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في  "الحياة الجديدة"،و"األيام"، "القدس" يرصد التقرير التالي تغطية الصحف الفلسطينية الثالث
الذآرى الثامنة والعشرين لمجزرة صبرا  2010ول أعدادها الصادرة ليوم السابع عشر من أيل

الجئ فلسطيني  3500، وهي المجزرة التي راح ضحيتها أآثر من 1982وشاتيال في لبنان في العام 
 ب في مخيمين لالجئين الفلسطينيين هناك على أيدي حزب الكتائب اللبناني أو ما عرف في حينه

ت المسلحة التابعة للحزب المذآور بدعم وتواطؤ وهي تشكيل من الميليشيا" القوات اللبنانية"
  .إسرائيلي

  
ومع أهمية هذه الذآرى آحدث مفصلي في تاريخ القضية الفلسطينية، وبعد مرور ثمانية وعشرين 

تفاوتت آل صحيفة و  ،في الصحافة المحلية  متدنية هذه المناسبة بتغطيةحظيت عاما على حدوثها، 
سواء من حيث موقع الحدث في الصحيفة والمساحة المخصصة  تغطيتهاآيفية من تلك الصحف في 

له، أو طريقة تناوله ، في حين لوحظ أن الصحف الثالث استندت إلى مصادر معلومات واحدة، فيما 
التي نشرتها تلك الصحف تغطية فعاليات الذآرى وما صدر لم تتجاوز مجموعة التقارير واألخبار 

ندوات، في حين اشترآت الصحف الثالث في نشر تقرير واحد من بيانات بشأنها، أو ما عقد من 
تطرق إلى األبعاد اإلنسانية للمجزرة من خالل إفادات لبعض الناجين منها أو شهود العيان الذين 

وعدا ذلك لم نجد في التغطية ما يكشف عن  ،"وفا"عايشوها، بثته وآالة األنباء الفلسطينية الرسمية 
دث قبل ثمانية وعشرين عاما، في حين لم تحظ صور الضحايا بأي وجود معلومات جديدة إزاء ما ح

على صفحات الصحف الثالث إال ما تعلق بأضرحتهم وقبورهم، ولم تخصص تلك الصحف مساحات 
آافية للحديث عن معاناة أهالي الضحايا، وبدا حجم التغطية هامشيا، بينما مضمون تلك التقارير ال 

  .روا تلك الفترة ، أو من قرأ عنها الحقا من األجيال الجديدةيضيف جديدا لذاآرة من عاص
  

  آيف غطت الصحف الثالث هذه الذآرى؟
  

تناولت هذه المناسبة على يسار صفحتها األولى وخصصت أربعة أعمدة لتقرير  "القدس"صحيفة 
  :إخباري عنها بعنوان

  
  لمجزرة صبرا وشاتيال" 28"في الذآرى السنوية أل

  واعتصام أمام مقبرة الشهداء قرب العاصمة اللبنانيةمسيرة جماهيرية 
 بيانات فصائلية تطالب بتطبيق القانون الدولي على مقترفي الجريمة
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  :فيما أرفقت صورة بالتقرير عن تلك المسيرة، ورد في شرحها
 في لبنان 1982لمجزرة صبرا وشاتيال عام  28الذآرى أل إحياء فلسطينيون يشارآون في : بيروت

  
  

ولم تشر الصحيفة في مستهل تقريرها إلى مصدر المعلومات التي استندت إليها في تناولها لهذه 
أما نص التقرير فغلب عليه طابع التغطية . الذآرى وتغطيتها للفعاليات الميدانية التي واآبتها

منة اإلخبارية التقليدية، حيث استهلت الصحيفة تقريرها بالحديث أوال عن حلول الذآرى الثا
والعشرين للمجزرة والمسيرة 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 الجرائم ضد اإلنسانية
معلومات غير  للقارئير أية معطيات جديدة عن تلك المجزرة، ولم يضف عدا ذلك لم يتضمن التقر

على صفحاتها " القدس"بينما اآتفت  .قبل ثمانية وعشرين عاما تلك المتداولة بشأنها منذ وقوعها
في لبنان نشر على منتصف " وفا"الداخلية بتقرير إخباري عن مراسل وآالة األنباء الفلسطينية 

