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، "األيام"، "القدس( "يقوم هذا المشروع على القراءة النقدية لإلعالم الفلسطيني المكتوب 
  ".ا ورآونراد أدين"ية نبالشراآة مع المؤسسة األلما" ) الحياة الجديدة"و

تحوي مراجعة تحليلية ونقدية للطريقة  2010ويشتمل على إصدار عشرة تقارير على مدار العام 
التي تتعامل بها تلك الصحف مع أحداث ميدانية وسياسية محلية وعربية ودولية، وآيفية تغطيتها 

بارها وتقاريرها، لهذه األحداث ، وأولويات تلك الصحف في اختيار مواضيعها وعناوين أخ
وسيتم عقد خمسة لقاءات يجري التنسيق بشأنها مع إدارات الجامعات الفلسطينية، أو عبر أقسام 
وآليات اإلعالم في الجامعات التي ستعقد فيها هذه اللقاءات، والتي  سيتخللها عرض نتائج 

مكامن الخلل في التقارير إضافة إلى حلقات نقاش مع طلبة اإلعالم فيها ، بهدف إطالعهم على 
  . التغطية اإلعالمية في الصحف الثالث ، والبدائل الممكنة لتجاوز هذا الخلل

 
ا           ة وسياسية متنوعة أوردته داثا ميداني د أح راءة والنق ل والق دينا بالتحلي يرصد التقرير الذي بين أي

ى صف  " الحياة الجديدة"و ،"األيام" ،"القدس": الصحف الفلسطينية اليومية الثالث ى  عل حاتها األول
  :أبرزها ،2010ثاني من العام  آانون 31و 12 و 9و 7في الفترة الواقعة ما بين 

  
اة   - ى الصدامات على الحدود الفلسطينية المصرية عشية وصول قافلة شريان الحي قطاع   إل

  .غزة ، وسقوط جندي مصري وعشرات الجرحى الفلسطينيين خالل هذه الصدامات
ومي  فلسطينيين في غا 6استشهاد  - ى     11و 8رتين إسرائيليتين منفصلتين ي اني عل انون ث آ

 .منطقة األنفاق في رفح
اع            - ذا االجتم امي الصادر عن ه ان الخت تح وفحوى البي ة ف ة لحرآ اجتماع اللجنة المرآزي

 . 2010آانون ثاني  11يوم 
وم   .تصريحات د - اني    30محمود الزهار القيادي في حرآة حماس ي انون ث حول   2010آ

 .الفلسطينيةالمصالحة 
  
   

  المصريةواالشتباآات على الحدود الفلسطينية " شريان الحياة"قافلة : أوال
  

اني      الفلسطينية اشهدت الحدود  انون الث وم السادس من آ ة    2010لمصرية ي ية وصول قافل ، وعش
ين   17مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من المحملة ب" شريان الحياة" دولة اشتباآات وصدامات ب

ة من دخول قطاع          قوى ا ع القافل ى من انوا يحتجون عل ألمن المصرية ، ومتظاهرين فلسطينيين آ
دي مصري      ل جن ن مقت ه ع ي حين فر ف ا أس زة، م ادل   غ د تب اهرين، وق رات المتظ ابة عش وإص

ه       ا أوقعت دي المصري، وم ل الجن ك الصدامات   الجانبان االتهامات بشأن المسئولية عن مقت من   تل
ئولية أي طرف عن    سطينيالفل في الجانب إصابات ، في وقت لم تكن اتضحت فيه ولغاية اآلن مس

  .تلك األحداث ، وما أسفرت عنه من نتائج، خاصة مقتل الجندي المصري
  

  تلك األحداث؟آيف غطت الصحف الثالث 
ى        ع الحدث عل بدا التفاوت واضحا بين الصحف الثالث في تغطيتها لهذه األحداث، سواء في موق

ى  ة     الصفحة األول ادة اإلخباري ي مضمون الم ذلك ف وان، وآ ار العن ي اختي ل صحيفة، وف ن آ م
ين صحيفة       .ودقتها دا ب اوت تحدي ذا التف ام "وظهر ه ة، من  " األي دة  "وصحيفتي   جه اة الجدي " الحي

  .من جهة أخرى" القدس"و
  

اره الحدث     تهايرئيسمثال، وضعت الخبر في  "األيام" فصحيفة ى، باعتب على يمين صفحتها األول
  :واختارت له عنوانا من ثالثة سطوراألبرز واألهم، 
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  عنوان فرعي – قافلة شريان الحياة تصل إلى القطاع
  عنوان رئيسي – الفلسطينية تشتعل صدامات–الحدود المصرية 

  مقتل شرطي مصري وإصابة عشرات الفلسطينيين
  

  
  

ا للجزء المت ا فرعي ارت عنوان د الصحيفة اخت ى الحدث، نج العودة إل ةوب ق بوصول القافل ى  عل إل
ال من حيث     قطاع غزة، وهو إجراء تحريري صحيح ، بالنظر إلى أن وصول القافلة آحدث هو ت

ارت في       األهمية للصدامات وما أسفر عنها من قتيل واحد وعشرات الجرحى، لكن الصحيفة اخت
اني   ارة السطر الث ا شيء من        في  عب دا فيه ا ب ر مكانه ل غي وحي  م  "تشتعل صدامات  :" التهوي ا ي

من    جمل ما حدث،االآتفاء بعنوان آخر أقل حدة ُيباإلمكان ، وآان للقارئ بأنه أمام حرب اشتعلت
  :قبيل

  وصول قافلة شريان الحياة إلى القطاع
  مقتل شرطي مصري وإصابة عشرات الفلسطينيين في صدامات على الحدود

  لك الصداماتاتهامات متبادلة بشأن المسئولية عن األحداث المؤسفة ونتائج ت
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  :ولى آما وردت في الصحيفةاألالصفحة 
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  :الصحيفة بعد إعادة التحلرير
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ومع أن الصحيفة لم تحمل جهة فلسطينية بعينها مسئولية هذه الصدامات في عنوانها الرئيسي، إال  
ة  ي الصورة المرفق ك ف ت ذل ا فعل دثأنه الي المربالح ين ورد الشرح الت ا ، ح ق للصورة، وفيه ف

  :، فإن من يتحمل المسئولية هم أنصار حماسدار الحدوديمتظاهرون يعتلون الجيظهر 
  

  
  

