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يظن المتتبع لوسائل اإلعالم العربية أن االنتفاضة القائمة اآلن في فلسطين كفيلة بتحرير فلسطين وأنها الحدث                

ن العـرب   ضخت وسائل اإلعالم إلى آذان وعيو     . التاريخي الذي سيجعل الحلم حقيقة والتمنيات واقعا ملموسا       
وقد اطلعت  . أخبارا تبعث األمل واالرتياح حتى أصبح النصر، بالنسبة للعديد من الناس، قاب قوسين أو أدنى              

على آراء ومواقف لكتاب ومفكرين وسياسيين عرب عبر مختلف وسائل اإلعالم ورأيت كيف وقفـوا علـى                 
شـاعرهم وعـواطفهم وأحاسيسـهم      وبقدر ما أعجبني تدفق م    . أصابع أقدامهم ينتظرون لحظة النصر المبين     

وأفكارهم حيال فلسطين وشعبها، أوقفني جري عديدهم وراء البهرجة اإلعالمية وتيههم في بحر واسـع مـن                 
 .توقعات يصعب أن يكون لها أساس

 
قـدم  . هذا ليس تقليال من حماس أهل فلسطين ورغبتهم الشديدة في تقديم التضحيات من أجل الحرية والتحرير              

طيني عبر سنوات الصراع تضحيات جسام وعظيمة وبطرق ووسائل متعددة متجددة ومبتكـرة،             الشعب الفلس 
وإذا كان لنا أن نقيس هذه التضحيات بالمقارنة مع تضحيات قدمتها شعوب أخرى من أجل االستقالل أو ضـد    

نويـات  روح الشـعب الفلسـطيني عاليـة المع   . غزو أو احتالل نجد أن الشعب الفلسطيني تفوق عليها جميعا      
ومتدفقة العطاء وواسعة اآلفاق والتطلعات، لكن عوامل الكبح والفرملة كثيرة وقوية أحالت الكثير من الـدماء                

 .إلى مجرد نزيف بدون إنجازات
 

ومـن  . ربما يأتي الشرع في األحكام والتوقعات بخيبة أمل، وقد تؤدي اآلمال األشبه بالتمنيات إلى اإلحبـاط               
ء بوسائل اإلعالم التي قد ترخي العنان لفصاحة اللسان وبديع الكالم وتفيض بوصـف  المهم جدا أال يؤخذ المر   

إنني أذكر تماما كيف استطاعت إحدى دور اإلذاعة الناطقة         . يعجب السامعين وسرد حكايات تطيب لها القلوب      
ـ             ة ضـد الغـزو     بالعربية أن تقنع الشعب الفلسطيني أن المقاومة الفلسطينية كانت تحقق االنتصارات المتوالي

، وكيف أنهت قدراتها العظيمة في القفز عن بعض الحقائق في اإلعـالن عـن               1982اإلسرائيلي للبنان عام    
 ".االنتصار المهزوم"وبالرغم من هذا، أخرجت تلك الدار المقاومة بهالة من . خروج المقاومة من بيروت

 
 يعمل دائما على البحث عن الحقيقة حتى        الصحافة مهنة عظيمة وذات أخالق مهنية رفيعة، والصحافي الناجح        

لكن هناك من اإلعالميين ووسائل اإلعالم من ينجـرف وراء االنفعـال            . يقع هو وال يقع غيره ضحية الوهم      
مـن المهـم أال يبقـى    . فيفقد جادة الصواب ويخرج ومن يتابعه إلى دائرة األوهام وتخيل وقائع ال واقع لهـا           

عينة، أو ألي جهة معرفية محددة، وحتى أنه من المهم أال يبقى أسير نوازعـه               اإلنسان أسيرا لبوتقة إعالمية م    
فاإلنسان يتدرج في المعرفة صعودا وال يتوقف عنـد نقطـة           . الذاتية أو أفكاره أو ما توصل إليه من قناعات        

 التفكيـر   بمعنـى أن  . معينة ظنا منه أنه أمسك بالحقيقة المطلقة وال علم يفوقه علمه أو حقيقة تتحدى حقيقتـه               
العلمي أساس مهم في سعينا نحو تقدير األمور بطريقة علمية تساعدنا على شق طريقنا بأكبر قدر من الحـذر                   

 .واألمان واالطمئنان
 

بالتأكيد ال ينقصنا مبالغات حول المواجهات بين العـرب واإلسـرائيليين، وبالـذات اآلن بـين الفلسـطينيين                  
ن الماضية من زيغ وسائل اإلعالم وتقديمها صورا تطيـب لهـا النفـوس              لقد اكتوينا في السني   . واإلسرائيليين

