
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  231، ص )2006 ربيع( 66، العدد 17المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  *إسرائيل من سيئة أخبار
Bad News from Israel 
 
Greg Philo and Mike Berry 
London: Pluto Press, 2004. 
315 pages. $19.95 paper. 

   
 إنما الفلسطينية لالنتفاضة البريطاين التلفزيون أنباء تغطية بأن القائل الوهم ظل يف يعمل زال ما شخص أي على
 يف) Media Group" (غروب ميديا" لـ الرائع اإلجناز هذا يقرأ أن املسؤول، الصحافة بدور وتقوم املعلومات، تقدم

 بما األساسية واالحتالل الصراع وقائع مقارنة: متين هو ما بقدر بسيط الدراسة هذه منهج إن. غالسغو جامعة
 التلفزيون أنباء مشاهدو يحصله الذي والفهم املعرفة مستوى تفحص ثم كأنباء، البريطاين التلفزيون يقدمه

 األساسي املصدر التلفزيون أنباء نشرة اعتبروا" بريطانيا يف السكان من% 79 أن إىل ونظراً. النزاع عن البريطاين
 للصراع املشاهدين فهم مستوى عن الدراسة هذه إليها تخلص التي االستنتاجات فإن ،)200 ص" (العامل ألنباء
  .عصرنا يف املتواصلة األحداث وأطول أهم من واحد أنباء تقديم البريطاين التلفزيون التزام ملدى مهماً تقويماً تمثل

 الصهيونية احلركة والدة منذ ،"الصراع تواريخ" يف بصبر يغوص الكتاب، ثلث نحو على احملتوي األول، الفصل
 الصراع حتدد التي املهمة واللحظات احلوادث جميع بتناول الفائقة العناية مع شارون، أريئيل حكومة حتى

". للمضمون حتليل" دراسات اجتاه يف القراء يأخذ الثاين الفصل. واإلسرائيليين الفلسطينيين كال إىل بالنسبة
 هذه أخذ ومدى اإلخبارية، البريطاين التلفزيون برامج يف الصراع تغطية كيفية تفحص هي الفصل هذا من والغاية
: هي الدراسة تتفحصها التي التغطية وجماالت. الكتاب من األول الفصل يف املفصلة التواريخ االعتبار يف التغطية

 مفاوضات) 3( الصراع؛ يف استشهدوا الذين األشخاص جنائز تغطية) 2( وأوصافهما؛ والعنف الصراع صور) 1(
  ).100 ص( اجلانبين من املستعملة التكتيكات) 4( السالم؛

  
 القسم" فإن ذلك، من بدالً. وأصوله الصراع تواريخ رواية يف للتفسيرات التام الغياب شبه هو الساطع واالستنتاج

 أحد عبر كما وهو،). 102 ص" (الصدامات آخر على والتعليقات الدراماتيكية الصور يف مستغرق التغطية من األكبر
 صور لتفسير مغزى ذي سياق أي يُعطى ال). 102 ص" (رصاص أزيز جمرد" البريطانية، اإلذاعة هيئة حمرري

 الدعم ذكر إىل يُؤتى ال ؛)103 ص( اجلنائز خالل دائماً الفلسطينيون يبديهما اللذين ،"والهياج املستعر الغضب"
 األميركيين بقيام يثقون ال الفلسطينيين بأن املشاهد يُخبَر عندما إلسرائيل األميركي والسياسي واملايل العسكري

 ذلك مثال( احمللي سياقها يف غالباً اإلسرائيليين الساسة أفعال تُفَسَّر وبينما ؛)106 ص" (النزهاء الوسطاء" بدور
 التحرير حلركة املعقد السياسي السياق فإن ،)الصقور من شارون صد يحاول الذي احلمائم من براك إيهود

  ).108 ص( عرفات ياسر وأفعاله، واحد رجل مشيئة إىل يُختزل املفتتة الفلسطينية
  

 االحتالل" بصفة يوصف ال اإلسرائيلي الوجود كان إذا الصراع مدار يفهموا أن حقاً املشاهدون يستطيع هل
 يُصوَّر ذلك من بدالً ؟"االحتالل يف أساسياً واستراتيجياً عسكرياً دوراً للمستوطنات" بأن يُخبَروا مل إذا أو ،"العسكري

 يستطيع هل ؟)124 – 116 ص" (لألذى عرضة صغيرة جمتمعات يف قلقون أفراد" أنهم على املستوطنون
 الفلسطينيون جرّاءها يعاين التي العواقب" عليهم تُعرض مل إذا الفلسطينيون يقاتل لِمَ يستوعبوا أن املشاهدون

 األراضي يف املياه موارد جميع فعلياً حتتكر إسرائيل أن كيف لهم يُبَيَّن ومل" العسكري االحتالل حتت املقيمون
  ؟)117 – 115 ص( احملتلة

