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 رأي

 القنوات الفضائية تدخل بقوة على خط انتفاضة األقصى

 سري ّمسور

 

 اا خمففً وصفً  ا أويطلقون عليها امسً عن أثر اإلجرام والدموية الصهيونية، واليت عادة  املقال السابقحتدثت يف 
، يف تصاعد االنتفاضة و^ججها وتطور املواجهات، 2000هبة أكتوبر  كذلك عن(االستخدام املفرط للقوة)، و 

 وأواصل يف هذه املقالة احلديث عن عوامل أخرى.

 

 اإلعالم والقنوات الفضائية ا:Gلثً 

يف مقال سابق حتدثت عن دخول اإلنرتنت إىل اpتمع الفلسطيين، وكذلك القنوات الفضائية وحمطات التلفزة احمللية، 
 هلا أثر يف موضوع تكوين الرأي عند الفلسطينيني. وكيف كان

ا من التغطية متامً  اا جديدً ومع اندالع انتفاضة األقصى، شهد الفلسطينيون الذين عاشوا أجواء انتفاضة احلجارة، نوعً 
حتديث و اإلعالمية، قوامه االعتماد على التقارير املصورة عرب الفضائيات، والتواصل مع مراسلني من قلب احلدث، 

 ."خرب عاجل" مستمر لألحداث عرب ما صار الزمة أحداث انتفاضة األقصى، خاصة يف ذرو�ا أي عبارة

ه من اجلمهور، إضافة على اإلعالم اإلسرائيلي، مع بقاء شرحية تتابعا اعتماد الفلسطينيني ا، انتهى فعلي� ا وتلقائي� وأيضً 
ن (أسر) اإلعالم حترر املواطن الفلسطيين م .حليل والتعليقإىل صحافيني فلسطينيني وعرب، ألغراض الرصد والت

 اإلسرائيلي املوجه من املخابرات مبكر وخبث هو إجناز كبري، وأتوقع أن يسجله التاريخ كمرحلة من مراحل التحرر.

يف  اكان هناك تلفزيون وفضائية فلسطينية رمسية بدأت منذ بضع سنوات بعد تطبيق أوسلو، ولكنها ^خرت نسبي� و 
إلخبارية تبدأ (حىت لو كانت قصرية) والنشرة ا بعيد اندالع االنتفاضة مواكبة احلدث والتفاعل معه، لدرجة مرت فرتة

غيري هذه الشارة، ا ¡لطبع مت تالحقً  صورة مدبلجة حلمام أبيض وهو يتجه إىل طاولة.بصورة الرئيس عرفات وحوله 
 اإلسرائيلي.لصورة الشهداء واجلرحى وعمليات القصف 

، يتناول ىت جننيمن رفح ح ا كان هناك تغطية مفصلة من كل مراسل لتلفزيون فلسطني يف كل حمافظةومع أنه الحقً 
األحداث مبا ال ميكن ألي قناة تلفزيونية أخرى تناوله، ولكن املواطن الفلسطيين، كان قد توجه ملتابعة قنوات فضائية 

 عربية.
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وء وقتها يوسع دائرة الضيوف والرأي؛ وشهدت شاشته بعد تصاعد االنتفاضة لقاء مملهذا وقد بدأ تلفزيون فلسطني 
اس (أبو ماهر) ورئيس حركة مح أمحد حلسأمني سر حركة فتح يف قطاع غزة مجع  ،¡pامالت، وحتدي االحتالل

هلاتف (أبو رشاد) الذي شارك عرب ا والقيادي يف حركة اجلهاد اإلسالمي »فذ عزام(أو العبد)  ا إمساعيل هنيةحالي� 
ا لوجوده يف رفح وعدم متكنه وصول مدينة غزة حيث االستوديو، فقد كان االحتالل يقسم حبواجزه قطاع غزة نظرً 

 ا جبنوده ومستوطنيه.حني خرج من داخله متامً  2005إىل ثالثة أقسام حىت 

كيد ملرحلة السابقة من محاس واجلهاد اإلسالمي، و^وال ريب أن مثل هذه اللقاءات واليت كان فيها عتب عابر على ا
ذي ال أثر طيب على الشارع الفلسطيين، ال كان هلا يف املقابل  على الوحدة يف إطار التحدي والصمود واملواجهة

 ينقصه رؤية أي نوع من املناكفات يف تلك املرحلة احلساسة اليت تصبغ فيها دماء الشهداء أرجاء فلسطني احملتلة.

