولى في التباس إزاء ضحايا الغارة اإلسرائيلية ،علما بأن
نص اخلبر يشير إلى مقتل ناشط القسام “ ..خالل قيامه مبهمة جهادية” وقد درجت العادة لدى
“القدس” أن تعتبر ضحايا “املهام اجلهادية” شهداء  ،استنادا على ما يبدو على تسمية بيانات
النعي الصادرة عن األجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية لهؤالء  ،والتي ال تخوض في
العادة بطبيعة هذه املهام.
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إعادة التحرير:
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في حني أن صحيفة “األيام” فعلت عكس ذلك متاما من عدة جوانب ،فاحلدث نشر في يسار رئيسية
الصفحة األولى من الصحيفة وليس على ميينها الذي احتله خبر آخر يتعلق مبباحثات الرئيس
محمود عباس أبو مازن مع قادة الهند وبنغالدش ،مرفق بصورة للرئيس الفلسطيني مع رئيس
وزراء الهند ،ومع ذلك برز عنوان اخلبر في “األيام” على نحو جيد من حيث معطياته املتعلقة بعدد
الشهداء واجلرحى ،أو الصورة املؤثرة التي أرفقت به  ،والتي تظهر طفلة مصابة وهي في حالة
صدمة ،ومسعفني يقدمان العالج لطفلة أخرى.
فعنوان”األيام” يتضمن معطيات تختلف عما أوردته “القدس” بشأن الشهداء واجلرحى ،التي كانت
أشارت إلى شهيدين وجرح ثالث شقيقات أوردت الصحيفة أسماؤهن جميعا ،بينما جند في “األيام
 ،معطيات أخرى:
استشهاد شاب وإصابة أربعة مواطنني
بينهم طفلتان في قصف جوي إسرائيلي

ولكن مبراجعة نص تقرير «األيام» حول عدد اجلرحى جند أنه يتحدث عن شقيقتني فقط أصيبتا في
القصف املدفعي اإلسرائيلي ،وهو يذكر اسميهما  ،لكنه يسقط اسم الثالثة من قائمة اجلرحى
 ،ما يطرح تساؤال حول هذا التفاوت في دقة املعلومات  ،رغم اعتماد الصحيفتني على ذات املصادر
الطبية.
أما فيما يتعلق بالقتيل من نشطاء القسام والذي قضى خالل تأديته إلحدى املهام  ،فقد ورد في
«األيام» كخبر مستقل ونقال عن القسام ،ولم يتضمنه اخلبر الرئيس ،ولهذا كان وضعه في اإلطار
الذي نشر فيه صحيحا وسليما:
«القسام» تعلن استشهاد أحد عناصرها في «مهمة جهادية»

وبالتالي تبنت الصحيفة نص النعي الوارد في بيان القسام ،واستخدمت ذات املصطلحات ،ولم
تضمنه في رئيسيتها حيث الضحايا نتيجة الغارات والقصف املدفعي اإلسرائيلي.
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بدورها عرضت «احلياة اجلديدة» معطيات ومعلومات جمعت ما ورد في صحيفتي «القدس»
و»األيام» عن حصيلة الشهداء واجلرحى .فقد ورد في «احلياة اجلديدة» ارتقاء شهيد واحد ( وهو ما
تضمنه عنوان صحيفة «األيام» ) ،بينما أشار التقرير إلى ثالثة جرحى من األطفال( وهو ما ورد في
عنوان»القدس» آنفا:
مستوطنون اقتحموا املنطقة الشرقية وقبر يوسف وهاجموا مدرسة في نابلس
شهيد وجرحى بينهم  3أطفال في قصف
جوي ومدفعي حلي الشجاعية وجحر الديك

وهنا أيضا كان بإمكان الصحيفة اختصار عنوانها إلى ما هو أقل من ذلك ،وأكثر اتساقا وانسجاما
مع النص:
شهيد و 3أطفال جرحى في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على قطاع غزة
لكن الصحيفة ،وخالفا ل”القدس” و”األيام” ،لم تضع هذا احلدث عنوانا لرئيسيتها ،وفضلت بدال
من ذلك موضوعا آخر وهو إعالن جلنة االنتخابات املركزية جاهزيتها إلجراء انتخابات الهيئات احمللية،
حيث احتل هذا اإلعالن أولوية بالنسبة للصحيفة ،ولذلك ظهرت تغطية أنباء الغارة والقصف
املدفعي اإلسرائيلي في مرتبة تالية ،وأرفق التقرير بصورة تقليدية لطاملا نشرتها الصحف احمللية
بعد كل غارة أو قصف يسقط فيها شهداء وجرحى ،تظهر شهيدا محموال على أكتاف املشيعني،
في حني أن صورة املصابني األحياء ونقل مشاهد الدمار ومعاناة اجلرحى خاصة من األطفال تبدو
أكثر تأثيرا في نقل رسالة التعاطف مع الضحايا.

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

أما في تناولها ملقتل ناشط القسام ،فقد تعاملت”احلياة اجلديدة” مع اخلبر على نحو صحيح،
واستخدمت توصيفا دقيقا ملا جرى سواء في اختيار العنوان ،أو ما اشتمله من روايات:
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مقتل ناشط من “القسام” بغزة في ظروف غامضة

فالصحيفة لم تصفه في عنوانها ب»الشهيد» كما فعلت»القدس» و»األيام» ،لكنها فعلت
ذلك اقتباسا عن بيان النعي الصادر عن كتائب القسام ،وحني تطرقت إلى ذلك وضعت كلمة
«استشهاد» بني قوسني صغيرين ،ومثل ذلك فعلت حيت تطرقت إلى ظروف مقتله كما ورد في
بيان القسام» خالل مهمة جهادية» ،أضافت إليها عبارة « ..لم تكشف عنها» :أي عن طبيعة
«املهمة اجلهادية» ،لكنها في العنوان وردت بعبارة أخرى مغايرة ،وهي »:في ظروف غامضة» ،وهو
توصيف أدق من غيره من التوصيفات واملصطلحات التي وردت في «القدس» و»األيام» وتعاملهما
مع هكذا حدث ،طاملا أنه لم تعلن ظروف املوت أو مالبسات ما حدث.
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الصفحة األولى – األصل:
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إعادة التحرير:
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يقوم هذا املشروع على القراءة النقدية لإلعالم الفلسطيني املكتوب ( «القدس»« ،األيام» ،و «احلياة
اجلديدة» ) بالشراكة مع املؤسسة األملانية «كونراد أدينا ور».
ويشتمل على إصدار عشرة تقارير على مدار العام  2010حتوي مراجعة حتليلية ونقدية للطريقة
التي تتعامل بها تلك الصحف مع أحداث ميدانية وسياسية محلية وعربية ودولية ،وكيفية
تغطيتها لهذه األحداث  ،وأولويات تلك الصحف في اختيار مواضيعها وعناوين أخبارها وتقاريرها،
وسيتم عقد خمسة لقاءات يجري التنسيق بشأنها مع إدارات اجلامعات الفلسطينية ،أو عبر
أقسام وكليات اإلعالم في اجلامعات التي ستعقد فيها هذه اللقاءات ،والتي سيتخللها عرض
نتائج التقارير إضافة إلى حلقات نقاش مع طلبة اإلعالم فيها  ،بهدف إطالعهم على مكامن اخللل
في التغطية اإلعالمية في الصحف الثالث  ،والبدائل املمكنة لتجاوز هذا اخللل.
يرصد التقرير التالي موضوعان تناولتهما عناوين األخبار والتقارير في الصحف احمللية الثالث:
«القدس» «األيام» و«احلياة اجلديدة» على صدر صفحاتها األولى في أعدادها الصادرة يومي الرابع
من آذار ،والسادس من نيسان  ،2010وأبرزها:

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

•اجتماع جلنة املتابعة التابعة جلامعة الدول العربية والقرار الصادر عنها في الثالث من آذار
 2010املتعلق مبنح املفاوضات « غير املباشرة» بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية مدة أربعة
أشهر .وقمع اجليش اإلسرائيلي ملسيرة سلمية ضد اجلدار واالستيطان في بيت جاال نظمت
في ذات اليوم ،واعتقال عدد من املشاركني في هذه املسيرة.
•الفعاليات احمللية مبناسبة يوم الطفل التي صادفت اخلامس من نيسان.
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أوال :قرار لجنة المتابعة العربية منح
المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية
«غير المباشرة» مدة  4أشهر وقمع
مسيرة ضد الجدار في بيت جاال

عقدت اللجنة الوزارية العربية ملتابعة مبادرة السالم يوم الثالث من آذار  2010اجتماعا لها
برئاسة وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وبحضور الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،وعمرو موسى أمني عام جامعة الدول العربية ،ووزير خارجية قطر ،ووزراء خارجية
الدول األعضاء في اللجنة ووزراء خارجية دول غير أعضاء فيها ،قررت في أعقابه «منح فرصة
للمحادثات غير املباشرة للوصول إلى سالم فلسطيني -إسرائيلي» .علما بأن هذا االجتماع وما
متخض عنه من قرارات جاء على خلفية التصعيد اإلسرائيلي في مجال االستيطان ،ما دفع القيادة
الفلسطينية في حينه إلى اتخاذ قرار مؤقت بتجميد املفاوضات مع احلكومة اإلسرائيلية إلى حني
توقف األخيرة عن إجراءاتها تلك التي ال تستوي مع استمرار البناء االستيطاني وبناء اجلدار في
األراضي الفلسطينية.

كيف غطت الصحف الثالث تلك األحداث ؟
احتل القرار الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية العناوين الرئيسية في الصحف احمللية
الثالث إلى حد التشابه الكبير ،في مضمون تلك العناوين املتعلق بإبراز املهلة الزمنية املعطاة
للمفاوضات « غير املباشرة» بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ،وربط هذه املوافقة مبنح ما سمي ب
«الوساطة األميركية فرصة أخرى ،»...دون أن تشير عناوين تلك الصحف إلى القضية األساسية
التي استدعت عقد اجتماع اللجنة الوزارية العربية وهو املطالبة بوقف االستيطان اليهودي في
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األراضي الفلسطينية ،وإن كانت صحيفة واحدة وهي «القدس» تطرقت إلى ذلك دون ذكر صريح
لهذه القضية ،من خالل ما أسمته «اإلجراءات اإلسرائيلية غير املشروعة في القدس واألرض
احملتلة «’ وذلك في عنوان فرعي من عنوانها الرئيس:
دعما للموقف الفلسطيني وملنح الوساطة األميركية فرصة أخرى...
جلنة املتابعة العربية متنح املفاوضات «غير املباشرة» مدة  4أشهر
ترحيب أميركي وإسرائيلي بالقرار العربي وعودة ميتشيل باتت قريبة
طرح اإلجراءات اإلسرائيلية غير املشروعة في القدس واألرض احملتلة على محكمة العدل الدولية

وبالتالي أجملت الصحيفة في عنوانها الرئيس كل ما يتعلق باالجتماع والقرارات املتمخضة عنه،
وردود الفعل عليه ،مستندة في ذلك إلى عدة مصادر للمعلومات أوالها مراسلها في القاهرة صالح
جمعة  ،وتقارير وكاالت األنباء دون أن تسمي أي وكالة منها ،واكتفت باإلشارة إلى – وكاالت – وهو
إجراء حتريري يتبع حني تستقي الصحيفة أو وسيلة اإلعالم مصادرها اإلخبارية من أكثر من وكالة
أنباء ،ومع ذلك لم يتضمن العنوان صراحة أي حديث عن قضية االستيطان اليهودي ،وهي القضية
املركزية التي كانت سببا في التجميد املؤقت للمفاوضات ،علما ً بأن الصحيفة كان بإمكانها
اختصار العنوان الرئيس إلى ما دون ذلك مع اإلشارة صراحة إلى قضية االستيطان ،وذلك على
النحو التالي:

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

ربطت استئنافها بوقف االستيطان اإلسرائيلي في القدس..
جلنة املتابعة العربية متنح املفاوضات»غير املباشرة» مدة  4أشهر
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لكن الصحيفة نشرت إلى يسار رئيسيتها صورة جلرافة إسرائيلية ضخمة وهي تقتلع أشجار
زيتون من أحد احلقول في بيت جاال لصالح بناء جدار الفصل العنصري ،ومشهد آخر في الصورة
يظهر جنديا ً إسرائيليا ً وهو يدفع أحد املشاركني الذي كان يحتج على أعمال التجريف واقتالع
أشجار الزيتون ،وبالتالي جاءت الصورة لتتطابق مع رئيسية الصحيفة املتعلقة بقرار جلنة املتابعة
العربية بشأن املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ،باعتبار أن بناء جدار الفصل العنصري جزء من
إجراءات إسرائيل في مجال االستيطان ،والتي وصفتها الصحيفة في عنوانها ب»إجراءات غير
مشروعة .»..علما ً بأن الصحيفة لم تشر إلى اخلبر أو التقرير املتعلق مبحتوى الصورة وهو املظاهرة
املناوئة لبناء جدار الفصل العنصري  ،واكتفت بالشرح املرفق بالصورة:
« بيت جاال – جرافة إسرائيلية تقتلع شجرة زيتون من أحد حقول بيت جاال لصالح بناء
اجلدار العازل»

وكان على الصحيفة كي تربط رئيستها املتعلقة باجتماع جلنة املتابعة أن تضيف إلى شرح
الصورة الوارد أعاله جملة إضافية ليصبح الشرح على النحو التالي:
«بيت جاال – جرافة إسرائيلية تقتلع شجرة زيتون من أحد حقول بيت جاال لصالح جدار
الفصل العنصري بالتزامن مع اجتماع جلنة املتابعة العربية»
كما أن إرفاق اخلبر وإيراد التفاصيل املتعلقة به وبالصورة كان حيويا ً وضرورياً ،وكان من املمكن أن
يتطابق على نحو أكبر مع رئيسية الصحيفة في ذلك اليوم .فهل أسقطت الصحيفة اخلبر عمداً؟
أم أنها اكتفت بالصورة وشرحها لتكون دليال توضيحيا للعنوان الذي عقدت اللجنة اجتماعها من
أجله ،وملا متخض عنه اجتماع جلنة املتابعة العربية من منح املفاوضات غير املباشرة مدة أربعة أشهر.
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بدورها تعاملت صحيفة «األيام» مع اجتماع جلنة املتابعة العربية ،والصورة التوضيحية املرفقة
يسار صفحتها األولى على نحو يشابه ما فعلته صحيفة «القدس» .ففي الشأن املتعلق بالصورة
وجدنا «األيام» تستخدمها كدليل توضيحي لرئيسيتها دون اخلوض في تفاصيل فعالية االحتجاج
على جتريف األراضي في بيت جاال لصالح بناء جدار الفصل العنصري  ،وهو ما يعني أن احلدث األبرز
هو اجتماع جلنة املتابعة وقراراتها ،وليس فعاليات االحتجاج في بيت جاال .رغم أن الشرح الذي أرفق
بالصورة تضمن أيضا خبرا مقتضبا حول تلك الفعالية ،فورد اخلبر مندمجا بالشرح ،وتقدم شرح
تلك الصورة على إيراد تفاصيل اخلبر ذاته :
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« بيت حلم -قوات االحتالل تقمع مسيرة احتجاجية على جتريف أراض زراعية في منطقة شارع
كرميزان القدمي في بيت جاال لصالح استكمال جدار الفصل العنصري أمس ،حيث تواصل
جرافات االحتالل أعمال التجريف في األراضي والتي تقدر مساحتها بأكثر من  300دومن مزروعة
بأشجار الزيتون».
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في حني كان على الصحيفة إن أرادت تغطية احلدث املتعلق بالتجريف بعيدا ً عن العنوان الرئيس
ودون ربطه بقرار جلنة املتابعة أن تفصل الشرح عن اخلبر وأن تورد مزيدا من التفاصيل حول فعالية
االحتجاج علما ً بأن اجلزئية األولى املتعلقة بقمع املسيرة كما وردت في الشرح ليست ظاهرة بقوة
ما تقوم به اجلرافة من أعمال جتريف واقتالع ألشجار الزيتون ،بل ليس هناك ما توضحه الصورة
من مسيرة تَُقمع اللهم صورة جندي إسرائيلي يدفع مدنيا ،بينما طغى مشهد أسنان اجلرافة
وهي جترف األرض وتقتلع الزيتون على ما دونه من مشاهد ،وهذا ينطبق أيضا على الشرح الوارد في
صحيفة «القدس» ،مع مالحظة االختالف بني الصحيفتني في توصيف جدار الفصل العنصري ،
ف»القدس» استخدمت مصطلح «اجلدار العازل» وهو أقرب إلى االستخدام اإلسرائيلي ،ورمبا يكون
ذلك بسبب خضوع الصحيفة للرقابة العسكرية اإلسرائيلية ،بينما جاء في «األيام» استخدام
مصطلح « جدار الفصل العنصري» ،وهو املصطلح املستخدم فلسطينيا ً في تأكي ٍد على أن
اجلدار املذكور ليس جدار عزل ،بل جدار فصل عنصري ميس حياة الناس.

وكان من األفضل أن يكون الشرح املرفق بالصورة كالتالي:
«بيت جاال – جرافة إسرائيلية تقتلع شجرة زيتون من أحد حقول بيت جاال لصالح جدار
الفصل العنصري بالتزامن مع اجتماع جلنة املتابعة العربية»
لكن صحيفة «األيام» متيزت عن «القدس» في رئيسيتها التي تناولت فيه اجتماع جلنة املتابعة
العربية ،حيث أبرزت على نحو منفصل قرار اللجنة مبنح املفاوضات مهلة أربعة أشهر ،بينما أوردت
في عناوين مستقلة داخل أطر ردود الفعل على قرار اللجنة واملواقف اخملتلفة منه ،مستندة عنوانها
الرئيس على وكالة الصحافة الفرنسية فحسب ،أما في رصد ردود الفعل واملواقف من القرار
فاستندت إلى عدة وكاالت أنباء وهي :وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية»وفا» ،وكالة الصحافة
الفرنسية ،ووكالة رويترز .وجاء العنوان الرئيسي في «األيام» على النحو التالي:
في محاولة أخيرة للوصول إلى اتفاق وتسهيال لدور واشنطن كوسيط
العرب :مفاوضات غير مباشرة ألربعة شهور
والتوجه إلى مجلس األمن الدولي إذا فشلت

ومع خلو العنوان الرئيس ل»األيام» من أي إشارة لقضية االستيطان املتعلقة أساسا باجتماع جلنة
املتابعة وبقراراتها الالحقة ،إال أنها كانت موفقة في اختيار عنوانها الرئيس مقارنة مع صحيفة
«القدس».
ومن جانب آخر فإن «األيام» تباينت عن «القدس» في تغطيتها لردود الفعل ومواقف مختلف
األطراف من قرارات جلنة املتابعة حيث نشرتها كتقارير منفصلة بلغ عددها  7تقارير حمل كل
تقرير منها عنوانا مستقال بذاته عن اآلخر على خالف «القدس» التي دمجت ردود الفعل واملواقف
اخملتلفة في تقرير واحد تضمنته تتمة الصحيفة في الصفحة أل .34
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الصفحة األولى – األصل:
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إعادة التحرير:
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كما أن صحيفة «احلياة اجلديدة» اختارت عنوانا ً مشابها ً لرئيسيتها وهو إبراز املوافقة العربية
على املفاوضات غير املباشرة ملدة أربعة أشهر مع إسرائيل ولقاء الرئيس الفلسطيني املرتقب مع
ميتشيل ،وخصصت للعنوان  8أعمدة:
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بهدف إعطاء فرصة أخيرة للجهود األميركية قبل التوجه إلى مجلس األمن
موافقة عربية على مفاوضات غير مباشرة ملدة  4أشهر والرئيس يلتقي ميتشل االثنني املقبل
اللجنة التنفيذية جتتمع السبت..وكلينتون ترحب بالقرار العربي وتأمل في بدء احملادثات قريبا
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ونفس املشكلة نراها في العنوان الرئيس هذا ،وحتديد العنوان في القضية األساس وهو قرار املوافقة
على املفاوضات غير املباشرة.
إلى ذلك نرى أن «احلياة اجلديدة» اختارت نفس الصورة املنشورة في «القدس» و»األيام» لكنها
خصصت للصورة مساحة  5أعمدة ووردت وكأنها في سياق التقرير الرئيس ،واشتملت على شرح
أفضل مما ورد في «األيام» ،كما أن الصورة جاءت في موقعها الصحيح ،وجاء استخدامها مزدوجا

أوال للعنوان الرئيس املتعلق باجتماع جلنة املتابعة العربية ،وثانيا لتدلل على مضمون اخلبر املرفق
أسفلها واملتعلق بقمع مسيرة سلمية ضد اجلدار في بيت جاال  ،مع أنها اكتفت باإلشارة إلى
«اجلدار» دون أن تسميه جدارا ً عازال ً  -كما فعلت القدس -أو جدار فصل عنصري – كما ورد في
األيام -وهذا التفاوت في استخدام املصطلحات كان يتطلب من الصحف الثالث اعتماد مصطلح
موحد في تسمية اجلدار ،وهي التسمية التي يوصف بها جدار الفصل العنصري ،توحيدا للخطاب
اإلعالمي ووحدة املصطلح أيضا  ،كما أن شرح الصورة لم يشر إلى قمع املسيرة االحتجاجية –
كما ورد في األيام ، -ما يعني أن الصحيفة أبرزت أعمال التجريف واقتالع أشجار الزيتون ليأتي
متناغما ً مع العنوان الرئيس املتعلق باجتماع جلنة املتابعة ،في حني نشرت على يسار الرئيسية
وأسفل الصورة تقريرا ً تفصيليا ً عن قمع املسيرة السلمية ضد جدار الفصل العنصري في بيت
جاال على ثالثة أعمدة ،وعليه استخدمت الصحيفة ذات الصورة في تقريرين منفصلني ،لكنهما
مرتبطان بقضية واحدة وهي االستيطان ،كما أنها لم تكتف بالشرح الذي أرفقتهما صحيفتا «
القدس» واأليام» للصورة ،لتبدو وكأنها صورة لإليضاح فقط.
وكان من األفضل أن يكون الشرح املرفق بالصورة كالتالي:
«آلية إحتاللية تقتلع شجرة زيتون متهيدا ً لبناء جدار الفصل العنصري في بيت جاال»
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الصفحة األولى  -األصل:
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إعادة التحرير:
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ثانيا :الفعاليات المحلية بمناسبة
يوم الطفل:

نُظمت في اخلامس من نيسان  2010فعاليات مختلفة في محافظات الضفة الغربية مبناسبة يوم
الطفل العاملي شملت مسيرات ومهرجانات شارك فيها املئات من األطفال.
وبالرغم من أهمية هذا احلدث وطنياً ،فقد بدا تناول الصحف احمللية له على صفحاتها الداخلية
فاترا ً وباهتاً ،باستثناء صحيفة «األيام» التي خصصت عنوان رئيسيتها لهذا احلدث ،حيث نشرت
تقريرا ً على خمسة أعمدة على ميني صفحتها األولى استقت تفاصيله من مندوبيها في كافة
احملافظات  ،ونقال ً عن وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» وورد حتت عنوان:
فعاليات ترفيهية ومهرجانات ملناسبة يوم الطفل
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وأرفقت التقرير بصورة احتلت مساحة خمسة أعمدة وضعتها فوق عنوانها الرئيس ،ورد في
شرحها:
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البيرة – أطفال يشاركون في فعاليات ترفيهية نظمتها جمعية إنعاش األسرة ملناسبة يوم
الطفل أمس

وجاءت الصورة معبرة متاما ً عن املناسبة حيث ظهر فيها أطفال لونت وجوههم باألصباغ وبدوا
فرحني كما لم تخلُ من رم ٍز وطني وهو العلم الفلسطيني في حني تضمن التقرير كافة الفعاليات
الترفيهية واملهرجانات التي أقيمت ملناسبة يوم الطفل في مختلف محافظات الضفة الغربية
كما نشرت األيام في ذلك اليوم كاريكاتيرا ً على صفحتها األخيرة عكس اهتماما ً بهذه املناسبة
الوطنية حيث ظهر طفلٌ يرتدي كوفية على خلفية لعلم فلسطيني يحمل شعار دولة فلسطني .

أما صحيفة «القدس» فاكتفت على صفحتها األولى بنشر صورة على يسار تلك الصفحة ظهر
فيها  4أطفال يلهون قرب مقطع من جدار الفصل العنصري في مخيم شعفاط و قد ربط شرح
الصورة لهو األطفال وجدار الفصل العنصري مبناسبة يوم الطفل الفلسطيني وقد عكس وجود
األطفال في آن واحد في الصورة معاناة هؤالء األطفال بفعل جدار الفصل العنصري وبالتالي لم
تكن هذه الصورة من حيث رمزيتها انعكاسا ً قويا ً ملناسبة يوم الطفل باعتباره حدثا ً وطنيا ً كما
ظهرت عليه الصورة في صحيفة األيام  .وكان من املناسب لو أن الصحيفة نشرت تقريرها املنشور
على الصفحة السادسة حول هذه املناسبة على صفحتها األولى مرفقا بصورة أخرى غير املنشورة
على الصفحة األولى ،ونشر صورة األطفال وهم يلهون قرب جدار الفصل العنصري في سياق تقرير
يتحدث عن معاناة األطفال بسبب اجلدار .
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في حني اكتفت الصحيفة بنشر تقرير عن املهرجانات والفعاليات الترفيهية التي نظمت في
محافظات الضفة في تلك املناسبة على نحو أقل من حيث حجم التغطية ،ومدى اهتمامها بهذا
احلدث ،وقد ورد في عنوان التقرير املنشور على الصفحة السادسة من «القدس»:
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مهرجانات حاشدة وفعاليات ترفيهية في عدة محافظات مبناسبة يوم الطفل الفلسطيني

112

الصفحة األولى – األصل:
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إعادة التحرير:
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في حني ارتبطت هذه املناسبة كما وردت في تغطية صحيفة «احلياة اجلديدة» بقضية أطفال األسرى
الفلسطينيني من قطاع غزة ،وإن كانت لم تشر إلى ذلك في عنوان تقريرها املنشور على ميني أسفل
الصفحة األولى ،واملرفق به صورة أطفال يحملون الشموع خالل مسيرة نظمت في القطاع:
«أبناء األسرى في غزة ينظمون مسيرة شموع احلرية»

وبالتالي وجدنا «احلياة اجلديدة « تقتصر في تغطيتها لتلك املناسبة على صفحتها األولى مبسيرة
األطفال أبناء األسرى وفي سياق خبر مقتضب نشر على عمود واحد واستقته الصحيفة من
وكالة األنباء املستقلة «معا» ،وربطت الصحيفة بني هذه املناسبة ومعاناة أطفال األسرى في
السجون اإلسرائيلية احملرومون من رؤية والديهم ،لذا خرجوا يوم االحتفال بالطفل في مسيرة
تطالب بإطالق سراح آبائهم ،بدال من أن ميرحوا ويفرحوا كغيرهم من األطفال ،علما بأن حدثا
كهذا يفضل لو أن الصحيفة نشرته في موقع متقدم من ميني صفحتها األولى – كان باإلمكان
وضعه على سبيل املثال أسفل اخلبر املتعلق بلقاء جمع الرئيس محمود عباس بأحد األطفال
املقدسيني ،بالنظر إلى الرابط بني اللقاء إحياء مناسبة يوم الطفل -إبرازا ألهميته وخصوصية
املناسبة  ،بدال من أن يوضع في أسفل الصفحة.
لكن الصحيفة توسعت في تغطيتها لهذه املناسبة في الصفحات الداخلية بأخبار وتقارير عن
الفعاليات واملهرجانات التي نظمت في مختلف محافظات الضفة الغربية مبناسبة يوم الطفل على
نحو كبير وشامل نشر على الصفحة الثالثة وعلى صفحاتها الـثامنة والتاسعة واحلادية عشرة
وأرفقت به هذه التقارير صورا ً ألطفال يحتفلون باملناسبة في القدس ورام اهلل والبيرة واخلليل وجنني
وخانيونس تصلح ألن تكون في عناوين الصفحة األولى ملا حتمله من دالالت الفرح واملرح بهذه املناسبة.
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الصفحة األولى – األصل:
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إعادة التحرير:
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وخالصة األمر جند أن هناك تفاوتا ً في اهتمام الصحف الثالث بهذه املناسبة وإبرازها باعتبارها حدثا ً
وطنيا ً متيزت فيه «األيام» على نحو خاص بتغطيتها لهذا احلدث ضمن رئيسيتها في حني توسعت
هي و»احلياة اجلديدة» بتغطية تلك الفعاليات على صفحاتها الداخلية أما صحيفة «القدس»
فكانت تغطيتها لهذه املناسبة الوطنية أقل من سابقتيها.
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أما التفاوت اآلخر الذي ظهر بني الصحف الثالث فهو ارتباط هذه املناسبة برمزية مختلفة لدى كل
صحيفة ففي «األيام» ظهرت كقضية وطنية من خالل األعالم الفلسطينية التي رفعها األطفال،
أما في «القدس» فارتبطت مبعاناة األطفال بفعل جدار الفصل العنصري في حني برز اهتمام
«احلياة اجلديدة» بهذه املناسبة من خالل أطفال األسرى في السجون اإلسرائيلية.
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يقوم هذا املشروع على القراءة النقدية لإلعالم الفلسطيني املكتوب ( «القدس»« ،األيام» ،و«احلياة
اجلديدة» ) بالشراكة مع املؤسسة األملانية «كونراد أدينا ور».
ويشتمل على إصدار عشرة تقارير على مدار العام  2010حتوي مراجعة حتليلية ونقدية للطريقة
التي تتعامل بها تلك الصحف مع أحداث ميدانية وسياسية محلية وعربية ودولية ،وكيفية
تغطيتها لهذه األحداث  ،وأولويات تلك الصحف في اختيار مواضيعها وعناوين أخبارها وتقاريرها،
وسيتم عقد خمسة لقاءات يجري التنسيق بشأنها مع إدارات اجلامعات الفلسطينية ،أو عبر
أقسام وكليات اإلعالم في اجلامعات التي ستعقد فيها هذه اللقاءات ،والتي سيتخللها عرض
نتائج التقارير إضافة إلى حلقات نقاش مع طلبة اإلعالم فيها  ،بهدف إطالعهم على مكامن اخللل
في التغطية اإلعالمية في الصحف الثالث  ،والبدائل املمكنة لتجاوز هذا اخللل.
يرصد التقرير الذي بني أيدينا بالتحليل والقراءة والنقد موضوعني رئيسيني أوردتها الصحف
الفلسطينية اليومية الثالث« :القدس»« ،األيام» ،و «احلياة اجلديدة» على صفحاتها األولى
والداخلية يومي  9و 16نيسان من العام  ،2010أبرزها:
•دعوات التضامن مع املعتقلني الفلسطينيني في السجون اإلسرائيلية في إضرابهم عن
الطعام.
•تنفيذ وزارة الداخلية في احلكومة الفلسطينية املقالة في قطاع غزة حكم اإلعدام بشخصني
أدانتهما احملكمة العسكرية العليا في غزة بالتخابر والتعاون مع االحتالل.
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وكما جرت عليه العادة فقد بدا التفاوت واضحا في اهتمام كل صحيفة باحلدثني املذكورين فمنها
ما اختارت حدثا من هذين احلدثني عنوانا رئيسيا على صدر صفحتها األولى ومنها ما اختار احلدث
الثاني ليكون العنوان الرئيس مع تفاوت واضح أيضا في املعلومات ومصادرها التي استندت اليها
في تغطيتها االخبارية.
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أوال  :دعوات التضامن مع
المعتقلين في السجون االسرائيلية
في إضرابهم عن الطعام

شهد شهر نيسان من العام  2010فعاليات تضامن عديدة مع األسرى الفلسطينيني في السجون
اإلسرائيلية تزامنا مع إعالن هؤالء األسرى إضرابا ً عن الطعام عشية إحياء مناسبة يوم األسير
الفلسطيني التي صادفت يوم السابع عشر من الشهر ذاته في حني تعالت األصوات من مختلف
الفصائل والقوى الفلسطينية الداعية إلى القيام بفعاليات تضامن دعما ً لهؤالء األسرى.

