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، "األيام"، "القدس": يرصد التقرير التالي الكيفية التي غطت بها الصحف الفلسطينية الثالث
 2010والسابع عشر من آب عشر من تموز الخامس  يفي أعدادها الصادرة ليوم "الحياة الجديدة"

أزمة سفينة األمل الليبية التي نقلت مساعدات إنسانية إلى قطاع  على صفحاتها األولى والداخلية 
غزة، والتي انتهت باتفاق تم بموجبه إنزال حمولة تلك السفينة في ميناء العريش المصري شريطة 

، وآذلك قيام مجندة إسرائيلية بنشر القطاعضمان وصول جميع المساعدات التي على متنها إلى 
صور لها بجانب معتقلين فلسطينيين مقيدين على الحواجز، وهو ما أثار ردود فعل واسعة فلسطينية 

  .وإسرائيلية إزاء نشر تلك الصور ما اعتبر عملية تنكيل وانتهاك لخصوصية هؤالء المعتقلين
  

سواء من للموضوعين في تغطيتها  ة األخرىالصحيفوآما هو متوقع فقد تفاوتت آل صحيفة عن 
  .التي استندت إليها الصحف الثالثبهما  ةالمتعلق المعلومات ومصادر حيث موقع الخبر وتفاصيل

  
  : آيف غطت الصحف الثالث الحدثين 

  
  :أزمة السفينة الليبية: أوال

  
ة بأزمة آان يمكن أن تسبب قرار مؤسسة القذافي للتنمية إرسال سفينة مساعدات ليبية إلى قطاع غز

خاصة مع  الترآي،تنتهي بمواجهة مع البحرية اإلسرائيلية على غرار ما حدث مع أسطول الحرية 
بيد أن تدخل أطراف عربية وإقليمية . متنهاعلى  تهديد إسرائيل باعتراض تلك السفينة واعتقال من

ضي برسو سفينة األمل في أفضى إلى التوصل التفاق بين إسرائيل ومرسلي المساعدات الليبية يق
ميناء العريش المصري ليتم من هناك بعد ذلك نقل جميع تلك المساعدات إلى قطاع غزة، وهو ما تم 

    .فعال الحقا
  

أزمة سفينة األمل الليبية  موضوع جعلتليوم السابع عشر من تموز وفي عددها  "القدس"صحيفة 
  :العنوانا اشتمل على عنوانا لرئيسيتها وعلى ثمانية أعمدة ، أربعة منه

  
  "القدس"سيف اإلسالم القذافي في اتصال هاتفي مع

  حققت أهدافها" األمل"سفينة 
 والمساعدات ستنقل بالكامل من العريش إلى قطاع غزة
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في حين اشتملت األعمدة األربعة األخرى على صورة شاب غزي يحمل صورتين للزعيم معمر 
وبالتالي آان هذا الحدث هو  .جمع لدعم سفينة المساعدات الليبيةالقذافي ونجله سيف اإلسالم خالل ت

من مساحة الصفحة األولى ، وهو % 25الصحيفة ألزمة السفينة، واحتل ما نسبته األبرز في تغطية 
ما عكس اهتماما خاصا بهذا الحدث يتماشى مع أهميته حيث يأتي تاليا بعد الهجوم على أسطول 

ثار ردود فعل واسعة في حينه، وإزاء ما آان سيحدث لو أن السفينة الحرية الذي أوقع ضحايا وأ
واصلت سيرها دون االلتفات إلى التهديدات اإلسرائيلية، لكن التوصل إلى اتفاق بدد المخاوف التي 

، وبالتالي آان من الطبيعي أن يحتل هذا الحدث مكانا بارزا بمثل ما ظهر في تلك التهديدات أثارتها
  .واحتالله رئيستها "القدس"من  الصفحة األولى

  
  

أجراها مصادر معلوماتها بشكل أساس إلى مقابلة هاتفية هو استناد  "القدس"ي تغطية والمهم ف
مع سيف اإلسالم القذافي نجل الرئيس الليبي معمر القذافي يعلن فيه بداية انتهاء مراسلها الخاص 

 .سابق باعتراضها واعتقال طاقمهاأزمة تلك السفينة التي آانت إسرائيل هددت في وقت 
  

نقلت عن مؤسسة  آما استندت الصحيفة إلى مصادر لم تسمها في تغطيتها ألزمة سفينة األمل حيث
المصري بعدما   ميناء العريش يفيد بأن السفينة قد غيرت مسارها وتوجهت إلى إعالناالقذافي للتنمية 

حين استقت الصحيفة مقتطفات من  في .في خدمة الشعب الفلسطيني وقطاع غزة "سجلت نقاطا "
حمولة السفينة في  إنزالفيه أن قرارها  بيان نشرته مؤسسة القذافي على موقعها االلكتروني قالت

