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" الحياة الجديدة"و "األيام”، "القدس"يرصد التقرير التالي تغطية الصحف الفلسطينية الثالث  

موضوعين  2010ا الصادرة يوم األول من أيلول الكيفية التي غطت بها هذه الصحف في أعداده
  :رئيسيين وهما

 
.لقاء واشنطن التمهيدي النطالق المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية المباشرة -  
.مصرع أربعة مستوطنين يهود في هجوم مسلح قرب الخليل تبنته آتائب عز الدين القسام  -  
 

الحدثين، من خالل  بهذينذي أبدته آل صحيفة وقد لوحظ من رصد تلك الصحف تفاوت االهتمام ال
اختيارها واحدا منهما عنوانا لرئيسيتها، وآذلك حجم تغطيتها لهما، ورصد ردود الفعل عليهما محليا 

.وإسرائيليا ودوليا  
 

 آيف غطت الصحف المحلية الحدثين؟
 

 طيني إسرائيليلقاء فلس 2010 آبمن  الحادي والثالثينفي العاصمة األمريكية واشنطن في  عقد
تمهيدا النطالق المفاوضات المباشرة بين  وزيرة الخارجية األمريكية هيالري آلينتونبرعاية 

غطية واسعة من مختلف وسائل اعتبر في حينه حدثا مهما وحظي بت ، ما الفلسطينيين واإلسرائيليين
فعل شعبية ورسمية  من ردود المتوقعةإضافة إلى ما أثارته هذه الجولة من المفاوضات . اإلعالم

  .فلسطينيا وإسرائيليا وعلى مستوى دول العالم المختلفة
وتزامن هذا اللقاء مع هجوم مسلح نفذته آتائب القسام الجناح المسلح لحرآة حماس على سيارة 

فر عن مقتل أربعة من المستوطنين، وهو آريات أربع في مدينة الخليل ما أسللمستوطنين قرب 
  .اإلدانة واعتبر محاولة لنسف الجهود السياسية الستئناف العملية التفاوضيةالهجوم الذي قوبل ب

 ماوتطوراته ينالحدثهذين ولم تكن وسائل اإلعالم الفلسطينية خاصة الصحف الثالث بمنأى عن 
اهتمامها، وبتفاوت بدا بين صحيفة وأخرى، علما بأن صحيفتين على األقل  ماأولتهحيث 
 "الحياة الجديدة"، في حين استندت لقاء واشنطنفدت مراسليها لتغطية أو "األيام"و" القدس"هما

بينما  .إلى تقارير وآاالت األنباء العالمية التي واآبت هذا الحدث وغطته عبر مراسليها في واشنطن
استندت الصحف إلى مصادر إسرائيلية في الغالب في تغطيتها ألنباء الهجوم على سيارة 

  .المستوطنين
  

وفي عددها الصادر ليوم األول من أيلول جعلت المفاوضات المباشرة عنوانا  "قدسال"صحيفة 
لرئيسيتها، حيث خصصت لهذا الموضوع قرابة ربع مساحة الصفحة األولى، وعلى ثمانية أعمدة، 
أرفق بصورة جمعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزيرة الخارجية األميرآية هيالري 

  :تقرير الصحيفة الذي آتبه مراسلها محمد أبو خضيرآلينتون، وورد في عنوان 
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  فرعي.../ السعودي التقى العاهل األردني في واشنطن وتلقى رسالة من العاهل
  رئيسي/ استمرار المفاوضات مرهون بتعهد نتنياهو بوقف االستيطان: الرئيس

  يفرع/ أميرآي بإطالق مفاوضات جادة تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينيةتعهد 
  

  

  
  

: وآما هو متوقع، فقد رآزت الصحيفة في عنوانيها الفرعي والرئيس على قضيتين رئيسيتين، وهما
اشتراط استمرار المفاوضات بتوقف االستيطان اليهودي وتعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بوقفه، أما 

لسطينية، آما ورد في القضية الثانية فهي النتيجة المتوقعة من هذه المفاوضات وهي قيام الدولة الف
تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي جعلتها الصحيفة عنوانا لرئيسيتها، والتي نقلها عنه 

خضير الذي استهل تقريره أوال بالحديث عن اختتام لقاء  إلى واشنطن محمد أبو "القدس"موفد
ؤل وبتعهد أميرآي بأن تبذل من التفا في أجواء" الرئيس الفلسطيني بوزيرة الخارجية األمريكية  

وآل ما في وسعها إلطالق عملية إدارة الرئيس باراك أوباما جهودها خالل األيام الثالثة القادمة 
. آما ورد في نص التقرير .."مفاوضات جادة تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل

 .دون الخوض في تفاصيل اللقاء وما تم فيه
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ان اختصار العنوان الفرعي من العنوان الرئيسي حيث ال ضرورة له ، ليصبح في حين آان باإلمك
  :على النحو التالي 

  استمرار المفاوضات مرهون بتعهد نتنياهو بوقف االستيطان : الرئيس 
   التزام اميرآي باطالق مفاوضات جادة تؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية

  
حتها الرابعة والثالثين توسعت الصحيفة برصد لقاءات المنشور على صف التقريرلكن في تتمة هذا 

الرئيس الفلسطيني في واشنطن مع زعماء عرب على هامش جولة المفاوضات المباشرة ، ومن 
أبرزها اللقاء الذي جمعه بالعاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني وبحثهما خطوات التنسيق الفلسطيني 

  .األردني المشترك
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  ربه أمينلصحيفة عن ياسر عبد في حين نقل موفد ا

قضية االستيطان باعتباره تم بحث آافة القضايا وفي مقدمتها " في لقاء خص به الصحيفة قوله أنه 
  ..."خطرا على استمرار العملية السياسية برمتها

يل شعث عضو الوفد الفلسطيني المرافق نب. آما انفرد موفد الصحيفة بلقاء موسع وشامل مع د
لقاء تمهيدي للقاء "للرئيس محمود عباس وصف فيه اللقاء مع وزيرة الخارجية األمريكية بأنه 