ن هناك تغطية شاملة نشطة من قنوات فضائية عربية، يشاهدها ليس فقط فلسطينيون بل عرب يف العامل العريب وكا
عريب، ا بنشاط وتفاعل واسع، و^ججت عواطف اجلمهور الوخارجه؛ مما جعل احلدث الفلسطيين بتفصيالته حاضرً 

 .ونظمت محالت لدعم الشعب الفلسطيينوكالعادة خرجت مطالبات بفتح احلدود وإعالن اجلهاد ضد الصهاينة، 

عادي، وقناة  ليس هلا بث أرضيقناة اجلزيرة اليت تبث من قطر، واليت  ومن أبرز تلك القنوات وحمطات التلفزة:
ابع حلزب هللا (يوجد تلفزيون املنار الت وتلفزيون املنار، الذي حتدث عنه مرشد الثورة اإليرانية علي خامنئي صراحة

مئات اآلالف من الفلسطينيني) وتصريح أمني عام حزب هللا حسن نصر هللا ºن من وسائل وأدوات والذي يتابعه 
ال (املنار) لالنتفاضة واستضافة قادة كل الفصائل ب وقوف احلزب مع الفلسطينيني ختصيص مساحة واسعة من

صيبت مراسلة ا جيدة، بل أ(سبحان مغري األحوال) واليت كانت تغطيته استثناء، وكذلك قناة أبو ظيب الفضائية
 .)2001أبريل / (نيسان رصاصة إسرائيلية يف ساقها أمام الكامريات يف رفح(ليلى عودة) ب القناة

اعد لكن الشيء املؤكد أÄا سامهت يف تصولكل قناة من هذه القنوات وغريها سياستها ومرجعيتها وأسلوÂا، و 
لى عيق عليها، بل ¡إلحياءات الكامنة حرضت الفلسطينيني األحداث؛ ومل تكن جمرد وسائل نقل لألحداث والتعل

السعي إليصال صو�م إىل العامل فيما يتعلق مبعا»�م من بطش االحتالل وحتديهم له ¡ملقاومة، وحرص الفصائل 
 على إيصال رسائلها ومواقفها إىل الداخل واخلارج عرب القنوات الفضائية.

يف كل بقعة  ا إلمكانيا�ا وقدر�ا على توزيع مراسلنييف تغطية األحداث، نظرً وحازت قناة اجلزيرة على قصب السبق 
 صارت هي ها، حىتاألخبار اليت تبثصدق على التأكد من الشديد من فلسطني من رفح حىت الناقورة، وحرصها 

تطورا�ا امليدانية و ، وختصيص براجمها (غري األخبار) ملتابعة االنتفاضة وتداعيا�ا الفيصل حول أي خرب يتم تداوله
 والسياسية.

تقارير، وأظهرت وكأمنا ا يف صياغة األخبار والولكن الشيء املؤكد أن القنوات الفضائية العربية بال استثناء ¡لغت كثريً 
(هدوء  ا، تقاوم االحتالل، ولو ¡ستخدام ألفاظ من قبيلا أو ميليشيات منظمة مسلحة جيدً لدى الفلسطينيني جيشً 
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 ) وكأن هناك جبهات قتال يف حرب بني دولتني أو جمموعتني بينهما نوع من تناسب القوة.احالي�  احملاوريسود كافة 
 وهذا النوع من التغطية كان له دور يف تصعيد األحداث.

(ومثلها  قصىا يف بواكري انتفاضة األقصى على دور حركة فتح يف انتفاضة األو¡لعودة إىل قناة اجلزيرة فقد ركزت كثريً 
وال أحتدث فقط عن التغطية امليدانية والضيوف وما شابه، بل إن فيصل القاسم  الذي يعد املنار من هذه الناحية) 

م العريب ا ملا كان عليه حال اإلعالالذي كان له آنذاك شعبية ومتابعة واسعة، نظرً  "االجتاه املعاكس"ويقدم بر»مج 
ملواطن ر واحدة بطريقة مقززة، وحيظر فتح ملفات هي اليت حقيقة تشغل ¡ل اا، والذي يتبىن وجهة نظاحملتكر رمسي� 

صائل األخرى من ¡ب الغمز من قناة الف" من يقود االنتفاضة هي فتح" :العريب، فيصل قال يف حلقتني على األقل
ا) أحد أبرز لي� ا(األسري ح قول مل يقله حىت قادة فتح أنفسهم، بل ظل مروان الربغوثيخاصة حركة محاس، وهذا ال

يصل هنا يتجاوز دوره ا فن الشعب الفلسطيين بكل قواه موحد، وأيضً أقادة فتح الناشطني يف االنتفاضة يؤكد على 
 اإلعالمي.

