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ثقافة وناس

ميديا

على النت

فلسطين :إسرائيل تحتل المناهج بموافقة السلطة
ّ
غزة ــ عروبة عثمان
فــي زم ــن الـســوشــال مـيــديــا ،لــم يعد
الـفـلـسـطـيـنـيــون ي ـن ـت ـظــرون وســائــل
اإلع ـ ــام ل ــإض ــاءة ع ـلــى قـضــايــاهــم
ّ
قضيتهم
الحساسة املرتبطة بصلب
املركزية .وجدوا في ً مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي فـسـحــة واف ــرة لتظهير
ّ
حنقهم على الخط السياسي الذي
س ـط ـي ـن ـيــة،
ت ـن ـت ـه ـجــه ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـ ّ
وخ ـص ــوص ــا حـيـنـمــا ي ـت ـعــلــق األم ــر
ب ـت ـم ــري ــر ل ـغ ـت ـه ــا االنـ ـه ــزامـ ـي ــة إل ــى
األجيال الناشئة .صفحة من منهاج
الـتــربـيــة الــوطـنـيــة لـلـصــف الـتــاســع،
ك ــان ــت ك ـف ـي ـل ــة ب ــإشـ ـع ــال ّالـ ـح ــرائ ــق
االف ـت ــراض ـي ــة ،ال سـ ّـي ـمــا أن ـه ــا تضم
سلخًا صارخًا لفلسطينيي الداخل
ّ
األصلية.
املحتل عن هويتهم
ّ
تصدر تلك الصفحة عنوان ممجوج
م ـ ـعـ ــزول عـ ــن واق ـ ـ ــع الـفـلـسـطـيـنـيــن

ال ـ ــرازح ـ ــن ت ـح ــت وط ـ ــأة ال ـل ـح ـتــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي« :الـفـلـسـطـيـنـيــون في
إس ــرائـ ـي ــل» .ب ـه ــذه ال ـع ـب ــارة مـ ّـهــدت
السلطة للعبة غسل أدمـغــة الطلبة
وتجهيلهم .لعبة ال يمكن قراءتها
إال ض ـمــن مـنـظــومــة كــام ـلــة ت ـحــاول
هـ ـ ــذه ال ـس ـل ـط ــة بـ ـن ــاء ه ــا ل ـص ـنــاعــة
«الفلسطيني الجديد» الـقــادر على
ّ
ّ
التمرد
تقبل واق ــع االح ـتــال وع ــدم
عليه .تلك العبارة كانت كفيلة بدفع
كثيرين على الـســوشــال ميديا إلى
الصهيوني
التشكيك بوضع العدو
ّ
ملساته على املنهاج ،خصوصًا أنه
لطاملا دعا السلطة إلى التخفيف من
نبرة الهجوم عليه في مواد املنهاج
التعليمي ،وتغييره بما يتالءم مع
سياسات األسرلة والتهويد.
إذًا ،عــرفــت السلطة مفاتيح اللعبة
لـ ـتـ ـخ ــري ــج ج ـ ـيـ ــل يـ ـشـ ـي ــح ب ــوج ـه ــه
ع ــن أرض ـ ــه وحـ ـق ــوق ــه .هـ ـك ــذا ،ص ــار

الـفـلـسـطـيـنـيــون فــي امل ـن ـهــاج مـجـ ّـرد
«واف ــدي ــن» ف ــي أرض ـه ــم ،ويـشـكـلــون
ع ـب ـئ ــا ح ـق ـي ـق ـيــا ع ـل ــى «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل».
ش ــرع ــن املـ ـنـ ـه ــاج وجـ ـ ــود االحـ ـت ــال
ّ
ّ
تتكرم
وحوله إلى دولة ذات سيادة
على الفلسطينيني بـ«استضافتهم»
ّ
في كنفها .صحيح أن تجزئة األرض