آان هدفنا مساعدة  إذاوأبلغ المؤسسة بأنه  ،بعد تدخل وسيط أوروبي لم تسمه جاء ميناء العريش
في مواجهة مع  ا غير ذلك فالبديل هو الدخولآان هدفن أهالي غزة فإن ذلك يمكن تحقيقه أما إذا

  .نتائجها وما يترتب على ذلك من ضحايا اإلسرائيليين وعلينا تحمل
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مليون دوالر آانت  50ومنها السماح لليبيا بإنفاق مبلغ  وعرضت الصحيفة بعضا من بنود االتفاق
فيذ مبادرة المؤسسة في قطاع غزة إضافة إلى تن إسكانيةمشاريع  تعهدت بها في قمة قطر لتنفيذ

  .سكن جاهز آدفعة أولى على وجه السرعة قبل حلول فصل الشتاء 500المتعلقة بتوفير 
  

في حين توسعت في تغطيتها لردود الفعل الفلسطينية والعربية واإلسرائيلية إزاء سفينة األمل وما تم 
معلومات مستقاة من إلى استنادا من اتفاق بشأن المساعدات التي حملتها تلك السفينة لقطاع غزة، 

من ذلك تصريحات لوزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط يؤآد  لمحلية والعالمية،اوآاالت األنباء 
فيها موافقة بالده على رسو سفينة المساعدات الليبية في ميناء العريش إلفراغ حمولتها تمهيدا لنقلها 

السفينة فيما لو حاولت الوصول إلى غزة بالقوة إلى القطاع، وآذلك التهديدات اإلسرائيلية باعتراض 
في الخارجية اإلسرائيلية ساري روبنشتاين  مسئولةومنها ما نقلته الصحيفة من تصريحات نسبت إلى 

ال يمكن ألي سفينة أن تخرق :" أمام لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة والتي قالت فيها
  ".األمر يشكل انتهاآا للحصار ويتوجب التصدي لهالحصار سواء آانت مدنية أو عسكرية ف

إضافة إلى رصد ردود الفعل الفلسطينية الشعبية والرسمية والفعاليات الميدانية التي واآبت رحلة 
السفينة الليبية قبل أن تستقر في ميناء العريش، من ذلك المسيرة البحرية التي نظمها الغزيون 

اس بمنعها من الوصول بعد محاصرتها من قبل البحرية الستقبال السفينة ، وتنديد حرآة حم
اإلسرائيلية ، ودعوة إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة إلى مواصلة محاوالت آسر الحصار عبر 

  .القوافل البحرية والبرية
  

للفنان خليل أبو على ستة أعمدة في حين نشرت الصحيفة على صفحتها الثامنة  عشرة آاريكاتيرا 
مواآبة و، في وصول سفينة األمل الليبية بما تحمله من مساعدات إليهمرغبة الغزيين  عرفة عكس

الصحيفة لهذا الحدث حيث يظهر الكاريكاتير السفينة ، وعلى الجانب اآلخر تظهر جموع من 
 " ).أمل"عندنا ( : التعليق التالي آتب مواطني القطاع ينتظرون وصولها، وإلى جانب الرسم
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الصحيفة ما نشر في الصحف اإلسرائيلية حول سفينة األمل الليبية، ونشرت على  آذلك تابعت
بقلم يعقوب  "والمعلومات االستخبارية...البحريةالقافلة " :بعنوانصفحتها السابعة عشرة مقاال 

تقرير غيورا أيلند المتعلق بالعبر المستخلصة تطرق فيه إلى  "إسرائيل اليوم"عميدرور في صحيفة 
وم على أسطول الحرية في وقت تنتظر فيه إسرائيل قدوم سفينة األمل الليبية وآيفية التعاطي من الهج

إن عمال عسكريا على القافلة يجب أن يكون آخر مالذ ويجب لمنعه وجود عمل :" يقول الكاتب. معه
 ".منسق بين الوزارات 

  
  

لكنها ليبية وما انتهت إليه، اختارت هي األخرى لرئيسيتها أزمة سفينة األمل ال "األيام"صحيفة 
. ه على ثمانية أعمدةجعلت التي "القدس"خصصت لهذا الحدث أربعة أعمدة فقط على خالف صحيفة 

وبدال من أن ترفق بالموضوع صورة للسفينة أو لمتظاهرين في غزة في انتظار وصول سفينة األمل، 
 أعمالئيس، تظهر استمرار نشرت على يسار رئيسيتها صورة أخرى مغايرة تماما للموضوع الر

وبالتالي بدت الصورة نشازا وغير ذي . التوسع االستيطاني في مستوطنة آريات أربع في الخليل
  .صلة بموضع السفينة الليبية

  
  "التعجيزية"إسرائيل وافقت على شروطنا : مؤسسة القذافي 

 تنتهي في العريش" األمل"رحلة سفينة 
 

  
 

، فقط تقارير وآاالت األنباء العالمية  إلى "األيام"، فقد استندت أما من حيث مصادر معلوماتها 
بعد أن قبلت بتغيير "واستهلت تقريرها بالحديث عن وصول السفينة إلى ميناء العريش المصري  