  :أربعة أعمدة تحت عنوان صفحتها الثانية وعلى
  

 مخيمي صبرا وشاتيالحلقات القتل واإلرهاب ال تزال تسكن 
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والذي اقتصر على تغطية فعاليات تلك  ىوخالفا لما ورد في التقرير المنشور على الصفحة األول
الذآرى ما صدر من تصريحات وبيانات بخصوصها اشتمل التقرير على مقابالت حية مع ناجين من 

رة وبعض الشهود عليها، نقلت عنهم تفاصيل ما جرى داخل المخيم من أعمال قتل استهدفت المجز
النساء واألطفال والشيوخ، لكن ظلت هذه الشهادات والروايات في إطار الرواية المتكررة آل عام 

  .دون أن تضيف جديد معلومات عن تلك المجزرة
وما حل بذويهم بعد ثمانية وعشرين عاما، وما آما أن التقرير خال من أية معطيات تتعلق بالضحايا 

  .عانى منه الناجون من آالم
عن دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير " القدس"ومثل ذلك ينطبق أيضا على بيان نشرته

  :يدعو إلقامة متحف يخلد الضحايا
  

  دائرة شؤون المغتربين تدعو إلقامة 
  متحف لتخليد ضحايا صبرا وشاتيال

  
  

هذا البيان لم يأت هو اآلخر بجديد ، بل جاء في سياق ردود الفعل وبيانات التذآير بالمجزرة،  ومثل
أن تلحقه بردود الفعل األخرى والتي تضمنه تقريرها المنشور على الصفحة  الصحيفة وآان بمقدور

فحتها وأن تفعل الشيء ذاته في خبر آخر إلى جوار الخبر السابق نشرته الصحيفة على ص. األولى 
  :أعمدة 3السادسة وعلى 

  
  ندوة في بيروت حول المالحقة القانونية 

 لمرتكبي مجزرة صبرا وشاتيال

  
  

وإفادات لشهود عيان ناجين من  ،لبعض الرموز السياسية اللبنانية مداخالتواقتصر النص على 
علما . مناسبةالتي تصدر سنويا بهذه ال ةالمجزرة عكست في محصلتها ما ورد في البيانات السياسي

  ".وفا"استندت إلى مصدر معلومات واحد وهو وآالة األنباء الفلسطينية الرسمية " القدس"بأن 
  

افتتاحيتها للحديث عن العبر المستفادة من مجزرة صبرا وشاتيال بعد  "القدس"إلى ذلك خصصت 
حديث "وجاء في الصفحة العاشرة من الصحيفة وفي زاوية .ثمانية وعشرين عاما من وقوعها

  ":القدس
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  في ذآرى مجزرة صبرا وشاتيال

 المأساة لن تتكرر

 
  

الشعب الفلسطيني لن يكون أبدا بعد اليوم آبش الفداء " في مقالها االفتتاحي بأن" القدس"حيث تؤآد
، وذلك في "للحساسيات والحزازات الطائفية والعرقية السائدة في العالم العربي وخارج العالم العربي

  .اثمنهالتي يدفع الفلسطينيون التحالفات والمحاور العربية واإلقليمية إشارة إلى 
الواقع الفلسطيني األليم األشد إيالما عشية المجزرة وبعدها بالحاضر األشد والنص في مجمله يربط 

إيالما وهو حالة التشرذم واالنقسام ، وما يعتقده الفلسطينيون خاصة قيادتهم السياسية من محاوالت 
إقليمية وعربية السيطرة على  قرارهم السياسي ومصادرته وجعلهم آبش فداء لمحاور أطراف 

  .وسياسات أطراف أخرى يدفع الفلسطينيون ثمنها
المطلوب أن يعتذر من ارتكب تلك الفظائع بحق :" في حين تختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول

  ".يعترف بمسؤوليته األخالقية والجنائيةالفلسطينيين، وأن 
بالحديث عن ذآرى مجزرة صبرا وشاتيال ، وبدا واضحا أن  "القدس"بهذا القدر من التغطية اآتفت 

