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اإلعالم المصري:
سيد الموقف
االرتباك ّ
القاهرة ـــ محمد عبد الرحمن
ّ
والتوجس سيطرت على تعاطي الوسائل اإلعالمية املصرية مع
حالة من االرتباك
ملف غزة.
ب��دت ال�ق�ن��وات والفضائيات املصرية م�ت��رددة ف��ي كيفية مقاربة ال��وض��ع كنتيجة
الرتباك املشهد السياسي ّ
وتغيره في املحروسة .لم َنر «لوغو» خاصًا يتضامن
ً
مع القطاع كما شاهدنا خالل عدوان  2008مثال ،وال أغنيات وطنية تشحذ الهمم.
اقتصرت تغطية العدوان على النشرات اإلخبارية ،فيما واصلت القنوات برامجها
العادية ،مع تكثيف التغطية خالل الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء املصري هشام
ً
قنديل أم��س إل��ى القطاع .وفيما ب� ّ�ث التلفزيون املصري مساء الخميس تسجيال
عمره أكثر من  30عامًا لعرض نهج البردة في مناسبة رأس السنة الهجريةّ ،
غيرت
القنوات الخاصة خططها تلك الليلة التي كان ُيفترض أن تكون هادئة وروحانية في
مناسبة السنة الهجرية.
وكالعادة ،ساعد الطابع اإلخباري لقناة «أون .تي .في ».في تخصيص فترات أطول
لتغطية ما يجري في غزة ،خصوصًا بعد إعالن الرئيس املصري محمد مرسي
نيته إرسال هشام قنديل إلى هناك.
وضمن برنامج «تلت التالتة» لإلعالمي عمرو خفاجي ،قال الخبير العسكري عادل
سليمان ّإن الهدف من الحملة العسكرية على غزة رغبة إسرائيل في التعرف على
القدرات الدفاعية التي امتلكتها «حماس» خالل فترة الهدنة ونوعية األسلحة التي
وصلتها من الخارج.
وعلى القناة نفسها ،استضاف االعالمي يسري فودة في برنامج «آخر كالم» وزير
ّ
الخارجية السويدي كارل بيلدت املوجود في القاهرة .أكد األخير دعمه قرار مرسي
القاضي بسحب السفير املصري من تل أبيب ،وطالب مصر بأن تؤدي دورًا أكثر
تأثيرًا في املنطقة ،قبل أن يحل الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي ضيفًا على
البرنامج نفسه وينتقد الشقاق الفلسطيني ال��ذي فصل غ��زة عن باقي األراض��ي
الفلسطينية ّ
وعرضها لحصار طويل.
وعلى قناة «النهار» ،ك��ان من املفترض أن يواصل السياسي املصري مصطفى
ال�ف�ق��ي ذك��ري��ات��ه ع��ن ن�ظ��ام م �ب��ارك ف��ي ب��رن��ام��ج «س �ن��وات ال �ف��رص ال�ض��ائ�ع��ة» ،لكن
اإلعالمية سارة حازم ّ
حولت الحلقة إلى حوار حول ما يجري في غزة ودور سياسة
ّ
مبارك ومدير االستخبارات الراحل عمر سليمان في عزل القطاع .لكن الفقي أعاد
مخاوف من «تحويل سيناء إلى وطن بديل للفلسطينيني» ،مضيفًا ّأن
التأكيد على ّ
إسرائيل تستغل الحالة الداخلية في مصر وما يجري في سوريا لضرب غزة من
دون رادع من الدول العربية.
في مقابل الحضور الخجول لعدوان غزة على الشاشات املصريةّ ،
تحول املصريون
إلى «الجزيرة» الستقاء آخر األخبار ،تاركني قنواتهم التي كان ّ
همها التركيز على
ّأن مصر ع��ادت لتلعب دوره��ا ف��ي ال��دف��اع ع��ن فلسطني بعد رحيل نظام حسني
مبارك.

