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1لمستويات..جيععلىعسيرآنحاضآسنواتمنذفعانيالفلسطينيةلوطنية1قضميتنا

القوميالتفتتحالةوسط،الفلسطينيةللقضيةالفعالالنبضإرحاعبضرورةمنأوإيمانآ

تقدمآفيكثرصيغآيبلوررأيأونقاشلأكبصفحاتهاتفتحالآدإبيان،والمذهبيرالطائفي

مسألةفيمطرأبوأحمدالدكتوربحثمعونعدأ.وجماهيرها.المقاومةيننالعرىتوثيقسبيل

المفردية"العبادةمسألمةهي)والعربية،،الفلسطينيةلساحة1ع!خطورتهاتستفحل

لنهجهاأوالمقاومةلأخطاءوعقالانيموضوعينقدغيابمنذلكمايستتبعيم،،،للقيادات

السائد.

صحففيعامآعشربنتحربةتكونأنبنبغي

صحفية،أصولترسيخمنتمكنتقدومجلأتها،المقاومة

وأتخصوصآ،والبديهياتالمسلماتصوتعتبربها،ئعتذ

،الكبيرةالأسماءمنبالعديدحظيتقدالفلسطينيةالساحة

الطويلةالخبرةوذاتالجيد،المهنيالصحفيالماضيذات

هذاأنإلا.المعروفةالعربيةوالمجلاتالصحففي

أغلبفيمماجعلهاومجلأتها،المقاومةلصحفيتحققلم

مبرربدونمطبوعةصفحاتمجردوالحالاتالأحيان

)صحيفة(اسمعليهايطلقكببرةوبصعوبة،موضوعي

صحفرشخت،الطويلةالمسيرةهذهوعبرأو)مجلة(.

أصبحت،والنواقصالسلبياتمنمجموعةومجلاتهاالمقاومة

)نسخةتكوننكادمماجعلهالأغلبها،الأساسيةالسمة

مبالغةوليس.بعضعنتمييزهاالصعوبةمن(،واحدة

تختلفلا،والمجلاتالصحفمنالعديدلديناإنالقول

عنصدورهارغمالمضمونفيولاالأسلوبفيبعضهالاعن

،،ير"التحر

هذهفاعليةعدمإلىذلكأذىوقد،مختلفةتنظيمات

الفلسطييئالجماهيرفيالوممطفيخصوصآ،الصحف

أساسآ.إليهتتوخهالذيوالعربيئ

في،طوبلةومساهماتموضرعية،دراسةوعبر

ساحة،منأكثروفي،والمجلاتالصحفهذهمنأدعديد

مجملعلى(الاستعراضية)الظاهرةصفةإطلاقيمكن

،السنواتتلكطوالترشختالتيوالنواقصالسلبيات

الطاهرةهذهوتتبذى...الحالةهذهإلىوأذت

فيكلهاتوشرهاشرطآليرمظاهر،عدةفيالاستعراضية

منهاالعدبدأوبعضهاوجودولكن،والمجلاتالصحفكل

جمعهاوالموضوعيئالمنطقيئمنيجعل،ومجلةصحيفةكلفي

المظاهر:هذهوأهم..وأحدةظاهرةفي

والحقيقة:المصدافية-ا

الفلسطينيةالجماهيرلدىالأوفيالانطباعكان
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تتمئزأنهاومطبوعانها،المقاومةصحفإزاء،والعربية

غالبيةفيتتوفرانلاصفتانوهما،الحقيقةوقولبالمصداقية

إمابشكل،العربيةللأنظمةالمملوكة،العربيةالصحف

المقاومةمجلأتبعضأصرتوقد..مباشر.غيرأومباشر

للجماهير(الحقيقةكل..)الحقيقةشعارهافكانهذا،على

علىيعلوأوالاصوت(والأرضالإنساناجلأو)من

كان.إلح،..وأخيرآ(.أولأأو)الشعب(الشعبصوت

ومصارحةالحقيقةبقولالواضحالصريحالإقرارهذا

تتلفف،والعربيةالفلسطينيةالجماهيرجعلهوما،الشعب

،القولمبالغةولي!،والمجلاتالص!حفهذهقراءةعلى

)الهدف(ومجلتي،الأردنمرحلةفي)فتح(جريدةبأن

مناستقطبتاقد،لبنانفيصدورهمابدايةفيو)الحرية(

كانفمنمتوقعآ،يكنلمماوالمتتبعينوالأصدقاءالقراء

كانت،الأردنمرحلةفي()فتحجريدةأنيتصورأويصدق

مليونربععلىمايزيدوتوزع،طبعةمنأكثرئطبع

...؟نسخة

للمنظماتاللامنطقيالتكاثرومعوتدريجيأ،

فيالأساسهيالتنفليميةالصعوبةأصبحت،الفلسطينية

ابعدهاماوهذا؟والمجلاتالصحفهذهأغلبأطروحات

عنالدفاع،الأساسيهمهاأصبحلذ،الحقيقةعنئدريجيآ

،أخرىتنظيماتإزاءلبالغلوفي،التنظيممواقف

بلسانضيقبسكلناطقةصحفآالنهايةفيمماجعلها

مساحةمنذلكضئقوقدعنه.الصادرةالتنظيم

فيإلامتداولغيرأومعروفغيرأغلبهافأصبحجمهورها،

القراءعنوالبعيدةالمغلفةشبهودوائرهالتنظيممكاتب

والجماهه!.

