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شارع العولمة

  
تظاهرة تضامن مع الشعب الفلسطيني في شوارع      : لقطة سمعية من احدى االذاعات العربية الرسمية      

د   ... ...صور السيد الرئيس  "، رفع فيها المتظاهرون     ...العاصمة د الخال ًا  ... ...". ، وصور القائ رفع
ات المقصود ب        رئيس   "لاللتباس، ليس ياسر عرف سيد ال د الناصر      " ال ال عب د   " ب وال جم د الخال ". القائ

.ستحرر فلسطين، واالعالم الرسمي في بعض االنظمة ال يتحرر
*** 

 بصرية من احدى التظاهرات العربية غير الرسمية لم يتحدث عنها االعالم الرسمي،              - لقطة سمعية    
ات         ": تنظيمًا"وقبل ان تطفئها تظاهرات اآثر       المشهد يدور في دمشق، والصور المرفوعة لياسر عرف

د الناصروج ال عب تعادة     . م ن اس ى م صح حت ن االف شّح؟ لك نوات ال ل س د آ ا، بع أتون به ن ي ن اي م
ى التي خاطبت احد                     ة االول ة للوهل شخصيتين اريد محوهما من الذاآرة، آانت بعض الهتافات الغريب

.الصحافيين العرب المقيمين في لندن لتزآية خياراته االحتجاجية ومطالبته بالمزيد
ه و  ". القدس العربي "عبد الباري عطوان، رئيس تحرير جريدة    الصحافي هو     " القدس "آيف يعرفون

ت    ضًا االنترن ب، واي ة، ال ري ضائيات العربي روت؟ الف ى بي ى ال شق وال حت ى دم صل ال الث . ال ت ث
.التلفزيونات الفضائية واالنترنت والشارع: وسائل تعبير فّعلها العدوان االسرائيلي االخير

*** 
ة، من دون                   الفضائيات  ة صورتها االجمالي ، ال حاجة الثبات اهميتها، وان يكن من الضروري مقارب
رة "اختزالها ب  د                       ". الجزي ا عن ع به ضلية التي تتمّت دًا ورغم االف ة جي ا يكن اداء المحطة القطري فمهم

دان           د وحدها في المي م تع ساعة، ل دار ال سطين،   . صانعي الحدث لكونها مكّرسة لالخبار على م في فل
ي،              ص ار اسمها مقرونًا باسم محطة منافسة بذلت جهدًا مميزًا في االسابيع االخيرة هي فضائية ابو ظب

ل الخطيب          " ام بي سي  "فيما تستطيع    لها نبي ا مراس ع به ة التي يتمت ة الهادئ ى المهني ى  . الرآون ال حت
ًا   " سي ام بي "، نرى ايضًا "الجزيرة"التي خالها الجميع وقفًا على     " القاعدة"على جبهة    سجل اختراق ت

.لم يكن محسوبًا
ًا                     ان تكرسان وقت ان اللت  بالمقارنة، تبدو الفضائيات اللبنانية بعيدة جدًا عن المنافسة، بما في ذلك االثنت

ات    " تلفزيون المنار "ف. مديدًا لتغطية شؤون فلسطين    يظل منبرًا حزبيًا، ولم ينجح حتى اآلن في االثب
مشكلة معكوسة،  " المستقبل"يقول وليس لخياراته العقائدية، فيما يواجه       ان اولويته هي لالنتفاضة آما      

اذ يتأآد مرة جديدة انه على خط الرئيس الحص ُيعنى بالشأن الوطني ال السياسي، االمر الذي ينعكس               
.على خبرة بعض الصحافيين المولجين قراءة المالحق ومحاورة الضيوف عبر الهاتف

ل             " ام تي في    "، وال "بيتوتية"دتها  ، فعلى عا  "ان بي ان  " اما ال   ا حصل قب ًا عن المشهد آم ة آلي غائب
ا هي          ستان، وه ة لالرسال   "ذلك خالل الحرب في افغان زواء     " المؤسسة اللبناني ذا االن ا في ه تجاريه

ي زواريب  ة ف اء بالقهقه ة واالآتف سياسة العربي ضاء ال ي ف ا ف ي عن رأس حربته ررت التخل دما ق بع
.السياسة المحلية

*** 
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ًا   .  االنترنت ايضًا لم تكن بحاجة الى االزمة االخيرة لتثبت فاعليتها    ًا الكتروني لكن آل من يملك عنوان
عرائض على االنترنت للمطالبة بتحقيق في مجزرة    . يعرف مقدار الزيادة في المراسالت منذ اسابيع    

دعم االميرآي السرائ                 ريس او بوقف ال ستقاة   جنين او بنزع جائزة نوبل عن شمعون بي االت م يل، مق
ارير         شرات وتق سطين، ن من مواقع الصحف االسرائيلية والعالمية، صور او رسوم عما يحصل في فل

د، مع                  ... من مواقع المنظمات غير الحكومية     ى آل صندوق بري ًا ال عشرات المراسالت تصل يومي
وانهم               ه عن ك المرسل الي ال       . اشارة بضرورة توزيعها على آل من يمل ر من مق ر من      واآث يصل اآث

ه المفضلة                   وسط  . مرة، حتى صار من يتلقى آل هذه المعلومات في غنى عن البحث بنفسه في مواقع
.هذه الحمى، ال بد ان تسري الشائعات

