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ـدس وتل أبيب تحت النار
الصحف الغربية و المعاناة االنسانية

الشعلة

نادين كنعان
فيما احتلت عملية «عمود السحاب»
ّ
م ��رات ��ب م �ت��أخ��رة ف ��ي س��ل��م أول ��وي ��ات
الصحافة الفرنسية املشغولة بزواج
امل �ث �ل �ي�ي�ن وح � �ق ��وق امل� �ه ��اج ��ري ��ن ،ب��رز
اه �ت �م��ام م �ل �ح��وظ ب �ه��ا ف��ي اإلع�لام�ين
األميركي والبريطاني رغم االختالف
في مقاربتهما للعدوان االسرائيلي
ّ
ع�ل��ى غ� ��زة .خ� ّ�ص�ص��ت م�ع�ظ��م وس��ائ��ل
إع �ل� ّ�ام ب �ل�اد ال �ع��م س� ��ام أل� �ب ��وم ص��ور
ي�ل��خ��ص امل �ج��ري��ات ال�ع�م�لان�ي��ة خ�لال
األي� ��ام امل��اض �ي��ة .وح��اول��ت صحيفتا
ال�ـ«واش�ن�ط��ن ب��وس��ت» وال�ـ«ن�ي��وي��ورك
ت ��اي� �م ��ز» امل � ��وازن � ��ة ب�ي�ن ال� �ط ��رف�ي�ن ف��ي
ع ��دد ال �ص��ور ون��وع�ي�ت�ه��ا .أم ��ا امل��وق��ع
اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ل �ش �ب �ك��ة «س � ��ي أن أن»
ف�ت��أل��ف أّل �ب��وم��ه م��ن  25ص ��ورة م��ال��ت
ف�ي��ه ال��دف��ة ـ �ـ خ�لاف��ًا ل �ل �ع��ادة ـ �ـ لصالح
امل�ع��ان��اة الفلسطينية ال�ت��ي ت�ص� ّ�درت
ال� �خ� �ب ��ر ال ��رئ� �ي� �س ��ي .وب �ي �ن �م��ا رب �ط��ت
م� �ع� �ظ ��م وس � ��ائ � ��ل اإلع � �ل � ��ام ال �غ ��رب �ي ��ة
ب �ي�ن ال� � �ع � ��دوان وم� �ج ��ري ��ات «ال ��رب �ي ��ع
ال� �ع ��رب ��ي» ،ب� ��رز ت �ن��اق��ض واض � ��ح ف��ي
ت�غ�ط�ي��ة ال �ـ«واش �ن �ط��ن ب ��وس ��ت» حني
أش� � ��ارت ع �ل��ى م��وق �ع �ه��ا اإلل �ك �ت��رون��ي
إل ��ى خ�ب��ر ال �ع ��دوان م��ن خ�ل�ال ص��ورة
كبيرة ألم فلسطينية تبكي رضيعها
ال� ��ذي اس �ت �ش �ه��د ّ ف ��ي إح� ��دى ال �غ ��ارات
ّ
اإلسرائيلية ،لكنها رك��زت على «حق
إس ��رائ �ي ��ل ف ��ي ال ��دف ��اع ع ��ن ن�ف�س�ه��ا»،
ّ
وح��رص��ت ع�ل��ى ال�ت��أك�ي��د أن ال �غ��ارات
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ت��أت��ي ف��ي إط ��ار «ال � ّ�رد»
على الصواريخ الفلسطينية .وتبنت