والرئيس رآز على " ..:مضيفا.." القمة مع الرئيس أوباما لترتيب أجندة اللقاءات في األيام القادمة
لن نستطيع االستمرار في المفاوضات إال إذا :" مرة خالل الساعة الماضية 20رسالة واحدة آررها 

توقف بناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية وأنه يجب أن يتجدد تجميد االستيطان بشكل 
  ..".حقيقي

  
من خالل مقابلتين منفصلتين في تغطيتها لهذا الحدث على صفحتها األولى  "القدس"أيضا توسعت 

ولى مع الناطق الرسمي لوزارة الخارجية األمريكية خص بها أرفقتا على حدة بتقريرها الرئيس، األ
  :مراسل الصحيفة في واشنطن سعيد عريقات ونشرت على ثالثة أعمدة

  
  فرعي":/ القدس"الناطق الرسمي لوزارة الخارجية األميرآية ل

  رئيسي/ آلينتون تعي المصاعب التي تواجه المفاوضات المباشرة 
  ها لتحقيق أهدافها خالل عاموملتزمة بالمضي قدما في سياق

  

  
  

واشتملت المقابلة على معلومات لخصت حقيقة الموقف األمريكي من قضية المفاوضات المباشرة 
آما قدمت هذه . في المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية انطالقةوالمساعي المبذولة أمريكيا لتحقيق 
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يفة إلى واشنطن، عن وزيرة الخارجية المقابلة إضافات لم ترد في التقرير الرئيس لموفد الصح
الوزيرة آينتون تعي تماما التفاصيل الدقيقة والمعقدة التي طالما ": األمريكية التي قال عنها آراولي

عرقلت في آخر لحظة قدرة التفاوض والمتفاوضين على التوصل للحل المرجو في تحقيق السالم 
أنها تعي أهمية الدور األمريكي والرعاية ، آما الشامل للصراع العربي اإلسرائيليالعادل و

  ".األمريكية لعملية السالم لتحقيق أهدافها
الصحيفة أن تختصره وتكتفي بما ورد على لسان الناطق  نلكن فيما يتعلق بالعنوان، فقد آان بإمكا

في العناوين غير محببة، وليس مطلوبا من المحرر أن يفصل أن اإلطالة األمريكي، بالنظر إلى 
رية في عنوان آمثل ما أوردته الصحيفة، وبالتالي يمكن إعادة تحرير العنوان  اخبمون المادية اإلمض

  :ليصبح على النحو التالي
  فرعي":/ القدس"الناطق الرسمي لوزارة الخارجية األميرآية ل

  رئيسي/ آلينتون تعي المصاعب التي تواجه المفاوضات المباشرة 
  

ثالثة  وعلىملحقة يتقريرها الرئيس على صفحتها األولى  "القدس"شرتها أما المقابلة الثانية التي ن
فكانت تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس أدلى بها للصحفيين الفلسطينيين  أعمدة أيضا،

  :على متن الطائرة التي أقلته إلى واشنطن ونقلها مراسل الصحيفة الخاص
  

  :للصحفيينعشية القمة في واشنطن ومن على متن طائرته 
  يمكن حسم آافة قضايا الوضع النهائي خالل أقل: عباس

  من سنة والمرحلة المقبلة ليست بحاجة إلى مفاوضات

  
  
تكتسب هذه المقابلة أهمية خاصة آون الرئيس عباس أدلى بها للصحافيين الفلسطينيين الذين رافقوه و

في السابق فيما يتعلق باهتمام القيادة  على متن طائرته وبالتالي خصهم بها، وهو إجراء لم يكن متبعا
تجربتهم  غنييو السياسية بالمصادر الصحفية المحلية وبالصحافيين ما يقربهم من مصادر المعلومات

مهمة عن حقيقة الموقف الفلسطيني من  معلومات تضمنتالمهنية، علما بأن المقابلة المذآورة 
آما أنها اشتملت على تصريحات ومواقف هامة  ها،المفاوضات المباشرة وطبيعة القضايا التي ستناقش

إنكم تعيشون على :" بشأن قضايا الحدود واألمن، والموقف من المستوطنين حيث خاطبهم بالقول
، والتي لقاء عباس آلينتونالمتعلق بفي التقرير الرئيس ومثل هذه التصريحات  ."ارض ليست لكم

  .ةاقتصرت تغطيته على قضايا إجرائية شكلية وعام
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وآما هو الحال في  اللقاء السابق مع الناطق باسم الخارجية األمريكية ، آان على محرر مادة المقابلة 
مع الرئيس الفلسطيني اختصار عنوان اللقاء وترآيزه على أهم ما ورد فيما أدلى به الرئيس من 

  :أقوال، والمكان الذي جرى فيه اللقاء مع الصحفيين المحليين
  

                                                                                                                                                     
  :من على متن طائرته للصحفيين 

  كن حسم آافة قضايا الوضع النهائي خالل أقل من سنةيم: عباس
  

في تغطيتها لتصريحات ذات صلة بانطالق المفاوضات المباشرة  "القدس"في السياق ذاته توسعت 
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وأبرزت على يسار صفحتها األولى تصريحات هامة لرئيس الوزراء 

دة أرفقت بصورة له على ذات المساحة، ورد في عنوانها سالم فياض على أربعة أعم.الفلسطيني د
  :البارز

  
       "  فتات الموائد"الفلسطينيون لن يقبلوا دولة من : فياض

  

  

  
     

وفي متن تلك التصريحات تنقل الصحيفة أقوال أدلى بها رئيس الوزراء الفلسطيني إلى وآالة 
ائيليين أن يعيدوا التفكير في أفكارهم لتسوية يجب على السياسيين اإلسر:" رويترز، ومما ورد فيها