ح  دود           –رف ى الح دين عل ريين المتواج رطة المص ال الش قون رج اس يرش ة حم ار حرآ أنص
  .بالحجارة خالل صدامات وقعت أمس

  
ى يتحدث بدا     ى الصفحة األول ة عن  في حين أن نص التقرير المنشور عل ل شرطي مصري    ي  مقت

طيني "ب اص فلس ث أن     "رص ا يلب م م ن   ث دث ع ات    "يتح طينيين رددوا هتاف اهرين فلس متظ
ل   "منها م الوآي نهم برشق          " حسبنا اهللا ونع ام عدد م ات حماس الخضراء وق وهم يرفعون راي

ارة     ى الحدود بالحج يح  ..." الجنود المصريين المتواجدين عل ل    في تلم ى تحمي ة فلسطينية   إل جه
ى بالرغم من أن النص يشير  ، تلك األحداث إلى حماسلمسئولية عن اب رد األمن المصري    " ..إل ف

بان  ى الش دموع عل يل لل از المس ل الغ واء ، وإطالق قناب ي اله ار ف إطالق الن ورد ، "ب ا ال ي بينم
التقرير ما يثبت أن مقتل الجندي آان نتيجة رصاص أطلق من الجانب الفلسطيني، أو من نشطاء    

بأن عناصر من :"لحماس، خاصة أن الفقرة التالية من التقرير تنقل عن شهود عيان قولهم  تابعين
ن     نعهم م الهراوات وم اهرين ب ق المتظ اموا بتفري اس ق ابعين لحم رطة الت وطني والش ن ال األم

ى الشريط الحدودي    ار من            .." الوصول إل ى أي إطالق ن ا يشير إل ر م في حين ال يظهر التقري
ا          ني، فالجانب الفلسطي ة طرف دون اآلخر حول الحادث ، فيم اذا تبنت الصحيفة رواي م  لم تكن  ل

ادل االتهامات    المسئولية عن هذا الحادث واضحة بعد على ضوء نفي حماس مسئوليتها عنه ، وتب
ذا الشأن     ى         "مع الجانب المصري به ى الحادث عل ك أورد النص ردود فعل حماس عل ، ومع ذل

امي  ا س ا هم اديين فيه ان قي الن     لس ى إع ارة إل ع اإلش ل، م ري وصالح البردوي و زه وزارة "أب
  .عن فتح تحقيق في الحادث  -لم يشر إلى الحكومة المقالة –" الداخلية في غزة
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د حجب المعلومات الصحيحة  ا تعم ات، أو ربم ة المعلوم ر تنقصه دق إن التقري ارة أخرى ، ف بعب
ذا النحو    والدقيقة، والذهاب بالقارئ إلى ما أراده ال ى ه ك   ، محرر من صياغة تقريره عل ورغم ذل

دنا  ر   وج را آخ ي الصحيفة خب رئيس ف ر ال ار الخب ى يس رز إل ول ذات الموضوع  الصحيفة تب ح
  :بعنوان

  
  الرئاسة والحكومة تعبران عن بالغ أسفهما الستشهاد الجندي المصري

  

  
  

د شعبان محم    ذي   حيث يرد في الخبر االسم الكامل للجندي المصري احم  استشهد "د مصطفى ال
ئولية  ". على الحدود مع قطاع غزة برصاص أطلق من داخل القطاع وهو تلميح على تحميل المس

دي    ، وتحديدا لحماسعن مقتله للجانب الفلسطيني  ل الجن ة مقت علما بأن نص الخبر يربط بين حادث
ا   المصري والجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية  ار م ر   " جرى  من خالل اعتب عمال غي
ه االتهامات       ، "مسئول ويستهدف الجهود المصرية لتحقيق المصالحة      ال في في وقت آانت تك

  .لحماس بأنها هي من يعطل جهود المصالحة تلك
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ام ا"الالفت هنا أيضا أن صحيفة  ا          "ألي ين قطاع غزة ومصر عنوان ارت صدامات الحدود ب اخت
ى خالف صحيفتي  ى عل ا لصفحتها األول دةال"رئيس اة الجدي دس"و" حي دثا " الق ا ح ين اختارت اللت

تيطان اليهودي في             رة االس ار وهو تصاعد وتي اوين األخب ه عن ل في حين محليا وسياسيا آخر احت
ات    القدس ا يعكس أولوي ، وهذا التفاوت في االهتمام إزاء هذين الحدثين على أهميتهما وخطورتهم

ا  ة،        آل صحيفة إزاء تداعيات الحدثين وارتباطهما بم ى الساحة الفلسطينية الداخلي ان يجري عل آ
عيد           ن تص ود م ذا الجم ب ه ا واآ ية وم ة السياس ود العملي الحة، وجم ق بالمص ا يتعل ة فيم خاص

  .إسرائيلي سياسي  وميداني
  

ارز، حيث    "الحياة الجديدة"نجده في صحيفة في العنوان الرئيسي  ومثل هذا التفاوت على نحو ب
ارت التصعيد اإلسرائيلي     جمعت بين الحدثين ، وأبرز تهما على صدر صفحتها األولى، حيث اخت

النظر    ه   المتعلق باالستيطان في القدس ووضعته على يمين تلك الصفحة ، ب ى أهميت ه،  إل وخطورت
ا فعلت              ا آم ى الحدود المصرية الفلسطينية، لكنه ا جرى عل ر م ى نحو آبي ام "وأبرزت عل " األي

وان الفرعي األول حماس مسئولية      دامات، حيث  اختارت عنوانا مثيرا بشأن تلك الص  حمل العن
ل  عنوانها الرئيس الثاني إلى مقتل الشرطي المصري ، وقال أنه تطرق ، فيما التظاهرة في رفح قت

طيني،  اص فلس ث    برص وان الثال من العن ا تض ي رام اهللا   بينم ة ف ة والحكوم ة الرئاس ك إدان لتل
دف الجهد المصري إلرساء المصالحة، آما ورد في ، واعتبارها عمال غير مسئول يسته األحداث

  ":الحياة الجديدة"نص عناوين 
  

– عدد من المتظاهرين   خالل تظاهرة نظمتها حماس في رفح تطورت إلى اشتباآات أصيب فيها 
  عنوان فرعي