الصحيفة وجهة النظر اإلسرائيلية
ف��ي وص�ف�ه��ا ل �ـ«ح �م��اس» بـ«التنظيم
ّ
اإلره � ��اب � ��ي» ،م �ع �ت �ب��رة أن م ��ا ي �ح��دث
«ع �م �ل �ي��ة ت �ح��وي��ل أن� �ظ ��ار» ي �ق��وم بها
ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ب �ش��ار األس� ��د عن
«ال�ح��رب األه�ل�ي��ة» ال��دائ��رة ف��ي ب�لاده،
ّ
م ��رج� �ح ��ة أن «ح � � ��زب ال � �ل� ��ه» م� �ش ��ارك
ف�ي�ه��ا .اه �ت �م��ام ال �ـ«ن �ي��وي��ورك ت��اي�م��ز»
ب� ��ال � �ع� ��دوان ل� ��م ي �ك ��ن ب ��ال� �ق ��در ن �ف �س��ه.
ت�ط� ّ�رق��ت إل��ى امل��وض��وع بخبرين هما
ال �ن �ف��ي اإلس��رائ �ي �ل��ي إلس �ق��اط ك�ت��ائ��ب
«عز الدين ّ
القسام» لطائرة استطالع،
وق��درات «حماس الجديدة واملختلفة
ً
ع ��ن  »2008م ��ؤك ��دة ع �ل��ى م�ع�ن��وي��ات
الفلسطينيني «العالية».
امل� �ف ��اج ��أة ال �ك �ب ��رى أح��دث �ت �ه��ا ش�ب�ك��ة
«س��ي أن أن» م��ن خ�ل�ال أداء إع�لام��ي
م �خ �ت �ل��ف ع ��ن ذاك ال � ��ذي ات �ب �ع �ت��ه ف��ي
ح��رب تموز  2006وح��رب غ��زة .2008
ّ
ش��اه��دن��ا ص ��ورًا ت��رك��ز ع�ل��ى ال�ش�ه��داء
الفلسطينيني وخ �ص��وص��ًا األط �ف��ال،

اعتبرت «واشنطن
بوست» ما يحدث «عملية
تحويل أنظار» يقوم بها
الرئيس السوري

ّ
وأخ� � � � � ��رى ع � �ل� ��ى ال� � � �خ � � ��راب ف� � ��ي غ� � ��زة
وال� �غ ��ارات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ف��ي ال�ق�ط��اع.
ال � �خ � �ب� ��ر ال� ��رئ � �ي � �س� ��ي ب � � ��دأ ب� ��امل� ��واق� ��ف
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وال � ��وض � ��ع امل� �ي ��دان ��ي
ه�ن��اك ،متطرقًا إل��ى امل��واق��ف العربية
وال��دول�ي��ة ،م��ع تعديله ب��اس�ت�م��رار .لم
ّ
تبرر الشبكة املمارسات اإلسرائيلية،
لكنها س��اوت بني الضحية والجالد،
وأرف � �ق� ��ت امل� �ق ��ال ب ��آخ ��ر ي� �ت� �ح � ّ�دث ع��ن
«شعور األطفال بالخوف الدائم» في
م�س�ت��وط�ن��ة أش �ك �ل��ون .ال� �ـ«غ ��اردي ��ان»
البريطانية أيضًا لم تضع االعتداءات
اإلس��رائ �ي �ل �ي� ّ�ة ف��ي خ��ان��ة «ال ��دف ��اع عن
ال�ن�ف��س» ،لكنها أدخ�ل��ت األح ��داث في
غ � ّ�زة ض�م��ن م� ّ
ّ
تخصصها
�دون��ة ح� ّ�ي��ة
ع� � ��ادة ل �ل �ش��رق األوس � � ��ط إل � ��ى ج��ان��ب
التطورات في سوريا واألردن .أما «بي
ّ
ب��ي س ��ي» ،ف��رغ��م اح �ت�لال غ ��زة الخبر
ال��رئ�ي�س��ي ع�ل��ى موقعها اإلل�ك�ت��رون��ي
وع� � ��رض ت� �ق ��اري ��ر خ ��اص ��ة مل��راس �ل �ه��ا
ف��ي ال�ق�ط��اع ع��ن «م��أس��اوي��ة األوض��اع
ّ
وكمية الخراب الذي خلفته
املعيشية،
ّ
إس��رائ�ي��ل» ،لكنها س��رع��ان م��ا جزمت
ّ
ب��أن املواطنني «يريدون إنهاء القتال
ً
فورًا» ،معتبرة أن ما يجري «عمليات
متبادلة بني الطرفني».
أم��ا م��وض��وع تأثير م��واق��ع التواصل
االجتماعي على مجريات الحرب في
ّ
غزة فعاد إلى الواجهة .الـ«غارديان»
والـ«سي أن أن» ناقشتا أهمية تويتر
ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،وس��أل�ت��ا ع��ن إمكان
ت� �ح � ّ�ول ��ه إل � ��ى أداة «ح � � ��رب إع�ل�ام �ي��ة
ج � ��دي � ��دة» وع � ��ن م � ��دى ت �غ � ّ�ي ��ر ق ��واع ��د
اللعبة في ظل الـ«نيوميديا».