الصراع المستمر منذ ستة عقود  مع الفلسطينيين الذين يسعون إلى تأسيس دولتهم على أراض 
  ".1967احتلتها إسرائيل في حرب عام 
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وقد ظهرت هذه التصريحات متناسقة ومتناغمة مع التغطية النطالق المفاوضات التي تضمنتها 
على آافة المواقف من هذه ، واتسمت بشمولية من حيث اإلتيان الرئيسية عناوين الصحيفة

، وهي رسالة تنقلها الصحيفة إلى قرائها والرأي العام المفاوضات وبث أجواء من التفاؤل إزاءها
آما ورد في  .الفلسطيني الذي بدا منقسما إزاء هذه المفاوضات وجدواها وما يمكن أن تحققه من نتائج

أسفل يمين صفحتها األولى اقتبسه مراسلها في واشنطن محمد سعيد " القدس"شرته تقرير خاص ن
  :األمريكية " نيويورك تايمز"صحيفة  عن

  ...دعت إلى استبعاد فكرة انهيار المفاوضات قبل الخوض فيها 
  تشيد باهتمام اوباما المبكر بعملية السالم في الشرق األوسط" نيويورك تايمز"
  

  
  

إن المفاوضات المباشرة :" من افتتاحية الصحيفة األمريكية بهذا الخصوص "القدس"ومما أوردته 
التي تبدأ في واشنطن يوم الخميس بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس 

ستمثل اختبارا مبكرا لمدى جدية االثنين في " حل الدولتين"الفلسطيني محمود عباس بشأن 
  ".تحقيق الهدف

  
نجد أن أآثر من نصف مساحتها خصص  "القدس"ظرة إلى المساحة الكلية للصفحة األولى من وبن

لقضية انطالق المفاوضات، وهو ما بدا واضحا في التقارير الخمس المنشورة على هذه الصفحة التي 
وبالتالي نجد هذا الحدث يطغى بصورة واضحة على ما دونه من أحداث يليه  .أتينا على ذآرها آنفا

العملية المسلحة التي نفذتها آتائب القسام الجناح العسكري لحرآة حماس في ن حيث األهمية م
عشية انطالق المفاوضات المباشرة واستهدفت سيارة للمستوطنين  2010الحادي والثالثين من آب 

أسفرت عن مقتل أربعة منهم، وهو حدث بدا واضحا االرتباط بينه وبين انطالق هذه المفاوضات، 
  .ق ما ورد من ردود فعل عليها من الجانبينوف

 أعمدة،تاليا لرئيسية الصحيفة على يمين صفحتها األولى وعلى مساحة أربعة فقد ورد هذا الحدث 
آحدث ميداني ارتبط وقوعه بالحراك الهجوم، وذلك ألهميته استهدفها أرفق بصورة للسيارة التي و

  : فاوضات المباشرةالذي شهدته المنطقة عشية انطالق الم السياسي
  

  آتائب القسام تبنت العملية
  "آريات أربع"سرائيليين في هجوم استهدف سيارة قرب مستوطنة ا 4مقتل 

  الجيش اإلسرائيلي يغلق بلدتي بني نعيم والشيوخ ويجري عمليات تفتيش
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 إلى الوسيلةلم تشر وفي تغطيتها لتفاصيل الهجوم استندت الصحيفة إلى بيان للشرطة اإلسرائيلية 
سقوط أربعة قتلى من المستوطنين في ".. التي ورد فيها هذا اإلعالن، والذي أشار إلى اإلعالمية

الواصل  60هجوم استخدمت فيه األسلحة النارية وقع على طريق بلدة بني نعيم على المحور رقم 
الهجوم استنادا إلى واستكملت الصحيفة روايتها عن نتائج هذا  ".بين الخليل ومستوطنة آريات أربع

لم تذآر ما إذا آان هذا المصدر فلسطينيا أم إسرائيليا، وآان لزاما عليها أن تفعل ذلك،  –مصدر طبي 
حيث ذآر هذا المصدر أن القتلى هم رجل وزوجته في األربعينات من العمر وشاب وفتاة وجميعهم 

فة تفصيال إضافيا عن الضحايا، ثم تنقل الصحي. المجاورة لمكان الحادث" بيت حجاي"من مستوطنة 
وبالتالي اعتمدت ... فتوضح أن إحدى المرأتين آانت حامال - لكن هذه المرة استنادا إلى الجيش

في عرضها للهجوم وما أسفر عنه، وهذا شيء جيد، لكن آان عليها أن على ثالثة مصادر  "القدس"
ق سيارة إسعاف فلسطيني يدعى لسائ أخرى توضح هوية أحد مصادرها، بالرغم من أن هناك رواية

 من قبل محاولةالصحيفة قولهما أنه جرت  ماتنقل عنه ومرافقه جعفر خاليلة  طبيخ محمد أبو
اإلعالمية التي أدلى  الوسيلةدون أن تشير أيضا إلى مساعدة الجرحى، لالمسعفين الفلسطينيين 

تندت إليه الصحيفة بداية في الحديث ، وما إذا آان هو المصدر الطبي الذي اس ما لهابأقوالهالمسعفان 
  .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 الجيش اإلسرائيلي الذي 

ل تمشيط في محيط المكان ، ثم إعالن القسام مسؤوليته عن اقتحم بلدات مجاورة وباشرت قواته أعما
  .الهجوم
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الهجوم ومحاولة ربطه بانطالق دا من ردود الفعل الفلسطينية على وأبرزت الصحيفة واح
:" الذي قال"أبو مجاهد"المفاوضات المباشرة، وفق ما نقلت عن الناطق بلسان لجان المقاومة الشعبية 

 ".مفاوضات الفلسطيني الذي يستعد الستئناف المفاوضات مع إسرائيلإن العملية رسالة لطاقم ال
لقد آان من الخطأ أن يقوموا بخطوة مثل هذه دون اتفاق وطني، وإن شعبنا ":"أبو مجاهد"وأضاف

  ".ال زال متمسكا بالمقاومة وال يؤمن بالمفاوضات
يضا، بالنظر إلى أن السطر أما من حيث العنوان، فقد جاء أيضا مطوال ، وآان باإلمكان اختصاره أ