اهتمام الصحيفة بهذه المناسبة اقتصر فقط على ما وردها من تقارير إخبارية مصدرها وآالة وفا 
فقط، في حين أن مناسبة آهذه يمكن تغطيتها بصورة أفضل حتى ولو آان الحديث يدور عن حدث 
وقع قبل نحو ثالثة عقود، بما في ذلك دمج التقارير واألخبار التي توزعت على أآثر من صفحة 

 .بتقرير واحد وعنوان واحد أيضا يختزل مضمونه آل النصوص
  

لم تضمن صفحاتها الداخلية ولو صورة واحدة عن تلك المجزرة ،  "القدس"ما يلفت االنتباه هو أن 
ة إحيائها، وآان جيدا لو أن الصحيفة خصصت لهذه المناسبة باستثناء الصورة التي غطت مسير

  .صفحة أو صفحتين من صفحاتها الداخلية لهذه المناسبة التي لم تكن حدثا عاديا
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  :الصفحة األولى آما جاءت في الصحيفة 
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  :الصفحة األولى بعد إعادة التحرير 
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  :الصفحة الثانية آما جاءت في الصحيفة 
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  :الثانية بعد إعادة التحرير الصفحة 
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التي غطت هي األخرى هذه المناسبة مستندة إلى ذات المصادر من المعلومات  "األيام" صحيفة
، لكن الصحيفة اختارت موضوعا "وفا"ألنباء الفلسطينية الرسمية وهي وآالة ا" القدس"استندت إليها

لكن على صفحاتها " القدس"الذي نشرته وهو ذاته التقرير " وفا"آخر يتعلق بالمجزرة منقوال عن 
  :العنوان ورد فيومع اختالف في العنوان بين الصحيفتين، حيث الداخلية ، 

  
  عاما على مجزرة صبرا وشاتيال 28
  وما زال الناجون يذآرون رعب... 

 آل لحظة من تلك الساعات الرهيبة

  
  

وقد ورد العنوان باللون األحمر وبالبنط العريض وعلى ثالثة أعمدة، فيما أرفقت معه صورة على 
  :أربعة أعمدة ألحد الناجين من المجزرة ، وقد آتب أسفلها الشرح التالي

  
أمام نصب شهداء مجزرة صبرا وشاتيال في مقبرة " الفاتحة"الجئ من الناجين من المجزرة يقرأ"

 "را أمسالشهداء بمخيم صب
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تقارير وأخبار، لما يشتمله من هذا التقرير على سواه من  بتقديمهافعلت جيدا " األيام"والواقع أن
شهادات لناجين من المجزرة رغم أن الشهادات لم تضف جديدا للمعلومات، لكنها أعادت إلى األذهان 

  .معاناة وآالم من مروا بها
غيرة من صفحتها الثالثة لثالثة أخبار متفرقة ذات مساحة ص" األيام"خصصت " القدس"وآما فعلت 

  ":وفا"ا لذآرى المجزرة منقوال عن وآالةعنوانا رئيسي" القدس"في  إحداها وردصلة بالمجزرة آان 
  

   وشاتيالصبرا مسيرة واعتصام في ذآرى مجزرة : مخيم شاتيال

  
وإلى جوار .حتها األولىعلى صف "القدس" على صورة لتلك المسيرة التي نشرتها لم يشتمللكنه 

أيضا ورد في " وفا"نقال عن وآالة ثالثة أخبار" األيام"وأسفل الخبر المتعلق بمسيرة شاتيال نشرت
  :عنوان األول 

  
  تطالب بمحاآمة " فتح"

  مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيال دوليا
  

  
  
  :و

  وضع أآاليل زهور على النصب
  التذآاري لشهداء صبرا وشاتيال

  

  
  

  : لى الصفحة الرابعة الخبر التالي فيما جاء ع
  

  إلقامة دائرة شؤون المغتربين تدعو 
  متحف لتخليد ضحايا صبرا وشاتيال 
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  :أما على الصفحة الخامسة فقد جاء العنوان التالي 

  
  األمن "ندوة لمنتسبي : طولكرم 
  حول مجزرة صبرا وشاتيال " الوطني

  

  
  
  
  

  :تالي وعلى الصفحة السادسة جاء العنوان ال
   ندوة حول المالحقة القانونية: بنانل

  لمرتكبي مجزرة صبرا وشاتيال
  

  
  