آم عن مدينة رفح الحدودية بين 50مسارها إلى مصر وإنزال حمولتها في المرفأ الذي يبعد نحو 
  .أفاد مراسل وآالة فرانس برس، وفقا لما "مصر والقطاع

  
مقتطفات من بيان لمؤسسة القذافي للتنمية يعلن  "األيام"فقد نشرت  "القدس"وآما فعلت صحيفة 

بعدما "عن موافقة المؤسسة على تغيير مسار السفينة والتوجه إلى ميناء العريش بدال من غزة 
  ".تمكنت من تحقيق مكاسب للفلسطينيين لم تكن حتى موضع حلم

 "األيام"بالعودة إلى النص الحرفي لبيان المؤسسة الليبية نجد أن هناك فارقا في المقتبس منه في و
والتي استقته على ما يبدو من تقرير وآالة الصحافة الفرنسية ووآاالت األنباء األخرى خاصة لدى 
ة حديثها عن الشروط التعجيزية، وآما رأينا في العنوان الفرعي نجد الصحيفة تضع آلم
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بين قوسين صغيرين، في إشارة تحمل دالالت االستهجان واالستخفاف واالستغراب  "التعجيزية"
في آن من نص البيان الذي لم يضع تلك الكلمة بين قوسين، وبالتالي آانت مؤسسة القذافي تعني آل 

   .حرف في ما ورد في بيانها، وهو البيان الذي صور ما تم من اتفاق بأنه إنجاز
  

حمد أبو الغيط بشأن تغيير السفينة لمسارها تصريحات وزير الخارجية المصرية أ تآما أورد
لكنها لم . "القدس"واالتفاق على رسوها في ميناء العريش، وهي ذات التصريحات التي أوردتها 

خاصة رد فعل حماس وتصريحات رئيس الحكومة المقالة في متابعة ردود الفعل الفلسطينية تتوسع 
لكنها واآبت ردود الفعل  .يل هنية بشأن أزمة السفينة وما انتهت إليه وتجاهلتها تمامافي غزة إسماع

على صفحتها  الشعبية التي سبقت تحول السفينة عن مسارها إلى ميناء العريش، ونشرت تقريرا
  :بعنوانلمراسلها في غزة فايز أبو عون  الرابعة، وعلى أربعة أعمدة 

  
  ل على التوجه نحو ميناء العريشقبل أن تجبرها بحرية االحتال

  تظاهرة بحرية تضامنا مع سفينة : غزة
 الليبية وللمطالبة بكسر الحصار" األمل"
 

  
  

وأرفق بالتقرير أيضا صورة فوتوغرافية من المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب المستقل جمال 
قاب التظاهرة عفي أالخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار اإلسرائيلي ، وهو يتحدث 

 .البحرية التي نظمت هناك تضامنا مع السفينة الليبية
 

  ا 
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  :نشرت الصحيفة في صفحتها السادسة تقريرا آخر لمراسلها في رفح محمد الجمل بعنوانآما 
  

  جديد قرب بلدة الشوآةتوغل 
  زوارق إسرائيلية تنتشر في المياه: رفح

 وتمنع الصيادين من دخول البحر
 

  
  

التقرير في تفاصيله قيام الزوارق الحربية اإلسرائيلية باالنتشار في مياه البحر قبالة رفح  تضمن
وخانيونس ومنعها الصيادين من دخول المياه للصيد تزامنا مع اإلعالن عن قرب وصول سفينة األمل 

 . آما أرفق بالتقرير صورة تظهر زوارق صيادين من غزة قرب الساحل. الليبية إلى شواطئ غزة
 

  
ومن أبرزها تصريحات  المتعلقة بأزمة السفينة الليبية، على ردود الفعل اإلسرائيلية الصحيفة أتتآما 

المسئولة في الخارجية اإلسرائيلية ساري روبنشتاين أمام لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة 
ت مدنية أم عسكرية ، وهي سواء أآان يمكن ألية سفينة أن تخرق الحصار والتي قالت فيها أنه ال

  .أيضا "القدس"التصريحات ذاتها التي نشرتها
أما في صفحة الكاريكاتير، فقد نشرت الصحيفة على صفحتها األخيرة آاريكاتيرا على خمسة أعمدة 
للفنان بهاء البخاري تطرق إلى االتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن رسو السفينة الليبية في ميناء 

العريش أحسن :" لدى وصولها ميناء العريش وقد آتب التعليق التالي لسفينة الليبيةالعريش يظهر ا
، أي أن وصول السفينة حتى ولو آانت إلى العريش خير من عدم وصولها "من آلمة مافيش