أكبروالجماهيرالقراءصدمةكانت،سبقلمابالإضافة

الفلسطينية،القضيةبتطوراتالمتعفقالسياسيالجانبفي

المجلاتهذهفأغلب،العربيالصعيدعلىوبالذات

القارىءفأصبحلجماهيرها،الحقيقةكلالحقيقةتقللم

الصحفولامنالمقاومةصحفلامنالحقيقةلايعرف

الحقيقةهمهحائرآفوقف،جةالرسوشبهالرسميةالعربية

منالعديدوهناكفلايجدهما،عنهنمايبحث،والصدق

وعصفت،المقاومةعاشتهاالتيوالمواقفالموضوعات

معهاتتعاملوالمجلاتالصحفهذهتكنلم،بالقضية

85911)دل!صاا!إلا؟،،لىا)ا"ء،اأولاالىض،؟اس11ال!*الآه1!ا

عائدوهذا،والصدقالحقيقةموضوعةمعكاملبانسجام

مواجهةقيالجرأةأوعدمتنظيبمموقفعنالدفاعإلىإفا

العربية.الأنظمة

والمجلاتالصحفتعذديةذلكفيأيسهموقد

سعتإذمنها،أوالممؤلة،للمقاومةالمملوكة،والنشرات

الحقيقةحسابعلىدائماوهذا،والتزلفالمحاباةإلى

الصحيفةبينالشاسعةالهؤةذلكفأنتج،الموضوعية

عقليتصورأنولايمكن.إليها.أشرناالتيوالجماهير

نأيمكن!)فلسطين(،واضحةوطنيةفضيةأنأومنطق

والدورياتوالمجلاتالصحفمنالهائلالكمهذاتبرر

والمصداقيةالحقيقةالتزمتلوالتي،والمطبوعاتوالنشرات

هذاإلىوالتنظيماتالفصائلهذهاحتاجتلما،الكاملة

المنطقي.غيرالعددفيالكم

النجومية:النرجسية-2

السلبيةالسماتمناصبحتالتيالمظاهرهذهمن

النجومية()النرجسيةأسميهماومجلاتها،المقاومةلصحف

أطروحاتهمعوليسكسخص،)الفرد(معتتعاملالتي

الذيالإصرارفيالمظهرهذاويتبذىوأفكارء.ومواقفه

فيوالمتمثل(،مريضةنجومية)نرجسيةبإلاوصفهيمكنلا

أوتصريحأوتعليقخبركلمع)الفرد(صورةنشر

يبقىأنينبغي،مقاومةصحفأنهامتناسيةأومقابلة،

الأمنلأجهزةصورعمعروفةغيرسريآ،كادرهاأغلب

ويكفي،للغايةمنفرآالمظهرهذا.أصبحلقد.المعادية

بشكلوالمجلاتالصحفهذهأعدادمنعددأفيالتقاط

للأعضاءالمنشورةالصورلرصدتجئن،وبدونعثوائي

)هواةبأبوابيذكرنينماوالأصدقاء،والكوادروالقيادات

وأفضل،العربيةالفنيةالمجلاتفي(والتعارفالمراسلة

لنماذجالميدانيةالتطبيقيةالدراسة،ذلكعلىللتدليلوسيلة

منيقينعلىالجميعوليكن،المجلاتهذءمنعشوائية

إلىإلايهدفلاالذيالانتقاءوعشوائيةالطرحموضوعية

إلىنهدففلا،الموضوعيةالإعلاميةالسلوكياتتأصيل

...والتجريحالمناكفة

فتع:جريدةمثال.

سآخذه،النجوميةللنرجسيةالعشوائيالنموذجهذا

نجد؟فماذا،فتحجريدةمنأعدادثلاثةمن



:(81/3/5891ثنينلإا(03)لعددا

القيادةعضو-قدريللأخصورةالمانيةالصفحةفي.

فتح.لحركةالمؤقتة

عضوسليمانجابرللأخصورةالعالثةالصفحة.في

-فتح.الفلسطينيالوطنيالتحريرلحركةالثوريالمجلس

إقليممشرفأبوخضر،للأخصورةالثالثةالصفحةفي.

فغ.حركةفيسوريا

:25/3/8591الإثنين)31(العدد

سرأمين،أبوموسىللأخصورة،الثانيةالصفحةفي.

-فتح.الفلسطينياذوطنيالتحريرلحركةالموقتةالقيادة

اللمرةأبوموسىللأخصورة،الثالثةالصفحة.في

.القياداتبعضومعه(الثانية

اللمرةأبوموسىللأخصورةأيضآ،الثالثةالصفحةفيم

أبورعد،المقدمبينهممنأخرىقياداتومعه(الثالثة

الوطنيالتحريرحركةفيالعملياتغرفةرئيسمساعد

-فتح.الفلسطيني

الناطقالعملةأبوخالدللعقيدصورةالرابعةالصفحةفي.

الوطنيالتحريرلحركةالمشتركةالقيادةباسمالرسمي

-فتح.الفلسطيني

1/4/8591:الإثنين)32(العدد

سرأمين،أبوموسىللعقيدصورةالثانيةالصفحةفي.

-فتح.الفلسطينيالوطنيالتحريرطركةالموقتةأدقيادة

العملةأبوخالدللعقيدصورةالخامسةالصفحةفيم

الوطنيالتحريرلحركةالمشتركةالقيادةباسمالرسميالناطق

الشهيدمعسكرقائدفوازللأخوصورة،-فتحالفلسطيني

ضيام.عبدالله

نائبالصغير،زيادللمقدمصورة،السابعةالصفحةفي.

فتح.لحركةالثوريالمجلسسرأمين

عضوسليمانجابرللأخصورةالثامنةالصفحة.في

هلسابسامللأخوصورة،فتحلحركةالثوريالمجلس

مشرفأبوخضرللاخوصورة،فتحجريدةتحريررئيس

فتح.حركةفيسورياإفليم

:القاعدةمجلةمثال.

مجلةعلىالعشوائيالنموذجنف!ستطبيقوعند

نجد:"عدةلقاا"

:5/21/8491(14)العدد

أمين،غانمعبدالفتاجللأخزيتيرسم،الغلافصورة.

الفلسطينية.التحريرلجبهةالمركزيةاللجنةسر

عبدالفتاجللأخنفسهالزيتيالرسم،المالثةالصفحةفي.

غانم.

غانمععبدالفتاجللأخصورة،السادسةالصفحةفي.

غانم.عبدالفتاحللأخصورة،السابعةالصفحةفيم

غانم.عبدالمتلحللأخصورة،الثامنةالصفحةفي.