عكس األول موقفا سياسيا من ". القدس"بذات الصيغة وبالنص الحرفي في  اوردوالخبران األوالن 
. فكان مجرد حدث عادي ارتبط بإحياء مناسبة مر على وقوعها نحو ثالثة عقود يالمجزرة، أما الثان

ن ردود الفعل هذه بما في ذلك المسيرة التي نظمت في بيروت إحياء لذآرى المجزرة آان علما بأ
لهذه األخبار والتي " القدس"بإمكان الصحيفة دمجها في تقرير واحد، وهو ما آنا أشرنا إليه في تناول

 الثالثة، والخامسة، والسادسة، لتظهر آتقرير واحد وعلى:وردت موزعة على الصفحات الداخلية 
  :صفحة واحدة من قبيل

  
  ..فتح تطالب بمحاآمة مرتكبيها

  مسيرة واعتصام في بيروت في الذآرى الثامنة والعشرين لمجزرة صبرا وشاتيال
  

آما آان بإمكان الصحيفة التوسع في ردود الفعل بمناسبة ذآرى المجزرة، على مستوى المواطن 
تربطها بالحاضر هذه المناسبة العادي في مختلف محافظات الوطن، وتخصيص صفحة آاملة ل

  .ن تلك المجزرة بتفاصيلها المرعبة الفلسطيني، أو نشر نتائج أبحاث ودراسات لم تنشر سابقا ع
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من ناحية إبراز هذه المناسبة " القدس"لهذه المناسبة أفضل من تغطية " األيام" ومع ذلك نجد تغطية
صحيفة على صفحتها الثالثة والعشرين، تظهر على صفحتها األولى ، ولناحية الصور التي نشرتها ال

األولى ضريحا لشهداء صبرا وشاتيال ، ثم صورة أخرى المرأة ترفع شارة النصر في يد وفي اليد 
األخرى علمان فلسطيني ولبناني، إضافة إلى صورة ثالثة بالحجم الكبير عن وآالة الصحافة الفرنسية 

  :ل شرح الصورةشهداء من المجزرة، وقد آتب أسف ايظهر فيه
  

لمجازر صبرا وشاتيال في مقبرة الشهداء بمخيم صبرا  28الذآرى ال" يحيون"الجئون فلسطينيون 
  . وشاتيال أمس

  
على الصفحة " أطراف النهار"بينما يخصص الكاتب حسن البطل مقاله اليومي والذي يحمل عنوان

  :للحديث عن تلك المجزرة، عنونه بالتالي الثانية والعشرين
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  هل آانت هوية عصرنا إلى األبد؟
  

  
  

يأتي فيه الكاتب على المجزرة وعلى شهر أيلول الذي ارتبط بها وبأحداث أخرى في تاريخ القضية 
آما  –" ، وأيلول عمان1982اتفاق أوسلو، شرم الشيخ، مشروع ريغان أول أيلول : "الفلسطينية مثل

علومات مشوقة وذات قيمة عن مجزرة أيلول ويعرض آاتب المقال م. - وردت من تسميات في المقال 
، وما تالها من أحداث ال تقل في نتائجها عن تلك "صبرا وشاتيال"قبل ثمانية وعشرين عاما المسماة 

وهذا الربط بين أيلول القديم الطافح برائحة الموت يشد القارئ إلى ما تاله من أيلول .. المجزرة
. آل واحد هو يهودي لآلخر" :الكاتب مقاله بالقولتكررت فصوله أآثر من مرة، إلى أن يختم 

في مقاربة واضحة ليهود األمس الذين آانوا في نظر العالم " الفلسطينيون اليوم هم يهود اإلسرائيليين
، "الهولوآست"يقاوموننا تحت شبح:" ، وهو ما يتضح من نص المقال"يهود ألمانيا النازية"