تحية من طراز فجر 5
لحظة بلحظة م��ا يحصل ف��ي ال�ق�ط��اع في
ن �ج��اح ي �س� ّ�ج��ل ل �ه��ا ف ��ي اخ �ت �ب��اره��ا األول
ل�ت�غ�ط�ي��ة ال� �ع ��دوان اإلس��رائ �ي �ل��ي ع �ل��ى غ��زة
بعد أشهر على انطالقتها ،فيما بقيت كل
من «الجزيرة» و«العربية» منغمستني في
األزم��ة السورية ،ول��م تعيرا شأنًا للعدوان
ول ��و ب�م�ن�ت�ص��ف ال �ق��در ال� ��ذي ق��دم��ات��اه في
حرب  ،2008خصوصًا القناة القطرية التي
لم تبلغ مرحلة تغطيتها السابقة للحرب
ع �ل��ى ال �ق �ط��اع ع �ب��ر ف �ت��ح ال� �ه ��واء ل �ل��وق��وف

كتب بعض الناشطين
على الفايسبوك ّأن
«صاروخ فجر  5الذي وصل
الى تل أبيب مجوسي»

واي��ران �ي��ة ال �ص �ن��ع ،ب�ي�ن�م��ا ال ��وق ��ود ال��ذي
ت�س�ت�خ��دم��ه ال �ط��ائ��رات االس��رائ �ي �ل �ي��ة هو
ّ
ق �ط��ري .وب�ي�ن ه��ذا وذاك ،ف ��إن االن �ج��ازات
ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا رج� ��ال ال �ق �س��ام ف��ي امل �ي��دان
أج� �ب ��رت أغ �ل��ب ال ��ذي ��ن ك ��ان ��وا ي�ه��اج�م��ون
«حماس» على التضامن معها ،معيدين
ّ
الزم��ة أن «ح�م��اس امل�ق��اوم��ة غ�ي��ر حماس
السياسة» .لكن على املقلب اآلخر ،اعتبر
ّ
أنصار «الثورة السورية» أن «حماس» ــ
ورغم الحمالت التي اعتبرتها «عميلة»ــ
ت �ق��ات ��ل ال � �ع ��دو االس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،م ��ا ي�ع�ن��ي
ّ
ب��ال �ن �س �ب��ة ال �ي �ه��م أن «ال � �ث� ��ورة ال �س��وري��ة

ع �ل��ى ت ��داع �ي ��ات ال � �ع� ��دوان ودع � ��م امل �ق��اوم��ة
الفلسطينية .كذلك ،شرعت « BBCالعربية»
ف��ي تغطية ال�ح��دث عبر البث ال�ح� ّ�ي وفتح
املجال أمام مختلف التعليقات والتحليالت
على م��ا ي�ج��ري ،خصوصًا بعد تضامنها
مع مراسلها في غزة جهاد املشهراوي الذي
فجع بمقتل طفله الرضيع ( 11شهرًا) في
ّ
أول أيام العدوان .لكن «بي .بي .سي ».ظلت
ّ
على ح�ي��اده��ا «ال�ق��ات��ل» ال ��ذي ال يميز بني
الجالد والضحية.

وسط التطور النوعي العسكري الذي أظهرته املقاومة
الفلسطينية ف��ي قصفها ل�ع�م��ق األراض� ��ي املحتلة،
ً
وصوال الى تل أبيب عبر استخدامها صاروخ «فجر
 »5اإلي��ران��ي ال�ص�ن��ع ال��ذي خ��رق منظومة ال��دف��اع في
ُ
الكيان الصهيوني التي تعرف بـ«القبة الحديدية» ،برز
اسم قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري اإليراني
الجنرال قاسم سليماني الداعم لحركات املقاومة في

العالم ،وال سيما في لبنان وفلسطني.
ع� �ل ��ى ص� �ف� �ح ��ات ال� �ع ��ال ��م االف � �ت � ��راض � ��ي ،ق � ��ام ب�ع��ض
مستخدمي فايسبوك باستبدال ص��وره��م املعتادة
بوضع صورة الجنرال ،فيما ذهب البعض اآلخر الى
كتابة رس��ال��ة ل��ه م��ن سطرين ت�ق��ول« :ال��ى فلسطني...
تحية من ط��راز فجر  .5وبعد ،املخلص الحاج قاسم
سليماني».

