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أنس حسونة *
ّ
الفصل األول

َ
ّ
ً
َ
إذن هـ ـ ــل مـ ــن املـ ـمـ ـك ــن َ أن ـ ـنـ ــا نـ ـشـ ـه ــد تـ ـح ـ ّـوَّال
مفصليًا في نظام الخوف واملنع في الضفة
ً
ال ـغ ــرب ـي ــة؟ ت ـ ـحـ ـ ّـوال ،م ــن ش ــأن ــه أن ي ـع ـيــد إلــى
َ
جارب القريبة والبعيدة ،تاريخيًا
األذهان الت
ُ
ُ
الفاشية الـ ُـسـلـطـ َّ
َّ
ـويــة؟ من
وجـغــرافـيــا ،للنظم
ً
املمكن أن ّ
وأن
ويمينًا،
شماال
األسئلة
يتم طرح
ً
ً
َّ
تبدو االستنتاجات منطقية ســاعــة وساعة
أخــرى ال عالقة لها باملنطق .ومن املمكن ،أن
تبقى ه ــذه األسـئـلــة ت ــراوح مكانها دون ّ
أي
ّ
حقيقية ّ
ألي طرف ،ودون أي جرأة على
إشارة
مخالفة املنطق الـعــام الــذي تقوم بتأسيسه
ال ـ ّـرواي ــة الــرسـمـ َّـيــة وغـيــر الــرسـمـ َّـيــة للقضية.
وهل يجب أن تتم مخالفة املنطق العام؟ هل
ّ
َ
يجب أن يتم ات َّهام طرف دون غيره ،دون أي
دل ـيــل؟ هــل يـحــق ّ
ألي أح ــد أن يـقــوم بتوجيه
االت ـهــامــات ،هـكــذا ،دون تفكير ،دون مــراعــاة
للظروف ،دون مراعاة للدالئل املنطقية ،دون
َ
أن يكون َ
«عقالنيًا» ،كما يجب على املواطن
في الــدولــة الحديثة أن يكون في تعامله مع
َّ
نظامه ّ
الرسمية وعلى
الرسمي واملؤسسات
ّ
رأسها األمنية؟ هــذه األسئلة ،ليست أسئلة
َّ
خاصة بطريقة التفكير
بقدر ما هي قواعد
َّ
َّ
الـشــائـعــة حــتــى الـلـحـظــة بـخـصــوص قضية
َّ
طريقة التفكير التي
الشبان الثالثة.
اختفاء
َ
ُ
من خاللها تحافظ الجهة املسؤولة عن هذه
ّ
َّ
القضية ،على مكانتها ليس كفاعل ومتهم،
ّإن ـمــا كالجهة الـ ّـرسـمـ َّـيــة الــوحـيــدة الـتــي يتمّ
ّ
اللجوء إليها لـحــل هــذه املـســألــة ،ومــن خالل
ّ
ّ
ُ
هذا اللجوء تحتفظ بحصانتها من االتهام.
َ
َ«هـ ــل ه ــم ح ـقــا ب ـه ــذا ال ـ ـشـ ـ َّـر؟»« ،ه ــل ه ــم حقًا
ً
َّ
ـاث ــة ف ـج ــأة
قـ ـ
ـادري ـ ــن ع ـل ــى إخ ـ ـفـ ــاء شـ ــبـ ـ َـان ث ـ ّ
َّ
واالدع ــاء بعدم َاملـعــرفــة؟»« ،هــل الــنـظــام بهذا
ُ
العمق؟ بهذه القسوة؟ ِّبهذا الـ َّـدهــاء؟»« ،ومن
َّ
أجل ماذا؟ ما الذي يحققونه بإخفاء الشبان
الثالثة ،وال يستطيعون تحقيقه باعتقالهم
على املأل؟».
ِفي واحدة من التعليقات الكثيرة ،بخصوص