  عنوان رئيسي -برصاص فلسطينيمقتل شرطي مصري على الحدود مع غزة 
  مسئول يستهدف الجهد المصري إلرساء المصالحةعمل غير : الرئاسة والحكومة تدينان

  

  
  

د      ر نج ص التقري ى ن العودة ال دة "وب اة الجدي ري ب      "الحي رطي المص ل الش ن مقت دث ع تتح
ة   . "في تظاهرة نظمتها حرآة حماس.. رصاص فلسطيني " ة المنظم أي أن حماس بصفتها الجه

ئولية   هل يبرر ه -للتظاهرة هي من تتحمل مسئولية قتل الشرطي المصري ام حماس بالمس  -ذا اته
ل               اك اتهامات من قب ان هن د، وآ م تكن اتضحت بع ه، ل ببة في مقتل ة  المتس ، بالرغم من أن الجه

ه ل برصاص زمالئ دي المصري قت أن الجن د ب ى  حماس تفي ار عل م الن ود خالل إطالقه من الجن
  .المحتجين في الجانب الفلسطيني من الحدود

ل الشرطي    لكن يتضح من نص التقرير أن ال صحيفة استندت في تحميل حماس المسئولية عن مقت
اري جاء         " مصادر أمنية مصرية "المصري إلى  ق ن د شعبان أصيب بطل قالت أن الشرطي احم

ورد  ..". من الشطر الفلسطيني لمدينة رفح دة  "وفي موضع آخر من التقرير ت اة الجدي ة  " ألحي رواي
ة   ا وآال رى نقلته رز"أخ ول الصح  –" رويت ا تق طينيين أن   -يفةآم ان فلس هود عي ن ش راد "ع أف

ا أن صحيفة       ". شرطة حماس أطلقوا النار على المصريين ا حدث فعال؟ علم ذا م ام "فهل ه " األي
رت ت ذآ ق  :"آان اموا بتفري اس ق ابعين لحم رطة الت وطني والش ن ال ن األم ر م أن عناص ب

  ..."المتظاهرين بالهراوات ومنعهم من الوصول إلى الشريط الحدودي



 9

  

  
  

ا ورد    –في تغطيتها لهذا الحادث على وآاالت أنباء عالمية  "الحياة الجديدة"لقد اعتمدت  وفق م
ى   ى صفحتها األول ة،  . في النص المنشور عل ى صفحاتها الداخلي ي التفاصيل المنشورة عل ا ف أم

طينية        اء الفلس ة األنب ر لوآال ى تقري ير، وال ادر قص اع ن ي القط لها ف را لمراس تقت تقري فاس
ل         " وفا"ميةالرس ئولية عن مقت ل المس ا تحمي واشتمل على عناوين صارخة أيضا تحمل في طياته

ل برصاص    و". عناصر فلسطينية مسلحة   "إلى ما توصف ب  الشرطي الجندي المصري م يقت ل
ورد الصحيفة نقال عن     " عملية قنص"، ولكن في عشوائي طائش ا  ، "مصادر مصرية  "آما ت م

دي المصري  أن الجن ارئ ب وحي للق ي  ي بق إصرار وف د وس ل بالرصاص الفلسطيني عن عم قت
قون        انوا يرش بين آ ين غاض ع محتج تباآات م دامات واش الل ص يس خ دبرة، ول نص م ة ق عملي

د   –الحجارة، وقد تكون أطلقت النيران من بين صفوفهم ، أو من الجهة المقابلة  لم تكن معروفة بع
ولو آانت حماس هي من دعت إلى التظاهرة  أو الجهة التي ينتمون إليها، حتى هوية مطلقي النار 

ادة    "شهيد"الجندي المصري القتيل بأنه " الحياة الجديدة"بينما تصف . ونظمتها ، وهو مصطلح ع
  .ما يستخدمه اإلعالم المحلي في وصف من يسقطون بالرصاص اإلسرائيلي

ة       ر المنشور في الصفحة الداخلي اة  "ل) 9صفحة  ( آما يشتمل عنوان التقري دة الحي ى   "الجدي عل
تح    معينة،عنوان آخر ذا داللة سياسية  ة ف ى موقف حماس أو     دون  بإبراز موقف حرآ ارة إل اإلش

ى األوضاع في القطاع من          ة المسيطرة عل رة هي الجه ك   الحكومة المقالة في غزة آون األخي تل
  :األحداث، حيث يرد في العنوان الكامل لتقرير

  
  عدد من المتظاهرينإلى اشتباآات أصيب فيها  في رفح تطور نظمته حماسخالل احتجاج 

  جندي مصري على الحدود مع غزة بقنصمصر تتهم عناصر فلسطينية مسلحة 
  فتح تدين االستفزازات والتحرشات التي تنظمها حماس ضد الشقيقة مصر
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، "قنص  عملية"بعناية، حين يصف عملية مقتل الجندي المصري ب همصطلحا تفالتقرير يختار 
ي الجانب الفلسطيني حين يتحدث عن ويق ا ف م اإلصابات وخطورته ه من حج ي الوقت ذات ل ف ل

  . -آانوا بالعشرات –" المتظاهرينعدد من "
ه الصحيفة من         ذي أوردت ك ال ديال، من ذل علما بأن الموضوعية آانت تقتضي عنوانا مهنيا آخر ب

  :مثل
  

  ..خالل احتجاجات في رفح أصيب فيها عدد من المتظاهرين
   بقتل أحد جنودها" عناصر فلسطينية"السلطات المصرية تتهم 

  والحكومة المقالة تنفي.. فتح تدين االستفزازات ضد الشقيقة مصر
  

ى الصفحة            ة للحدث عل ة اإلخباري وذات المعنى تحمله شروحات الصور التي أرفقت في التغطي
ى  ن شرح الصورة   يظهر م  للصدامات،  التي نشرت صورتين   " الحياة الجديدة"من التاسعة األول

  :تحميل حماس المسئولية
  

  
  
  "يرشقون برجا لألمن المصري بالحجارة متظاهرون من حماس"

  : بينما آان يفترض أن يكون الشرح
  "متظاهرون يرشقون برج األمن المصري بالحجارة" 
  