تعوض التخاذل
مجموعات التواصل ّ
ستهاجم العدو االسرائيلي عند سقوط
نظام األسد» كما كتب بعضهم.
ب ��ال �ط �ب ��ع م� �ث ��ل ه� � ��ذه ال �ت �ع �ل �ي �ق ��ات الق ��ت
هجومًا وهجومًا مضادًا من قبل انصار
النظام السوري وخصومه.
ف �ب��ال �ن �س �ب��ة مل ��ؤي ��دي ال� �ن� �ظ ��ام« ،امل �ع��ام��ل
ال� �س ��وري ��ة ه ��ي ال �ت ��ي ص �ن �ع��ت ص ��واري ��خ
ف�ج��ر ،»5-ول��م ترسل ه��ذه ال�ص��واري��خ من
ّ
قطر .كما علق أحدهم «قطر ارسلت موزة
 1ب�ي�ن�م��ا ارس �ل��ت س��وري��ا ف�ج��ر  .»5-منجهتهم ،معارضو النظام السوري ّ
ردوا
من خالل نشر تعليقات ان ما يجري في
غ��زة اآلن «ال�ه��دف منه اب�ع��اد النظر عما
ي �ج��ري ف ��ي س ��وري ��ا م ��ن أح � � ��داث» .وك ��أن
ال��رئ �ي��س ال �س ��وري ات �ص��ل ب��االس��رائ�ي�ل��ي
طالبًا منه فتح الجبهة لتخفيف الضغط
عنه.
هكذا ،بني هذا وذاك وبني أبلسة حماس،
وتأييدها يبقى مقاومو القسام يدفعون
ه��م ض��ري�ب��ة ال ��دم ب�ل�ح�م�ه��م ،وبوصلتهم
دائمًا هي القدس.

نشطت املجموعات الفلسطينية على
ّ
ال� �ف ��اي� �س� �ب ��وك .أص� �ب ��ح ك ��ل غ� � ��زي ع�ل��ى
م��وق��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي االش�ه��ر
ً
م��راس�ل�ا ل�ن�ق��ل م��ا ي �ج��ري ف��ي ال�ق�ط��اع.
اس�ت�خ��دم��وا هواتفهم ال��ذك�ي��ة اللتقاط
ال� � �ص � ��ور ل� �ل��اض� � ��رار ال � �ت� ��ي اح ��دث �ت �ه ��ا
ص ��واري ��خ ال� �ع ��دو .ك �م��ا ن �ق �ل��وا ال��واق��ع
ال ��ذي ي�ع�ي�ش��ون��ه .خ�ل�ال ع� ��دوان 2008
تعلم هؤالء كيفية نقل الحدث .لكنهم
تعلموه بالطريقة الصعبة ،فبعضهم
دف��ع ال��دم واستشهد وه��و يفعل ذل��ك.
اذ خ�لال عملية «ال��رص��اص املصهور»
ت�ح��ول اب �ن��اء غ��زة ال��ى م��راس�ل��ي ح��رب،
لكنهم وقعوا في أخطاء مميتة .كانوا
ي� ��ذك� ��رون ام ��اك ��ن اط �ل��اق ال� �ص ��واري ��خ،
ن ��اق� �ل�ي�ن ب� ��ذل� ��ك م � ��ا ي� �ش ��اه ��دون ��ه ع �ب��ر
ن � ��واف � ��ذه � ��م .ف � ��ي اح� � � ��دى امل � � � ��رات ك �ت��ب
اح��ده��م على ح��ائ��ط مجموعة «ام��ام��ي
اآلن م�ق��اوم��ون ينصبون منصات في
ح��ي الشجاعية» .ل��م يطل االم��ر كثيرًا
ح �ت��ى ق �ص��ف ال �ح��ي ب� �غ ��ارات ع ��دة من