هـ ــذه ال ـق ـض ـ َّـي ــة ع ـل ــى ش ـب ـكــة اإلنـ ـت ــرن ــت ،ق ــال
َ
«مـ ـ ــش مـ ـعـ ـق ــول! ع ــل ـي ـن ــا أن ن ـخــرج
أحـ ــدهـ ــمِ :
َّ
جماعات لنبحث عنهم وإل دفعنا ثمن هذا
دمنا ودم أبنائنا من بعدنا» .وعلى َّ
الرغم
من ِ
مـ َّـمــا ي ـبــدو عـلـيــه ال ـكــام َّه ــذا لـلــوهـلــة األول ــى
ّ
مــن ع ــدم الــواق ـعـ ّـيــة ،إل أن ــه فــي حقيقته ،من
َّ
املحاصر باألسئلة ،من بواطن العقل
الداخل
ُ
ال ـ ــذي ي ــرف ــض ت ـصــديــق م ــا ال ي ـم ـكــن قـبــولــه
ّ
منطقيًا :واملنطق هنا أن اإلنـســان ال بـ َّـد من
َّ
َّ
َّ
بشفافية ،حتى ولو
التعامل معه بــوضــوح،
ّ
ً
كان هذا التعامل هو اعتقال ،فليكن اعتقاال
َّ
ّ
حتى ولو ظاملًا ال ّ
املهم
يهم،
علنيًا ،واضحًا،
هــو أن يكون علنيًا وواضـحــا ومفهومًا ،من
حيث الوقت واملـكــان .وهــذا االعتقال ،الظالم
غــالـبــا ،وعـلــى الـ ّـرغــم مــن كــونــه غـيــر عقالني،
غ ـيــر ّ مـنـطـقــي ،غ ـيــر ق ــان ــون ــي ،غ ـيــر إن ـ ُســانـ ّـي،
ّ
ّ
العلني ُ املستمر مـنــذ الـقـ َـدم
إل أن ــه وبشكله
فــي ُتعامل الـ َـدولــة مــع املــواطــن ،واالستعمار
ً
م ــع امل ـس ـت ـع ـ َـم ــر ،أ َّصـ ـب ـ َـح م ـق ـب ــوال ف ــي شـكـلــه
الــامـنـطـقـ َّـي عـلــى أن ــه واق ـعــي وبــالـتــالــي فهو
يسمى «ال عدالة َ
منطقي في حدود ما َّ
َّ
العالم
ُ
فتصبح اليوتوبيا أيّ
في مقابل اليوتوبيا
ُّ
املنطقي
ال ـعــدل ،غـيــر منطقي وال ــاع ــدل هــو
«م ــش
ف ــي ال ـ ِّـس ـي ــاق ال ــواقـ ـع ــي» .وع ـ ــودة إل ــى ِ
ُ
اإلخ ـفــاء مــن قبل
مـ ِّعـقــول»ً ،هنا يصبح ِفـعــل َّ
َّ ُ
النظام فعال ،في سياق الضفة الغربية ،هو
َ
ت ـحـ َّـول فــي أســالـيــب الــتـخــويــف وامل ـنــع ،وهــو
ُ
وإن انتهى إلــى نهاية يـعــود فيها الشخص
ً
الحالتني َ فعال
ساملًا أو ال يعودَ ،يبقى على
ِ
ُمـ َـؤسـســا ألق ــوى عــاقــة مـبـنـ َّـيــة عـلــى الــخــوف
ُ
واملنع قد تكون ما َبني نظام ُ
ومواطن :وتكمن
َ
قوتها في سلب ُ
َّ
ُ
حجزه أمامَ
الوجود ،وليس
ِ َ ِ َ
ُ
َ
اآلخــريــن ،ولـيــس قتله أمــام اآلخــريــن ،وليس
ت ـ َعــذي ـبـ ُـه أمـ ــام اآلخ ــري ــن ،وف ــي ه ــذه األف ـع ــال
َ ُ
َّ
الو ُ
كون ُ
جود مؤكدًا ومحسوسًا من
الثالثة َ ي
ّ
قبل الشخص واآلخرين .أما في إخفائه ،في
«مفقودًا»َ ،ينتفي ُو ُ
جعلهِ َ
جود اإلنسان تمامًا
ُّ
ُ
ُ
حينما يـصُـبــح ال ـشــك فــي وج ــوده مــن عدمه
َّ
هــو الـ ِّـسـيــاق ال ــذي يـحـكـ ُـم التفكير فــي عقول
َ
اآل ّخــريــن .وليس هناك ّمن عالقة يمكن فيها
للنظامِّ ،
أي نظام ،أن يدشن نظامًا مبنيًا على

