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جدل

إعالميو مصر :زيارة رام اهلل تطبيع؟
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
ح ��امل ��ا ه � ��دأت ال �ع��اص �ف��ة ال �ت ��ي أث��ارت �ه��ا
زي � � � � � ��ارة ث �ل��اث � ��ة أع � � �ض� � ��اء م� � ��ن م �ج �ل��س
إدارة «ن �ق��اب��ة ال�ص�ح��اف�ي�ين امل�ص��ري�ين»
لألراضي الفلسطينية املحتلة بتصريح
إس��رائ �ي �ل��ي وغ �ي��ره��م م ��ن ال�ص�ح��اف�ي�ين
ال ��ذي ��ن ادع� � ��وا ت�س�ل�ل�ه��م خ �ل �س��ة ل ��زي ��ارة
امل�س�ج��د األق �ص��ى ،ف� ّ�ج��ر رئ �ي��س «ات �ح��اد
امل�ن�ت�ج�ين ال� �ع ��رب» إب��راه �ي��م أب ��و ذك��رى
ّ
قنبلة ح�ين أع�ل��ن أن س�ل�ط��ات االح�ت�لال
رف � �ض� ��ت ال � �س � �م� ��اح ل � ��ه ب ��امل � �ش ��ارك ��ة ف��ي
اجتماع «اتحاد إذاعات الدول العربية»
ال � � ��ذي ان� �ط� �ل ��ق أول م� ��ن أم� � ��س ف� ��ي رام
الله.
ق� � ��ال أب� � ��و ذك� � � ��رى ع� �ل ��ى ص �ف �ح �ت��ه ع �ل��ى
ف��اي �س �ب��وك إن ال ��رئ ��اس ��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
تفاوض السلطات اإلسرائيلية ملنح وفد

االتحاد من مصر إذنًا بالدخول ،معتبرًا
أن انعقاد املؤتمر «محاولة عربية لكسر
ح��اج��ز ال �خ��وف ع �ن��د ال �ع��رب م��ن زي ��ارة
األراض� ��ي امل�ح�ت�ل��ة ،وات �ه��ام��ات التطبيع
التي تالحق كل من ّ يقوم بذلك».
وأعلن أب��و ذك��رى أن��ه شخصيًا صاحب
ف� �ك ��رة «ك� �س ��ر ال � �خ� ��وف ع �ن ��د امل �ص��ري�ي�ن
وتفتيت ف�ت��وى تحريم زي ��ارة األراض��ي
امل�ح�ت�ل��ة ع�ل��ى امل�س�ل�م�ين ل�ف� ّ�ك ال�ع��زل��ة عن
الشعب الفلسطيني» ،ووص��ف منتقدي
هذه الزيارات املدمغة بموافقة إسرائيلية
ّ
بأنهم «جهلة وعمالء للموساد».
وم��ن املتوقع أن يثير تعليق أب��و ذكرى
ال�ف��اي�س�ب��وك��ي ع��اص �ف��ة م��ن االن �ت �ق��ادات
ض��د «ات �ح��اد إذاع� ��ات ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة»،
ّ
وخ� �ص ��وص ��ًا أن ش �خ �ص �ي��ات إع�ل�ام �ي��ة
مصرية ع� ّ�دة ،بينها نقيب الصحافيني
ض �ي��اء رش� ��وان ،اض �ط��رت إل ��ى االع �ت��ذار

ع��ن ع��دم تلبية ال��دع��وة ال�ت��ي استجاب
ل �ه��ا رئ �ي��س «ات� �ح ��اد امل�ن�ت�ج�ين ال �ع��رب»
بسبب حمالت االستنكار التي يتعرض
لها ّ
زوار املناطق الفلسطينية التي تقع