«الفلسطيني الجديد»
صناعة
ّ
القادر على تقبل واقع االحتالل
م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـس ـل ـط ــة ل ـي ـس ــت ولـ ـي ــدة
اليوم ،غير ّأن ّ
دس السم في العسل
ل ـل ـنــاش ـئــن ي ـش ــي ب ـت ـعــوي ـل ـهــا عـلــى
هــذه الشريحة ّذات الوعي املحدود
ّ
لضمها إلى صفها ،وخصوصًا في
مسألة االع ـتــراف فقط بــأراضــي 67
وإسقاط أراضي .48

ّ
امل ـض ـحــك امل ـب ـكــي أي ـض ــا أن مــؤلـفــي
امل ـن ـه ــاج دغ ــدغ ــوا م ـش ــاع ــر الـطـلـبــة
ب ــاالس ـت ـش ـه ــاد مـ ــن خ ـ ــال ق ـص ـيــدة
محمود درويش الشهيرة «على هذه
األرض» ،في الصفحة نفسها التي
تضيق ذرعًا بأراضي  48وتعتبرها
أراضي إسرائيلية خالصة .املفارقة
ّ
أيضًا تكمن فــي أن الـســؤال امللغوم
«م ـ ـ ــا اس ـ ـ ــم األرض ال ـ ـتـ ــي ي ـت ـح ــدث
ع ـن ـه ــا الـ ـش ــاع ــر درويـ ـ ـ ـ ـ ــش؟» سـبــق
ّ
«التحول
بسطر واحــد فقط محور
ّ ٍ
السكاني في إسرائيل» .هذا الفصام
الــواضــح دفــع كثيرًا من الطلبة إلى
السؤال عن مقصد املنهاج الحقيقي
في تحديد ّ
هوية األرض ،فهل تريد
ّ
ال ـس ـل ـط ــة أن ت ـف ــص ــل األرض عـلــى
ّ
مقاس تنازالتها ،لتكون اإلجابة أن
األرض إسرائيلية من دون ّ
ذرة تراب
فلسطينية؟
ً
ّ
ّأمــا النص األكثر انهزامية فتجلى

في االعـتــراف السافر بـ«إسرائيل»،
ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــول« :أدى قـ ـ ـي ـ ــام إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل
عـ ـ ــام  1948إلـ ـ ــى ت ـش ـت ـي ــت ال ـش ـعــب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ف ـ ــي أقـ ـ ـط ـ ــار ع ــرب ـي ــة
ّ
ع ـ ّـدة .تمكنت إســرائـيــل مــن تحويل
الفلسطينيني الذين بقوا في أراضي
 48إلى أقلية بعدما كانوا أكثرية».
عبارة ربما تختزل سياسة السلطة
ف ــي س ـحــب األجـ ـي ــال ال ـنــاش ـئــة إلــى
مـ ّ
ـربـعـهــا ،وتـثـبـيــط معنوياتها من
دون اإلضــاءة على تجارب حركات
الـ ـتـ ـح ـ ّـرر الـفـلـسـطـيـنـيــة وال ـع ــامل ـي ــة.
املغاالة في التباكي وسرد اللطميات
ـاريـ ــخ ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
وت ــزيـ ـي ــف ال ـ ـتـ ـ ّ
فـ ــي املـ ـنـ ـه ــاج ،ك ــل ـه ــا أم ـ ـ ــور جـعـلــت
س ــؤال «ه ــل امل ـن ـهــاج فلسطينيًا أم
صهيونيًا؟» يحتل صفحات مواقع
التواصل االجتماعي هذه األيام من
دون أن ّ
يحرك السلطة الفسلطينية
ً
ولو قليال!