أبوعبدهللأخصورة،عشرةالتاسعةالصفحة.فى

)مقاتل(.التونسي

يوسفأبوالوليد-للأخصورة،العشرينالصفحةفيم

قائد،الفلسطينيةالتحريرلجبهةالمؤقتةالقيادةعضو،قطناني

.العنوات

منلقياداتالصورمنللعديدبالإضافةهذا

غوشه،سيمالدكتورصوربينهامن،أخرىثنظيمات

جورجوالدكتور،حواتمهنايفوالأخ4قدريوالأخ

حبش.

:1هـ89//31/.(2)العدد

عبدأسفطحشلأخصوش!3.عشرإ-هـإنجعةإلصفحةفيم

الفلسطينية.التحريرلجبهةالمركزيةاللجنةسرأمين،غانم

عبدالهاديللأخصورة،عشرةأضامنةاالصفحةفيم

الفلسطينية،التحريرلجبهةالمؤقتةالقيادةعضو،النشاش

.القاعدةمجلةتحريررئيس،المركزيالإعلامدائرةمسؤول

منهاأخرىتنظيماتمنقياداتلصوربالإضافةهذا

والأخقدريللأخجماعيةوصورة،حواتمةنايفالأخصورة

القاضي.عصاموالأخغوشهسميروالدكتورجبريلأحمد

:02/3/8591)9(العدد

عضوأبومروانللأخصورة،عشرةالثانيةالصفحةفي.

الفلسمينية.التحريرلجبهةالمؤقتةالقيادة

0891131إصسصااالأاضرشاأباا!!اا!8!ل-سس،12-11الر:ابالآه



الأخفيهايظهرجماعيةصورة،عشرةالثالتةالصفحةفي.

الجبهة.كوادروبعضسورياإفليمسرأمينالسعيدأبو

االدف:مجلةمثال"

مجلةعليالعشوائيالنموذجنفستطبيقوعند

نجد:،لهدفا

:4/2/8591)756(العدد

حبشجورجللدكتورصورة،عشرةالتاسعةالصفحةفي.

فلسطين.لتحريرالشعبيةللجبهةالعلمالأمين

عضوصلاحصلاجللأخصورة،العشرينال!صفحةفي.

فلسطينهلتحريرالشعبيةللجبهةالسياسيالمكتب

:/183/8591)762(العدد

حبشجورجللدكتورصورة،السادسةالصفحةفي.

فلسطين.لتحريرالشعبيةللجبهةالعامالأمين

مصطفىعليأبوللأخصورة،عشرةالرابعةالمسفحةفي.

فلسطين.لتحريرالشعبيةللجبهةالمساعدالعامالأميننائب

جورجللدكتورصورة،عشرةالخامسةالصفحة.في

المكتبعضو،اليمانيأبوماهرللأخوصورةحبش،

فلسطين.لتحريرالشعبيةللجبهةالسياسي

نايفالأخمنها،أخرىقياداتصورالعددوفي

حسواتمة.

:8591لم4لم768()ءالعدد

حبش.جورجللدكتورصورة،السادسةالصفحةفي.

.صلاحصلاحللأخصورة،عشرةالثالتةالصفحةفي.

يونسالعبدأبوللأخصورة،عشرةالثامنةالصفحةفي.

فلسطين.لتحريرالشعبيةللجبهةالسياسيالمكفعضو

جورجللدكتورصورة،والعشرينالتاسعةالصفحةفي.

حبش.

خالدالأخمنهاأخرىقياداتصورالعددوفي

.عرفاتوياسرالفاهوم

":الشعبالئضالمجلةمثالم

مجلةعلىالعشوائيالنموذجنفستيطبيقوعند

نجد:"،الشعبنضال9
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:11/3/8591(004)لعددا

حبعثدى.جورجللدكتورصورة،الثالثةالصفحةفي.

:18/3/8591(1.4)العدد

الأمين،غوشةسميرللدكتورصورة،الثالثةالصفحةفيم

الشعبي.النضاللجبهةالعام

غوشة.سميرللدكتورصورة،عشرةالحاديةالصفحةفي.

:41/4/8591(0)2العدد

العامينللأمناعجماعيةصورة،الثالثةالصفحةفيم

الفلسطيني.الوطنيالإنقاذجبهةلفصائل

الصورةتتكرر،عشرةوالحاديةالعاشرةالصفحتينفيم

.مراتتلاثنفسهاالسابقة

ذاتها.السابقةالصورةتتكرر،عشرةالثانيةالصفحةفيم

"الحرية":بحلةمثال.

"الحرية"،مجلةعلىالنموذجدراسةتطبيقوعند

:3/38591/(10181العدد

الأمينيعقوبطلعتللأخصورة،السادسةالصفحةفي.

الفلسطينية.التحريرلجبهةالعام

حواتمة،نايفللأخصورة،عشرةالسادسةالصفحةفيم

فلسطين.لتحريرالديمقراطيةللجبهةالعامالأمين

:01/3/8591(1811)العدد

حواتمة.نايفللأخصورة،الثالثةالصفحةفيم

.يعقوبطلعتللأخصورة،العاشرةالصفحةفي.

حواتمة.نايفللأخصورتان،عشرةالثانيةالصفحةفي.

جورجللدكتورصورة،عشرةالرابعةالصفحة.في

حبش.

سميرللدكتورصورة،عشرةالخامسةالصفحة.في

النشاشيبي.زهديمحمدللأخوصورة،غوشة

نايفللأخصورةوالعشريت،الثامنةالصفحة.في

للجبهةالمساعدالعامالأمينعبدربهياسروالأخ،حواتمة

فلسطين.لتحريرالديمقراطية



زهديمحمدللأخصورة،والثلاثينالثانيةالصفحةفي"

النشاشيبي.

مختلفةموعربيةفلسطينيةلقياداتصورالعددوفي

:42/3/8591(11)83لعددا

عبدربههياسرللأخصورة،الثالعةالصفحةفي"

حواتمة.نايفللأخصورة،عشرةالحاديةالصفحةفي"

فيهايظهرجماعيةصورأربع،عشرةالعانيةالصفحةفي"

حواتمة.نليفالأخكلها

عبدربه.ياسرللأخصورة،عشرةالعالثةالصفحةفي.

