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 ةمقدم

القانوني واالجتماعي لنساء متمكنات يتمتعن بكافة حقوقهن في مجتمع فلسطيني تسوده  لإلرشادرؤية مركز املرأة  إطار في 

 ادمكانتها باالستنجوانب رسالة املركز تتمثل في السعي نحو حماية وتعزيز حقوق املرأة ورفع  ىالعدالة واملساواة. احد

على  ن املركز يعملنسان، من خالل الرصد والتوثيق. ولتحقيق رؤيته ورسالته فااإلللمعايير واملواثيق الدولية لحقوق 

 .تعزيز حقوق املرأة ومكافحة املمارسات السلبية تجاه النساء :منهاتحقيق عدد من الغايات واالهداف 

تشير تجربة املركز خالل السنوات املاضية الى ان االعالم يلعب دورا مهما في التأثير في توجهات الرأي العام املحلي تجاه 

القضايا املجتمعية عامة، وتجاه املرأة وقضايا النوع االجتماعي خاصة. ولذلك فقد اولى املركز اهتماما كبيرا للعمل في هذا 

ز ويهدف املرك هذه املحاور.اهم  أحدالرئيسية. ويشكل رصد وتوثيق صورة املرأة في االعالم  املجال، وعلى عدد من املحاور 

في ذلك الى بناء قاعدة معلومات موثقة حول تعامل االعالم مع قضايا املرأة عامة، وتحديد صورة املرأة كما تظهر في 

الى هذه املصادر التي تمكنهم من االطالع ودراسة  وسائل االعالم، بما يفتح املجال امام الدارسين والباحثين من الوصول 

صورة املرأة وتحليلها من منظور النوع االجتماعي، للخروج باستنتاجات تقود في نتيجتها الى بناء خطط وبرامج عمل تسهم 

ي هذا يجابية فنمطية" للمرأة في وسائل االعالم، وبناء وتعزيز التوجهات اال ال"الصورة  سلبية او التوجهات ال الحد منفي 

 التأثير ايجابا في الرأي العام والتوجهات املجتمعية لبناء وترسيخ صورة اكثر ايجابية حول املرأة. املجال، وبما يسهم في

ده برصاملركز  مقاتحليلية من منظور النوع االجتماعي تستند الى تقرير الرصد االعالمي الذي  ادناه اطاللةقدم سن

 تعزيز الى  ذلكمن املحلي )الصحف اليومية واملواقع االلكترونية(، ونهدف  لإلعالم( 2014-2013)ام و ععن اال وتوثيقه 

على املستوى الوطني في التعامل مع صورة املرأة في وسائل  إطار نقاش علمي يستند الى املعلومات والحقائق، يسهم في بناء 

مفاهيم العدالة واملساواة استنادا الى املعايير الدولية  مع يتالءماالعالم، وبحث سبل وآليات تعديل هذه الصورة وبما 

 لحقوق االنسان.

 

 رصد وتوثيق قضايا املرأة في االعالم

 

وضع هدف رصد وتوثيق صورة املرأة في االعالم املكتوب كأحد االهداف في خططه الى  2009بادر املركز منذ بداية العام 

واضحة تساهم في توجيه وتطوير عمل املركز في هذا املجال، وكذلك توفير وبرامجه، وذلك من اجل توفير قاعدة بيانات 

قاعدة بيانات للباحثين والدارسين من خارج املركز تساعدهم في اجراء الدراسات واالبحاث واوراق العمل حول املوضوع 

اعد في رأة في االعالم وششكل يسوتعديل صورة امل وبما يسهم في تطوير توجهات االعالم تجاه قضايا املرأة والنوع االجتماعي
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هذه  تجاهة ايجابي  تغيير وتعديل االفكار  والتوجهات السلبية املجتمعية تجاه املرأة والنوع االجتماعي وبناء توجهات اكثر 

آللية الرصد والتوثيق،  حددةالقواعد املس  و عدد من اال  املركز وضعالقضايا. وخالل السنوات االرشع املاضية استطاع 

م رصده ورقة تحليلية ملا ت عبر انجاز صدار تقرير سنوي حول ما تم رصده وتوثيقه، وحاليا يتابع املركز تطوير ذلك حقا اوال 

 للخروج بآليات وخطط وسائل االعالم داخل املركز وخارجه، وخاصة مع االعالميين في مختلف لعرضها ونقاشهاوتوثيقه 

 وبرامج تمكن من تطوير اداء االعالم في التعاطي مع قضايا املرأة والنوع االجتماعي.

 علقاخبار تتعمد املركز الى تأسي  فريق للرصد والتوثيق يقوم وبصورة يومية بمراجعة ورصد وتبويب وتوثيق اية 

وهي: جريدة القدس، جريدة االيام، جريدة الحياة  بقضايا املرأة في الصحف اليومية الثالث الصادرة في فلسطين

 الجديدة. وقام املركز بتصنيف عملية الرصد والتوثيق في ثالث اقسام هي:

 

  -ب:  كل االخبار املتعلقة شملياملرأة الفلسطينية و  قسم االنتهاكات االسرائيلية لحقوق  -1

  .باألسيراتنساء من قبل االحتالل االسرائيلي، او اية اخبار تتعلق سر او اعتقال ا -

 .استشهاد نساء على يد قوات االحتالل االسرائيلي -

 على يد قوات االحتالل االسرائيلي.نساء جرح او اصابة   -

 .عمليات والدة على حواجز االحتالل -

 النساء.وتأثيرها على هدم البيوت وعالقتها االحتالل في سياسة  -

 

 ،(حرق،. الخ)قتل، انتحار، تهديد، خطف،  املختلفة بأشكالهقسم العنف املوجه ضد املرأة الفلسطينية  -2

 ويشمل ذلك عمليات القتل على خلفية ما يسمى "شرف العائلة" في فلسطين.

 

 اخبار املركز ونشاطاته املختلفة. -3

 

ل اليومية الثالث وفي تصنيف االخبار وتوثيقها، وفي نهاية ك بواب في الصحفثالثة ا االخبار فيقام الفريق برصد وتوثيق 

عام جمع ما تم رصد وتوثيقه واصدارة في تقرير سنوي يتضمن تاريخ كل خبر والصحيفة التي نشرته ورقم الصفحة 

 اضافة الى صورة عن الخبر نفسه.

 

حيث  ف رصده ليشمل االعالم االلكترونيوسع املركز من اهدا 2012، وتحديدا مع نهاية العام وخالل السنوات الالحقة

هي: وكالة االنباء واملعلومات الفلسطينية )وفا(، وكالة معا، شبكة  ثالث مواقع اخبارية الكترونية محلية بإضافةكز قام املر 

الت الثالث افي املجدرها الى قائمة وسائل االعالم التي يتم متابعة رصد وتوثيق اية اخبار او تقارير تص فلسطين االخبارية.
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االرشيف  املركز ربطوشعد اجراء تقييم لطريقة اصدار وتوثيق االرشيف الصحفي قرر  2014في نهاية العام السابقة. 

الصحفي بموقعه املركز االلكتروني، حيث يتمكن كل من يرغب في الدخول واالطالع على االرشيف االلكتروني ومحتوياته 

 كز، من اجل تسهيل االطالع على املعلومات التي تم رصدها وتوثيقها. تروني للمر من خالل رابط موجود على املوقع االلك

 

 

 اهداف الورقة

 

 هلنموذج هذخالل عرض نتائج الرصد والتوثيق  في االعالم من صورة املرأةتهدف الورقة الى عرض نتائج رصد وتوثيق 

وضع املالحظات حول نتائج الرصد انطالقا من منظور النوع  ، وكذلكوسائل االعالم املذكورةالصورة كما تظهر في 

االجتماعي. كما تهدف الورقة الى الخروج باقتراحات وتوصيات عامة تسهم في اثارة نقاش علمي حول الصورة النمطية 

محاربة و  وسبل العمل من اجل تغييرها الصورة وآلياتلرصد وتوثيق هذه  علمي إطار للمرأة في وسائل االعالم، وبناء 

 املفاهيم التي تقف عائقا امام تطور وتمكين املرأة.