كيف غطت الصحف الثالث تلك األحداث؟
لم تكن وسائل اإلعالم احمللية وحتديدا ً الصحف اليومية الثالث مبنأى عن هذه الفعاليات وعن هذا
ت في حجم االهتمام الذي أبدته كل صحيفة إزاء فعاليات التضامن تلك.
احلدث مع ما بدا من تفاو ٍ
فصحيفة «القدس» على سبيل املثال اختارت هذا احلدث عنوانا ً لرئيسيتها يوم  9نيسان على ميني
صفحتها األولى وبدا اهتمامها واضحا ً من العنوان الذي اختارته لهذا احلدث وخصصت له مساحة
أربعة أعمدة كتب باللون األحمر وورد فيه :
دعوات للتضامن مع املعتقلني في اضرابهم عن الطعام  /فرعي  /باللون األسود
حركتا “فتح” و”حماس” تؤكدان بأن قضية األسرى
على رأس سلم األولويات وحتذران من غياب املوقف الدولي /رئيسي
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علما بأن العنوان اقتصر على إبراز مواقف «فتح وحماس» فقط من هذا احلدث ،ولم يتطرق إلى
مواقف فصائل العمل الوطني األخرى ،والتي لم ترد حتى في نص التقرير .وبالتالي غابت هذه املواقف
ولم تأخذ طريقها للنشر واالهتمام - ،رمبا لم يصدر في ذلك اليوم عن تلك األطراف أية مواقف أو
لتقصير من قبل املراسل نفسه وهو األرجح -في حني كان باإلمكان االستعاضة عن العنوان السابق
بعنوان آخر يجمل املوقف الفلسطيني عموما ً من هذا احلدث دون تخصيص فصيل بعينه من قبيل:
التحذير من غياب املوقف الدولي...
تأكيد فلسطيني على أهمية قضية األسرى ودعوات للتضامن معهم في إضرابهم عن الطعام
أما فيما يتعلق باملضمون ،فقد استندت الصحيفة في تقريرها إلى وكالتي األنباء األملانية “د .ب .أ «
والفلسطينية الرسمية «وفا» بإبراز موقف حركتي «فتح و «حماس» من قضية األسرى وإعالنهما
عن تضامنهما الكامل باعتبار هذه القضية على سلم األولويات الفلسطينية  ،وبالتالي بدا
التطابق بني العنوان واملضمون  .في حني عرض التقرير لتصريحات فوزي برهوم املتحدث باسم
حركة «حماس» في مؤمتر صحفي عقد في غزة وإلى جانب تصريحات برهوم أبرزت الصحيفة أيضا
وبالتوازي موقف حركة «فتح» الداعي إلى اطالق سراح األسرى في السجون اإلسرائيلية  .وأرفق
تقرير الصحيفة على صفحتها األولى عنوانا فرعيا آخر توسط الصفحة عكس اهتماما إضافيا
من قبل الصحيفة في هذا احلدث حيث أوردت العنوان التالي:
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تقارير األوضاع املأساوية لالسرى
في سجون االحتالل صفحــ ( )3ــة
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اوذلك تنبيها للقارئ بضرورة متابعة ما نشرته من تقارير على صفحاتها الداخلية كما ظهر
في صفحتها الثالثة التي خصصت معظمها لقضية األسرى حيث نشرت على هذه الصفحة
 10تقارير وأخبار عنونت اثنني منها على األقل باللون األحمر تطرق األول إلى األسير إبراهيم بارود
الذي دخل عامه اخلامس والعشرين في السجون اإلسرائيلية .أما الثاني فتطرق إلى مرض األسير
محمود سليمان من بلدة بيت الهيا من قطاع غزة والذي ميضي حكما بالسجن املؤبد ويعاني
من عدة أمراض فيما ال يزال ينتظر إجراء الفحوصات الطبية  ،في حني تنوعت عناوين التقارير
واألخبار املتعلقة باألسرى واملنشورة على نفس الصفحة حيث أوردت الصحيفة أخبارا ً تضمنت
أسماء األسرى املعزولني في الزنازين اإلسرائيلية ووفاة والدة األسير احملرر علي جده وتأجيل محاكمة
الطفل معتز شيوخي من اخلليل بينما تطرقت عناوين أخرى إلى بعض اللقاءات واالتصاالت في كل
من جنني ونابلس إلحياء يوم األسير واإلشارة أيضا إلى أحكام ومتديد توقيف بحق عدد من املعتقلني.

وبهذا متيزت صحيفة «القدس» في تغطيتها لهذا احلدث بإبراز خصوصيته وأهميته ليس فقط
بوضعه عنوانا ً لرئيسيتها بل أيضا في حجم التغطية وتنوعها على الصفحة الثالثة وفي تتمة
تقرير رئيسيتها على الصفحة الــ  ، 31حيث عرضت فيها تصريحات ملندوب فلسطني الدائم لدى
اجلامعة العربية  ،وسفيرها في مصر  ،إضافة إلى تصريحات قاضي القضاة بهذا الشأن.
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الصفحة األولى كما وردت في الصحيفة:
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الصفحة األولى بعد إعادة التحرير:
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أما صحيفة «األيام» فبدت أقل اهتماما بهذا احلدث حيث جاء على شكل خبر على عمودين أسفل
صفحتها الثانية نقال عن وكالة األنباء الفلسطينية «وفا « التي اكتفت باإلشارة إلى بيان صادر
عن حركة «فتح» وورد على النحو التالي:
«فتح» تدعو املراكز احلقوقية للكشف
عن االنتهاكات االسرائيلية بحق األسرى

بينما لم تشر إلى تصريحات فوزي برهوم التي أوردتها صحيفة «القدس» في مؤمتره الصحفي الذي
عقد في غزة ،كما لم تورد أية مواقف أخرى لفصائل العمل الوطني ،وبالتالي غابت مواقف هذه
الفصائل لألسباب التي أوردناها سابقا بشأن مضمون تغطية صحيفة «القدس» .لقد عرضت
«األيام» اخلبر على عمودين في هامش يسار صفتحتها الثالثة منسوبا ً إلى احلملة الدولية لإلفراج
عن النواب األسرى جاء فيه:
غزة  :الدعوة إلى التضامن
العاملي مع اضراب األسرى

وخالفا لصحيفة «القدس» التي خصصت صفحة كاملة لقضية األسرى وفعاليات التضامن
معهم فقد نشرت «األيام» أخبارا ً متفرقة على صفحاتها الداخلية خاصة الرابعة واخلامسة
تطرقت فيها إلى بعض اللقاءات واالتصاالت واالجتماعات التي عقدت في بعض احملافظات إلجناح
فعاليات األسرى وكذلك بيانات التضامن معهم  ،ومن ذلك ما ورد في الصفحة السادسة من
الصحيفة:
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جنني« :فتح» تدعو إلى مؤازرة
احلركة األسيرة في إضرابها
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لقد كان من األفضل لصحيفة «األيام» لو أنها فعلت مثل ما فعلته «القدس» في تغطيتها لهذا
احلدث ،أي تخصيص مساحة له على صفحتها األولى ،بجمع العناوين املتفرقة لألخبار املنشورة
على صفحاتها الداخلية في عنوان واحد  ،وضمن تقرير إخباري شامل يغطي سلسلة الفعاليات
والنشاطات التي شهدتها محافظات الوطن بدال من نشر هذه األخبار متفرقة وعلى أكثر من
صفحة ،أو تخصيص صفحة بعينها لهذا احلدث تغطي كافة الفعاليات املتعلقة مبناسبة يوم
األسير ،من قبيل:
فعاليات تضامن في مختلف احملافظات..
مطالبة املراكز احلقوقية بكشف االنتهاكات بحق األسرى في السجون اإلسرائيلية
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الصفحة األولى كما وردت في الصحيفة:
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الصفحة األولى بعد إعادة التحرير :
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والشيء ذاته ينطبق على صحيفة «احلياة اجلديدة» .ففي عددها الصادر يوم  9نيسان  2010جاء
اخلبر الرئيس املتعلق بهذا احلدث في صفحتها الرابعة واقتصر على البيان التضامني الصادر عن
حركة «فتح» وجاء فيه:
«فتح « لألسرى :حريتكم على رأس أهداف املقاومة
الشعبية ومعنوياتكم العالية رصيد لشعبنا

في حني غيبت الصحيفة مواقف األطراف األخرى أيضا ومنها تصريحات القيادي في «حماس»
فوزي برهوم واكتفت أيضا كما فعلت «األيام» بنشر أخبار متفرقة نقال عن وكالة «وفا « نشرت
على الصفحات الثانية والرابعة والسادسة وهي ذات االخبار التي وردت في «األيام» .
ومع غياب مواقف الفصائل األخرى غير فتح نشرت «احلياة اجلديدة» على صفحتها الثانية ثالثة
تقارير إخبارية تتعلق بقضية األسرى وردت جميعها في صحيفة «القدس» من قبل عكست
اهتماما ً ما بقضية األسرى ،منها حكاية األسير إبراهيم بارود الذي دخل عامه اخلامس والعشرين
في السجون اإلسرائيلية .وتقرير ثان عن مطالبة والدة األسير مروان مصطفى الزرد من مخيم
الصبرة في غزة بنقلها إلى خيمة اإلضراب للتضامن مع األسرى ،إضافة إلى تقرير ثالث عرضت فيه
الصحيفة كشفا بأسماء األسرى املعزولني في السجون اإلسرائيلية.
وهي باملناسبة ذات األخبار والتقارير املنشورة في «األيام» .وعليه فإن ما قلناه سابقا بخصوص
العنوان الواحد ودمج مجموعة األخبار املتفرقة املوزعة على أكثر من صفحة ينطبق على صحيفة
«احلياة اجلديدة» .وبالتالي نرى ضرورة أن تتم عملية الدمج هذه وأن حتتل هذه املناسبة املكانة التي
تستحقها على الصفحة األولى من الصحيفة.
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ويتضح مما أوردناه سابقا مدى التفاوت بني الصحف الثالث في تغطية هذا احلدث وفي طريقة
كل صحيفة في تغطيته سواء حجم هذه التغطية واملوقع الذي اختارته الصحيفة لنشره على
صفحاتها ما عكس مؤشرا ً هاما ًعلى اختيار كل صحيفة لعنوانها الرئيس .لكن متيزت «القدس»
في تغطيتها إلضراب األسرى باعتباره حدثا ً وطنيا ً .
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الصفحة األولى كما وردت في الصحيفة :
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الصفحة األولى بعد إعادة التحرير :
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ثانيا :تنفيذ وزارة الداخلية في
الحكومة المقالة بغزة حكم
اإلعدام الصادر عن المحكمة
العسكرية العليا بحق شخصين
أدينا بالتخابر مع االحتالل

نفذت وزارة الداخلية التابعة للحكومة املقالة في غزة يوم اخلامس عشر من شهر نيسان 2010
حكم اإلعدام الذي أصدرته احملكمة العسكرية العليا في القطاع بحق شخصني أدينا بالتخابر
مع االحتالل .وقد أثار تنفيذ هذا احلكم دون مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ردود
فعل متباينة إزاء تنفيذ احلكم برز منها على وجه التحديد موقف حركة «فتح» وكذلك بعض
املؤسسات احلقوقية الناشطة في الدفاع عن حقوق االنسان .
وحظي هذا احلدث بالتغطية في الصحف الثالث وحتديدا في صحيفتي «األيام « و «احلياة اجلديدة «
ليوم السادس عشر من نيسان حيث احتل هذا احلدث العنوان الرئيسي في صحيفة «األيام « التي
خصصت له مساحة ثالثة أعمدة وورد على النحو التالي:
على الرغم من عدم مصادقة الرئيس ومعارضة مؤسسات حقوقية
«املقالة» تعدم شخصني ادانتهما بالتخابر
مع االحتالل واالشتراك في قتل مواطنني

133

أما من حيث املصطلحات فنجد «األيام» تختار مصطلح «املقالة تعدم شخصني» دون أن تشير
إلى أن عملية اإلعدام متت تنفيذا ً لقرار صادر عن احملكمة العسكرية العليا ،مع إشارتها إلى
تصريحات صحفية مكتوبة وزعها رئيس القضاء العسكري املقال العقيد أحمد عطا اهلل كما
ذكرت الصحيفة  .والقارئ للعنوان كما ورد في «األيام» يستشعر للوهلة األولى بأن عملية اإلعدام
نفذت دون محاكمة ودون قرار صادر عن محكمة عسكرية عليا ذات اختصاص في مثل هذه القضايا
اخلطيرة .ويبدو هنا أن االنقسام الفلسطيني الداخلي ال زال يترك تأثيراته على وسائل اإلعالم احمللية
وطريقة تعاطيها مع أحداث تقع في شقي الوطن ،ما ينعكس على السياسة التحريرية لوسائل
اإلعالم هذه وما تريد أن تنقله من رسائل لقارئيها أو للرأي العام احمللي في حني ميكن استبدال
العنوان السابق بعنوان آخر بديل من قبيل:
لم يصادق عليه الرئيس وعارضته مؤسسات حقوقية...
«داخلية املقالة» في غزة تنفذ حكم اإلعدام في شخصني أدينا بالتخابر مع االحتالل
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وإلى جانب رئيسية «األيام» بشأن إعدام هذين الشخصني نشرت الصحيفة صورة على  5أعمدة
ملواطنني يشاركون في مسيرة جماهيرية في نابلس تضامنا مع األسرى في سجون االحتالل،
فبدا املشهد غريبا وغير واضح بني العنوان الرئيسي وما عكسته صورة أهالي األسرى وإن كانت
الصحيفة قدمت إعدام الشخصني املتهمني بالتخابر على املسيرات اجلماهيرية الداعية لإلفراج
عن األسرى .
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الصفحة األولى كما في وردت في الصحيفة :
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الصفحة األولى بعد إعادة التحرير :
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أما صحيفة «احلياة اجلديدة» فاختارت عناوين مغايرة متاما لصحيفة «األيام» ولم تكن أفضل حاال ً
منها كما يظهر في عنوان تقريرها املنشور يسار صفحتها األولى وعلى ثالثة أعمدة ،والذي عكس
تأثيرات االنقسام الداخلي بصورة واضحة حيث جاء فيه:
«فتح» وصفت التنفيذ باجلرمية اخلارجة عن القانون
«حماس» تعدم مواطنني ومنظمات حقوقية
تدين وتعتبره انتهاكا للقانون األساسي

ومن العنوان آنف الذكر اهتمت الصحيفة بإبراز موقف “فتح” من تنفيذ حكم اإلعدام ووصفته
باجلرمية اخلارجة عن القانون وبالتالي ميزت موقف “فتح” من تنفيذ احلكم عن سائر املواقف األخرى
مبا في ذلك ردود الفعل الصادرة عن مؤسسات حقوقية.
كما أن العنوان يشير إلى «حماس» كجهة منفذة حلكم اإلعدام بينما أن من نفذ القرار هو وزارة
الداخلية التابعة للحكومة املقالة في غزة وليست «حماس» كفصيل وتنظيم حتى وإن كانت
تسيطر على احلكومة هناك .وكما فعلت «األيام» استخدمت احلياة مصطلح «تعدم» ولم تشر
إلى أن ما جرى هو تنفيذ قرار حكم ،ما يوحي للقارئ أيضا بأن عملية اإلعدام هذه لم تكن نتاج قرار
جهة ذات اختصاص وهي احملكمة العسكرية العليا في غزة .وبالتالي كان من احملبذ أن نقرأ عنوان
آخر للصحيفة يعتمد مصطلحات تعبر عن واقع احلال كما هو ،دون التقليل من مواقف األطراف
األخرى مبا فيها موقف «فتح» واملؤسسات احلقوقية ،وكذلك إبراز اجلزئية املتعلقة بعدم مصادقة
الرئيس على قرار احلكم باإلعدام ،كما أوردناه في العنوان البديل ملا ورد في «األيام» من قبيل:
لم يصادق عليه الرئيس ..ودانته املؤسسات احلقوقية
تنفيذ حكم اإلعدام بغزيني أدينا بالتخابر مع االحتالل والتسبب مبقتل مواطنني
أما في نص التقرير فنجد «احلياة اجلديدة» تتحدث مرة أخرى عن قيام حركة «حماس»  -وليس
وزارة الداخلية في احلكومة املقالة  -هي من نفذ احلكم حيث استهلت الصحيفة تقريرها بالقول:
«قالت حركة حماس امس انها نفذت االعدام رميا بالرصاص في فلسطينيني أدانتهما
محكمة عسكرية في غزة العام املاضي بالتواطؤ مع إسرائيل» .والواقع أن حماس لم تصدر أي
بيان بهذا اخلصوص تعلن فيه تنفيذ حكم اإلعدام بينما من أعلن عن ذلك مصادر أمنية في قطاع
غزة تابعة للحكومة املقالة ،ورغم ذلك جند «احلياة اجلديدة» تقول في موقع آخر ..« :وقالت وزارة
الداخلية التابعة للحركة – أي حلركة حماس – أن االعدام نفذ رميا بالرصاص».
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إن املتابع لنص التقرير يجد أن هناك حتريفا فيما تنقله الصحيفة عن بيانات إزاء اجلهة املنفذة
حلكم اإلعدام .فالصحيفة تستهل التقرير بنسبة ما جرى الى حركة «حماس» ،ثم أن هناك حتريفا
آخر حني تقول أن وزارة الداخلية التابعة «حلماس» وليس للحكومة املقالة.
والالفت من الطريقة التي استهلت بها الصحيفة تغطيتها لهذا احلدث اهتمامها بإبراز «حماس»
كجهة منفذة للحكم وهو ما حرصت على تأكيده من خالل إبراز ردود الفعل الصادرة عن منظمات
حقوقية التي نددت بتنفيذ احلكم مع حتريف الصحيفة لبيانات هذه املنظمات احلقوقية من خالل
القول على لسان تلك املنظمات بأن « ..حماس انتهكت القانون من خالل تنفيذ اإلعدام دون
موافقة الرئيس محمود عباس . »..وبالتالي جند «احلياة اجلديدة» تسقط من حساباتها أي ذكر
للحكومة املقالة وللجهات التنفيذية املسيطرة على قطاع غزة مبا في ذلك احملاكم العسكرية
التي تصفها الصحيفة بانها تابعة «حلماس» .

وهنا نورد نصا من تقرير للهيئة الفلسطينية املستقلة يشير إلى تنفيذ حكم اإلعدام
من قبل وزارة الداخلية في احلكومة املقالة لم يرد فيه أي ذكر حلماس:
«نفذت وزارة الداخلية في احلكومة املقالة خالل الفترة التي يغطيها التقرير حكمني باإلعدام على
النحو التالي:
•بتاريخ  2010/4/15نفذت وزارة الداخلية في احلكومة املقالة حكم اإلعدام بحق املواطن (ن .س.
ف)  33عاما ً من سكان عزبة عبد ربه مبحافظة شمال غزة ،رميا ً بالرصاص ،ووفقا ً ملعلومات
الهيئة فقد أصدرت احملكمة العسكرية العليا في مدينة غزة بتاريخ  ،2009/2/22حكما ً
باإلعدام رميا ً بالرصاص بحقه بتهمة اخليانة والتدخل في القتل.
•بتاريخ  2010/4/15نفذت وزارة الداخلية في احلكومة املقالة حكم اإلعدام بحق املواطن (م.
إ .س)  37عاما ً من سكان مدينة رفح رميا ً بالرصاص ،ووفقا ً ملعلومات الهيئة فقد أصدرت
احملكمة العسكرية العليا في مدينة غزة بتاريخ  2009/11/4بحقه حكما ً باإلعدام شنقا ً حتى
املوت ،بعد إدانته بالتخابر والتعامل مع جهات معادية والقتل قصدا ً باالشتراك».
ميكن الرجوع إلى الرابط التاليhttp://www.palpeople.org/atemplate.php?id=2700&x=10 :
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األمر الالفت اآلخر هو أن الصحيفة لم تشر في مستهل تقريرها إلى التهم التي أدين بها من نفذ
ت على هذه التهم إال في الفقرة قبل األخيرة من تقريرها استنادا ً إلى ما
بهما حكم اإلعدام ولم تأ ِ
ورد في البيان املكتوب الذي وزعه رئيس القضاء العسكري في احلكومة املقالة.
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الصفحة األولى كما وردت في الصحيفة:
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الصفحة األولى بعد إعادة التحرير:
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بدورها كانت صحيفة «القدس» أكثر توازنا ً وموضوعية في تغطيتها لهذا احلدث حيث نشرته على
يسار صفحتها الثانية وعلى ثالثة أعمدة واختارت له عنوانا ً مغايرا ً ملا نشر في «األيام « و « احلياة
اجلديدة « مع إبراز موقف «فتح» واملؤسسات احلقوقية من تنفيذ هذا احلكم حيث ورد :
«فتح» ومؤسسات حقوقية اعتبرت االجراء تعديا على صالحيات الرئيس
احلكومة املقالة تنفذ حكم االعدام
بحق متهمني اثنني بالتعاون مع اسرائيل

هنا جند صحيفة «القدس» استخدمت مصطلحات غير التي استخدمتها صحيفة «احلياة
اجلديدة» حتديدا ً فيما يتعلق باجلهة املنفذة حلكم اإلعدام أي احلكومة املقالة وليست «حماس»
كما ورد في «احلياة اجلديدة» كما أنها استخدمت عبارة « تنفذ حكم االعدام « وليس مصطلح
« تعدم» ،في حني أن من نفذ بحقهما احلكم هما «متهمان» أدينا  .وهو استخدام صحيح يعكس
واقع ما مت فعال سواء من قبل اجلهة املنفذة للحكم وهي وزارة الداخلية التابعة للحكومة املقالة،
أو من جهة ما طبيعة ما نفذ من إجراء.
لكن صحيفة «القدس» وكما هو احلال بالنسبة لصحيفتي « األيام و «احلياة اجلديدة» أبرزت على
نحو خاص موقف حركة «فتح « من تنفيذ حكم اإلعدام ثم أتبعته مبوقف املؤسسات واملنظمات
احلقوقية بينما لم تشر الصحف الثالث إلى ردود أفعال الفصائل والقوى الوطنية األخرى إزاء تنفيذ
حكم اإلعدام  .ويبدو هنا أن االنقسام الفلسطيني الداخلي ظل ماثال بني الفصيلني الكبيرين
«فتح « و «حماس « .ولهذا كان بإمكان الصحيفة أن تستغني عن عنوانها الفرعي وتكتفي مبا ورد
في العنوان الرئيس:
مؤسسات حقوقية اعتبرته تعديا على صالحيات الرئيس
احلكومة املقالة تنفذ حكم اإلعدام
بحق متهمني اثنني بالتعاون مع إسرائيل
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الصفحة الثانية كما وردت في الصحيفة:
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الصفحة الثانية بعد إعادة التحرير:
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التقرير اخلامس
حزيران 2010
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يرصد التقرير التالي تغطية الصحف احمللية الثالث“ :القدس”“ ،األيام” ،و”احلياة اجلديدة” ملوضوعني
أوردتهما تلك الصحف في عدديها الصادرين بتاريخ التاسع عشر ،والرابع والعشرين من شهر أيار
من العام  ،2010وهما:
•هدم احلكومة املقالة في غزة عشرات منازل املواطنني في رفح بسبب بنائها غير املرخص على
أراض حكومية.
•قيام عشرات املسلحني بإحراق أكبر مخيم صيفي لوكالة الغوث في منطقة الشيخ عجلني
جنوب مدينة غزة.
وقد حظي هذان احلدثان بتغطية متفاوتة في الصحف الثالث عكست حجم ومدى اهتمام كل
صحيفة على حدة بهذين احلدثني ،وطريقة تناول هذه الصحف لهما ،واملصادر التي استندت إليها
كل صحيفة في تغطية احلدثني.
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لكن كيف وردت تغطية كل حدث من هذين احلدثني في الصحف الثالث؟ وهل عكست تلك
التغطية واقع ما جرى فعال ،وما أعقبه من ردود فعل؟
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أوال :هدم الحكومة المقالة
عشرات منازل المواطنين في رفح

قامت األجهزة التنفيذية التابعة للحكومة املقالة في قطاع غزة يوم الثامن عشر من أيار من العام
 2010بهدم عشرات منازل املواطنني في رفح جنوب قطاع غزة بذريعة أنها أقيمت بدون ترخيص
فوق أراض حكومية .وأثارت عملية الهدم في حينه ردود فعل متفاوتة سواء من قبل أصحاب املنازل
أنفسهم الذين قالوا أن عملية الهدم ملنازلهم أحلقت بهم أضرارا كبيرة ،أو من قبل احلكومة
املقالة التي دافعت عن عملية الهدم تلك مؤكدة أنها ستواصل هدم املنازل اخملالفة لقوانني البناء،
في حني عبرت فصائل وقوى مختلفة عن إدانتها ملا حدث.

كيف غطت الصحف احلدث؟
الصحف احمللية الثالث لم تكن في الواقع مبنأى عما جرى ،وقد تناولت اثنتان منها وهما »:القدس»
و»احلياة اجلديدة» هذا احلدث بالتغطية  ،في حني لم ترد أي إشارة له في «األيام» باملطلق ،على الرغم
من أهمية هذا احلدث في حينه .ومع ذلك لم تكن تغطية «القدس» و»احلياة اجلديدة» له مبستوى
خطورة ما جرى من هدم وتشريد لعشرات األسر.
فصحيفة «القدس» على سبيل املثال تناولت هذا احلدث على صدر صفحتها األولى مكتفية بنشر
صورة على  3أعمدة ظهرت فيها امرأة جتمع أثاث منزلها بعد هدمه ،وورد في شرح الصورة ما يلي:
رفح -امرأة جتمع أثاث منزلها بعد قيام األجهزة األمنية التابعة للحكومة املقالة بهدم
منزلها بسبب البناء غير املرخص
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ولم تورد الصحيفة غير الصورة وشرحها أي ذكر لعملية الهدم على صفحتها األولى ،علما بأن حدثا
كهذا بتفاصيله كان يستحق النشر على صدر الصفحة األولى باعتباره حدثا غير مسبوق ،وألن عمليات
الهدم عادة ما يقوم بها اإلسرائيليون احملتلون ،وليست احلكومة أو السلطة احمللية القائمة في القطاع.
وبدال من ذلك اختارت «القدس» موقعا آخر لنشر تقرير متعلق بهذا احلدث أقصى يسار صفحتها
الثالثة نقال عن وكالة «رويترز»أي لم تستند إلى مراسليها في قطاع غزة ،رغم أن هذا احلدث هو
حدث محلي كان يجدر مبراسل الصحيفة متابعته وتغطيته مبا يستحقه من اهتمام.
وبدا التقرير املتعلق بالهدم جزء من تقرير آخر نقلته الصحيفة أيضا عن وكالة الصحافة الفرنسية
(أ ف ب)  ،ويتعلق بقيام احلكومة املقالة بتنفيذ أحكام إعدام بثالثة مواطنني غزيني أدينوا بارتكاب
جرائم قتل ،وهذه األحكام هي الثانية في غضون شهر تنفذها احلكومة املقالة.
أما في نص التقرير فنجد «القدس» تبرز في عنوانها ردود الفعل على عمليات الهدم ،بدال من أن
تسلط الضوء أوال على تلك العمليات  ،في حني يشير عنوانها إلى أن حماس هي من هدمت علما
بأن من نفذ الهدم هي احلكومة املقالة عبر أجهزتها التنفيذية ،وليست حركة حماس كفصيل أو
حركة سياسية ،وإن كانت تهيمن على تلك احلكومة.
في حني جند تطابقا في العنوان الذي يتحدث عن مسؤولية حماس عن الهدم:
هدم منازل فلسطينيني على أيدي «حماس»
في غزة يثير انتقادات وغضب السكان
وجاء في مستهل نص التقرير الذي ورد فيه »:تقوم حركة املقاومة اإلسالمية (حماس) بهدم منازل
فلسطينيني تقول أنها أقيمت دون تصريح مما أدى إلى تشبيه ما تفعله مبا تفعله إسرائيل».
علما بأن التقرير الرئيس الذي يتحدث عن إعدام املواطنني الثالثة املدانني بجرائم قتل يشير إلى
احلكومة املقالة باعتبارها من نفذت حكم اإلعدام وليست حماس:
احلكومة املقالة تنفذ أحكام إعدام في غزة للمرة الثانية خالل شهر
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لكن ينعدم التطابق بني العنوان هذا حني يورد نص التقرير في مستهله »:أعدمت احلكومة املقالة
التابعة حلماس التي تسيطر على قطاع غزة»...
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وكان أولى بالصحيفة أن تنشر هذا التقرير على صدر صفحتها األولى ،وأن تختار عنوانا آخر
ونصا آخر أيضا يتطابق مع العنوان ،بحيث تبرز فيه عمليات الهدم ثم تأتي ردود الفعل الحقا ،ما
يستوجب أوال تغيير العنوان على النحو التالي:
غضب في أوساط األهالي...
احلكومة املقالة تهدم عشرات املنازل في رفح ب»ذريعة البناء غير املرخص»

وكذلك تغيير في النص وإعادة حترير بحيث يستهل التقرير بعملية الهدم ذاتها وإبراز معاناة
أصحاب املنازل املهدومة وردود أفعالهم وما ينقل عنهم من أقوال ،ومن ثم تورد ردود الفعل األخرى
سواء كانت منددة أو متحفظة ،وحتى تلك التي تبرر عمليات الهدم التي متت.
لكن الالفت مما يورده التقرير كما نشرته «القدس» هو اقتصاره على تنديد حركة فتح مبا جرى
من عمليات هدم في القطاع ،دون أن يشير إلى ردود األفعال األخرى سواء الصادرة عن املؤسسات
احلقوقية أو عن القوى والفصائل األخرى باستثناء اقتباس نقله التقرير يتضمن دفاعا عن عمليات
الهدم التي حدثت وتأكيدا على استمرارها ورد على لسان رئيس بلدية رفح عيسى النشار الذي
وصفه التقرير بأنه «عضو حماس» ،وقال فيه »:إن احلكومة املقالة ستواصل تنفيذ عمليات الهدم
وتستهدف من وصفهم بتجار األراضي الذين أقاموا مبان خاصة على أراض حكومية».
ويبرز التقرير أيضا موقف حركة فتح على لسان متحدثها احمد عساف ،حيث نقل عنه قوله »:إن
حماس أثبتت أنها تتساوى مع االحتالل اإلسرائيلي» .بينما يؤخر إشارته إلى معاناة أصحاب املنازل
مع عدم إغفاله حلقيقة أن هؤالء الضحايا هم من حركة فتح ،حني يورد ما يلي « :وقال عيسى
السدودي وهو موظف في اإلدارة السابقة حلركة فتح أن شرطة «حماس» ترافقها اجلرافات هدمت
منزله املكون من ثالثة طوابق دون إخطار مسبق» .وكأن التقرير يوحي بأن ما جرى هو صراع من نوع
آخر بني حماس وفتح .في حني أن بعض العائالت التي هدمت منازلها قد ال تكون لها أية عالقة
بفتح أو حماس .وهو ما يتضح أيضا من الفقرة التي يتضمنها التقرير حول إجراءات وخطوات أخرى
قامت بها «حماس» وفق ما جاء في «رويترز» لتشديد قبضتها على قطاع غزة ،ورد في نصها »:وفي
خطوة تشدد قبضتها»حماس» على قطاع غزة وأغضبت كثيرا من السكان بدأت احلركة جتمع
ضرائب وتفرض قواعد خاصة بالعقارات في إطار ما تصفه باحلكم الرشيد».
ويبدو هنا واضحا مرة أخرى وبجالء تأثير وتداعيات االنقسام الفلسطيني الداخلي على وسائل
اإلعالم احمللية ،وحتى على مراسلي وكاالت األنباء العاملية  ،الذين قد ينتمون إلى تيارات سياسية
معينة ،وبالتالي فإن عملهم في وكاالت األنباء العاملية يوفر لهم حصانة أكبر في تغطيتهم ملا
يجري في القطاع ،وقد تعكس هذه احلقيقة واقع غياب تغطية مراسل الصحيفة حلدث محلي
رمبا يكون في منطقته أو بجوار منزله ،وبالتالي تستقي صحفنا احمللية بعض تقاريرها عن أحداث
محلية من وكاالت أجنبية عاملية .وكما نرى من النص السابق فإن الصحف الثالث ال تعيد حتريرا
لتقارير هذه الوكاالت املتعلقة بأحداث وطنية محلية وتبقي النصوص الواردة كما هي دون مراجعة
طاملا أنها تتطابق مع سياسات الصحيفة ،والتي تستخدم أداة التحرير خلدمة سياساتها تلك.
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الصفحة األولى كما وردت في العدد:
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الصفحة األولى بعد إعادة التحرير:
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صحيفة “احلياة اجلديدة” وفي عددها الصادر يوم  19أيار  2010لم تختلف كثيرا في تغطيتها لهدم
املنازل في رفح عن صحيفة “القدس” ،بل ميكن القول أن تطابقا بدا واضحا بني الصحيفتني فيما
يتعلق بالربط بني الهدم في رفح ،وتنفيذ حكم اإلعدام باملواطنني الثالثة املدانني بجرائم قتل.
لكن “احلياة اجلديدة” نشرت تقريرها أسفل صفحتها األولى ،ودمجت بني احلدثني  ،وركزت على
تنفيذ حكم اإلعدام ،وقدمته على عملية الهدم ،مع إشارة واضحة إلى أن حماس هي من نفذت
حكم اإلعدام وليس احلكومة املقالة ،والتشكيك بالتهم املنسوبة للمدانني من خالل اإلشارة إلى
تهم القتل املنسوبة للثالثة بني قوسني صغيرين..
حماس تعدم  3مواطنني بغزة» أدينوا بجرائم
قتل» ..واستياء في رفح من هدمها عشرات املنازل
علما بأن عملية الهدم كان يفترض تقدميها على تنفيذ أحكام اإلعدام ،باعتبار أن األخيرة هي
أحكام تنفذ للمرة الثانية في غضون شهر ،بينما هدم منازل عشرات األسر وتشريد من فيها حدث
يقع ألول مرة وينفذ بأيدي سلطة محلية هي احلكومة املقالة وليست حماس كما يورد التقرير.
في حني أرفق بالتقرير صورة على  3أعمدة ،تظهر فيها مواطنتان وهما جتمعان ما تبقى من أثاث
منزليهما ،وجاء في شرح الصورة أيضا كما في عنوان التقرير ونصه أن حماس هي من هدمت
املنزلني:
مواطنتان حتاوالن جمع ما تبقى من منزليهما اللذين هدمتهما حماس في رفح
ومن هنا يتوجب إعادة النظر في عنوان التقرير وصياغة عنوانني آخرين بديلني ،عنوان أول يقتصر
على هدم املنازل فقط من قبيل:
احلكومة املقالة تهدم منازل في رفح شيدت دون ترخيص على أراض حكومية
وعنوان ثان يدمج بني احلدثني الهدم واإلعدام من قبيل:
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تنفيذ حكم اإلعدام ب  3غزيني أدينوا بجرائم قتل..
«املقالة» تهدم عشرات املنازل في رفح لبنائها دون ترخيص على أراض حكومية
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كما يتوجب إعادة كتابة شرح الصورة ليتطابق مع عنوان التقرير ونصه وذلك على النحو التالي:
مواطنتان جتمعان ما تبقى من أثاث منزليهما اللذين هدمتهما احلكومة املقالة في رفح
واستندت «احلياة اجلديدة في تغطيتها لهذين احلدثني على صفحتها األولى على تقارير وكاالت
األنباء العاملية وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) و»رويترز» ،واستهل تقرير اإلعدام املنقول عن أل(