  :فيما اهتمت الصحيفة بنشر صورة أخرى، ورد تحتها الشرح التالي
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  "في رفح أمس إلنهاء المواجهاتيضربون بالعصي المتظاهرين  ماسومسلحون من ح".. 
  :بينما آان على الصحيفة أن تختار عنوانا آخر من قبيل

  
  عناصر من وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة يفرقون بالقوة متظاهرين في رفح أمس

  
  

  .ني من الحدودبينما ال تتضمن تلك الصور أية مشاهد عن الجرحى في الجانب الفلسطي
  
  

، تحمل الصحيفة على نحو خاص حماس  "الحياة الجديدة"آما ورد في  وبتحليل شروحات الصور
اس،  الصورة األولى يتحدث عن شرح نجد حيث   مسئولية تلك األحداث، ا  متظاهرين من حم بينم

ة   أي أن حماس هي   عن مسلحين من حماس يضربون المتظاهرين،        يتحدث في الصورة الثاني
م من عناصر     التي تتظاهر، وهي ذاتها التي تقمع عناصرها، علما بأن من يضرب المتظاهرين ه

ى صفتهم            ارة إل ة ، لكن الصحيفة تتجنب اإلش ة المقال ة في الحكوم األمن التابعين لوزارة الداخلي
  .تلك، وهو ما نالحظه في تغطيتها اإلخبارية وتوصيفاتها ألجهزة الحكومة المقالة في غزة

ة         "الحياة الجديدة"فت في تغطية ومن الال ة المقال ة حماس أو الحكوم اب رواي ذه األحداث غي له
ا        ة، واآتفائه ى والصفحات الداخلي ى الصفحة األول في العناوين الرئيسية لتقريريها المنشورين عل

ا وصفته ب     ة حماس لم وزي     " اعتصامها االحتجاجي  "بايراد تبرير حرآ ى لسان ف ا ورد عل آم
ة      برهوم الناطق ب ة عن االتهامات الموجه ة المقال اسم حماس، لكنها لم تورد رد حماس أو الحكوم

رئيس         وان ال ة في العن رزت بصورة الفت الى عناصرها بشأن مقتل الجندي المصري، في حين أب
على صفحتها األولى إدانة الرئاسة والحكومة في رام اهللا لتك األحداث، وأسقطت موقف الطرف     

ك ا   ي بتل رئيس المعن النظر        ال ة ب ة المقال اس والحكوم ا حم ا وهم بب فيه تهم بالتس داث والم ألح
  .لمسئوليتهما اإلدارية عن منطقة تقع تحت سلطتهما وحكمهما
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  :آما ورد في العدد 9الحياة الجديدة صفحة 
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  :بعد إعادة التحرير 9الحياة الجديدة صفحة 

  



 14

  
واردة في       الصادرة في القدس الشرقية، فنجد   "القدس"أما في صحيفة  ة ال ايرة للتغطي ة مغ تغطي

  .الصادرتان في رام اهللا" الحياة الجديدة"و" األيام"صحيفتي 
ى    ى وعل ا من         3فقد ورد الخبر أسفل يمين الصفحة األول ط، أرفق بصورة تظهر تجمع دة فق أعم

ارت الصحيفة     المتظاهرين الغاضبين يتسلقون الجدار الحدودي بين مصر وقطاع غزة،  ا اخت بينم
عفاط   مو ي ش د ف تيطاني الجدي ول الحي االس تها ح ر لرئيس رز   ضوعا آخ دث األب اره الح ، واعتب

ورة             ا بص اص مرفق و خ ى نح ه عل ر أبرزت را آخ عت تقري ية وض ار الرئيس ى يس م، وإل واأله
الحتفاالت الطوائف المسيحية الشرقية بالميالد المجيد، وحضور رئيس الوزراء الفلسطيني لقداس 

ح،        منتصف الليل، أي أ ة مضاعفة لصدامات رف نويا أهمي ة تتكرر س نها أعطت حدثا لمناسبة ديني
ع   حيفة أن تض ى بالص ان أول ة  وآ االت الديني ق باالحتف ر المتعل ة،   الخب فحاتها الداخلي ى ص عل

بة  ق بمناس ادي يتعل ه حدث ع ى آون ى صفحتها األول ي خصصتها عل ك الت ن تل ل م احة أق  وبمس
ى الحدو     موسمية ا حدث عل رز واألخطر، وهو       د المصرية الفلسطينية   ، بينما م هو الحدث األب

ى    فحة األول ية الص طري رئيس د ش ل أح رض أن يحت ان يفت ذي آ   ال
  
دير      الصحيفة بينما بدا عنوان   ى تق درة المحرر عل ، مفصية الحدث  باهتا وضعيفا، وعكس عدم ق

  :حيث اختار العنوان التالي
    

  ةإلى قطاع غز" 3شريان الحياة "وصول قافلة 
  بعد يومين من الصدامات الدامية في العريش ورفح

  

  
  
ى     وفه طيني، واآتف ب الفلس ي الجان دي المصري، واإلصابات ف ل الجن ر لمقت م يتضمن أي ذآ ل

  "الصدامات الدامية"باإلشارة إلى ما وصف ب
رز  أن يضع عنوانا آخر لهذا الحدث يناسب حجم خطورته وأهميته، بحيث  روآان أولى بالمحر يب

  :، من قبيلحادثة مقتل الجندي المصريوأهمها راته تطو
  

  ..قافلة شريان الحياة وصلت إلى قطاع غزة
  الفلسطينية –مقتل جندي مصري في صدامات مؤسفة على الحدود المصرية 

  "تفتح تحقيقا في ظروف الحادث" الحكومة المقالة"وداخلية ..  مصر تتهم حماس
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  :سالصفحة األولى لصحيفة القد
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  :الصفحة األولى بعد إعادة التحرير
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وان،     دناه في   ومثل هذا الضعف في العن ر         وج ل المحرر آانت أآث ا من قب ادة ومعالجته نص الم
ة        ك األحداث بوصول قافل ر حول تل ضعفا، ولم ترق إلى مستوى الحدث ذاته، حيث استهل التقري

وإلقاء آلمات الترحيب، في حين يرد  إلى قطاع غزة ، وما جرى لها من استقبال، "شريان الحياة"
ين التي      ة والثالث الحديث عن مقتل الجندي المصري في تتمة أخبار الصحيفة على الصفحة الرابع