  
 الذي الوقت ضعف على يحصلوا مل فاإلسرائيليون. التغطية يف الثغرات حد عند تقف ال املشاهد على الهجمة أن يرغ

 هادئة أجواء يف معهم املقابالت على احلصول إىل أقرب أيضاً كانوا بل فحسب، للتحدث الفلسطينيون عليه حصل
 قدرة أقل" الفلسطينيون كان القاسي، الحتاللا وقائع ومضايقات ضغط حتت املقابل، ويف). 136 ص" (ومريحة
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 مالت كله ذلك ونتيجة). 137 ص" (واملنظمة القوية اإلسرائيلية العامة العالقات بفعالية يجابهوا أن على بكثير
  ).144 ص" (اإلسرائيلية واملنظورات واألفعال، التصريحات،" إبراز إىل منظمة بصورة التغطية

  
 من الثالث الفصل مفصلة بصورة ويتناولها توقعها، يمكن والعرض التغطية يف املنظم التقصير هذا نتائج إن

 ص( من يحتل كان من بساطة بكل يعرفوا مل املشاهدين من فكثيرون". اجلمهور دراسات" عنوان حتت الكتاب،
 املستوطنين وأن األراضي يحتلون الذين هم الفلسطينيين أن يعتقد املشاهدين من أكبر عدد كان" وفعالً ؛)217

 االحتالل آثار عن كافية معلومات يملكون ال فكانوا من، يحتل من يعرفون كانوا الذين أمّا ؛)128 ص" (فلسطينيون
 تفهم مل املستوطنات أن كما العسكري، لالحتالل خاضعة تعتبر تكن مل) احملتلة فاألراضي"( ؛)218 ص(

 ص." (املتحدة للواليات معادين الفلسطينيون كان لِمَ تفهم أي ثمة يكن ومل" ؛)219 ص" (ذلك من جزءاً باعتبارها
 يطالبون الذين هم الفلسطينيين أن أظن كنت. يقاتلون لِمَ أفهم أكن مل" الدراسة يف املشاركين أحد عبر وكما). 221

 ص" (شيء منها يُفهم وال ملخبطة، حالة إنها: "آخر مشاهد قول هذا من واألفضل). 222 ص..." (األرض من باملزيد
240.(  

  
 الرابع الفصل يف الصراع؟ أخبار تغطيته يف املسرحي الشكل بهذا البريطاين التلفزيون قصَّر لِمَ إذاً؟ هذا يحدث فلِمَ

 اجلمهور، استيعاب لقضايا طاقة أية تخصص قلما األنباء حترير غرف: املمكنة األسباب بعض املؤلفان يقدم
 الذين الصحافيين من% 99 كون ؛)244 ص" (لها اخملصص الوقت يف العمل إجناز آليات" على ذلك من بدالً  وتركز

 اإلسرائيلية احلكومة من املعلومات من منتظماً مدداً باستمرار ويتلقون القدس، يف ويعملون يقيمون النزاع يغطون
 ألي الفعلي بهش والغياب ،)245 ص( الناشطة اإلسرائيلية العامة العالقات ماكينة فعالية ؛)245 ،137 ص(

" جوهره يف فعل ردات قبيل من" األحوال أفضل يف يكون وجد إذا وهو معاكس، فلسطيني عامة عالقات جمهود
  ).251 ص(
  

 تغطية لتحقيق املناضلين ألولئك أمل بصيص يبرز واجلبن، الصحايف للتقصير احملبطة الصورة قلب ومن ذلك، مع
. الصراع وقائع أبسط على االطالع سيئ أو مطلع غير البريطاين اجلمهور أوالً،. فلسطين/إلسرائيل أفضل إعالمية
 البريطانيون املشاهدون ثانياً، لالحتالل؛ العام الفهم يف أساسي لتحسين واسعة مساحة ثمة: أُخرى بعبارة

 مستوى إن" ثالثاً، التلفزيونية؛ األنباء نشرات تقدمها التي اإليجاز الشديدة التغطية جرّاء وحمبطون ساخطون
 هو وهذا رابعاً، ؛)257 ص" (يشاهدون ملا فهمهم بمستوى جداً  مباشراً اتصاالً يتصل باألنباء املشاهدين اهتمام
 ما). 258 ص" (الصراع أصول عن املزيد يعرفون عندما حاداً تغيراً تتغير أن يمكن املشاهدين مواقف إن" األهم،

 بالتزاماتها تقوم اإلعالم وسائل أن من للتأكد العمل أهمية على الكتاب هذا من أبلغ دليل يقدم أن املمكن من كان
 على دائبة تعمل التي النفوذ الشديدة املتعددة القوى من الرغم على اجلمهور، إطالع من الئق مستوى على للحفاظ
  .اجلوهرية مهمتها تخريب

  
   بوزيد أحمد

  ورئيس مؤسس
Palestine Media Watch 
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