أقامت لجنة
«صحافيون ضد التطبيع»
اعتصامًا احتجاجيًا
في القاهرة

ت�ح��ت س�ي�ط��رة ال�ص�ه��اي�ن��ة .ف��ي امل�ق��اب��ل،
هناك من ّ
برر تلبيته للدعوة ،مثل رئيس
«مدينة اإلنتاج اإلعالمي» حسن حامد.
ّ
األخ �ي��ر ش��دد ع�ل��ى أن زي��ارت��ه الحالية
لرام الله ضمن الوفود العربية املشاركة
ف��ي االج �ت �م��اع ال� �ـ  17ل�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�س�ي��ق
العليا ب�ين الفضائيات العربية ،تأتي
«تأكيدًا على عروبة فلسطني.
ف��ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون ه ��م أص �ح ��اب األرض
وال�ق�ض�ي��ة» ،وف��ق م��ا نقلت عنه «وك��ال��ة
أن �ب��اء ال �ش��رق األوس� ��ط» .ورف ��ض حامد
التطبيع التي يطلقها البعض،
اتهامات ّ
الفتًا إل��ى «أن�ه��ا دع��وة م��ن جهة عربية،
وال عالقة لها بالسلطات اإلسرائيلية،
ل � � ��ذا ي� �ج ��ب أن ن� �ض ��ع ه � � ��ذا امل� ��وض� ��وع
جانبًا».
زي � � ��ارة ب �ع ��ض أع � �ض� ��اء م �ج �ل��س إدارة
«ن� � �ق � ��اب � ��ة ال � �ص � �ح� ��اف � �ي�ي��ن امل � �ص� ��ري�ي��ن»

ل� �ل ��أراض � � ��ي امل � �ح � �ت � �ل� ��ة ،دف� � �ع � ��ت ل �ج �ن��ة
«صحافيون ضد التطبيع» إلى تنفيذ
اع� �ت� �ص ��ام رم� � ��زي مل � ��دة خ �م��س س��اع��ات
أم��ام النقابة الكائن في وسط القاهرة،
ل �ل �م �ط��ال �ب��ة ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق م ��ع األع� �ض ��اء،
استنادًا إلى قرارات الجمعية العمومية
ل �ل �ن �ق��اب��ة ال� �ت ��ي ح� �ظ ��رت ال �ت �ط �ب �ي��ع م��ع
س�ل�ط��ات االح �ت�ل�ال ق�ب��ل ت�ح��ري��ر جميع
ّ
األراضي الفلسطينية ،علمًا بأن اللجنة
أن�ش�ئ��ت ت��زام �ن��ًا م��ع اإلع�ل��ان ع��ن زي ��ارة
وف��د النقابة األخ�ي��رة .وجمعت الحملة
عشرات التواقيع إلحالة أعضاء الوفد
ال �ص �ح��اف��ي إل ��ى ال�ت�ح�ق�ي��ق أم� ��ام لجنة
م �س �ت �ق �ل��ة ،ف �ي �م��ا أع �ل �ن��ت م �ج �م��وع��ة م��ن
أعضاء «شعبة املصورين الصحافيني»
عن زيارة مشابهة يتم تنظيمها حاليًا
ل��وف��د م��ن امل �ص��وري��ن ،راف �ض�ين م��واف�ق��ة
رئيس الشعبة على تلبية الدعوة.