مجموعة دخيلة على ّ
القضية الفلسطينية تعذب
المقاومين في وضح النهار

َ
َّ
التام ،ما بينه
الخوف ،املراقبة الصارمة ،املنع
َّ
َّ
وبــن املواطننيَ ،
فعالية وقــوة وإرهابًا
أكثر
َّ
وف ـ ــي ال ــت ــاري ــخ،
م ــن ه ــذه ال ـع ــاق ــة :اإلخـ ـف ــاءِ .
ُ
العديد
الـقــريــب والبعيد جغرافيًا وزمــانـيــا،
مــن األمـثـلــة عـلــى ه ــذه الـقـضــايــا ،الـتــي كانت
َّ
َّ
عرضية ،حــوادث حتى
بداياتها َحــوادث
ِفي
َّ
ِّ
َ
َّ
ال عالقة للنظام بها ،ولكنها فتحت شهية
ّ
املزيد من القدرة
النظام على التسلط وطلب
ِ
َّ
عـلــى اإلره ـ ــاب حــتــى صـ ــارت ه ــذه ال ـح ــوادث
َّ
أسلوبًا مهمًا من أساليب الحفاظ
العرضية ِّ
بقاء النظام وسطوته .ومــن هنا ،يأتي
على َ
ـات سهلة،
ه ــذا ال ــخ ــوف املـعـ َّـبــر عـنــه فــي كـلـمـ
ٍ
َ
«علينا
بسيطة ومفهومة للقاصي
والدانيَ :
َّ
جماعات لنبحث عنهم وإل دفعنا
أن نخرج
ٍ
ودم أبنائنا مــن بعدنا»،
ـا
ـ
ن
ـ
دم
ـن
ـ
م
ثمن هــذا
ِ
َّ ِ
ولــن يـكــون هــذا الــثـمــن رخـيـصــاَ ،بــل سيكون
باهظًا.

الفصل الثاني

َ
َ
ول ـل ـق ـضـ َّـيــة ،ك ـم ــا َي ـطــرح ـهــا ال ــك ـث ـي ــرون ع ـ َّـدة
أوجــه ،وعـ َّـدة سياقات مختلفة وممكنة وال
ّ َّ
مـمـكـنــة .إل أن ال ـق ـضـ َّـيــة ف ــي ُص ـل ـب ـهــا ،وفــي
َّ َ
يملك
بـ
ـدايـتـهــا ونـهــايـتـهــا :ه ــي قـضــيــة م ــن ُ
َّ
القوة على اإلقدام على هذا ِّ الفعل ،والنصف
الثاني منها :ما الذي سيدش ُ
نه من بعد هذا
الفعل؟ وفــي نظرة َّ
َ
عامة :هو يملك أن يقول
ُ
َ
َّ
الحقيقة :الـ ِّـروايــة الرسمية .ويملك أن يملك
املـعـلــومــات ويـحـجــب منها مــا َيستطيع أن
يـحـجــبَّ :إم ــا ُليخفي حقيقة الــفـعــل أو َّ
لكي