أ ف ب ) بالقول »:أعدمت احلكومة املقالة التابعة حلركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أمس
ثالثة مواطنني قالت أنهم «مدانون بجرائم قتل».
ونص الفقرة السابقة يشير إلى «عملية إعدام» نفذتها احلكومة التابعة حلركة حماس ،وليس
إلى «تنفيذ قرار حكم باإلعدام» صادر عن احملكمة العسكرية في غزة نفذته وزارة الداخلية التابعة
للحكومة املقالة .وعلى كل األحوال يجب على الصحيفة استخدام أداة التحرير التي تعطي
املصطلح والتوصيف الدقيق للجهة املنفذة للحدث.
بينما جند الصحيفة تخصص مساحة أكبر لتغطية تنفيذ حكم اإلعدام بحق املدانني الثالثة
بجرائم قتل أعلى ميني صفحتها العاشرة ،وتنشر تقريرا من خمسة أعمدة نقال عن مراسلها في
قطاع غزة وعن وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» ورد في عنوانه:
منظمات حقوقية أدانت العملية واعتبرتها أحد أشكال التعذيب
«حماس» تنفذ أحكام اإلعدام بحق ثالثة مواطنني
على الرغم من عدم مصادقة الرئيس
فالعنوان يتحدث أوال عن «حماس» كمنفذ حلكم اإلعدام وال يتطرق باملطلق ملسؤولية احلكومة
املقالة عن تنفيذه .في حني يشير إلى من نفذ فيهم حكم اإلعدام «كمواطنني» دون أن يوضح
بأنهم «مدانون» بجرائم قتل.
وتغيير هذا العنوان وحتريره يتطلب صياغة بديلة  ،من قبيل:
املنظمات احلقوقية أدانته ..
«املقالة» تنفذ أحكام اإلعدام بحق  3مدانني بجرائم قتل على الرغم من عدم مصادقة الرئيس
أما في تناولها لردود فعل املؤسسات احلقوقية واإلنسانية جند الصحيفة تشير إلى حماس كجهة
منفذة حلكم اإلعدام ،وليس احلكومة املقالة ،خاصة البيانات الصادرة عن املركز الفلسطيني حلقوق
اإلنسان ،ومجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية ،والهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان»ديوان
املظالم» ،ومن ذلك ما أوردته الهيئة في بيانها الصادر ليوم  2010-5-18حول عملية اإلعدام ،والذي
لم يشر إلى حماس كجهة منفذة ،بل إلى احلكومة املقالة:
«حول تنفيذ حكم اإلعدام بحق ثالثة مواطنني في غزة
2010/5/18
2010/7

بيان

تدين الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان «ديوان املظالم» تنفيذ احلكومة املقالة حكم اإلعدام
بحق املواطنني عامر جندية ومطر الشوبكي ورامي جحا.
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وفقا ً ملعلومات الهيئة فقد قامت وزارة الداخلية في احلكومة املقالة في غزة فجر اليوم الثالثاء
املوافق  2010/5/18بتنفيذ أحكاما باإلعدام بحق املواطنني :عامر صابر حسن جندية ( )41عاما من
مدينة غزة ،الصادر بحقه بتاريخ  2010 /3/10من احملكمة العسكرية اخلاصة بغزة حكما ً باإلعدام
رميا ً بالرصاص بتهمة جرمية القتل ،واملواطن مطر حرب مطر الشوبكي ( )35عاما من مدينة غزة،
الصادر بحقه بتاريخ  1996 /3/20حكما باإلعدام من محكمة البداية في غزة بتهمة القتل العمد
باالشتراك ،واملواطن رامي سعيد محمد جحا( )29عاما ً من سكان مدينة غزة ،الصادر بحقه بتاريخ
 2004/4/14من محكمة البداية في غزة حكما باإلعدام بتهمة اخلطف واالغتصاب والقتل العمد.
تنظر الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان «ديوان املظالم» ،بخطورة بالغة إلى تكرار تنفيذ أحكام
اإلعدام وآخرها تنفيذ احلكومة املقالة أحكاما بإعدام اثنني من املواطنني بتاريخ  ،2010/4/15وعلية
فإن الهيئة تؤكد على ما يلي:
1 .1رفض عقوبة اإلعدام التي تشكل انتهاك للحق في احلياة كحق أصيل لإلنسان يكفله القانون.
2 .2انتهاك األحكام الصدارة باإلعدام ملعايير احملاكمة العادلة إذا أن بعض اإلحكام الصادرة متت
وفق نصوص قانون العقوبات الثوري ملنظمة التحرير لعام 1979والذي تعتبره الهيئة قانونا ً غير
دستوري تتعارض احكامة مع املعايير الدولية ذات العالقة ،وهو قانون ال ينتمي إلى منظومة
قوانني السلطة الصادرة عن اجمللس التشريعي.
3 .3مخالفة الطريقة التي مت بها تنفيذ حكم اإلعدام ،ألحكام قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ()3
لعام  2001الذي يوجب مصادقة الرئيس على أحكام اإلعدام قبل تنفيذها.
إن الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان وفي الوقت الذي جتدد فيه دعوتها إللغاء هذه العقوبة
القاسية واستبدالها بعقوبة أخرى حتقق مبدأ العدالة اجلنائية ،فإنها تدعو إلى االلتزام بالنصوص
القانونية ذات العالقة وتوفير شروط احملاكمة العادلة للمتهمني وعدم تنفيذ أحكام اإلعدام دون
مصادقة الرئيس عليها وفق القانون.
انتهى»
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في حني أن احلدث األبرز واملتعلق بهدم عشرات منازل املواطنني في رفح جاء في تتمة تقرير الصحيفة
املنشور على الصفحة الثامنة عشرة ،وورد في سياق التقرير املنشور في الصفحة األولى حول
حكم اإلعدام ،ونقلته الصحيفة أيضا عن وكالة “رويترز” لألنباء كما فعلت صحيفة”القدس” وليس
عن مراسليها في قطاع غزة ،وبالتالي فإن ما قلناه من مالحظات بشأن هذا التقرير املنقول عن
“رويترز” في “القدس” نؤكده هنا في “احلياة اجلديدة” ،ما يطرح تساؤالت إضافية حول دور مراسلي
الصحف احمللية في تغطية أحداث محلية مهمة  ،وعن أسباب هذا القصور منها ما تعلق باألوضاع
والظروف السياسية وامليدانية القائمة في قطاع غزة  ،ومنها ما تعلق بعوامل ذاتية تختص بكل
مراسل وما يتلقاه من حوافز مادية ومعنوية.

الصفحة األولى كما وردت في العدد:
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صحيفة “األيام” وفي عددها الصادر يوم  19أيار من العام  ،2010لم يرد فيها أي إشارة لعمليات
الهدم التي جرت في رفح  ،ولم جند تفسيرا منطقيا يبرر إسقاط هذا احلدث املهم محليا من
تغطية الصحيفة .وكان أولى بالصحيفة أن تتناول هذا احلدث في تغطيتها اإلخبارية بالنظر إلى
أهميته في تقرير يجمع بني احلدثني.
لكن الصحيفة متيزت عن”القدس” و”احلياة اجلديدة” بتغطيتها لتنفيذ حكم اإلعدام بحق املدانني
الثالثة بجرائم القتل ،حيث نشرت تقريرا من  3أعمدة على يسار صفحتها األولى ملراسلها في
قطاع غزة ،تطابق العنوان فيه مع النص:
مؤسسات حقوقية تعارض لعدم مصادقة الرئيس على األحكام
احلكومة املقالة تنفذ حكم اإلعدام رميا بالرصاص بحق ثالثة سجناء جنائيني
ولكننا نرى عنوانا بديال آخر يحقق اجلمع بني احلدثني على النحو التالي:
نفذت حكم اإلعدام في  3مدانني بجرائم قتل..
احلكومة املقالة تهدم منازل مواطنني في رفح أقيمت على أراض حكومية
لكن الصحيفة توسعت في تغطيتها حلادثة تنفيذ حكم اإلعدام ومتابعة ردود الفعل الصادرة
عليه خاصة من قبل املؤسسات احلقوقية ،وجند مراسل الصحيفة يلتزم بالنصوص احلرفية لبيانات
تلك املؤسسات ،خاصة فيما يتعلق باملصطلحات املتعلقة باجلهة املنفذة ألحكام اإلعدام ،وفي
نقل مواقف أطراف أخرى ذات صلة بالقضية مثل وزارة الداخلية في احلكومة املقالة ،وتصريحات
للنائب احمد بحر نائب رئيس اجمللس التشريعي الذي دافع عن شرعية تنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة
وقانونية اإلجراءات القضائية واملعايير القانونية التي مت العمل بها في كافة املراحل والتفاصيل بدءا
من حلظة االعتقال مرورا باحملاكمة وحتى تنفيذ األحكام -كما أورد تقرير األيام. -
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لكن الالفت هذه املرة هو أن الصحف الثالث لم تورد أي رد فعل للقوى والفصائل الفلسطينية ،وال
حتى للرئاسة واحلكومة حيال تنفيذ أحكام اإلعدام .ما يطرح تساؤال حول ما إذا كانت صدرت مثل
ردود الفعل هذه وملاذا لم تتطرق لها تلك الصحف ،وإن لم تكن صدرت فلماذا لم تتابعها الصحيفة
عبر مراسليها ومحاولة احلصول على ردود الفعل هذه.
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ثانيا :إحراق أكبر مخيم صيفي
لألونروا في غزة

في الثالث والعشرين من أيار  2010أضرم مسلحون مجهولون النار في أكبر مخيم صيفي أقامته
األونروا في منطقة الشيخ عجلني جنوب غرب مدينة غزة ،كان مقررا أن يلتحق فيه مئات األطفال
من أبناء مخيمات الالجئني في قطاع غزة في الثاني عشر من شهر حزيران ،ويشتمل على ألعاب
ومسابح ،ما أثار غضبا وردود فعلية محلية ودولية منددة ومستنكرة ،في وقت تعهدت فيه احلكومة
املقالة عبر وزارة الداخلية التابعة لها مبالحقة مرتكبي هذا االعتداء.
ولقد كان لهذا احلادث أصداءه في الصحف احمللية الثالث الصادرة يوم الرابع والعشرين من أيار
 ،2010واحتلت عناوينه صدر صفحاتها األولى ،مع تفاوت واضح بني كل صحيفة من حيث موقع
اخلبر على الصفحة األولى وحجمه ومضمون التغطية ذاتها.
فصحيفة «األيام» جعلته رئيسيتها وخصصت له  8أعمدة  ،ثالثة منها تضمنت نص اخلبر ،وأربعة
أعمدة لصورة املعسكر الصيفي:
جينج :سنعيد بناءه فورا واأللعاب الصيفية ستتواصل
غزة :مسلحون يحرقون أكبر مخيمات «األونروا» الصيفية
في حني اشتمل العمود الثامن من الصحيفة على خبرين عن ذات املوضوع:
األول :الرئاسة تدين :عمل جبان
والثاني :املقالة تتهم إعالم “األونروا” بتضخيم ما حدث
واستندت الصحيفة في تغطيتها لهذا احلدث إلى مراسلها في غزة فايز أبو عون ،حيث وفقت في
اختيار عنوانها لهذا احلدث ،والذي جاء متطابقا مع نص التقرير  ،ومتسلسال في تقدمي معلوماته
بحيث عرض أوال وقوع حادث االعتداء وما أسفر عنه من أضرار ،ثم رواية الناطق باسم “األونروا” في
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غزة عن مالبسات االعتداء عدنان أبو حسنة والتي جاءت مدعمة لنص التقرير ،لتنتقل بعد ذلك
إلى طرف آخر وهو املعني مبا وقع أي الشرطة باعتبارها اجلهة املسئولة عن حفظ األمن ،ثم أتبع
ذلك بردود الفعل املستنكرة فبدا برد فعل جون جينج مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة .أي
أن الصحيفة ومن خالل مراسلها تسلسلت على نحو جيد في عرض كامل املعلومات املتعلقة
باحلادث وأطرافه اخملتلفة  ،مبا في ذلك تضمني رد الفعل الرسمي ممثال بالرئاسة وقد خصصت له
عمودا منفردا دان احلادث ووصفه ب”اجلبان” .كما خصصت لرد فعل احلكومة املقالة في غزة عنوانا
آخر منفردا تطرق إلى ما جرى  ،لكن الصحيفة اختارت اجلزئية املتعلقة بتقليل وزارة الداخلية
في احلكومة املقالة من خطورة احلادث  ،واتهامها إعالم الوكالة بتضخيمه ،وتأكيدها –أي وزارة
الداخلية في احلكومة املقالة -أنها “تتابع ما حدث من إحراق جزئي” إلحدى املظالت اخلاصة باخمليمات
الصيفية التابعة لوكالة الغوث على شاطئ بحر غزة في منطقة الشيخ عجلني ”..كما ورد في
نص بيان الوزارة املذكورة.
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في حني اشتمل التقرير على ردود األفعال الصادرة عن الفصائل والقوى األخرى ،واملراكز واملؤسسات
احلقوقية ،وبيان وزارة الداخلية في احلكومة املقالة في حني غاب أي موقف حلماس كفصيل
سياسي إزاء هذا االعتداء.
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الصفحة األولى كما وردت في العدد:

163

أيضا صحيفة”القدس” أعطت اهتماما خاصا بهذا احلدث  ،حيث خصصت له مساحة أربعة أعمدة
واختارت له عنوانا فرعيا خلص موقف األونروا من االعتداء  ،وعنوانا رئيسيا عن إحراق اخمليم الصيفي:
«األونروا» :املنفذون أرادوا منع أطفال القطاع من االبتسام...
مسلحون يحرقون أكبر مخيم صيفي لوكالة الغوث في غزة
في حني أرفقت الصحيفة عنوان خبرها بصورة مأخوذة عن وكالة تصوير محلية وضعتها فوف
عنوان التقرير كما درجت عليه عادة الصحيفة ،تظهر ما أسمته في شرحها الدمار الذي خلفه
احلريق في مخيم الشيخ عجلني.

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

لكن الصحيفة اعتمدت طريقا مختلفا عن صحيفة”األيام” في عرض وقائع االعتداء وتفاصيله
وردود الفعل عليه في تقريرها املنشور على يسار صفحتها األولى نقال عن مراسليها في قطاع
غزة ،وعن وكالة األنباء الفلسطينية “وفا” ،وقد كان عرضا مربكا وغير متسلسل ،كما لم يكن
متوازنا .فقد استهلت الصحيفة التقرير باإلشارة إلى ما أقدم عليه املسلحون من إحراق خليام
املعسكر ،ثم رواية عدنان أبو حسنة الناطق باسم الوكالة عن احلادث دون سرد للتفاصيل .بعد ذلك
مباشرة وقبل أن تورد رد فعل مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة جون جينج وتصريحاته املطولة
التي أوردتها”األيام” أبرزت الصحيفة إدانة الرئاسة الفلسطينية إلحراق مخيم األونروا ،ووصفته
بالعمل”اإلجرامي” و”اجلبان” .في حني خصصت مساحة أكبر لتصريحات أسامة القواسمي الناطق
باسم حركة فتح وهي نفسها الواردة في صحيفة “األيام” أيضا ،ووجه فيها اتهامات مباشرة
لقيادات حماس باملسؤولية عن هذا االعتداء .بينما وردت تصريحات جينج بعد احلادث وخالل تفقده
اخمليم احملترق متأخرة ومقتضبة ،وأتبعت بتصريح صادر عن وزارة الداخلية في احلكومة املقالة يؤكد
متابعة االعتداء وفتح حتقيق فيه وصوال إلى اجلناة ،كما يتهم البيان إعالم الوكالة بتضخيم ما
حدث وتأكيده بأن احلديث يدور عن “إحراق جزئي” للمعسكر .أما ردود فعل باقي الفصائل والقوى
واملؤسسات احلقوقية فجاءت مختصرة ومقتضبة على خالف إبراز الصحيفة ملوقف حركة فتح
والرئاسة وتخصيص مساحة أوسع لهذين املوقفني.
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أما صحيفة “ احلياة اجلديدة” فجاءت تغطيتها مغايرة متاما لتغطية “القدس” و”األيام” ،سواء
من حيث عرض املعلومات ،أو اختيارها لعناوين اخلبر التي حرصت فيه على إبراز موقف الرئاسة
الفلسطينية من االعتداء ،ليتطابق العنوان مع مستهل النص:
الفصائل واملؤسسات احلقوقية استنكرت وجينج أكد أن ذلك ناجت عن عقلية متطرفة
عشرات املسلحني يحرقون أكبر مخيم
صيفي في غزة والرئاسة تدين العمل اجلبان
فبدال من أن تستهل الصحيفة تقريرها املنشور على صفحتها األولى بحادث االعتداء ذاته وعرض
وقائعه كما فعلت «األيام» و»القدس» جندها تبرز بداية إدانة الرئاسة حلرق معسكر «األونروا»
ووصفه باجلبان .ثم تنتقل بعد ذلك للحديث عن االعتداء ذاته بثالثة أسطر فقط ،بينما تلخص
موقف الوكالة على لسان مدير عملياتها جون جينج بأربعة أسطر ،لتنتقل بعد ذلك إلى عرض
لردود فعل الفصائل.
وهنا نشير إلى أن الصحيفة كان بإمكانها أن تستعيض عن العنوان في الصفحة األولى بعنوان
آخر بديل ومختصر من مثل:
جينج :العمل ناجت عن عقلية متطرفة...
مسلحون مجهولون يضرمون النار في معسكر صيفي لألونروا في قطاع غزة
بينما لم توفق الصحيفة في اختيار موقع اخلبر على صفحتها األولى ،حيث كان يفترض وضعه في
رئيسيتها بدال من تقرير تصدر تلك الرئيسية بعنوان:
وافقت على سحب جنسية املتهمني بالتجسس أو بأي أنشطة أخرى حلساب «منظمة إرهابية»
جلنة وزارية إسرائيلية تقر مشروع قانون «شاليط» ملعاقبة األسرى
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الصفحة األولى كما وردت في العدد:
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الصفحة األولى بعد إعادة التحرير:
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أيضا لم توفق الصحيفة في وضعها للصورة املتعلقة باخلبر حيث جاء فوق العنوان ،فبدا كأنه
متعلق باخلبر املتصدر رئيسية الصحيفة .لكننا جند الصحيفة تتوسع في تغطية حادث االعتداء
على معسكر “األونروا” في صفحتها السابعة ،حيث تنشر تقريرا موسعا بحجم نصف الصفحة
عن احلادث املذكور على ثمانية أعمدة حتتل ستة أعمدة منها صورتان األولى خليمة في املعسكر
وقد احترقت متاما ،أما الصورة الثانية فيظهر فيها مدير عمليات الوكالة جون جينج خالل حديثه
للصحافيني عن االعتداء:
د.االغا :ممارسات تخرج عن أخالقنا
مسلحون يحرقون أكبر مخيم صيفي ل»األونروا» في غزة وجينج يؤكد أن العمل ناجت عن
عقلية تكره األطفال
كما تلحق الصحيفة بالعنوان الرئيس عنوانا فرعيا آخر على ستة أعمدة:
فصائل وقوى :محاولة لفرض مفاهيم متخلفة والعمل انتهاك للقانون

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

أما من حيث النص فنجد الصحيفة اعتمدت طريقة مغايرة في عرضها لوقائع احلادث استهلتها
باإلشارة أوال إلى االعتداء الذي استهدف معسكر «األونروا»  ،ثم عرضت تفاصيل املؤمتر الصحفي
ملدير عمليات الوكالة في القطاع ،ونقلت عنه تصريحا قال فيه »:إن العمل ناجت عن عقلية متطرفة
تكره األطفال واحلياة» ،في حني يتضمن باقي التقرير وعلى نحو مسهب مواقف فتح على لسان
ناطقها أسامة القواسمي وهي ذات التصريحات التي نشرت في «القدس» و»األيام» لكن «احلياة
اجلديدة « نشرتها بالكامل ،إضافة إلى ردود فعل باقي الفصائل واملؤسسات احلقوقية التي حتظى
مبساحة أقل .بينما يغيب باملطلق عن هذه الردود موقف حركة حماس كفصيل سياسي أو
احلكومة املقالة من االعتداء والتي تتجاهلها الصحيفة وال تشير إليها باملطلق.
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يرصد التقرير التالي تغطية الصحف الفلسطينية الثالث« :القدس»« ،األيام» ،و»احلياة اجلديدة»
في عددها الصادر ليوم اجلمعة املوافق احلادي عشر من حزيران  ،2010الكيفية التي غطت بها تلك
الصحف قرار احلكومة الفلسطينية يوم العاشر من حزيران تأجيل انتخابات اجملالس احمللية في
الضفة الغربية والتي كان مقررا إجراؤها في السابع عشر من شهر متوز .2010
ويستعرض التقرير حجم االهتمام الذي أبدته كل صحيفة من هذه الصحف بالقرار املذكور ،وردود
الفعل عليه من قبل الفصائل واألحزاب السياسية ،ومن املنظمات غير احلكومية ،والتي أجمعت في
مجملها على رفض القرار ومطالبة احلكومة بالتراجع عنه .ومع أن الصحف الثالث تطرقت بصورة
رئيسية إلى قرار احلكومة كما ورد في البيان صادر عنها ،إال أن تفاوتا بدا واضحا بني كل صحيفة في
املوقع الذي اختارته على صفحتها األولى إلبراز هذا القرار وردود الفعل ،ومبررات التأجيل ،وكذلك حجم
التغطية التي حظي بها سواء على الصفحة األولى أو على الصفحات الداخلية لتلك الصحف.

كيف غطت الصحف الثالث احلدث ؟
فصحيفة «القدس» ،نشرت اخلبر املتعلق بالقرار في ميني صفحتها األولى على أربعة أعمدة،
وفي الترتيب الثالث بعد رئيسية الصحيفة ،مشتمال على عنوانني:فرعي يتعرض إلى ردود الفعل
املتباينة على القرار ،ورئيس يتطرق إلى القرار ذاته:
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ردود فعل متباينة بني مؤيد ومعارض -فرعي
مجلس الوزراء يقرر تأجيل انتخابات اجملالس احمللية -رئيس
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وكما نالحظ ،فإن العنوان ال يتضمن أي شرح أو إشارة ألسباب التأجيل واملوعد اجلديد إلجراء هذه
االنتخابات« ،على أن يحدد موعد إجرائها الحقا» كما ورد في نص تقرير الصحيفة الذي يورد
بعد ذلك نصا مقتبسا من بيان لوزارة احلكم احمللي جاء فيه « :إن قرار التأجيل جاء على ضوء
املستجدات ،وطلب بعض الدول العربية واإلقليمية وعدد من األصدقاء واألشقاء في املنطقة
والعالم بتأجيل االنتخابات وإفساح اجملال أمام اجلهود املبذولة لرفع احلصار عن قطاع غزة
واستعادة الوحدة بني شطري الوطن».
بعبارة أخرى فإن قرار التأجيل كما يفهم من بيان وزارة احلكم احمللي مرتبط بقضيتني رئيسيتني
هما :رفع احلصار عن غزة  ،وحتقيق وحدة الوطن الفلسطيني ،وهو ما تركز عليه الصحيفة في نص
تقريرها ،مع إشارة إلى بيان آخر للجنة االنتخابات احمللية نشرته «القدس» على يسار صفحتها
األولى ،واختارت اللون األحمر لعنوان قرار التأجيل هذا مع إيراد فقرة من البيان في نص التقرير

املنشورة تتمته على الصفحة الرابعة والثالثني من الصحيفة  ،ومما جاء في هذه الفقرة« :أعربت
جلنة االنتخابات املركزية عن أملها بأن ال يكون لقرار تأجيل االنتخابات احمللية أي أثر على اإلرث
الدميقراطي في فلسطني والذي أصبح نهجا نعتز به ونفتخر» .وأشارت اللجنة في بيانها إلى
أنها تلقت من مكتب رئيس مجلس الوزراء قرارا بتأجيل موعد انتخابات اجملالس احمللية إلى موعد
الحق وذلك «بناء على الصالحيات اخملولة جمللس الوزراء حسب قانون االنتخابات احمللية وبناء
على مقتضيات املصلحة العامة» كما ورد في قرار التأجيل.
وفي تناولها لردود الفعل على قرار التأجيل أبرزت صحيفة «القدس» في نص التقرير املنشور على
الصفحة الرابعة والثالثني على نحو خاص رد الفعل الصادر عن حركة فتح املؤيد لالنتخابات والتي
قالت أنه يساعد في حتقيق الوئام الوطني .ونقلت الصحيفة عن محمد املدني عضو اللجنة
املركزية حلركة فتح مفوض االنتخابات باحلركة أن قرار تأجيل االنتخابات احمللية جاء «استجابة
للضغوط الدولية واإلسالمية والعربية على السلطة الوطنية لتأجيل هذه االنتخابات حلني
إجراء املصاحلة الوطنية» .وشدد املدني على أن فتح تعتبر الوئام الوطني فوق كل اعتبار  ،لذا تثني
على قرار مجلس الوزراء بتأجيل هذه االنتخابات استجابة لألصدقاء واألشقاء املهتمني باملصلحة
الوطنية الفلسطينية العليا.
بيد أن ما أوردته الصحيفة الحقا من نفي املدني ملا قيل من أن قرار التأجيل جاء لعجز فتح عن
تشكيل قوائمها لهذه االنتخابات ،يتجاوز ما ورد في بيان وزارة احلكم احمللي الذي قال أن الهدف
من التأجيل هو إنهاء احلصار على قطاع غزة ،وحتقيق املصاحلة الوطنية .وكان املدني قال بهذا
الشأن كما ورد في «القدس» »:إن جاهزية احلركة لالنتخابات كانت عالية جدا حيث جنحت في
تشكيل قوائم في أكثر من  80%من مناطق الضفة الغربية ،ومت تشكيل هذه القوائم بالتوافق
الوطني مع الفصائل الوطنية واجملتمع احمللي ،وهذا ينفي ادعاء البعض القائل أن فتح أيدت تأجيل
االنتخابات لعجزها عن تشكيل قوائم انتخابية  ،أو أنها كانت تسعى لعرقلة إجراء االنتخابات
وتعيني أعضائها أو مناصريها في البلديات.
ومع أن حسام خضر النائب السابق والقيادي البارز في حركة فتح قال أن التأجيل يخدم املصلحة
الوطنية ،كما ورد في ذات تقرير الصحيفة حول ردود الفعل على قرار تأجيل االنتخابات ،إال أن ما
تضمنته تصريحاته في موضع آخر من التقرير يشير إلى سبب آخر لتأجيل االنتخابات ،وهو ما
اتهمت به حركة فتح من قبل خصومها السياسيني بعد إعالنها تأييد قرار تأجيل تلك االنتخابات.
وكان خضر طالب صراحة بتأجيل االنتخابات احمللية ،حرصا على ما أسماه الوحدة الوطنية للشعب
الفلسطيني واجلغرافية للسلطة الوطنية .وأوضح خضر أن السبب األساسي الذي دفعه إلطالق
هذه املطالبة هو ما آلت إليه أوضاع حركة فتح في ظل احتدام اخلالفات والصراعات الداخلية على
اختيار الشخصيات املناسبة لقيادة البلديات واجملالس احمللية  ،وكذلك أعضاء القوائم املنوط بها
إجناز مهام وطنية كبيرة أمام ارتفاع حدة اخلالف والصراع ما بني العائالت وداخل كل عائلة ،األمر الذي
انعكس على مكانة ووجود حركة فتح ومستقبلها .وأكد خضر أن حركته ستفوز في االنتخابات
ألكثر من سبب أهمها عدم وجود منافس قوي أمام قرار حماس بعدم املشاركة في االنتخابات ،إال
أنها ستخسر على املدى البعيد الكثير من العناصر واألنصار والذين لم يتم إرضاؤهم في ظل غياب
املعايير التنظيمية التي كان يجب أن حتدد قوائم املرشحني ،وهذا سوف يؤثر بشكل كبير على
نسبة فوز فتح في أية انتخابات سياسية قادمة.
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الصحيفة استعرضت أيضا ردود فعل الفصائل األخرى مبا في ذلك رد فعل اللجنة األهلية لرقابة
االنتخابات ،والتي رفضت في مجملها قرار مجلس الوزراء بتأجيل انتخابات اجملالس احمللية واعتبرته
ضربة للعملية الدميقراطية وطالبت مجلس الوزراء بالتراجع عنه ،كما ورد في بيانات منفصلة
صادرة عن اجلبهتني الشعبية والدميقراطية ،وحزب الشعب واملبادرة الوطنية والقوائم املستقلة.
ونقلت الصحيفة عن خالدة جرار عضو اجمللس التشريعي عن اجلبهة قولها« :إن اجلبهة فوجئت
بقرار تأجيل االنتخابات واعتبرته ضربة للدميقراطية  ،وأنه جاء بهدف منع سير هذه العملية،
خاصة بعد فشل»مسرحية» تشكيل قوائم وطنية موحدة حسب قولها .كما اعتبرته إلغاء
للتعددية وضربا لالستحقاق الدميقراطي بحجة وجود ضغوط عربية ودولية للتأجيل ،منوهة
إلى أن العملية الدميقراطية ملك للجميع».
ومثل هذا املوقف تضمنته تصريحات للدكتور مصطفى البرغوثي أمني عام املبادرة الوطنية الذي
قال« :إن القرار لم يعط أي مبرر وهو غير مقبول ،وأنه ال مبرر لقول أن القرار اتخذ بهدف صيانة
الوحدة وحتقيق املصاحلة ،وإال ملا اتخذ قرار حتديد موعد االنتخابات أصال.وأضاف »:هذا القرار غير
مقنع ومرفوض ويتعارض مع مبادئ الدميقراطية.
بدوره اعتبر عمر عساف من القوائم املستقلة القرار سابقة خطيرة ،وقال« :إن القرار لم يفاجئ
القوائم املستقلة  ،وأنها كانت تتوقع التأجيل في ظل عدم وجود توافق ،متهما البعض دون أن
يسميه مبحاولة تفصيل انتخابات محسوبة النتائج».
في حني اعتبر الناطق الرسمي باسم اجلبهة الدميقراطية هذا القرار مخالفة صريحة لقانون
االنتخابات احمللية رقم ( )10لعام  .2005ودعا الناطق إلى احترام نص املادة اخلامسة من القانون
املذكور الذي يلزم مجلس الوزراء بتحديد مدة التأجيل مبا ال يتجاوز أربعة أسابيع إذا اقتضت ذلك
ضرورات سالمة االنتخابات.
كما خصصت القدس مساحة إضافية من ردود الفعل حلزب الشعب على لسان أمينه العام بسام
الصاحلي الذي أكد رفضه تأجيل االنتخابات أو إلغائها ،باعتبارها الطريقة األفضل ملمارسة احلق
اإلنساني والوطني.
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في حني نقلت الصحيفة عن بيان للجنة األهلية لرقابة االنتخابات طلب اللجنة من رئيس الوزراء
ومجلس الوزراء االحتكام إلى القانون والعملية الدميقراطية وإلغاء قرار التأجيل باعتباره مخالفة
صريحة لقانون االنتخابات احمللية رقم.2005/10
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أما موقف حماس من قرار التأجيل  ،فأوردته «القدس» على لسان سامي أبو زهري املتحدث باسم
حماس ،وجاء في ذيل تقريرها املنشور على الصفحة الرابعة والثالثني  ،حيث تنقل الصحيفة
عن أبو زهري قوله »:إن تأجيل االنتخابات احمللية ناجت عن خالفات داخل حركة فتح وصراعات
داخلية حول عمليات وقوائم الترشيح وال عالقة للتأجيل باعتبارات وطنية» .واعتبر أبو زهري
أن التصريحات التي صدرت عن بعض املسئولني في فتح وتفيد بأن التأجيل جاء استجابة ملطالب
حماس غير صحيحة وتفتقد للمصداقية.

الصحيفة تطرقت إلى موضوع انتخابات اجملالس احمللية في الصفحة التاسعة عشرة اخملصصة
للمقاالت ،حيث نشرت في عددها ليوم احلادي عشر من حزيران ثالثة مقاالت ،ما يشير في حينه
إلى األهمية التي كان اجملتمع احمللي يوليها النتخابات اجملالس احمللية  ،لكن كتاب هذه املقاالت لم
يتطرقوا إلى قرار التأجيل الذي اتخذ على نحو مفاجئ  ،لكونهم لم يكونوا على علم بالقرار ،لكن
عناوين تلك املقاالت ومضامينها أكدت على ما كان يدور من نقاشات في الشارع الفلسطيني
ومن جدال بشأن تشكيل القوائم االنتخابية والصراعات الداخلية املرتبطة بها ،وهو ما واكبته
الصحيفة من خالل ما أتاحته في صفحاتها من هامش حلرية الرأي والتعبير ،كما يرد في مقال
للكاتب محمد عميرة من نابلس بعنوان« :االنتخابات البلدية ..بني اجلزر واملد»  .يقول الكاتب« :في
هذه األيام كثر اجلدل خاصة في املدن الكبيرة ومنها نابلس على من يرأس قائمة «وطن»  .اجلدل
بلغ ذروته والتخوف من العواقب نتيجة اللهجة احلامية والتدخالت فيها  ،وهناك ألف سؤال
وسؤال على من يرأس القائمة» .ويتابع كاتب املقال« :اخلشية واضحة والتخوف مما هو قادم أكثر
وأكثر ،ومن هنا نريد من الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس حركة فتح وقائدها العام املعروف
بحنكته ودرايته وحرصه على املواطن الفتحاوي ومن منطقه السليم والعادل الوحدوي أن
يحسم هذا اجلدل ويضع حدا للبلبلة في الشارع النابلسي».
كما أن ما تضمنته املقاالت األخرى ،ومواكبة الصحيفة ملا كان يجري من نقاشات ،أكدت على أهمية
االنتخابات لدى الرأي العام ،وعكست توجهات هذا الرأي ،وما يطرحه رجل الشارع من تساؤالت
حول أهلية بعض املرشحني ،وما إذا كانت تنطبق عليهم شروط الترشح ،أو تولي املناصب ،وهو ما
يعكسه مقال آخر للكاتبة ناهد احللتة بعنوان« :االنتخابات الفلسطينية» وفيه تؤكد الكاتبة
على أهمية االنتخابات اجلديدة ،لكنها تطرح جملة من التساؤالت تعكس جدال آخر يتعلق بالغاية
من االنتخابات ،وكفاءة املرشحني .تقول الكاتبة« :السؤال الوجيه الذي يطرح نفسه والذي
يوجه على كل من تظاهر بأنه الشخص املناسب العتالء هرم اجمللس البلدي :هل قام بتقييم
نفسه بكافة جوانبها الشخصية واملهنية واالئتمانية؟ هل اطلع وفهم شروط ومتطلبات
املنصب اجلديد؟ وتساؤالت أخرى عديدة تطرحها الكاتبة كانت في الواقع مثار حديث ونقاش
يومي لم ينقطع عشية االنتخابات ،والتي ربط البعض اآلخر بني إجرائها ومستقبل الدميقراطية
الفلسطينية ،كما يرد في مقال للكاتب جاد كنعان الطويل في مقال له بعنوان« :الدميقراطية
الفلسطينية واالنتخابات احمللية  ..إلى أين؟» .يقول الكاتب« :نأمل أن تكون املرحلة القادمة
مرحلة إعطاء فرصة للمواطن الفلسطيني باملشاركة االنتخابية ترشحا وانتخابا ،مشاركة
املواطنني أفرادا وهيئات ،مستقلني ومسيسني بحيث تعطى فرصة للكفاءات الفلسطينية
الفردية ومن خالل التجمعات بالنهوض مبجتمعنا الفلسطيني عبر برامج انتخابية حقيقية
قابلة للتنفيذ وملصلحة اجملتمع بعمومه ،وليكن منوذج انتخابات التجمعات احمللية مرحلة
تقودنا إلى انتخابات تشريعية تنهض بالقضية الفلسطينية».
صحيفة «األيام» متيزت عن «القدس» بتغطيتها لهذا احلدث على صفحتها األولى حيث برز عنوانا
ثانيا وعلى ثالثة أعمدة لرئيسية الصحيفة في عددها الصادر ليوم احلادي عشر من حزيران ،2010
وباللون األحمر ما يعكس أهمية هذا القرار وفق ما ترى الصحيفة:
احلكومة تقرر تأجيل االنتخابات
احمللية ملنح فرصة لتحقيق املصاحلة
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وخالفا لصحيفة «القدس» التي لم تورد في عنوانها أسباب التأجيل  ،جند أن «األيام» تورد سبب
هذا التأجيل وهو «منح فرصة لتحقيق املصاحلة» ،كما ورد في بيان وزارة احلكم احمللي  ،والتي
أوردته الصحيفة في نص تقريرها على شكل تصريحات للوزير خالد القواسمي »:وقال وزير احلكم
احمللي خالد القواسمي إن سبب تأجيل االنتخابات استند إلى نصائح عربية وإقليمية ودولية
بتأجيلها كون هناك فسحة للمصاحلة الداخلية ورفع احلصار عن غزة».
هذا الربط بني تأجيل االنتخابات وحتقيق املصاحلة برز واضحا أيضا في خبر على عمود واحد مع تتمة
على صفحة  17حمل عنوانا منفصال في تقرير «األيام» ورد فيه:
منيب املصري :يزيد فرص جناح وفد املصاحلة

وتنقل الصحيفة عن املصري وهو رئيس وفد املصاحلة ترحيبه بقرار التأجيل ،معربا عن أمله أن
تتحقق املصاحلة الوطنية قبل حتديد موعد جديد لهذه االنتخابات .وقال »:نعتقد أن هذا القرار
يخدم اجلهود الهادفة إلى حتقيق املصاحلة التي نأمل أن تتم خالل وقت قريب  ،ما يتيح جلميع
القوى والفصائل املشاركة فيها».