الثاني من العنوان الرئيس ال يضيف شيئا لحادثة مقتل اإلسرائيليين األربعة، عدا عن أن أي هجوم 
من هذا القبيل يتبعه قيام الجيش بإجراءات ميدانية على األرض في محيط  المكان الذي جرى فيه 

  :اليالحدث، وبالتالي يمكن تحرير العنوان ليصبح على النحو الت
  

  آتائب القسام تبنت العملية
  "آريات أربع"سرائيليين في هجوم استهدف سيارة قرب مستوطنة ا 4مقتل 

  
وضعا على خلفية رمادية برصد ردود الفعل الفلسطينية  ناهتمت الصحيفة في عنوانين منفصليآما 

  :الرسمية واإلسرائيلية خاصة رد فعل المستوطنين
  

  طالق النارالسلطة الوطنية تدين عملية إ
  في منطقة الخليل

  

  
  

ويتناغم إبراز رد فعل السلطة الوطنية من هذه العملية مع موقف تلك السلطة من المفاوضات 
السياسية ودعمها لها، ومما اعتبرته دعما دوليا للموقف الفلسطيني وفق ما ورد على لسان رئيس 

لم تشر الصحيفة إلى الجهة التي  –الوزراء الفلسطيني سالم فياض الذي قال في تصريحات صحفية 
إن العملية وتوقيتها يستهدفان الجهود التي تقوم بها منظمة التحرير "   - أدلى بها بهذه التصريحات

الفلسطينية لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني إزاء متطلبات نجاح العملية السياسية وقدرتها 
  ...".لشعبناوتحقيق الحرية واالستقالل  على إنهاء االحتالل

  
لرد الفعل الفلسطيني على العملية المسلحة،  "القدس"في المقابل وبذات المساحة التي خصصتها 

رد الفعل الميداني  خبرا بدا وآأنه أبرزت الصحيفة إلى جوار رد الفعل هذا وعلى خلفية رمادية
  :، وورد في عنوان منفصلعلى تلك العمليةللمستوطنين 

  
  المستوطنون يقومون 
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     أعمال عربدة في محيط  نابلسب
  

    
  

نص الخبر الذي يتحدث عن اعتداءات المستوطنين قرب نابلس، ال يشير من قريب أو بعيد لكن 
لعالقة  هذه االعتداءات على عملية القسام قرب الخليل، وهو ما يتضح فيما أوردته وآالة األنباء 

  :الفلسطينية الرسمية وفا بهذا الخصوص
  
ورشقوها بالحجارة في محيط  المواطنينهاجم المستوطنون مساء أمس سيارات  -وفا -نابلس"

ونصبوا آمائن لسيارات المواطنين المارة على تلك الطرقات ورشقوها بالحجارة، آما مدينة نابلس 
جنوب نابلس بتقطيع عشرات األشجار بالقرب من " يتسهار"قامت مجموعة أخرى من مستوطنة

  ".قريتي حوارة وبورين
علما بأن اعتداءات المستوطنين على سيارات المواطنين في محيط نابلس تكاد تكون شبه يومية وال 

آالتي نفذت في ذلك اليوم ، آما أن نص الخبر ال يذآر ولو آلمة واحدة ترتبط بوقوع هجمات مسلحة 
  .ارتباط هذا االعتداء بالعملية المسلحة ذاتها

  
 الفرنسية تظهربنشر صورة من وآالة الصحافة  "القدس"ي وفي منتصف أعلى صفحتها الثالثة تكتف

  :جنودا ومستوطنين قرب بني نعيم يشير إلى رد فعل هؤالء على الهجوم، وتكتب الشرح التالي
  
للجيش اإلسرائيلي على شارع " حاجز طيار"مستوطنون إسرائيليون يقفون أمام  -بني نعيم"

ريات أربع عقب مقتل أربعة مستوطنين في آمين يؤدي إلى إلى قرية بني نعيم وإلى مستوطنة آ
  ".جنوب الخليل
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لتغطية هذين الحدثين المرتبطين ببعضهما البعض عكس  "القدس"وبالتالي فإن الحجم الذي أولته 

 مصادر تلكإلى وأن تشير اهتماما خاصا، مع التذآير بضرورة أن تدقق الصحيفة في معلوماتها، 
  .عملية مهمة في التغطية اإلخبارية لألحداث خاصة إذا آانت ميدانية بدقة، وهيوتحددها المعلومات 
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  :الصفحة األولى آما وردت في الصحيفة 
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  :الصفحة األولى بعد إعادة التحرير 



14 
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 الهجوم المسلح على سيارة المستوطنين "األيام"جعلت فقد تماما،  "القدس" على عكس صحيفةو
  :انا لرئيستها ونشرته على ثمانية أعمدة باللون األحمر وبالبنط العريضعنو

  
  تتبنى" حماس"، و"آريات أربع"مقتل أربعة مستوطنين في هجوم قرب 

  

  
  

على أربعة أعمدة للسيارة التي آانت تقل المستوطنين وحولها في حين أرفقت بالتقرير صورة 
  :سفلها الشرح التاليمجموعة من محققي الشرطة اإلسرائيلية، آتب أ

  
محققون من الشرطة اإلسرائيلية يعاينون السيارة التي قتل فيها أربعة مستوطنين في  –الخليل "

  "الهجوم المسلح أمس

  
  

لكن لم يرفق بالصورة أية تفاصيل عن الهجوم ونتائجه وما وصلت إليه ردود فعل الجيش الذي شرع 
  .على الفور بإغالق آامل المنطقة والتحقيق في ظروفه ومالبساته

  
وبالمجمل، فقد خصصت الصحيفة نصف صفحتها األولى لهذا الحدث الميداني، مستندة في مصادر 

التي خصصت أآثر من نصف " القدس"على عكس صحيفة  –تسمها لم  –معلوماتها إلى  وآاالت 
وهو مؤشر على تفاوت مساحة الصفحة األولى لقضية المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية المباشرة، 