لفعل ليس ُله عالقة به حقائق أخرى
يضيف َّ
ِّ
َّ
مزيفة ولكنها فعالة في بث الخوف وخدمة
مـصــالـحــه ف ــي تــدشــن إره ـ ــاب ال ـ َـدول ــة ضــدَّ
ُ
َ
ُ
ُ
يملك أن يقرر متى أن يفرج
املــواطــن .وهــو
َ
ُ
َ
املعلومات وكيف وملــن .وهــو يملك
عن هــذه
أن يقوم بتسويق َنفسه ِّ
كالدرع الحاميةِ :في
َ
ُ
اإلنسان
املجهول الذي ال يستطيع
ِ
مواجهة ُ
ال ـعــادي ،املــواطــن ،أن يواجهه وح ــده ُ وال أن
ُ
يملك القدرة على مواجهته .هناك املراقبة،
رام الله في شوارعها وعماراتها ،هي َ
أشبه
ِ
ُّ
الكاميرات املنتشرة
فم
في
السائغة
باللقمة
ِ َ
َّ
َّ
ِّ
ِف ــي ك ــل م ـكـ ُـان ،إن ـنــا حـيــنـمــا نـتـنــفــس غضبًا
َ
وقرفًا من املمكن إدانتنا ِمن خالل تصويرنا
َ
ُ
الذي ال نعلم من أين يأتينا .وهنا ،وعندما
ي ـج ــري ال ـح ــدي ــث ع ــن الـتـحـقـيـ ُقــات املـمـكـنــة،
فــي الـقـضـ َّـيــة ،أو تـلـ َـك الـتــي تبذلها الجهات
امل ـخ ـت ـل ـفــة :الـ ـ ُّـسـ ــؤال األهـ ـ ـ ُّـم ي ـجــب أن ي ـكــون:
َ
هــل علينا حـ ِّقــا أن نـثــق ِبـمـَّـا تـقــول الجهات
الــرس ـمـ َّـيـ ِّـة ،ال ــن ـظ ــام ،عـلـ ِّـى أنـ ــه الـحـقـيـقــة؟ أال
َي ـكــذب الــن ـظــام؟ َب ـلــى ،الــن ـظـ ُ
ـام ي ـكــذب ،يـكـ ُ
ـذب
يكذب في َّ
ُ
الصباح واملساء وعلى
دائمًا وأبدًا،
ِّ
شــا ّشــات الـتـلـفــاز وال ـ َّـرادي ــو وف ــي ك ــل مـكــان،
َّ
نحترس:
َّ
ولكننا في هذه ُ القضية َ ،غالبًا ُما ُ
فالش ُكوك التي تراودنا حول القدرة املرعبة
َّ
إلمكانية نفي وجودنا من
بها
التي ف
وجئنا َ
َ
ّ
أساسه :تبث الخوف وتمنعنا من التشكيك
بصوت عال في ِّكل ما يقولِّ ،
كالرواية التي
ٍ
ٍ
َّ
انتشرت تقول إن الشباب حزموا أغراضهم
وأم ـت ـع ـت ـهــم وخـ ــرجـ ــوا ،وب ـع ـثـ َـو بــالـ ِّـرســائـ ُـل
ال ـن ـ ّـص ـي ّــة وغـ ـي ــره ــا ،والـ ـت ــي ن ــف ـت ـه ــا عــائ ـلــة
َّ
أح ــد ال ــش ـب ــاب وق ــال ــت إن األم ـت ـعـ ُّـة م ــا زال ــت
َ
فــي مـكــانـهــا .ولـيـســت وحــدهــا الــشـكــوك هي
مــا تــدفـ ُـعـنــا لـلـسـكــوت ،لــانـتـظـ ِّـار امل ـ ِّـر ،لـعـ َـدم
التشكيك ِفي حقيقة ما يقول الن ُ
ظام ويفعل:
َ ُ
َّ
َّ
َ
املنطقية
بــل هــي طريقة التفكير العقالنية ِّ
ال ـتــي نـعــرفـهــا مــن خ ــال عــاقـتـنــا بــالــنـظــام،
«مش معقول!! ِمش
نقيضها نقولِ :
والتي في َّ
معقول» ،لكننا نقول هــذه املــش معقول في
ُ
ِّ
ونسمع صوت
سرنا ألصدقائنا لعائالتنا،
َ
َ
َ
«هل انتهوا حقًا؟ هكذا
الخوف َّفي دواخلناَ .
ّ
األبدي!»
مقدمات؟ يا إله الخوف
وبال
ِ