كنا نفاجأ باستمرار بأن أن النهايات تختلف عن المقدمات، وأن الحصاد لم يكـن مـن                . وتهدأ، ولكن إلى حين   
توهمنا االنتصارات في كل حروبنا، وداهمتنا الحقيقة ساخرة في النهاية وزلزلت قلوبنا وأعيـت              . جنس البذار 



وتوهمنا أيضا انتصارات النتفاضات عدة حصلت على السـاحة وكـان         . ينا الروح المعنوية والتماسك الذاتي    ف
 .االنزواء إلى لعق الجراح نصيبنا في النهاية

 
خطر المبالغات ال يقتصر فقط على إحباطات النهايات، وإنما يمتد إلى تعمية البصر والبصيرة فال يتم اتخـاذ                  

تصور وسائل اإلعالم أن األمور تسير على خير        .  أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة     االجراءات الالزمة من  
ما يرام وأن األوضاع تتطور لصالح العرب والفلسطينيين وأن إلسرائيل محاصرة وغير قادرة على الـتحكم                

 والفشل، والتي   إنها ال تصور الكر والفر أو اإلنجاز واإلخفاق أو النجاح         . لمجريات األحداث أو السيطرة عليها    
تعتبر صورا عادية ومتوقعة في أي سجال أو مواجهة، وإنما تعطـي انطباعـات حـول نجاحـات متتاليـة                    

 . ومتواصلة
 

يعمينا هذا الحظر عن حقائق األمور إداريا وميدانيا ويعمل تلقائيا على اعفائنا سواء لنا من القريبين من ساحة                  
و على األقل من معرفة ما هو مطلوب منا عمله مـن أجـل رفـع                الصراع أو البعيدين عنها من مسؤولياتنا أ      

فمثال يتم الحديث عن المواجهات بين الشـبان الفلسـطينيين والجـيش            . درجة احتماالت النجاح في المواجهة    
إنه حديث ينطوي   . يبدو هذا حديثا لذيذا تطرب األذن العربية لسماعه وتعجب به         . اإلسرائيلي وعن قتال عنيف   

على الحصول على السالح وإتقان فنون الحرب والوصول إلى الندية مـع الجـيش              سطينية هائلة   على قدرة فل  
لكن الحقيقة أن الغالبية الساحقة من الشباب التي تطلق النار اشتروا أسلحتهم مـن تجـار سـالح              . اإلسرائيلي

 غيـر  إسرائيليين وأن ذخيرتهم محدودة جدا ويتحكم بها الجانب اإلسرائيلي، وأن هؤالء الشباب فـي الغالـب             
 .مدربين وال يتقنون فن الحرب وال فن الكمائن والكر والفر

 
. إنهم شباب بحاجة ماسة لمن يأخذ بيدهم ويعينهم ويساعدهم في أداء مهامهم بكفاءة أفضل مما هم عليـه اآلن                  

والمشكلة هنا ليست في هؤالء الشباب الذين يتوقون للواجهة ويستعدون لبذل النفس والغالي والـرخيص مـن                 
فأين وسائل اإلعالم من    .  وطنهم وشعبهم وإنما في الذين يعرفون الحقيقة وال يمدون يد العون والمساعدة            أخل

 .إبراز هكذا أمور حتى تضع األمور في نصابها كما هي
 

ومن المالحظ أن وسائل اإلعالم العربية ركزت في مقابالتها على شخصيات فلسطينية معروفة بقربهـا مـن                 
ألمريكية وبتطبيعها للعالقات مع إسرائيليين وبتأييدها العتقـال المجاهـدين والمناضـلين،            الواليات المتحدة ا  

كانت تظهر هذه الشخصـيات بكـالم       . وأغلبها معروفة بغياب تاريخها النضالي وبضلوعها في أعمال الفساد        
 عليها؟ هل فعـال  فماذا كانت تريد، وما هو هدف وسائل اإلعالم من التركيز. نضالي كبير يتناقض مع أفعالها 

ارتدت هذه الشخصيات وقررت أن تقوم بمواجهات ضد االحتالل، أم أنها تستخدم االنتفاضة وما معهـا مـن                  
تضحيات من أجل تحسين صورها لتعود ثانية إلى ساحة العمل السلبي بتمويه كبير على الشعب الفلسـطيني؟                 

  يوجه تأييده ودعمه للمنتفضين؟أين الحقيقة التي يتم نقلها إلى المشاهد العربي ليعرف كيف
 

واضح تماما من خالل المتابعات الميدانية أن شباب فلسطين شجعان ومقدامون، لكنهم وجدوا شـجاعتهم فـي                
فـال هـي نقابـات مهنيـة وال هـي      . السياسي-فراغ قيادي وضمن أطر تنظيمية يغلب عليها الطابع النقابي    