ار       -سقط بالرصاص  "ذآرت أن الشرطي المصري   ة التي أطلقت الن م تحدد الجه ى    -ل أمس عل
زة  اع غ ين مصر وقط دود ب ات    الح ي مواجه طينيين ف رات الفلس رون وعش عة آخ وأصيب تس

ور      -؟ أية مقاومة –أثناء تظاهرة المقاومة اندلعت  احتجاجا على رفض السلطات المصرية عب
  ".آامل القافلة إلى غزة عبر معبر رفح

  

  
  

ا  ر توازن دت أآث ين لكن الصحيفة ب ن ح مية م ة ورس دة مصادر إعالمي ن ع ا م تقت معلوماته اس
انب أن، حيث سمت  الج ذا الش اء به االت األنب ه وآ ا تناقلت ى م ين المصري والفلسطيني، إضافة إل

أنهم     يهم ب األشياء بمسمياتها فيما يتعلق بحماس والحكومة المقالة، وحتى بمن تظاهروا وأشارت إل
  .على سبيل المثال "عشرات الحمساويين"، ولم تقل "عشرات الفلسطينيين"
  
ى من الصحيفة،          ح الصورة في شر  والشيء ذاته يظهر  ى الصفحة األول الخبر عل التي أرفقت ب

ا   ا لم رت     خالف ي نش ي الصور الت روحات ف ن ش ا ورد م حيفتي  لم ي ص ام"ف اة "و" األي الحي
د ورد في شرح الصورة       "الجديدة اس، فق بشأن هوية المتظاهرين ووصفهم بأنهم نشطاء من حم

  :المنشورة في القدس وصف أآثر دقة وموضوعية
  

  
  

  .مجموعة من الشباب تقوم بإلقاء الحجارة باتجاه الجنود المصريين –رفح 
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ة األحداث           "ديدةالحياة الج"و" األيام"لكن  ر من حيث أولوي ة في معالجة الخب ر مهني آانتا أآث
ر،  فيه ع الخب دي           ، وآذلك موق ل الجن ى مقت ا باإلشارة أوال إل حيث استهلت الصحيفتان تقاريرهم

م    المصري واإلصابا رى ، ث ا ج ى م ل عل اهرين، وردود الفع ي صفوف المتظ ت ف ي وقع ت الت
  .انتقلت للحديث عن وصول قافلة شريان الحياة وما جرى لها من استقبال

على أآثر من مصدر في تغطية اعتمادها والمالحظ في تغطية الصحف الثالث لهذه األحداث، هو 
ا   .مية، مصادر مراسليها في قطاع غزةتلك األحداث، بحيث أضافت إلى مصادر الوآاالت العال أم

ام "من حيث موقع الخبر، فقد حظي بمكانة بارزة في   دة  "و" األي اة الجدي ل    "الحي ى احت ، ففي األول
ام    دا اهتم ا ب ية، بينم ار الرئيس ن يس ا م زا مهم ذ حي ة ، فأخ ي الثاني ا ف يتها، أم دس"رئيس ه " الق في

  .  ضعيفا، أسفل صفحتها األولى
  

  وارتقاء الشهداء.. ت اإلسرائيلية على األنفاق في رفحالغارا: ثانيا
  

اني    الثامن والحادي عشر   شنت الطائرات الحربية اإلسرائيلية يومي  انون ث غارتين   2010من آ
  .شهداء والعديد من الجرحىخمسة على منطقة األنفاق في رفح ما أوقع في حينه 

ة ال     ى      وقد حظيت هاتين الغارتين بتغطية في الصحف اليومي ا تفاوتت من صحيفة إل ثالث ، لكنه
ى         ة عل ى، أو في استخدام الصور الدال أخرى ، سواء في موقع الخبر وحجمه على الصفحة األول

  .الغارتين ، سواء ما تعلق منها بصور الضحايا، أو ما ألحقه القصف من دمار بالممتلكات
  

تي شنتها الطائرات اإلسرائيلية يوم أولت اهتماما آبيرا بنتائج الغارة ال" الحياة الجديدة"فصحيفة 
دة          ،2010آانون الثاني  8 ة أعم را من أربع ى تقري ى يسار صفحتها األول حمل   حيث نشرت عل

  :العنوان التالي
  منطقة األنفاق برفحثالثة شهداء وجريحان في غارة احتاللية على 

  

  
  
الكفن، وبمحاذات     الخبر أرفقو  د لف ب ل آخر يبكي آتب     بصورة لطفل من ضحايا الغارة وق ه طف

  :الشرح التالي الصورة أسفل
  

  أمس أنفاق رفحطفل يبكي قرب جثمان الشهيد الفتى عدي أبو حبش الذي قضى بالغارة على 
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ة صورة أخرى             ل نشرت أيضا في صفحاتها الداخلي ذه الصورة ، ب ولم تكتف الصحيفة بنشر ه
ا،      ة بأآفانه ة ملفوف ائل        وهي لجثامين شهداء القصف الثالث ادت وس ة التي اعت من الصور المؤلم

ة،        ى والثاني تين األول الل االنتفاض بات خ ي مناس رها ف ة نش الم المحلي ن    اإلع ره م ا تثي م م رغ
ائالت الضحايا،   اعر ع ن مس بمش ان تحفظات وم ين آ ي ح ذه  ف ل ه ر مث ي نش بعض ف رى ال ي

  .تالل وممارساته، وإبراز وحشية االحالصور محاولة الستمالة التعاطف المحلي والخارجي
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ل الضحية             ان الطف ذي يبكي قرب جثم ل ال ومع ذلك آان يمكن للصحيفة أن تكتفي بصورة الطف
رة       ؤثرة ومعب ورة م ا ص ي أيض ى األرض، فه جى عل ؤدي    المس دعم، وت اطف وال ب التع وتجل
  .الغرض من نشرها في آشف ممارسات االحتالل وفضحها
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  :ديدةالصفحة األولى لصحيفة الحياة الج
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  :الصفحة األولى لصحيفة الحياة الجديدة بعد إعادة التحرير
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ا       ذي حل ببيت عائلته دمار ال آما أن الصورة المنشورة على الصفحات الداخلية لطفلة تتفقد آثار ال
ي   ة ف رائيلي صورة غاي د القصف اإلس أثير،بع ن صورة   الت را مضاعفا ع رك أث ا أن تت ويمكنه

