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اإلنتفاضة الثالثة

الفضاء العربي بين تبرئة إسرائيل وإعادة اكتشاف فلسطين
زينب حاوي
غـ ـي ـ ّـب ــت غ ـ ـبـ ـ َـار املـ ـ ـع ـ ــارك الـ ُـ ــدائـ ـ ــرة فــي
امل ـن ـط ـقــة ال ـع ــرب ـي ــة ،ق ـض ـيــة فـلـسـطــن.
منذ سنوات ،لم تعد فلسطني تتصدر
املـشـهــد اإلعــامــي الـعــربــي باستثناء
قناة «امليادين» فضائيًا .باتت تغطية
ان ـت ـهــاكــات امل ـس ـجــد األق ـص ــى أو هــدم
مـ ـن ــازل فـلـسـطـيـنـيــن خ ـب ـرًا هــامـشـيــا
مقابل تـصـ ّـدر بــاقــي امل ـعــارك الدموية
والصراعات العربية  -العربية املشهد
اإلع ـ ــام ـ ــي الـ ـح ــال ــي .أول مـ ــن أمـ ــس،
ان ــدل ــع م ــا اص ـط ـل ــح ع ـل ــى تـسـمـيـتـهــا
«االنـ ـتـ ـف ــاض ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة» فـ ــي ال ـض ـفــة
ال ـغــرب ـيــة وب ــاق ــي املـ ــدن الفلسطينية
املحتلة ،ردًا على استمرار انتهاكات
ال ـ ـص ـ ـه ـ ــاي ـ ـن ـ ــة وال ـ ـت ـ ـض ـ ـي ـ ـي ـ ــق عـ ـل ــى
امل ـقــدس ـيــن ،واس ـت ـف ــزاز املـسـتــوطـنــن
وإخـ ــراج عنصريتهم وحـقــدهــم على
الـعــرب ،ووق ــوع عمليات طعن نفذها

فلسطينيان استشهدا الحقًا على يد
قوات اإلحتالل اإلسرائيلي .في أعقاب
هـ ــذه الـ ـتـ ـط ــورات ،ل ــم ت ـك ــن األصـ ـ ــوات
اإلعالمية عالية لتقف سدًا منيعًا أمام
ان ـت ـهــاكــات اإلحـ ـت ــال ،ب ــل أت ــت بعض
التغطيات ب ــاردة بــل مـنـحــازة .قناتا
«الجزيرة» و»العربية» اللتان تتفقان
على امللفني السوري واليمني حاليًا،
أصــابـهـمــا ش ــرخ إزاء تـغـطـيــة أح ــداث
فلسطني .ويبدو أن القناة السعودية
م ـش ـغ ــول ــة ب ـم ـل ـف ــات ال ـي ـم ــن وإي ـ ـ ـ ــران،
والـ ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـك ــري ال ـ ــروس ـ ــي فــي
ســوريــا .نـظــرة ســريـعــة عـلــى موقعها
اإلل ـك ـتــرونــي كــافـيــة لـتــريـنــا التغييب
التام للحدث الفلسطيني على حساب
ق ـض ــاي ــا ،ق ــد ت ـك ــون «أه ـ ــم» بــالـنـسـبــة
الــى النظام الـسـعــودي وانـخــراطــه في
صراعات دموية في املنطقة العربية.
ه ــذا التغييب يـضــاف الـيــه التعاطي
البارد مع ما يحصل اليوم في القدس

ً
وباقي املــدن الفلسطينية .مثال ،بثت
القناة أول مــن أمــس تقريرًا ملراسلها
زياد الحلبي عنونته «نتنياهو يعلن
حربًا حتى املوت ضد الفلسطينيني»
تـضـ ّـمــن س ــردًا ل ــإج ــراءات الـتــي يقوم
بها الصهاينة فــي ال ـقــدس ،وبررتها
الـ ـقـ ـن ــاة ب ــأن ـه ــا ت ــأت ــي ض ـم ــن «إجـ ـ ــراء

رفضت «سي .بي .سي أكسترا»
ّ
أي مزايدة في موضوع القضية
الفلسطينية
عقابي أعقب عملية قتل مستوطنني».
ه ــذا الـتـبــريــر لــم يـقــف ه ـنــا ،بــل بــرزت
وقــاحــة التقرير فــي وصــف مــا يحدث
ب ـ «الهجمات الفردية التلقائية التي
تستهدف املستوطنني» وال ـقــول بأن
«السلطات اإلسرائيلية ال تملك عمليًا