  .طلقبالم
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  :الصفحة األولى آما وردت في الصحيفة 
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  : 1 الصفحة األولى بعد إعادة التحرير
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  : 2د إعادة التحرير الصفحة األولى بع
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لم تول الحدث المتعلق بالسفينة الليبية على صفحتها األولى االهتمام الذي  "الحياة الجديدة"صحيفة 
، حيث جاء خبر السفينة على عمودين فقط ، وفي "األيام"و" القدس"بدا واضحا في صحيفتي

أوردت  آما ،بأية صورةولم ترفقه  منتصف الصفحة األولى نقال عن وآالة الصحافة الفرنسية،
  :عنوانا لم يعكس ما يستحقه الخبر من اهتمام

  
 سفينة المساعدات الليبية تصل إلى ميناء العريش

 

  
  

استهلته بداية بنبأ وصول سفينة األمل إلى ميناء العريش، آما ورد في إعالن مؤسسة القذافي للتنمية، 
  ".األيام"و"القدس"وهو ذات اإلعالن الذي نشرت مقتطفات منه في

  
في حين آان أولى بالصحيفة أن تولي هذا الحدث أهمية خاصة وأن تضعه في موقعه الذي يستحقه 

سواء في رئيسية تلك الصفحة بدال من رئيستها التي خصصتها لمقابلة أجرتها على صفحتها األولى، 
إلى جعله  صحيفة رومانية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يأت فيها على جديد حتى يصار

  .موضوعا رئيسيا، في وقت آانت أزمة السفينة الليبية هي الحدث والتطور األبرز في تلك الفترة
لم يعكس هو اآلخر اهتمامها بأزمة السفينة الليبية،  "الحياة الجديدة"آما أن العنوان الذي اختارته 

لقارئ ال يمكنه أن يستدل حيث بدا ضعيفا ولم يشر بالمطلق إلى وجد أزمة انتهت باتفاق، حتى أن ا
من خالل قراءته للعنوان بوجود تلك األزمة التي آانت ستفضي إلى مصير مشابه ألسطول الحرية 

وعليه آنا نقترح لو أن الصحيفة اختارت عنوانا آخر . الترآي لوال التوصل إلى اتفاق اللحظة األخيرة
  :الفتا يعطي الحدث أهميته التي يستحقها من قبيل

  
  ..للحظة األخيرة أنها أزمتهااتفاق ا

  سفينة المساعدات الليبية لقطاع غزة تصل ميناء العريش المصري
  "حققنا مكاسب للفلسطينيين لم تكن حتى موضع حلم: "مؤسسة القذافي

   
تسهب في سرد تفاصيل االتفاق الذي تم بموجبه  "الحياة الجديدة"لكن على صفحتها الثامنة نجد

يبية إلى ميناء العريش، وتستقى جزءا من معلوماتها من التلفزيون المصري تغيير مسار السفينة الل
  .الذي أآد دخول تلك السفينة المياه المصرية متجهة إلى ميناء العريش

وإضافة إلى معلوماتها المستقاة عن مؤسسة القذافي للتنمية، تضيف الصحيفة مصادر أخرى لم 
اإلذاعة اإلسرائيلية من تسجيالت للبحرية اإلسرائيلية ، من ذلك ما بثته "األيام"و"القدس"توردها 

  . تتوعد فيه قبطان السفينة بأنه سيكون مسئوال عن أي مواجهة في البحر
آما تورد الصحيفة معلومات إضافية ومن أآثر من مصدر عما آان يجري من تطورات على ظهر 

  .لسفينةالسفينة، وما واآبها من اتصاالت وتحذيرات إسرائيلية بمهاجمة ا
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رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنيه  تصريحاتلجزءا من ردود الفعل  "الحياة الجديدة"وتخصص 
بشأن سفينة األمل ودعوته إلى  عدم تغيير مسار السفينة الليبية، ومواصلة توجه قوافل السفن البحرية 

  ".األيام"لتصريحات التي تجاهلتها وهي ا. والبرية إلى قطاع غزة
لصحيفة هامشا من التغطية لردود الفعل الشعبية، ومن ذلك مسيرة القوارب والمظاهرة آما تخصص ا

البحرية التي نظمتها اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، دون أن تشير إلى المؤتمر الصحفي الذي عقد 
  .عقب تلك المسيرة، وتحدث فيه رئيس اللجنة المهندس جمال الخضري

بشأن سفينة األمل الليبية غير التي وردت ردود الفعل اإلسرائيلية في حين تتوسع الصحيفة في رصد 
من أبرزها تصريحات لدان مريدور نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي  التي  ،"األيام"و"القدس"في

ما نريده هو أن نضع الترتيبات للتفتيش حتى يمكننا دائما التحقق وعدم السماح لهم :" قال فيها
  ".بالدخول بالقوة

حمد الطيبي س بإجراء تحقيق جنائي مع النائب أك مطالبة عضو الكنيست من الليكود أوفير أآونيوآذل
  .نائب رئيس الكنيست ورئيس آتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير بسبب دعمه لسفينة األمل 