الفلسطينيون
يطلبون
منكم
المقاطعة
للبنان
حصة أيضًا

القدس المحتلة ــ حسام غوشة
ض� ّ�ج��ة ك �ب �ي��رة أث ��اره ��ا ان �ع �ق��اد م��ؤت�م��ر
«اتحاد إذاعات الدول العربية» (اللجنة
ال �ت �ن �س �ي �ق �ي��ة ال �ع �ل �ي��ا ب�ي�ن ال �ف �ض��ائ �ي��ات
ّ
العربية) ال�ـ  17في رام الله بني  8و 12
كانون الثاني (يناير) الحالي ،بمشاركة
شخصيات إعالمية من  16دولة عربية.
هذه الخطوة التي يعتبرها الناشطون
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون ت�ط�ب�ي�ع��ًا ص��ري �ح��ًا م��ع
االح�ت�لال اإلسرائيلي ،قوبلت بسذاجة
ت� ّ
ّ
الفلسطينية
�ام��ة ف��ي إع �ل�ام ال�س�ل�ط��ة
ِّ
ُ
�ام ال�ع��رب��ي .إع�ل�ام ي ��روج للزيارة
واإلع�ل ّ
ع � �ل� ��ى أن � � �ه� � ��ا ن � �ص� ��ر ع � �ظ � �ي ��م ل �ل �ق �ض �ي��ة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن � ّ�ي ��ة« :اج � �ت � �م� ��اع اإلذاع � � � ��ات
ال�ع��رب�ي��ة ل �ل �م� ّ�رة األول� ��ى ف��ي ف�ل�س�ط�ين»،
ّ
ك��أن فلسطني غير محتلة ،وزي��ارة وفد
العرب ومشاهدتهم للواقع
اإلعالميني
ّ
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي إن � �م� ��ا ي ��أت� �ي ��ان «ت ��أك� �ي� �دًا
لعروبة فلسطني».
تصريح وكيل وزارة اإلعالم الفلسطينية
محمود خليفة خالل املؤتمر الصحافي
الذي عقد في مبنى وزارة اإلعالم في رام
الله مساء اإلثنني املاضي حول انعقاد
امل��ؤت�م��ر ،ج��اء ل��دح��ض ه��ذه «البطولة»،
ّ
إذ ق ��ال إن «إس��رائ �ي ��ل ت �ض��ع ال�ع��راق�ي��ل
أم� � ��ام وص� � ��ول ال� ��وف� ��ود ال �ع ��رب �ي ��ة ال �ت��ي
ُي �ف �ت��رض أن ت �ش��ارك ف��ي االج �ت �م��اع ،إذ
لم تصدر إال  31تصريحًا من أص��ل 74
للوفود العربية املشاركة ،ولم ّ
تقدم أي
ّتفسير لهذه اإلج ��راءات التي ت��دل ّعلى
أن�ه��ا دول��ة اح�ت�لال وتثبت للعالم أنها
ليست شريكًا للسالم» .لكن بعد مجازر
االح � �ت�ل��ال وع �ن �ص��ري �ت��ه وإم� �ع ��ان ��ه ف��ي
التطهير العرقي ،هل كان العالم ينتظر
رفض منح تصاريح دخول لهذه الوفود
ال �ع��رب �ي��ة ح �ت��ى ي �ت��أك��د أن «إس ��رائ �ي ��ل»
ُ ّ
دولة احتالل؟ وهل تشكك الشخصيات
اإلع �ل��ام � �ي � ��ة وأص � � �ح� � ��اب ال� �ف� �ض ��ائ� �ي ��ات
ال �ع��رب �ي��ة وغ �ي��ره��م م ��ن امل� �ش ��ارك�ي�ن ف��ي
املؤتمر بما يشاهدونه على شاشاتهم
حتى أرادوا التأكد بأنفسهم؟
م � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ،ق � � ��ال ال � �ن� ��اش� ��ط وامل� �ن� �ت ��ج
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ال � �ش� ��اب ن� �ض ��ال ال ��زغ � ّ�ي ��ر
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» إن ه ��ذا االج �ت �م��اع «ي�ث�ي��ر
ً
ت� �س ��اؤال أس��اس �ي��ًا ع ��ن دور م ��ا ي�س� ّ�م��ى
ب��ال �ش �ب �ك��ات ال �ف �ض��ائ �ي��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ف��ي
ادخ��ال فكرة وج��ود الكيان الصهيوني
إل ��ى ال��وع��ي ال �ع��رب��ي» .وأض � ��اف« :ه��ذه
�ف
امل� � ��ؤس � � �س� � ��ات اإلع� �ل��ام � � �ي� � ��ة ل � � ��م ت� �ك� �ت � ِ
ب��اس �ت �ض��اف��ة امل �ح �ل �ل�ي�ن وال �س �ي��اس �ي�ي�ن