ّ
الرد عليها أو القدرة على منعها» في
خـطــوة مـنـحــازة تـمــامــا ال ــى اإلحـتــال
الصهيوني.
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،كـ ـ ــانـ ـ ــت «ال ـ ـ ـجـ ـ ــزيـ ـ ــرة»
باقي
تستنهض همتها ،وتضع جانبًا ّ
القضايا الحيوية في املنطقة ،وتجند
برامجها وتغطياتها في سبيل نصرة
الشعب الفلسطيني .وكــانــت أذرعـهــا
ـرون ـيــة االف ـت ــراض ـي ــة ح ــاض ــرة،
اإلل ـك ـتـ ِّ
فيما ُجــنــد طاقمها اإلعــامــي ملتابعة
ما يحدث في القدس وإبراز الجوانب
اإلن ـس ــان ـي ــة ل ـل ـش ـهــداء الـفـلـسـطـيـنـيــن
م ـق ــاب ــل ف ـض ــح مـ ـم ــارس ــات اإلحـ ـت ــال
واملستوطنني.
وبني االختالف الجذري في التغطية
ب ــن ال ـق ـن ــات ــن ال ـخ ـل ـي ـج ـي ـتــن ،ب ــرزت
سـقـطــة ق ـن ــاة  cbc xtraع ـنــدمــا بــانــت
ع ـل ــى ش ــاش ـت ـه ــا ع ـ ـبـ ــارة «اس ـت ـش ـه ــاد
مستوطنني وإصــابــة  2آخــريــن طعنًا
في القدس واستشهاد منفذ العملية».

بـقــي ه ــذا الـعـنــوان مل ــدة  3ث ــوان ،لكنه
أشـ ـع ــل لـ ـس ــاع ــات ج ـب ـه ــة إف ـت ــراض ـي ــة
قـ ــاس ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
اإلجتماعي .حملة الكترونية عنيفة
شنت ضــد الـقـنــاة املـصــريــة مصدرها
املــواقــع اإللـكـتــرونـيــة الـقـطــريــة بهدف
التصويب على الرئيس املصري عبد
ال ـف ـتــاح الـسـيـســي أك ـثــر مـنــه الـحــرص
ع ـلــى ال ـق ـض ـيــة ال ـف ـلـسـطـيـن ـيــة .ووف ــق
رئ ـي ــس غ ــرف ــة األخـ ـب ــار ف ــي ق ـن ــاة cbc
منار الدفتار ،فإن ما حصل هو «خطأ
تقني غير مقصود» .وفي اتصال مع
ّ
«األخ ـبــار» ،قــال الدفتار إن سبب هذا
الخطأ قيام املوظف الفني في القناة
بنسخ حرفي للخبر الــذي سبق هذا
ال ـع ـنــوان وكـ ــان يـتـضـمــن «اسـتـشـهــاد
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن» وجـ ـ ــرى اس ـت ـب ــدال ــه ب ـ
«اسـتـشـهــاد مستوطنني» ،رافـضــا أي
«م ــزاي ــدة ف ــي س ـيــاســة ال ـق ـن ــاة» تـجــاه
القضية الفلسطينية.