   ".والسياسة. .ونفاوضهم تحت أشباح أيلوالت المجازر
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  :الصفحة األولى آما جاءت في الصحيفة 
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  :الصفحة األولى بعد إعادة التحرير 
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  :الصفحة الثالثة آما جاءت في الصحيفة 
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  :الصفحة الثالثة بعد إعادة التحرير 
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ن على المجزرة عن صحيفتي في تغطيتها لمناسبة الثامنة والعشري" الحياة الجديدة"لم تختلف صحيفة 
، والقاسم المشترك بين الصحف الثالث هو استنادها إلى ذات المصدر من "األيام"و" القدس"

المعلومات واستقاء ذات التقارير، مع تفاوت آل صحيفة في طريقة تناول التقارير واألخبار المتعلقة 
  .بالمناسبة ومواقع تلك األخبار والتقارير

موضوعا بارزا على صفحتيهما األولى، تلك المناسبة " األيام"و"القدس"ت ففي الوقت الذي جعل
المنشور " وفا"تضع تلك المناسبة أسفل صفحتها الثانية، من خالل تقرير وآالة " الحياة الجديدة"نجد
  :على صفحتها الثانية، والذي ورد تحت عنوان" القدس"على الصفحة األولى ، وفي " األيام"في 

  
  صبرا وشاتيال  واإلرهاب ال تزال تسكن مخيميحلقات القتل 

  

  
  

" القدس"خالفا ل" الحياة الجديدة"أما في تغطيتها لسائر الفعاليات األخرى إحياء لهذه المناسبة نجد
تختار عناوينها بدقة، من ذلك المسيرة التي نظمت في بيروت في الذآرى الثامنة والعشرين " األيام"و

ن أآثر تخصيصا لناحية الجهات القائمة على الفعاليات الميدانية للمجزرة، حيث وردت العناوي
والمنظمة لها، ويعكس هذا التخصيص في الواقع محدودية وحجم تلك الفعاليات التي قد يفهم منها أنها 

، من ذلك ما يظهر في عنوان تقريرها الحدث أهميةمقتصرة على فئة أو فصيل بعينه ما يقلل من 
  :الخامسة وعلى أربعة أعمدةالمنشور على صفحتها 

  
  وضعت أآليل من الزهور على قبور الضحايا التحرير الفلسطينية

  في  للجبهة الديمقراطيةمسيرة واعتصام : بيروت
  الذآرى الثامنة والعشرين لمجزرة صبرا وشاتيال

  

  
  

رت مساحة أآبر على صفحتها السادسة لهذه المناسبة، حيث نش" الحياة الجديدة"ومع ذلك خصصت
  :، من ذلك"األيام"و"القدس"أربعة تقارير إخبارية على تلك الصفحة نشرت أيضا في صحيفتي 

  
  ندوة حول المالحقة القانونية: بيروت



 20

  لمرتكبي مجزرة صبرا وشاتيال
  

  
  
  :و

  فتح تطالب بمحاآمة مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية

  
  :و

  دائرة شؤون المغتربين تدعو إلقامة 
  ا صبرا وشاتيالمتحف لتخليد ضحاي

  
  :و

  في الذآرى الثامنة والعشرين للمجزرة
  مجزرة صبرا وشاتيال شكلت عالمة فارقة في التاريخ: األغا. د

  اإلجرامي للعدو اإلسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني

  
  

ى إل المجزرة أشارتوقد تضمن التقرير األخير خالفا للتقارير السابقة معطيات عن شهداء تلك 
زآريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .شهيد آما ورد على لسان د 3500سقوط 

الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون الالجئين، ومثل هذه المعطيات والمعلومات حتى ولو آانت جزئية 
  .ذات أهمية لمن لم يواآب أحداث تلك المجزرة ولم يطلع على نتائجها المأساوية في حينه

صورا للفعاليات التي نظمت إحياء للمجزرة، وال " الحياة الجديدة"، لم تتضمن تغطية أخيرا
، باستثناء بوستر صغير يحمل صورة لجثة إحدى الضحايا، "األيام"و"القدس"لضحاياها آما ورد في

بالكاد تظهر  ،ضمنته تقريرها المنشور على الصفحة الثانية" صبرا وشاتيال في الذاآرة:" آتب عليه
  .البوستر المذآور أو ما يشير إلى أنه واحد من ضحايا المجزرة في
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  :الصفحة األولى آما جاءت في الصحيفة 
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  :الصفحة األولى بعد إعادة التحرير 
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