في تشرين األول (أكتوبر) املاضي،
أعلنت «نقابة املحررين اللبنانيني»
قرارًا مثيرًا للجدل اتخذته بتلبيتها
ّ
الفلسطينية
دعوة زميلتها
لزيارة رام الله ،قبل أن تلغيه بعد
حملة االنتقادات التي تعرضت
لها .حينها ،كان يفترض أن يحل
وفد من ثالثة صحافيني لبنانيني
بضيافة «نقابة الصحافيني
الفلسطينيني» في 15تشرين الثاني
(نوفمبر) املاضي إلحياء ذكرى
«عيد االستقالل الوطني» (إعالن
الجزائر  )1988الذي تحتفل به
مناطق السلطة الوطنية في غزة،
وأجزاء من الضفة .وقد سبق لنقيب
املحررين الياس عون (الصورة) أن
قال لـ«األخبار» إن جوازات السفر
ُ
«سترسل في  12نوفمبر إلى سلطة
رام الله» قبل أن تعدل النقابة عن
قرارها املثير للجدل.
(محمد سباعنة ــ فلسطني)
ّ
الصهاينة عبر شاشاتها ،بل إنها اآلن
ُ
شرعن وجود الكيان عبر تعاطيها مع
ت ِ
ت��أش �ي��رات وأذون � ��ات ص� ��ادرة م��ن خ�لال
سفاراته في العواصم العربية لدخول
فلسطني املحتلة».
ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ،ع� ّ�ب��ر امل �ش��ارك��ون في
امل��ؤت�م��ر ع��ن س�ع��ادت�ه��م ال�ب��ال�غ��ة ل��زي��ارة
ّ
ف�ل�س�ط�ين ل �ل �م� ّ�رة األول � ��ى ،واع �ت �ب��روا أن
ال � �ه� ��دف م� ��ن ه � ��ذه ال � ��زي � ��ارة ه� ��و ت��أك �ي��د
«ل �ع��روب��ة ف �ل �س �ط�ين» .ع �ق��ب االت �ه��ام��ات
ب��ال�ت�ط�ب�ي��ع ال �ت��ي وج�ه�ت�ه��ا ج �ه��ات ع��دة
ل�ل�م�ش��ارك�ين ف��ي امل��ؤت �م��ر ،ش ��دد رئ�ي��س
«م��دي �ن��ة اإلن� �ت ��اج ّاإلع �ل�ام� ��ي» امل �ص��ري��ة
حسن حامد على أنها «دع��وة من جهة
ع��رب�ي��ة ه��دف�ه��ا ت��أك�ي��د ع��روب��ة فلسطني،
وال ع�ل�اق ��ة ل� �ه ��ا ب��ال �ط �ب��ع ب��ال �س �ل �ط��ات
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة .ل ��ذا ي �ج��ب أن ن �ض��ع ه��ذا
املوضوع جانبًا» .كالم حامد جاء خالل
تصريح لـ «وكالة أبناء الشرق األوسط»

رد المشاركين
معروف ،فـ«زيارة
السجين ال تعني
السجان»
التطبيع مع ّ

ع�ل��ى ه��ام��ش اح�ت�ف��ال اس�ت�ق�ب��ال ال��وف��ود
ّ
العربية مساء الثالثاء امل��اض��ي ف��ي رام
ّ
ال �ل��ه .ق��د ت �ك��ون ن��ي��ة اإلع�لام �ي�ين ال�ع��رب
ط� ّ�ي�ب��ة ،وي �ك��ون ه��دف�ه��م م��ن ال��زي��ارة هو
ب��ال �ف �ع��ل ت��أك �ي��د ع ��روب ��ة ف �ل �س �ط�ين ،لكن