حواتمة.نايفللأخصورة،عشرةالرابعةالصفحةفي"

فيهايظهرجماعيةصورة،عشرةالخامسةالصفحة"في

القاضيعصاموالأخجبريلأحمدوالأخحواتمةنايفالأخ

.اخرىوقيادات

صلاجالأخمنهاعديدةلقياداتصورالعددوفي

خلف.

إ:الثورة"فلسطينمجلةمثال.

"الثورةأفلسطينمجلةعلىالنموذجتطبيقوعند

-فغالفلسطينيالوطنيالتحريرحركةبلسانالناطقة

(.الثوري)المجلس

:51/3/8591(4611العدد

تنظيممنقيلدفيلأفيصورةأيةالعددفييوجدلا"

.(الثوري)المجلس

أخرىتنظيماتمنلقياداتصورذاتهالعددفيولكن.

للأخوصورة26()صخلفصلاجللأخصورةمنها:

الدكتورفيهايظهرجماعيةوصورة26(،)صعرفاتياسر

31(،)صعرفاتوياسرحواتمةونايفحبشجورج

حبش،جورجالدكتورفيهايظهرأخرىجماعيةوصورة

وبسام،الفاهومخالد،عرفاتياسر،حواتمةنايف

ذاتهاالجماعيةالصورةوتتكرر32(،)صأبوشريف

نحتلفة،بقياساتو)36(و)35(و)34()32(ص

93(.)صالفاهوملخالدوصورة

:1/21/4891(931)لعددا

تنظيممنقياديلأيصورةأيةالعددفييوجد.لا

(.الثوري)المجلس

على،عرفاتلياسرصورعدةذاتهالعددفي.ولكن

و)35(.)34(وص)33(وص)31(صوفي،الغلاف

:1/2/8591(241)لعددا

تنظيممنقيلديلأيصورةايةالعددفييوجد.لا

(.الثوري)المجلس

)37(صعرفاتلياسرصورذاتهالعددفي.ولكن

حواتمةولنليف)93(،ع()أبومازنعباسولمحمود

)45(.ص

ا:الأما!"إلىمجلةمثال.

"الأمامإلى9مجلةعليمطبقأالنموذجدراسةوعند

نجد:

:26/5/4891)873(لعددا

العامالأمينجبريلاحمدللأخصورةالغلاف"علي

العامة.-القيادةفلسطينلتحريرالشعبيةللجبهة

الأمينالقاضيعصامللأخصورة)أيضأ(الغلافعلى"

)الصاعقة(.الشعبيةالتحريرحربطلائعلمنظمةالعام

الأمينغوشةسميرللدكتورصورة)أيضآ(الغلافعلى.

الفلسطيني.الشعبيالنضاللجبهةالعام

سرأمين،ابوموسىللعقيدصورة)ايضآ(الغلافعلى.

-فتج.الفلسطينيالوطنيالتحريرلحركةالمؤقتةالقيادة

القيادةعضمو،قدرىللأخصورة)أيضأ(الغلافعلىم

\.فحلحركةالمؤقتة

الأمينجبريلأحمدللأخصورة)السادسة(الصفحةفي.

العامة.القيادة-فلسطينلتحريرالشعبيةللجبهةاللعام

الأخ:منلكلصور(والعشرين)السابعةالصفحةفي.

غوشة،سميرالأخ،القاضيعصلمالأخ،جبريلأحمد

.قدريوالأخ،موسىأبوالعقيد

71ا!089)لبمراا!رإكانردا)اكركاا!وللر"!-؟ا،01العد!ابالآه



فيهايظهرجماعيةصورة(والعشرين)المامنةالصفحةفي.

كلها.السابقةالأسماء

فيهايظهرجماعيةصورة(والثلاث!ت)الثالثةالصفحةفي.

كلها.السابقةالأسماء

فيهايظهرجماعيةصورةوالعلاثين()السادسةالصفحةفي.

كلها.السابقةالأسماء

فيهايظهرجماعيةصورة(والثلاثين)الثامنةالصفحةفي.

كلها.السابقةالأسماع

فيهايظهرجماعيةصورة(والثلاثين)التاسعةالصفحةفي.

كلها.السابقةالأسماء

:992/21/8491(0)2العذد

شروروفضلللأخصورة،عثرةالسادسةالصفحةفيم

لتحريرالشعبيةللجبهةالسياسيالمكتبسرأمين

العامة.القيادة-فلسط!ت

:/24/118591)798(العدد

العامالأمينجبريلأحمدللأخصورةالثامنةالصفحةفيم

العامة.-القيادةفلسطينلتحريرالشعبيةللجبهة

جبريل.أحمدللأخصورةالعاشرةالصفحةفي.

جبريل.أحمدللأخصورةعشرةالثالثةالصفحةفي.

جبريل.أحمدللأخصورةعشرةالرابعةالصفحةفيم

القاضي.عصامللأخصورةعشرةالسادسةالصفحةفي.

غوشة.سميرللدكتورصورةعشرةالتاسعةالصفحةفي.

عبدالمحسنللأخصورةوالعشرينالثانيةالصفحةفيم

ميزر.أبو

ناجيطلالللأخصورةوالعشرينالرابعةالصفحةفي.

لتحريرالشعبيةللجبهةالمساعدالعامالأمين

العامة.القيادة-فلسط!ت

.قدريللأخصورةوالعشرينالخامسةالصفحةفيم

محمدللأخصورةوالعشرينالسادسةالصفحة.في

خليفة.

ناجي.طلالىللأخصورةوالعشرينالثامنةالصفحةفيم

اليماني.أبوماهرللأخصورةالثلاثينالصفحةفي.

ناجي.طلالطللأخصورةوالثلاثينالثانيةالصفحةيخام

.8591بى،)ث!،(\!-تإء!!ا؟-)!-،ر+-ت.21-1،اكل!ر!أبالآه81

د)الطلائع":مجلةمثال.

"الطلائع"،مجلةعلىمطبقآالنموذجدراسةوعند

نجد:

26/3/8591:)731(العدد

سرأمينالقاضيعصامللأخصورةالثامنةالصفحةفيم

الصاعقة.-قواتالشعبيةالتحريرحربطلائع

عصامالأخفيهايظهرصورةالتاسعةالصفحةفيم

القاضي.