 

 خلفية للواقع القائم

 

اعتبرت املواثيق واالتفاقيات الدولية ان هناك صلة كبيرة بين العنف ضد املرأة والتمييز ضدها، وعزت اسباب العنف 

قلة الهيئة املستاواة بين الرجل واملرأة )املمارس ضد النساء واملبني على اساس الجن  الى اختالل التوازن وانعدام املس

وتعزز القوانين والثقافة السائدة التمييز ضد املرأة وهيمنة الرجل وسيطرته عليها وحق في  (.2012، لحقوق االنسان

القانوني واالجتماعي الى ان  لإلرشادالتصرف بحريتها، وخاصة الحق االساس ي في الحياة. وتشير احصاءات مركز املرأة 

 هناك تزايد
 
وهو رقم  ،امرأة( 13) 2012العام قتلت في في انتهاك الحق في الحياة خالل السنوات االخيرة، حيث " ا

، حيث قتلت حتى منتصف ايلول 2013، في حين تضاعف العدد عام ( نساء4)قتلت حيث  2011مضاعف عن العام 

  (.2013القانوني واالجتماعي،  لإلرشادمركز املرأة ( امرأة )25من هذا العام )

 

 وهو مايمتد ليشمل العديد من املجاالت والجوانب،  وانتهاك حقوقها ومع ذلك فانه التمييز ضد املرأة والعنف ضدها

 لإلحصاءزي كالنتهاك ابسط حقوقها االنسانية في الحياة. ويشير الجهاز املر  يساهم في توفير االرضية الثقافية واملجتمعية

الفلسطيني الى ان العنف ضد النساء هو: "سلوك او تصرف موجه ضد املرأة بجميع اشكاله، الجسدي، والنفس ي، 

والجنس ي، واللفظي، والحرمان االجتماعي واالقتصادي، والتهديد بهذه االعمال، واالكراه، وسائر اشكال الحرمان من 

ير مباشر، ويؤدي الى الحاق ضرر او الم جسدي او نفس ي او الحرية، وذلك بسبب كونها انثى سواء كان بشكل مباشر او غ
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 لإلحصاء)الجهاز املركزي جنس ي او عقلي او اجتماعي او اقتصادي بها، سواء حدث ذلك في الحياة العامة او الخاصة" 

 (.2012الفلسطيني، 

 

ض خالل العام الذي سبق ( من النساء تعر %58.6)وتشير نتائج مسح العنف االسري الذي نفذه الجهاز الى ان نسبة 

)الجهاز ( لعنف اجتماعي %54.8( لعنف جنس ي، )%11.8( تعرضن للعنف الجسدي، و)%23.5املسح لعنف نفس ي، و )

علمنا ان عدد السكان الفلسطينيين وفق احصاءات  إذا. ويتضح لنا حجم االرقام (2012الفلسطيني، لإلحصاءاملركزي 

( من االناث. وهذا يوضح اعداد %50نسمة، منهم ما نسبته تقريبا ) ألفين وثالثمائة عة ماليشيقارب ار  الى ماالجهاز تشير 

ن في املجاالت املختلفة، ولي  فقط في مجال انتهاك حقه وتمييز ضدهنالنساء والفتيات اللواتي يتعرض النتهاكات وعنف 

 في الحياة.

حول الرقابة االعالمية على املساواة في النوع  2014عام في دراسة اجراها مركز العالم العرشي للبحوث والتنمية "اوراد" 

من املواطنين(  في الضفة 1000من االعالميين،  200االجتماعي  اشتملت على دراسة مسحية لعينة ممثلة مكونة من )

ا الغربية وقطاع غزة، اضافة الى نتائج مناقشات مجموعات حوارية حول املوضوع الى تشير معطيات عديدة نذكر منه

من املواطنين يعتقدون انه ال يتم تناول القضية  %32من الصحفيين،   % 46كأمثلة انه في مجال العنف ضد املرأة: "

من الصحفيين يرون ان وسائل االعالم ال تتناول موضوع جرائم  %59من املواطنين،  %44بما فيه الكفاية وبمسئولية،

من الصحفيين يرون ان  %69من املواطنين،  %47ية وبمسئولية، القتل على خلفية ما يسمى "الشرف" بما فيه الكفا

 .1وسائل االعالم ال تتناول موضوع الزواج املبكر بما فيه الكفاية وبمسئولية"

  

 الصعوبات واملعيقات

اد ها، وايجل االنتباهخالل تجربة السنوات املاضية في الرصد والتوثيق برزت العديد من الصعوبات والتحديات التي يجب 

الطرق واآلليات املناسبة للتغلب عليها وبما يمكننا من تحقيق االهداف املرجوة من الرصد والتوثيق، واستنادا الى هذه 

 نرى اهمية التركيز على املحاور التالية: فإنناالتجربة 

ا ما يتم رصده وتوثيقه انمحجم الرصد والتوثيق املطلوب، حيث انه من الواضح في تجربة السنوات املاضية ان  -1

تتباين من حيث التفاصيل. وهذا يعني ان هناك  انهاهو العناوين العامة التي، رغم وجود قاسم مشترك بينها، اال 

 .حاجة لتوفير موارد وطاقة أكبر في عملية الرصد والتوثيق

                                                           

 ، املوقع االلكتروني2014مركز العالم العرشي للبحوث والتنمية )اوراد(،   -1 
http://www.awrad.org/files/server/publications%20nissa%20arabic%20report%202014%281%29.pdf 

 

http://www.awrad.org/files/server/publications%20nissa%20arabic%20report%202014%281%29.pdf
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عدد محدودو جدا من طاقم فريق الرصد، حيث اعتمد املركز في عملية الرصد طوال الفترة املاضية على جهد  -2

 املركز، بخبرات وتجربة متواضعة في الرصد والتحليل.

ربطناه مع رصد  إذاالفترة الزمنية للرصد والتوثيق، حيث قام املركز بعملية رصد وتوثيق طوال العام، وهو  -3

كات االسرائيلية، ( مواقع ووكاالت انباء محلية في جوانب ثالثة وهي: انتهاكات حقوق النساء، االنتها6وتوثيق )

اضافة الى اخبار املركز فان هذا ي نتج لدينا كم هائل من املعلومات التي ينبغي رصدها وتوثيقها، فضال عن 

 تصنيفها وتحليلها، وهي عملية تتطلب جهدا كبيرا.

 

 البيانات التي تم رصدها وتوثيقهاعرض 

  

النساء  حقوق من رصد وتوثيق جملة من املواد االعالمية التي تناولت انتهاكات  2014-2013تمكن املركز خالل االعوام 

 الفلسطينيات وفق االرقام التالية:

( خبر ومادة اعالمية طوال العام في الصحف اليومية الثالث، اضافة الى املواقع 64رصد وتوثيق ما مجموعه ) -1

العنوان االساس ي وهو "انتهاك حقوق  تنحصر تحت، وهي مواد اعالمية 2013، خالل العام نيةاالخبارية االلكترو

 (.1رقم  )انظر امللحق النساء الفلسطينيات".

( خبر ومادة اعالمية طوال العام في الصحف اليومية الثالث، اضافة الى املواقع 74رصد وتوثيق ما مجموعه ) -2

العنوان االساس ي وهو "انتهاك حقوق  تنحصر تحت، وهي مواد اعالمية 2014االخبارية االلكترونية، خالل العام 

 (.2رقم  انظر امللحق) ".النساء الفلسطينيات

خالل عملية الرصد والتوثيق جرى التركيز على صحيفتي القدس، وااليام وموقع وكالة معا االخبارية، حيث ان  -3

في هذه املواقع االعالمية. ومن ناحية  باألساسجال وردت معظم االخبار التي كان يتم رصدها وتوثيقها في هذا امل

ثانية فان غالبية املواد االعالمية التي نشرت في املواقع االخرى انما كانت نف  املادة االعالمية، وكانت في غالبية 

من موقع  أكثر االحيان تحت نف  العنوان، ولذلك لم يتم في معظم الحاالت رصد وتوثيق نف  الخبر من 

 االكتفاء فقط بمصدر واحد، او على االقل مصدر واحد من الصحف املطبوعة وآخر من املواقع االلكترونية.و 

توزعت بين املواد االعالمية حيث حظيت صحيفة القدس  2013املواد االعالمية التي تم رصدها خالل العام    -4

( مادة، وجريدة 25في وكالة معا االخبارية ) كان عدد املواد( مادة اعالمية، في حين 27بالعدد االكبر من املواد )

 (.3رقم لحق ( مادة. )انظر امل12االيام )

وفق ما يشير اليه عنوان كل مادة منها استنادا الى  2013تم تصنيف املواد االعالمية املرصودة في خالل العام  -5