  
على صفحاتها  فعلالبردود أآثر تناوال للتفصيالت المتعلقة  "الحياة الجديدة"وفي المحصلة نجد

، لكن الصحيفتين المذآورتين تتميزان عنها بموقع الحدث "األيام"و"القدس"من صحيفتي  الداخلية
، بالرغم من التفاوت بين الصحيفتين فيما يتعلق على الصفحة األولى  وجعله عنوانا لرئيسيتيهما

وعدم  "ياة الجديدةالح"بالمساحة التي احتلتها العناوين، وآذلك غياب الكاريكاتير في صحيفة 
  .مواآبته ألزمة سفينة األمل
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  :الصفحة األولى آما وردت في الصحيفة 
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  : الصفحة األولى بعد إعادة التحرير 
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لكن ما يلفت في تغطية الصحف الثالث لهذا الحدث عدم إيرادها البنود الكاملة  لالتفاق الذي أنهى 
منه بموافقة إسرائيل على إطالق سراح أسرى فلسطينيين، والترآيز أزمة السفينة خاصة ما تعلق 

دوالر آانت فقط على بندين أساسيين يتعلق األول بموافقة إسرائيل على إنفاق ليبيا لخمسين مليون 
في قطاع غزة إضافة إلى تنفيذ مبادرة المؤسسة  إسكانيةمشاريع  تعهدت بها في قمة قطر لتنفيذ

  .جاهز آدفعة أولى على وجه السرعة قبل حلول فصل الشتاء سكنم 500المتعلقة بتوفير 
  
  

  "بيان حول سفينة األمل "  
إن مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية المسيرة لرحلة سفينة األمل تؤآد مجددًا 

ملية على أن الهدف وراء تنظيم رحلة سفينة األمل لم يكن لتحقيق دعاية إعالمية أو القيام بع
استفزازية، إننا لسنا في معرآة مع أحد وإن هدفنا هو الحرص على إيصال مساعدات إنسانية 

 .وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر وتقديم أآبر دعم ممكن له 
سفينة األمل وهي مجرد سفينة شحن ال تمتلك أية مقومات وقد تكون مهترئه أحدثت ردة الفعل   

عها العالم وجعلتهم يشنون ضدها مختلف أنواع التشويه والتشويش والضغط اإلسرائيلية التي تاب
 .على مختلف المستويات 

إن هدفنا آان دائما الوصول إلى غّزة ومساعدة أهالي غّزة من أجل تحقيق هدف التخفيف من 
 .معاناة الشعب الفلسطيني ودعمه

إلى غايتها فإننا نشعر بأن سفينة  وأمام اإلصرار اإلسرائيلي على منع السفينة األمل من الوصول
إن الموقف الذي واجهته األمل جعلنا . األمل قد حققت غايتها وبينت للعالم أجمع حقيقة ما يجري

إن رسو السفينة في اشدود آان دائما خيارًا غير . في حاجة للتفكير والمفاضلة بين البدائل المتاحة
إن البديل . الدخول في مواجهة وسفك دماء األبرياءمطروح وغير مقبول مثلما لم يكن واردًا لدينا 

الوحيد الذي نفكر فيه هو الذي يحقق الهدف اإلنساني واألخالقي والسياسي الذي أبحرت األمل 
من أجل تحقيقه وهو عمل آل ما من شأنه تقديم أقصى دعم ممكن وتخفيف المعاناة عن الشعب 

  .حقوقه اإلنسانية آاملةالفلسطيني المحاصر في غّزة حتى يتمكن من نيل 
لم تتمكن آل المحاوالت السابقة في إنجاز شيء لصالح الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، ولم 
تبدأ عملية إعادة األعمار مع أن قمة قطر خصصت مبالغ مالية إلعادة األعمار لكن لم تتمكن أي 

أو سيخ حديد بناء ولم دولة من إدخال أي شيء لغّزة حتى اآلن، لم يدخل غزة آيس إسمنت 
  .يصرف درهم واحد مما تم التعهد به في قمة قطر

آانت الرسالة . لقد تغيرت الصورة اآلن حيث تقدم إلينا طرف أوروبي يعرض التدخل والوساطة
التي نقلها إلينا الوسيط هي إن آان هدفنا مساعدة أهالي غّزة فإن ذلك يمكن تحقيقه أما إذا آان 

ديل هو الدخول في مواجهة مع اإلسرائيليين وعلينا تحمل نتائجها وما يترتب هدفنا غير ذلك فالب
. أآدنا أن هدفنا تحقيق مكاسب للشعب الفلسطيني ألن غير ذلك ال يحقق مصلحة. عنها من ضحايا

لقد اشترطنا جملة من الشروط التي تبدأ من غّزة : أوضحنا للوسيط طلباتنا وآان جوابنا تعجيزيًا 
لكن يبدو أنه آان لألمل   آنا نشعر بأن إسرائيل لن تقبل. والبدء في إعادة األعمار  ورفع الحصار