:781/21/4891(1)7العدد

اغاضي.اعصامللأخصورةالسادسةالصفحةفيم

خليفة.محمدللأخصورةالسادسةالصفحةفيم

عضوعبدانعالمحمدالأخصورةالصأدسةأ!حفحةافيم

الصاعقة.لقواتالعامةالقيادة

الأخفيهايظهر،جماعيةصورةالسابعةالصفحةفيم

غوشة.سميروالدكتور،القاضيعصام

حبش.جورجللدكتورصورةالسابعةالصفحةفيم

عرفاتياسرمنها:أخرىلقياداتصورالعددوفي

القدومي.وفارودتىخلفوصلاح

:92/1/8591)723(العدد

رئيسالهيجاءأبوفرحانللأخصورةالثامنةالصفحةفي.

التحريرحربطلائعمنظمةفيالإعلامدائرة

الصاعقة.قوات-الشعبية

-عرفاث:فتحالئورة""فلسطينمجلةمثال.

"فلسطينمجلةعلىمطبقآالنموذجدراسةوعند

نجد:-عرفاتفتححركةباسمتصدرالتي"الثورة

:521/1/8591(04)العدد

.عرفاتياسرالأخفيهايظ!!صورةالغلافعلىم

وصورة،عرفاتبسرالأخصورةالسادسةالصفحةفيم

.العباسأبوالأخوصورةأبومازنالأخ

خلف.صلاحللأخصورةالسابعةالصفحةفيم

.عرفاتياسرللأخصورةالثامنةالصفحةفيم



أبونزارصخرللأخصورةعشرةالحاديةالصفحة.في

موسكويخاالتحريرمنظمةسفير

عرفاتياسرللأخصورةوالعشرينالسابعةالصفحةفيم

ملونة.كاملةصفحةبحجم

ياسرالأخفيهايظهرصورةوالعشرينالمامنةالصفحةفي.

،عرفاتياسرالأخفيهايظهرأخرىوصورة،عرفات

الوزيروخليلعرفاتياسر:الإخوةفيهايظهرثالثةوصورة

.وآخرونخلفوصلاح

:الإخوةفيهايظهرصورةوالعشرينالتاسعةالصفحةفي.

الصفحةوفيالوزير،وخليلعرفاتوياسرخلفصلاخ

ثالثةوصورة،أنفسهمالإخوةفيهايظهرثانيةصورةنفسها

كذلك.

:الإخوةفيهايظهرجماعيةصورةالثلاثينالصفحةفيم

الصفحةوفي،خلفصلاجالوزير،خليل،عرفلتياسر

للأخوصورة،عرفاتياسرالأخفيهايظهرصورةذاتها

عدنهفيالتحريرمنظمةممثلزكيعباس

فيها:يظهرجماعيةصورةوالثلاثينالحاديةالصفحةفي.

خلفوصلاحالسايحوعبدالحميدالوزيرخليلالإخوة

صورةأيضآالصفحةوفي،الزعنونوسليمعرفاتوياسر

ياسرالأخفيهايظهرثالثةوصورة،عرفاتياسرفيهايظير

.عرفات

،عرفاتياسرللأخصورةوالثلاثينالثانيةالصفحةفي.

الصفحةوفي،عرفاتياشللاخصورةالصفضوأعلى

.عرفاتياسرللأخفيهايظهرجماعيةصورثلاثكذلك

عبدالرحيمللأخصورةوالخمسينالحاديةالصفحةفيم

العربية.يرالترلجبهةالعامالأمينأحمد

.العباسأبوللأخصورةوالخمسينالثالثةالصفحةفي.

:17/11/8491()533العدد

وصورةعرفاتياسرللأخصورةالثالثةالصفحة.في

قدومي.فاروفللأخ!

ياسرالأخفيهايظهرصوهـةالأربعينالصفحةفيم

.عرفات

عرفاتياسرللأخصورةوالخمسينالثانيةالصفحةفي.

قدومي.فاروتهللأخ!وصورة

حواتمةنايفللأخصورةوالخمسينالرابعةالصفحةفي.

حبش.جورجللدكتوروصورة

:ء891لم2لم22)546(العدد

.عرفاتياسرللأخصورةالمالثةالصفحةفي.

.عرفاتياسرالأخفيهايظهرصورةالسابعةالصفحةفي.

عرفاتياسرللأخصورةوالعشرينالتاسعةالصفحةلا.

وملونة.الصفحةبحجم

عرفاتياسرالأخفيهايظهرصورةالثلاثينالصفحةلا.

كذلكوفيها،الفلسطينيةالعسكريةالقياداتمنومجموعة

.عرفاتياسرالأخفيهايظهرثانيةصورة

ياسرالأخفيهايظهروالثلاثينالثالعةالصفحة.في

.عرفات

ياسرالأخفيهايظهروالثلاثينالرابعةالصفحة.في

.عرفات

***

:والاستنتاجالتحليل.

مجلاتتسعمنالسابقةالنماذجتقديمإن

)27(أي،مجلةكلمنأعدادثلاثةبواقع،فلسطينية

مننحلل،تطبيقيةدراسةميدانتكونلأنتكفي،عينة

معالتعاملفيومنهجهاالمجلاتهذهأسلوبخلاالا

استنتاجإقوصولأ،الفلسطينيةوالشخصيةاحدت

هذهشخصيةمعالمتحددأصبحتالتيالعامةالسمات

العناوينعبرالسماتهذهندرسوسوف.المجلات

وأهمها:لها،الأساسية

الفرد:عيادة(أ)