#بوتين_واكل_الجو

«روسيا اليوم» في جلباب اإلعالم الحربي

ّ
في  30أيلول (سبتمبر) املاضي ،شن
س ــاح ال ـج ـ ّـو ال ــروس ــي أولـ ــى طلعاته
ع ـ ـلـ ــى األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ب ـح ـجــة
«محاربة اإلرهاب» املتمثل في تنظيم
«داع ـ ـ ـ ــش» .م ــع أول ـ ــى هـ ــذه ال ـط ـل ـعــات،
ب ـ ــدأت حـ ــرب إع ــام ـي ــة غ ـيــر مـسـبــوقــة
ع ـلــى ال ـج ـب ـهــات ال ـس ــوري ــة امل ـعــارضــة
والـ ـقـ ـن ــوات الـخـلـيـجـيــة ال ــداع ـم ــة لـهــا،
وحتى الغربية .بروباغندا اتكأت على
تـهـشـيــم ال ـتــدخــل ال ــروس ــي وتـشــويـهــه
وت ـصــويــر امل ـقــاتــات الــروس ـيــة بأنها
ّ
ت ـجــزر بــاملــدنـيــن وتـسـهــم فــي تأجيج
الـ ـ ـح ـ ــروب والـ ـعـ ـصـ ـبـ ـي ــات امل ــذه ـب ـي ــة
والطائفية داخل سوريا .هذه الدعاية
ال ـت ــي س ــرع ــان م ــا ان ـت ـش ــرت ب ــن هــذه
الـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــوات وع ـ ـلـ ــى أغـ ـلـ ـف ــة الـ ـصـ ـح ــف،
استنفرت في املقابل الطاقم اإلعالمي
الــداعــم لروسيا ولتدخلها العسكري
في سوريا.
ق ـ ـن ـ ــاة «روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم» الـ ـن ــاطـ ـق ــة
ب ــال ـع ــرب ـي ــة ،ك ــان ــت الـ ـ ـ ــذراع اإلع ــام ـي ــة
األب ــرز ملوسكو ّ .فيما كانت الطائرات
الـ ــروس ـ ـيـ ــة تـ ـن ــف ــذ غـ ــارات ـ ـهـ ــا وت ـع ـل ــن
تــدمـيــر م ـبــان وت ـج ـه ـيــزات لوجستية
وع ـس ـكــريــة تــاب ـعــة لـ ـ «داع ـ ــش» ،كــانــت
ال ـق ـنــاة ال ــروس ـي ــة ال ـنــاط ـقــة بــالـعــربـيــة
تساند من امليدان بغية تبيان النقاط
املستهدفة بشكل مـبــاشــر .تـقــريــر بث
يوم السبت املاضي ،أظهر كيف ّ
تمكن
ف ــري ــق ال ـق ـن ــاة م ــع م ــراس ـل ـت ــه شـيــريــن
العلي من الوصول الى أقرب نقطة في
ريف حمص التي تعتبر أولى املناطق

هاجو دي
ريجغر ــ
هولندا

املـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ــة م ـ ــن قـ ـب ــل س ـ ـ ــاح الـ ـج ـ ّـو
الروسي .رأينا العلي تتحصن بدشمة
عسكرية وترتدي الخوذة على رأسها
وتـنـقــل مــن ه ـنــاك رســالـتـهــا املسجلة.
في هذه الرسالة ،أشارت املراسلة الى
أنـهــا تــوجــد على بعد أمـتــار مــن مقار
امل ـج ـمــوعــات اإلره ــاب ـي ــة .الـعـلــي كــانــت
حريصة فــي هــذا التقرير على تأكيد
أن املناطق املستهدفة من قبل الغارات

الروسية «خالية من املدنيني» .واتكأت
في هذا الخبر على ما أسمته «مصادر
ّ
عسكرية سورية» أكدت بدورها أن ما
تم استهدافه عبارة عن «مستودعات
وذخ ـي ــرة وخ ـط ــوط إمـ ــداد عـسـكــريــة».
ال ــى جــانــب ه ــذه امل ـص ــادر الـعـسـكــريــة
ال ـســوريــة ،اعـتـمــد الـتـقــريــر عـلــى شــرح
خبير عسكري سوري أيضًا (لم يظهر
وجهه) للعمليات العسكرية الروسية

باالتكاء على خريطة عسكرية تظهر
ّ
النقاط املستهدفة ،وتلفت الى أن هذه
الغارات حصلت بالتعاون والتنسيق
م ــع «الـ ـق ــوات ال ـس ــوري ــة ال ـعــام ـلــة على
األرض».
وب ـع ـي ـدًا ع ــن م ـنــاطــق امل ـس ـت ـهــدفــة من
قـبــل ال ـســاح ال ــروس ــي ال ـج ـ ّـوي ،كانت
ك ــامـ ـي ــرا «روس ـ ـيـ ــا ال ـ ـيـ ــوم» تـسـتـطـلــع
أح ـ ــوال ال ـس ـكــان ال ــذي ــن يـعـيـشــون في