َ
ّ
ُ
مر بقي لقناة «الجزيرة»؟
أي ع ٍ
محمد فارس جرادات *

ّ
إذا افـ ـت ــرضـ ـن ــا أن ظ ـ ـهـ ــور وتـ ـ ـط ـ ــور ق ـن ــاة
«الـجــزيــرة» القطرية جــاء فــي سياق عربي
طبيعي ،أو في سياق طفرة ذاتية قطرية ،أو
في سياق إبداع نخبوي ضمن بيئة مهنية
حــاضـنــة ،ف ــإن الـطـبـيـعــي أيـضــا أن يخضع
ه ـ ــذا اإلب ـ ـ ـ ــداع امل ـه ـن ــي ال ـط ـل ـي ـع ــي ل ـق ــوان ــن
الـطـبـيـعــة ون ــوام ـي ــس ال ـت ــاري ــخ املـجـتـمـعــي
وسننه .وهي قوانني يأتلف عليها العالم
بـ ـع ــرب ــه وعـ ـجـ ـم ــه مـ ـن ــذ أط ـ ـلـ ــق ب ــاك ــورت ـه ــا
ّ
العلمة العربي املسلم ابــن خـلــدون ،حيث
أث ـبــت أن املـجـتـمـعــات وامل ــؤس ـس ــات حالها
كـحــال اإلن ـســان ينتقل مــن :طفولة لشباب
فكهولة وشيخوخة تنتهي باملوت .ضمن
هـ ــذه ال ـن ــوام ـي ــس ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ال ـغ ــال ـب ــة ،لــو
أخضعنا حــال قـنــاة «ال ـجــزيــرة» ،وهــي بال
ّ
ش ــك ق ــد شــكـلــت ف ــي مـسـتـهــل عـقــدهــا األول
حــالــة إب ــداع فــي الــوعــي الـعــربــي مــن زاوي ــة
الـحــريــة الصحافية اإلعــامـيــة ،وإن ضمن
مـشـهــد مـتـفــاعــل تــم اسـتـثـمــاره بــاتـجــاهــات
مـتـضــاربــة ،لعل مــن تداعياتها مــا يعيشه
الـعــالــم الـعــربــي الـيــوم مــن صــراعــات ح ـ ّ
ـادة،
يراها البعض ربيعًا ،فيما يراها كثيرون
ً
ربـيـعــا أن ـبــت ح ـقــوال مــن األل ـغ ــام املـتـفـجــرة
بالبشر والحجر والشجر.
ب ـلــغ ع ـمــر «ال ـج ــزي ــرة» اآلن ع ـشــريــن عــامــا،
وهـ ــو ع ـمــر ح ــاف ــل بــال ـض ـج ـيــج ،ك ــان ــت فـيــه
القناة أكثر من مجرد ناقل لخبر عاجل ،بل
جــزء مــن الخبر فــي بعض األح ـيــان ،وجــزء
مــن صناعة الـحــدث فــي أصـلــه وديمومته،
بما أعطى لـ «الجزيرة» دورًا محوريًا نقل
م ـك ــان ــة ق ـط ــر االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـت ـنــاطــح أو
تشارك الدول اإلقليمية الكبرى في املنطقة
كمصر وتركيا والسعودية وإيران.
وعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــد الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر لـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــاد «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزي ـ ـ ــرة»
الـعـمــري فــي سـيــاق الـنــامــوس االجـتـمــاعــي
الـخـلــدونــي ،نجد أن عمرها اآلن فــي فــورة