مع مراسل  ويف اتصال مكتب اجلزيرة يف قطر "نتانيا"ومثل آخر عند وقوع عملية استشهادية ¡ستخدام سيارة يف 
علل توقعه ا ا) طبعً (حركة فتح رمب قد تكون ض حديثه عن العملية قال ºن املسؤول عنهااجلزيرة وليد العمري ويف معر 

بعد أسبوع تبني أن املنفذ هو (حامد أبو  ا مع ذكرى انطالقة فتح.تزامنً  2001يف مطلع عام بكون العملية وقعت 
 اح.اإلسالمية  يف جامعة النجحجلة) من كتائب القسام الذراع املسلح حلركة محاس وهو »شط ¡رز يف الكتلة 

عرب  "رأي أكثر من" سامي حداد يف أحد برامج اجلزيرة آنذاك ا بعيد اندالع انتفاضة األقصى، استضافومرة أيضً 
بطائرات  2001 / أغسطس(اغتيل يف أواخر آب األقمار الصناعية أمني عام اجلبهة الشعبية أبو علي مصطفى

º نه دخل من بوابة االحتالل وعاد حتت سقف أوسلو، وهنا انفعل أبو علي مروحية صهيونية) فأخذ سامي يذكره
وال داعي لتكرار احلديث يف هذا املوضوع وقال  ،ر سامي ºنه يف العام املاضي سأله نفس السؤال وأجابوذكّ 

 .إخل ..."هو فش حد رجع غري أبو علي؟! هناك أشياء مؤملة إجبارية" لسامي:

نوع املرحلة وبعد أسابيع وشهور، وعند قيام محاس بتنفيذ عمليا�ا النوعية القوية، اختفى هذا الا لتلك ¡لطبع والحقً 
 من اخلطاب يف قناة اجلزيرة.

تلميح يكاد  ا تسأهلم عما سيفعلون يفوكانت اجلزيرة قبل ذلك حني تستضيف قادة حركة محاس على شاشتها علنً 
وغين عن ، "فذون عمليات استشهادية، وملاذا مل تنفذوها حىت اآلن؟مىت ستن" ا يصاغ بطريقة:ا مبطنً يكون تصرحيً 

 القول ما أثر ذلك السؤال يف زØدة الغليان والتحفز وغريه.

قة؛ فالرب»مج بطريقة خاصة غري مسبو  "الجتاه املعاكس"اص حلقة من يومن أبرز ما قامت به قناة اجلزيرة وقتها ختص
ن (بغض النظر عن الصخب املعروف) ولك عادة يستضيف اثنني حول مسألة معينة يطرح كل منهما وجهة نظره

اآلكشن) ( ، والذي كعادته يف ابتكاروحده العقيد معمر القذايفعرب األقمار الصناعية استضاف فيصل القاسم 
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ة طارئة خمرجات وقرارات القمة العربية املزمع عقدها، واليت تصنف كقموحركات لفت النظر املميزة، فجر قنبلة بقراءة 
ا أسلوبه التهكمي الساخر املعروف على تلك القرارات، مع استدراك ºنه ميكن أن يستوعب هذه القرارات مستخدمً 
 لقمة عربية عادية ال طارئة.لو كانت 

Ùر هذا الفعل من القذايف زوبعة سياسية وشعبية كبرية؛ خاصة أن اجلزيرة ليست فضائية ليبية أو غريها، و¡لتايل أ
شاهد ماليني العرب كيف أن القرارات اليت تتخذها قمة عربية (طارئة) ليست فقط دون املستوى املطلوب، بل 

سخط وهذا أجج حالة ال .رب الذين دعوا إليهاا قبل مداوالت وحوار ونقاش مفرتض بني الزعماء العتصاغ سلفً 
الشعيب خاصة الفلسطيين على النظام العريب الرمسي، الذي رأوه ال يكرتث وال يبايل ¡لقتل والدمار الذي تقوم به 

ا نفي ما جاء به القذايف فهو مثل غريه من الزعماء وزعت عليه مقررات القمة، ولكنه تفّرد ومل يكن ممكنً  ."إسرائيل"
 فقط أعربت اجلامعة العربية عن (أسفها) من فعل القذايف!شرها على املأل، و بن