مناطق م ـجــاورة .اتـكــأت القناة أيضًا
ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـصـ ــراحـ ــات ـ ـهـ ــم ،ل ـت ــدح ــض
ّ
امل ـ ــزاع ـ ــم ال ـغ ــرب ـي ــة وال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة بـ ــأن
ال ـ ـغـ ــارات ت ـس ـت ـهــدف امل ــدن ـي ــن .ه ــؤالء
املستصرحون أك ــدوا أن كــل «املدنيني
خرجوا من هذه املناطق» وأن الطيران
الروسي لم «يضرب سوى املسلحني».
وخـ ـل ــص ال ـت ـق ــري ــر ال ـ ــى اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ــى
أهمية الــدور الروسي العسكري الذي
«س ـي ـس ـهــم ف ــي ت ـقــويــض امل ـج ـمــوعــات
امل ـس ـل ـح ــة وت ـض ـي ـي ــق الـ ـخـ ـن ــاق ع ـلــى
مقاتليها».
إذًا ،تخوض قناة «روسيا اليوم» حربًا
دف ــاع ـي ــة إع ــام ـي ــة هـ ــذه املـ ـ ــرة ،وت ـقــود
ال ــدع ــاي ــة ال ــروسـ ـي ــة وت ــوض ــح أهـمـيــة
التدخل العسكري الروسي في سوريا،
وت ـس ـع ــى ب ـت ـق ــاري ــره ــا امل ـي ــدان ـي ــة ال ــى
دحض الدعاية املقابلة .الى ذلك ،تتكئ
الـقـنــاة عـلــى مـجـمــوعــة تـقــاريــر غربية
وعربية لتظهر أهمية الــدور الروسي
فــي س ــوري ــا .مــن ضـمــن ه ــذه الـتـقــاريــر
ً
ن ـشــرت ال ـق ـنــاة الــروس ـيــة ت ـقــري ـرًا نـقــا
عــن صحيفة «غ ــاردي ــان» البريطانية
ي ـت ـض ـم ــن ت ــرحـ ـي ــب أهـ ــالـ ــي م ــدي ـن ـت ـ ّـي
ط ـ ــرط ـ ــوس وال ـ ــاذق ـ ـي ـ ــة ب ــالـ ـض ــرب ــات
الرئيس الــروســي
الــروسـيــة وتصوير
ّ
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن ع ـل ــى أنـ ـ ــه «امل ـن ـقــذ
والـبـطــل» مــن بــراثــن «داعـ ــش» ،مقابل
التبخيس بالدور العسكري األميركي
الذي لم يحقق أهدافه في القضاء على
هذا التنظيم اإلرهابي.
زينب...

يا لهوي!

«شعبوال» في مرمى اإلسالمويين
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

ّ
آخـ ــر م ــا كـ ــان ي ـت ــوق ـع ــه ش ـع ـب ــان عـبــد
الرحيم هو أن ُيـ َ
ـواجــه بتهمة «ازدراء
ّ
اإلسالم وإهانة القرآن» .تقدم املحامي
مـ ـحـ ـم ــد ك ـ ـمـ ــال ب ـ ـبـ ــاغ رس ـ ـمـ ــي ض ـ ّـد
الـفـنــان الشعبي امل ـصــريَ ،يـطـلــب فيه
الـتـحـقـيــق مـعــه بـسـبــب مـقـطــع فيديو
انتشر قبل أسبوعني عبر اإلنترنت.
اعتاد «شعبوال» مواجهة االنتقادات
امل ـت ـكـ ّـررة لـلــون الـغـنــائــي ال ــذي ّ
يقدمه
بالتجاهل أحيانًا والسخرية أحيانًا
أخ ـ ـ ـ ــرىُ .
وع ـ ـ ـ ــرف صـ ــاحـ ــب «هـ ـ ــا بـطــل
السجاير» بشخصيته العفوية ّ التي
ال تـخـجــل مــن نـقــائـصـهــا ،كـمــا أن ــه لم
يـلـتـفــت ي ــوم ــا إلـ ــى االنـ ـتـ ـق ــادات الـتــي
تـتـمـحــور ح ــول ب ـنــائــه لـشـهــرتــه على

أغنيتني أو ثالث فقط.
حافظ عبد الرحيم على لحن وحيد من
أجل أن يعرف الناس أغنياته بسهولة
حـتــى لــو نـســوا الـكـلـمــات ف ــور انتهاء
األغنية .كل ذلــك مـ ّـر عليه شعبان من
دون اك ـت ــراث ،وه ــو «امل ـكــوجــي» الــذي
ان ـت ـظ ــر ال ـش ـه ــرة ن ـح ــو ع ـش ــري ــن سـنــة
فصلت بــن ظـهــوره ّ
للمرة األول ــى في
الـثـمــانـيـنـيــات بــأغـنـيــة «أح ـمــد حلمي
اتجوز عــايــدة» ،وبــن الهوس باسمه
ّ
املتكرر مع أشهر أغنياته «أنا
وبلحنه
بكره إسرائيل».
ّ
يتضمن يــومــا بالغًا
كــل مــا سـبــق لــم
رسـمـيــا لـلـنــائــب ال ـع ــام امل ـص ــري ،لكن
امل ـح ــام ــي م ـح ـمــد ك ـم ــال تـ ـق ـ ّـدم أخ ـي ـرًا
ب ـب ــاغ ات ـه ــم ف ـي ــه امل ـغ ـن ــي ب ـ ـ «ازدراء
اإلسالم وإهانة القرآن» بسبب مقطع