، يعكس توجهات آل صحيفة وسياستها والرسالة التي تود إيصالها اهتمام الصحيفتين بحدثين مهمين
  .للرأي العام خاصة المحلي
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فقد بدا جليا وضوح تلك المصادر  ،"األيام"من حيث مصادر المعلومات التي استندت إليها أما 
سواء فيما يتعلق بظروف ومالبسات الهجوم أو ردود  وتنوعها وشمولية ما تضمنته من معلومات

التي  "القدس"حظناه في تغطيةعلى خالف ما ال الفعل عليه، ونسبة تلك المعلومات إلى مصادرها،
  .ادر المعلومات فيها غير واضحة وغير محددةبدت مص

، باإلشارة إلى ما أسفر عنه الهجومنجدها تستهل تقريرها  "األيام"وبالعودة إلى النص الذي أوردته
وجهة تبنيه من قبل حرآة حماس، وأضافت الصحيفة على ذلك ربط الهجوم باستئناف المفاوضات 

ثم انتقلت بعد ذلك إلى رصد . ورد في مطلع التقرير المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين آما
ردود الفعل اإلسرائيلية الرسمية على هذا الهجوم، حيث نقلت عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

أوعز إلى الجهات األمنية بالعمل ضد مرتكبي االعتداء " قوله بأنهنتنياهو لدى وصوله واشنطن 
" يديعوت أحرونوت"بينما نقلت عن موقع صحيفة  ".سياسية جنوب الخليل دون الخضوع ألي قيود

العملية "تصريحات أخرى نسبتها لوزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك وصف فيها الهجوم ب
 ةوهنا يبرز اهتمام الصحيفة بضرورة اإلشارة إلى مصادرها ومتابع. "الخطيرة والصعبة للغاية

على هذه التصريحات ولم تشر  لم تأِت التي "القدس"فعلى خالتفاصيل الحدث وردود الفعل عليه، 
آما لم تورد تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو ، . في نص تقريرها حول الهجوم إليها

التي طالبت رئيس الوزراء . وآذلك ردود فعل إسرائيلية أخرى ألعضاء آنيست من أحزاب اليمين
  .لمشارآة في احتفاالت بدء المفاوضات مع الفلسطينييناإلسرائيلي بالعودة إلى تل أبيب وعدم ا

هو حجم التفاصيل والمعلومات التي أوردتها بشأن الهجوم على سيارة  "األيام"والالفت في تغطية 
المستوطنين ونسبة هذه المعلومات إلى مصادرها حيث أوردت تصريحات مهمة حول مالبسات 

يكي روزنفيلد، وعززتها برواية مسعفين في خدمة مالهجوم للمتحدث باسم الشرطة اإلسرائيلية 
آما فعلت  -مجهولة-ولم تشر إليهم آمصادر طبية  -يتهمحددت هو - الطواريء اإلسرائيلية

الموقع األلكتروني لصحيفة مصدران آخران هما وأضافت إلى هذين المصدرين  ،"القدس"
من " الذين قال عنهم أنهم معلومات إضافية عن هوية الضحاياأورد الذي  "يديعوت أحرونوت"

في تقريرها الخاص عن الهجوم القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي تذآر ، بينما "أسرة واحدة
المهاجمين تأآدوا من وفاة الضحايا قبل أن "ن معلومات حول مالبساته فتشير إلى أمن ال امزيد

على عدد  بالترآيزهمية آونها ال تكتفي ومثل هذه المعلومات على نحو آبير من األ ."يلوذوا بالفرار
من ذلك إشارتها إلى  ، وتتطرق أيضا إلى أعمارهم وأحوالهمالضحايا بل أيضا الطريقة التي قتلوا فيها

  .إنسانية ما يعطي للتغطية أبعاداأن من بين القتلى األربعة امرأتان إحداهما حامل، 
ود الفعل اإلسرائيلية على هذا الهجوم بدءا آما توسعت صحيفة األيام على خالف القدس في رصد رد

إرهابي " الجيش اإلسرائيلي التي وصفت الهجوم بأنه سمباحات ألفيتال ليبوفيتش المتحدثة بتصري
موردة تفاصيل أخرى عن مكان الهجوم وهو طريق سريع . "والجيش يتعامل معه آحادث خطير 

ألراضي الفلسطينية المحتلة ومثل هذه مزدحم يستخدمه الفلسطينيون والمستوطنون اليهود في ا
 تطرق إلى ردود فعل إسرائيلية أخرىتالمعلومات لم تطرق إليها أيضا صحيفة القدس مثلما لم 

" ومنها تصريحات لوزير التعليم اإلسرائيلي جيدعون سار الذي وصف الحادث بأنه  أوردتها األيام 
    ".تهدف إلى تقدم السالم  مؤسف للغاية وضد خلفية المحادثات الدبلوماسية التي
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آما أتت الصحيفة على بعض ردود الفعل الفلسطينية التي لم توردها القدس ومنها تصريحات سامي 
أبو زهري المتحدث بإسم حرآة حماس والتي بارك فيها العملية معتبرا إياها رد فعل على ما أسماه 

ن سلطة فتح واالحتالل في إجهاض جرائم االحتالل ودليال على فشل مسلسل التعاون األمني بي"
  ".المشروع الوطني 

بمثابة الخطوة األولى "آما نشرت الصحيفة مقتطفات من بيان للجهاد اإلسالمي اعتبر فيه الهجوم 
على طريق إفشال مفاوضات التسوية وتأآيد على حيوية المقاومة وقدرتها على الرد على جرائم 

  ".االحتالل 
  

التي تبنت " القسام "ائب وآذلك آت" الجهاد"و" حماس"على رد فعل  "م األيا"واضحا ترآيز  وبدا
مع ربط ردود الفعل هذه بانطالق العملية السياسية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين حيث الهجوم، 
تصريحات بهذا الخصوص لمشير المصري النائب في المجلس التشريعي عن  "األيام" اقتبست 