  .آثارها وأننا أخطأنا تقدير موقفهم
تـم القبول بشروطنا بما فيها السماح بدخول مواد البناء من اسمنت وحديد إلعادة األعمار وهو ما 

  .نا وعمل آل ما يلزم للتنفيذأبلغنا الوسيط أنهم يقبلون بشروط. آان مرفوضا باستمرار
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لقد تمت الموافقة على السماح لليبيا بإنفاق مبلغ خمسين مليون دوالر آانت تعهدت بها في قمة 
. قطر لتنفيذ مشاريع إسكانية حتى ال يحل فصل الشتاء وتجد العائالت الفلسطينية نفسها في العراء

منت والحديد، وهكذا ستدخل هذه المواد آما تمت الموافقة على السماح بدخول مواد البناء واإلس
ألول مرة وألول مرة سيتم إنجاز مشروعات إعادة األعمار ويمكن لألونروا البدء في مشاريعها 

  .اإلنشائية ولتبدأ عملية إعادة األعمار
لقد نجحت االتصاالت المتعددة األطراف في انتزاع جملة من التنازالت لصالح الفلسطينيين  

ل في السماح بتنفيذ مشروعات إلعادة أعمار غّزة، آما تعهدت األطراف المعنية المحاصرين تتمث
  .بالسماح بنقل المرضى للعالج خارج القطاع

مسكن جاهز آدفعة أولى على  500هذا إضافة إلى تنفيذ مبادرة المؤسسة المتعلقة بتوفير عدد 
  .ول فصل الشتاءوجه السرعة وذلك لتوفير مساآن الئقة بالكرامة اإلنسانية قبل حل

وبالمقابل وأمام ما تحقق من مكاسب فإن المؤسسة وتأآيدًا على عدم الرغبة في المواجهة مع 
أحد وحرصًا على سالمة آل من هو على ظهر السفينة قررت النظر في تغيير وجهة السفينة إلى 

عبر معبر ميناء العريش المصري وعلى أن يتم السماح بإدخال حمولة السفينة إلى قطاع غّزة 
  .رفح المصري

وأمام هذا الشعور اإليجابي والنتائج التي أمكن الوصول إليها عبر التفاوض عن طريق الوسطاء  
وتقديم آافة الضمانات بااللتزام بتنفيذ االتفاق من آل األطراف ذات العالقة بما فيها الشقيقة مصر 

فإن هدف أمل قد تحقق دون سفك  .التي قدمت لنا آل الضمانات على تنفيذ ما تم االتفاق عليه
  .الدماء وأن النتيجة هي تحقيق مكاسب للفلسطينيين لم تكن حتى موضع حلم

إن المعاناة اإلنسانية للشعب المحاصر في غّزة ال ينبغي أن تكون محل مزايدة أو مهاترة من أي  
  .ة ألي طرفإن معاناة غّزة ال يمكن مقايضتها بأهداف سياسي. طرف حتى ولو آان فلسطينيًا

أما األصوات التي تقول بأن على الليبيين الدخول في مواجهة مسلحة فإننا نرد عليهم بالقول بأن 
إن ذلك الطلب ينبغي توجيهه للجيوش العربية . ذلك لم ولن يقدم للشعب الفلسطيني أي شيء

 وليس لسفينة شحن بسيطة مهترئة ليس عليها إال مواد غذائية وعدد محدود من الشباب
  .المؤمنين بضرورة تقديم آل مساعدة ألهالي غّزة وفك الحصار عليهم

إن آل من يعنيه شأن الشعب الفلسطيني ينبغي أن يعمل بكل الطرق الممكنة إلنجاز الغايات ال أن 
  .نتخذ معاناة الشعب الفلسطيني سببًا أو أداة سياسية لتحقيق مكاسب في معارك قد ال تكون واجبة

   
  ي العالمـيةمـؤسسـة القذاف

  للجمعـيات الخـيرية والتنمـية
  .الموافق ليوم األربعاء 14/07/2010: طرابلس في 
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  المجندة اإلسرائيلية ونشر صور معتقلين فلسطينيين :ثانيا
   

أثار قيام مجندة إسرائيلية بنشر صور لها وهي تبتسم على موقعها الشخصي على الفيسبوك إلى جانب 
يين مكبلي األيدي ومعصوبي األعين ردود فعل واسعة فلسطينيا وإسرائيليا، خاصة معتقلين فلسطين

  .2010 آبلهذه الصور في السادس والسابع عشر من  الصحف الفلسطينية واإلسرائيليةبعد نشر 
أن ذات الصور إال ، بثها التلفزيون اإلسرائيلي العام وأثارت صدمة في إسرائيلومع أن هذه الصور 

ت من حيث موقعها في الصحف الفلسطينية الثالث، عكس حجم اهتمام آل صحيفة بهذا برزت بتفاو
  .الحدث