( 12)تتعلق بعمليات قتل( مادة 28ناك )نوع االنتهاك الحاصل لحقوق النساء الفلسطينيات، حيث تبين ان ه
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. وغيرها من االنتهاكات. .( اغتصاب في حين توزع باقي املواد االعالمية بيت طعن، تشهير، انتحار، حرق.6وفاة، )

 (.4 امللحق رقم)انظر 

توزعت بين املواد االعالمية حيث حظيت صحيفة القدس  2014املواد االعالمية التي تم رصدها خالل العام    -6

( مادة، وجريدة 23( مادة اعالمية، في حين كان عدد املواد في وكالة معا االخبارية )42ر من املواد )بالعدد االكب

 (.5رقم  امللحق( مادة. )انظر 9االيام )

وفق ما يشير اليه عنوان كل مادة منها استنادا الى  2014تم تصنيف املواد االعالمية املرصودة في خالل العام  -7

( 13) ( مادة تتعلق بعمليات قتل33لحقوق النساء الفلسطينيات، حيث تبين ان هناك )نوع االنتهاك الحاصل 

.. وغيرها من االنتهاكات. )انظر .( حرق في حين توزع باقي املواد االعالمية بيت طعن، تشهير، انتحار، حرق 4وفاة، )

 (.6 امللحق رقم

( في صحيفة القدس بين الصفحات 27توزعت املواد ال) ،2013املواد االعالمية التي تم رصدها خالل العام  -8

( في الصفحة الثالثة فيما 3( في الصفحة الثانية، )5( مواد منها في الصفحة االولى، )10املختلفة حيث ورد )

( مادة في 2ورد ) االيام فقد(. اما بالنسبة لجريدة 36توزعت بقية املواد في الصفحات املختلفة حتى الصفحة )

الثالثة وتوزعت بقية املواد في  الصفحة ( مادة واحدة في الصفحة الثانية واخرى في1االولى، )الصفحة 

وبالنسبة للمواقع االلكترونية فانه لم يتم احتسابها او مقارنتها الن  (.25الصفحات االخرى حتى الصفحة )

 (.7ر امللحق رقم )انظ االعالمية تكون في الواجهة الرئيسية للوكالة االعالمية. املوادغالبية 

( في صحيفة القدس بين الصفحات 42توزعت املواد ال) ،2013املواد االعالمية التي تم رصدها خالل العام  -9

( في الصفحة الثالثة فيما 4( في الصفحة الثانية، )13( مواد منها في الصفحة االولى، )11املختلفة حيث ورد )

( مادة في 4ورد ) االيام فقد(. اما بالنسبة لجريدة 36الصفحة )توزعت بقية املواد في الصفحات املختلفة حتى 

الثالثة وتوزعت بقية املواد في الصفحات الصفحة في  ( مادة1)( مادة في الصفحة الثانية و2الصفحة االولى، )

 ملواداوبالنسبة للمواقع االلكترونية فانه لم يتم احتسابها او مقارنتها الن غالبية  (.25االخرى حتى الصفحة )

 (.8انظر امللحق رقم ) االعالمية تكون في الواجهة الرئيسية للوكالة االعالمية.

-2013نماذج من املواد االعالمية، على سبيل املثال ال الحصر، بعض النماذج من املواد االعالمية لعامي ) -10

 (.9،10(. انظر املالحق رقم 2014

تحق التوقف عندها ومناقشتها وبحثها بصورة معمقة من بعض املواد االعالمية التي تم رصدها وتوثيقها تس -11

، وعلى سبيل املثال ال الحصر، سوف يتم التركيز على ثالث مواد اإلطارمنطلقات النوع االجتماعي. في هذا 

 (.11اعالمية جرى رصدها وتوثيقها ملناقشتها وبطرح بعض التساؤالت حولها. )انظر امللحق رقم 

 

 حظات وتساؤالت حول البيانات مال 
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 من خالل االطالع ومراجعة املواد االعالمية التي تم رصدها وتوثيقها فانه يمكن تسجيل املالحظات والتساؤالت التالية:

 

 االهتمام  درجة-اوال

 

ائل نشرتها وس تشير اليها حجم املواد التي تم رصدها وتوثيقها مقارنة مع حجم املواد التيهناك مؤشرات عديدة حيث ان 

 االعالم التي تم رصدها، وهنا ال بدل من االشارة الى درجة االهتمام من ناحية:

 

من ناحية العدد وهي على التوالي  2014-2013اخذنا املواد التي تم رصدها خالل االعوام  إذا :الناحية العددية -1

 (. وهذه االرقام تحتاج الى نقاش قياسا بعدد املواد املنشورة عامة في كل وسيلة اعالم طوال العام. 74، 64)

لكل الى املساحة العامة صودة قياسا وهنا يالحظ ايضا مساحة كل مادة من املواد املر  من ناحية املساحة: -2

 وسيلة اعالم.

اخذنا باالعتبار ان مكان النشر )الصفحة، املكان في نف   إذا، عالميةنشر املادة اال  من ناحية مكان . -3

 الخ( كمؤشر اخر على درجة االهتمام او االولوية(.  ...الصفحة

 

 املعلومات  مصادر -ثانيا

التي تم رصدها عموما يطرح تساؤل حول املصادر واملراجع التي اعتمدتها وسائل االعالم.  اإلعالميةاالطالع على املواد 

وتحديدا السؤال: هل اعتمدت وسائل االعالم على مصادرها ومراسليها في البحث والتحقيق والتدقيق؟ ام اعتمدت على 

 التي نشرتها؟ املوادمصادر اخرى في 

 

 ملستخدمةثالثا: مرجعية املصطلحات واملفاهيم ا

. الخ .حيث ان املواد االعالمية عموما استخدمت مصطلحات مثل: قتل، وفاة، انتحار، اختفاء، حرق، سقوط من علو.

من املصطلحات التي عبرت عن مضمون محدد يشير الى نوع او طبيعة االنتهاك. لكن السؤال الذي يكرر نفسه هو هل 

 ؟هذه املصطلحات؟ وما هي هذه املرجعية هناك مرجعية محددة تم اعتمادها عموما الستخدام

 

 صورة املرأة والرجل في املواد االعالمية: رابعا
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ما هي الصورة التي تعكسها املواد االعالمية عموما لكل من املرأة والرجل؟ هل هناك صورة عامة متفق عليها؟ وما هي؟ 

 التقليدية املتعارف عليها؟وما مدى انسجام او عدم انسجام هذه الصورة عن الصورة النمطية 

 

 املوضوعية والحيادية: خامسا

 

علمنا ان املرأة هي نصف املجتمع، وانه ال يمكن  إذاهل االعالم حيادي وغير منحاز؟ سؤال رئيس ي تتوجب االجابة عليه 

تنمية وتطوير املجتمع دون اشراك نصفة في هذه العملية سواء من حيث االستهداف بالتنمية او من حيث املشاركة في 

 إذاالقيام به خالل عملية التنمية؟  لإلعالمما هو الدور الذي يمكن  وهو:هذه العملية. وهنا السؤال بصيغة مختلفة 

كانت االجابة ان دور االعالم هو دور ناقل وموصل للمعلومات من والى االطراف والجهات املجتمعية املختلفة، فان االعالم 

كانت اجابة االعالم عن نفسه بأن له دور فاعل في عملية التنمية فانه ال بد له من االجابة  إذاهنا "حيادي تماما". اما 

عرض وتداول معلومات وتقارير حول  بمعنىاالنحياز .  وال نقصد هنا االعالم ينحاز عن سؤال آخر وهو: الى اي الفئات 

 دد االنحياز او عدم االنحياز.حقائق مزيفة او غير حقيقية. وانما درجة االهتمام واولوياته هي التي تح

 

 النماذج املختارة: سادسا

 واقع التغطية االعالمية املبنية من منظور النوع االجتماعي إلجماللدينا ثالث نماذج تم اختيارها بدقة 

 " محام مخمور يقتل زوجته في رام هللا النموذج االول: املادة االعالمية بعنوان "

ستثناء ، ربما هناك اوهذا النموذج يعك  بشكل عام واقع التغطية االعالمية النتهاك حقوق املرأة في املجتمع الفلسطيني

املادة االعالمية، حيث انه بشكل عام غالبية املواد االعالمية تتصف باالختصار الكبير، لدرجة انها ال  وحيد وهو حجم