  .الهجوم هو أآبر دليل على خيارات التفاوض أآد فيها أن هذا " حماس "
لكن غاب عن ردود الفعل هذه مواقف أطراف فلسطينية أخرى من فصائل العمل الوطني بما في ذلك 

  .تغييبهاموقف حرآة فتح وهو ما ظهر أيضا في تجاهل القدس لردود الفعل هذه والتي يبدو أنه جرى 
ية مختلفة ومنفصلة ردود الفعل الرسمية الفلسطينية بيد أن األيام اختارت في أربعة عناوين رئيس

واإلسرائيلية واألمريكية وآذلك ردود فعل المستوطنين وخصصت لها مساحة مهمة من التغطية 
  :التاليحيث وردت على النحو 

  
  :القيادة تدين العملية 

  متناقضة مع المصالح الفلسطينية
  

  
  

مود عباس والقيادة الفلسطينية وربطت هي اقتصرت اإلدانة على تصريحات نسبت للرئيس مح
إن "أو آما قال بيان للقيادة الفلسطينية األخرى بين هذه العملية وانطالق العملية التفاوضية المباشرة 

مسئوليتها عنها هو مجرد التشويش على العملية " حماس"هدف هذه العملية التي أعلنت 
نفسها المقاومة من " حماس"بعد أن أوقفت  السياسية وال يمكن اعتبارها من أعمال المقاومة

ومثل رد الفعل هذا آما أوردته الصحيفة وبترآيزها على . "قطاع غزة والحقت من يقومون بها 
ربط الهجوم بعملية التفاوض أعاد إلى األذهان من جديد شبح اإلنقسام الفلسطيني الداخلي وتضارب 

  .الرؤى 
  

مساحة على عمودين على صفحتها   "األيام"الرسمي خصصت  أما فيما يتعلق برد الفعل اإلسرائيلي
األولى لرئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو وبدا الربط واضحا أيضا بين الهجوم وانطالق المفاوضات 

  :آما ورد في نص التصريحات 
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  الترهيب لن يقرر حدود إسرائيل : نتنياهو 

   والمحادثات ستمضي قدما آما هو مخطط لها

  
  

الذي أدان " البيت األبيض"وأبرزته في تصريحات  "األيام " هذا الربط أيضا رآزت عليه ومثل 
  :الهجوم المسلح قرب آريات أربع ودعا إلى مواصلة العملية السياسية 

  
  البيت األبيض يدين عملية الخليل ويحث 

  من أجل السالماألطراف على مواصلة جهودها 

  
  

على رد فعل المستوطنين دون أن تشير إلى أن ما قاموا به من  "األيام"أتت  "القدس"ومثلما فعلت 
أعمال عربدة في محيط نابلس ذا صلة في هجوم الخليل آما يتضح من نص الخبر الذي نقلته عن 

  .والذي يتحدث عن أعمال عربدة واعتداء على ممتلكات المواطنين " وفا "وآالة األنباء الفلسطينية 
  

المتعلقة بإدانة الرئيس والبيت األبيض ( كان اختصار بعض العناوين الفرعية مع العلم بأنه آان باإلم
وذلك من أجل وضع الخبر المتعلق باللقاء ودمجهما في عنوان تمهيدي للعنوان الرئيس، ) للعملية 

التمهيدي للمفاوضات في واشنطن في النصف العلوي للصحيفة، إلبرازه وإعطائه أهمية موازية 
  :وذلك على النحو التالي " عمليةال" ألهمية خبر

  
  القيادة والبيت األبيض يدينان العملية 

  تتبنى " حماس " ، و "آريات أربع " مقتل أربعة مستوطنين في هجوم قرب 
  

النطالق المفاوضات السياسية في واشنطن فقد بدت الصحيفة أقل  "األيام"أما فيما يتعلق بتغطية 
ن آانت خصصت لهذا الحدث مساحة أقل من تلك التي خصصتها اهتماما بإبراز هذه المفاوضات وإ

 "األيام"واهتمت .حيث جعلت األخيرة موضوع المفاوضات عنوانها الرئيس  "القدس"صحيفة 
بإبراز موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس من هذه المفاوضات مستندة إلى تقرير موفدها إلى 

للرئيس عباس ووزيرة الخارجية األمريكية واشنطن عبد الرؤوف أرناؤوط حيث نشرت صورة 
  :هيالري آلينتون على يمين منتصف الصحيفة أرفقت ضمن تقرير على ثالثة أعمدة بعنوان 
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  إنه وقت القرارات ال المفاوضات : الرئيس لأليام 
  ونرفض اقتراح حصر البناء في الكتل االستيطانية 

  

  

  
  

ي ووزيرة الخارجية األمريكية آتبت الصحيفة وبالبنط وأسفل الصورة التي جمعت الرئيس الفلسطين
  :ة يالعريض عنوانا آخر بشأن مستقبل المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيل

  
  بدء المشاورات بين الزعماء :واشنطن 

   المشارآين في المفاوضات تمهيدا النطالقها غدا
  

  
  

في واشنطن آما أشار إلى ذلك برنامج لقاءات الرئيس وقد تضمن نص التقرير معلومات عامة عن 
صائب عريقات في تصريحات خص بها الصحيفة لكنه لم يقدم أية معلومات ذا قيمة في حين أن .د

موفد الصحيفة إلى واشنطن نقل تصريحات عن نبيل شعث عضو اللجنة المرآزية في حرآة فتح 
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لموقف الفلسطيني من وعضو الوفد الفلسطيني إلى لقاءات واشنطن قدم فيها معلومات عن حقيقة ا
  .المفاوضات وما دار بين الرئيس عباس ووزيرة الخارجية األمريكية 

آما رآزت الصحيفة في عنوان آخر على ذات الموضوع ونقلت تصريحات لرئيس الوزراء 
  :سالم فياض تتالقى مع تصريحات الرئيس الفلسطيني . الفلسطيني د