حريات

االحتالل يحاصر «األقصى»
م ـ ـ ـنـ ـ ــذ خـ ـ ــوض ـ ـ ـهـ ـ ــا غ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــار ال ـ ـع ـ ـمـ ــل
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي ع ـ ــام  ،2006واج ـه ــت
فـ ـض ــائـ ـي ــة «األقـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــى» ت ـ ـحـ ـ ّـديـ ــات
ال ـب ـق ــاء ع ـل ــى ال ـخ ــري ـط ــة اإلع ــام ـي ــة.
ّ
تناوب كل من االحتالل اإلسرائيلي
والسلطة الفلسطينية على إغالقها
ومالحقة عامليها بذريعة «تبعيتها
ال ـك ــام ـل ــة ل ـح ــرك ــة ح ـ ـمـ ــاس» .وي ـب ــدو
ّ
أن الـحــركــة الـتــي تعتبر رأس ــا مهمًا
على مستوى الـصــراع الفلسطيني-
ّ
اإلســرائـيـلــي تمكنت مــن التشويش
على البروباغندا اإلسرائيلية عبر
ّ
اإلعالمية ..هذا ما دفع جيش
ذراعها
االحـ ـت ــال أول م ــن أمـ ــس إلـ ــى حظر
ع ـم ــل «األقـ ـ ـص ـ ــى» ب ـش ـكــل ك ــام ــل فــي
الضفة املحتلة.
ّ
االح ـ ـتـ ــال الـ ـ ــذي ت ـم ــك ــن م ــن تـفـكـيــك
الـ ـخ ــاي ــا ال ـع ـس ـك ــري ــة لـلـتـنـظـيـمــات
الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي ال ـض ـفــة املـحـتـلــة،
ت ــوازي ــا مــع ن ـجــاح بــرنــامــج السلطة
بمورفني املقاومة
فــي حقن كثيرين
ّ
الـسـلـمـيــة ،لــم يـعــد ي ـقــض مضاجعه
إال وس ـ ــائ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــام ال ـن ـش ـط ــة فــي
ك ـســر الـ ـح ــدود ال ـج ـغــراف ـيــة إلي ـصــال
ّ
رس ــال ــة املـ ـق ــاوم ــة امل ـس ــل ـح ــة أهـ ّـم ـهــا

«األق ـصــى» .هـكــذا ،اعتبر َمــن ُي ّ
سمى
بـ ــ»ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فــي
ي ـهــودا وال ـس ــام ــرة» عـمــل الفضائية
«تعزيزًا للبنية التحتية للحركة في
الضفة الغربية من خالل بث برامج
تحريضية من شأنها زعزعة األمن
واالستقرار» على ّ
حد قوله.
«ال ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة واإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
إلس ــرائ ـي ــل» كــانــت امل ـب ــرر األســاســي
الذي ّ
تفرعت منه جملة من املبررات
األخـ ـ ــرى ال ـت ــي ســاق ـهــا ق ــائ ــد جيش
االح ـت ــال ف ــي ب ـيــانــه أول م ــن أم ــس،
لحظر عمل املحطة .وجاء في البيان:
«أصـ ـبـ ـح ـ ُـت ع ـل ــى ق ـن ــاع ــة ت ــام ــة أن ــه
ّ
يتوجب أخذ أعلى درجــات الحماية
واإلقليمية لدولة إسرائيل،
األمنية ّ
حــرصــا مــنــا عـلــى ال ـســامــة الـعــامــة،
والنظام العام ،وسالمة الجمهور».
ً
«بناء على ما سبق ،أعلن بأن
وتابع:
شبكة «األق ـصــى» غير مسموح بها
ف ــي الـضـفــة ويـحـظــر الـعـمــل مـعـهــا».
واستند قائد الجيش في هذا القرار
الـتـعـ ّـسـفــي إل ــى الـسـلـطــات املمنوحة
ل ــه ،وف ــق مــا أس ـمــاه «ق ــان ــون الــدفــاع
املعمول به في «إســرائـيــل» منذ عام

(فرهاد
فروتنيان ــ
هولندا)

ّ
 1945واملـتـعــلــق ب ــاألم ــن» .وتمهيدًا
لقرار الحظر ،كان االحتالل قد أصدر
ف ــي ح ــزي ــران (يــون ـيــو) امل ــاض ــي أم ـرًا
عسكريًا بــإغــاق جميع مقار شركة
«ت ــران ــس م ـيــديــا» ف ــي الـخـلـيــل ورام
ال ـل ــه ون ــاب ـل ــس ،لـتـقــديـمـهــا خــدمــات