االولوية في تغطية اخبار االنتهاكات. لكن التقرير املذكور كان استثناءا عن هذه القاعدة حيث  يعك تكاد تظهر، وهو ما 

االخرى حول االنتهاكات، لكن هذا ال يمنع من رؤية بقية الجوانب االخرى التي يعكسها  باألخبار قياسا  مطوال،كان خبرا 

 التقرير، وهنا يمكن ابراز املالحظات والتساؤالت التالية حول هذا النموذج:

هذه  وانعكاساتوالتساؤل هنا حول الرسالة التي يمكن فهمها من العنوان املذكور  عنوان املادة االعالمية: -1

على سبيل املثال ال الحصر، ظهر انعكاس هذه  على الفئات املختلفة التي سوف تتابع هذا املوضوع. الرسالة

الرسالة على احدى الفئات التي تلقت الخبر بصورته وعنوان شكال ولي  مضمونا، حيث سارعت نقابة 

قع م ينشر على مو ل ألنهاملحامين الفلسطينيين الى اصدار بيان مقتضب، حتى لم نتمكن من توثيق البيان 

النقابة الرسمي، تتبرأ فيه من املحامي املذكور وتنفي انه عضو فيها، في حين لم يشر البيان الى اي رد فعل حول 

 عملية "قتل امرأة" جرت وشغض النظر عن القاتل.
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، ( مواقع اعالمية الكترونية ومطبوعة10من ) أكثر حيث رصدنا نشره في تم تداول الخبر بشكل واسع جدا،  -2

 وغالبيتها العظمى نشرت الخبر تحت العنوان املذكور.

ما تم تفصيله يتناول الحادثة تركيزا على القاتل وظروف القتل في الواقع، لم يتم  جملة الخبرفي تفاصيل  -3

التطرق اطالقا، ال في الصياغة وال في املضمون، الى واقع قتل النساء في املجتمع الفلسطيني، ال سلبا وال ايجابا، 

تل هي حادثة عادية شخص بقي في سياقه الوارد فيه الى صورة محددة ترى ان عملية الق إذاوهذا قد يؤشر 

القانوني للقاتل،  على الوضعمستقبلية  انعكاساتمخمور قام بقتل شخص آخر، فضال عن انه قد يكون له 

 كونه كان تحت تأثير الخمر.

نفسه  الخبر االول لم نتمكن الحقا من رصد اي خبر او معلومة حول مجرى التحقيق، واين تم اغالقه، وكأن  -4

نشر اء باالكتففي اغالق مجرى التحقيق، او على االقل اهتمام االعالم بالتحقيق الى حد،  تضمن النتيجة النهائية

اخذنا االمور من هذه الزاوية فان هناك سؤال آخر يتبادر الى  وإذاواغالق االهتمام به عند هذا الحد.  الخبر 

 سبق اعالمي ألنهالنساء، ام الذهن مباشرة: هل تم االهتمام بهذا الخبر بصفته خبر عن واقعة انتهاك لحقوق 

 فقط كأي حدث او خبر آخر؟

 "  ما كانت الحسناء ترفع سترها لو أن في هذي الجموع رجاال  النموذج الثاني: املادة االعالمية بعنوان "

 ،الوكاالت االخبارية االلكترونية دحيث تم اختيار هذا النموذج لعدد من االسباب اهمها ان كاتبه هو رئي  تحرير الح

بهدف تعزيز اإلعالم  2002مؤسسة إعالمية غير ربحية تأسست عام ، وهي بشكل عام تعبر عن نفسها بانها "االخبارية وكالة معا

املستقل في فلسطين، وإقامة عالقات بين وسائل اإلعالم املحلية واإلقليمية والدولية وكذلك تعزيز حرية الكلمة والتعددية في التغطية 

وربما حتى الكاتب نفسه لن يكون مع واقعة انتهاك حقوق  ".حورية لتعزيز مفهوم الديمقراطية وحقوق اإلنساناإلعالمية كعناصر م

النساء، بل يعتبر نفسه من مناصري حقوق االنسان عامة، وحقوق املرأة خاصة. لكن الخطاب الذي ورد في املقالة 

املجتمعية التي تقدم صورة نمطية محددة عن كل من املرأة يستحق النقاش من ناحية تعبيره بصورة مكثفة عن الثقافة 

 ، وتنعك  بصورة مقصودة، او غير مقصودة في االعالم بكل مكوناته.والرجل

ربما تتلخص الصورة النمطية لكل من املرأة والرجل في الثقافة املجتمعية في الشعر الذي اختاره الكاتب ليشكل خاتمة 

وتأكيدا للفكرة التي اراد التعبير عنها في مجمل املقالة، ولكنه جاء وان بصورة غير مقصودة تعبير عن الصورة النمطية 

 الشعراء: أحدحين قال نقل عن 

 في الحروب أعّزة .......واليوم بّتم صاغرين ضئاال كنتم كبارا

 ما كانت الحسناء ترفع سترها لو ان في هذي الجموع رجاال
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الذين يعرفون اهدافهم ويسعون من اجل تحقيقها، اما النساء فهن  ءاألقويا الشرسينفالرجال هم الكبار املقاتلين 

الحسناوات املتحجبات خلف الستار بانتظار نتيجة القتال بين املقاتلين، ولن يتمكن من رفع الستار طاملا القتال دائرا، 

 تصادف ان انعدم وجود الرجال فان النساء يستطعن رفع الستار. وإذا

 "  من هي املرأة املثيرة؟ االعالمية بعنوان ": املادة ثالثالنموذج ال

لواحدة من  إلحدىمن االسباب اهمها ان كاتبه هو مؤس  ورئي  تحرير سابق  ايضا لعددحيث تم اختيار هذا النموذج 

الصحف اليومية الثالث املعروفة في فلسطين، جريدة الحياة الجديدة، وهو اعالمي ومثقف معروف. ومختصر القول ان 

املقالة تعك  بكل تفاصيلها صورة نمطية محددة عن املرأة، ومن عنوانها يمكن االستدالل على املضمون. وربما االبعد 

الصورة النمطية. املرأة واالثارة، وكأن هناك تلميح مكشوف الى االثارة  من ذلك من خالل تصنيف النساء وفق هذه

الجنسية من ناحية، ومن ناحية اخرى، ان االثارة مرتبطة باملرأة عموما، وربما اهميتها او ضعف اهميتها في املجتمع 

ه اساس ومقاس ثابت مرتبط بهذه االثارة. وجرى تصنيف نساء من قوميات وجنسيات مختلفة على هذا االساس، وكأن

. الخ من الصفات التي .نبرة الصوت او الحجم. ومنطقي، فالنساء مثيرات او غير مثيرات بناء على اللهجة او اللباس او 

 اوردها الكاتب في مقارنته ملستوى االثارة بين نساء من جنسيات مختلفة.

 

  

 استخالصات

 يمكن االشارة اليه استنادا الى العرض والتحليل اعاله وهي: هناك مجموعة من املالحظات واالستخالصات االولية التي

 

االستمرار في رصد وتوثيق صورة املرأة في االعالم وتوسيع مجاالت وجوانب الرصد، وتشجيع البحث والتحليل لنتائج  -

 الرصد وتحفيزه. وتوفير السبل امام مناقشته مع االعالميين ووسائل اعالمهم.

 

 ذاإزال هناك تدني في اهتمام االعالم بهذه القضايا، خاصة يناول االعالم لقضايا املرأة اال انه ال رغم وجود تقدم في ت -

علمنا ان قضايا املرأة ال تقتصر على ظاهرة "قتل النساء" على خطورتها. اال ان هناك الكثير من مظاهر واشكال التمييز 

تعيد انتاج ظاهرة قتل النساء. وهي ال تحظى باالهتمام الكافي والعنف ضد املرأة التي قد تكون واحدة من االسباب التي 

 من قبل االعالم. وهناك حاجة ملزيد من البحث من اجل تطوير دور االعالم في هذا املجال.

 

بشكل عام هي صورة الضحية، املقتولة او املنتهكة الحقوق، وهي الطرف االضعف  تزالصورة املرأة عامة في االعالم، ال  -

في املجتمع. ومع ذلك فحتى حين تكون املرأة ضحية ومقتولة ومنتهكة حقوقها فهي تبقى في خانة التمييز ضدها من حيث 
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في  الناجحةمرأة، مثال املرأة والسؤال هنا هل يقوم االعالم بعرض نماذج وصور اخرى لل تناول وتداول االعالم لذلك.