  
وضعته في صدر صفحتها األولى وعلى أربعة أعمدة أرفق به صورة المجندة  "األيام"فصحيفة  

مبتسمة بينما يظهر خلف المجندة ثالثة معتقلين وقد عصبت أعينهم وآبلت أيديهم، وأجلسوا على آتل 
  :اإلسمنت، وورد في العنوان ما يليمن 

  
  مجندة إسرائيلية تنشر صورا لها بجانب
  !معتقلين فلسطينيين مقيدين على الحواجز
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تقريرها المنشور على صفحتها األولى إلى وآاالت أنباء لم تسمها، استهلته  في "األيام"واستندت 
، ومن ذلك بيان للجيش اإلسرائيلي رائيلباإلشارة إلى الصدمة التي تسببت عن بث تلك الصور في إس

  .موضحا أنها أنهت خدمتها منذ عام "المشين"وصف تصرف المجندة ب
أبرغيل التي آتبت تعليقا مثيرا على  عيدنآما يتضمن التقرير تفاصيل عن المجندة ذاتها وتدعى 

موقع إضافة إلى تعليقات لبعض متصفحات  ".الجيش أجمل فترة في حياتي:" الصور من مثل
  ".غاية في اإلثارة" المجندة يصفنها بأنها

إلى مصادر معلومات إسرائيلية حول ذات الموضوع نشرها موقع صحيفة  "األيام" استندتآما 
الناطقة بالعبرية تتضمن معلومات إضافية عن المجندة أبرغيل التي تسكن  "يديعوت أحرونوت"

ي موقعها على الفيسبوك آانت التقطت في مدينة أسدود جنوب إسرائيل، وأن الصور التي ظهرت ف
ع صور شخصية لها إلى جانب هذه الصور تظهر نفسها آعارضة ضحيث قامت بو 2008العام 

  .أزياء، فيما تظهر تعليقات آثيرة على الشبان الفلسطينيين المكبلين
ية على مزيدا من ردود الفعل اإلسرائيل "يديعوت"المنقول عن موقع  "األيام"آما يتضمن تقرير 

تظهر "نشر هذه الصور، من ذلك بيان للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل يؤآد أن الصور 
آيفية تعامل جنود الجيش اإلسرائيلي على الحواجز وفي المناطق مع الفلسطينيين والمعايير 

  ". الخاصة لكل جندي في آيفية تعامله
إن الصور القاسية تعكس السلوك المتبع :" هوتنقل الصحيفة عن مدير اللجنة يشاي منوحين قول

:" وقال".تجاه الفلسطينيين آشيء ال إنساني، حيث تتجاهل شعورهم آبشر وحقهم في الخصوصية
يبدو أن المجندة التي نشرت الصور في الفيسبوك استمتعت في إهانة المعتقلين وتجاهلت حقهم في 

  ".عدم نشر صورهم في وضعيات مهينة
  

الصحيفة الوحيدة من بين الصحف الثالث تنقل رد  "األيام"د الفعل الفلسطينية نجد أما من حيث ردو
 "المهينة"المرآز اإلعالمي للحكومة الفلسطينية والذي تضمنه بيان وصف فيه تلك الصور بفعل 

  .ودعا إلى إنهاء هذه الممارسات
  
  

لهذا الحدث،  ألولىعلى يمين صفحتها ا خصصت مساحة ثالثة أعمدة "الحياة الجديدة"صحيفة 
متضمنا صورة على عمودين للمجندة وقد أخفت الصحيفة معالم وجهها وفي الخلفية المعتقلون 

علما بأن إخفاء معالم وجه المجندة آان عمال خاطئا من قبل الصحيفة التي يبدو ، الفلسطينيون الثالثة
ولى بإخفاء وجهه هو الضحية أي أنها نقلتها عن صحيفة أو موقع إسرائيلي، دون ا، تنتبه إلى أن األ

العمال الثالثة الذين تعرضوا لعملية تنكيل مهينة، ولم تراع مشاعرهم وخصوصياتهم حين التقطت 
ابتسامتها عدا عن أن إخفاء معالم وجه المجندة ال يظهر . لهم صور على هذه الهيئة المسيئة لهم

   .ي عنوان الصحيفةواستمتاعها بالتنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين آما ورد ف
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، إال أنها وفقت بصورة "األيام"لم تبرز هذا الحدث على النحو الذي فعلته  "الحياة الجديدة"ومع أن 
لين الفلسطينيين أآبر في اختيار العنوان الذي عكس سادية المجندة اإلسرائيلية وهي تنكل بالمعتق

  : تحت عنوانوتنتهك خصوصيتهم ، 
  
  

  "في حياتي الفترة األجمل..الجيش" 
  مجندة إسرائيلية تنشر صورا وهي 

     بالتنكيل بمعتقلين" مستمتعة"
  

  
  

  
   