و¡ملناسبة ال بد أن نشري إىل ما قامت به الدول العربية بعد اندالع االنتفاضة؛ فقد أغلقت قطر مكتب التمثيل 
الكيان؛  سفرييهما يفالتجاري يف الدوحة، وغطت اجلزيرة ذلك ¡هتمام كثيف، واستدعت كل من األردن ومصر 

لصادرة يف رئيس حترير صحيفة القدس العريب اعبد الباري عطوان بصفته  وهنا كان أحد ضيوف اجلزيرة البارزين
 "شو بساوي السفري اإلسرائيلي مبصر بشَّمس؟!" لندن، يتهكم على هذه القرارات:

ثل جدعون عيزرا، مع ا ما ومس� ر حقدً ولني بعضهم يقطؤ وكانت اجلزيرة تستضيف صحافيني إسرائيليني، وكذلك مس
لشمعون ال رØن مج قال أحد أبرز مذيعي األخبار يف اجلزيرة  يقرعون ويؤنبون هؤالء؛ فمثالً أن مذيعيها كانوا أحيا»ً 

أظنه جدعون ( برييز ºن معه وÙئق تثبت أن برييز حيتل بيته ويسكنه، ومرة قال أحدهم بعد وقوع عملية استشهادية
ا»ت من إن احليو " عبد الصمد »صر:فرد عليه مذيع اجلزيرة  ".إن من يقوم Âذه األعمال هم حيوا»ت" عيزرا):

س أي أن اجلزيرة مل تتخذ سياسة عدم استضافة الصهاينة على شاشتها ويف نف ."يقتلون األطفال ويفعلون كذا وكذا
يصفون  -وما زالوا- ومقدمو األخبار كانوا ، ومراسلوها على األرضالوقت مسحت ملقدمي األخبار فيها مبهامجتهم
 دائية).(الف والعمليات االستشهادية كانت توصف بـ، من تقتله القوات اإلسرائيلية ¡لشهيد بال تردد

سرائيلي ولني اإلسرائيليني ßجرائها مقابلة مع إيهود ¡راك رئيس الوزراء اإلؤ وتوجت اجلزيرة سياسة فتح بثها أمام املس
 ."ألول مرة حمطة تلفزيونية عربية جتري لقاء مع رئيس وزراء إسرائيلي" وهو احلدث الذي صنف ºنه 2001يف مطلع 

بل وظلت اخلريطة  (استضافة صهاينة) ¡لطبع فإن اجلزيرة مل تكرتث لالنتقادات املوجهة إليها بسبب هذه السياسة
 ت يف اخلريطة هي الضفة والقطاع.صراحة مع وجود اقتطاعا "إسرائيل" اليت على شاشتها تشري إىل كلمة

النتقادات موجه من ا من اا كبريً ؛ ذلك أن عددً وأعداد املتابعني هلا جلزيرةاهذه االنتقادات إىل تراجع شعبية  مل تؤدِّ و 
ع اجلزيرة ؛ فمشكلتهم مأطراف داعمة للنظام العريب الرمسي، وهؤالء صنفوا كمن يقول كلمة حق يريد Âا ¡طالً 

 استضافة اإلسرائيليني، بل ما يوجه عرب اجلزيرة من نقد أو فضح ألنظمتهم وسياسا�ا.ليست 
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زيرة ا مع حصاد اجلزيرة ألÄا أدركت أن اجلوبتقديري فإن قناة املنار تعمدت أال يكون (حصادها اإلخباري) متزامنً 
 ^يت كأولوية يف املتابعة عند املشاهد، خاصة الفلسطيين.

زيرة لقادة الفصائل الفلسطينية فحدث وال حرج، مبا يف ذلك فصائل صغرية أو كانت شبه أما عن استضافة اجل
يض ¡النتفاضة وشهدائها وعمليا�ا والتحر لكل قادة الفصائل لإلشادة  منسية مقرها دمشق، وإعطاء اpال كامالً 

 و¡لطبع هذا ال يروق لإلسرائيليني. على استمرارها.

عن قناة املنار فإنين سأدمج احلديث عنها ºثر حزب هللا على انتفاضة األقصى وهلذا وما دمنا مل نتحدث كفاية 
  مقال خاص بعون هللا ومشيئته.

املواد املنشورة يف موقع مركز القدس للدراسات تعّرب عن آراء كتاRا وقد ال تعّرب Nلضرورة عن رأي  •
 املركز.

 

 

 

 