تشير استنتاجات الدراسة التي اجراها معهد العالم العرشي  الخ.سياسية او اقتصادية او اجتماعية ..  بأدوار القيام 

 للبحوث والتنمية )اوراد( الى الحقائق التالي:

متع من خالله الرجال والنساء بحقوق متساوية بما ال يقدم اإلعالم الفلسطيني نماذج إيجابية للمساواة في النوع االجتماعي الذي يت" -

 فيه الكفاية. يعتقد الصحفيون أكثر من الجمهور أن هذه املعرفة غير كافية.

 تغطي وسائل اإلعالم الفلسطيني قضايا ذات صلة باملرأة إلى حد ما. -

. واج املبكر، وجرائم القتل على خلفية الشرفال يتعاطى اإلعالم الفلسطيني بمسؤولية مع قضايا املرأة مثل العنف ضد النساء، والز  -

 الجمهور راضون أكثر من الصحافيين عن تعاطي اإلعالم الفلسطيني مع مثل هذه القضايا.

إن مساهمات املرأة االقتصادية هي آخر ما يحظى من تغطية من قبل اإلعالم الفلسطيني، واألكثر تغطية هي املساهمات االجتماعية.  -

 لما كانت املواضيع أكثر حساسية ومحددة كلما قلت تغطيتها في وسائل اإلعالم الفلسطيني.يدل ذلك على أنه ك

 إن تمثيل املرأة في كل من مواقع صنع القرار في اإلعالم، وفي اإلعالم التابع للحكومة ضئيل جدا. -

 2"النوع االجتماعي أقل.كلما زادت السلطة واملناصب العالية في وسائل اإلعالم، كلما أصبح إحراز املساواة في  -

 

ومع ذلك تبقى الصفة الغالبة على اهتمام وسائل االعالم، على قلتها، هي االهتمام في جانب واحد تقريبا، وهو قتل  -

حتى بنف  االهتمام، مع ان  والتمييز،النساء وانتهاك حقهن في الحياة، في حين ال تحظى الجوانب االخرى من العنف 

 اعاله تشير الى ارقام هائلة. وهذا يشير الى االستنتاج التالي. الواردةواالحصاءات االرقام 

 

 ال يتقدم اصال في هذا املجال، االجتماعية وربمارات و ان االعالم ال يزال يسير ببط شديد في كسر بعض الحواجز واملحظ -

 .ةة مناسبصور ينعك  في االعالم بان ذلك ال  فرغم اتساع دائرة وارقام انتهاك حقوق النساء في مختلف املجاالت، اال 

 

هناك حاجة لنقاش واسع ومعمق مع االعالميين عامة حول مجمل القضايا املشار اليها، لكن هناك حاجة واهمية  -

ملناقشة ذلك مع املستويات املختلفة من صنع القرار في وسائل االعالم املختلفة بهدف البحث في السياسات واالولويات 

 الى جنب مع الخوض في التفاصيل االخرى املختلفة.والتوجهات، جنبا 

 

رفع درجة االهتمام وعرض صور ونماذج مختلفة للمرأة في االعالم. صحيح ان عرض وتناول انتهاكات حقوق النساء على  -

من اختالفها ذو اهمية كبيرة، لكن هناك اهمية لفحص الهدف والتوجهات من وراء ذلك اوال. وثانيا تناول جوانب اخرى 

 حياة املرأة ومشاركتها في حياة املجتمع في كافة جوانبه، اي عرض نماذج ايجابية ملشاركة املرأة.

                                                           

 ع االلكتروني، املوق2014مركز العالم العرشي للبحوث والتنمية )اوراد(،  -2 
http://www.awrad.org/files/server/publications%20nissa%20arabic%20report%202014%281%29.pdf 

http://www.awrad.org/files/server/publications%20nissa%20arabic%20report%202014%281%29.pdf
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ظورات االجتماعية التي تضع حدود املح وكسر حواجز لتناول قضايا املرأة ونقاشها،  لإلعالميينالتشجيع املستمر  -

، اضافة الى املجتمع املحلي في طرح وتناول هذه أنفسهنوحواجز عديدة على تناول وتداول هذه القضايا، واشراك النساء 

 املواضيع.
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 (2014-2013) للعوامملحقات تقرير رصد وتوثيق التغطية االعالمية 

 2013رسومات بيانية جداول و 

 (1رقم )ملحق 

 2013املواد االعالمية التي تم رصدها خالل العام جدول يبين 

 املصدر الصحفي اليوم رقم الصفحة عنوان الخبر الرقم

 االيام جريدة 1/3/2013 19 خان يون : مصرع مسنة ورضيعة 1

 جريدة االيام 1/2/2013 1 مقتل شاب وإحراق 2

 جريدة االيام 1/30/2013 5 وفاة شابة جراء سقوطها 3

 جريدة االيام 7/20/2013 9 جباليا: وفاة مواطنة  4

تشييع الشابة ميناس في القدس.. والتحقيق  5

 بمقتلها متواصل

 جريدة االيام 5/10/2013 4

 جريدة االيام 5/7/2013 19 العثور على جثة 6

مصرع طالبة "توجيهي" بعد ســقوطها من  7

 الطابق السادس

 جريدة االيام 6/25/2013 12

 وتيرة عجريمة اغتصاب في بلدة بيرزيت تسر  8

 إقرار قانون عقوبات فلسطيني جديد

 جريدة االيام 7/10/2013 1

 االيامجريدة  7/4/2013 25 اكتشاف مغتصب فتاة في القدس بالصدفة 9

ح جنوب ال ل عبث نجلها بالسالوفاة مواطنة خ 10

 نابل 

 جريدة االيام 9/7/2013 6

محاولة والد استعادة طفلته بالقوة من والدتها  11

 تثير البلبلة والخوف في نابل 

 جريدة االيام 9/18/2013 2

طفلة مطلقة لم تتجاوز الخامسة عشرة من  12

 عمرها

 جريدة االيام 11/28/2013 10

 جريدة القدس 1/22/2013 6 طعن سيدة فلسطينية شمال القدس 13

 جريدة القدس 1/21/2013 1 طالق مرشحة 14

 جريدة القدس 3/27/2013 2 تفاصيل جريمة القتل في الرام  15

 جريدة القدس 6/11/2013 6 مقتل شابة في غزة 16

 جريدة القدس 2/12/2013 8 اعتقال متهم بالتشهير بفتاتني عبر الفيسبوك  17
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شغال الشاقة املؤبدة ملدان من قلقيلية بقتل ال ا 18

 خالته

 جريدة القدس 4/22/2013 8

اعتقال مشتبه به بجريمة قتل الشابة ميناس  19

 قاسم

 جريدة القدس 5/24/2013 4

: اقول لقاتلها ملاذا قتلت والدة ميناس قاسم  20

 ابنتي ؟ 

 جريدة القدس 5/25/2013 3

والد ميناس الضحية املغدورة يروي قصة  21

 اختفائها

 جريدة القدس 5/8/2013 1

 جريدة القدس 5/9/2013 18 جرائم وحشية .. إلى متى؟! 22

وفاة فتاة بعد سقوطها من الطابق السادس  23

 بغزة

 جريدة القدس 6/26/2013 1

بسات تهديد صحفية التكشف مالشرطة  24

 تقرير حول التسول بالقتل على خلفية نشر 

 جريدة القدس 6/25/2013 1

 جريدة القدس 7/11/2013 1 ختطاف شابة قرب منزلها في سلفيتا 25

متهمين باغتصاب جماعي لفتاة  7تمديد اعتقال  26

 قاصر في رام هللا

 جريدة القدس 7/8/2013 1

 جريدة القدس 7/18/2013 6 القبض على قاتل زوجته بخانيون  27

مالبسات جريمة قتل راح ضحيتها أم كشف  28

 وطفليها في سلفيت

 جريدة القدس 7/27/2013 2

 جريدة القدس 7/30/2013 2 تقديم الئحة اتهام ضد األب قاتل طفلتيه في 29

 جريدة القدس 8/19/2013 2 عري  غزي يطلق زوجته في ليلة زفافهما 30

مصرع سيدة برصاصة طائشة من ابنها في  31

 نابل 

 جريدة القدس 9/7/2013 1

 جريدة القدس 9/25/2013 36 يضرب زوجته بسبب قرار حكومي 32

 جريدة القدس 10/2/2013 3 وفاة فتاة من رفح في ظروف غامضة 33

العثور على جثة طفلة مقتولة بمقبرة بخان  34

 يون 

 جريدة القدس 10/3/2013 2

" عاما على مدان  ١٥الشاقة " شغالال ا 35

 والقتل غتصابال با

 جريدة القدس 10/9/2013 3

 جريدة القدس 10/31/2013 1 من قتل اية؟ 36

 جريدة القدس 11/2/2013 1 مصرع مسنة خالل شجار عائلي في بيت أمر 37
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عتقال رجل بعد تهديده بقتل زوجته بسبب ا 38