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

والالفت في تغطية «األيام» لردود الفعل على القرار عدم إشارتها إلى موقف حركة فتح املؤيد
للتأجيل ،لكنها أشارت إلى فتح من خالل اتهامات الفصائل األخرى لها بالوقوف وراء هذا القرار،
دون أن تشير أيضا إلى دوافع تأييد فتح لقرار مجلس الوزراء.
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وأوردت «األيام» ردود فعل الفصائل األخرى خاصة املنضوية في إطار منظمة التحرير التي أوردناها
آنفا ،دون أن تتوسع بعرض ردود فعل هذه الفصائل كما فعلت صحيفة «القدس» ،في حني لم
تتطرق الصحيفة إلى موقف حماس من هذا القرار  ،كما جتاهلت موقف اللجنة األهلية لرقابة
االنتخابات ،وهما موقفان ظهرا في تغطية صحيفة «القدس» للقرار.
وبدا واضحا أن القضية األساس بالنسبة للصحيفة هو أن التأجيل مرتبط بقضية املصاحلة
الوطنية  ،لهذا جاء الربط بني القضيتني ،لكن ما ال ميكن فهمه هو جتاهل «األيام» ملوقف حركة
فتح حيث سارعت األخيرة بتأييد القرار والترحيب به ،كما أن فتح كانت متهما رئيسيا من قبل
الفصائل بالوقوف وراء التأجيل  ،فلماذا تغاضت الصحيفة عن طرح موقف فتح؟!

في املقابل كانت قضية االنتخابات احمللية حاضرة في الصفحات األخرى من «األيام» ،لكن بعيدا
عن قرار تأجيلها .ففي يسار صفحتها السابعة من عددها الصدر ليوم احلادي عشر من حزيران
 2010نشرت الصحيفة على عمودين خبرا عن ورشة عمل نظمتها وزارة احلكم احمللي في ذات اليوم
الذي اتخذ فيه قرار التأجيل ،وخبر آخر نشرته الصحيفة في صفحتها الثامنة عن لقاءات نسوية
حول االنتخابات عقدها احتاد املرأة الفلسطينية ،بحث املشاركون في ورشة العمل اخلاصة بوزارة
احلكم احمللي سبل تطوير مهارات رؤساء الهيئات احمللية ،حيث نقلت الصحيفة في نص خبرها عن
وزير احلكم احمللي خالد القواسمي تأكيده على أهمية وشرعية االنتخابات احمللية ..»:مشيرا إلى
أن اجلهات اخملتصة فتحت اجملال أمام اجلميع خلوضها ووفرت كل األجواء بشفافية ونزاهة  ،إال
أن حماس قاطعتها في الضفة الغربية ولم تسمح للجنة االنتخابات مبمارسة مهامها في
قطاع غزة».
في حني خلت صفحة املقاالت في «األيام» من أي مقاالت عن قضية انتخابات اجملالس احمللية،
لكن هذه القضية استأثرت باهتمام رسام الكاريكاتير بهاء البخاري في كاريكاتيره املنشور على
الصفحة األخيرة من الصحيفة بعنوان« :تأجيل االنتخابات احمللية» يظهر فيه صندوق اقتراع،
فيما يدور اجلميع حوله في دائرة مفرغة ،في إشارة إلى أن هذا القرار قد يؤدي حالة من الفراغ .
صحيفة «احلياة اجلديدة» ،وخالفا ل»القدس» واأليام» اختارت األذن اليمنى من صفحتها األولى
موقعا خلبر تأجيل االنتخابات احمللية ،حيث نشرته في إطار وعلى عمودين ،وعنونته باللون األحمر
دون أن تشير هي األخرى كما هو احلال بالنسبة ل»القدس» إلى أسباب التأجيل:
مجلس الوزراء يقرر تأجيل
االنتخابات احمللية إلى أجل غير مسمى

واستهلت الصحيفة تقريرها باحلديث عن جلسة مجلس الوزراء التي اتخذت فيها قرار التأجيل،
وتلقي جلنة االنتخابات املركزية نص القرار قبل أن تعلن األخيرة في بيان نشرته على الصفحة
األولى من «احلياة اجلديدة» وباللون األحمر عن تأجيل االنتخابات تنفيذا لقرار احلكومة معربة عن
أملها بأن ال يكون لقرار التأجيل أي أثر على اإلرث الدميقراطي في فلسطني ،والذي قالت اللجنة أنه
أصبح نهجا نعتز به ونفتخر.
لكن الصحيفة توسعت في تغطيتها لهذا القرار في صفحاتها الداخلية  ،حيث نشرت في
صفحتها الثالثة من عددها ليوم احلادي عشر من حزيران  2010تقريرا احتل نحو نصف الصفحة
تضمن عنوانا فرعيا لردود الفعل املؤيدة واملعارضة ،أما العنوان الرئيس فاشتمل فقط على بيان
وزارة احلكم احمللي الذي يبرر تأجيل االنتخابات ،ويعتبره استجابة ملا أسماه «باملستجدات وطلب
بعض الدول العربية».
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أما فحوى التقرير وما تضمنه من معلومات ،فقد استند إلى مراسل الصحيفة ووكاالت دون أن
يشير إلى كونها وكاالت محلية أو أجنبية ،أو من كال الطرفني ،على خالف «القدس» و»األيام» التي
استندت إلى تقارير مراسليهما.
واستعرض التقرير بداية بيان وزارة احلكم احمللي بشأن قرار التأجيل ،وهو ذات البيان الذي ورد في
«القدس»و»األيام»  ،ثم استفاضت بردود فعل الفصائل الوطنية املؤيدة واملعارضة  ،استهلتها برد
فعل فتح الذي أشاد بالتأجيل ورحب به كما ورد على لسان محمد املدني عضو اللجنة املركزية
حلركة فتح ،ومفوض االنتخابات في احلركة ،وهو ذات املوقف الذي نشرته «القدس» وجتاهلته
«األيام» .ثم أتبعته مبوقف اللجنة األهلية لرقابة االنتخابات التي وصفت قرار احلكومة بأنه غير
قانوني وغير دميقراطي.
كما خصصت الصحيفة مساحة لردود الفعل الصادرة عن الفصائل الرئيسية في منظمة
التحرير الفلسطينية خاصة اجلبهة الشعبية واجلبهة الدميقراطية  ،وحزب الشعب ،واملستقلني
واملبادرة الوطنية ، ،وهي مواقف وردت أيضا في «القدس» و»األيام» ،لكن «احلياة اجلديدة» متيزت
عن الصحيفتني األخريني بالتوسع في متابعة ورصد ردود الفعل على هذا القرار ،وأضافت إليها رد
فعل قوى سياسية أخرى مثل حزب فدا ،والنضال الشعبي ،وحنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير ،وحامت عبد القادر مسئول ملف القدس في حركة فتح الذي قال أنه توقع تأجيلها
وربط هذا التأجيل بقضية املصاحلة الوطنية ،وإعطاء وفد املصاحلة مزيدا من الوقت لتحقيقها
قبل أن جترى االنتخابات التي أعلنت حماس أنها ستقاطعها .كما أورد ردود فعل أخرى لم ترد
في «القدس»و»األيام» ملرشحني لهذه االنتخابات من بينهم الدكتور سمير حزبون أحد املرشحني
النتخابات بلدية بيت حلم الذي اعتبر التأجيل «مبثابة خطوة تفقد الناس الثقة ،وتضع املواطن
أمام أسئلة عدة منها ما هو مصير البلديات .في حني تنقل الصحيفة عن وليد أبو جورة
عضو إقليم فتح في بيت حلم قوله أنه صعق من القرار ،ألنه جاء في آخر حلظة ،حيث كان من
املفروض أن ال يحدث التأجيل .»..
أما على الصفحة الثامنة عشرة من الصحيفة  ،فتورد «احلياة اجلديدة» تصريحا مستقال لنبيل
عمرو القيادي في حركة فتح ينتقد فيه قرار تأجيل االنتخابات ملا ينطوي عليه من فشل ذريع
في احلفاظ على املؤسسات الوطنية وتطويرها واعتماد صناديق االقتراع كوسيلة وحيدة ملمارسة
الدميقراطية.
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وكما هو احلال في صحيفة «األيام» فقد مت جتاهل موقف حماس من قرار التأجيل ،علما بأن صحيفة
«القدس» وحدها هي من تناولت موقف هذه احلركة كما ورد على لسان سامي أبو زهري.
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أما صفحة املقاالت  ،فلم تتضمن إال مقاال واحدا على الصفحة األخيرة من الصحيفة وفي زاوية
«نبض احلياة» للكاتب عادل عبد الرحمن بعنوان»تداعيات تأجيل االنتخابات» استعرض فيه
قرار التأجيل وما أحدثه من إرباك في الساحة الداخلية ،وكذلك مبررات وأسباب التأجيل ،ليختم
مقاله بالقول »:العملية الدميقراطية على أهميتها وضرورتها  ،غير أنها ليست ملحة اآلن،ألن
الشروط الداخلية واخلارجية تفرض التريث وعدم التسرع في إجراء االنتخابات ال احمللية وال
الرئاسية».

الصفحة األولى كما وردت في العدد:
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الصفحة األولى بعد إعادة التحرير:
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التقرير السابع
آب 2010
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يرصد التقرير التالي الكيفية التي غطت بها الصحف الفلسطينية الثالث« :القدس»« ،األيام»،
«احلياة اجلديدة» في أعدادها الصادرة ليومي اخلامس عشر من متوز والسابع عشر من آب  2010على
صفحاتها األولى والداخلية أزمة سفينة األمل الليبية التي نقلت مساعدات إنسانية إلى قطاع
غزة ،والتي انتهت باتفاق مت مبوجبه إنزال حمولة تلك السفينة في ميناء العريش املصري شريطة
ضمان وصول جميع املساعدات التي على متنها إلى القطاع ،وكذلك قيام مجندة إسرائيلية
بنشر صور لها بجانب معتقلني فلسطينيني مقيدين على احلواجز ،وهو ما أثار ردود فعل واسعة
فلسطينية وإسرائيلية إزاء نشر تلك الصور ما اعتبر عملية تنكيل وانتهاك خلصوصية هؤالء
املعتقلني.
وكما هو متوقع فقد تفاوتت كل صحيفة عن الصحيفة األخرى في تغطيتها للموضوعني سواء
من حيث موقع اخلبر وتفاصيل ومصادر املعلومات املتعلقة بهما التي استندت إليها الصحف
الثالث.
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كيف غطت الصحف الثالث احلدثني:
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أوال :أزمة السفينة الليبية:

تسبب قرار مؤسسة القذافي للتنمية إرسال سفينة مساعدات ليبية إلى قطاع غزة بأزمة كان
ميكن أن تنتهي مبواجهة مع البحرية اإلسرائيلية على غرار ما حدث مع أسطول احلرية التركي،
خاصة مع تهديد إسرائيل باعتراض تلك السفينة واعتقال من على متنها .بيد أن تدخل أطراف
عربية وإقليمية أفضى إلى التوصل التفاق بني إسرائيل ومرسلي املساعدات الليبية يقضي برسو
سفينة األمل في ميناء العريش املصري ليتم من هناك بعد ذلك نقل جميع تلك املساعدات إلى
قطاع غزة ،وهو ما مت فعال الحقا.
صحيفة «القدس» وفي عددها ليوم السابع عشر من متوز جعلت موضوع أزمة سفينة األمل
الليبية عنوانا لرئيسيتها وعلى ثمانية أعمدة  ،أربعة منها اشتمل على العنوان:
سيف اإلسالم القذافي في اتصال هاتفي مع»القدس»
سفينة «األمل» حققت أهدافها
واملساعدات ستنقل بالكامل من العريش إلى قطاع غزة

في حني اشتملت األعمدة األربعة األخرى على صورة شاب غزي يحمل صورتني للزعيم معمر
القذافي وجنله سيف اإلسالم خالل جتمع لدعم سفينة املساعدات الليبية .وبالتالي كان هذا احلدث
هو األبرز في تغطية الصحيفة ألزمة السفينة ،واحتل ما نسبته  25%من مساحة الصفحة
األولى  ،وهو ما عكس اهتماما خاصا بهذا احلدث يتماشى مع أهميته حيث يأتي تاليا بعد الهجوم
على أسطول احلرية الذي أوقع ضحايا وأثار ردود فعل واسعة في حينه ،وإزاء ما كان سيحدث لو
أن السفينة واصلت سيرها دون االلتفات إلى التهديدات اإلسرائيلية ،لكن التوصل إلى اتفاق بدد
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اخملاوف التي أثارتها تلك التهديدات ،وبالتالي كان من الطبيعي أن يحتل هذا احلدث مكانا بارزا مبثل
ما ظهر في الصفحة األولى من «القدس» واحتالله رئيستها.

واملهم في تغطية «القدس» هو استناد مصادر معلوماتها بشكل أساس إلى مقابلة هاتفية أجراها
مراسلها اخلاص مع سيف اإلسالم القذافي جنل الرئيس الليبي معمر القذافي يعلن فيه بداية انتهاء
أزمة تلك السفينة التي كانت إسرائيل هددت في وقت سابق باعتراضها واعتقال طاقمها.

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

كما استندت الصحيفة إلى مصادر لم تسمها في تغطيتها ألزمة سفينة األمل حيث نقلت
عن مؤسسة القذافي للتنمية إعالنا يفيد بأن السفينة قد غيرت مسارها وتوجهت إلى ميناء
العريش املصري بعدما «سجلت نقاطا « في خدمة الشعب الفلسطيني وقطاع غزة .في حني
استقت الصحيفة مقتطفات من بيان نشرته مؤسسة القذافي على موقعها االلكتروني قالت
فيه أن قرارها إنزال حمولة السفينة في ميناء العريش جاء بعد تدخل وسيط أوروبي لم تسمه،
وأبلغ املؤسسة بأنه إذا كان هدفنا مساعدة أهالي غزة فإن ذلك ميكن حتقيقه أما إذا كان هدفنا
غير ذلك فالبديل هو الدخول في مواجهة مع اإلسرائيليني وعلينا حتمل نتائجها وما يترتب على
ذلك من ضحايا.
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وعرضت الصحيفة بعضا من بنود االتفاق ومنها السماح لليبيا بإنفاق مبلغ  50مليون دوالر كانت
تعهدت بها في قمة قطر لتنفيذ مشاريع إسكانية في قطاع غزة إضافة إلى تنفيذ مبادرة املؤسسة
املتعلقة بتوفير  500سكن جاهز كدفعة أولى على وجه السرعة قبل حلول فصل الشتاء.
في حني توسعت في تغطيتها لردود الفعل الفلسطينية والعربية واإلسرائيلية إزاء سفينة األمل
وما مت من اتفاق بشأن املساعدات التي حملتها تلك السفينة لقطاع غزة ،استنادا إلى معلومات

مستقاة من وكاالت األنباء احمللية والعاملية ،من ذلك تصريحات لوزير اخلارجية املصري احمد أبو
الغيط يؤكد فيها موافقة بالده على رسو سفينة املساعدات الليبية في ميناء العريش إلفراغ
حمولتها متهيدا لنقلها إلى القطاع ،وكذلك التهديدات اإلسرائيلية باعتراض السفينة فيما لو
حاولت الوصول إلى غزة بالقوة ومنها ما نقلته الصحيفة من تصريحات نسبت إلى مسئولة في
اخلارجية اإلسرائيلية ساري روبنشتاين أمام جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة والتي قالت
فيها »:ال ميكن ألي سفينة أن تخرق احلصار سواء كانت مدنية أو عسكرية فاألمر يشكل
انتهاكا للحصار ويتوجب التصدي له».
إضافة إلى رصد ردود الفعل الفلسطينية الشعبية والرسمية والفعاليات امليدانية التي واكبت
رحلة السفينة الليبية قبل أن تستقر في ميناء العريش ،من ذلك املسيرة البحرية التي نظمها
الغزيون الستقبال السفينة  ،وتنديد حركة حماس مبنعها من الوصول بعد محاصرتها من قبل
البحرية اإلسرائيلية  ،ودعوة إسماعيل هنية رئيس احلكومة املقالة إلى مواصلة محاوالت كسر
احلصار عبر القوافل البحرية والبرية.
في حني نشرت الصحيفة على صفحتها الثامنة عشرة كاريكاتيرا على ستة أعمدة للفنان خليل
أبو عرفة عكس رغبة الغزيني في وصول سفينة األمل الليبية مبا حتمله من مساعدات إليهم،
ومواكبة الصحيفة لهذا احلدث حيث يظهر الكاريكاتير السفينة  ،وعلى اجلانب اآلخر تظهر جموع
من مواطني القطاع ينتظرون وصولها ،وإلى جانب الرسم كتب التعليق التالي ( :عندنا «أمل» ).

كذلك تابعت الصحيفة ما نشر في الصحف اإلسرائيلية حول سفينة األمل الليبية ،ونشرت
على صفحتها السابعة عشرة مقاال بعنوان« :القافلة البحرية...واملعلومات االستخبارية» بقلم
يعقوب عميدرور في صحيفة «إسرائيل اليوم» تطرق فيه إلى تقرير غيورا أيلند املتعلق بالعبر
املستخلصة من الهجوم على أسطول احلرية في وقت تنتظر فيه إسرائيل قدوم سفينة األمل
الليبية وكيفية التعاطي معه .يقول الكاتب »:إن عمال عسكريا على القافلة يجب أن يكون آخر
مالذ ويجب ملنعه وجود عمل منسق بني الوزارات «.
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صحيفة «األيام» اختارت هي األخرى لرئيسيتها أزمة سفينة األمل الليبية وما انتهت إليه ،لكنها
خصصت لهذا احلدث أربعة أعمدة فقط على خالف صحيفة «القدس» التي جعلته على ثمانية
أعمدة .وبدال من أن ترفق باملوضوع صورة للسفينة أو ملتظاهرين في غزة في انتظار وصول سفينة
األمل ،نشرت على يسار رئيسيتها صورة أخرى مغايرة متاما للموضوع الرئيس ،تظهر استمرار
أعمال التوسع االستيطاني في مستوطنة كريات أربع في اخلليل .وبالتالي بدت الصورة نشازا وغير
ذي صلة مبوضع السفينة الليبية.
مؤسسة القذافي  :إسرائيل وافقت على شروطنا «التعجيزية»
رحلة سفينة «األمل» تنتهي في العريش

أما من حيث مصادر معلوماتها  ،فقد استندت «األيام» إلى تقارير وكاالت األنباء العاملية فقط ،
واستهلت تقريرها باحلديث عن وصول السفينة إلى ميناء العريش املصري «بعد أن قبلت بتغيير
مسارها إلى مصر وإنزال حمولتها في املرفأ الذي يبعد نحو 50كم عن مدينة رفح احلدودية بني
مصر والقطاع» ،وفقا ملا أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وكما فعلت صحيفة «القدس» فقد نشرت «األيام» مقتطفات من بيان ملؤسسة القذافي للتنمية
يعلن عن موافقة املؤسسة على تغيير مسار السفينة والتوجه إلى ميناء العريش بدال من غزة
«بعدما متكنت من حتقيق مكاسب للفلسطينيني لم تكن حتى موضع حلم».

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

وبالعودة إلى النص احلرفي لبيان املؤسسة الليبية جند أن هناك فارقا في املقتبس منه في «األيام»
والتي استقته على ما يبدو من تقرير وكالة الصحافة الفرنسية ووكاالت األنباء األخرى خاصة
لدى حديثها عن الشروط التعجيزية ،وكما رأينا في العنوان الفرعي جند الصحيفة تضع كلمة
«التعجيزية» بني قوسني صغيرين ،في إشارة حتمل دالالت االستهجان واالستخفاف واالستغراب
في آن من نص البيان الذي لم يضع تلك الكلمة بني قوسني ،وبالتالي كانت مؤسسة القذافي
تعني كل حرف في ما ورد في بيانها ،وهو البيان الذي صور ما مت من اتفاق بأنه إجناز.
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كما أوردت تصريحات وزير اخلارجية املصرية أحمد أبو الغيط بشأن تغيير السفينة ملسارها واالتفاق
على رسوها في ميناء العريش ،وهي ذات التصريحات التي أوردتها «القدس» .لكنها لم تتوسع في
متابعة ردود الفعل الفلسطينية خاصة رد فعل حماس وتصريحات رئيس احلكومة املقالة في غزة
إسماعيل هنية بشأن أزمة السفينة وما انتهت إليه وجتاهلتها متاما .لكنها واكبت ردود الفعل
الشعبية التي سبقت حتول السفينة عن مسارها إلى ميناء العريش ،ونشرت تقريرا على صفحتها
الرابعة ،وعلى أربعة أعمدة ملراسلها في غزة فايز أبو عون بعنوان:

قبل أن جتبرها بحرية االحتالل على التوجه نحو ميناء العريش
غزة :تظاهرة بحرية تضامنا مع سفينة
«األمل» الليبية وللمطالبة بكسر احلصار

وأرفق بالتقرير أيضا صورة فوتوغرافية من املؤمتر الصحفي الذي عقده النائب املستقل جمال
اخلضري رئيس اللجنة الشعبية ملواجهة احلصار اإلسرائيلي  ،وهو يتحدث في أعقاب التظاهرة
البحرية التي نظمت هناك تضامنا مع السفينة الليبية.

كما نشرت الصحيفة في صفحتها السادسة تقريرا آخر ملراسلها في رفح محمد اجلمل بعنوان:
توغل جديد قرب بلدة الشوكة
رفح :زوارق إسرائيلية تنتشر في املياه
ومتنع الصيادين من دخول البحر
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تضمن التقرير في تفاصيله قيام الزوارق احلربية اإلسرائيلية باالنتشار في مياه البحر قبالة رفح
وخانيونس ومنعها الصيادين من دخول املياه للصيد تزامنا مع اإلعالن عن قرب وصول سفينة األمل
الليبية إلى شواطئ غزة .كما أرفق بالتقرير صورة تظهر زوارق صيادين من غزة قرب الساحل.

كما أتت الصحيفة على ردود الفعل اإلسرائيلية املتعلقة بأزمة السفينة الليبية ،ومن أبرزها
تصريحات املسئولة في اخلارجية اإلسرائيلية ساري روبنشتاين أمام جلنة حقوق اإلنسان التابعة
لألمم املتحدة والتي قالت فيها أنه ال ميكن ألية سفينة أن تخرق احلصار سواء أكانت مدنية أم
عسكرية  ،وهي التصريحات ذاتها التي نشرتها»القدس» أيضا.
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أما في صفحة الكاريكاتير ،فقد نشرت الصحيفة على صفحتها األخيرة كاريكاتيرا على خمسة
أعمدة للفنان بهاء البخاري تطرق إلى االتفاق الذي مت التوصل إليه بشأن رسو السفينة الليبية
في ميناء العريش يظهر السفينة الليبية لدى وصولها ميناء العريش وقد كتب التعليق التالي»:
العريش أحسن من كلمة مافيش» ،أي أن وصول السفينة حتى ولو كانت إلى العريش خير من
عدم وصولها باملطلق.
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الصفحة األولى كما وردت في الصحيفة:

189

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

الصفحة األولى بعد إعادة التحرير : 1

190
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صحيفة «احلياة اجلديدة» لم تول احلدث املتعلق بالسفينة الليبية على صفحتها األولى االهتمام
الذي بدا واضحا في صحيفتي»القدس» و»األيام» ،حيث جاء خبر السفينة على عمودين فقط ،
وفي منتصف الصفحة األولى نقال عن وكالة الصحافة الفرنسية ،ولم ترفقه بأية صورة ،كما
أوردت عنوانا لم يعكس ما يستحقه اخلبر من اهتمام:
سفينة املساعدات الليبية تصل إلى ميناء العريش

استهلته بداية بنبأ وصول سفينة األمل إلى ميناء العريش ،كما ورد في إعالن مؤسسة القذافي
للتنمية ،وهو ذات اإلعالن الذي نشرت مقتطفات منه في»القدس»و»األيام».
في حني كان أولى بالصحيفة أن تولي هذا احلدث أهمية خاصة وأن تضعه في موقعه الذي
يستحقه على صفحتها األولى ،سواء في رئيسية تلك الصفحة بدال من رئيستها التي خصصتها
ملقابلة أجرتها صحيفة رومانية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يأت فيها على جديد
حتى يصار إلى جعله موضوعا رئيسيا ،في وقت كانت أزمة السفينة الليبية هي احلدث والتطور
األبرز في تلك الفترة.
كما أن العنوان الذي اختارته «احلياة اجلديدة» لم يعكس هو اآلخر اهتمامها بأزمة السفينة
الليبية ،حيث بدا ضعيفا ولم يشر باملطلق إلى وجد أزمة انتهت باتفاق ،حتى أن القارئ ال ميكنه
أن يستدل من خالل قراءته للعنوان بوجود تلك األزمة التي كانت ستفضي إلى مصير مشابه
ألسطول احلرية التركي لوال التوصل إلى اتفاق اللحظة األخيرة .وعليه كنا نقترح لو أن الصحيفة
اختارت عنوانا آخر الفتا يعطي احلدث أهميته التي يستحقها من قبيل:
اتفاق اللحظة األخيرة أنها أزمتها..
سفينة املساعدات الليبية لقطاع غزة تصل ميناء العريش املصري
مؤسسة القذافي« :حققنا مكاسب للفلسطينيني لم تكن حتى موضع حلم»

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

لكن على صفحتها الثامنة جند»احلياة اجلديدة» تسهب في سرد تفاصيل االتفاق الذي مت مبوجبه
تغيير مسار السفينة الليبية إلى ميناء العريش ،وتستقى جزءا من معلوماتها من التلفزيون
املصري الذي أكد دخول تلك السفينة املياه املصرية متجهة إلى ميناء العريش.
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وإضافة إلى معلوماتها املستقاة عن مؤسسة القذافي للتنمية ،تضيف الصحيفة مصادر
أخرى لم توردها «القدس»و»األيام» ،من ذلك ما بثته اإلذاعة اإلسرائيلية من تسجيالت للبحرية
اإلسرائيلية تتوعد فيه قبطان السفينة بأنه سيكون مسئوال عن أي مواجهة في البحر.
كما تورد الصحيفة معلومات إضافية ومن أكثر من مصدر عما كان يجري من تطورات على ظهر
السفينة ،وما واكبها من اتصاالت وحتذيرات إسرائيلية مبهاجمة السفينة.

وتخصص «احلياة اجلديدة» جزءا من ردود الفعل لتصريحات رئيس الوزراء املقال إسماعيل هنيه
بشأن سفينة األمل ودعوته إلى عدم تغيير مسار السفينة الليبية ،ومواصلة توجه قوافل السفن
البحرية والبرية إلى قطاع غزة .وهي التصريحات التي جتاهلتها «األيام».
كما تخصص الصحيفة هامشا من التغطية لردود الفعل الشعبية ،ومن ذلك مسيرة القوارب
واملظاهرة البحرية التي نظمتها اللجنة الشعبية ملواجهة احلصار ،دون أن تشير إلى املؤمتر الصحفي
الذي عقد عقب تلك املسيرة ،وحتدث فيه رئيس اللجنة املهندس جمال اخلضري.
في حني تتوسع الصحيفة في رصد ردود الفعل اإلسرائيلية بشأن سفينة األمل الليبية غير التي
وردت في»القدس»و»األيام» ،من أبرزها تصريحات لدان مريدور نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي التي
قال فيها »:ما نريده هو أن نضع الترتيبات للتفتيش حتى ميكننا دائما التحقق وعدم السماح
لهم بالدخول بالقوة».
وكذلك مطالبة عضو الكنيست من الليكود أوفير أكونيس بإجراء حتقيق جنائي مع النائب أحمد
الطيبي نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة املوحدة والعربية للتغيير بسبب دعمه
لسفينة األمل.
وفي احملصلة جند»احلياة اجلديدة» أكثر تناوال للتفصيالت املتعلقة بردود الفعل على صفحاتها
الداخلية من صحيفتي «القدس»و»األيام» ،لكن الصحيفتني املذكورتني تتميزان عنها مبوقع احلدث
على الصفحة األولى وجعله عنوانا لرئيسيتيهما ،بالرغم من التفاوت بني الصحيفتني فيما
يتعلق باملساحة التي احتلتها العناوين ،وكذلك غياب الكاريكاتير في صحيفة «احلياة اجلديدة»
وعدم مواكبته ألزمة سفينة األمل.
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لكن ما يلفت في تغطية الصحف الثالث لهذا احلدث عدم إيرادها البنود الكاملة لالتفاق الذي أنهى
أزمة السفينة خاصة ما تعلق منه مبوافقة إسرائيل على إطالق سراح أسرى فلسطينيني ،والتركيز
فقط على بندين أساسيني يتعلق األول مبوافقة إسرائيل على إنفاق ليبيا خلمسني مليون دوالر كانت
تعهدت بها في قمة قطر لتنفيذ مشاريع إسكانية في قطاع غزة إضافة إلى تنفيذ مبادرة املؤسسة
املتعلقة بتوفير  500مسكن جاهز كدفعة أولى على وجه السرعة قبل حلول فصل الشتاء.
«بيان حول سفينة األمل»
إن مؤسسة القذافي العاملية للجمعيات اخليرية والتنمية املسيرة لرحلة سفينة األمل تؤكد
مجددا ً على أن الهدف وراء تنظيم رحلة سفينة األمل لم يكن لتحقيق دعاية إعالمية أو القيام
بعملية استفزازية ،إننا لسنا في معركة مع أحد وإن هدفنا هو احلرص على إيصال مساعدات
إنسانية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني احملاصر وتقدمي أكبر دعم ممكن له.
سفينة األمل وهي مجرد سفينة شحن ال متتلك أية مقومات وقد تكون مهترئه أحدثت ردة الفعل
اإلسرائيلية التي تابعها العالم وجعلتهم يشنون ضدها مختلف أنواع التشويه والتشويش
والضغط على مختلف املستويات.
إن هدفنا كان دائما الوصول إلى غزّة ومساعدة أهالي غزّة من أجل حتقيق هدف التخفيف من
معاناة الشعب الفلسطيني ودعمه.
وأمام اإلصرار اإلسرائيلي على منع السفينة األمل من الوصول إلى غايتها فإننا نشعر بأن سفينة
األمل قد حققت غايتها وبينت للعالم أجمع حقيقة ما يجري .إن املوقف الذي واجهته األمل جعلنا
في حاجة للتفكير واملفاضلة بني البدائل املتاحة .إن رسو السفينة في اشدود كان دائما خيارا ً غير
مطروح وغير مقبول مثلما لم يكن واردا ً لدينا الدخول في مواجهة وسفك دماء األبرياء .إن البديل
الوحيد الذي نفكر فيه هو الذي يحقق الهدف اإلنساني واألخالقي والسياسي الذي أبحرت األمل
من أجل حتقيقه وهو عمل كل ما من شأنه تقدمي أقصى دعم ممكن وتخفيف املعاناة عن الشعب
الفلسطيني احملاصر في غزّة حتى يتمكن من نيل حقوقه اإلنسانية كاملة.
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لم تتمكن كل احملاوالت السابقة في إجناز شيء لصالح الفلسطينيني والتخفيف من معاناتهم،
ولم تبدأ عملية إعادة األعمار مع أن قمة قطر خصصت مبالغ مالية إلعادة األعمار لكن لم تتمكن
أي دولة من إدخال أي شيء لغزّة حتى اآلن ،لم يدخل غزة كيس إسمنت أو سيخ حديد بناء ولم
يصرف درهم واحد مما مت التعهد به في قمة قطر.
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لقد تغيرت الصورة اآلن حيث تقدم إلينا طرف أوروبي يعرض التدخل والوساطة .كانت الرسالة التي
نقلها إلينا الوسيط هي إن كان هدفنا مساعدة أهالي غزّة فإن ذلك ميكن حتقيقه أما إذا كان هدفنا غير
ذلك فالبديل هو الدخول في مواجهة مع اإلسرائيليني وعلينا حتمل نتائجها وما يترتب عنها من ضحايا.
أكدنا أن هدفنا حتقيق مكاسب للشعب الفلسطيني ألن غير ذلك ال يحقق مصلحة .أوضحنا للوسيط
طلباتنا وكان جوابنا تعجيزياً :لقد اشترطنا جملة من الشروط التي تبدأ من غزّة ورفع احلصار والبدء في
إعادة األعمار  .كنا نشعر بأن إسرائيل لن تقبل لكن يبدو أنه كان لألمل آثارها وأننا أخطأنا تقدير موقفهم.