ّ
رب�م��ا س��اد االع�ت�ق��اد ب ��أن خ�ب��ر استشهاد
نائب القائد العام لكتائب «القسام» أحمد
ال �ج �ع �ب��ري ف��ي غ ��زة س �ي �م� ّ�ر م� ��رور ال �ك��رام
ك�م��ا اع �ت��اد امل�ت��اب�ع��ون م��ن خ�ل�ال ال��دخ��ول
ف��ي ع�م�ل�ي��ة ت �ع��داد ال �ش �ه��داء ك ��أرق ��ام .لكن
العدوان هذه امل��رة ال يشبه ما حصل عام
 2008خالل عملية «الرصاص املصبوب»،
م��ع التطور النوعي العسكري للمقاومة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ب �ك��ل ف �ص��ائ �ل �ه��ا ،ووص� ��ول
صواريخها الى عصب الدولة املغتصبة،
ت��ل أب �ي��ب .أم��ا إع�لام �ي��ًا ،ف�ق��د ب��دا واض�ح��ًا
ت �خ��اذل امل �ح �ط��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف��ي تغطية
ّ
ال� � �ع � ��دوان ،وت �خ ��ل ��ي ب �ع��ض ال �ف �ض��ائ �ي��ات
ّ
ال�ع��رب�ي��ة ع��ن األداء ال �ع��ال��ي ال ��ذي ق��دم�ت��ه
خالل تغطيتها الحروب السابقة.
على صعيد املواكبة الخبرية والتغطية
امل� �ب ��اش ��رة ،أص � ��اب ال �س �ب��ات ال� �ت ��ام ـ� �ـ ب��ل
قبل الغيبوبة ـ�ـ وس��ائ��ل اإلع�ل�ام املحلية
باستثناء «املنار» التي مهرت شاشتها
ب� �ش� �ع ��ار« :غ� � ��زة ت �ح��ت ال � �ن� ��ار» وأف� � ��ردت
ه� � ��واء ه� � ��ا ل� �ل� �ب ��ث ال� � �ح � � ّ�ي وأك� � � � ��دت ع �ل��ى
املعادلة الجديدة التي ترسيها املقاومة
الفلسطينية وكيفية اس�ت�ق��اء االح�ت�لال
ال� ِ�ع�ب��ر م��ن ح��رب��ي ( 2006ل�ب�ن��ان) و2008
(غ � ��زة) .ف��ي امل�ق�ل��ب اآلخ� ��ر ،ح� ّ�ي��دت ب��اق��ي
ال �ق �ن��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة نفسها ع��ن ال�ح��دث
م��ع إم � ��رار ب �ع��ض األخ� �ب ��ار ال �ع��اج �ل��ة في
الشريط أسفل الشاشات حفاظًا على ماء
الوجه .وراح بعضها ينفخ بالصواريخ
ال� �ح� �م� �س ��اوي ��ة وي� � � ��وزع ال ��وص ��اي ��ا ع�ل��ى
العرب والعالم حول كيفية ّ
العدوان
صد
ّ
وب �ل �س �م��ة ال� �ج ��راح ال �غ��زي��ة ،ف�ي�م��ا ف��ض��ل
ال�ب�ع��ض اآلخ ��ر ّ
زج األزم ��ة ال�س��وري��ة بما
يحصل ف��ي غ��زة وك�ي�ف�ي��ة «إراح� ��ة بشار
األس ��د» .ه�ك��ذا ،أب��دت  lbciأول م��ن أمس
ام�ت�ع��اض�ه��ا ف��ي م�ق��دم��ة ن �ش��رة أخ�ب��اره��ا
امل�س��ائ�ي��ة م� ّ�م��ا س� ّ�م�ت��ه «االخ �ت �ب��ار املبكر
لحركة «ح �م��اس» ف��ي م�ح��ور املمانعة»،
وسألت عن تأثير ذلك على «مسار األزمة
السورية» ،فيما ذهبت  Mtvالى ربط ما
ي�ح��دث ف��ي س��وري��ا ب��ال�ع��دوان على غ��زة،
و«ك�ش�ف��ت» م��ا تشعر ب��ه «إس��رائ�ي��ل» من
ارت �ي��اح ج ��راء م��ا ي�ح��دث م��ن م �ج��ازر في
ّ
س ��وري ��ا واط �م �ئ �ن��ان �ه��ا إل ��ى أن أح � �دًا لن
يجرؤ على إدانتها تجاه ما ترتكبه من

إسرائيليون يتابعون التطورات في جنوب بلدة نيتيفوت (نير إلياس ــ رويترز)
ّ
مجازر بحق «املدنيني العزل» في القطاع!