ان ع   ة، وآ ك،    الشهداء الثالث ى المحرر إدراك ذل ين أنقاض       ل ة ب ة لصورة الطفل وأن يعطي أولوي
  .منزلها لما تعكسه من تشبث بالحياة ، وتحدي الموت المتجلي بجثامين الشهداء

  

  
  

دة  "من ناحية أخرى غاب عن صحيفة   اة الجدي وم      "الحي اني    12في عددها الصادر ي انون الث آ
رائيلية الثا 2010 ارة اإلس ائج الغ ة نت اقتغطي ة األنف ى منطق ة عل انون  ني ي الحادي عشر من آ ف
اني  ت    2010الث ي أوقع هيدان ، والت اس،      ش ة حم كري لحرآ اح العس ام الجن ر القس ن عناص م

اء الفلسطينية   ة األنب ال عن وآال ة نق ي صفحاتها الداخلي ر ف ه بنشر خب ي حين واآتفت الصحيفة ف
ة    قطاع غزة، أسفر عن     يتحدث عن قصف إسرائيلي لمنازل المواطنين شمال" وفا" أضرار مادي

ة     وعن وقوع إصابات ى حجم األضرار الناجم ، دون أن تشير إلى سقوط الشهداء وعددهم، وال إل
  .عن القصف
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وم      "األيام"من ناحيتها اآتفت صحيفة  اني    9في عددها الصادر ي انون الث ر    2010آ بنشر تقري
وعلى ثالثة أعمدة فقط، ولم ترفقها بصور عن    أسفل يمين صفحتها األولىعن الغارة اإلسرائيلية 

دمير    ن ت ه القصف م ا خلف هداء أو م واء الش ارة، س ك الغ ائج تل ر   نت ى تقري ك إل ي ذل تندة ف ، مس
ة عن الشهداء والجرحى      ، فقط  مراسلها في غزة محمد الجمل والذي استهله بإيراد  حصيلة عددي

  :العنوان على النحو التالي ، فيما جاءاستقاها من مصادر طبية في مستشفى النجار
  

  غارات على مبان مهجورة شرق خان يونس
 أنفاق التهريبثالثة شهداء جراء سلسلة غارات جوية باتجاه : رفح

 

  
  

ه   -وآان من المفضل لو أن الصحيفة وضعت هذا الخبر ا     –ألهميت دمين، إم وقعين متق ى   في م عل
ات ا   ق بالمواجه ر المتعل ن الخب دال م تها ب ار رئيس دار،   يس د الج ين ض ي بلع ة ف مينه لدوري وتض

ين   الصورة  ة اليم النمطية لهذه المواجهات،أو مكان خبر آخر ورد أسفل رئيسية الصحيفة من ناحي
  .حول قيام واشنطن ببحث إمكانية إجراء محادثات فلسطينية غير مباشرة

   
ن ام"لك وم   "األي ادر ي ددها الص ي ع اني   12وف انون الث ية  2010آ ي رئيس رزت ف فحتها  أب ص

ام    األولى أنباء الغارة اإلسرائيلية على شمال قطاع غزة وسقوط شهيدين وجريح واحد        من القس
اء   االت أنب ن وآ ال ع ادث،      ،نق لة بالح رى ذات ص ورات أخ ين تط ه وب ربط بين ي ال عت ف وتوس

لكنها تجنبت نشر أية صور عن القصف أو ضحاياه   ووضعت األخبار المتعلقة به في مكان بارز،
  :، وورد في العنوانفي تغطيتها للغارة األولى" الحياة الجديدة"فعلت آما 

  
 في شمال القطاع" القسام"شهيدان وجريح من 
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ة بالحدث             ى ألحداث أخرى متعلق ة من صفحتها األول في حين خصصت الصحيفة مساحة مهم
ى يسار الرئيسية ف        ا عل اوين وضع األول منه ي إطار تحت   الرئيسي، من خالل إيرادها ثالثة عن

  :عنوان
 الجيش اإلسرائيلي يستعد الحتمال احتالل محور صالح الدين في أي صدام مستقبلي

 

  
  

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

 

  
  

ين     ه وب ربط واضحا بين ه ال د في ث تج وان ثال ى عن افة إل قوط   إض و س ا وه رئيس أيض دث ال الح
  :الشهيدين، حيث ورد

  
  ال تريد صداما معنا ، آمل أن تسيطر على الوضع: باراك

 على آبح الفصائل مهددة بالرد على إطالق قذائف من القطاع" حماس"إسرائيل تحث
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ين أن  ي ح دس"صحيفة ف ت  "الق ين    آان ن ب ى م رائيلية األول ارة اإلس ة الغ ا بتغطي ل اهتمام أق
 على عمودين ، حيث نشرت الخبر 2010آانون الثاني  9في عددها الصادر يوم  لصحف الثالثا

لها في غزة عالء المشهراوي         ى نقال عن مراس ه   في األذن اليمنى من صفحتها األول ، أشارت في
وورد إلى ارتقاء ثالثة شهداء وسقوط عدد من الجرحى ، ورد في سياق التقرير أن عددهم خمسة، 

  :في العنوان
  
 لمنطقة األنفاق برفحشهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي  3
 

  
  

ذلك            ين، وآ لمية في بلع ات االحتجاج الس دس، وفعالي تيطان اليهودي في الق وظلت تطورات االس
ا،  ي تغطيته ارزة ف داث الب ية هي األح ة السياس ت  العملي ا فعل ا آم ام"لكنه ة " األي ر أي ت نش تجنب

  .صور الضحايا الشهداء صورة عن آثار القصف، أو
ائج القصف      ن نت اهد م ران مش ة صورتين تظه ى صفحتها الثاني ك نشرت الصحيفة عل ع ذل وم
ر           هيد ناص ان الش الهم جثم الل انتش واطنين خ ى لم ح، األول ي رف اق ف ة األنف رائيلي لمنطق اإلس

ارات   حبش والثانية مشهد لجنازة الشهيد عدي أبو . المهموم  اإلسرائيلية   اللذين استشهدا خالل الغ
  .على منطقة األنفاق

وم     اني    11والشيء ذاته فعلته في تغطيتها للغارة الثانية التي وقعت ي انون الث ، ونشرت   2010آ
ة       ه الفرعي رز أحد عناوين ودين ب في اليوم التالي وسط صفحتها األولى داخل إطار خبرا  على عم