تـم القبول بشروطنا مبا فيها السماح بدخول مواد البناء من اسمنت وحديد إلعادة األعمار وهو ما
كان مرفوضا باستمرار .أبلغنا الوسيط أنهم يقبلون بشروطنا وعمل كل ما يلزم للتنفيذ.
لقد متت املوافقة على السماح لليبيا بإنفاق مبلغ خمسني مليون دوالر كانت تعهدت بها في قمة
قطر لتنفيذ مشاريع إسكانية حتى ال يحل فصل الشتاء وجتد العائالت الفلسطينية نفسها في
العراء .كما متت املوافقة على السماح بدخول مواد البناء واإلسمنت واحلديد ،وهكذا ستدخل هذه
املواد ألول مرة وألول مرة سيتم إجناز مشروعات إعادة األعمار وميكن لألونروا البدء في مشاريعها
اإلنشائية ولتبدأ عملية إعادة األعمار.
لقد جنحت االتصاالت املتعددة األطراف في انتزاع جملة من التنازالت لصالح الفلسطينيني
احملاصرين تتمثل في السماح بتنفيذ مشروعات إلعادة أعمار غزّة ،كما تعهدت األطراف املعنية
بالسماح بنقل املرضى للعالج خارج القطاع.
هذا إضافة إلى تنفيذ مبادرة املؤسسة املتعلقة بتوفير عدد  500مسكن جاهز كدفعة أولى على
وجه السرعة وذلك لتوفير مساكن الئقة بالكرامة اإلنسانية قبل حلول فصل الشتاء.
وباملقابل وأمام ما حتقق من مكاسب فإن املؤسسة وتأكيدا ً على عدم الرغبة في املواجهة مع أحد
وحرصا ً على سالمة كل من هو على ظهر السفينة قررت النظر في تغيير وجهة السفينة إلى ميناء
العريش املصري وعلى أن يتم السماح بإدخال حمولة السفينة إلى قطاع غزّة عبر معبر رفح املصري.
وأمام هذا الشعور اإليجابي والنتائج التي أمكن الوصول إليها عبر التفاوض عن طريق الوسطاء
وتقدمي كافة الضمانات بااللتزام بتنفيذ االتفاق من كل األطراف ذات العالقة مبا فيها الشقيقة
مصر التي قدمت لنا كل الضمانات على تنفيذ ما مت االتفاق عليه .فإن هدف أمل قد حتقق دون
سفك الدماء وأن النتيجة هي حتقيق مكاسب للفلسطينيني لم تكن حتى موضع حلم.
إن املعاناة اإلنسانية للشعب احملاصر في غزّة ال ينبغي أن تكون محل مزايدة أو مهاترة من أي طرف
حتى ولو كان فلسطينياً .إن معاناة غزّة ال ميكن مقايضتها بأهداف سياسية ألي طرف.
أما األصوات التي تقول بأن على الليبيني الدخول في مواجهة مسلحة فإننا نرد عليهم بالقول بأن
ذلك لم ولن يقدم للشعب الفلسطيني أي شيء .إن ذلك الطلب ينبغي توجيهه للجيوش العربية
وليس لسفينة شحن بسيطة مهترئة ليس عليها إال مواد غذائية وعدد محدود من الشباب
املؤمنني بضرورة تقدمي كل مساعدة ألهالي غزّة وفك احلصار عليهم.
إن كل من يعنيه شأن الشعب الفلسطيني ينبغي أن يعمل بكل الطرق املمكنة إلجناز الغايات ال
أن نتخذ معاناة الشعب الفلسطيني سببا ً أو أداة سياسية لتحقيق مكاسب في معارك قد ال
تكون واجبة.
مؤسسة القذافي العاملية للجمعيات اخليرية والتنمية
طرابلس في 2010/07/14 :املوافق ليوم األربعاء.
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ثانيا :المجندة اإلسرائيلية ونشر
صور معتقلين فلسطينيين

أثار قيام مجندة إسرائيلية بنشر صور لها وهي تبتسم على موقعها الشخصي على الفيسبوك
إلى جانب معتقلني فلسطينيني مكبلي األيدي ومعصوبي األعني ردود فعل واسعة فلسطينيا
وإسرائيليا ،خاصة بعد نشر الصحف الفلسطينية واإلسرائيلية لهذه الصور في السادس والسابع
عشر من آب .2010
ومع أن هذه الصور بثها التلفزيون اإلسرائيلي العام وأثارت صدمة في إسرائيل ،إال أن ذات الصور برزت
بتفاوت من حيث موقعها في الصحف الفلسطينية الثالث ،عكس حجم اهتمام كل صحيفة
بهذا احلدث.
فصحيفة «األيام» وضعته في صدر صفحتها األولى وعلى أربعة أعمدة أرفق به صورة اجملندة
مبتسمة بينما يظهر خلف اجملندة ثالثة معتقلني وقد عصبت أعينهم وكبلت أيديهم ،وأجلسوا
على كتل من اإلسمنت ،وورد في العنوان ما يلي:
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مجندة إسرائيلية تنشر صورا لها بجانب
معتقلني فلسطينيني مقيدين على احلواجز!
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واستندت «األيام» في تقريرها املنشور على صفحتها األولى إلى وكاالت أنباء لم تسمها ،استهلته
باإلشارة إلى الصدمة التي تسببت عن بث تلك الصور في إسرائيل ،ومن ذلك بيان للجيش
اإلسرائيلي وصف تصرف اجملندة ب»املشني» موضحا أنها أنهت خدمتها منذ عام.
كما يتضمن التقرير تفاصيل عن اجملندة ذاتها وتدعى عيدن أبرغيل التي كتبت تعليقا مثيرا على
الصور من مثل »:اجليش أجمل فترة في حياتي» .إضافة إلى تعليقات لبعض متصفحات موقع
اجملندة يصفنها بأنها «غاية في اإلثارة».
كما استندت «األيام» إلى مصادر معلومات إسرائيلية حول ذات املوضوع نشرها موقع صحيفة
«يديعوت أحرونوت» الناطقة بالعبرية تتضمن معلومات إضافية عن اجملندة أبرغيل التي تسكن
مدينة أسدود جنوب إسرائيل ،وأن الصور التي ظهرت في موقعها على الفيسبوك كانت التقطت
في العام  2008حيث قامت بوضع صور شخصية لها إلى جانب هذه الصور تظهر نفسها كعارضة
أزياء ،فيما تظهر تعليقات كثيرة على الشبان الفلسطينيني املكبلني.
كما يتضمن تقرير «األيام» املنقول عن موقع «يديعوت» مزيدا من ردود الفعل اإلسرائيلية على
نشر هذه الصور ،من ذلك بيان للجنة العامة ملناهضة التعذيب في إسرائيل يؤكد أن الصور «تظهر
كيفية تعامل جنود اجليش اإلسرائيلي على احلواجز وفي املناطق مع الفلسطينيني واملعايير
اخلاصة لكل جندي في كيفية تعامله».
وتنقل الصحيفة عن مدير اللجنة يشاي منوحني قوله »:إن الصور القاسية تعكس السلوك
املتبع جتاه الفلسطينيني كشيء ال إنساني ،حيث تتجاهل شعورهم كبشر وحقهم في
اخلصوصية».وقال »:يبدو أن اجملندة التي نشرت الصور في الفيسبوك استمتعت في إهانة
املعتقلني وجتاهلت حقهم في عدم نشر صورهم في وضعيات مهينة».
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أما من حيث ردود الفعل الفلسطينية جند «األيام» الصحيفة الوحيدة من بني الصحف الثالث
تنقل رد فعل املركز اإلعالمي للحكومة الفلسطينية والذي تضمنه بيان وصف فيه تلك الصور
ب«املهينة» ودعا إلى إنهاء هذه املمارسات.
صحيفة «احلياة اجلديدة» خصصت مساحة ثالثة أعمدة على ميني صفحتها األولى لهذا احلدث،
متضمنا صورة على عمودين للمجندة وقد أخفت الصحيفة معالم وجهها وفي اخللفية املعتقلون
الفلسطينيون الثالثة ،علما بأن إخفاء معالم وجه اجملندة كان عمال خاطئا من قبل الصحيفة التي
يبدو أنها نقلتها عن صحيفة أو موقع إسرائيلي ،دون ا ،تنتبه إلى أن األولى بإخفاء وجهه هو الضحية
أي العمال الثالثة الذين تعرضوا لعملية تنكيل مهينة ،ولم تراع مشاعرهم وخصوصياتهم حني
التقطت لهم صور على هذه الهيئة املسيئة لهم .عدا عن أن إخفاء معالم وجه اجملندة ال يظهر
ابتسامتها واستمتاعها بالتنكيل باملعتقلني الفلسطينيني كما ورد في عنوان الصحيفة.
ومع أن «احلياة اجلديدة» لم تبرز هذا احلدث على النحو الذي فعلته «األيام» ،إال أنها وفقت بصورة
أكبر في اختيار العنوان الذي عكس سادية اجملندة اإلسرائيلية وهي تنكل باملعتقلني الفلسطينيني
وتنتهك خصوصيتهم ،حتت عنوان:
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«اجليش ..الفترة األجمل في حياتي»
مجندة إسرائيلية تنشر صورا وهي
«مستمتعة» بالتنكيل مبعتقلني
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أما مصدر املعلومات الذي استندت إليه «احلياة اجلديدة» في تغطيتها لهذا احلدث فكان موقعي
صحيفتي «هآرتس» و«يديعوت أحرونوت» اإلسرائيليتني ،حيث تورد الصحيفة نصا من محادثة
مكتوبة بني اجملندة وصديقات لها يعلقن فيها على الصور لم يرد في «األيام» يصفن زميلتهن
اجملندة بأنها «غاية في اإلثارة» فترد عليهن «نعم إني أعلم هههه «و» واو ماما يا له من يوم،
أنظري كيف يجعل الصورة كاملة (أي املعتقل) ،أتساءل إن كان لديه فيسبوك ،وال بد أن أضعه
في الصورة هههه ههههه».
لكن تغطية «احلياة اجلديدة» لردود الفعل اإلسرائيلية والفلسطينية لم تكن بشمولية تغطية
«األيام» حيث اكتفت الصحيفة باإلشارة إلى بيان اللجنة العامة ملناهضة التعذيب في إسرائيل،
وهو البيان الذي أتت عليه «األيام» بتوسع .كما أن «احلياة» أسقطت رد فعل اجليش اإلسرائيلي
على تلك الصور ،ولم تورد أي رد فعل فلسطيني إزاء تلك الصور مبا في ذلك بيان املركز اإلعالمي
التابع للحكومة الفلسطينية والذي نشرته «األيام».
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الصفحة األولى كما وردت في الصحيفة:
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الصفحة األولى بعد إعادة التحرير:
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بدورها لم تول ِ صحيفة «القدس» هذا احلدث أهمية على صفحتها األولى ،واختارت مكانا له أسفل
صفحتها الثانية ،حيث نشرته على أربعة أعمدة من بينها ثالثة أعمدة لذات الصورة املنشورة في
«األيام» تظهر فيها اجملندة واملعتقلون الفلسطينيون الثالثة ،وورد في عنوان الصحيفة لهذا احلدث:
مجندة إسرائيلية تنشر صورا وهي «مستمتعة» بالتنكيل مبعتقلني فلسطينيني
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علما بأن حدثا كهذا كان أولى أن يأخذ مكانه في الصفحة األولى ،سواء في رئيسية الصفحة
أوعلى ميني الصفحة أسفل الرئيسية مباشرة بدال من التقرير الذي خصصته الصحيفة جللسة
مجلس الوزراء األسبوعية ،وما متخض عنها من قرارات ليست بأي حال أكثر أهمية من حدث
التنكيل الذي تعرض له العمال على نحو ما أظهرته الصور.
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وكما فعلت»األيام» و»احلياة اجلديدة» استندت القدس في مصادر معلوماتها على ما نشر في
موقع أألخبار اإلسرائيلي «يديعوت أحرونوت» ،دون إيراد تفاصيل إضافية عن تلك الواردة في «األيام»،
واكتفت «القدس» باإلشارة إلى رد فعل اجليش ،وكذلك اللجنة العامة ملناهضة التعذيب في
إسرائيل ،بينما أسقطت ردود الفعل الفلسطينية متاما مبا في ذلك بيان املركز اإلعالمي للحكومة
الفلسطينية التي انفردت «األيام» فقط بنشره.
والالفت هنا هو أن بيان املركز اإلعالمي احلكومة الفلسطينية هو الوحيد من ردود الفعل
الفلسطينية وانفردت األيام بنشره تعليقا على تلك الصور .في حني أن الصحف الثالث لم تورد أي
ردود فعل أخرى ،كما لم تتم متابعة هذا احلدث من قبل مراسلي تلك الصحف ومحاولة الوصول إلى
العمال الذين ظهرت صورهم في وسائل اإلعالم ،ومعرفة أسمائهم أو أماكن سكنهم للحصول

على أقوالهم وشهاداتهم ملا جرى ،كما لم تكلف تلك الصحف نفسها عناء احلصول على ردود
فعل من بعض املؤسسات ذات العالقة بقضية هؤالء العمال مثل احتاد نقابات العمال ،ومركز
الدفاع القانوني عن حقوق العمال  ،وكانت مصادر املعلومات الوحيدة للصحف الثالث وكاالت
األنباء العاملية ومواقع األخبار اإلسرائيلية ،وقد متكنت األخيرة من الوصول إلى هؤالء العمال الحقا
وهم من سكان قطاع غزة ،رغم اخملاطرة بالدخول إلى هناك واحلظر اإلسرائيلي على دخول مواطنني
إسرائيليني إلى القطاع.
ومثل هذه التغطية املبتورة من قبل الصحف الثالث تعكس قصورا في الصحافة احمللية إزاء أحداث
كهذه تستوجب املتابعة والرصد  ،كما تظهر اتكالية تلك الصحف في احلصول على مصادر
أخبارها من وكاالت أجنبية أو مصادر إسرائيلية حتى حني يتعلق األمر بحدث محلي أو وطني
يفترض مبراسل الصحيفة متابعته واحلصول على معلومات إضافية ورصد مزيد من ردود الفعل
احمللية الرسمية والشعبية.
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الصفحة األولى كما وردت في الصحيفة:
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الصفحة األولى بعد إعادة التحرير:
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التقرير الثامن
أيلول 2010
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يرصد التقرير التالي تغطية الصحف الفلسطينية الثالث «القدس»« ،األيام» و«احلياة اجلديدة»
الكيفية التي غطت بها هذه الصحف في أعدادها الصادرة يوم األول من أيلول  2010موضوعني
رئيسيني وهما:
•لقاء واشنطن التمهيدي النطالق املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية املباشرة.
•مصرع أربعة مستوطنني يهود في هجوم مسلح قرب اخلليل تبنته كتائب عز الدين القسام.
وقد لوحظ من رصد تلك الصحف تفاوت االهتمام الذي أبدته كل صحيفة بهذين احلدثني ،من خالل
اختيارها واحدا منهما عنوانا لرئيسيتها ،وكذلك حجم تغطيتها لهما ،ورصد ردود الفعل عليهما
محليا وإسرائيليا ودوليا.

كيف غطت الصحف احمللية احلدثني؟
عقد في العاصمة األمريكية واشنطن في احلادي والثالثني من آب  2010لقاء فلسطيني
إسرائيلي برعاية وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون متهيدا النطالق املفاوضات املباشرة بني
الفلسطينيني واإلسرائيليني  ،ما اعتبر في حينه حدثا مهما وحظي بتغطية واسعة من مختلف
وسائل اإلعالم .إضافة إلى ما أثارته هذه اجلولة من املفاوضات املتوقعة من ردود فعل شعبية
ورسمية فلسطينيا وإسرائيليا وعلى مستوى دول العالم اخملتلفة.
وتزامن هذا اللقاء مع هجوم مسلح نفذته كتائب القسام اجلناح املسلح حلركة حماس على
سيارة للمستوطنني قرب كريات أربع في مدينة اخلليل ما أسفر عن مقتل أربعة من املستوطنني،
وهو الهجوم الذي قوبل باإلدانة واعتبر محاولة لنسف اجلهود السياسية الستئناف العملية
التفاوضية.
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ولم تكن وسائل اإلعالم الفلسطينية خاصة الصحف الثالث مبنأى عن هذين احلدثني وتطوراتهما
حيث أولتهما اهتمامها ،وبتفاوت بدا بني صحيفة وأخرى ،علما بأن صحيفتني على األقل
هما»القدس» و»األيام» أوفدت مراسليها لتغطية لقاء واشنطن ،في حني استندت «احلياة
اجلديدة» إلى تقارير وكاالت األنباء العاملية التي واكبت هذا احلدث وغطته عبر مراسليها في
واشنطن .بينما استندت الصحف إلى مصادر إسرائيلية في الغالب في تغطيتها ألنباء الهجوم
على سيارة املستوطنني.
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صحيفة «القدس» وفي عددها الصادر ليوم األول من أيلول جعلت املفاوضات املباشرة عنوانا
لرئيسيتها ،حيث خصصت لهذا املوضوع قرابة ربع مساحة الصفحة األولى ،وعلى ثمانية أعمدة،
أرفق بصورة جمعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون،
وورد في عنوان تقرير الصحيفة الذي كتبه مراسلها محمد أبو خضير:

التقى العاهل األردني في واشنطن وتلقى رسالة من العاهل السعودي /...فرعي
الرئيس :استمرار املفاوضات مرهون بتعهد نتنياهو بوقف االستيطان /رئيسي
تعهد أميركي بإطالق مفاوضات جادة تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية /فرعي

وكما هو متوقع ،فقد ركزت الصحيفة في عنوانيها الفرعي والرئيس على قضيتني رئيسيتني ،وهما:
اشتراط استمرار املفاوضات بتوقف االستيطان اليهودي وتعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بوقفه ،أما
القضية الثانية فهي النتيجة املتوقعة من هذه املفاوضات وهي قيام الدولة الفلسطينية ،كما
ورد في تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي جعلتها الصحيفة عنوانا لرئيسيتها،
والتي نقلها عنه موفد»القدس» إلى واشنطن محمد أبو خضير الذي استهل تقريره أوال باحلديث
عن اختتام لقاء الرئيس الفلسطيني بوزيرة اخلارجية األمريكية « في أجواء من التفاؤل وبتعهد
أميركي بأن تبذل إدارة الرئيس باراك أوباما جهودها خالل األيام الثالثة القادمة وكل ما في
وسعها إلطالق عملية مفاوضات جادة تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل»..
كما ورد في نص التقرير .دون اخلوض في تفاصيل اللقاء وما مت فيه.
في حني كان باإلمكان اختصار العنوان الفرعي من العنوان الرئيسي حيث ال ضرورة له  ،ليصبح
على النحو التالي:
الرئيس :استمرار املفاوضات مرهون بتعهد نتنياهو بوقف االستيطان
التزام اميركي باطالق مفاوضات جادة تؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية
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لكن في تتمة هذا التقرير املنشور على صفحتها الرابعة والثالثني توسعت الصحيفة برصد
لقاءات الرئيس الفلسطيني في واشنطن مع زعماء عرب على هامش جولة املفاوضات املباشرة ،
ومن أبرزها اللقاء الذي جمعه بالعاهل األردني امللك عبد اهلل الثاني وبحثهما خطوات التنسيق
الفلسطيني األردني املشترك.
في حني نقل موفد الصحيفة عن ياسر عبد ربه أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية في لقاء خص به الصحيفة قوله أنه « مت بحث كافة القضايا وفي مقدمتها
قضية االستيطان باعتباره خطرا على استمرار العملية السياسية برمتها»...
كما انفرد موفد الصحيفة بلقاء موسع وشامل مع د .نبيل شعث عضو الوفد الفلسطيني املرافق
للرئيس محمود عباس وصف فيه اللقاء مع وزيرة اخلارجية األمريكية بأنه «لقاء متهيدي للقاء القمة
مع الرئيس أوباما لترتيب أجندة اللقاءات في األيام القادمة »..مضيفا.. »:والرئيس ركز على رسالة
واحدة كررها  20مرة خالل الساعة املاضية »:لن نستطيع االستمرار في املفاوضات إال إذا توقف بناء
املستوطنات في األراضي الفلسطينية وأنه يجب أن يتجدد جتميد االستيطان بشكل حقيقي.»..
أيضا توسعت «القدس» في تغطيتها لهذا احلدث على صفحتها األولى من خالل مقابلتني
منفصلتني أرفقتا على حدة بتقريرها الرئيس ،األولى مع الناطق الرسمي لوزارة اخلارجية األمريكية
خص بها مراسل الصحيفة في واشنطن سعيد عريقات ونشرت على ثالثة أعمدة:
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الناطق الرسمي لوزارة اخلارجية األميركية ل»القدس» /:فرعي
كلينتون تعي املصاعب التي تواجه املفاوضات املباشرة  /رئيسي
وملتزمة باملضي قدما في سياقها لتحقيق أهدافها خالل عام
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واشتملت املقابلة على معلومات خلصت حقيقة املوقف األمريكي من قضية املفاوضات املباشرة
واملساعي املبذولة أمريكيا لتحقيق انطالقة في املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية .كما قدمت
هذه املقابلة إضافات لم ترد في التقرير الرئيس ملوفد الصحيفة إلى واشنطن ،عن وزيرة اخلارجية
األمريكية التي قال عنها كراولي« :الوزيرة كينتون تعي متاما التفاصيل الدقيقة واملعقدة التي
طاملا عرقلت في آخر حلظة قدرة التفاوض واملتفاوضني على التوصل للحل املرجو في حتقيق
السالم العادل والشامل للصراع العربي اإلسرائيلي ،كما أنها تعي أهمية الدور األمريكي
والرعاية األمريكية لعملية السالم لتحقيق أهدافها».
لكن فيما يتعلق بالعنوان ،فقد كان بإمكان الصحيفة أن تختصره وتكتفي مبا ورد على لسان
الناطق األمريكي ،بالنظر إلى أن اإلطالة في العناوين غير محببة ،وليس مطلوبا من احملرر أن يفصل

مضمون املادية اإلخبارية في عنوان كمثل ما أوردته الصحيفة ،وبالتالي ميكن إعادة حترير العنوان
ليصبح على النحو التالي:
الناطق الرسمي لوزارة اخلارجية األميركية ل»القدس» /:فرعي
كلينتون تعي املصاعب التي تواجه املفاوضات املباشرة  /رئيسي
أما املقابلة الثانية التي نشرتها «القدس» ملحقة يتقريرها الرئيس على صفحتها األولى وعلى
ثالثة أعمدة أيضا ،فكانت تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس أدلى بها للصحفيني
الفلسطينيني على منت الطائرة التي أقلته إلى واشنطن ونقلها مراسل الصحيفة اخلاص:
عشية القمة في واشنطن ومن على منت طائرته للصحفيني:
عباس :ميكن حسم كافة قضايا الوضع النهائي خالل أقل
من سنة واملرحلة املقبلة ليست بحاجة إلى مفاوضات

وتكتسب هذه املقابلة أهمية خاصة كون الرئيس عباس أدلى بها للصحافيني الفلسطينيني
الذين رافقوه على منت طائرته وبالتالي خصهم بها ،وهو إجراء لم يكن متبعا في السابق فيما
يتعلق باهتمام القيادة السياسية باملصادر الصحفية احمللية وبالصحافيني ما يقربهم من
مصادر املعلومات ويغني جتربتهم املهنية ،علما بأن املقابلة املذكورة تضمنت معلومات مهمة
عن حقيقة املوقف الفلسطيني من املفاوضات املباشرة وطبيعة القضايا التي ستناقشها ،كما
أنها اشتملت على تصريحات ومواقف هامة بشأن قضايا احلدود واألمن ،واملوقف من املستوطنني
حيث خاطبهم بالقول »:إنكم تعيشون على ارض ليست لكم» .ومثل هذه التصريحات في
التقرير الرئيس املتعلق بلقاء عباس كلينتون ،والتي اقتصرت تغطيته على قضايا إجرائية
شكلية وعامة.
وكما هو احلال في اللقاء السابق مع الناطق باسم اخلارجية األمريكية ،كان على محرر مادة املقابلة
مع الرئيس الفلسطيني اختصار عنوان اللقاء وتركيزه على أهم ما ورد فيما أدلى به الرئيس من
أقوال ،واملكان الذي جرى فيه اللقاء مع الصحفيني احملليني:
من على منت طائرته للصحفيني:
عباس :ميكن حسم كافة قضايا الوضع النهائي خالل أقل من سنة
في السياق ذاته توسعت «القدس» في تغطيتها لتصريحات ذات صلة بانطالق املفاوضات
املباشرة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ،وأبرزت على يسار صفحتها األولى تصريحات هامة
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لرئيس الوزراء الفلسطيني د.سالم فياض على أربعة أعمدة أرفقت بصورة له على ذات املساحة،
ورد في عنوانها البارز:
فياض :الفلسطينيون لن يقبلوا دولة من «فتات املوائد»

وفي منت تلك التصريحات تنقل الصحيفة أقوال أدلى بها رئيس الوزراء الفلسطيني إلى وكالة
رويترز ،ومما ورد فيها »:يجب على السياسيني اإلسرائيليني أن يعيدوا التفكير في أفكارهم
لتسوية الصراع املستمر منذ ستة عقود مع الفلسطينيني الذين يسعون إلى تأسيس
دولتهم على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام .»1967
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وقد ظهرت هذه التصريحات متناسقة ومتناغمة مع التغطية النطالق املفاوضات التي تضمنتها
عناوين الصحيفة الرئيسية ،واتسمت بشمولية من حيث اإلتيان على كافة املواقف من هذه
املفاوضات وبث أجواء من التفاؤل إزاءها ،وهي رسالة تنقلها الصحيفة إلى قرائها والرأي العام
الفلسطيني الذي بدا منقسما إزاء هذه املفاوضات وجدواها وما ميكن أن حتققه من نتائج .كما
ورد في تقرير خاص نشرته «القدس» أسفل ميني صفحتها األولى اقتبسه مراسلها في واشنطن
محمد سعيد عن صحيفة «نيويورك تاميز» األمريكية:
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دعت إلى استبعاد فكرة انهيار املفاوضات قبل اخلوض فيها...
«نيويورك تاميز» تشيد باهتمام اوباما املبكر بعملية السالم في الشرق األوسط

ومما أوردته «القدس» من افتتاحية الصحيفة األمريكية بهذا اخلصوص »:إن املفاوضات املباشرة
التي تبدأ في واشنطن يوم اخلميس بني رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو والرئيس
الفلسطيني محمود عباس بشأن «حل الدولتني» ستمثل اختبارا مبكرا ملدى جدية االثنني
في حتقيق الهدف».
وبنظرة إلى املساحة الكلية للصفحة األولى من «القدس» جند أن أكثر من نصف مساحتها
خصص لقضية انطالق املفاوضات ،وهو ما بدا واضحا في التقارير اخلمس املنشورة على هذه
الصفحة التي أتينا على ذكرها آنفا .وبالتالي جند هذا احلدث يطغى بصورة واضحة على ما دونه
من أحداث يليه من حيث األهمية العملية املسلحة التي نفذتها كتائب القسام اجلناح العسكري
حلركة حماس في احلادي والثالثني من آب  2010عشية انطالق املفاوضات املباشرة واستهدفت سيارة
للمستوطنني أسفرت عن مقتل أربعة منهم ،وهو حدث بدا واضحا االرتباط بينه وبني انطالق هذه
املفاوضات ،وفق ما ورد من ردود فعل عليها من اجلانبني.
فقد ورد هذا احلدث تاليا لرئيسية الصحيفة على ميني صفحتها األولى وعلى مساحة أربعة أعمدة،
وأرفق بصورة للسيارة التي استهدفها الهجوم ،وذلك ألهميته كحدث ميداني ارتبط وقوعه
باحلراك السياسي الذي شهدته املنطقة عشية انطالق املفاوضات املباشرة:
كتائب القسام تبنت العملية
مقتل  4اسرائيليني في هجوم استهدف سيارة قرب مستوطنة «كريات أربع»
اجليش اإلسرائيلي يغلق بلدتي بني نعيم والشيوخ ويجري عمليات تفتيش
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وفي تغطيتها لتفاصيل الهجوم استندت الصحيفة إلى بيان للشرطة اإلسرائيلية لم تشر
إلى الوسيلة اإلعالمية التي ورد فيها هذا اإلعالن ،والذي أشار إلى» ..سقوط أربعة قتلى من
املستوطنني في هجوم استخدمت فيه األسلحة النارية وقع على طريق بلدة بني نعيم
على احملور رقم  60الواصل بني اخلليل ومستوطنة كريات أربع» .واستكملت الصحيفة روايتها
عن نتائج هذا الهجوم استنادا إلى مصدر طبي – لم تذكر ما إذا كان هذا املصدر فلسطينيا أم
إسرائيليا ،وكان لزاما عليها أن تفعل ذلك ،حيث ذكر هذا املصدر أن القتلى هم رجل وزوجته في
األربعينات من العمر وشاب وفتاة وجميعهم من مستوطنة «بيت حجاي» اجملاورة ملكان احلادث.
ثم تنقل الصحيفة تفصيال إضافيا عن الضحايا ،لكن هذه املرة استنادا إلى اجليش -فتوضح أن
إحدى املرأتني كانت حامال ...وبالتالي اعتمدت «القدس» على ثالثة مصادر في عرضها للهجوم وما
أسفر عنه ،وهذا شيء جيد ،لكن كان عليها أن توضح هوية أحد مصادرها ،بالرغم من أن هناك
رواية أخرى لسائق سيارة إسعاف فلسطيني يدعى محمد أبو طبيخ ومرافقه جعفر خاليلة تنقل
عنهما الصحيفة قولهما أنه جرت محاولة من قبل املسعفني الفلسطينيني ملساعدة اجلرحى،
دون أن تشير أيضا إلى الوسيلة اإلعالمية التي أدلى املسعفان بأقوالهما لها  ،وما إذا كان هو املصدر
الطبي الذي استندت إليه الصحيفة بداية في احلديث عن الضحايا.
لكن الصحيفة عادت واستندت إلى مصادر فلسطينية وإسرائيلية في سرد مزيد من التفاصيل
حول الطريقة التي نفذ بها الهجوم على السيارة وما أعقبه من ردود فعل من قبل اجليش
اإلسرائيلي الذي اقتحم بلدات مجاورة وباشرت قواته أعمال متشيط في محيط املكان ،ثم إعالن
القسام مسؤوليته عن الهجوم.
وأبرزت الصحيفة واحدا من ردود الفعل الفلسطينية على الهجوم ومحاولة ربطه بانطالق
املفاوضات املباشرة ،وفق ما نقلت عن الناطق بلسان جلان املقاومة الشعبية «أبو مجاهد»الذي
قال »:إن العملية رسالة لطاقم املفاوضات الفلسطيني الذي يستعد الستئناف املفاوضات
مع إسرائيل» .وأضاف»أبو مجاهد»»:لقد كان من اخلطأ أن يقوموا بخطوة مثل هذه دون اتفاق
وطني ،وإن شعبنا ال زال متمسكا باملقاومة وال يؤمن باملفاوضات».
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أما من حيث العنوان ،فقد جاء أيضا مطوال  ،وكان باإلمكان اختصاره أيضا ،بالنظر إلى أن السطر
الثاني من العنوان الرئيس ال يضيف شيئا حلادثة مقتل اإلسرائيليني األربعة ،عدا عن أن أي هجوم
من هذا القبيل يتبعه قيام اجليش بإجراءات ميدانية على األرض في محيط املكان الذي جرى فيه
احلدث ،وبالتالي ميكن حترير العنوان ليصبح على النحو التالي:
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كتائب القسام تبنت العملية
مقتل  4اسرائيليني في هجوم استهدف سيارة قرب مستوطنة «كريات أربع»
كما اهتمت الصحيفة في عنوانني منفصلني وضعا على خلفية رمادية برصد ردود الفعل
الفلسطينية الرسمية واإلسرائيلية خاصة رد فعل املستوطنني:
السلطة الوطنية تدين عملية إطالق النار
في منطقة اخلليل

ويتناغم إبراز رد فعل السلطة الوطنية من هذه العملية مع موقف تلك السلطة من املفاوضات
السياسية ودعمها لها ،ومما اعتبرته دعما دوليا للموقف الفلسطيني وفق ما ورد على لسان رئيس
الوزراء الفلسطيني سالم فياض الذي قال في تصريحات صحفية – لم تشر الصحيفة إلى اجلهة
التي أدلى بها بهذه التصريحات « -إن العملية وتوقيتها يستهدفان اجلهود التي تقوم بها
منظمة التحرير الفلسطينية حلشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني إزاء متطلبات جناح
العملية السياسية وقدرتها على إنهاء االحتالل وحتقيق احلرية واالستقالل لشعبنا.»...
في املقابل وبذات املساحة التي خصصتها «القدس» لرد الفعل الفلسطيني على العملية
املسلحة ،أبرزت الصحيفة إلى جوار رد الفعل هذا وعلى خلفية رمادية خبرا بدا وكأنه رد الفعل
امليداني للمستوطنني على تلك العملية ،وورد في عنوان منفصل:
املستوطنون يقومون
بأعمال عربدة في محيط نابلس