،المجلاتهذهأنالعيناتهذهدراسةمنيلاحظ

معتمامآيتنافىنهجآ،السابقةالسنواتخلالىكرستقد

فأداة،المجلاتهذهعنهاتصدرالتيالثوريةالأداةطبيعة

تكريسرنهجترفضالتيالجماعيةالقيادةهيدائماالثورة

العالمدولأغلبفيتتكرس،العبادةوهذهالفرد،عبادة

)صناعةاسمالبعضعليهاأطلق،عديدةبوسائطالثالث

علىتنطبؤلاالصفةهذهبأنإيمانناكان!اذاالديكتاتور(،

8591091)دب!ساشء)1-د!نموبصا)،\!-ثصب-.12-1(عد!ابالآه



هذءتشريحلاينفيهذافإنالمقاومة،قياداتأغلب

الفلسطينيةالمقاومةأوساطفيتكرستالتيالفرديةالظاهرة

سوا؟،الأولالصفقياداتعلىالمستمرالتركيزهذاعبر

بدون،عديدةأحيانوفي،المقابلةأوالخبرأوالصورةبنشر

ينشرأنوالمنطقالعقليستسيغفكيفه.موضوعيمبرر

مجلةمن)41(العددفيصورضغانمعبدالفتاجللأخ

)31(العددفيأبوموسىللعقيدصورثلاثأو"،القاعدة9

العامينالأمناءلكلفةصورأواربع،فتحجريدةمن

من)204(عددفيالفلسطينيالوطنيالإنقاذجبهةلفصائل

حواتمةنايفللأخصورأوسبع"،الشعبأنضللمجلة

فرديتان،منهااثنتان"،"الحريةمجلةمنالعدد)1183(في

أحمدللأخصورأوثماني،جماعيةصورضمنوأربع

جماعية،صورضمنوخمس،فرديةمنهاثلاث،جبريل

صورضمنصوروثماني،لياسرعرفاتفرديةصورأربعأو

"فلسطينمجلةمن)054(العددفيجماعية

نأإلىأدىالفردعلىالتركيزهذالن.إلخ،..".الثورة

المقاومةفصائلأشبالهتافاتمنسهيرآهتافآيصبج

القائل:الهتافهووكوادرهل

أبوعمار.يانفديكبالدمبالروح-

حكيم.يانفديكبالدمبالروح-أو

أبوخالد.يانفديكبالدمبالروج-أو

كافة،إلخ،...نايفيانفديكبالدمبالروم-أو

يزالوماكانوهوهتاف،المقاومةلفصائلالعامينالأمناء

منومايستتبعهالنهجهذاإن.كافةالمناسباتفييتكرر

تكونالذيالثوريالسلوكمعتمامأيتناقض،سلوكيات

تمتالذيالفردوليسوالأرضللشعبدائماالأولوياتفيه

عبادةإن.قسريبشكل-الأحيانأذلب-فيصناعته

-الجماهيريةالحالاتأغلبفيتقابلهذه،الفرد

والمظهرية،الفرديةكرستلأنهاكبير،باستهجان-بالذات

والقضية.الوطنيفوقاعتبارفيالفردووضعت

الأمني:الحسانعدام)ب(

ومةالمقلصحفمنبقةالسلالعيناتدراسةإن

إنهاقلناإذانبالغلا،خطيرةمسألةعلىاليدتضع،ومجلانهل

القياداتغالبيةتعلقعلىتدللالتيالسائلأخطرمن

،الثورةبأمنالمخفةالفارغةالنجوميةبالمظهريةوالكوادر

ا!ر-)دبسى،1.8591،اس)اى!،ا!وإ3ث01-12،العد!الآم*02

قياداتعنمجانيةمعلوماتالمعاديةالأمنأجهزةتعطيلأنها

مبررأالمرءيجدأنالممكنمن.العسكريوكادرهاالمقاومة

الساحتينفيمعروفآرمزأباتتسياسيةسخصيةصورلنشر

ليسولكنحبش،جورجكالدكتور،والدوليةالعربية

نأيمكنهلاالمرءانإلا،لاحظناهالذيالنجوميبالإفراط

والصوروالحركيةالحقيقيةالأسماءلنشرمبررآيستوعب

فييقولونكا)البوزات(وبكافة،والملونةالعاديةالشخصية

فيلاحظناكما،والأمنيةالعسكريةللقياداتالتصوير،عالم

ومنها:استعرضناها،التيالسابقةالعينات

لحركةالمؤقتةالقيادةسرأمين،أبوموسىالعقيدصورة-

العسكريوالقائد،-فتحالفلسطينيالوطنيالتحرير

سابقآ.أعلنكما،الفلسطينيةللقوات

باسمالرسميالناطى،العملةأبوخالدالعقيدصورة-

المتقدمة.العسكريةالكوادروأحد،المشتركةالقيادة

ونائب،عسكريممبمؤولالصغير،زيادالمقدمصورة-

فتح.لحركةالثوريالمجلسسرأمين

ومساعد،عسكريمسؤولابورعد،المقدمصورة-

الوطنيالتحريرحركةفيالعملياتغرفةرئيس

-فتع.الفلسطيني

فيالقواتمسؤول)أبوالوليد(قطنانييوسفصورة-

الفلسطينية.التحريرجبهة

عبدادلهالشهيدمسعكرقائدفواز،الأخصورة-

أسماءتقدمالتي،العديدةالأمثلةهذه.إلخ،...صيام

العدو،لأجهزةالعسكريةالقياداتومناصبوصور

تعب.وبدونمجانآ

العسكريةالقياداتههذ.تحتجلاولماذاذلك؟مبررما

سوىلذلكلامبررلصورها؟المتكرراليوميالنشرعلى

وترسخعليها،وتربواتعودواالتيالاستعراضيةالتربية

الثورية،الاعتباراتفوقفوضعوها،لديهمالنجوميةالرغبة

.الثورةوأمن

:للنجومانمقصودالمبكرالإعداد()ج

العربيالفنيالوسطفيالنجومإعدادغرارعلى

خاصةدعلئيةوميزانية،خطةتوضعحيث،والهوليودي



يبدأ،والمجلاتالصحفهذهففيكذلك،فنانلكل

نشريبدألذلك.مبكرأوالكوادرللعناصرالنجوميالاعداد

وضعهاكانمهنماالصغيرةللعناصرالشخصيةالصور

ويبدأعشر،لثالثلأوالثانيالصفمنسواء،التنظيمي

هذاوكأنبالميور،مدعمةوأقوالها)إ()إ(تصريحانهلنشر

تطوراتفيأثرلأنه،توثيقهممايجبأوالقولالتصريح

صورتصدمنا،قالسيلهذاوفي.والثورةالقضية

العناصرمنالصفهذا،وأعمالوأقوالوتصرحات

استعرضناها:التيالأمثلةفيومنهاوالكوادر،

لحركةالثوريالمجلسعضوسليمانجابرالأخصورة-

فتح.