  لن نقبل دولة من آانتونات معزولة : فياض 

  
  

في تغطيتها من انطالق المفاوضات  "األيام "وآما نالحظ في مصادر المعلومات التي استندت اليها 
في واشنطن اعتمادها باألساس على تقارير موفدها إلى هناك عبد الرؤوف أرناؤوط وهذا أمر جيد 

لسطيني ة تعكس الموقف الفيعزز من دور المراسل ومن قدرته على تطوير أدائه وبث رسالة إعالمي
وآذلك نشر . " األيام"وهو ما بدا واضحا من شمولية التغطية التي قام بها مراسل الرسمي ، 

الصحيفة على صفحتها الثالثة والعشرين صورا تظهر النشاط االستيطاني اليهودي في مستوطنات 
، يا  تزامنا مع انطالق المفاوضاتقريبة من القدس ومقطع من جدار الفصل العنصري قرب قلند

ومثل هذا الترآيز يبعث برسالة هامة إلى المتفاوضين والدول التي ترعى المفاوضات الفلسطينية 
  .اإلسرائيلية 

  
  

رز تقاريرها المتعلقة بلقاء واشنطن بموازاة الهجوم المسلح الذي أن تب "األيام"ومع ذلك آان على 
الوثيق، ما يتطلب إعادة تحرير استهدف سيارة للمستوطنين بالنظر إلى أهمية الحدثين وارتباطهما 

ا في تقرير واحد بارز وفي موقع يوازي الحدث هلعناوين الصحيفة المتعلقة باللقاء التمهيدي، ووضع
  :الرئيس الذي أوردته الصحيفة عنوانا ألعمدة صفحتها األولى الثمانية، ليصبح على النحو التالي

  
  "إنه وقت القرارات ال المفاوضات " 

   نرفض اقتراح حصر البناء في الكتل االستيطانية" : يام اال" الرئيس ل 
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  :الصفحة األولى آما وردت في الصحيفة 
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  :الصفحة األولى بعد إعادة التحرير 
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عنوانا  )اء التمهيدي للمفاوضات في واشنطناللق(اختارت موضوع  "الحياة الجديدة"صحيفة 
نية أعمدة أربعة منها تقرير نشر على يمين الصفحة لرئيسيتها حيث خصصت لهذا الموضوع ثما

  :بعنوان 
  

  من أجل انجاح المحادثات " االستخفاف والتشكيك"بيريس دعا إلى التخلي عن 
  آلينتون تستقبل الرئيس عباس وتجري 

  مشاورات استعدادا إلطالق المفاوضات المباشرة 
  

  
  

  
باء العالمية واستهلته بالحديث عن لقاء الرئيس واستندت الصحيفة في تقريرها هذا إلى وآاالت األن

الفلسطيني محمود عباس مع وزيرة الخارجية األمريكية هيالري آلينتون وردود الفعل األمريكية 
واإلسرائيلية على الهجوم المسلح الذي استهدف سيارة للمستوطنين قرب آريات أربع موردة 

  ".لترهيب لن يقرر حدود إسرائيل إن ا" تصريحات نتنياهو بهذا الخصوص والذي قال 
  :علما بأن هذا العنوان آان يمكن اختصاره على النحو التالي
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  آلينتون تستقبل الرئيس عباس وتجري  
  مشاورات استعدادا إلطالق المفاوضات المباشرة 

  
على يسار صفحتها األولى عشية انطالق  "الحياة الجديدة"لكن التقرير األبرز الذي نشرته 

إلى واشنطن والموجهة " معا"تصريحات أدلى بها الرئيس عباس لموفد وآالة هو ات المفاوض
  :حيث جاء في العنوان للمستوطنين 

  
  

  نتم تعيشون ا: الرئيس للمستوطنين 
   رض ليست لكم وهذا غير ممكنعلى ا

  

  
  

 وآما نالحظ فالصحيفة نوعت في مصادر معلوماتها بشأن المفاوضات حيث استندت إلى تقارير
محلية ونقال عن وآاالت أنباء أجنبية وخصصت لذلك ما مجموعه ربع صفحتها األولى في عناوين 

سالم فياض . أخرى توزعت على صفحتها األولى من بينها تصريحات لرئيس الوزراء الفلسطيني د
  :عشية انطالق المفاوضات  "القدس "أيضا وآذلك صحيفة  "األيام"نشرتها 

  
  ائيليين إلى إعادة التفكير في أفكارهم لتسوية الصراع داعيا السياسيين اإلسر

  الفلسطينيون لن يقبلوا دولة من فتات الموائد : فياض 
  

  
 

وقد أرفق بهذا التقرير  المنقول عن وآالة رويترز صورة لرئيس الوزراء الفلسطيني خالل المقابلة 
  .الصحفية مع مراسل رويترز 



25 
 

  
  

عن عنوانها الفرعي المتضمن تصريحات رئيس الوزراء  أيضا آان على الصحيفة االستغناء
  :الفلسطيني بخصوص طبيعة الدولة الفلسطينية المستقبلية، ليصبح على النحو التالي

  
  الفلسطينيون لن يقبلوا دولة من فتات الموائد: فياض 

  
من  آما نشرت الصحيفة موضوعا آخر ذا صلة بانطالق المفاوضات والموقف منها إسرائيليا ولكن

ويتخذون موقفا مناوئا وجهة نظر أساتذة جامعيين إسرائيليين يرفضون ممارسات المستوطنين 
  :للوجود االستيطاني من ذلك التقرير الذي نشرته الحياة الجديدة على يمين صفحتها األولى بعنوان 

  
  

  ضفاء شرعية عليها يقوض فرص السالم مع الفلسطينيين مؤآدين ان ا
  رائيليون يدعمون فنانينساساتذة جامعيون ا

   رفضوا تقديم عروض مسرحية في مستوطنات 
  

  
  

ويتزامن هذا الموقف من قبل األساتذة اإلسرائيليين مع انطالق المفاوضات المباشرة وهو ما حرصت 
الصحيفة على إبرازه بالنظر إلى أن موضوع اإلستيطان والمستوطنين هما عنوان يتوقف عليه 