ّ
وشمع
البث الفضائي لـ «األقصى».
االحتالل أبــواب الشركة في رام الله،
بعدما صــادر معداتها ونقلها عبر
شاحنات إلى جهة مجهولة ،رغم أن
الشركة تعمل لصالح عدد كبير من
ال ـق ـنــوات الـعــربـيــة والــدول ـيــة .القناة

ّ
التي تتخذ من قطاع غزة مقرًا رئيسًا
لـهــا ،لــم تسلم طواقهما مــن حمالت
االعتقال اإلسرائيلية والفلسطينية.
ً
مثال ،ما زال مراسلها عالء الطيطي
ّ
قــابـعــا فــي سـجــون االح ـتــال بتهمة
ً
«العمل مراسال لفضائية محظورة».
الـطـيـطــي الـ ــذي يـعــد واح ـ ـدًا م ــن بني
 16صحافيًا يـقــاســون فــي السجون
اإلســرائـيـلـيــة ،ك ــان دوم ــا رهـنــا ملــزاج
الـسـلـطــة الـتــي اعتقلته أكـثــر مــن 10
مرات وعقدت له  39جلسة محاكمة.
والـيــوم ،يلجأ االحـتــال إلــى أسلوب
املــراوغــة فــي اإلف ــراج عنه .يعمد إلى
ت ـم ــدي ــد اع ـت ـق ــال ــه ك ـل ـمــا حـ ــان مــوعــد
إطـ ـ ـ ـ ــاق س ـ ـ ــراح ـ ـ ــه .وكـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـشـ ــرات
الصحافيني اعتصموا أول من ُأمس
أم ــام معسكر «ع ــوف ــر» ،حـيــث تعقد
م ـح ـك ـمــة ال ـط ـي ـطــي م ـطــال ـبــن ب ـعــدم
تقييد حرية الصحافيني واعتقالهم
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ع ـم ـل ـه ــم .ك ـم ــا ق ــرع ــوا
ج ــرس اإلنـ ــذار مــن ت ـعـ ّـرض حياتهم
للخطر في حال عملوا مع مؤسسات
صـ ـح ــافـ ـي ــة ال ت ـ ـ ـ ــروق س ـي ــاس ــات ـه ــا
التحريرية لالحتالل.
عروبة...

الزمن الداعشي

عصيان مصري على «الجزيرة»
القاهرة ــــ محمد عبد الرحمن
ف ـ ـ ـ ــارق ك ـب ـي ــر ب ـ ــن ك ـي ـف ـي ــة ت ـع ــام ــل
املصريني مع «الجزيرة» قبل إغالق
«ال ـج ــزي ــرة م ـبــاشــر م ـص ــر» وخ ــال
األي ـ ــام األخ ـي ــرة املــاض ـيــة (األخ ـب ــار
 .)2014/12/22قـبــل ك ــان ــون األول
(ديـسـمـبــر) املــاضــي ،كــان التجاهل
هو األسلوب الذي يتبعه املصريون
الرافضون لحكم ّ اإلخوان مع القناة
املوالية لهم .تخللت ذلك مداخالت
ك ــان ــت ت ـح ـم ــل «س ـ ـ ّبـ ــابـ ــا» م ـفــاج ـئــا
ملــذيـعــي ال ـق ـنــاة ،وكــلـ ُهــم مـصــريــون،
ـاطــع ســواء
لـكــن األغـلـبـيــة كــانــت ت ـقـ ِ
كضيف تطلب منه الدوحة الظهور