فغ.جريدةتحريررئيسهلسابسامالأخصورة-

حركةفيسورياإقليممشرفابوخضرالأخصورة-

فتح.

مجلةتحريررئيس،النشاشعبدالهاديالأخصورة-

.القاعدة

التحريرلجبهةالمؤقتةالقيادةعضوأبومروانالأخصورة-

الفلسطينية.

جبهةفيسورياإقليمسراميناًبوالسعيدالأخصورة-

مرتالتيالأسنماءهذهللخ،...الفلسطينيةالتحرير

بنا.

الإخوةهؤلاءواقوالوتصريحاتواسنماءصورنسرلن

السائد،الأسلوبعلىيدل-لهمالشخصياحترامنامع-

أجدلملأنني،المقاومةصحففيالنجومإعدادكيفيةفي

سوىرافقها،وماالصورهذهلنشرموضوعيآأوذاتيأمبررأ

كإقطاعيةالصحفهذهمعيتعاملالذيالسائد،المفهوم

نأيجب،بالتنظيمعلاقةلهمنكلفإنوبالتالي،خاصة

الصفمنعسكريآكانسواع،النجوميةمنحقهياخذ

الصفمن(و،للغايةسريةوصورتهاسمهبقاءيجبالأول

أومقاتلاستعرضناهاالتيكالأسماء،بعدهوماالثالث

من)41(العددفيالتونسيعبدءأبوالمقاتلكصورة،عادى

.(القاعدة"مجلة

الئقافة:مافيا-3

أيةتخلولا،العربيةوالمجلاتالصحفمنكغيرها

للأدبالمخصصةالصفحاتمنالمقاومةمجلاتمنمجلة

منتكونأنيفترضالصفحاتوهذههوالعقافةوالفن

وتتبعهادراستهاأنإلا،العربيةالصحففيمعيلانهاأرقى

هذهأنعلىويدللذلك،عكسيثبتوموضوعيةبدقة

السلبيةالمظهريةالصفاتمنأيضأتتحررلمالصفحات

-تطبيقأالصفلتهذهأسهمتوقدسابقأ،عددناهاالتي

الإبداعمستوىانحطاطفي-الثقافيةالصفحاتعلى

هذءمماجعل،كذلكالنقدىوالنقاش،الفلسطيني

الثقافةعليكبيرةجنايةتشكلوالمجلاتالصحف

السلبيةالمظاهرعندتتوقف،المجالهذاوفي،الفلسطينية

التالية:

:عنوةلأسماءلفرض-ا

مأكانصغيرأ،فلسطينيفصيلأوتنظيمكلكانلما

صحيفةيمتلكمغلقأ،أمجماهيريأقديمأ،أمجديدأكبيرأ،

هذءفيالثقافيةالصفحاتأصبحتفقد،الأقلعلىمجلةأو

أيةوبدون.،رقيببدونمفتوحاًحقلأوالمجلاتالصحف

وصحفعيهالتنطيملكعلب،أوموضوعيةلبداعيةشروط

يوميأالفرصلتاحةللىذلكادىوقد.وأصدقائهم

كل!لنشروأصدقائها،التنظيمد)مافيا(وأسبوعيآ

والروايةوالقضةالشعرفي،مستواهكانمهما،يكتبونما

نقرأ-عامأ(1)5علىيزيدماومنذ-بناولذا،والنقد

الكئابمنمحذدلعددومجلةصحيفةكلفيوأسبوعيأيوميأ

،الأخرىوالمجلاتالصحففيلهمنقرألا،والصحفيين

السنواتمرعلىوالأسبوعياليوميالتكرارهذاأدىوقد

وبشكلعنوةوصحفيينكتاباسنماءفرضإلىالسابقة

تؤهلهم،مستوىذاتكتاباتيقدمواأندون،قسري

الأدبيةالساحةفيبهيتمتعونالذىليالحلللانتشار

شكلي،انتشارأنهالحقيقيالاعتبارفيآخذين،والثقافية

لبداعأيفدملماغلبهملأنفقط،الاسممعرفةيعدولا

عدممجردفإنلذلك،الأدبيةالذاكرةفيلهسيحقظنقدآأو

عالمللىبهاسيؤديوصحفها،مجلانهافيالأسماءهذءتكرار

مجلةفيالكتاباتهذءأغلبأنبالملاحظةوالجدير.النسيان

مجلةفينشرهاعلىالمواففةلايمكن،تنظيميةأوصحيفة

لكتابفقطمفتوحةالصفحاتهذءلأنآخر،تنظيم

..الأساء.هذهتمستوكانتمهما،وصحفييهالتنظيم

12ء8951)دبعا!وإ7كانوا)اكركاالأوم!ن!ثربر12،-.1الدالآماب



الثقافيةالساحةفيللأسماءالقسريالفرضهذ!إن

التيالأسنماءعشراتالساحةهذهأعطى،الفلسطينية

فيمتداولةأسماءفهيذلكورغم،مستوىذاشيثآتقدملم

الجميع4أنفرغموالنقد،والروايةوالقصةالشعرعالم

منكان،الماضيةالسنواتمرعلىهؤلاءنتاجاتوتراكم

الفلسطينيةالثقافةمستوىتدهورفيالرئيسيةالأسباب

الحالية.