ال ـش ـب ــاب ،ب ـم ــا ُي ـف ـت ــرض أن ـه ــا ف ــي ص ـعــود
ال ــذروة ،ولكن الــواقــع املشاهد خــاف ذلــك،
ّ
ف ـهــي وإن دخ ـلــت ف ــي ع ـمــر ال ـش ـبــاب إل أن
فــاعـلـيـتـهــا ال ــراه ـن ــة ت ـش ـبــه إل ــى ح ـ ّـد بعيد
مــرحـلــة الـكـهــولــة االجـتـمــاعـيــة ،بـمــا تـجــاوز
مرحلة الشباب ووقــف على أعتاب مرحلة
الـشـيـخــوخــة ،وه ــي شـيـخــوخــة مـبـكــرة كما
ي ـب ــدو ،يـتـعــرض لـهــا اإلن ـس ــان أو املجتمع
أو املؤسسة بطبيعة الحال عندما يصيبه
ّ
يحمل نفسه فــوق طاقته،
مــرض طــارئ أو
ويبدو أن الجزيرة وقعت في كال األمرين.
تؤكد «الجزيرة» أن نسبة متابعتها يوميًا
انخفضت بشكل كبير ج ـدًا ،ففيما بلغت
ذروة متابعتها اليومية بعدد وصل إلى 46
مليون متابع ،انخفض هذا العدد ،وحسب
«الجزيرة» ذاتها ألكثر من عشرين مليون،
فيما تؤكد الدراسات والتقديرات الغربية
أن ال ـع ــدد ان ـخ ـفــض م ــن  46م ـل ـيــون مـتــابــع
إلى ستة ماليني متابع يوميًا ،ولعل إقرار
«الـجــزيــرة» بالتراجع إلــى أقــل من النصف
بكثير يــؤكــد مصداقية الـتـقــاريــر الغربية.
وه ـ ــي تـ ـق ــاري ــر مـ ـح ــاي ــدة بـ ـخ ــاف ت ـق ــاري ــر
«الـجــزيــرة» الـتــي تـحــاول رأب الـصــدع عبر
تقديرات تقصد من خاللها تخفيف حجم
التراجع ،وهو تراجع متصل وريديًا بفشل
مشروع الربيع العربي الــذي راهنت عليه
ودع ـم ـتــه وم ــا زالـ ــت ،أو ه ــو ن ـجــاح ال ـغــرب
في احتواء هذا الربيع في أحسن األحــوال
بحسب رأي «الجزيرة» ،ولم تعد تجلياته
تظهر بصورة إسقاط طواغيت الحكم ،أو
زحف الجماهير في امليادين العامة تهتف
بالحرية السياسية والعدالة االجتماعية،
بقدر ما يتجلى هذا الربيع اآلن في حروب
ط ــاحـ ـن ــة ،وك ـ ـ ـ ــوارث اج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ونـ ـع ــرات
ط ــائـ ـفـ ـي ــة وقـ ــوم ـ ـيـ ــة ،وص ـ ـ ــراع ـ ـ ــات ح ــزب ـي ــة
ومناطقية وقبلية ،ودعشنات إرهابية ،في
ظل تدخالت عاملية أميركية وروسـيــة ،مع
استثمار إسرائيلي هادئ.

«الجزيرة» في
بدأت رحلة ّ
الكهولة المبكرة منذ
استقالة وضاح خنفر

ول ــو أخ ــذن ــا الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة كمثال
على تــراجــع القناة وهــي فــي عمر الشباب
وفـ ــق الـ ـن ــام ــوس االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،خ ــاص ــة أن
ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ك ــان ــت وس ـت ـب ـقــى
القضية املركزية ملن شــاء وملــن أبــى ،بحكم
طبيعتها ،وبحكم طبيعة الكائن الغريب
الذي يحتلها ويحلم صبح مساء في دولة
من الفرات إلى النيل .وهو كائن معترف به
من «الجزيرة» منذ باكورتها دون مواربة،
فخريطة فلسطني على شــاشــات الجزيرة
كــانــت ومــا زال ــت بقعة صغيرة فــي الضفة
ال ـغــرب ـيــة وغ ـ ــزة ،تـحـيــط ب ـهــا دولـ ــة اسـمـهــا
«إســرائ ـيــل» .وتـبــرر الـقـنــاة أن ذلــك مرتبط
بـعــوامــل مـتــداخـلــة مــن بينها أن إســرائـيــل
صــارت واقعًا ينبغي التعامل معه باسمه
ورسـمــه ،وهــو مــا تفعله «الـجــزيــرة» أيضًا
مع من تسميه «تنظيم الدولة اإلسالمية»
ويـسـمـيــه الـعــالــم «داعـ ــش» وف ــق اعـتـبــارات
واقعية ،ولكن هذه االعتبارات تختفي في
ً
التعامل مثال مع تنظيم «أنصار الله» في
اليمن ،فال تسميهم إال الحوثيني.
أظ ـه ــرت اس ـت ـطــاعــات م ـحــايــدة ل ـل ــرأي في
فلسطني مـسـتــوى تــراجــع مـتــابـعــة الـقـنــاة،
فـفــي اسـتـطــاع مــركــز وط ــن ل ـلــدراســات في
مستهل شهر آذار املنصرمّ ،
تبي أن القناة