 »رقم هاتف غريب«

 جريدة القدس 11/12/2013 12

 جريدة القدس 11/23/2013 1 جنينالعثور على جثة مواطنة جنوب  39

 وكالة معا االخبارية 3/11/2013 1 قتل فتاة على خلفية الشرف في غزة  40

 وكالة معا االخبارية 3/23/2013 1 رجل يقتل زوجته طعنا في الرام قضاء القدس 41

 وكالة معا االخبارية 4/14/2013 1 وفاة سيدة أحرقت نفسها في رفح 42

 وكالة معا االخبارية 5/7/2013 1 جثة فتاة في السواحرةالعثور على  43

 وكالة معا االخبارية 5/11/2013 1 تفاصيل مقتل خالدة الكوازبه بنيران الشرطة 44

شخص يقتل مسنة رفضت أن تعطيه مبلغ  45

 شيقل 200

 وكالة معا االخبارية 5/21/2013 1

مقتل سيدة حامل في شجار عائلي جنوب قطاع  46

 غزة

 وكالة معا االخبارية 5/25/2013 1

 وكالة معا االخبارية 5/28/2013 1 نوال في ذمة هللا وقصة أخرى لقتل النساء 47

اصابة فتاة بجروح خطيرة اثر سقوطها من  48

 الطابق السادس بغزة

 وكالة معا االخبارية 6/25/2013 1

شرطة االحتالل تكشف: اغتصاب طفلة  49

 أعوام  10مقدسية لم تتجاوز 

 وكالة معا االخبارية 7/3/2013 1

متهمين باغتصاب جماعي لفتاة  7تمديد اعتقال  50

 قاصر في رام هللا

 وكالة معا االخبارية 7/8/2013 1

اختطاف شابة في وضح النهار  -حدث في الضفة 51

 قرب منزلها

 معا االخبارية وكالة 7/10/2013 1

رجل يقتل زوجته ويصيب اثنين من ابنائه طعنا  52

 بالسكين جنوب القطاع

 وكالة معا االخبارية 7/17/2013 1

وفاة طفلة في ظروف غامضة بالخليل والنيابة  53

 والشرطة تحققان في الحادث

 وكالة معا االخبارية 8/17/2013 1

لشرطة اإلسرائيلية تعتقل شخصا بشبهة ا 54

 اغتصاب طفلته

 وكالة معا االخبارية 8/20/2013 1

فتح تحقيق حول ُمالبسات وفاة مواطنة برام  55

 هللا

 وكالة معا االخبارية 9/2/2013 1

مصرع سيدة خالل عبث  -القبض على القاتل 56

 إبنها بالسالح في نابل 

 وكالة معا االخبارية 9/7/2013 1
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ا في بركة مياه  57
 
 وكالة معا االخبارية 9/7/2013 1 بغزةمصرع فتاة غرق

 وكالة معا االخبارية 9/7/2013 1 وفاة فتاة سقطت من علو شرق غزة 58

مقتل فتاة من ذوي االعاقة على خلفية "شرف  59

 العائلة" في يطا

 وكالة معا االخبارية 9/14/2013 1

لهذا العام.. كم يجب أن ُيقتل من  25الضحية  60

 نساء فلسطين؟

 وكالة معا االخبارية 9/23/2013 1

اصابة فتاة برصاصتين في رأسها من قبل  61

 مجهولين في العيزرية

 وكالة معا االخبارية 9/24/2013 1

 وكالة معا االخبارية 10/2/2013 1 العثور على جثة طفلة بمقبرة في خان يون  62

بداية نابل  تصدر حكما باالشغال الشاقة على  63

 فتاةمدانين بقتل 

 وكالة معا االخبارية 10/31/2013 1

وفاة مواطنة من غرب بيت لحم في ظروف  64

 غامضة والنيابة تحقق

 وكالة معا االخبارية 12/31/2013 1

 

 (2رقم )ملحق 

 2014املواد االعالمية التي تم رصدها خالل العام يبين جدول 

 املصدر الصحفي اليوم رقم الصفحة عنوان الخبر الرقم

ا في خان يون  1  جريدة االيام 1/3/2014 2 انتحار فتاة شنق 

ا على يد زوجها في كفر  2 مقتل مواطنة طعن 

 الديك

 جريدة االيام 1/10/2014 1

 جريدة االيام 2/19/2014 1 العثور على جثة فتاة مدفونة غرب رام هللا 3

مقتل فتاتين إحداهما ضربها والدها في جباليا  4

 شقيقها بخان يون واألخرى طعنها 

 جريدة االيام 2/21/2014 1

مـواطـن مـن رام اللـه يـقتـل زوجتـه فـي أميـركـا  5

 ويسلـم نفسه للشرطة

 جريدة االيام 2/25/2014 11

العثور على جثة طفلة فقدت مـنـذ شـهـريـن فـي  6

 غــزة

 جريدة االيام 2/5/2014 4

الصوري يمثل كيفية قتلها غزة: قاتل الطفلة  7

 خفاء جريمتهال ودفنها 

 جريدة االيام 2/7/2014 2

 جريدة االيام 4/24/2014 3 القبض على املتهم بقتل فتاة من السموع 8
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 جريدة االيام 6/23/2014 1 نابل : اختطاف فتاة جامعية وطلب فدية 9

 جريدة القدس 2/8/2014 9 غزة: وفاة فتاة بسبب خطأ طبي 10

 جريدة القدس 5/13/2014 1 مقتل امرأة على يد زوجها في مخيم قلنديا 11

 جريدة القدس 5/14/2014 1 مواطن من خان يون  يشعل النار في زوجته 12

 جريدة القدس 5/24/2014 6 وفاة املسنة من نابل  التي اضرم ابنها النار فيها 13

شغال الشاقة أرشع سنوات على مدان حاول ال ا 14

 االعتداء على فتاة

 جريدة القدس 5/30/2014 2

 جريدة القدس 5/21/2014 1 العثور على امرأة داخل بئر بيطا في حالة خطيرة 15

 جريدة القدس 5/19/2014 3 في شجارين بغزه 4وفاة شاب ومسنة واصابة  16

وفاة مواطنة إثر سقوطها عن سطح منزلها في  17

 الخليل

 جريدة القدس 6/21/2014 4

والشرطة والنيابة من بيت ريما  ةمقتل شاب 18

 تحققان

 جريدة القدس 6/4/2014 2

 جريدة القدس 4/20/2014 4 اختفاء طالبة جامعية 19

 جريدة القدس 4/20/2014 4 إنقاذ سيدة بعد محاولتها 20

 جريدة القدس 4/1/2014 2 العثور على جثة فتاة داخل 21

 جريدة القدس 3/5/2014 2 مقتل مواطنة طعنا بالسكين 22

 جريدة القدس 4/14/2014 1 وفاة فتاة بظروف 23

 جريدة القدس 4/10/2014 3 مصرع فتاة في الخليل 24

 جريدة القدس 4/7/2014 1 سيدة تحاول إحراق 25

 جريدة القدس 4/7/2014 15 متهم بحرق أخته في طيرة 26

 جريدة القدس 3/25/2014 2 الشرطة تكشف مالبسات 27

 جريدة القدس 5/11/2014 17 شابة تشرب مادة 28

 جريدة القدس 5/5/2014 1 مقتل مواطنة طعنا 29

تفاصيل مقتل الفتاة املجذوب على يد والدها  30

 وزوجته

 جريدة القدس 3/1/2014 10

 15املحكمة تمدد توقيف قاتل الفتاة الساملين  31

 يوما على ذمة التحقيق

 جريدة القدس 4/28/2014 2

شغال الشاقة املؤبدة على مدان ال الحكم با 32

 بقتل خالته

 جريدة القدس 4/22/2014 2
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استخراج جثة مواطنة من مزارع النوباني بناء  33