لكن نص اخلبر الذي يتحدث عن اعتداءات املستوطنني قرب نابلس ،ال يشير من قريب أو بعيد
لعالقة هذه االعتداءات على عملية القسام قرب اخلليل ،وهو ما يتضح فيما أوردته وكالة األنباء
الفلسطينية الرسمية وفا بهذا اخلصوص:
«نابلس -وفا -هاجم املستوطنون مساء أمس سيارات املواطنني ورشقوها باحلجارة في محيط
مدينة نابلس ونصبوا كمائن لسيارات املواطنني املارة على تلك الطرقات ورشقوها باحلجارة،
كما قامت مجموعة أخرى من مستوطنة»يتسهار» جنوب نابلس بتقطيع عشرات األشجار
بالقرب من قريتي حوارة وبورين».
علما بأن اعتداءات املستوطنني على سيارات املواطنني في محيط نابلس تكاد تكون شبه يومية
وال ترتبط بوقوع هجمات مسلحة كالتي نفذت في ذلك اليوم  ،كما أن نص اخلبر ال يذكر ولو كلمة
واحدة ارتباط هذا االعتداء بالعملية املسلحة ذاتها.
وفي منتصف أعلى صفحتها الثالثة تكتفي «القدس» بنشر صورة من وكالة الصحافة الفرنسية
تظهر جنودا ومستوطنني قرب بني نعيم يشير إلى رد فعل هؤالء على الهجوم ،وتكتب الشرح
التالي:
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«بني نعيم -مستوطنون إسرائيليون يقفون أمام «حاجز طيار» للجيش اإلسرائيلي على
شارع يؤدي إلى إلى قرية بني نعيم وإلى مستوطنة كريات أربع عقب مقتل أربعة مستوطنني
في كمني جنوب اخلليل».
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وبالتالي فإن احلجم الذي أولته «القدس» لتغطية هذين احلدثني املرتبطني ببعضهما البعض
عكس اهتماما خاصا ،مع التذكير بضرورة أن تدقق الصحيفة في معلوماتها ،وأن تشير إلى مصادر
تلك املعلومات وحتددها بدقة ،وهي عملية مهمة في التغطية اإلخبارية لألحداث خاصة إذا كانت
ميدانية.
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الصفحة األولى كما وردت في الصحيفة:
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الصفحة األولى بعد إعادة التحرير:
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وعلى عكس صحيفة «القدس» متاما ،فقد جعلت «األيام» الهجوم املسلح على سيارة املستوطنني
عنوانا لرئيستها ونشرته على ثمانية أعمدة باللون األحمر وبالبنط العريض:
مقتل أربعة مستوطنني في هجوم قرب «كريات أربع» ،و»حماس» تتبنى

في حني أرفقت بالتقرير صورة على أربعة أعمدة للسيارة التي كانت تقل املستوطنني وحولها
مجموعة من محققي الشرطة اإلسرائيلية ،كتب أسفلها الشرح التالي:
«اخلليل – محققون من الشرطة اإلسرائيلية يعاينون السيارة التي قتل فيها أربعة
مستوطنني في الهجوم املسلح أمس»

لكن لم يرفق بالصورة أية تفاصيل عن الهجوم ونتائجه وما وصلت إليه ردود فعل اجليش الذي شرع
على الفور بإغالق كامل املنطقة والتحقيق في ظروفه ومالبساته.
وباجململ ،فقد خصصت الصحيفة نصف صفحتها األولى لهذا احلدث امليداني ،مستندة في
مصادر معلوماتها إلى وكاالت – لم تسمها – على عكس صحيفة «القدس» التي خصصت أكثر
من نصف مساحة الصفحة األولى لقضية املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية املباشرة ،وهو
مؤشر على تفاوت اهتمام الصحيفتني بحدثني مهمني ،يعكس توجهات كل صحيفة وسياستها
والرسالة التي تود إيصالها للرأي العام خاصة احمللي.
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أما من حيث مصادر املعلومات التي استندت إليها «األيام» ،فقد بدا جليا وضوح تلك املصادر
وتنوعها وشمولية ما تضمنته من معلومات سواء فيما يتعلق بظروف ومالبسات الهجوم أو ردود
الفعل عليه ،ونسبة تلك املعلومات إلى مصادرها ،على خالف ما الحظناه في تغطية»القدس»
التي بدت مصادر املعلومات فيها غير واضحة وغير محددة.
وبالعودة إلى النص الذي أوردته»األيام» جندها تستهل تقريرها باإلشارة إلى ما أسفر عنه الهجوم،
وجهة تبنيه من قبل حركة حماس ،وأضافت الصحيفة على ذلك ربط الهجوم باستئناف
املفاوضات املباشرة بني اإلسرائيليني والفلسطينيني كما ورد في مطلع التقرير .ثم انتقلت بعد
ذلك إلى رصد ردود الفعل اإلسرائيلية الرسمية على هذا الهجوم ،حيث نقلت عن رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو لدى وصوله واشنطن قوله بأنه» أوعز إلى اجلهات األمنية بالعمل
ضد مرتكبي االعتداء جنوب اخلليل دون اخلضوع ألي قيود سياسية» .بينما نقلت عن موقع
صحيفة «يديعوت أحرونوت» تصريحات أخرى نسبتها لوزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك وصف
فيها الهجوم ب»العملية اخلطيرة والصعبة للغاية» .وهنا يبرز اهتمام الصحيفة بضرورة اإلشارة
ت على
إلى مصادرها ومتابعة تفاصيل احلدث وردود الفعل عليه ،على خالف»القدس» التي لم تأ ِ
هذه التصريحات ولم تشر إليها في نص تقريرها حول الهجوم .كما لم تورد تصريحات رئيس الوزراء
اإلسرائيلي نتنياهو  ،وكذلك ردود فعل إسرائيلية أخرى ألعضاء كنيست من أحزاب اليمني .التي
طالبت رئيس الوزراء اإلسرائيلي بالعودة إلى تل أبيب وعدم املشاركة في احتفاالت بدء املفاوضات
مع الفلسطينيني.
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والالفت في تغطية «األيام» هو حجم التفاصيل واملعلومات التي أوردتها بشأن الهجوم على سيارة
املستوطنني ونسبة هذه املعلومات إلى مصادرها حيث أوردت تصريحات مهمة حول مالبسات
الهجوم للمتحدث باسم الشرطة اإلسرائيلية ميكي روزنفيلد ،وعززتها برواية مسعفني في
خدمة الطواريء اإلسرائيلية -حددت هويتهم -ولم تشر إليهم كمصادر طبية -مجهولة -كما
فعلت «القدس» ،وأضافت إلى هذين املصدرين مصدران آخران هما املوقع األلكتروني لصحيفة
«يديعوت أحرونوت» الذي أورد معلومات إضافية عن هوية الضحايا الذين قال عنهم أنهم «من
أسرة واحدة» ،بينما تذكر القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي في تقريرها اخلاص عن الهجوم
مزيدا من املعلومات حول مالبساته فتشير إلى أن «املهاجمني تأكدوا من وفاة الضحايا قبل أن
يلوذوا بالفرار» .ومثل هذه املعلومات على نحو كبير من األهمية كونها ال تكتفي بالتركيز على
عدد الضحايا بل أيضا الطريقة التي قتلوا فيها ،وتتطرق أيضا إلى أعمارهم وأحوالهم من ذلك
إشارتها إلى أن من بني القتلى األربعة امرأتان إحداهما حامل ،ما يعطي للتغطية أبعادا إنسانية.
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كما توسعت صحيفة األيام على خالف القدس في رصد ردود الفعل اإلسرائيلية على هذا الهجوم
بدءا بتصريحات ألفيتال ليبوفيتش املتحدثة باسم اجليش اإلسرائيلي التي وصفت الهجوم بأنه
«إرهابي واجليش يتعامل معه كحادث خطير» .موردة تفاصيل أخرى عن مكان الهجوم وهو
طريق سريع مزدحم يستخدمه الفلسطينيون واملستوطنون اليهود في األراضي الفلسطينية
احملتلة ومثل هذه املعلومات لم تطرق إليها أيضا صحيفة القدس مثلما لم تتطرق إلى ردود فعل
إسرائيلية أخرى أوردتها األيام ومنها تصريحات لوزير التعليم اإلسرائيلي جيدعون سار الذي وصف
احلادث بأنه «مؤسف للغاية وضد خلفية احملادثات الدبلوماسية التي تهدف إلى تقدم السالم».

كما أتت الصحيفة على بعض ردود الفعل الفلسطينية التي لم توردها القدس ومنها تصريحات
سامي أبو زهري املتحدث بإسم حركة حماس والتي بارك فيها العملية معتبرا إياها رد فعل على ما
أسماه «جرائم االحتالل ودليال على فشل مسلسل التعاون األمني بني سلطة فتح واالحتالل
في إجهاض املشروع الوطني».
كما نشرت الصحيفة مقتطفات من بيان للجهاد اإلسالمي اعتبر فيه الهجوم «مبثابة اخلطوة
األولى على طريق إفشال مفاوضات التسوية وتأكيد على حيوية املقاومة وقدرتها على الرد
على جرائم االحتالل».
وبدا واضحا تركيز «األيام» على رد فعل «حماس» و»اجلهاد» وكذلك كتائب «القسام» التي تبنت
الهجوم ،مع ربط ردود الفعل هذه بانطالق العملية السياسية بني الفلسطينيني واإلسرائيليني
حيث اقتبست «األيام» تصريحات بهذا اخلصوص ملشير املصري النائب في اجمللس التشريعي عن
«حماس» أكد فيها أن هذا الهجوم هو أكبر دليل على خيارات التفاوض .
لكن غاب عن ردود الفعل هذه مواقف أطراف فلسطينية أخرى من فصائل العمل الوطني مبا في ذلك
موقف حركة فتح وهو ما ظهر أيضا في جتاهل القدس لردود الفعل هذه والتي يبدو أنه جرى تغييبها.
بيد أن األيام اختارت في أربعة عناوين رئيسية مختلفة ومنفصلة ردود الفعل الرسمية الفلسطينية
واإلسرائيلية واألمريكية وكذلك ردود فعل املستوطنني وخصصت لها مساحة مهمة من التغطية
حيث وردت على النحو التالي:
القيادة تدين العملية:
متناقضة مع املصالح الفلسطينية

اقتصرت اإلدانة على تصريحات نسبت للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وربطت هي
األخرى بني هذه العملية وانطالق العملية التفاوضية املباشرة أو كما قال بيان للقيادة الفلسطينية
«إن هدف هذه العملية التي أعلنت «حماس» مسئوليتها عنها هو مجرد التشويش على
العملية السياسية وال ميكن اعتبارها من أعمال املقاومة بعد أن أوقفت «حماس» نفسها
املقاومة من قطاع غزة والحقت من يقومون بها» .ومثل رد الفعل هذا كما أوردته الصحيفة
وبتركيزها على ربط الهجوم بعملية التفاوض أعاد إلى األذهان من جديد شبح اإلنقسام
الفلسطيني الداخلي وتضارب الرؤى.
أما فيما يتعلق برد الفعل اإلسرائيلي الرسمي خصصت «األيام» مساحة على عمودين على
صفحتها األولى لرئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو وبدا الربط واضحا أيضا بني الهجوم وانطالق
املفاوضات كما ورد في نص التصريحات:
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نتنياهو  :الترهيب لن يقرر حدود إسرائيل
واحملادثات ستمضي قدما كما هو مخطط لها

ومثل هذا الربط أيضا ركزت عليه « األيام « وأبرزته في تصريحات «البيت األبيض» الذي أدان الهجوم
املسلح قرب كريات أربع ودعا إلى مواصلة العملية السياسية:
البيت األبيض يدين عملية اخلليل ويحث
األطراف على مواصلة جهودها من أجل السالم

ومثلما فعلت «القدس» أتت «األيام» على رد فعل املستوطنني دون أن تشير إلى أن ما قاموا به من
أعمال عربدة في محيط نابلس ذا صلة في هجوم اخلليل كما يتضح من نص اخلبر الذي نقلته عن
وكالة األنباء الفلسطينية «وفا « والذي يتحدث عن أعمال عربدة واعتداء على ممتلكات املواطنني.
مع العلم بأنه كان باإلمكان اختصار بعض العناوين الفرعية (املتعلقة بإدانة الرئيس والبيت
األبيض للعملية) ودمجهما في عنوان متهيدي للعنوان الرئيس ،وذلك من أجل وضع اخلبر املتعلق
باللقاء التمهيدي للمفاوضات في واشنطن في النصف العلوي للصحيفة ،إلبرازه وإعطائه أهمية
موازية ألهمية خبر «العملية» وذلك على النحو التالي:
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القيادة والبيت األبيض يدينان العملية
مقتل أربعة مستوطنني في هجوم قرب « كريات أربع» ،و «حماس» تتبنى
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أما فيما يتعلق بتغطية «األيام» النطالق املفاوضات السياسية في واشنطن فقد بدت الصحيفة
أقل اهتماما بإبراز هذه املفاوضات وإن كانت خصصت لهذا احلدث مساحة أقل من تلك التي
خصصتها صحيفة «القدس» حيث جعلت األخيرة موضوع املفاوضات عنوانها الرئيس .واهتمت
«األيام» بإبراز موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس من هذه املفاوضات مستندة إلى تقرير
موفدها إلى واشنطن عبد الرؤوف أرناؤوط حيث نشرت صورة للرئيس عباس ووزيرة اخلارجية
األمريكية هيالري كلينتون على ميني منتصف الصحيفة أرفقت ضمن تقرير على ثالثة أعمدة
بعنوان:
الرئيس لأليام :إنه وقت القرارات ال املفاوضات
ونرفض اقتراح حصر البناء في الكتل االستيطانية

وأسفل الصورة التي جمعت الرئيس الفلسطيني ووزيرة اخلارجية األمريكية كتبت الصحيفة
وبالبنط العريض عنوانا آخر بشأن مستقبل املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية :
واشنطن :بدء املشاورات بني الزعماء
املشاركني في املفاوضات متهيدا النطالقها غدا

وقد تضمن نص التقرير معلومات عامة عن برنامج لقاءات الرئيس في واشنطن كما أشار إلى
ذلك د.صائب عريقات في تصريحات خص بها الصحيفة لكنه لم يقدم أية معلومات ذا قيمة في
حني أن موفد الصحيفة إلى واشنطن نقل تصريحات عن نبيل شعث عضو اللجنة املركزية في
حركة فتح وعضو الوفد الفلسطيني إلى لقاءات واشنطن قدم فيها معلومات عن حقيقة املوقف
الفلسطيني من املفاوضات وما دار بني الرئيس عباس ووزيرة اخلارجية األمريكية.
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كما ركزت الصحيفة في عنوان آخر على ذات املوضوع ونقلت تصريحات لرئيس الوزراء الفلسطيني
د .سالم فياض تتالقى مع تصريحات الرئيس الفلسطيني:
فياض  :لن نقبل دولة من كانتونات معزولة

وكما نالحظ في مصادر املعلومات التي استندت اليها «األيام « في تغطيتها من انطالق املفاوضات
في واشنطن اعتمادها باألساس على تقارير موفدها إلى هناك عبد الرؤوف أرناؤوط وهذا أمر جيد
يعزز من دور املراسل ومن قدرته على تطوير أدائه وبث رسالة إعالمية تعكس املوقف الفلسطيني
الرسمي  ،وهو ما بدا واضحا من شمولية التغطية التي قام بها مراسل «األيام»  .وكذلك نشر
الصحيفة على صفحتها الثالثة والعشرين صورا تظهر النشاط االستيطاني اليهودي في
مستوطنات قريبة من القدس ومقطع من جدار الفصل العنصري قرب قلنديا تزامنا مع انطالق
املفاوضات ،ومثل هذا التركيز يبعث برسالة هامة إلى املتفاوضني والدول التي ترعى املفاوضات
الفلسطينية اإلسرائيلية.
ومع ذلك كان على «األيام» أن تبرز تقاريرها املتعلقة بلقاء واشنطن مبوازاة الهجوم املسلح الذي
استهدف سيارة للمستوطنني بالنظر إلى أهمية احلدثني وارتباطهما الوثيق ،ما يتطلب إعادة حترير
لعناوين الصحيفة املتعلقة باللقاء التمهيدي ،ووضعها في تقرير واحد بارز وفي موقع يوازي احلدث
الرئيس الذي أوردته الصحيفة عنوانا ألعمدة صفحتها األولى الثمانية ،ليصبح على النحو التالي:

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

«إنه وقت القرارات ال املفاوضات»
الرئيس ل «االيام» :نرفض اقتراح حصر البناء في الكتل االستيطانية
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الصفحة األولى كما وردت في الصحيفة:
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الصفحة األولى بعد إعادة التحرير:
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صحيفة «احلياة اجلديدة» اختارت موضوع (اللقاء التمهيدي للمفاوضات في واشنطن) عنوانا
لرئيسيتها حيث خصصت لهذا املوضوع ثمانية أعمدة أربعة منها تقرير نشر على ميني الصفحة
بعنوان :
بيريس دعا إلى التخلي عن «االستخفاف والتشكيك» من أجل اجناح احملادثات
كلينتون تستقبل الرئيس عباس وجتري
مشاورات استعدادا إلطالق املفاوضات املباشرة

واستندت الصحيفة في تقريرها هذا إلى وكاالت األنباء العاملية واستهلته باحلديث عن لقاء الرئيس
الفلسطيني محمود عباس مع وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون وردود الفعل األمريكية
واإلسرائيلية على الهجوم املسلح الذي استهدف سيارة للمستوطنني قرب كريات أربع موردة
تصريحات نتنياهو بهذا اخلصوص والذي قال «إن الترهيب لن يقرر حدود إسرائيل».
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علما بأن هذا العنوان كان ميكن اختصاره على النحو التالي:
كلينتون تستقبل الرئيس عباس وجتري
مشاورات استعدادا إلطالق املفاوضات املباشرة
لكن التقرير األبرز الذي نشرته «احلياة اجلديدة» على يسار صفحتها األولى عشية انطالق املفاوضات
هو تصريحات أدلى بها الرئيس عباس ملوفد وكالة «معا» إلى واشنطن واملوجهة للمستوطنني
حيث جاء في العنوان:
الرئيس للمستوطنني  :انتم تعيشون
على ارض ليست لكم وهذا غير ممكن

وكما نالحظ فالصحيفة نوعت في مصادر معلوماتها بشأن املفاوضات حيث استندت إلى تقارير
محلية ونقال عن وكاالت أنباء أجنبية وخصصت لذلك ما مجموعه ربع صفحتها األولى في عناوين
أخرى توزعت على صفحتها األولى من بينها تصريحات لرئيس الوزراء الفلسطيني د .سالم فياض
نشرتها «األيام» أيضا وكذلك صحيفة «القدس» عشية انطالق املفاوضات :
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داعيا السياسيني اإلسرائيليني إلى إعادة التفكير في أفكارهم لتسوية الصراع
فياض :الفلسطينيون لن يقبلوا دولة من فتات املوائد
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وقد أرفق بهذا التقرير املنقول عن وكالة رويترز صورة لرئيس الوزراء الفلسطيني خالل املقابلة
الصحفية مع مراسل رويترز.

أيضا كان على الصحيفة االستغناء عن عنوانها الفرعي املتضمن تصريحات رئيس الوزراء
الفلسطيني بخصوص طبيعة الدولة الفلسطينية املستقبلية ،ليصبح على النحو التالي:
فياض :الفلسطينيون لن يقبلوا دولة من فتات املوائد
كما نشرت الصحيفة موضوعا آخر ذا صلة بانطالق املفاوضات واملوقف منها إسرائيليا ولكن
من وجهة نظر أساتذة جامعيني إسرائيليني يرفضون ممارسات املستوطنني ويتخذون موقفا مناوئا
للوجود االستيطاني من ذلك التقرير الذي نشرته احلياة اجلديدة على ميني صفحتها األولى بعنوان :
مؤكدين ان اضفاء شرعية عليها يقوض فرص السالم مع الفلسطينيني
اساتذة جامعيون اسرائيليون يدعمون فنانني
رفضوا تقدمي عروض مسرحية في مستوطنات

ويتزامن هذا املوقف من قبل األساتذة اإلسرائيليني مع انطالق املفاوضات املباشرة وهو ما حرصت
الصحيفة على إبرازه بالنظر إلى أن موضوع اإلستيطان واملستوطنني هما عنوان يتوقف عليه
مستقبل املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ويتناغم أيضا مع تصريحات الرئيس الفلسطيني
املوجهة للمستوطنني.
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وكما نالحظ هنا ،فإن سياسة التحرير في «احلياة اجلديدة» تعتمد على اإلطالة في العناوين ،وهو
ما نسحب على غالبية عناوين الصحيفة ،كما يظهر في العنوان السابق ،والذي ميكن اختصاره
على النحو التالي:
أساتذة جامعيون إسرائيليون يدعمون فنانني
رفضوا تقدمي عروض مسرحية في مستوطنات
وخالفا لصحيفة «األيام» جند «احلياة اجلديدة « تتعامل بأهمية أقل مع الهجوم املسلح الذي
استهدف سيارة للمستوطنني قرب كريات أربع متاما مثلما فعلت صحيفة «القدس» حيث وضع
هذا احلدث بالرغم من أهميته وخطورته تاليا حلدث وهو انطالق املفاوضات املباشرة بالرغم من أن
الصحيفة خصصت للحدث امليداني املتعلق بالهجوم ما مساحته خمسة أعمدة أرفق بصورة
للسيارة املستهدفة نشرت على ثالثة أعمدة في حني ركزت الصحيفة في عنوان التقرير على
إدانة الرئيس عباس ورئيس وزرائه فياض للهجوم وانتقاد القيادة الفلسطينية حلماس التي أوقفت
املقاومة من قطاع غزة والحقت املقاومني هناك كما يتضح من العنوان الذي اختارته احلياة اجلديدة
في تغطيتها للهجوم:
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الرئيس وفياض ادانا العملية ..وحتطيم زجاج عشرات املركبات وقطع اشجار شمال الضفة
مقتل اربعة مستوطنني قرب اخلليل و»القسام» تعلن مسؤوليتها
القيادة :حماس اوقفت املقاومة من قطاع غزة والحقت من يقوم بها
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وفي تغطيتها لهذا احلدث استندت الصحيفة على مراسليها في احملافظات وعلى وكاالت األنباء
التي تابعت احلدث واستهلته «احلياة اجلديدة» باإلشارة أوال إلى مقتل املستوطنني األربعة قرب
كريات أربع وتبني حماس للهجوم ثم إدانة السلطة الوطنية له وهو احلدث الذي قالت الصحيفة
عنه أنه وقع عشية إستئناف املفاوضات املباشرة بني اإلسرائيليني والفلسطينيني .وبرز في مستهل
التقرير إدانة الرئيس والقيادة الفلسطينية للهجوم والتي قالت عنه أن هدفه هو مجرد التشويش
على العملية السياسية وال ميكن اعتباره من أعمال املقاومة.
في حني توسعت الصحيفة برصد ردود الفعل اإلسرائيلية والفلسطينية األخرى إزاء هذا الهجوم
ومالبساته والنتائج التي متخضت عنها واستندت الصحيفة في مصادر معلوماتها إلى تقارير
ومصادر إسرائيلية هي ذاتها التي أتت على ذكرها «األيام» مع تخصيص مساحة مهمة وكبيرة من
ردود الفعل الفلسطينية لرئيس الوزراء فياض واملنسق اخلاص لعملية السالم في الشرق االوسط
والتابع لألمم املتحدة روبرت سيري.
وكما فعلت «األيام» فقد ظلت قضية االستيطان واملستوطنات واجلدار العازل حاضرة في تغطية
«احلياة اجلديدة» حيث نشرت على صفحتها األخيرة صورة على ستة أعمدة ملقطع من اجلدار قرب
حاجز قلنديا شمال القدس في إشارة وتأكيد على أن هذا اجلدار هو واحد من القضايا مثار النقاش
واجلدل في واشنطن وفي جوالت التفاوض املستقبلية فيما لو متت.
وكما نالحظ أن هناك تركيزا في العناوين الفرعية لهذا احلدث على إبراز مواقف الرئاسة واحلكومة
والقيادة الفلسطينية من العملية ومنفذيها وحتى من «حماس» املتهمة بوقف املقاومة من
قطاع غزة دون أن تشير تلك العناوين إلى مواقف «حماس» وفصائل أخرى تنضوي في إطار منظمة
التحرير إزاء هذا الهجوم.
أما املالحظة األخرى فتتعلق مبا درجت عليه «احلياة اجلديدة» حتديدا من اختيار عناوين فرعية
ورئيسية طويلة ال مبرر لها وباإلمكان اختصار تلك العناوين وتكثيفها وجعلها قصيرة بأقل
الكلمات وهو ما ينطبق على عناوين التقارير السابقة التي غطت الصفحة األولى من الصحيفة .
وما قلناه عن «األيام» بشأن مصادر املعلومات وتعددها وتنوعها ميكن أن ينسحب أيضا على «احلياة
اجلديدة» مع فارق يتعلق بوجود موفد خاص لأليام زود صحيفته بتقارير كان لها نكهة خاصة
ينبغي على الصحف األخرى أن توليها اهتمامها.
أما من حيث العناوين فاملشكلة تتكرر في «احلياة اجلديدة» ،وهي كما أوردنا في مالحظات سابقة
في هذه اإلطالة اململة بالعناوين والتي ال مبرر لها ،وهو ما ينسحب أيضا على عنوان الهجوم
املسلح على سيارة املستوطنني ،والذي كان باإلمكان اختصاره وإعادة حتريره على النحو التالي:
الرئيس وفياض ادانا العملية ..
مقتل أربعة مستوطنني قرب اخلليل و «القسام» تعلن مسئوليتها
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الصفحة األولى كما وردت في الصحيفة:
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الصفحة األولى بعد إعادة التحرير:
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التقرير التاسع
تشرين أول 2010
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يرصد التقرير التالي تغطية الصحف الفلسطينية الثالث “القدس”“ ،األيام”،و”احلياة اجلديدة”
في أعدادها الصادرة ليوم السابع عشر من أيلول  2010الذكرى الثامنة والعشرين جملزرة صبرا
وشاتيال في لبنان في العام  ،1982وهي اجملزرة التي راح ضحيتها أكثر من  3500الجئ فلسطيني
في مخيمني لالجئني الفلسطينيني هناك على أيدي حزب الكتائب اللبناني أو ما عرف في حينه
ب «القوات اللبنانية» وهي تشكيل من امليليشيات املسلحة التابعة للحزب املذكور بدعم وتواطؤ
إسرائيلي.
ومع أهمية هذه الذكرى كحدث مفصلي في تاريخ القضية الفلسطينية ،وبعد مرور ثمانية
وعشرين عاما على حدوثها ،حظيت هذه املناسبة بتغطية متدنية في الصحافة احمللية ،وتفاوتت
كل صحيفة من تلك الصحف في كيفية تغطيتها سواء من حيث موقع احلدث في الصحيفة
واملساحة اخملصصة له ،أو طريقة تناوله  ،في حني لوحظ أن الصحف الثالث استندت إلى مصادر
معلومات واحدة ،فيما لم تتجاوز مجموعة التقارير واألخبار التي نشرتها تلك الصحف تغطية
فعاليات الذكرى وما صدر من بيانات بشأنها ،أو ما عقد من ندوات ،في حني اشتركت الصحف
الثالث في نشر تقرير واحد تطرق إلى األبعاد اإلنسانية للمجزرة من خالل إفادات لبعض الناجني
منها أو شهود العيان الذين عايشوها ،بثته وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» ،وعدا ذلك
لم جند في التغطية ما يكشف عن معلومات جديدة إزاء ما حدث قبل ثمانية وعشرين عاما،
في حني لم حتظ صور الضحايا بأي وجود على صفحات الصحف الثالث إال ما تعلق بأضرحتهم
وقبورهم ،ولم تخصص تلك الصحف مساحات كافية للحديث عن معاناة أهالي الضحايا ،وبدا
حجم التغطية هامشيا ،بينما مضمون تلك التقارير ال يضيف جديدا لذاكرة من عاصروا تلك
الفترة  ،أو من قرأ عنها الحقا من األجيال اجلديدة.

كيف غطت الصحف الثالث هذه الذكرى؟
صحيفة «القدس» تناولت هذه املناسبة على يسار صفحتها األولى وخصصت أربعة أعمدة
لتقرير إخباري عنها بعنوان:
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في الذكرى السنوية أل« »28جملزرة صبرا وشاتيال
مسيرة جماهيرية واعتصام أمام مقبرة الشهداء قرب العاصمة اللبنانية
بيانات فصائلية تطالب بتطبيق القانون الدولي على مقترفي اجلرمية
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فيما أرفقت صورة بالتقرير عن تلك املسيرة ،ورد في شرحها:
بيروت :فلسطينيون يشاركون في إحياء الذكرى أل  28جملزرة صبرا وشاتيال عام  1982في لبنان

ولم تشر الصحيفة في مستهل تقريرها إلى مصدر املعلومات التي استندت إليها في تناولها
لهذه الذكرى وتغطيتها للفعاليات امليدانية التي واكبتها .أما نص التقرير فغلب عليه طابع
التغطية اإلخبارية التقليدية ،حيث استهلت الصحيفة تقريرها باحلديث أوال عن حلول الذكرى
الثامنة والعشرين للمجزرة واملسيرة التي نظمت في العاصمة اللبنانية بيروت إلحيائها ،مشيرة
إلى البيانات والتصريحات الصادرة عن فصائل منظمة التحرير والتي ترحمت على الشهداء ودعت
إلى تطبيق القانون الدولي والعدالة على مرتكبي اجلرائم ضد اإلنسانية.
عدا ذلك لم يتضمن التقرير أية معطيات جديدة عن تلك اجملزرة ،ولم يضف للقارئ معلومات
غير تلك املتداولة بشأنها منذ وقوعها قبل ثمانية وعشرين عاما .بينما اكتفت «القدس» على
صفحاتها الداخلية بتقرير إخباري عن مراسل وكالة األنباء الفلسطينية «وفا» في لبنان نشر على
منتصف صفحتها الثانية وعلى أربعة أعمدة حتت عنوان:
حلقات القتل واإلرهاب ال تزال تسكن مخيمي صبرا وشاتيال
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وخالفا ملا ورد في التقرير املنشور على الصفحة األولى والذي اقتصر على تغطية فعاليات تلك
الذكرى ما صدر من تصريحات وبيانات بخصوصها اشتمل التقرير على مقابالت حية مع ناجني من
اجملزرة وبعض الشهود عليها ،نقلت عنهم تفاصيل ما جرى داخل اخمليم من أعمال قتل استهدفت
النساء واألطفال والشيوخ ،لكن ظلت هذه الشهادات والروايات في إطار الرواية املتكررة كل عام
دون أن تضيف جديد معلومات عن تلك اجملزرة.
كما أن التقرير خال من أية معطيات تتعلق بالضحايا وما حل بذويهم بعد ثمانية وعشرين عاما،
وما عانى منه الناجون من آالم.
ومثل ذلك ينطبق أيضا على بيان نشرته»القدس» عن دائرة شؤون املغتربني في منظمة التحرير
يدعو إلقامة متحف يخلد الضحايا:
دائرة شؤون املغتربني تدعو إلقامة
متحف لتخليد ضحايا صبرا وشاتيال

ومثل هذا البيان لم يأت هو اآلخر بجديد  ،بل جاء في سياق ردود الفعل وبيانات التذكير باجملزرة،
وكان مبقدور الصحيفة أن تلحقه بردود الفعل األخرى والتي تضمنه تقريرها املنشور على الصفحة
األولى  .وأن تفعل الشيء ذاته في خبر آخر إلى جوار اخلبر السابق نشرته الصحيفة على صفحتها
السادسة وعلى  3أعمدة:
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ندوة في بيروت حول املالحقة القانونية
ملرتكبي مجزرة صبرا وشاتيال
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واقتصر النص على مداخالت لبعض الرموز السياسية اللبنانية ،وإفادات لشهود عيان ناجني من اجملزرة
عكست في محصلتها ما ورد في البيانات السياسية التي تصدر سنويا بهذه املناسبة .علما بأن
«القدس» استندت إلى مصدر معلومات واحد وهو وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».
إلى ذلك خصصت «القدس» افتتاحيتها للحديث عن العبر املستفادة من مجزرة صبرا وشاتيال بعد
ثمانية وعشرين عاما من وقوعها.وجاء في الصفحة العاشرة من الصحيفة وفي زاوية «حديث القدس»:

في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال
املأساة لن تتكرر

حيث تؤكد ”القدس” في مقالها االفتتاحي بأن ”الشعب الفلسطيني لن يكون أبدا بعد اليوم
كبش الفداء للحساسيات واحلزازات الطائفية والعرقية السائدة في العالم العربي وخارج العالم
العربي” ،وذلك في إشارة إلى التحالفات واحملاور العربية واإلقليمية التي يدفع الفلسطينيون ثمنها.
والنص في مجمله يربط الواقع الفلسطيني األليم األشد إيالما عشية اجملزرة وبعدها باحلاضر
األشد إيالما وهو حالة التشرذم واالنقسام  ،وما يعتقده الفلسطينيون خاصة قيادتهم السياسية
من محاوالت أطراف إقليمية وعربية السيطرة على قرارهم السياسي ومصادرته وجعلهم كبش
فداء حملاور وسياسات أطراف أخرى يدفع الفلسطينيون ثمنها.
في حني تختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول« :املطلوب أن يعتذر من ارتكب تلك الفظائع بحق
الفلسطينيني ،وأن يعترف مبسؤوليته األخالقية واجلنائية».
بهذا القدر من التغطية اكتفت «القدس» باحلديث عن ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال  ،وبدا واضحا أن
اهتمام الصحيفة بهذه املناسبة اقتصر فقط على ما وردها من تقارير إخبارية مصدرها وكالة وفا
فقط ،في حني أن مناسبة كهذه ميكن تغطيتها بصورة أفضل حتى ولو كان احلديث يدور عن حدث
وقع قبل نحو ثالثة عقود ،مبا في ذلك دمج التقارير واألخبار التي توزعت على أكثر من صفحة بتقرير
واحد وعنوان واحد أيضا يختزل مضمونه كل النصوص.
ما يلفت االنتباه هو أن «القدس» لم تضمن صفحاتها الداخلية ولو صورة واحدة عن تلك اجملزرة،
باستثناء الصورة التي غطت مسيرة إحيائها ،وكان جيدا لو أن الصحيفة خصصت لهذه املناسبة
صفحة أو صفحتني من صفحاتها الداخلية لهذه املناسبة التي لم تكن حدثا عاديا.
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الصفحة األولى كما جاءت في الصحيفة:
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الصفحة األولى بعد إعادة التحرير:
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الصفحة الثانية كما جاءت في الصحيفة:
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الصفحة الثانية بعد إعادة التحرير:
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صحيفة “األيام” غطت هي األخرى هذه املناسبة مستندة إلى ذات املصادر من املعلومات التي
استندت إليها»القدس» وهي وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» ،لكن الصحيفة اختارت
موضوعا آخر يتعلق باجملزرة منقوال عن «وفا» وهو ذاته التقرير الذي نشرته «القدس» لكن على
صفحاتها الداخلية  ،ومع اختالف في العنوان بني الصحيفتني ،حيث ورد في العنوان:
 28عاما على مجزرة صبرا وشاتيال
 ...وما زال الناجون يذكرون رعب
كل حلظة من تلك الساعات الرهيبة

وقد ورد العنوان باللون األحمر وبالبنط العريض وعلى ثالثة أعمدة ،فيما أرفقت معه صورة على
أربعة أعمدة ألحد الناجني من اجملزرة  ،وقد كتب أسفلها الشرح التالي:
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«الجئ من الناجني من اجملزرة يقرأ «الفاحتة» أمام نصب شهداء مجزرة صبرا وشاتيال في
مقبرة الشهداء مبخيم صبرا أمس»

246

والواقع أن «األيام» فعلت جيدا بتقدميها هذا التقرير على سواه من تقارير وأخبار ،ملا يشتمله من
شهادات لناجني من اجملزرة رغم أن الشهادات لم تضف جديدا للمعلومات ،لكنها أعادت إلى األذهان
معاناة وآالم من مروا بها.