من أجل التوازن في عرض وجهات
النظر ،أو كمشاهدين .بعد اإلعالن
ع ــن ال ـص ـلــح «ال ــوه ـم ــي» ب ــن مصر
ّ
وقـ ـط ــر ب ــواسـ ـط ــة ال ـ ــري ـ ــاض ،شــكــك
كثيرون في ّ
جدية الدوحة حتى مع
إغـ ــاق ال ـشــاشــة ال ـتــي تـثـيــر غضب
املصريني .لكن «الجزيرة» لم ّ
تخيب
ً
ّ
ظن املصريني طويال.
ج ـ ـ ــاءت وف ـ ـ ــاة املـ ـل ــك عـ ـب ــد الـ ـل ــه بــن
ُ
ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ل ــت ـع ـي ــد «الـ ـج ــزي ــرة»
إل ــى امل ــرب ــع األول ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
النظام املصري ،وعاد الهجوم على
سياسات عبد الفتاح السيسي ،لكن
كــل ذلــك لــم يصدم املصريني مثلما
صعقوا بالطريقة التي تناولت بها

«الـجــزيــرة» واقـعــة ذبــح  21مصريًا
في ليبيا على يد «داعــش» .فوجئ
املتابعون بــأن صفحة القناة على
الفايسبوك تنشر الفيديو الشهير
ب ــدع ــم إع ــان ــي .وب ـم ـج ـ ّـرد اإلعـ ــان

صفحتها الفايسبوكية تنشر
فيديو «داعش» بدعم إعالني
عــن الـضــربــة الـجــويــة الـتــي وجهها
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش امل ـ ـ ـصـ ـ ــري لـ ـ ـ ـ «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش»،
انـتـفـضــت ّ«ال ـج ــزي ــرة» و»ال ـج ــزي ــرة
مباشر» كأنها لسان حال التنظيم
اإلره ــاب ــي .بــدايــة ،لــم تلصق القناة

ّ
ُ
ت ـهــم اإلره ـ ــاب بـ ـ «داعـ ـ ــش» ،وقــلـلــت
من أهمية الضربة ،واعتمدت على
األصـ ـ ــوات الـلـيـبـيــة امل ـعــارضــة لـهــا،
ّ
ورك ــزت على ص ــورة مشكوك فيها
ألطفال لقوا حتفهم بسبب الهجوم
املـ ـص ــري (األخ ـ ـبـ ــار .)2015/2/18
ّ
املتحدثني
هذا األمر دفع الكثير من
ّ
ّ
واملــت ـص ـلــن إل ــى ش ــن ه ـج ــوم على
م ــذي ـع ــي الـ ـقـ ـن ــاة وض ـي ــوف ـه ــا ،ك ــان
أكثره انتشارًا وتأثيرًا ما نتج عن
مداخلة مع الخبير السياسي عمرو
ّ
هاشم ربيع الذي أكد أن «الجزيرة»
احتفت بفيديو «داعش» ،ثم انقطع
االتصال .أمر ما ّ
تكرر مع السياسي
الليبي عبد الحكيم معتوق ،الــذي

ّ
ات ـه ــم املــذي ـعــن بـمـقــاطـعـتــه ألن ــه ال
يـ ـق ــول ك ــام ــا ع ـل ــى هـ ــوى ال ـشــاشــة
القطرية.
وهـ ــاجـ ــم أح ـ ــد امل ـت ـص ـل ــن ب ـمــذي ـعــة
ال ـق ـن ــاة ن ــادي ــة أبـ ــو املـ ـج ــد ،مـعــاتـبــا
إي ـ ــاه ـ ــا عـ ـل ــى عـ ـ ــدم تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــزاء
ل ـل ـم ـصــريــن ف ــي م ـصــاب ـهــم األل ـي ــم،
ما دفــع ّ
املقدمة إلــى إنهاء االتصال
معه .ودافعت أبو املجد عن موقفها
مطالبة بتقديم الـعــزاء
بأنها غير
ّ
فـ ــي كـ ــل م ـ ــرة ت ـع ــل ــق ف ـي ـه ــا ،وأن ـه ــا
اك ـت ـف ــت بـ ــارتـ ــداء األسـ ـ ـ ــود .وغــال ـبــا
مــا يكون ال ـ ّ
ـرد بإنهاء االتـصــال هو
ّ
الحل األمثل ملذيعي «الجزيرة» مع
الجمهور.