بيلبرغ                    تيفن س سينمائي االميرآي س رًا االسبوع الماضي تحدثت عن عزم ال ًا آبي  واحدة لقيت نجاح
وق     د حق ة يؤآ ن االنتفاض يلم ع راج ف ى اخ تكلم    عل وم ان ت ضه المزع ن رف ق م سطينيين وينطل الفل

ئعة آانت مرآبة بإحكام، وجاءت على شكل نبأ موّقع         في الحقيقة، الشا  . اسرائيل باسمه، بصفته يهودياً   
ل                   ". هوليوود ريبورتر "منسوب الى جريدة     ًا، قب ا ملح د منه ى حد يجعل التأآ رة ال أة آبي آانت المفاج

ع             . اعادة توزيع النبأ   البحث االولي على الموقع االلكتروني للجريدة لم يعط شيئًا، وخصوصًا ان الموق
ة  ك وظيف ل احدى  ال ". ابحث"ال يمل ي ذي مه ف ر اس ى ان ظه ى، ال ة االول بيلبرغ للوهل شيء عن س

.الصفحات
وفي اليوم التالي، مراسالت  ". تلفيقة" الخبر، الخبر الحقيقي، تقول الجريدة، ان سبيلبرغ تعّرض الى        

.الكترونية من اآثر من مصدر تحذر من الشائعة وتطلب ابالغ من امكن
*** 

ر          الشارع، بعكس االنترنت والفض        يلة تعبي ه وس ذّآر بأن ى من ي ان بحاجة ال ذا    . ائيات، آ ام به من ق
ّدد سقف                         دما ح ا عن ة وغيره دان العربي ع البل التذآير؟ ياسر عرفات؟ ال شك انه حرك الناس في جمي

ذلك         . المعرآة بالشهادة  رًا، واالنترنت آ ق       . لكن الفضائيات لعبت دورًا آبي ات اطل يس فقط ألن عرف ل
ى      رة ا"شعار المعرآة عل وذج التظاهر                   " لجزي م نم ل ألن البث الفضائي عّم ردده، ب ا انفكت ت التي م

ولعل  . على آل العرب، بما في ذلك مواطنو الدول التي لم تشهد في تاريخها تظاهرة احتجاج واحدة                  
ا     شّجع اآلخرين   : هذا ما يعطي التظاهرات في بيروت اهميته ا ت ا آانت      . انه دو انه ت، فيب ا االنترن ام

ر م ي اآث صام ف ى االعت ادي ال يلة للتن ة وس سمح  . ن دول ذي ي وال ال اتف الج سى اله ن دون ان نن وم
رب           ن الغ ة م ي مدين شاهدين ف ئ الم يم، فينب م التعت ورة، رغ اهرة محظ ائع تظ ل وق ضائيات بنق للف

.بيد ان شارع العولمة ليس فقط لالحتجاج. السعودي بما يحصل في مدينة من الشرق
ائل          ضافر آل وس ى                  فبنتيجة ت ة ال ة او المادي ساعدات العيني ديم الم ر، اخذ التحرك من اجل تق التعبي

.الفلسطينيين مدى لم نشهد له مثيًال في السابق
*** 

شاشات   . وحده" الشارع العربي " لم يتحرك     ام يهودي   : مرت الصورة بشكل عابر على بعض ال حاخ
ة       بلباسه التقليدي وشعره المجدول، والى جانبه شخص آخر بالثياب ا          ة فارق لمدنية ومن دون اي عالم

ان             ستاين     : "قد تدل على انتمائه الديني او اصله االتني، واالثنان يضحكان وهما يهتف ري، بال ري، ف " ف
سهم                   ). فلسطين حرة، حرة  ( ة لب دو من طريق ددًا من الحاخامات يب تليها صورة عابرة اخرى تجمع ع

ة      المناهضة للصهيونية " ناطوراي آارتا "انهم من مجموعة     سية اليهودي  على اساس نمط من االرثوذآ
ى االرجح ان                      دنيا، وعل ذه ال وم في ه ة اسرائيل ال تق سابقة     " الهتيف "القائلة بان مملك صورة ال في ال

نهم رب           . م ب الع ى جان سبت ال وم ال اهروا ي ذين تظ دين ال ود الوحي دينون اليه ؤالء المت ن ه م يك ل
ساريين       ان   . االميرآيين وعدد من الناشطين الي ذين                  آ ود ال راد من اليه دو، اف ا يب ى م ضًا، عل اك اي هن

  يناهضون الصهيونية على اسس غير دينية، ويسارية عمومًا، وآخرون ال يرفضون فكرة دولة
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ات المتحدة        . اسرائيل لكنهم يتعاطفون مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره           العرب في الوالي
بيلبرغ   بدليل ا(وفي اوروبا يعرفون اهمية هذا الدعم       د   ). لشائعة التي سرت حول س واالنترنت والبري

ى زيف ادعاء           سها، عل رة من اسرائيل نف االلكتروني ينقالن الينا يوميًا عددًا من القرائن، واحيانًا آثي
ود            ع اليه ضائيات       . الصهيونية والمؤسسات اليهودية الرسمية النطق باسم جمي ا جاء اآلن دور الف ربم

شاهدي شرح لم ة آي ت دانهم،  العربي ي بل ون العرب ف ه المواطن ا يتخيل دًا مم ر تعقي ع االآث ذا الواق ها ه
  .من دون ان يعتقدوا ان العالم آله ضدهم" شارعهم"فيزيدون تفعيل 
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