 على قرار من النائب العام

 جريدة القدس 4/24/2014 2

 جريدة القدس 1/6/2014 4 حتراق مسنة داخل منزلها في طولكرما 34

ظروف غامضة بمنطقة رام وفاة مواطنة في  35

 هللا

 جريدة القدس 1/2/2014 2

 جريدة القدس 1/10/2014 3 مقتل سيدة طعنا على يد زوجها في كفر الديك 36

الحكم على متهم بالقتل العمد في رام هللا  37

 وبداية قلقيلية بالشروع بالقتل

 جريدة القدس 1/30/2014 9

 العثور على جثة طفلة متحللة غرب مخيم 38

 النصيرات

 جريدة القدس 2/5/2014 2

 جريدة القدس 2/6/2014 6 مدعي عالج بالقرآن يتسبب بوفاة فتاة في غزة 39

 جريدة القدس 2/8/2014 9 وفاة فتاة في غزة بسبب خطأ طبي 40

 جريدة القدس 2/19/2014 1 العثور على جثة فتاة مدفونة غرب رام هللا 41

 جريدة القدس 2/21/2014 1 غامضةمقتل فتاتين بغزة في ظروف  42

 جريدة القدس 7/2/2014 1 مقتل فتاة طعنا في سعير 43

 جريدة القدس 7/3/2014 1 القبض على قاتل الفتاة أميمة 44

 طة وسلفيت تشيع طالبةال قتيل طعنا بمخيم ب 45

 خطفت في نابل 

 جريدة القدس 8/30/2014 1

 جريدة القدس 9/18/2014 2 التحقيق بظروف وفاة فتاة بظروف غامضة 46

 جريدة القدس 9/20/2014 11 غزة : مقتل فتاة في ظروف غامضة 47

الطب الشرعي : وفاة الفتاة من حي البرة بغزة  48

 طبيعية

 جريدة القدس 9/21/2014 2

مدير معهد االختصاص  : جميع من قتلن على  49

 خلفية "شرف" لم يفقدن عذريتهن

 جريدة القدس 9/6/2014 3

السجن عامين لشاب عرشي ادين باالعتداء  50

 جنسيا على فتاة من الجليل

 جريدة القدس 9/15/2014 2

 جريدة القدس 12/17/2014 26 ذبح فتاة النها .. خرجت مع خطيبها 51

العثور على الطفلة هديل جثة هامدة في  52

 النصيرات

 وكالة معا االخبارية 2/5/2014 1

 وكالة معا االخبارية 2/19/2014 1 فتاة مدفونة غرب رام هللاالعثور على جثة  53

 وكالة معا االخبارية 3/4/2014 1 محامي مخمور يقتل زوجته في رام هللا 54



20 
 

 وكالة معا االخبارية 4/1/2014 1 العثور على جثة فتاة داخل منزلها في رام هللا 55

 وكالة معا االخبارية 4/9/2014 1 مصرع سيدة سقطت من علو في مدينة الخليل 56

 وكالة معا االخبارية 4/10/2014 1 هل توفيت دالل بخطأ طبي أم لصعوبة حالتها؟ 57

مقتل فتاة واصابة شقيقتها بجراح خطيرة  58

 جنوب الخليل

 وكالة معا االخبارية 4/13/2014 1

 االخباريةوكالة معا  4/14/2014 1 التحقيق في ظروف مصرع فتاة بسلفيت 59

رجل يقتل طليقته في املحكمة الشرعية في  60

 بيرزيت

 وكالة معا االخبارية 5/6/2014 1

النيابة تتهم مواطنا بمحاولة قتل  -خان يون  61

 زوجته حرقا

 وكالة معا االخبارية 5/12/2014 1

زوج يقتل زوجته في قلنديا ويسلم نفسه  62

 للشرطة

 االخباريةوكالة معا  5/13/2014 1

الرئي  يصدر قرارا بإلغاء العذر املخفف في  63

 قضايا قتل النساء

 وكالة معا االخبارية 5/20/2014 1

مصرع سيدة اثر قيام نجلها باضرام النار بها في  64

 نابل 

 وكالة معا االخبارية 5/23/2014 1

الحكم على متهم استدرج فتاة لوظيفة وهمية  65

 في رام هللا

 وكالة معا االخبارية 5/29/2014 1

 وكالة معا االخبارية 6/4/2014 1 شاب يقتل شقيقته في قرية بيت ريما 66

 وكالة معا االخبارية 7/2/2014 1 مقتل طفلة طعنا في سعير 67

 وكالة معا االخبارية 7/8/2014 1 صدور قرار ببراءة املتهمين بقتل آية برادعية 68

 وكالة معا االخبارية 8/14/2014 1 جنينوفاة فتاة شنقا في  69

جراء اطالق النار  50مصرع فتاة واصابة  70

 ابتهاجا بالنصر

 وكالة معا االخبارية 8/27/2014 1

بعد الفحص جميع من قتلن على  -في فلسطين 71

 خلفية

 وكالة معا االخبارية 9/6/2014 1

العثور على جثة إمراة داخل منزلها في دورا  72

 والنيابة تحقق

 وكالة معا االخبارية 9/17/2014 1

 وكالة معا االخبارية 11/11/2014 1 مصرع فتاة من قرية قطنة في بلدة أبو دي  73

فتيات بعد ساعات من  3الشرطة تعثر على  74

 اإلبالغ عن فقدانهن في الخليل

 وكالة معا االخبارية 11/25/2014 1
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 (3رقم )ملحق 

 مصدر املادة االعالميةحسب  2013عام  عدد االنتهاكاتيبين رسم بياني 

 

 

 (4رقم )ملحق 

 حسب نوع االنتهاك 2013عام  عدد االنتهاكاتيبين رسم بياني 
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 (5رقم )ملحق 

 مصدر املادة االعالميةحسب  2014عام  عدد االنتهاكاتيبين رسم بياني 

 

 

 (6رقم )ملحق 

 حسب نوع االنتهاك 2014عام  عدد االنتهاكاتيبين رسم بياني 
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 (7رقم )ملحق 

 رقم الصفحةالصحيفة و حسب  2013عام  املواد االعالميةعدد يبين  جدول 

 في كل صفحة عدد املواد رقم الصفحة املصدر الصحفي

 جريدة االيام

 

1 2 

2 1 

4 1 

5 1 

6 1 

9 1 

10 1 

12 1 

19 2 

25 1 

 جريدة القدس

 

1 10 

2 5 

3 3 

4 1 

6 3 

8 2 

12 1 

18 1 

36 1 
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 (8رقم )ملحق 

 الصحيفة ورقم الصفحةحسب  2014عام  املواد االعالميةعدد يبين  جدول 

 التكرار رقم الصفحة املصدر الصحفي

 جريدة االيام

 

1 4 

2 2 

3 1 

4 1 

11 1 

 11 1 جريدة القدس

2 13 

3 4 

4 4 

6 2 

9 3 

10 1 

11 1 

15 1 

17 1 

26 1 
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 (9رقم )ملحق 

 2013عام  املواد االعالمية يبين نماذج جدول 

 

 

 

  

 
 

 

 

 (10رقم )ملحق 

  2014عام  املواد االعالمية يبين نماذج جدول 
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 (11رقم )ملحق 

  (2014 -2013) "مختارة" من املواد االعالمية يبين نماذج جدول 

 محام مخمور يقتل زوجته في رام هللا

  ( 12:00الساعة:  04/03/2014) آخر تحديث:  04/03/2014نشر بتاريخ: 

00 

 على قتل زوجته، في مدينة رام هللا، فجر اليوم الثالثاء، بعد أن  36أقدم مواطن ) -معا  -رام هللا 
 
( يعمل محاميا

 
عاما

 .طعنها عدة طعنات بسكين، اثر خالف نشب بينهما في شقتهما برام هللا

وكان الزوج )ع. د( محاميا غير مزاول للمهنة ويعمل مدرسا في احدى الجامعات الفلسطينية، ويحمل بطاقة هوية 

اد في ساعة متأخرة إلى منزله بمدينة رام هللا، ووقعت بينه وبين زوجته مشادة كالمية، أدت إلى اعتدائه مقدسية قد ع