وكما فعلت «القدس» خصصت «األيام» مساحة صغيرة من صفحتها الثالثة لثالثة أخبار متفرقة
ذات صلة باجملزرة كان إحداها ورد في «القدس» عنوانا رئيسيا لذكرى اجملزرة منقوال عن وكالة «وفا»:
مخيم شاتيال :مسيرة واعتصام في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال

لكنه لم يشتمل على صورة لتلك املسيرة التي نشرتها «القدس» على صفحتها األولى.وإلى جوار
وأسفل اخلبر املتعلق مبسيرة شاتيال نشرت»األيام» ثالثة أخبار نقال عن وكالة «وفا» أيضا ورد في
عنوان األول:
«فتح» تطالب مبحاكمة
مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيال دوليا

و:
وضع أكاليل زهور على النصب
التذكاري لشهداء صبرا وشاتيال

فيما جاء على الصفحة الرابعة اخلبر التالي:
دائرة شؤون املغتربني تدعو إلقامة
متحف لتخليد ضحايا صبرا وشاتيال
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أما على الصفحة اخلامسة فقد جاء العنوان التالي:
طولكرم  :ندوة ملنتسبي «األمن
الوطني» حول مجزرة صبرا وشاتيال

وعلى الصفحة السادسة جاء العنوان التالي:
لبنان :ندوة حول املالحقة القانونية
ملرتكبي مجزرة صبرا وشاتيال

واخلبران األوالن وردا بذات الصيغة وبالنص احلرفي في «القدس» .عكس األول موقفا سياسيا من
اجملزرة ،أما الثاني فكان مجرد حدث عادي ارتبط بإحياء مناسبة مر على وقوعها نحو ثالثة عقود.
علما بأن ردود الفعل هذه مبا في ذلك املسيرة التي نظمت في بيروت إحياء لذكرى اجملزرة كان بإمكان
الصحيفة دمجها في تقرير واحد ،وهو ما كنا أشرنا إليه في تناول»القدس» لهذه األخبار والتي
وردت موزعة على الصفحات الداخلية :الثالثة ،واخلامسة ،والسادسة ،لتظهر كتقرير واحد وعلى
صفحة واحدة من قبيل:
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فتح تطالب مبحاكمة مرتكبيها..
مسيرة واعتصام في بيروت في الذكرى الثامنة والعشرين جملزرة صبرا وشاتيال
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كما كان بإمكان الصحيفة التوسع في ردود الفعل مبناسبة ذكرى اجملزرة ،على مستوى املواطن
العادي في مختلف محافظات الوطن ،وتخصيص صفحة كاملة لهذه املناسبة تربطها باحلاضر
الفلسطيني ،أو نشر نتائج أبحاث ودراسات لم تنشر سابقا عن تلك اجملزرة بتفاصيلها املرعبة.
ومع ذلك جند تغطية «األيام» لهذه املناسبة أفضل من تغطية «القدس» من ناحية إبراز هذه
املناسبة على صفحتها األولى  ،ولناحية الصور التي نشرتها الصحيفة على صفحتها الثالثة
والعشرين ،تظهر األولى ضريحا لشهداء صبرا وشاتيال  ،ثم صورة أخرى المرأة ترفع شارة النصر
في يد وفي اليد األخرى علمان فلسطيني ولبناني ،إضافة إلى صورة ثالثة باحلجم الكبير عن وكالة
الصحافة الفرنسية يظهر فيها شهداء من اجملزرة ،وقد كتب أسفل شرح الصورة:

الجئون فلسطينيون «يحيون» الذكرى ال 28جملازر صبرا وشاتيال في مقبرة الشهداء مبخيم
صبرا وشاتيال أمس.

بينما يخصص الكاتب حسن البطل مقاله اليومي والذي يحمل عنوان”أطراف النهار” على
الصفحة الثانية والعشرين للحديث عن تلك اجملزرة ،عنونه بالتالي:
هل كانت هوية عصرنا إلى األبد؟

يأتي فيه الكاتب على اجملزرة وعلى شهر أيلول الذي ارتبط بها وبأحداث أخرى في تاريخ القضية
الفلسطينية مثل“ :اتفاق أوسلو ،شرم الشيخ ،مشروع ريغان أول أيلول  ،1982وأيلول عمان” – كما
وردت من تسميات في املقال  .-ويعرض كاتب املقال معلومات مشوقة وذات قيمة عن مجزرة أيلول
قبل ثمانية وعشرين عاما املسماة “صبرا وشاتيال” ،وما تالها من أحداث ال تقل في نتائجها عن
تلك اجملزرة ..وهذا الربط بني أيلول القدمي الطافح برائحة املوت يشد القارئ إلى ما تاله من أيلول
تكررت فصوله أكثر من مرة ،إلى أن يختم الكاتب مقاله بالقول ”:كل واحد هو يهودي لآلخر.
الفلسطينيون اليوم هم يهود اإلسرائيليني” في مقاربة واضحة ليهود األمس الذين كانوا في نظر
العالم “يهود أملانيا النازية” ،وهو ما يتضح من نص املقال ”:يقاوموننا حتت شبح”الهولوكست”،
ونفاوضهم حتت أشباح أيلوالت اجملازر ..والسياسة”.
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250

الصفحة األولى بعد إعادة التحرير:

251

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

الصفحة الثالثة كما جاءت في الصحيفة:
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الصفحة الثالثة بعد إعادة التحرير:
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لم تختلف صحيفة “احلياة اجلديدة” في تغطيتها ملناسبة الثامنة والعشرين على اجملزرة عن
صحيفتي “القدس” و”األيام” ،والقاسم املشترك بني الصحف الثالث هو استنادها إلى ذات املصدر
من املعلومات واستقاء ذات التقارير ،مع تفاوت كل صحيفة في طريقة تناول التقارير واألخبار
املتعلقة باملناسبة ومواقع تلك األخبار والتقارير.
ففي الوقت الذي جعلت “القدس”و”األيام” تلك املناسبة موضوعا بارزا على صفحتيهما األولى،
جند”احلياة اجلديدة” تضع تلك املناسبة أسفل صفحتها الثانية ،من خالل تقرير وكالة “وفا” املنشور
في “األيام” على الصفحة األولى  ،وفي “القدس” على صفحتها الثانية ،والذي ورد حتت عنوان:
حلقات القتل واإلرهاب ال تزال تسكن مخيمي صبرا وشاتيال

أما في تغطيتها لسائر الفعاليات األخرى إحياء لهذه املناسبة جند»احلياة اجلديدة» خالفا ل»القدس»
و»األيام» تختار عناوينها بدقة ،من ذلك املسيرة التي نظمت في بيروت في الذكرى الثامنة والعشرين
للمجزرة ،حيث وردت العناوين أكثر تخصيصا لناحية اجلهات القائمة على الفعاليات امليدانية
واملنظمة لها ،ويعكس هذا التخصيص في الواقع محدودية وحجم تلك الفعاليات التي قد يفهم
منها أنها مقتصرة على فئة أو فصيل بعينه ما يقلل من أهمية احلدث ،من ذلك ما يظهر في عنوان
تقريرها املنشور على صفحتها اخلامسة وعلى أربعة أعمدة:
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التحرير الفلسطينية وضعت أكليل من الزهور على قبور الضحايا
بيروت :مسيرة واعتصام للجبهة الدميقراطية في
الذكرى الثامنة والعشرين جملزرة صبرا وشاتيال
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ومع ذلك خصصت»احلياة اجلديدة» مساحة أكبر على صفحتها السادسة لهذه املناسبة ،حيث
نشرت أربعة تقارير إخبارية على تلك الصفحة نشرت أيضا في صحيفتي «القدس»و»األيام» ،من ذلك:
بيروت :ندوة حول املالحقة القانونية ملرتكبي مجزرة صبرا وشاتيال

و:
فتح تطالب مبحاكمة مرتكبي اجلرائم ضد اإلنسانية

و:
دائرة شؤون املغتربني تدعو إلقامة
متحف لتخليد ضحايا صبرا وشاتيال

و:
في الذكرى الثامنة والعشرين للمجزرة
د .األغا :مجزرة صبرا وشاتيال شكلت عالمة فارقة في التاريخ
اإلجرامي للعدو اإلسرائيلي على الشعبني الفلسطيني واللبناني

وقد تضمن التقرير األخير خالفا للتقارير السابقة معطيات عن شهداء تلك اجملزرة أشارت إلى
سقوط  3500شهيد كما ورد على لسان د.زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية ،رئيس دائرة شؤون الالجئني ،ومثل هذه املعطيات واملعلومات حتى ولو كانت جزئية
ذات أهمية ملن لم يواكب أحداث تلك اجملزرة ولم يطلع على نتائجها املأساوية في حينه.
أخيرا ،لم تتضمن تغطية “احلياة اجلديدة” صورا للفعاليات التي نظمت إحياء للمجزرة ،وال
لضحاياها كما ورد في”القدس”و”األيام” ،باستثناء بوستر صغير يحمل صورة جلثة إحدى الضحايا،
كتب عليه ”:صبرا وشاتيال في الذاكرة” ضمنته تقريرها املنشور على الصفحة الثانية ،بالكاد
تظهر في البوستر املذكور أو ما يشير إلى أنه واحد من ضحايا اجملزرة.
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التقرير العاشر
تشرين أول 2010
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يرصد التقرير الذي بني أيدينا تغطية الصحف الفلسطينية الثالث »:القدس»« ،األيام» و»احلياة
اجلديدة» الكيفية التي غطت بها تلك الصحف في أعدادها الصادرة يومي  ،18و 22أيلول
موضوعي :اغتيال اجليش اإلسرائيلي في السابع عشر من ذات الشهر إياد شلباية الناشط في
حركة حماس من مخيم نور شمس مبحافظة طولكرم ،واحتجاز األجهزة األمنية الفلسطينية في
احلادي والعشرين من أيلول للنائب في اجمللس التشريعي عن حركة حماس من محافظة طولكرم
أيضا عبد الرحمن زيدان ،ونفي تلك األجهزة االتهامات املوجهة إليها باحتجازه واعتقاله ،من حيث
حجم مساحة التغطية لهذين احلدثني،ومصادر املعلومات التي استندت إليها.
ومع أن احلدث األول املتعلق بعملية االغتيال احتل الصفحة األولى في الصحف الثالث مع اختالف
موقع وحجم املساحة املعطاة له على تلك الصفحة ،إال أن احلدث الثاني جرى تهميشه وجتاهله
من قبل الصحف الثالث التي ركزت في تغطيتها باألساس على إبراز تصريحات النفي باالعتقال
واالحتجاز للنائب احلمساوي الصادرة عن محافظ طولكرم ،بل وتوجيه االتهامات حلماس بتعميق
االنشقاق واالنقسام ،بينما لم ترد أية تصريحات عن النائب املذكور تؤكد اعتقاله ،وهي تصريحات
قالها زيدان على قناة اجلزيرة الفضائية وفي وسائل اإلعالم األخرى ،لكن لم تأت الصحف احمللية على
ذكرها .في وقت تباينت فيه األرقام عن عدد املعتقلني خالل عملية اعتقال شلباية من صحيفة إلى
أخرى الختالف مصادر املعلومات التي استندت إليها كل صحيفة.

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

كيف غطت الصحف الثالث احلدثني؟
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أوال :اغتيال إياد شلباية
الناشط في حماس

اغتالت القوات اإلسرائيلية فجر السابع عشر من أيلول  2010إياد أسعد شلباية الناشط في حركة
حماس من مخيم نور شمس مبحافظة طولكرم بعد اقتحام اخمليم بعشرات اآلليات العسكرية .وقد
أثارت عملية االغتيال ردود فعل غاضبة لدى الفلسطينيني ،حيث دان رئيس احلكومة الفلسطينية
د.سالم فياض عملية االغتيال ووصفها ب»اجلرمية» ،في حني اعتبرت حركة حماس العملية بأنها
نتيجة طبيعية للتنسيق األمني بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية محملة األجهزة األمنية
التابعة للسلطة جزءا من املسؤولية عن عملية االغتيال.
بدورها غطت الصحف الثالث هذا احلدث وحظي باهتمام متفاوت من صحيفة إلى أخرى ،سواء من
حيث املساحة التي خصصتها له ،أو من حيث موقعه على صفحاتها األولى والداخلية ،وكذلك ما
بدا من تفاوت في املصطلحات بني صحيفة وأخرى.
فصحيفة «القدس» على سبيل املثال جعلت هذا احلدث تاليا لعنوان رئيسيتها الذي خصص للقاء
وشيك كان سيجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرئيس األمريكي باراك أوباما ،بينما جاء
التقرير املتعلق بعملية االغتيال في الترتيب الثاني من حيث األهمية ،لكنها توسعت في تغطية
ردود الفعل عليه ،فنشرته على ميني الصفحة األولى وعلى أربعة أعمدة ،عمودان منها لنص التقرير
والعمودان اآلخران صورة لوالدة الشهيد داخل غرفة نومه وهي تبكي بينما حتمل صورة جنلها نقال
عن وكالة تصوير محلية.
وقد خصصت الصحيفة عنوانني لتقريرها ،واحد فرعي يتضمن إدانة رئيس الوزراء الفلسطيني
لعملية االغتيال ،وثان رئيس عن عملية االغتيال ذاتها ،وذلك على النحو التالي:
د.فياض :اجلرمية اإلسرائيلية تصعيد خطير يضعف مصداقية العملية السلمية املهزوزة
أصال  -فرعي
اغتيال الناشط في حماس إياد شلباية مبخيم نور شمس واعتقال  15مواطنا – رئيسي
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وكما نالحظ فقد استخدمت الصحيفة في وصف ما جرى بأنه «عملية اغتيال» متت داخل غرفة
نوم الشهيد شلباية كما يوضح ذلك النص »:اغتالت القوات اإلسرائيلية فجر أمس إياد أسعد
شلباية  39عاما من نشطاء حركة حماس في مخيم نور شمس بعد أن اقتحمت عشرات اآلليات
اإلسرائيلية مدينة طولكرم ومخيم نور شمس .»..وبالتالي تطابق نص التقرير في مستهله مع
ما ورد في العنوان ،مستندة»القدس» في معلوماتها إلى مراسليها في طولكرم وغزة شديد
للصحافة ،وعالء املشهراوي اللذين ضمنا التقرير معلومات تفصيلية عن عملية االغتيال استنادا
إلى مصادر محلية لم تسمها الصحيفة  ،وكذلك إلى مقابلة مع محمد شلباية شقيق الشهيد
إياد الذي روى ملراسل الصحيفة تفاصيل عملية االغتيال ،وأضافت إلى روايته ما ذكرته املصادر
الطبية بشأن طبيعة اإلصابة ،ومعلومات عن الشهيد ذاته ،ثم بيان لكتائب القسام اجلناح
العسكري حلركة حماس ينعي شلباية .أما في نهاية التقرير املنشور على األولى ،وتتمته على
الصفحة احلادية والثالثني ،فأوردت الصحيفة تصريحات للقيادي في حركة حماس صالح البردويل
الذي قال  »:إن هدف االحتالل من حملة االغتياالت والتهديدات ضد الشعب الفلسطيني هو
التغطية على املفاوضات« .. »..واعتبر أن جرمية اغتيال شلباية ثمرة من ثمرات املفاوضات».

262

كما توسعت الصحيفة في رصد ردود الفعل ملا جرى وجاءت تغطيتها شاملة ومتعددة املصادر ،من
ذلك التطرق إلى تشييع جثمان الشهيد ،ونشر تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني د.سالم فياض
الذي أدان العملية بشدة ،إضافة إلى متابعة ردود الفعل الفصائلية والرسمية  ،ومنها بيان للجهاد
اإلسالمي الذي ورد فيه أن» جرمية اغتيال القائد في حماس متت حتت ستار املفاوضات ، »..بينما
أوردت تصريحات حملافظ طولكرم طالل دويكات استنكر فيها ما قال بأنها» جرمية اغتيال شلباية»..
ووصفها ب»اجلبانة» مؤكدا أن الهدف منها»إحراج السلطة الوطنية والتهرب من استحقاقات
السالم والضغط الدولي ،وممارسة مزيد من الضغط على السلطة وفصائل العمل الوطني».

وزادت»القدس» من تغطيتها لردود الفعل على عملية االغتيال وما أعقبها من اعتقاالت طالت 15
مواطنا باإلشارة إلى استنكار حركة فتح ،وحسن خريشه النائب في اجمللس التشريعي لعملية
االغتيال ،التي وصفتها فتح ب «اجلرمية البشعة» ،بينما « دعا خريشه الفصائل الفلسطينية
إلى إنهاء حالة االنقسام ردا على استمرار املمارسات اإلسرائيلية .»..كما نشرت الصحيفة بيانا
لوزارة األسرى طالبت فيه املؤسسات الدولية واألممية واإلنسانية إلى إلزام إسرائيل باحترام القانون
الدولي اإلنساني الذي مينع إعدام أو اغتيال أو إيذاء أسرى احلرب في أوقات النزاع معتبرة أن ما
أقدمت عليه من إعدام للشهيد شلباية يعد إعداما ميدانيا ألسير حرب بعد أن متكنت من اعتقاله
وإعدامه في بيته وداخل سريره من مسافة قصيرة»...
كما نشرت «القدس» على صفحتها الثانية صورة ملوكب التشييع يبدو فيها الشهيد
محموال على أكتاف املشيعني.

أما صحيفة «األيام» ،فقد جعلت حادثة االغتيال في مخيم نور شمس عنوان اجلزء األيسر
لرئيسيتها ،ووضعت في أعلى الصفحة صورة على أربعة أعمدة لوالدة الشهيد شلباية داخل
غرفة نومه حيث اغتيل هناك ،وأظهرت الصورة دماء الشهيد وقد لطخت بساطا على األرض ما
يشير إلى القسوة التي مورست خالل تنفيذ عملية االغتيال ،وهو ما حدا بالصحيفة إلى وصف ما
جرى بأنه عملية «إعدام» خالفا ل»القدس» التي أسمتها بعملية «اغتيال» ،وخصصت لذلك أربعة
أعمدة واحد من هذه األعمدة لتصريحات اإلدانة الصادرة عن رئيس الوزراء الفلسطيني د.سالم
فياض والتي أوردتها «القدس» أيضا ،ولكن وردت في «األيام» على خلفية حمراء:
فياض يدين بشدة :إنه تصعيد خطير
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أما األعمدة الثالثة املتبقية فلعملية االغتيال ذاتها حيث ورد في العنوان وعلى خلفية سوداء:
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لقد كان بإمكان الصحيفة أن تختار عنوانا موحدا لعملية االغتيال واإلدانة الصادرة عن رئيس
الوزراء الفلسطيني مع مراجعة ملصطلح «تعدم» الذي ورد في العنوان ،فما جرى على قسوته هو
اغتيال متاما كما هو احلال حني تقصف النشطاء بصواريخها ،وهنا ميكننا أن نقترح العنوان البديل
التالي:
فياض :اجلرمية اإلسرائيلية تصعيد خطير..
اجليش اإلسرائيلي يغتال أحد قياديي حماس داخل منزله في مخيم نور شمس

والواقع أن الصورة املنشورة في «األيام» أكثر تعبيرا عن الواقع الذي جسدته من تلك الصورة
املنشورة في «القدس» كونها جتمع بني عنف عملية االغتيال وفجيعة األم بفقدان ولدها وحزنها
عليه ،لكن كان من املفضل لو أن تلك الصورة وضعت أسفل العنوان الرئيس املتعلق بعملية
االغتيال وعلى ميني الصفحة بدل يسارها لتبدو عنوانا رئيسيا.
أما من حيث املصادر التي استندت إليها الصحيفة في تغطيتها لهذا احلادث ،فكانت وكالتا األنباء
الفلسطينية الرسمية «وفا» ،واألنباء املستقلة «معا» على عكس ما رأيناه في «القدس» التي
اعتمدت في تغطيتها على مراسليها في طولكرم وغزة ،ما يعطي هنا أفضلية ل«القدس» على
«األيام» .لكن مضمون التغطية وما ورد في نص التقرير بشأن عملية االغتيال ،هو ذاته الوارد
في «القدس» خاصة في األخذ برواية شقيق الشهيد شلباية حول ظروف ومالبسات استشهاد
شقيقه ،كما أننا جند تطابقا في املصطلح بني العنوان والنص في وصف ما جرى بأنه عملية
«إعدام» .في حني جند اختالفا بني صحيفتي «القدس» و «األيام» في املعطيات املتعلقة بعدد
املعتقلني في احلملة التي تخللت وأعقبت اغتيال الشهيد ففي حني ذكرت «القدس» بأن عددهم
 15معتقال تتحدث «األيام» عن عشرة معتقلني فقط.
أما فيما يتعلق بردود الفعل على عملية االغتيال جند «األيام» تبرز في عمود منفرد وعلى خلفية
حمراء تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض التي أوردناها آنفا في حني تتوسع
في التتمة على صفحاتها السابعة عشرة لردود الفعل األخرى حيث تنشر بيانا لكتائب القسام
يحمل االحتالل اإلسرائيلي كامل املسؤولية في حني يحمل بيان آخر حلركة حماس األجهزة األمنية
الفلسطينية بالضفة الغربية إلى جانب االحتالل املسؤولية عن عملية االغتيال ومثل هذا
التحليل لم يرد في صحيفة «القدس» التي نقلت عن بيان حلماس بأن عملية االغتيال هي ثمرة
من ثمرات املفاوضات  .إضافة إلى ذلك تورد األيام بيان استنكار صادر عن اجلهاد اإلسالمي كما أنها
خالفا لصحيفة «القدس» فإنها تورد رواية اجليش اإلسرائيلي عما جرى في مخيم نور شمس حيث
نقلت عن الناطق العسكري اإلسرائيلي قوله «إن اجلنود أطلقوا النار بعد ان الحظوا قيام شلباية
بحركات تهدد حياتهم» وأضاف الناطق العسكري اإلسرائيلي «إن املطلوب استمر بالتحرك نحو
اجلنود واضعا يديه خلف ظهره رغم طلبهم منه التوقف ما أدى إلى إثارة مخاوفهم فبادروا بإطالق
النار وبعد تفتيش اجلثة لم يعثر على أية أسلحة بحوزته».
من ناحية أخرى خصصت «األيام» على صفحتها التاسعة عشرة صورتني تتعلقان بحادثة االغتيال
األولى على عمودين لوالدة الشهيد تبكي ويظهر فيها بساط لطخ بدماء جنلها أما الصورة الثانية
فعلى ستة أعمدة تظهر جماهير غفيرة تشارك في تشييع جثمانه ،والصورتان معبرتان ومؤثرتان
وتعكسان اهتمام الصحيفة بحادثة االغتيال على نحو كبير خالفا لصحيفة «القدس» التي بدت
تغطيتها دون التي رأيناها في «األيام» خاصة أن الصحيفة نشرت أيضا على صفحتها اخلامسة
صورة على أربعة أعمدة ملوكب التشييع أيضا نقال عن وكالة األنباء الفلسطينية «وفا» أرفقت
بتقرير خصصته «األيام» للحديث عن تشييع جثمان شلباية مستندة أيضا إلى وكالة األنباء
الفلسطينية الرسمية.
طولكرم :تشييع جثمان الشهيد شلباية إلى مثواه األخير
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الصفحة األولى كما جاءت في الصحيفة:
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الصفحة األولى بعد إعادة التحرير:
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في حني جند أن «احلياة اجلديدة» جعلت حادثة اغتيال شلباية موضوعا رئيسيا لصفحتها األولى
وخصصت له مساحة ثمانية أعمدة أربعة منها لعنوان التقرير:
دويكات ندد باالعتداء واعتبره اجراميا ووحشيا بحق مواطن آمن في منزله  -فرعي
االحتالل يعدم بدم بارد أحد قادة حماس في مخيم نور شمس ويعتقل  13مواطنا
فياض :عملية االغتيال تصعيد خطير يضعف مصداقية العملية السياسية  -فرعي

كما خصصت أربعة أعمدة صورة أرفقت بالتقرير الرئيس تظهر فيه والدة الشهيد فوق سرير جنلها
الذي اغتيل فيه وهي حتمل صورته .والالفت هنا أن شرح الصورة ال يتطابق مع الصورة ذاتها ويبدو أن
احملرر وقع في خطأ كبير حني ذكر في الشرح «إحدى قريبات الشهيد إياد شلباية حتمل صورته خالل
وداع جثمانه في مخيم نور شمس» ،علما بأن الصورة ال يظهر فيها أي جثمان وكان على احملرر أن
يستبدله بشرح آخر يسمي األشياء مبسمياتها فمن ظهرت بالصورة هي والدة إياد وليست إحدى
قريباته كما أنه ليس هنالك ما يشير إلى موكب وداع جلثمان الشهيد ،وبالتالي كان يفترض أن يرفق
الشرح التالي بالصورة بدال من السابق:
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والدة الشهيد شلباية حتتضن صورة جنلها الذي اغتاله جنود االحتالل أمس داخل غرفة نومه
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وكما نرى ،فإن «احلياة اجلديدة» استخدمت مصطلح تعدم في إشارة منها إلى عملية االغتيال
وهو ذات املصطلح الذي استخدمته صحيفة «األيام « ،لكن العنوان لم يتطابق مع االستهالل
الوارد في النص والذي يتحدث عن اغتيال قوات االحتالل للشهيد شلباية حيث ورد ما يلي «اغتالت
قوات االحتالل فجر أمس الشاب إياد أسعد شلباية  38عاما أحد قادة حماس في طولكرم وهو نائم
في سريره بعد اقتحام منزله الكائن في مخيم نور شمس .»...
من الواضح أن «احلياة اجلديدة» تتبع سياسة حتريرية ثابتة فيما يتعلق بعناوين األخبار والتقارير،
وهو ما أمكننا مالحظته في رصد جميع املوضوعات التي تناولناها في البحث والتحليل ،كما أنها
تتمسك بذات املصطلحات حني يتعلق األمر بعملية اغتيال أو قتل ينفذها اجليش اإلسرائيلي بحق
فلسطينيني سواء كانوا نشطاء ميدانيني ،أو مدنيني عزل ،ولهذا نرى ضرورة مراجعة وإعادة حترير
العنوان السابق بحيث يتم اختصاره واستبدال بعض املفردات واملصطلحات سواء في العنوان أو
في النص ،من قبيل:
دويكات« :اعتداء إجرامي ووحشي»...
االحتالل يغتال أحد قادة حماس في منزله مبخيم نور شمس ..وفياض يدين
واستندت الصحيفة في تغطيتها لهذا احلدث إلى مراسليها في طولكرم ورام اهلل مراد ياسني
ومنتصر حمدان أما النص فاستند بداية إلى مصادر محلية حتدثت عن عملية االقتحام ملنزل
الشهيد واغتياله ثم أتت على رواية محمد شلباية شقيق الشهيد إياد لتنتقل بعد ذلك إلى رد
الفعل الرسمي ممثال بتصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض الذي أدان العملية
 .في حني رأينا اختالفا في املعطيات أيضا فيما يتعلق بعدد املعتقلني خالل وأعقاب عملية االعتقال
حيث حتدثت «احلياة اجلديدة « عن اعتقال  13مواطنا على عكس «األيام» التي أشارت إلى اعتقال
 10فيما ذكر تقرير صحيفة «القدس» عن اعتقال  15مواطنا.
من ناحية أخرى جند «احلياة اجلديدة « في صفحتها الثالثة تعود لتغطية عملية االغتيال و رد فعل
رئيس الوزراء عليها حيث تخصص لعملية االغتيال هذه مساحة ثالثة أعمدة أعلى ميني الصفحة
وأوردت لهذا العنوان التالي:
دويكات ندد باجلرمية ودعا النهاء االنقسام
االحتالل يعدم بدم بارد أحد قادة حماس مبخيم
نور شمس في طولكرم ويعتقل  13مواطنا
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بينما تخصص مساحة خمسة أعمدة لتصريحات فياض املنددة بعملية االغتيال والى جانب تلك
التصريحات صورة له على عمودين من أصل األعمدة اخلمسة:
مطالب فلسطينية بالتدخل األميركي لوقف عودة إسرائيل سياسة االغتياالت واالقتحامات
فياض جرمية اغتيال شلباية تزيد مصداقية عملية السالم ضعفا على ضعف

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

وبالعودة إلى نص التقريرين جند «احلياة اجلديدة» تكرر تغطيتها لهذا احلدث مستخدمة ذات
العناوين فيما النص هو ذاته الوارد في الصفحة األولى مع استمرار الصحيفة في استخدام
العناوين الطويلة دون مبرر وهو تكرار ال طائل منه.
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وعليه كان بإمكان الصحيفة أن تدمج كل ما ذكر سابقا من تفاصيل عملية االغتيال وتصريحات
فياض ومحافظ طولكرم واإلدانة الصادرة عنهما وتكتفي بذلك في سياق تقريرها املنشور على
الصفحة األولى ،علما بأن تكرار النشر ال يقدم معلومات جديدة تضاف إلى ما لدى القارئ من
معلومات منشورة على الصفحة األولى ،وكان عليها أن تكتفي فقط مبا أوردناه آنفا حني أعدنا حترير
تقريرها املنشور على الصفحة األولى:
دويكات« :اعتداء إجرامي ووحشي»...
االحتالل يغتال أحد قادة حماس في منزله مبخيم نور شمس ..وفياض يدين

أما من حيث التغطية املصورة فنجد «احلياة اجلديدة « وفي صفحتها التاسعة عشرة وهي
الصفحة اخملصصة للقطات املصورة تخصص الصحيفة صورتني على ثمانية أعمدة األولى ملوكب
تشييع الشهيد والثانية لوالدته وهي تبكيه خالل وداع جثمانه .

كما تعطي مساحة إضافية حلادثة االغتيال هذه على صفحتها األخيرة وفي زاوية مدارات بقلم
الكاتب عدلي صادق الذي خصص مقاله في ذلك اليوم للحديث عن اغتيال شلباية والذي جاء
بعنوان:
في نور شمس :الشهيد يصبح جنمة

ينتقد في مقاله حالة االنقسام والشقاق الداخلي التي جتعل احملتل يستغله ليقصف غزة
ويسقط الشهداء ويدهم اآلمنني في الضفة ويقتلهم بدم بارد ويتساءل الكاتب هنا “ :...ماذا فعل
إياد اسعد شلباية في مخيم نور شمس لكي يقتل في بيته وعلى فراشه ؟ فإن كان عطش حكومة
املستوطنني إلى القتل هو الذي جعلها تستنكف حتى اآلن عن إعادة املسؤوليات على األرض إلى
ما قبل  28أيلول  2000فإن اجلرائم التي تقترفها قواتها النظامية يراد منها إضعاف قناعتنا بجدوى
السلطة أيضا ,طاملا أنهم ماضون في تكريس وصفة كي الوعي اجلمعي الفلسطيني بلسعات
القتل واجلرائم الدامية .”...
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الصفحة األولى كما وردت في الصحيفة:
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الصفحة األولى بعد إعادة التحرير:
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الصفحة الثالثة كما جاءت في الصحيفة:
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الصفحة الثالثة بعد إعادة التحرير:
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ثانيا :اعتقال واحتجاز النائب عبد
الرحمن زيدان

اعتقلت األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في محافظة طولكرم في احلادي والعشرين
من شهر أيلول عبد الرحمن زيدان النائب في اجمللس التشريعي عن حركة حماس واحتجزته لساعات
قبل أن تقوم بإطالق سراحه على خلفية تصريحات كان أدلى بها بعد اغتيال اجليش اإلسرائيلي
للقيادي في حركة حماس الشهيد إياد أسعد شلباية .وقد نفى محافظ طولكرم في حينه طالل
دويكات صدور أي أمر اعتقال بحق النائب زيدان ،موضحا أن ما جرى هو قيام أجهزة األمن مبداهمة أحد
املنازل ألسباب أمنية وتصادف وجود النائب زيدان داخل هذا املنزل فأصر على معرفة املوضوع.
وما بني نفي رسمي لالعتقال ،وتأكيد له من قبل النائب زيدان ،واستنكار ملا جرى  ،بدا اهتمام
الصحف الثالث هامشيا جدا بهذا احلدث بحيث لم توله أية الصحيفة ما يستحقه من متابعة ،بل
أن رواية النائب املعتقل لم ترد في تلك الصحف ،واستعيض عنها بإيراد بيانات الشجب واالستنكار
من قبل قوى سياسية أخرى مثل حزب الشعب واجلبهة الدميقراطية وكانت عنوانا ثانويا وفرعيا،
بينما برز في التغطية على نحو خاص النفي الصادر عن محافظ طولكرم بهذا اخلصوص.