يس الفلسطيني الموجهة لسطينية اإلسرائيلية ويتناغم أيضا مع تصريحات الرئمستقبل المفاوضات الف
  .للمستوطنين
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تعتمد على اإلطالة في العناوين، وهو ما  "الحياة الجديدة"وآما نالحظ هنا، فإن سياسة التحرير في 
في العنوان السابق، والذي يمكن اختصاره على نسحب على غالبية عناوين الصحيفة، آما يظهر 

  :النحو التالي
  

  أساتذة جامعيون إسرائيليون يدعمون فنانين
   رفضوا تقديم عروض مسرحية في مستوطنات 
   
  

تتعامل بأهمية أقل مع الهجوم المسلح الذي  "الحياة الجديدة "نجد  "األيام"وخالفا لصحيفة 
ضع هذا حيث و" القدس"استهدف سيارة للمستوطنين قرب آريات أربع تماما مثلما فعلت صحيفة 

الحدث بالرغم من أهميته وخطورته تاليا لحدث وهو انطالق المفاوضات المباشرة بالرغم من أن 
الصحيفة خصصت للحدث الميداني المتعلق بالهجوم ما مساحته خمسة أعمدة أرفق بصورة للسيارة 

رئيس المستهدفة نشرت على ثالثة أعمدة في حين رآزت الصحيفة في عنوان التقرير على إدانة ال
عباس ورئيس وزرائه فياض للهجوم وانتقاد القيادة الفلسطينية لحماس التي أوقفت المقاومة من قطاع 

  :ة في تغطيتها للهجومدغزة والحقت المقاومين هناك آما يتضح من العنوان الذي اختارته الحياة الجدي
  

  شمال الضفة  شجاراج عشرات المرآبات وقطع اوتحطيم زج..دانا العملية الرئيس وفياض ا
  وليتهاتعلن مسؤ" القسام"ين قرب الخليل ومقتل اربعة مستوطن

   وقفت المقاومة من قطاع غزة والحقت من يقوم بهاحماس ا:القيادة 
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وفي تغطيتها لهذا الحدث استندت الصحيفة على مراسليها في المحافظات وعلى وآاالت األنباء التي 

باإلشارة أوال إلى مقتل المستوطنين األربعة قرب آريات  "لجديدةالحياة ا"تابعت الحدث واستهلته 
أربع وتبني حماس للهجوم ثم إدانة السلطة الوطنية له وهو الحدث الذي قالت الصحيفة عنه أنه وقع 

وبرز في مستهل التقرير إدانة . عشية إستئناف المفاوضات المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين 
ة الفلسطينية للهجوم والتي قالت عنه أن هدفه هو مجرد التشويش على العملية السياسية الرئيس والقياد

  .وال يمكن اعتباره من أعمال المقاومة 
في حين توسعت الصحيفة برصد ردود الفعل اإلسرائيلية والفلسطينية األخرى إزاء هذا الهجوم 

صادر معلوماتها إلى تقارير التي تمخضت عنها واستندت الصحيفة في مومالبساته والنتائج 
مع تخصيص مساحة مهمة وآبيرة من  "األيام "ومصادر إسرائيلية هي ذاتها التي أتت على ذآرها 

ردود الفعل الفلسطينية لرئيس الوزراء فياض والمنسق الخاص لعملية السالم في الشرق االوسط 
  .والتابع لألمم المتحدة روبرت سيري 

ت قضية االستيطان والمستوطنات والجدار العازل حاضرة في تغطية فقد ظل "األيام"وآما فعلت 
حيث نشرت على صفحتها األخيرة صورة على ستة أعمدة لمقطع من الجدار قرب  "الحياة الجديدة"

حاجز قلنديا شمال القدس في إشارة وتأآيد على أن هذا الجدار هو واحد من القضايا مثار النقاش 
  .ت التفاوض المستقبلية فيما لو تمت والجدل في واشنطن وفي جوال

  
اك ترآيزا في العناوين الفرعية لهذا الحدث على إبراز مواقف الرئاسة والحكومة نن هوآما نالحظ أ

المتهمة بوقف المقاومة من قطاع غزة " حماس"والقيادة الفلسطينية من العملية ومنفذيها وحتى من 
وفصائل أخرى تنضوي في إطار منظمة التحرير  "حماس"دون أن تشير تلك العناوين إلى مواقف 

  .إزاء هذا الهجوم 
تحديدا من اختيار عناوين فرعية " الحياة الجديدة "أما المالحظة األخرى فتتعلق بما درجت عليه 

ورئيسية طويلة ال مبرر لها وباإلمكان اختصار تلك العناوين وتكثيفها وجعلها قصيرة بأقل الكلمات 
  .عناوين التقارير السابقة التي غطت الصفحة األولى من الصحيفة وهو ما ينطبق على 

بشأن مصادر المعلومات وتعددها وتنوعها يمكن أن ينسحب أيضا على  "األيام"وما قلناه عن 
مع فارق يتعلق بوجود موفد خاص لأليام زود صحيفته بتقارير آان لها نكهة  "الحياة الجديدة"

  .اهتمامهان توليها ينبغي على الصحف األخرى أخاصة 
،  وهي آما أوردنا في مالحظات سابقة "الحياة الجديدة"أما من حيث العناوين  فالمشكلة تتكرر في 

عنوان الهجوم المسلح  في هذه اإلطالة المملة بالعناوين والتي ال مبرر لها، وهو ما ينسحب أيضا على
  :ة تحريره على النحو التاليعلى سيارة المستوطنين، والذي آان باإلمكان اختصاره وإعاد

 
  ..دانا العملية الرئيس وفياض ا

  تعلن مسئوليتها" القسام"مستوطنين قرب الخليل و أربعةمقتل 
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:الصفحة األولى آما وردت في الصحيفة   
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:الصفحة األولى بعد إعادة التحرير   

 