  :على خلفية سوداء في إشارة إلى أهمية الخبر
  

  ...الليل بعد منتصف
  إسرائيل تصعد عدوانها وسط تهديدات بالقيام بعملية عسكرية جديدة

 جرحى من آتائب القسام في قصف إسرائيلي شمال القطاع 3شهيد و
 



 27

  
  
لكن الصحيفة لم تورد تفاصيل دقيقة عن عدد الشهداء والجرحى ، حيث أشارت إلى ارتقاء شهيد   

ا الحصيلة التي أو     ا  واحد وثالثة جرحى، بينم ام  " ردته ا     " األي اة  "تحدثت عن شهيدين، فيم الحي
ة عن الشهداء    –" الجديدة ال وقصورا في       -آما سبق وأوردنا لم تنشر حصيلة عددي ا يعكس خل م

ا   ارة، هم ذه الغ ل إزاء ه ى األق حيفتين عل ة لص ة اإلخباري دس"التغطي دة" الق اة الجدي " والحي
  .بعة األخباروتقصيرا من قبل مراسلي هاتين الصحيفتين في متا

دو    في أي صور عن الغارة الثانية، والسبب " القدس"آما لم تنشر  ا يب ى م ارة   لذلك عل وع الغ وق
ى           في ساعة متأخرة من الليل ا ، أو أن الصحيفة آانت عل ة له ى صور فوري ذر الحصول عل وتع

  .وشك اإلغالق، لكن هذا آله ليس مبررا، خاصة حين يتعلق األمر بدقة المعلومات وصحتها
  

حيفة  ام"ص اق     " األي ة باألنف ا المتعلق ي عناوينه تخدمت ف ي اس دة الت حيفة الوحي ت الص آان
اق التهريب  "مصطلح ى خالف صحيفتي    "أنف دة  "و" القدس "، عل اة الجدي ين استخدمتا   " الحي اللت

ذا المصطلح في            ، "منطقة األنفاق"مصطلح  ة استخدام ه دعو للتساؤل بشأن مدى دق ا ي وهو م
ام "ما أن استخدامه من قبل الصحف الثالث، عل ارئ يضع في ذهن    " األي اق التي     الق ذه األنف أن ه

اق لتهريب الممنوعات      أيضا ترد منها د   ، فقط  البضائع والغذاء للمحاصرين في غزة هي أنف ا ق م
  .مبرر "أنفاق التهريب"ضرب بأن القراء يفسره بعض 

  
  

  اجتماع اللجنة المرآزية وفحوى البيان الختامي: ثالثا
  
وم  عق اني    11دت اللجنة المرآزية لحرآة فتح ي انون الث ا في رام اهللا برئاسة      2010آ ا له اجتماع

ؤتمر          امي عن الم ان خت ه صدور بي دة، أعقب الرئيس محمود عباس ناقشت فيه قضايا سياسية عدي
  .لخص مواقف اللجنة من تلك القضايا

راز عن      ثالث في إب اع      وآما هو متوقع ، فقد تفاوت اهتمام الصحف ال ذا االجتم اوين محددة من ه
  .على صدر صفحتها األولى ، وما تمخض عنه من نتائج

  
حيفة  دة "فص اة الجدي ثال أظ "الحي ين      م ي يم رزت ف اع، وأب ذا االجتم ا به ا خاص رت اهتمام ه

  :آما يظهر في عنوان الصحيفة صفحتها األولى عناوين رآزت على ثالث قضايا
  

  لمصريةأدانت اعتداءات حماس على السيادة ا
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حملة التحريض المزدوج من الحكومة اإلسرائيلية والقرضاوي لن تنجح في آسر  : مرآزية فتح
  إرادة شعبنا

  التأآيد مجددا على وجوب وقف االستيطان آليا آمدخل الستئناف مفاوضات السالم
  

  
  

ى  و يتضح من قراءة موضوعية لهذا العنوان أن الصحيفة وضعت ما سمي  باعتداءات حماس عل
رية ا يادة المص ريض        لس ة التح رى لحمل ة أخ ة إدان ث األهمي ن حي اله م ارزا، ت ا أوال وب عنوان

ة، في     المزدوج من الحكومة اإلسرائيلية والقرضاوي على الرئيس محمود عباس والسلطة الوطني
ذا الموضوع ، والتي          حين أن الموقف من اال ة ه ا، رغم أهمي أخرا وفرعي ا مت ل مكان ستيطان احت

ا             مية وإلحاحًاأههي أآثر  م به ة التحريض التي اته ى الحدود مع مصر، ومن حمل مما جرى عل
  .الشيخ القرضاوي ضد الرئيس والسلطة

ة        تيطان وحمل ن االس طيني م ف الفلس ا األول الموق ي عنوانه رز ف حيفة أن تب ري بالص ان ح وآ
الناحية السياسية ،  التحريض اإلسرائيلية ضد السلطة الوطنية  باعتبارها القضية األآثر أهمية من 

رة،           اوين آبي رزت آعن ا القضايا األخرى التي ب ه أحد، أم وهي محل إجماع وطني ال يختلف علي
ا  ى    فهي أقل أهمية، وهو ما نراه في نص التقرير الذي نشرته الصحيفة ذاته ى صفحتها األول ،  عل

د      ا القضايا   س، حيث يستهل بالمطالبة بوقف االستيطان ورفض الممارسات اإلسرائيلية في الق أم
  .األخرى فتأتي تالية من حيث األهمية 

  :، من مثل"الحياة الجديدة"وبالتالي آان يمكن الحديث عن عنوان آخر لما أوردته 
  

  ..أآدت دعمها ومساندتها للرئيس
  الوقف الكلي لالستيطان المدخل الستئناف مفاوضات السالم: مرآزية فتح

  
ة     وقد تدارآت الصحيفة ذاتها حيث نشرت ه في صفحاتها الداخلي ، وقلبت  11، صفحة  التقرير ذات

ا   إلىعناوينها  ه، ما ذهبن ايرة      إلي اوين مغ ك العن رزت تل ا  فب ى     لم ه في الصفحة األول ، ظهرت علي
  :حيث ورد