أما «الجديد» فواصلت دعمها للمقاومة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ع �ب��ر م �ق��دم��ة م ��ن ال �ع �ي��ار
الثقيل تشيد ب��ال�ص��واري��خ الحمساوية
ال� � �ت � ��ي أص� � ��اب� � ��ت ال � �ع � �م� ��ق ال �ص �ه �ي ��ون ��ي
وباملعادلة التي أرستها املقاومة كلغة
وحيدة يفهمها الكيان العبري .لكن في
مقابل كل تلك الحماسة امللهبة ،لم تقرن
املحطة هذا األداء بشكل فعلي عبر إفراد
مساحة له ،أك��ان في البرامج السياسية

أم ع �ب��ر إج� � ��راء ت �ع��دي��ل ع �ل��ى ب��رام �ج �ه��ا
املعتادة مؤازرة ملا يحدث في غزة!
وح��ده��ا ق�ن��اة «امل�ي��ادي��ن» ك��ان��ت ف��ي امل�ي��دان
ب �ك��ام��ل ط��اق�م�ه��ا وش��راي �ي �ن �ه��ا امل �م �ت��دة من
ب� �ي ��روت ال � ��ى ف �ل �س �ط�ين امل �ح �ت �ل��ةً ،وأخ � ��ذت
على عاتقها عملية التغطية ،رافعة شعار
«غ � � ��زة ب ��رس ��م ال � �ع� ��رب وال� ��رب � �ي� ��ع» ب ��أل ��وان
العلم الفلسطيني .ع� ّ�رف��ت مشاهديها إلى
مسيرة الشهيد الجعبري وت��اري��خ نضال
ح��رك��ة «ح� �م ��اس» م �ن��ذ ت��أس �ي �س �ه��ا .نقلت

«الشبيحة» و«المندسون» يتضامنون مع «حماس»
قاسم قاسم
خ �ل��ال األش � �ه� ��ر امل ��اض� �ي ��ة ،أب� �ل ��س ب�ع��ض
ال � �ن� ��اش � �ط�ي��ن ع � �ل� ��ى م � � ��واق � � ��ع ال � �ت� ��واص� ��ل
االج�ت�م��اع��ي «ح��رك��ة امل �ق��اوم��ة االس�لام�ي��ة
�اس» .وق�ي��ل بحقها م��ا ل��م ي�ق�ُ�ل بحق
ح �م�
ُ ِّ
أح� ��د .ش��ك��ك ف��ي ن��واي��ا ق��ادت �ه��ا ،خ � ِّ�ون ��وا،
ِّ
وهمش تاريخهم النضالي .بالنسبة إلى
ه��ؤالء« ،ح�م��اس» اليوم ليست «حماس»
ّ
عام  ،2008عندما شن العدو االسرائيلي
ع �م �ل �ي ��ة «ال � � ��رص � � ��اص امل � �ص � �ب� ��وب» ع �ل��ى
القطاع .حينها كانت «ح�م��اس» مقاومة
شريفة بطلة .أما اليوم وبعد الذي جرى
ف��ي س��وري��ا ،وامل��واق��ف ال�ت��ي أعلنها ق��ادة
«حماس» وخروجهم من سوريا وإغالق
مكاتبهم بالشمع األح �م��ر ،تبدلت نظرة
ه� ��ؤالء ت �ج��اه ال �ح��رك��ة االس�ل�ام �ي��ة االك ّ�ب��ر
في فلسطني .هاجموها واتهموها بأنها
ع�م�ي�ل��ة ل�ق�ط��ر ب�س�ب��ب م��وق�ف�ه��ا ال�س�ي��اس��ي
وان�ت�ق��ال رئيس مكتبها السياسي خالد
م�ش�ع��ل م��ن دم �ش��ق ال ��ى ال ��دوح ��ة .آخ ��رون

ك��ان��ت م��واق�ف�ه��م أل �ط��ف ،ف��ات�ه�م��وه��ا بقلة
الوفاء تجاه البلد الذي احتضنهم عندما
ك��ان��وا مشتتني ف��ي االرض .بينما اعتبر
ّ
ال�ب�ع��ض أن «ح �م��اس» ق ��ررت ت��رك العمل
امل� �ق ��اوم ،واالل �ت �ح��اق ب��ال �س �ي��اس��ة ال�ع��ام��ة
للتنظيم األم «االخوان املسلمني» املهادن
لالنظمة املتصالحة مع اسرائيل.