ّ
م��ا ف��ائ��دة ال �ن �ي��ات؟ ال�ج�م�ي��ع ي �ع��رف أن
االح� �ت�ل�ال ي�س�ي�ط��ر ع �ل��ى ج �م �ي��ع ح ��دود
ف�ل�س�ط�ين وال ي�م�ك��ن ألح ��د ال ��دخ ��ول من
دون اس� �ت� �ح� �ض ��ار «ف� � �ي � ��زا» وت �ص��ري��ح
مسبق منه ،وهو ما حصل عليه بعض
امل� �ش ��ارك�ي�ن ف ��ي امل��ؤت �م��ر ُ
وح ��رم ��ت م�ن��ه
ّ
األغلبية .فكيف ال يكون للزيارة عالقة
بسلطات االحتالل؟
�ق آخ� � � ��ر ل� ��رئ � �ي� ��س ق� �ط ��اع
وف� � � ��ي ت � �ع � �ل � �ي� � ٍ
اإلن�ت��اج ف��ي «مدينة اإلن�ت��اج اإلع�لام��ي»
م�م��دوح ي��وس��فّ ،
عبر األخ�ي��ر أيضًا عن

سعادته البالغة لزيارة رام الله ،ولفت
ّ
إل ��ى أن «ال ��زي ��ارة ت�ش�ك��ل دع �م��ًا للشعب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،خ�ص��وص��ًا ب�ع��د م��ا أث��اره
ي��وس��ف ال� �ق ��رض ��اوي رئ �ي��س «االت� �ح ��اد
العاملي للعلماء املسلمني» حول تحريم
ّ
زي� � ��ارة ال� �ق ��دس امل �ح �ت �ل��ة» .ك � ��أن ال �ه��دف
م��ن ال ��زي ��ارة ه��و ال ��رد ع�ل��ى ال �ق��رض��اوي
وتحويل قضية وطنية إلى مماحكات.

ب��دوره ،علق الكاتب الفلسطيني ع��ادل
س �م��ارة ع�ل��ى صفحته ع�ل��ى ف��اي�س�ب��وك:
«ل��و ك��ان م��ن دع ��وا ه��ذا ال��وف��د جريئني
أو واث � � �ق �ي ��ن ب� � �ه � ��ذه امل � � �ظ �ل ��ات (م� �ظ� �ل ��ة
ال �س �ل �ط��ة وم �ظ �ل��ة ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة)،
ألق��ام��وا م�ن��اظ��رة بينه وب�ي�ن مناهضي
ّ
التطبيع» ،قبل أن يعلق ساخرًا« :من ال
يعرف معنى التطبيع حتى اآلن ،فالله
يساعدنا عليه».
رد امل �ش��ارك�ين وال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى امل��ؤت�م��ر
س�ي�ك��ون م �ع��روف��ًا؛ ف �ـ«زي ��ارة ال�س�ج�ين ال
ت�ع�ن��ي ال�ت�ط�ب�ي��ع م��ع ال �س� ّ�ج��ان» .م�ق��ول��ة
فلسطني
لطاملا رفضها الناشطون في
ّ
ّ
امل �ح �ت��ل��ة ع �ل��ى اع �ت �ب��ار أن �ه��ا ك �ل �م��ة ح��ق
�ل .فالتأكيد ع�ل��ى ع��روب��ة
ي��راد ب�ه��ا ب��اط� ّ
َ
ف �ل �س �ط�ين ي �ت �ح��ق��ق ع �ن��دم��ا ي �ت��م ت �ب �ن��ي
س � �ي ��اس ��ات إع�ل��ام� � ّ�ي� ��ة واض� � �ح � ��ة ت �ج��اه
ف�ل�س�ط�ين امل�ح�ت�ل��ة ،ال ت�ح�ص��ر ح��دوده��ا
بالضفة الغربية وغزة.