 .على زوجته بالسكين ليرديها قتيلة، قبل أن يقوم بتسليم نفسه للشرطة الفلسطينية

 للمعلومات األولية، فإن الشرطة الفلسطينية التي وصلت إلى مكان الجريمة، أكدت أن
 
املواطن كان مخمورا،  ووفقا

 للتحقيق معه
 
 .واعتقلته، ولم تقم باستجوابه في انتظار أن يصحو من حالة الهذيان، تمهيدا

وأشارت الشرطة إلى أن قوة حضرت إلى املكان وعاينت مسرح الجريمة، بعد أن سلم القاتل نفسه، وتم نقل املغدورة 

 .ت في ظروف عملية القتلإلى املستشفى، وإغالق مسرح الجريمة، وبدء التحقيقا

من جهته قال جواد عبيدات عضو مجل  نقابة املحامين لـ معا ان املحامي الجاني لي  عضوا في نقابة املحامين 

 . الفلسطينيين ، مضيفا ان النقابة وردها عدة شكاوى من املواطنين حول طريقة عمله

الغالق مكتب هذا املحامي في رام هللا،  2013-4-6تاريخ  وقال عبيدات ان نقابة املحامين توجهت بطلب للنائب العام في

 .وقد صدر قرار باغالقه كونه لي  عضوا في نقابة املحامين الفلسطينيين

 ملعلومات الشرطة، لم يمض على زواجهما سوى بضعة أشهر 
 
يذكر أن القاتل واملقتولة هما حديثي الزواج، فوفقا

 .فقط

 
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=678421 

 

 

 ما كانت الحسناء ترفع سترها لو أن في هذي الجموع رجاال

 

 08:45الساعة  07/05/2013)آخر تحديث(  05/05/2013نشر األحــد 

بشّدة لدرجة يصعب من خاللها على البعض تقدير االوضاع السياسية معّقدة  -كتب رئيس التحرير د.ناصر اللحام 

ن عرة واحدة بيموقف سريع ودقيق ، واالسئلة صعبة وخطيرة ، واالمور تسير باتجاه منزلقات تاريخية هامة . وهناك ش

 ، هناك خيط رفيع يفصل الجرأة عن العبثية ، وهناك نظرة واحدة تفصل الحب عن الكراهية .الجنون وبين العقل

 

http://www.maannews.net/
http://www.maannews.net/
http://www.maannews.net/
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=678421
javascript:print();
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مع الحكومات الدكتاتورية القامعة لشعوبها ؟ هل انت مع بشار االسد ؟ هل انت مع الثورة ؟ هل انت مع هل انت 

الحل السياس ي ؟ هل تريد امريكا فعال دولة فلسطينية ؟ هل نريد نحن فعال دولة غرب النهر من دون القدس ؟ من هو 

م نعود الى صناديق السالح الن القوي هو الذي الصديق ومن هو العدو ؟ هل نسعى لالنتخابات وصناديق التصويت ا

يفرض قوانينه ؟ هل صحيح ان يقوم الشيخ القرضاوي برفع يديه قبل ايام ويقول : يا رب خد روح حسن نصرهللا ، 

ويرد املصلون من ورائه في قطر " امين " ؟ هل صحيح ما قاله القرضاوي ان سيدنا محمد عليه الصالة والسالم لو 

 قاتل مع جيوش الناتو ضد ليبيا القذافي ؟.كان حّيا سي

 

االجابات بسيطة برغم خطورة االسئلة !! فحين تنهار القوانين السياسية نتذكر القيم واملبادئ، حين تضيع الخارطة 

 نعتمد الوفاء والشرف الثوري :

 

 نحن نقف وششراسة ضد قصف اية عاصمة عربية من اي جيش اجنبي معتدي 

 ري غاشم ضد اي جيش عرشي ونحن مع العرب الننا عربنحن ضد اي تدخل عسك

 اسرائيل تضرب العرب الن ارادة القتال غير موجودة لديهم منذ عشرات السنين 

 لم يقف ويرد على عدوان اسرائيل سوى اصغر شعبين وهما الفلسطيني واللبناني

وبطش مرارا بقيادة منظمة  اصدقاؤك ثالثا : صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك . وان كان نظام االسد قس ى

 التحرير اال انه صديق صديقنا وعدو عدونا ...اعداؤك ثالثا ، عدوك وصديق عدوك وعدو صديقك 

 نحن ابناء الشعب الفلسطيني لسنا مساكين ، الننا ثرنا ضد الظلم واالحتالل ، نحن ثوار

 ضد بعضهم البعض اما العرب فهم مساكين ، انهم يستحقون الشفقة النهم يستعينون بالناتو 

 وستبقى اسرائيل تضرب عواصم العرب دون حسيب او رقيب اال حين تدرك انها ستدفع الثمن

 امريكا بعظمتها لم تجرؤ على تحدي كوريا الشمالية 

 ووزير جيش االحتالل ايهود باراك قال ذات يوم : لو كنت فلسطينيا النضممت الى منظمة التحرير

 شرف والقتال والحرية والنصر فانهم فعال مساكيناما الذين لم يذوقوا طعم ال

 

 اشتهر الشاعر خليل مطران باشعاره التي تحارب الفساد االجتماعي واالخالقي، وهو القائل:

 كنتم كبارا في الحروب أعّزة .......واليوم بّتم صاغرين ضئاال

 ما كانت الحسناء ترفع سترها لو ان في هذي الجموع رجاال.
 

 

املرأة املثيرةمن هي    من هي املرأة املثيرة؟  

  09:00 الساعة:  08-06-2014االحد  نشر:
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زعم موقع "سووب ذا وورد: في بحث له ان النساء األكثر إثارة هن االرجنتينيات, ثم املصريات, وفي الفئة الثالثة جاءت 

أوافق على هذا البحث لي  عن تجربة املكسيك والصين والجزائر والسودان, وفي املؤخرة جاء العراق. شخصيا ال 

ن ففي إعتقادي أ وترى ما ال يراه اآلخرون .  ولكن عن دقة املالحظة ألن عين الكاتب او الصحفي فضولية وتستكشف 

املرأة االكثر اثارة هي السورية التي تتعرض اآلن الى محنة لم تتعرض لها أية امرأة عبر التاريخ حتى في زمن السبي والرق 

ولهجتها  واالكثر جذبا للرجل بصوتها  ودية, في بالدها وخارج بالدها. فاملرأة السورية هي األكثر تدبيرا لشؤون البيت والعب

رأة التينيات, وامل  وملبسها وإن لم يكن مثيرا. وال أعرف األرجنتينيات لكنهن خليط من االيطاليات واالسبانيات اي

وما كنت أدري ان الصينية مثيرة لكن إثارتها محدودة فحجمها     الجمالالالتينية ليست بذلك الزخم من اإلثارة و 

اما الجزائرية فهي نصف رجل عصبية متوجسه خيفة دوما, في  ضئيل ولي  فيها ما يثير ويبعث على النفير او الشخير , 

من املحظور    حين أن السودانية ممنوعة حتى من إرتداء البنطلون الفضفاض حتى تحت قميص بحجم الثوب, لذا

عليها ان تكون مثيرة ومن تبرز أي نوع من اإلثارة يتم جلدها في الشارع العام من الشرطة, ويمكن للمارة ان يساهموا في 

وكأنها مشاع. كما أن البحث ظلم املرأة العراقية إذ ربما أجرى البحث حاليا واملرأة  عمل الخير ويدلوا باسوطهم جلدا 

ا او تنظر الى نفسه والجوع والحرب والتفجيرات فال يمكنها ان تكون مثيرة   د من االضطهادالعراقية تعاني منذ عقو 

 للمرآة لتفقد جمالها بل لتتأكد من انها ما زالت حية فقط.فزمن املاجدات العراقيات ولى.

سرعان ما البحث جانبه الصواب ألن املصرية ليست على قدر عالي من الجمال بل ان من لديها نسبة من الجمال 

تتحول الى مذيعة او ممثلة او مغنية, فنسبة الجمال في مصر واألرجنتين قليلة لكنها مرتفعة في أوروبا الشرقية اال ان 

 الروسيات واالوكرانيات الهيفاوات الحسناوات لسن مثيرات ألنهن كالدجاج املجمد يفتقدن لروح االثارة.

ت ثم اللبنانيات, وال عزاء للفلسطينيات ألن الفلسطينية عندنا تغازل كل صفات اإلثارة والجمال متوفرة لدى السوريا

 تقول له "يقطع شرك ما أورشك" .وهذا يكفي إلثارة طوشة. احدا 

http://www.shasha.ps/more/105130#.U5l2xCiTX1U 
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