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

صحيفة «القدس» وفي عددها الصادر ليوم  22أيلول  2010نشرت تقريرا حول ذلك على ميني
صفحتها الثالثة لم يشر إلى عملية االعتقال ذاتها ال في عنوان تقريها وال حتى في النص:
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حزب الشعب واجلبهة الدميقراطية استنكرا احلادث...
محافظ طولكرم ينفي قيام األجهزة األمنية
باعتقال النائب عبد الرحمن زيدان

أما االستهالل الذي بدأت به الصحيفة تقريرها نقال عن مراسلها في طولكرم وعن وكالة األنباء
الفلسطينية الرسمية «وفا» ،فكانت تصريحات محافظ طولكرم العميد طالل دويكات وخصصت
لهذه التصريحات مساحة كبيرة ،تركزت حول اتهام دويكات للنائب زيدان بالتستر خلف حصانته
كنائب في اجمللس التشريعي ليكيل االتهامات لألجهزة األمنية فيما يتعلق بحادثة استشهاد
الناشط في حماس مبخيم نور شمس إياد شلباية ،وبالتالي بدت االتهامات املوجهة لزيدان وتبرئة
األجهزة األمنية من عملية االعتقال هي املوضوع الرئيس في التقرير وليس اعتقال واحتجاز نائب
منتخب أدلى بتصريحات اتهم في أعقابها باستغالل حصانته كنائب.
وبالنسبة لعملية االعتقال ذاتها وردت اإلشارة إليها في الفقرة الثانية من التقرير بصورة عابرة،
نقال عما وصفته الصحيفة باتهام حركة حماس لألجهزة األمنية «باعتقال النائب عن كتلة
التغيير واإلصالح عبد الرحمن زيدان من منزله في بلدة دير الغصون» دون أن تشير الصحيفة إلى
الكيفية التي اعتقل بها وخلفية االعتقال وأسبابه ،ودون أن تكلف نفسها عناء االتصال مع النائب
زيدان نفسه ،ومحاولة معرفة حقيقة ما جرى.
لكن «القدس» اكتفت برصد ردود الفعل على عملية االعتقال الصادرة عن د.حسن خريشه عضو
اجمللس التشريعي الذي طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بفتح حتقيق في ما جرى مع
النائب زيدان ،وكذلك استنكار حزب الشعب أي مس بأعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيني
وحصانتهم ،كما نقلت تصريحات إدانة واستنكار صادرة عن قيس عبد الكرمي (أبو ليلى) عضو
اجمللس التشريعي ،وعضو املكتب السياسي للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني الذي وصف
«قيام عناصر من بعض األجهزة األمنية مبداهمة وتفتيش منزل النائب زيدان في دير الغصون
واحتجازه لفترة وجيزة ،مما يشكل انتهاكا فظا حلصانته البرملانية».
ونتساءل هنا  :ملاذا أسقطت الصحيفة من متابعتها لهذا احلدث رواية النائب زيدان املعني األول مبا
جرى؟ وملاذا غيبت رد فعل حماس التي ينتمي إليها النائب املذكور في وقت اقتصرت تغطيتها على
ردود فعل فصائل أخرى ،في حني برزت رواية السلطة التنفيذية ونفيها لصدور أي أمر اعتقال في
مستهل تقريرها  ،وهي رواية احتلت املساحة األكبر من التقرير؟
الواقع أن هذه التغطية وبالطريقة التي ظهرت بها هي تغطية ضعيفة ومنقوصة ،وتفتقر للموضوعية
واملهنية ،وحلق القارئ واجلمهور في احلصول على املعلومات الدقيقة والصحيحة حيال حدث كهذا ،ألن
النائب زيدان أو أي نائب آخر يتعرض النتهاك حصانته البرملانية ليس مواطنا عاديا بل هو ميثل قطاعا
هاما من اجلمهور  -مع أهمية التأكيد هنا على ضرورة صيانة حق أي مواطن في التعبير. -
ولو أتيح لنا إعادة تغطية اعتقال زيدان واحتجازه والتحقيق معه ،فحري بنا أن نبرز بداية عملية
اعتقال استنادا إلى تصريحات ننسبها إليه ونستقيها منه عبر لقاء أو حديث صحفي معه ،ثم
نأتي برد الفعل الرسمي للتعليق على اتهامات زيدان لألجهزة األمنية باعتقاله ،ثم نرصد ردود
الفعل الفصائلية وتلك الصادرة عن بعض الفعاليات الرسمية والشعبية إن وجدت ،ما يتطلب منا
عنوانا بديال يعكس ما يحتويه النص متاما من قبيل:
حزب الشعب و«الدميقراطية» تستنكران اعتقاله...
النائب عبد الرحمن زيدان يؤكد اعتقاله من قبل األجهزة األمنية ومحافظ طولكرم ينفي
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الصفحة األولى كما جاءت في الصحيفة:

278

الصفحة األولى بعد إعادة التحرير:
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صحيفة «األيام» كانت أكثر جتاهال في تغطيتها لهذا احلدث من صحيفة «القدس» سواء في املوقع
الذي اختارته الصحيفة لنشر تقريرها عليه وهو الصفحة السابعة وعلى عمودين فقط ،أو من حيث
مضمون التغطية الذي اقتصر على تصريحات اإلدانة واالستنكار الصادرة عن النائب قيس عبد الكرمي:
أبو ليلى :التطاول على النائب زيدان انتهاك فظ حلصانته البرملانية

وخالف رد الفعل هذا لم تورد الصحيفة أية معلومات أخرى تتعلق مبالبسات وظروف عملية
االعتقال وأسبابها ،مبا في ذلك:
•عملية االعتقال ذاتها وحقيقة ما جرى مع النائب زيدان واتهامات حركة حماس لألجهزة
األمنية باعتقال نائبها.
•جتاهل تصريحات محافظ طولكرم العميد طالل دويكات ونفي صدور أي أمر اعتقال بحق
النائب احلمساوي ،وهذا أمر غير معتاد من قبيل الصحيفة التي عادة ما حتتل الرواية الرسمية
مساحة مهمة في تغطيتها ألي حدث يتعلق بها.
•جتاهل ردود فعل الفصائل األخرى التي وردت في صحيفة «القدس» ،ما يعكس تهميشا من
قبل الصحيفة لردود الفعل هذه وإقصاء ملواقف تلك الفصائل.
ولم تقدم الصحيفة أي تبرير لهذا التجاهل وتهميشها حلدث يتصل بالرأي العام وحقه في معرفة ما
جرى ،خاصة أن بعض القنوات الفضائية ومنها قناة «اجلزيرة» تابعت موضوع االعتقال واستضافت
النائب زيدان والذي حتدث عن الكيفية التي فيها مداهمة منزله وتفتيشه ومصادرة حاسوبه اخلاص،
وإخضاع زوجته وابنته لالستجواب والتحقيق من قبل عناصر نسائية في األجهزة األمنية.
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ومثل هذا التجاهل والتهميش حلدث يتعلق باجلمهور يطرح أكثر من تساؤل حيال دور وسائل
اإلعالم احمللية خاصة الصحف الثالث اجتاه جمهور قرائها ومواطنيها ،عدا ما يطرحه هذا احلدث من
تساؤالت حول مهنية وموضوعية وسائل اإلعالم ومصداقيتها في تناولها ألحداث من هذا القبيل.
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ولو أتيح لنا إعادة تغطية اعتقال زيدان واحتجازه والتحقيق معه ،فحري بنا أن نبرز بداية عملية
اعتقال استنادا إلى تصريحات ننسبها إليه ونستقيها منه عبر لقاء أو حديث صحفي معه ،ثم
نأتي برد الفعل الرسمي للتعليق على اتهامات زيدان لألجهزة األمنية باعتقاله ،ثم نرصد ردود
الفعل الفصائلية وتلك الصادرة عن بعض الفعاليات الرسمية والشعبية إن وجدت ،ما يتطلب منا
عنوانا بديال يعكس ما يحتويه النص متاما من قبيل:
حزب الشعب و»الدميقراطية» تستنكران اعتقاله...
النائب عبد الرحمن زيدان يؤكد اعتقاله من قبل األجهزة األمنية ومحافظ طولكرم ينفي

الصفحة األولى كما جاءت في الصحيفة:
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الصفحة األولى بعد إعادة التحرير:
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أما صحيفة «احلياة اجلديدة»  ،فلم تكن أفضل حاال في تغطيتها لهذا احلدث من صحيفتي
«القدس» و«األيام» ،حيث نشرت تقريرا حول هذا املوضوع أسفل يسار صفحتها التاسعة عكس
اهتمام الصحيفة املتدني بهذا احلدث ،في مقابل إبراز موقف السلطة التنفيذية ونفي األخيرة صدور
أي قرار باعتقال النائبني زيدان والقرعاوي ،وإرفاق تقريرها بصورة حملافظ طولكرم خالل مؤمتر صحفي:
نفى صدور أي قرار باعتقال النائبني زيدان والقرعاوي
محافظ طولكرم يدحض افتراءات حماس بخصوص اغتيال «شلباية»

ومن مالحظتنا لعنوان تقرير مراسل الصحيفة في طولكرم مراد ياسني نرصد ما يلي:
•جتاهل الصحيفة قضية اعتقال واحتجاز النائب زيدان.
•إبراز وجهة النظر الرسمية فقط والدفاع عنها خاصة فيما يتعلق بنفي االتهامات باالعتقال
من أساسه.
•غياب أي رواية للنائب زيدان عما جرى معه ،وجتاهل موقف ورد فعل حماس والفصائل األخرى
من عملية االعتقال.
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•حتويل اتهامات حماس ألجهزة أمن السلطة باعتقال نائبها إلى هجوم على احلركة وحتويرها
إلى قضية أخرى تتعلق باغتيال الشهيد إياد شلباية وهو حدث مت قبل أسبوع من اعتقال
النائب زيدان.
والشيء ذاته ميكن مالحظته على نص التقرير الذي خصص بكامله للمؤمتر الصحفي حملافظ
طولكرم واختتم ببيان صادر عن حركة فتح أقاليم الضفة الغربية ندد فيه مبا أسماه “اتهامات
حركة حماس الباطلة ضد أجهزة األمن وحتميلها مسؤولية اغتيال شلباية مؤكدة أن حركة
حماس تواصل زرع بذور الشقاق والتمزق من خالل ترويج السموم عبر أدواتها املأجورة وماكنتها
اإلعالمية” – كما ورد في نص البيان.-
ومن خالل مراجعتنا وقراءتنا لنص التقرير يتضح ما يلي:
•تطابق النص مع العنوان فيما يتعلق بنفي االعتقال وحتوير القضية إلى “افتراءات” حماس
بخصوص اغتيال “شلباية ،واتهامها مبحاولة خلق فتنة في الضفة الغربية.
•عدم التطرق إلى قضية االعتقال واالحتجاز للنائب زيدان إال من خالل الرواية الرسمية بنفيها،
وجتاهل روايته بشأن حقيقة ما جرى معه.
•جتاهل ردود الفعل األخرى الصادرة عن بقية الفصائل ،واقتصار ذلك على بيان حركة فتح الوارد
أعاله والذي لم يأت على قضية االعتقال ،بل شن هجوما عنيفا على حماس بسبب اتهاماتها
ألجهزة األمن الفلسطينية بشأن املسئولية عن اغتيال شلباية.
وفي احملصلة ،فإن تغطية الصحف الثالث لهذا احلدث كانت دون املستوى الذي يستحقه من اهتمام
ومتابعة ،بل أن التغطية وردت قاصرة عن تقدمي معلومات حقيقية للجمهور كما رأينا في تغطية
«القدس» و»األيام»  ،ومجتزأة ومنقوصة متاما كما وردت في «احلياة اجلديدة» التي تبنت الرواية
الرسمية بالكامل وبدت مستميتة في الدفاع عنها ،في حني لم يحظ احلدث بتغطية مناسبة
في الصفحة األولى في الصحف الثالث ،بل جاء في صفحاتها الداخلية :الثالثة ،والسابعة،
والتاسعة ،ودون ما يستحقه من متابعة حلقيقة وتفاصيل ما جرى.

القراءة النقدية لإلعالم المكتوب

ولو أتيح لنا إعادة تغطية اعتقال زيدان واحتجازه والتحقيق معه ،فحري بنا أن نبرز بداية عملية
اعتقال استنادا إلى تصريحات ننسبها إليه ونستقيها منه عبر لقاء أو حديث صحفي معه ،ثم
نأتي برد الفعل الرسمي للتعليق على اتهامات زيدان لألجهزة األمنية باعتقاله ،ثم نرصد ردود
الفعل الفصائلية وتلك الصادرة عن بعض الفعاليات الرسمية والشعبية إن وجدت ،ما يتطلب منا
عنوانا بديال يعكس ما يحتويه النص متاما من قبيل:
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حزب الشعب و»الدميقراطية» تستنكران اعتقاله...
النائب عبد الرحمن زيدان يؤكد اعتقاله من قبل األجهزة األمنية ومحافظ طولكرم ينفي

الصفحة األولى كما جاءت في الصحيفة:
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الصفحة األولى بعد إعادة التحرير:
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Al Quds ran a report on the subject on the right-hand side of Page 3 but did
not directly mention the arrest, neither in its headline nor in the actual text. It
rather began its report by focusing on the governor’s denial and hence went
into the accusations against Zeidan and the exoneration of the security forces
regarding his arrest. That was the main subject of the article rather than the arrest
and detention of an elected member of parliament. Hence, Al Quds’ coverage
appeared weak, incomplete and lacking objectivity and professionalism because
readers have the right to obtain accurate and correct information about what
happened to a PLC member whose parliamentary immunity was violated.
Al Ayyam was even more disregarding in covering the incident than Al Quds,
whether in terms of the location it chose to print its report, which was Page 7
over two columns, or in terms of the content of the coverage which was limited
to the statements of condemnation from PLC member Qays Abdel Kareem of
the DFLP. The newspaper did not offer any justification for this disregard and
marginalization of the incident, which is relevant to public opinion and its right to
know what happened.
Al Hayat Al Jadida was no better than its counterparts. It ran a report on the subject
on the bottom left-hand side of Page 9, which shows how little the newspaper’s
interest is in the story. Rather, it highlighted the position of the executive authority
and its denial of issuing any arrest warrant against PLC members Zeidan and
Qarawi. Along with the report, the newspaper printed a picture of the Tulkarm
governor during a press conference in which he refuted “what the newspaper
said” about issuing an arrest warrant against Zeidan.
In short, the coverage of the three newspapers of this incident fell short of
the attention and follow up it deserved. Rather, the coverage was lacking and
completely adopted the official version of events. The actual incident did not
receive the attention it deserved, which is coverage on the front page and a follow
up of the details of what happened.
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which hundreds of children participated. In spite of the importance of this national
occasion, the local papers offered mediocre coverage of it in its inside pages.
Only Al Ayyam gave the event a lead headline. It ran a report over five columns
on the right-hand side of its front page with details from its reporters in the various
districts and also from news from WAFA, the official Palestinian news agency.
This reflected the newspaper’s interest in local sources of information. The report
came with a picture that completely reflected the event, depicting happy children
whose faces had been painted. Furthermore, the report included all the festivals
and activities carried out on this occasion. It also published a cartoon on its back
page of a child wearing a kuffiyeh with a background of a Palestinian flag with the
State of Palestine embossed on it.
Al Quds sufficed with printing a picture on the left-hand side of its front page
depicting four children playing near the separation wall surrounding Shufat
Refugee Camp. The caption linked the playing children with the occasion of
Palestinian Children’s Day and their suffering because of the wall. Hence, the
picture and what it symbolized was not a strong reflection of Children’s Day as a
national event, something Al Ayyam succeeded in achieving. Al Quds ran a report
on the festivals and activities organized in the districts at a much lesser scale than
Al Ayyam. Meanwhile, Al Hayat Al Jadida’s coverage of this occasion was limited
to a report on its front page about a march for the children of prisoners in a short
text published over one column, which the newspaper took from the independent
news agency Maan. The newspaper did, however, offer an expanded coverage
of the event on four of its inside pages through news stories and report about
the activities in West Bank districts along with pictures of children. Hence, the
coverage of the three newspapers was very conventional and superficial and was
limited to the occasion itself without delving into its implications.

Sixth: The arrest and detention of Hamas PLC member Abdul
Rahman Zeidan
On September 21, 2010, Palestinian Authority security services in the Tulkarm
district arrested Hamas PLC member Abdul Rahman Zeidan and held him for
hours before releasing him for reasons related to statements Zeidan made after
the Israeli army arrested Hamas leader Iyad Asad Shalbaya. At the time, the
Tulkarm governor Talal Dweikat denied that any arrest warrant had been issued
against Zeidan even though the latter confirmed that the security services did
arrest him.
The three newspapers gave marginal interest to the official denial of the arrest
and the consequent confirmation and condemnation of it. None of the newspapers
gave it the attention it deserved. The version of the arrested PLC member
was not even mentioned in the papers and was replaced with statements of
condemnations from other political forces such as the People’s Party and DFLP.
It was given a secondary headline with the Tulkarm governor’s denial especially
highlighted in the story.
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Fourth: The deposed government demolishes dozens of
houses in Rafah
The three newspapers focused on the deposed government’s executive security
forces demolition on May 18, 2010 of dozens of citizens’ homes in Rafah in
the southern Gaza Strip under the pretext of lack of licensing. At the time, the
demolitions aroused varying reactions, whether from the homeowners themselves
who said the demolitions caused them extensive damages or from the deposed
government that defended them, saying the houses were built illegally. At the
same time, the various factions and political forces condemned the demolitions
altogether.
Two of these newspapers- Al Quds and Al Hayat Al Jadida – addressed this
event while the third, Al Ayyam did not address it at all in spite of its gravity and
importance. Even so, the coverage by Al Quds and Al Hayat Al Jadida was not
up to par with the event and outcomes of the demolitions. Al Quds, for example,
ran the story on its front page, with one picture over three columns showing a
woman gathering up her furniture after her house was demolished. There was
no mention of the actual demolition except for what was written in the caption.
Instead, Al Quds chose to print a report on the subject at the far left of Page
3, taken from Reuters instead of depending on its Gaza correspondents even
though this is a local issue which the newspaper’s correspondent should have
covered. The report on the demolition was part of another report by AFP, which
focused on the deposed government’s execution of three Gazans charged with
murder. What is noteworthy is that Al Quds’ coverage of the reactions to the
incident was confined to a condemnation from Fateh. No other reactions were
published from rights organizations or from other factions and forces.
Al Hayat Al Jadida’s coverage was not much different than that of Al Quds. We can
say that the similarities between the two newspapers were clear on the subject
of the demolitions in Rafah and the executions of the three citizens convicted of
murder. As for Al Hayat Al Jadida’s sources, they were limited to international
news agencies only. This begs the question as to the role of the newspaper’s
local correspondents in covering important internal developments and the reason
for their obvious shortcoming in this regard.
Al Ayyam, meanwhile, did not make one reference to the demolitions that took place
in Rafah. We found no logical explanation for this, especially given the importance
of such a local development that should have been covered in its news.

Fifth: local activities on the occasion of Palestinian Children’s
Day
12

On April 5, 2010, various activities were organized in West Bank districts on the
occasion of International Children’s Day, which included marches and festivals in

Al Quds newspaper ran the news as its lead story over eight columns, four of
which included the headline. The remaining four included a picture of a Gazan
man holding up two photos of Libyan leader Muammar Al Qaddafi and his son
Saif Al Islam during a rally to support the Libyan aid ship. Hence, this was the
most significant news piece in the newspaper’s coverage of the ship crisis.
As for its sources, Al Quds basically depended on a phone interview conducted
by its special correspondent with Saif Al Islam Qaddafi who announced the
beginning of the end of the crisis. Furthermore, the newspaper expanded its
coverage to include Palestinian, Arab and Israeli reactions to the Hope ship
and took its information from local and international news agencies. Thus,
the newspaper showed a particular interest in having a variety of sources to
be able to follow the event. It also showed particular interest in the incident
by publishing a cartoon by local artist Khalil Abu Arafeh, published over six
columns on Page 18.
Meanwhile, Al Ayyam allocated only four columns to the subject even though it
was its lead headline. Neither was there a picture of the ship or of the protesters
in Gaza waiting for its arrival. Instead, it published a picture on a completely
different subject, which showed the continued settlement expansion in the Kiryat
Arba settlement in Hebron. Hence, the picture looked unnatural and unrelated to
the subject of the Libyan aid ship.
As for its sources, Al Ayyam depended on reports from international wire services
and sufficed with publishing clips from a statement by the Qaddafi International
Charity and Development Foundation about the Institute’s consent to change the
course of the ship. The only difference was in a quote taken from the wire services
about the hampering conditions, which appeared in quotations. This indicated a
sort of sarcasm even though the statement did not put these words between
quotations. Furthermore, Al Ayyam did not expand its coverage to include
Palestinian reactions, namely those of Hamas and the statements coming from
the deposed prime minister in Gaza Ismail Haniyeh about the ship crisis. Instead
the newspaper totally ignored them. However, like Al Quds, Al Ayyam published
a cartoon by Baha Al Bukhari on its back page over five columns about the ship
arriving at Al Arish port.
As for Al Hayat Al Jadida, the newspaper did not give the story much attention
on its front page. It ran a story about it over two columns only in the middle of
the front page taken from AFP and without a picture. Furthermore, the headline
appeared weak and did not portray the seriousness or gravity of the crisis.
On its Page 8, Al Hayat Al Jadida focused on the details of the agreement to end
the Libyan ship crisis, partially basing its information on Egyptian television. As
for covering reactions to the event, Al Hayat Al Jadida indulged more in this in
its inside pages, covering local, Arab and Israeli reactions to the crisis. It did not
however, include a cartoon.
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As for Al Hayat Al Jadida, it merged between the execution as an event and the
deposed government’s demolition of dozens of homes in Rafah which were built
without a license. It did highlight the execution first in its headline, which read:
“Hamas executes three citizens in Gaza convicted of murder…
Discontent in Gaza over the demolition of dozens of houses”
The newspaper used Reuters and the French press as sources of information
for these two events. The text of the report read, “the deposed government of
Hamas, which controls Gaza, executed three citizens its says were convicted of
murder.”
We also found that the newspaper allocated a larger space for its coverage of the
executions on Page 10 where a five column report was printed on the top right
hand side of the page from its Gaza correspondent and from WAFA, the official
Palestinian news agency. Here there was a different headline from those taken
from the international news agencies:
“Rights organizations condemn the executions and consider them a form
of torture.
Hamas carries out the execution of three citizens
Despite lack of presidential ratification.”
Meanwhile, the headline in Al Ayyam on the executions was closer to that of Al Quds:
“Rights organizations oppose the lack of ratification from the President
for the executions;
The deposed government executes three criminal prisoners by firing squad”
However, the newspaper expanded its coverage of this event and followed
up on the reactions to it, especially those of rights organizations. found that
the newspaper’s correspondent adhered to the literal wording of the released
statements from these organizations and the phrases related to the party that
carried out the execution. It conveyed the positions of all other parties relevant to
the incident unlike Al Hayat Al Jadida.

Third: The Libyan “Ship Hope” Crisis
In our seventh report published in August, 2010, the Monitoring Unit, we focused
on analysis and critical reading of the three papers’ coverage of the Ship Hope
crisis, which was bringing humanitarian aid to the Gaza Strip and which ended in
an agreement to unload its cargo at the Egyptian Arish port.
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Like in all the other reports, there was a discrepancy in the location and scope of
the coverage and the sources of information, which set each paper apart from the
rest according to the individual interests of the papers and their editorial policies.

affects them. Hence, coverage of the events in the two newspapers published in
Ramallah were closer in terms of their political positions and tendencies to those
of Palestinian political decision makers.
However, Al Quds’ coverage of these events was completely different from Al
Ayyam and Al Hayat Al Jadida. The report on the border clashes came at the
bottom right hand side of the front page over three columns only. The picture
with it was of a congregation of angry protesters climbing the border wall with
Egypt without indicating that they were Hamas activists or followers. Neither did
it mention the killing of the Egyptian soldier in its headline or the injuries on the
Palestinian side. Rather, it described what happened during the “bloody clashes”.
Rather, the newspaper chose the report on Israeli settlement escalation in
Jerusalem as its main headline on the front page, indicating that it was the most
important event of the day.
It was clear from our monitoring that Al Quds was the most balanced in its
coverage of this event given that it depended on a number of media and official
sources from both the Palestinians and Egyptians in addition to what it took from
the wire services. It called things their appropriate names in the text of the report
and in the picture captions, which seemed more objective and accurate than
those in Al Ayyam and Al Hayat Al Jadida.

Second: The execution of three citizens charged with murder
by the deposed government
This was one of the subjects followed by the monitoring unit in its fifth report
issued in June 2010. We were aware of the terms used to describe the execution
during our monitoring of the coverage and the clear discrepancies in this regard
between the newspapers. This is in addition to the location in which the report
was placed and the information offered.
Al Quds newspaper described what happened as a “carrying out of a death
sentence” whereby the executive party was the “deposed government”, which
were also the two terms used by Al Ayyam. This was different from Al Hayat
Al Jadida’s headline, which read: “Hamas executes three citizens from Gaza
convicted of murder.”
The difference in meaning and connotation between the two terms used in Al
Quds and Al Ayyam on the one hand is huge, which indicate that the execution
was carried out in accordance with a court order. Al Hayat Al Jadida, on the other
hand used a headline that indicated the execution was carried out without a court
and by Hamas rather than the deposed government through its interior ministry.
Furthermore, Al Quds also made the same mistake in its report by saying that,
“the deposed government of Hamas, which controls Gaza, executed three
citizens…” taken from AFP.
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responsible for the clashes in its main headline, it did so in the caption of the
accompanying picture, which read:
“Hamas supporters pelt Egyptian police with stones at the border during
clashes there yesterday.”
Furthermore, the text of the report, which began with the killing of the Egyptian
soldier, also includes a number of other indications that imply the soldier was
killed by Hamas supporters despite the fact that this was still unknown and
unclear as to who was responsible.
Unlike Al Ayyam and Al Quds, Al Hayat Al Jadida chose a local political event that
occupied headlines and the news broadcasts at the time, which was the increase
in Israeli settlement construction in occupied east Jerusalem. This reflected the
priorities of each paper towards both events and their linkage to the internal
Palestinian scene, especially in relation to national reconciliation efforts and the
impasse in the political process, which came in tandem with an escalation of
Israeli field operations.
Such a discrepancy was found in Al Hayat Al Jadida, which merged the two events
and highlighted them in the middle of the front page. It chose the escalation in
Israeli settlement activity and put it on the right of the front page. It also highlighted
the events on the Egyptian-Palestinian border. However, like Al Ayyam, it chose
an interesting headline for the clashes and held Hamas responsible for the
demonstrations in Rafah and the killing of the Egyptian policeman. This appeared
at the beginning of the report as well as basing it on Egyptian security sources
and international wire service reports. This is despite the fact that the latter
did not attribute responsibility for the death of the Egyptian soldier to anyone.
Furthermore, the jargon used by the newspaper indicated that the death of the
Egyptian soldier was no accident but was rather a “sniper operation”, indicating a
premeditated act. The newspaper did not mention the injured on the Palestinian
side at all, two of whom were in serious condition.
It was clear from the monitoring that the newspaper was concerned with holding
Hamas responsible, which was apparent in the caption under the picture
accompanying the report:
“Hamas demonstrators stone an Egyptian security tower”
Under another picture, the caption read:
“Armed Hamas operatives beat protesters with nightsticks to quell the
clashes in Rafah yesterday”
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The fact is that the coverage of Al Ayyam and Al Hayat Al Jadida of the
clashes at the Palestinian-Egyptian border reflected the editorial policies of the
two newspapers towards the events, proving the internal Palestinian split still

Third: Examples and models:

As previously mentioned, the results and analysis of the monitoring was presented
to the participant students in the five meetings along with a considerable amount
of critical reading of a number of reports. Most of these addressed local internal
issues in addition to some subjects linked to local, Arab and international events.
It will suffice for this summary to present a number of examples and models of the
reports about the shortcomings or faults we found in the three papers’ coverage
of events. These are the most prominent of examples we found and which were
discussed with the students.

1. Clashes at the Palestinian-Egyptian border on the eve of the
arrival of the Lifeline Convoy to the Gaza Strip.
On January 6, 2010, the Palestinian-Egyptian border was the scene of clashes
between Egyptian forces and Palestinian protestors on the eve of the arrival of
the Lifeline Convoy. The demonstrators were protesting the barring of the convoy
from reaching Gaza, which resulted in the killing of an Egyptian soldier and
the injury of dozens of protestors. Additionally, accusations flew between the
Egyptian and Palestinian sides over who was responsible for the soldier’s death
and the injuries on the Palestinian side. At the time, it was not clear as to who was
responsible for the events and their outcome.
The monitoring we carried out on the three papers in our first report, published
in February of 2010, showed the clear differences in the coverage of this event
in terms of the location of the news piece on the front page of each paper and
the content and accuracy of the news report. The discrepancy was very clear
between Al Ayyam on the one hand and Al Quds and Al Hayat Al Jadida on the
other.
Al Ayyam ran the report as a lead story on the right-hand side of the front page
given that it was the most important and pressing story of the day. It also chose
a three line headline for it. While the newspaper did not hold the Palestinians
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monitor the faults and to try and re-edit and rephrase them on their own, based
on the information and interactive meetings they participated in with MIFTAH.
There was also an increased awareness of the reasons why each newspaper
highlighted a certain report over another for instance. At the last meeting between
the monitoring unit and the students it was clear that the project had served its
purpose. One indicator was the students’ desire to continue with similar projects
and to even develop them further by including representatives from the written
press to listen to their own views about the editorial policies followed by each
of their papers and to look into the reasons behind the faults in their current
coverage along with the possibility of overcoming and rectifying these faults.
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Second: Interactive meetings

Since the start of the project at the beginning of 2010, the Media Monitoring
Unit at MIFTAH has held five meetings, the last of which was held at Al Quds
University campus in Ramallah on 19/10/2010 in which 13 of university students
participated. This is with the knowledge that the overall number of students
who participated in the five meetings held both at Al Quds University’s media
department and MIFTAH’s headquarters reached 75.
A critical and analytical reading of a number of reports 10 was presented to these
students, which addressed the three papers. Discussions were held about the
reports and the students were introduced to the shortcomings and faults in the
newspapers’ coverage of certain news pieces. This included the location of the
reports on the front pages, the size and space given to them and the content and
sources of the reports which were used – if they were local or from well-known
international wire services and the accuracy of the information offered. There
was a focus on the discrepancies between the coverage by the different papers
and an attempt to understand the reasons for these discrepancies in addition to
the editorial policies followed by each newspaper. Furthermore, there was a reediting of the headlines of these dailies and their reports and news. They were
re-worded in a way that was more congruent with sound editorial lines that do
not compromise content and which put the material in the right perspective. This
included a review of the pictures and captions accompanying the stories and the
space and location they occupied. The captions were also re-edited to fall more
in line with the photo. This was all discussed with the participating students at
every meeting. The students were very enthusiastic in their participation which
indicated that there is a need for this new kind of acquired knowledge in training.
Many of them showed an awareness of the shortcomings in the news coverage
of the local print press and the need to overcome them along with the need to
offer a different kind of edited media material that follows professional standards.
From the discussions and subsequent descriptions and explanations during the
five meetings, we felt there was a growing understanding and knowledge among
the students of the issue at hand. Some even told us that they kept copies of
the newspapers each day and went over the headlines and news stories to
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First: Introduction

This project revolves around a critical reading of the Palestinian print press
through three local newspapers Al Quds, Al Ayyam and Al Hayat Al Jadida, which
is being carried out in partnership with Konrad Adenauer Stiftung.
This includes the publication of 10 reports over the course of 2010. These
publications contain an analytical and critical review of the way in which these
newspapers deal with local, Arab and international events, both politically and
on the ground. They also deal with the way in which the newspapers cover the
events and the priorities of these dailies in choosing their topics, headlines and
reports.
In this context, five meetings were held in coordination with the administrations of
Palestinian universities and media departments, namely with Al Quds University
at which most of the meetings took place. Students from Birzeit and Al Najah
Universities participated where the results of the reports were presented in
addition to discussion sessions with the media students participating in this
project. Here they were exposed to the faults in the media coverage of the three
newspapers. In addition, possible alternatives were offered to overcome these
shortcomings.
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Preface:

The Palestinian media is currently on the long road to become a serious and truly
independent force inside the Territories. It plays a major role in influencing the
public discourse and opinion. But there are still various obstacles and furthermore,
there is a need for more accurate reporting and nonbiased information. Concerted
efforts are needed to reshape the Palestinian media in a way that would put it on
equal footing with the international standards.
These beliefs create important intersections between the work of MIFTAH (The
Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy)
and the Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Ramallah. Since 1996, KAS has
been present with its office in the Palestinian Territories where it promotes not
only democracy and the Rule of Law but also the development of a free and
independent media. MIFTAH, a Palestinian NGO founded in 1999, also works to
strengthen the position of the media.
Therefore, KAS Ramallah is supporting the MIFTAH project “Promoting Good
Governance through Empowering Media Students: A Critical Reading of Print
Media.” We agreed to start the project by initiating a “Media Monitoring” unit to
monitor and follow up the media coverage presented by the Palestinian Printed
Media outlets. The aim is to offer media students at Palestinian universities
practice-oriented presentations, workshops and training on responsible reporting
that will hopefully lead to the establishment of critical reading and responsible
media courses in the future.
This publication is the summary of the first phase of this project which consisted
i.a. of five presentations held in the course of 2010. The report is crucial to increase
public awareness of the effect the media has on shaping perceptions. Hence, this
is another important step to improve the Palestinian media environment.

Felix Dane

Resident Representative to the Palestinian Autonomous Territories
Konrad-Adenauer-Stiftung
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