قبل طيران ال�ع��دو .بعد االنتباه لهذه
النقطة اص�ب��ح امل��راس�ل��ون اك�ث��ر ح��ذرًا،
ُ
فمنع تحديد اماكن اطالق الصواريخ.
ّ
ب�ع��د ح ��ل ه ��ذه امل�ش�ك�ل��ة ب ��رزت مشكلة
أخ ��رى وه ��ي ال�ن�ق��ل امل �ب��اش��ر لعمليات
اط �ل ��اق ال � �ص� ��واري� ��خ .ف� �ك ��ان ال �ط �ي ��ران
االس� ��رائ � �ي � �ل ��ي ب� �ع ��د ك� ��ل خ� �ب ��ر ي �ن �ش��ر،
ي �ق �ص��ف امل �ج �م��وع��ة امل� �ق ��اوم ��ة .ه �ك��ذا،
وب �ع��دم��ا س �ق��ط دم اص �ب �ح��ت االخ �ب��ار
تنقل متأخرة  10دقائق وذلك من أجل
تأمني خ��روج املجموعات املقاتلة من
مكان اطالق الصواريخ .نشأت العديد
م��ن الشبكات االخ�ب��اري��ة الفلسطينية
التي تتقاطع معلوماتها مع االخرى.
م � � ��ن ج � �ه � �ت � �ه� ��م ،ي � �ع � �ت � �م ��د ال �ل��اج� � �ئ � ��ون
الفلسطينيون ف��ي ال�ش�ت��ات ع�ل��ى ه��ذه
امل ��واق ��ع ل�ت�ل�ق��ف االخ� �ب ��ار ال �ت��ي تنقلها
ال �ي �ه��م ف��ي م�خ�ي�م��ات�ه��م وش �ت��ات �ه��م .في
ال� �ف� �ت ��رة امل ��اض� �ي ��ة غ ��اب ��ت ال �ف �ض��ائ �ي��ات
العربية عن الساحة الفلسطينية ،ولم
تكن االعتداءات االسرائيلية تنقل على

ال �ه��واء م �ب��اش��رة ،او م��ن اول��وي��ات ه��ذه
ال �ق �ن��وات .ف�ق�ب��ل ب��داي��ة ع�م�ل�ي��ة «ع �م��ود
ال�س�ح��اب» ع��اش ق�ط��اع غ��زة  3اي��ام من
االع � � �ت� � ��داءات ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة وال � �ت� ��ي ل��م
تنقلها الفضائيات اال في نشرات املساء
لتمر مرور الكرام على اسماء الشهداء.
لكن االع�ل�ام االل�ك�ت��رون��ي وال�ع�م��ل ال��ذي
قامت به تلك املجموعات الفلسطينية
س � ��اه � ��م ف � ��ي م � �ع ��رف ��ة اب� � �ن � ��اء ال� �ش� �ت ��ات
ب�ت�ف��اص�ي��ل ت �ل��ك االع � �ت� ��داءات ،م�ع��وض��ة
ب��ذل��ك غ�ي��اب االع�ل�ام ال�ع��رب��ي .لكن ومع
ع ��ودة ال�ف�ض��ائ�ي��ات ال�ع��رب�ي��ة م��ع ب��داي��ة
الحرب على غ��زة لالهتمام ول��و جزئيًا
ب�م��ا ي �ج��ري ف��ي ال �ق �ط��اع اص�ب�ح��ت تلك
امل�ج�م��وع��ات م�ص��در م�ع�ل��وم��ات لبعض
ال �ف�ض��ائ�ي��ات ال �ع��رب �ي��ة ،وخ �ص��وص��ًا أن
ابناء القطاع هم اول من سيسمع صوت
االن � �ف � �ج ��ارات ب �ح ��ال ت �ع ��رض ق�ط��اع�ه��م
للقصف .ه�ك��ذا ،وم��ع اس�ت�م��رار املعركة
تحولت هذه املجموعات الى «رويترز»
و«أ ف ب» فلسطني.