ولهذا لم يكن من وسيلة أمام هؤالء الشباب إال أن يأخذوا بزمام            . ةبالتنظيمات الحزبية وال هي بالفصائل المقاتل     
هؤالء تم تغييبهم إعالميا إلى حد واسع       . المبادرة حتى لو كانت أهداف المحرك الخفي سياسية وليست نضالية         

لـوا  جدا، وتم إحضار سياسيين فشلوا في العمل السياسي والنقابي والنضالي ليتصدروا العناوين البارزة وليعم             



فلماذا هذا التحيز من قبل وسائل اإلعالم؟ وهل هذه الوسائل حـرة            . على تشكيل الرأي العام المحلي والعربي     
 حقيقة أم أنها ضمن رؤية معينة لترتيب األوضاع في المنطقة؟

 
وجهة نظر الذين ال يتقنون الحرب وال السالم تأخذ الحيز الواسع إعالميا، وهي تتغذى وتنتعش على تضحيات                 

يقف هذا الشخص قائال بأن المواجهات ستستمر إلى أن تتحقق المطالب الفلسـطينية وأن              . المخلصين األوفياء 
وال يتوانى هذا الشخص في إلطالق التهديد       . التراجع مستحيل ما لم تندحر إسرائيل ومعها قطعان المستوطنين        

 التضحية بعدد كبير من النفـوس       ولكن من الذي يموت وكيف؟ هل نقلت وسائل اإلعالم كيف تمت          . والوعيد
مقابل حجر ال يصل إلى هدفه، أو بسبب إطالق نار غير متقن من بين صفوف الجماهير أدى إلـى رد فعـل                    
إسرائيلي قاتل؟ وهل نحن معنيون بعد التضحيات أم بتحقيق اإلنجازات؟ هل سعت وسائل اإلعالم إلى الخبراء                

 يهات حول مواجهات أكثر فاعلية؟الذين كان من الممكن أن يقدموا نصائح وتوج
 

وقد يكون قول الحقيقة مضرا وقد يكون إخفاء جزء منها          . ربما يكون الكذب مفيدا، وربما يكون الصدق قاتال       
لكن من المفروض أننا تعلمنا من التاريخ، على األقـل          . هذه أوضاع يلمسها المرء في حياته اليومية      .ضروريا

وبدون الحقيقة لم يكن    . خضم زيع وطغيان لم يعطيا للحقيقة أهمية معتبرة       المعاصر منه، أن العرب تاهوا في       
فزاد اغتراب على   . الفرد قادرا على امتالك بوصلة يهتدي بهديها أو مؤشرا يستطيع بناء عليه أن يحدد وجهته              

 مـن   اغتراب، وزاد بعدا عن المشاركة في القضايا المختلفة وتزعزعت ثقته بالكثير من الطروحات والعديـد              
زرع التالعب بالمعلومات شكا ثقيال في النفوس حتى أصبح الناس غير القادرين على التعاون فيما               . األشخاص

 .بينهم، وأصبحت األحداث مجرد خيمة تختفي تحتها مؤامرات وتجاوزات
 

ن ماذا نصنع إذا توقفت االنتفاضة الفلسطينية ولم تحقق األهداف التي أعلن عنها عدد مـن األشـخاص الـذي                  
يقولون أنهم ينطقون باسم الشعب الفلسطيني؟ وماذا سيحصل مع الذين بنوا آماال ضخمة وظنوا أن التحريـر                 
في متناول اليد؟ وماذا ستقول ألهالي الشهداء والجرحى ولكل الذين أخذوا باإلعالم فأقدموا على التضـحيات؟                

ة تشد انتباه المشاهد وتدفع بالمشاركين      هل ستقول لهم وسائل اإلعالم أنها تجري وراء الحدث لتصوره بطريق          
 إلى ساحة المواجهة مع اإلسرائيليين؟ أم ستقول لهم أنها خرجت بعض األشياء عن المنطق العلمي؟

 
كفلسطيني متابع للموضوع بتفاصيله أدرك تماما حرص رجاالت اإلعالم في العديد من وسائل اإلعالم العربية               

أثر علينا ضعف   .  أن المنهج العلمي أساسي في إيصال المعلومات والخبر        على القضية الفلسطينية، لكنني أرى    
التفكير العلمي والفكر الحر سلبا خالل مسيرتنا نحو اللحاق في العالم المتقدم ونحو التقدم في مختلف مجاالت                 

نتفاضـة  ومن المهم أن ننتبه أن مسـاعدتنا لال       . الحياة، ومن المهم أال تساهم وسائل اإلعالم في هذا الضعف         
والنتفضين ال تتم من خالل بث انفعالي أو حماس يفيض عن الحد المطلوب، وإنما من خـالل عقـل راجـح                     

 .         وحصافة تحليلية تمكننا من رصد مواطن الضعف والخطأ لتقويتها وتصويبها
 

                  
 

      