ل �ك��ن ب �ع��د اغ� �ت� �ي ��ال ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د ال �ع��ام
لكتائب القسام أحمد الجعبري ،تغيرت
نظرة هؤالء تجاه «حماس» .في اللحظة
ال � �ت ��ي س� �ق ��ط ف �ي �ه��ا ال� �ج� �ع� �ب ��ري ش �ه �ي �دًا،
ت �ض��ام��ن ه� ��ؤالء م��ع ال �ح��رك��ة وم�ص��اب�ه��ا.
ّ
اعتبروا أن الجسم العسكري لـ«حماس»
ال ع�ل�اق ��ة ل� ��ه ب��ال �س �ي��اس��ة ال �ح �م �س��اوي��ة.
م �ق��ات �ل��و ال �ق �س��ام ب �ن �ظ��ره��م ال ع�ل�اق��ة لهم
بالسياسة .فهم مثل عناصر «حزب الله»
ال ي �ه �ت �م��ون ب��ال �س �ي��اس��ة وه ��م م�ل�ت��زم��ون
فقط بقتال ال�ع��دو االس��رائ�ي�ل��ي كما كتب
ب�ع�ض�ه��م ع �ل��ى ال �ف��اي �س �ب��وك .ه� �ك ��ذا ،م�ن��ذ
أن ب ��دأت ع�م�ل�ي��ة «ع �م��ود ال �س �ح��اب» كما
اطلق عليها الجيش االس��رائ�ي�ل��ي ،ع��ادت

«ح�م��اس» ال��ى موقعها الحقيقي بحسب
بعض أنصار النظام السوري .لذلك كان
التضامن معها واجبًا.
بالطبع ،التضامن مع الحركة االسالمية
وعمليتها العسكرية «ح�ج��ارة سجيل»
ل��م ي�خ��ل م��ن ب�ع��ض التلطيشات للحركة
وق � �ي � ��ادت � �ه � ��ا .ك � �ت� ��ب ب � �ع� ��ض ال� �ن ��اش� �ط�ي�ن
ّ
ع �ل��ى ال �ف��اي �س �ب��وك أن «ص� � ��اروخ ف �ج��ر 5
ال � ��ذي وص� ��ل ال� ��ى ت ��ل أب� �ي ��ب م �ج��وس��ي».
ّ
ل �ك��ن ك ��ات ��ب ال �ت �ع �ل �ي��ق ت �ن��اس��ى ب ��ذل ��ك أن
ع�لاق��ة ح �م��اس ب��ال�ج�م�ه��وري��ة االس�لام�ي��ة
االي��ران �ي��ة ف��ي ع��ز «االزم � ��ة ال �س��وري��ة» لم
تتضرر .رئيس وزراء حكومة «حماس»
اسماعيل هنية كان في إيران منذ أشهر،
م �خ��اط �ب��ًا االي ��ران� �ي�ي�ن ف ��ي ذك � ��رى ال �ث��ورة
ّ
االس�لام�ي��ة ،كما أن ال�ق�ي��ادي الحمساوي
محمود ال��زه��ار ك��ان في ضيافة الرئيس
االي� ��ران� ��ي ف ��ي ط� �ه ��ران م �ن��ذ ق ��راب ��ة ث�لاث��ة
أش �ه��ر« .ال��زك��زك��ات» ل��م تنحصر ببعض
ّ
ال�ت�ع�ل�ي�ق��ات .ك�ت��ب آخ ��رون أن ال�ص��واري��خ
التي تطلق على «اسرائيل» هي سورية