التي طاملا احتلت املركز األول للمتابعة في
فلسطني فــي الـعـقــد األول مــن عـمــرهــا ،بال
مـنــافــس ،قــد تــراجـعــت إلــى املــركــز الـســادس
بنصيب ال يـتـجــاوز  %5حـيــث تجاوزتها
فـ ـض ــائـ ـي ــات :ف ـل ـس ـط ــن الـ ـ ـي ـ ــوم واألق ـ ـصـ ــى
وفلسطني والقدس ،بل بعد قناة «امليادين»
اللبنانية التي ظهرت كمنافس على خلفية
الصراع في سوريا.
ت ـش ـي ــر ج ـم ـل ــة هـ ـ ــذه املـ ـعـ ـطـ ـي ــات فـ ــي ض ــوء
ق ــوان ــن ع ـلــم االج ـت ـم ــاع إن ان ـت ـق ــال الـقـنــاة
ملرحلة الكهولة العمرية من دون االستقرار
لـعـقــديــن إضــاف ـيــن ف ــي عـمــر ال ـش ـبــاب ،إلــى
أصـ ــل ن ـش ــأة هـ ــذه ال ـق ـن ــاة ،ب ـمــا ي ـع ــزز رأي
كثير من الباحثني لطبيعة وجهة تشكلها
ضمن خطط ضليعة للوصول بالعرب إلى
ّ
م ـش ــروع ال ـفــوضــى ال ـخــاقــة ل ـشــرق أوس ــط
جديد ،وهــو مشروع أميركي صريح ،لكن
غـيــر الـصــريــح أن الـقـنــاة ّ
رس ـخــت لعقد من
الزمن كمحرض ضد السياسة األميركية،
خاصة في ضرباتها اإلعالمية البارزة ّإبان
بــروز نجم تنظيم القاعدة ،عبر حصولها
االستثنائي دائمًا على فيديوهات اسامة
ب ــن الدن واي ـم ــن الـ ـظ ــواه ــري والـ ــزرقـ ــاوي،
فـ ـ ــي ظـ ـ ــل االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي لـ ـلـ ـع ــراق
وأفغانستان ،وهــو مــا حــاولــت «الجزيرة»
ت ـ ـكـ ــراره مـ ــع الـ ـج ــوالن ــي وغـ ـيـ ــره مـ ــن قـ ــادة
الجماعات املسلحة في سوريا وليبيا ،في
مـحــاولــة لـتــوجـيــه امل ــزاج الـعــربــي باعتبار
ً
هؤالء أبطاال ضد الطغاة كما كان ابن الدن
ً
ورفاقه أبطاال في وجه االحتالل األميركي.
بدأت رحلة «الجزيرة» في الكهولة املبكرة،
بعيدًا عن رأي من قــال بخلفيات املــؤامــرة،
مـنــذ اسـتـقــال مــديــرهــا الـعــام وض ــاح خنفر
ب ـش ـكــل م ـف ــاج ــئ ،ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة م ــا ن ـشــرتــه
تسريبات ويكيلكس من اتصاالت أميركية
مع القناة قبيل نشرها لكثير من التقارير،
ّ
وه ــو م ــا ش ــكــل ص ــدم ــة لـلـمـشــاهــد الـعــربــي
ال ـ ــذي افـ ـت ــرض أن «الـ ـج ــزي ــرة» ه ــي ال ـعــدو