  
  في ختام اجتماعاتها برئاسة الرئيس على مدار اليومين الماضيين

دخل الستئناف       مرآزية فتح تجدد التأآيد على وجوب وقف االستيطان آليا ا بشمل القدس آم بم
  مفاوضات السالم
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ة            ى خلفي ة وعل اوين أخرى فرعي ى إضافة عن ه دون الحاجة إل اء ب ومثل هذا العنوان يمكن االآتف
  :سوداء، آما فعلت الصحيفة، حين أتبعت عنوانها الرئيس بعنوانين آخرين

  
  اوي ضد القيادة الفلسطينيةإدانة التحريض المزدوج من اليمين اإلسرائيلي والشيخ القرض

  العتداءات حماس على السيادة المصرية وإدانةتثمين دور الشقيقة مصر 
  

ذي ظهر في             "األيام"أما صحيفة  ذات الحجم ال تح ب ة ف اع مرآزي ق باجتم ر المتعل رز الخب فلم تب
ا  "الحياة الجديدة"صحيفة  ارت عنوان  ، واآتفت بنشره على عمودين وسط صفحتها األولى، واخت
ى      أقل حدة  ى قضيتين، األول رئيس       :ورآز هو اآلخر عل ة التحريض المزدوجة ضد ال ة حمل إدان

  :حيث وردوالقيادة، والدعوة للوقف الكامل لالستيطان، 
  
  

  أدانت حملة التحريض المزدوجة ضد الرئيس والقيادة
  الوقف الشامل لالستيطان المدخل الوحيد الستئناف المفاوضات: فتح

  

  
  

ر من   أما في مضمو ن التقرير فنشرت الصحيفة النص الكامل لبيان المرآزية الذي تطرق إلى آثي
  .القضايا بما في ذلك الصدامات على الحدود المصرية الفلسطينية، وموقف حرآة فتح منها

  
تح،   آانت أآثر موضوعية في اختيار عناوينها المتعلقة  "القدس"لكن صحيفة  ة ف باجتماع مرآزي
  :حيث ورد

  
  :ف .ت.ها لمواقف الرئيس و مأآدت دعم
  الوقف الكلي لالستيطان المدخل الوحيد الستئناف المفاوضات: المرآزية
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ق باالستيطان والموقف           ا يتعل وان أساس فيم ى عن ثالث أجمعت عل وآما نالحظ، فإن الصحف ال
ى الم    اش عل ستوى  منه ، لكنها تفاوتت في ذات العناوين بتناولها لقضايا أخرى هي محل جدل ونق

ى             الداخلي  ى الحدود مع مصر ، أو الموقف من تصريحات القرضاوي عل ا حدث عل خاصة م
  .سبيل المثال

  
  محمود الزهار حول المصالحة. تصريحات د :رابعا

  
ى د اس  . أدل ة حم ي حرآ ادي ف ار القي ود الزه ى     محم ة إل ادة الحرآ ة لق ة ميداني اب جول ي أعق ف

وم  ة األردني في قطاع غز الميداني المستشفى اني    30ي انون الث ة حول     2010آ بتصريحات هام
ود المبحوح     ال محم مستقبل المصالحة الفلسطينية وموقف حرآته من الورقة المصرية، ومن اغتي

ام  ب القس ي آتائ ادي ف ا   القي ى ، وهم فحة األول ى الص ا عل ي عناوينهم حيفتان ف ا ص ، تناولته
  .، ولم تأت على ذآرها "الجديدةالحياة "، في حين تجاهلتها صحيفة "واأليام "القدس"
  

ي   ارزة ف ة ب ذه التصريحات مكان ت ه ام"واحتل ى   "األي ين صفحتها األول ى يم ث نشرت عل حي
ال المبحوح،      ا المصالحة واغتي وعلى أربعة أعمدة، ورآزت عناوينها على قضيتين رئيسيتين هم

ة المصالحة جاء في ع       ة والورق ا    مع مالحظة أن الموقف من المصالحة الوطني ردي، بينم وان ف ن
  :تصريحات الزهار حول اغتيال المبحوح ورد عنوانا رئيسيا وبالبنط العريض

  
  

  نريد ضمانات بأن تراعى مالحظاتنا عند تطبيق الورقة المصرية
  إسرائيل غيرت قواعد اللعبة بنقلها ساحة المواجهة للخارج عبر اغتيال المبحوح: الزهار

  

  
  

ر     وقد استهل النص اإلخباري بتأ رئيس للتقري وان ال آيدات تصريحات الزهار التي وردت في العن
ه        وان مع النص ذات الي تطابق العن ال، وبالت ، رغم أن  حول اغتيال المبحوح وتداعيات هذا االغتي

ة      الصحيفة لم تأت بصورة آافية على تصريحاته المتعلقة بالمصالحة وموقف حماس من الورق
رية ن المص  ، المص ديث ع ذا ورد الح ي وله وان الالحة ف ت   العن ا فعل ا آم ي، تمام حيفةفرع  ص

ى         التي تطرقت إلى هذا   "القدس" ى إل ى يسار صفحتها األول ار عل ا لتصريحات الزه في تناوله
ال المبحوح،      إشادته بالعالقات األردنية الفلسطينية: عناوين ثالث وهي ه من اغتي ، وموقف حرآت

ه بضمانات لتنف   ا  ثم الموقف من المصالحة ومطالبت ذها وتطبيقه ذه التصريحات    ي ، حيث ورد ت ه
  :في عنوان فرعي أيضا 

  
  أشاد باألردن ومساعداته وتطلع لعالقات مميزة معه

  إسرائيل فتحت الساحة الدولية للصراع: الزهار
  ليس أمامنا سوى خيار المصالحة ونريد ضمانات من مصر والجامعة العربية
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ع     هي األفضل " القدس"وعليه آانت تغطية  في تناولها لتصريحات الزهار، سواء من حيث الموق
ادة      ع نص الم ت م ي تطابق ك التصريحات ، والت اوين تل مولية عن ه، أو ش رت في ذي نش ن . ال لك

ى أن     ان األول ة ، وآ ى صفحاتها الداخلي ر موضعها عل ي غي ار ف الصحيفة نشرت صورة للزه
لنظر إلى أن نشر الصورة ال حاجة   توضع مرفقة بالتقرير، أو أن ستغنى عن وضعها بالمطلق، با

  .لها
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