ف ـيــديــو (دق ـي ـق ـت ــان) ي ـظ ـهــر ف ـيــه وهــو
جــالــس يــرتــدي عـمــامــة األزه ــر (يمنع
الـقــانــون ارتــداء هــا ملــن ال يعملون في
الجامع والجامعة) ،وي ـ ّ
ـردد آيــات من
سور «الفاتحة» و«اإلخالص» بطريقة

يردد الفنان الشعبي في
الفيديو آيات من القرآن بطريقة
أقرب إلى الغناء
أقرب إلى الغناء.
وي ـم ـســك ل ــ«ش ـع ـب ــوال» بــامل ـي ـكــروفــون
ـزي األزه ـ ـ ّ
شـيــخ يــرتــدي ال ـ ّ
ـري ،قـبــل أن
ي ـق ــول أحـ ــد ال ـج ــال ـس ــن عـ ـب ــارة «ب ــس

خالص» ّ
ويرددها خلفه شعبان ،وهي
ُ
الـجـمـلــة ال ـتــي يـنـهــي بـهــا كــل أغــانـيــه.
ّ
اع ـت ـبــر امل ـح ــام ــي أن امل ـق ـطــع «مـسـيــئ
لإلسالم» ،طالبًا التحقيق مع شعبان
ومــع الشيخ األزه ــري واسـمــه (حسب
ال ـب ــاغ) خــالــد عـبــد ال ـ ــرازق وشـهــرتــه
خــالــد ال ـط ـبــاوي .وبـحـســب املـحــامـ ّـي،
فإن الطبالوي ّ
«حرض املشكو في حقه
ّ
األول ّ
(أي شعبان) ،وخلق الجريمة في
ّ
ّ
نفسه وزينها له ،وسهل له ارتكابها.
كان يمسك له بامليكروفون ُ
ويصحح
لــه ،ما أظهر أن املغني الشعبي تجرأّ
على أن يستهزئ بالقرآن .ما يخضع
ل ـل ـم ـس ــاء ل ــة الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة وال ـن ـق ــاب ـي ــة
(ن ـق ــاب ــة ال ـ ـق ـ ـ ّـراء) ،امل ـن ـص ــوص عـلـيـهــا
ف ــي جــري ـمــة ال ـت ـحــريــض طـبـقــا لنص
امل ـ ــادة  171م ــن ق ــان ــون ال ـع ـق ــوب ــات».

وطالب املحامي أيضًا «نقابة ّ
القراء»
ّ
تضم ُمقرئني القرآن ّفي مصر)
(التي
بالتحقيق مع املشكو في حقه الثاني
(الطبالوي).
وكـ ــان مـقـطــع ال ـف ـيــديــو غ ـيــر امل ـعــروف
ت ــوقـ ـي ــت تـ ـص ــوي ــره ق ـ ــد انـ ـتـ ـش ــر ّقـبــل
أسـ ـب ــوع ــن عـ ـل ــى ي ــوتـ ـي ــوب وت ـل ــق ـف ــه
اإلع ـ ــام ـ ــي س ـ ّـي ــد عـ ـل ــي فـ ــي ب ــرن ــام ــج
«ح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرة امل ـ ـ ـ ـ ــواط ـ ـ ـ ـ ــن» ع ـ ـل ـ ــى ق ـ ـنـ ــاة
«ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة» ،م ـه ــاج ـم ــا مـ ــن خ ــال ــه
ش ـع ـبــان بـ ـض ــراوة ،لـيـصــل األمـ ــر إلــى
درج ــة ال ـبــاغ الــرسـمــي .حـتــى اآلن لم
يصدر أي ّ
رد فعل عن ّ«شعبوال» الذي
تأكيد
يبدو في الفيديو وكأنه يحاول
ّ
حفظه آليــات من الـقــرآن ،ال ّ
سيما أنه
ّ
من املـعــروف أنــه ّأمــي ويحفظ كلمات
أغانيه بمساعدة آخرين.