في تغطيتها لهذا الحدث فكان موقعي  "الحياة الجديدة"أما مصدر المعلومات الذي استندت إليه 
اإلسرائيليتين، حيث تورد الصحيفة نصا من محادثة  "يديعوت أحرونوت"و "هآرتس"صحيفتي

يصفن زميلتهن  "األيام"المجندة وصديقات لها يعلقن فيها على الصور لم يرد في مكتوبة بين 
واو ماما يا له من يوم، " و"نعم إني أعلم هههه"فترد عليهن  "غاية في اإلثارة"المجندة بأنها 

، أتساءل إن آان لديه فيسبوك ،وال بد أن أضعه في ) أي المعتقل(أنظري آيف يجعل الصورة آاملة 
  ".هههه هههههالصورة 
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 "األيام"لردود الفعل اإلسرائيلية والفلسطينية لم تكن بشمولية تغطية "الحياة الجديدة"لكن تغطية 
وهو البيان  إسرائيل،حيث اآتفت الصحيفة باإلشارة إلى بيان اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في 

لجيش اإلسرائيلي على تلك أسقطت رد فعل ا "الحياة"آما أن   .بتوسع "األيام" الذي أتت عليه
الصور، ولم تورد أي رد فعل فلسطيني إزاء تلك الصور بما في ذلك بيان المرآز اإلعالمي التابع 

  ".األيام"للحكومة الفلسطينية والذي نشرته 
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هذا الحدث أهمية على صفحتها األولى ،واختارت مكانا له أسفل  "القدس"صحيفة  ِ بدورها لم تول
صفحتها الثانية، حيث نشرته على أربعة أعمدة من بينها ثالثة أعمدة لذات الصورة المنشورة في 

  :فة لهذا الحدثتظهر فيها المجندة والمعتقلون الفلسطينيون الثالثة، وورد في عنوان الصحي "األيام"
  

  بالتنكيل بمعتقلين فلسطينيين" مستمتعة"مجندة إسرائيلية تنشر صورا وهي 
  

  
  

  
  

على ألولى، سواء في رئيسية الصفحة أوعلما بأن حدثا آهذا آان أولى أن يأخذ مكانه في الصفحة ا
س الوزراء يمين الصفحة أسفل الرئيسية مباشرة بدال من التقرير الذي خصصته الصحيفة لجلسة مجل

األسبوعية، وما تمخض عنها من قرارات ليست بأي حال أآثر أهمية من حدث التنكيل الذي تعرض 
  .له العمال على نحو ما أظهرته  الصور

  
موقع استندت القدس في مصادر معلوماتها على ما نشر في  "الحياة الجديدة"و" األيام"وآما فعلت

، "األيام"ون إيراد تفاصيل إضافية عن تلك الواردة في ، د"يديعوت أحرونوت"اإلسرائيلي أألخبار 
باإلشارة إلى رد فعل الجيش، وآذلك اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل،  "القدس" واآتفت

بينما أسقطت ردود الفعل الفلسطينية تماما بما في ذلك بيان المرآز اإلعالمي للحكومة الفلسطينية 
  .بنشره فقط "األيام"التي انفردت 
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الحكومة الفلسطينية هو الوحيد من ردود الفعل الفلسطينية  المرآز اإلعالمي  بيانوالالفت هنا هو أن 
أي ردود فعل  تورد لمفي حين أن الصحف الثالث . تعليقا على تلك الصورأليام بنشره اوانفردت 

لوصول إلى العمال ، آما لم تتم متابعة هذا الحدث من قبل مراسلي تلك الصحف ومحاولة اأخرى
، ومعرفة أسمائهم أو أماآن سكنهم للحصول على أقوالهم اإلعالمفي وسائل ظهرت صورهم الذين 

آما لم تكلف تلك الصحف نفسها عناء الحصول على ردود فعل من بعض  ،وشهاداتهم لما جرى
ع القانوني عن المؤسسات ذات العالقة بقضية هؤالء العمال مثل اتحاد نقابات العمال، ومرآز الدفا

حقوق العمال ، وآانت مصادر المعلومات الوحيدة للصحف الثالث وآاالت األنباء العالمية ومواقع 
وهم من سكان قطاع  وقد تمكنت األخيرة من الوصول إلى هؤالء العمال الحقا األخبار اإلسرائيلية،

طنين إسرائيليين إلى هناك والحظر اإلسرائيلي على دخول موا إلىغزة، رغم المخاطرة بالدخول 
   .القطاع

تعكس قصورا في الصحافة المحلية إزاء أحداث  من قبل الصحف الثالث ومثل هذه التغطية المبتورة
آهذه تستوجب المتابعة والرصد ، آما تظهر اتكالية تلك الصحف في الحصول على مصادر أخبارها 

بحدث محلي أو وطني يفترض  من وآاالت أجنبية أو مصادر إسرائيلية حتى حين يتعلق األمر
بمراسل الصحيفة متابعته والحصول على معلومات إضافية ورصد مزيد من ردود الفعل المحلية 

  .الرسمية والشعبية
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