:والنقاشالحوارمستوىانحطاط-2

والأربعيناتالثلاثيناتإلىتصل،سابقةسنواتفي

هي،مهمةمسألةالسابقالجيلأسش،القرنهذامن

في،والمجلاتالجرائدصفحاتعلىالعلنيوالنقاشالحوار

عنيفيدوالنقاشروكان،وادثقافةالسياسةموضوعات

بينألمصريتينو)الرسالة()الثقافة(صفحاتعلىنحتدمآ

عليوالشيخوالعقادحسينطهأمثالط:العمالقةجيل

كانالحوارهذاولأن،واخرينالسيدولطفيعبدالرازق

إلىوصولأالآخرالرأيتفنيدإلىيهدفموضوعيآ،

حتىتعيشمازالتالنقاشمسائلأننجد،الحقيقة

ويستطيع،كتابمنأكثزحولهاكتبأنبعد،اليوم

دارما،كتبخمسةعلىيزيدمادفتيبينيجمعأنالباحث

للدكتور(الجاهليالأدبالاكتابيحولوحوارنقاشمن

.عبدالرازقعليللشيخ(الإسلاميةو)الخلافةحسينطه

الأدبيةالمعاركحولكتببعدةالعربيةالمكتبةحظيتوقد

وجدلقد.العربيةوالسياسيةالأدبيةالصحافةفيدارتالتي

الحقيقةولبيانالآخر،الرأيلتفنيدأساسآوالنقاشالحوار

الموضوعية.

بدأت6591،عامالفلسطينيةالمقاومةظهورومع

فيالآنوتربوالصدور،فيالفلسطينيةوالمجلاتالصحف

ومايزالمنهاماتوقف،ومجلةصحيفةخمسينعنمجملها

نأ،البدايةمنالسائدالانطباعوكانصدورء.فيمستمرآ

مثيلاتهاعنمختلفةتكونأنبدلاوالمجلاتالصحفهذء

مساحةسيجعل،مقاومةفصائلعنصدورهالأن،العربية

تعانيثورةلأنغيرها،منأفضلفيهاالمتوفرةالديمقراطية

رأيآتصادرلن،العربيةالساحاتكلفيوالقهرالقمع

الصحفهذءأغلبتحولت-بالتدريج-ولكن.فكرآاو

ا!859)،بيمبىا!وطكا+دا)اكومما7ا!ونئربز،12-11ال!دد*الآه22

عنالتعبيرالأساسيهمها،تنظيميةمطبوعاتإلىوالمجلات

النظروجهلتوتفنيد،كانتمهنماالتنظيمنظروجهة

وأصدقائه،التنظيمكتابعلىالغالبفيوانغلقت،دةالمضل

ومع.الأخرىوالأقلامالنظروجهاتأمامصفحانهامغلقة

اماماليومانفسنانجد،اخرىوامورالأمور،هذهتراكم

يكتبأنتعنيالديمقراطيةأنمفادءوخطير،غريبفهم

الذيوبالأسلوبيحب،التيوبالطريقةمايريد،الفرد

بالملاحظةوالجدير،سليمةأمكانتمريضة،نفسيتهيرضي

أغلبنشرلايستطيعون،واصدقائهالتنظيمكتابأن

هذءاذتوقد.اخرىومجلاتصحففي،هذهكتابانهم

والمقاييسالضوابطانعدامإلىالعمليالتطبيقفيالحالة

ومدرائهالتحريررؤساءأغلبوأنخصوصآ؟المهنية

التنظيمأعضاءمن-يزالون-وماكانوا،وسكرتيريه

المهنة،وسرف،بالصحافةلهمعلاقةلاالذين!وأصدقائه

إقطاعيةحقولأوالمجلاتالجرائدهذهصفحاتفاصبحت

ويشتمونيكتبون،كمايريدونفيهايسرحون،لهم

الحالةهذه.مهنيةأواخلاقيةضوابطايدون،ويجرحون

والنقاشالحوارمستوىانحطاطإلىأوصلتناعمومآ،

الغالبجعلإنحطاط،الفلسطينيةالصحافةفيالسائدين

والجاسوسية.والعمالةبالخيانةالتهمتبادلالحوارهذاعلى

تقييممبتدىءأعيىحقمنفأصبح،الثقافةميدانأمافي

النقدبأصولمعرفتهعدمرغمكمايريدمايريد

سياقفيالأحكامهذهأغلبتدورلذلكوموسوعيته،

تبادلسوى4ضوابطلأياعتباردون،والشلليةالمجاملة

فيكتاباتنعشرت،الأخيرةالشهوروفي.والنجوميةالمنفعة

الحوارمستوىأوصلت،فلسطينيةومجلةصحيفةمنأكثز

له:مثيللاانحطاطإلىوالنقاش

وتبادلالستمالسهلمنأصبح،السياسيالميدانفي-

وطرجالآراعتفنيدمنبدلأ،والخيانةبالعمالةالتهم

الموضوعي.العلمينقيضها

الشخصي،والسبابالردحأصبح،الثقافيالميدانفي-

العلمية.النقديةالدراسةمنبدلا،السائدينهما

غريبة،حالةأمامأنفسنانجد،النتيجةوفي

هذءفيوماينشرولاكتابها،،المجلاتهذهلاتشرف



،اخرىمقاومةصحيفةفينشرهلايمكن،الصحف

عربية.مجلاتاو

**"

تخففإلىعمومها،فيالظواهرتلكأذتلقد

نشراتلتصبحتقوقعهاوإلىومجلاتها،المقاومةصحف

:يلتفر

)1(

)2(

)3(

)4(

عن.791عامقبلالأردنفيتصدركانت)فتح(،جريدة

بجماعةالإطاحةوبعد)فتح(.الفلسطينيالوطنيالتحريرحركة

رأيعنلتعبرإصدارهاالمنشقونأعاد،المنشقينمن(صالح)أبو

الياس-العملة)أبوخالدجماعةوهم،منهمتبقىمن

(.شوفاني

عن8291عامقبلبيروتفيتصدركانتإالقاعدة(،مجلة

أعاد،غانمعبدالفتاجانشقاقوبعد.الفلسطينيةالتحريرجبهة

جماعته.رأيعنلتعبردمثقفيلصدارها

فلسطين.لتحريرالشعبيةالجبهةبلسانالناطقة)الهدف(مجلة

الشعبيالنضالجبهةبلسانالناطقةأالشعب)نضالمجلة

الفلسطيني.

تأثيرهاففقدتبالجماهيرلهالاعلاقة،مغلقةحزبية

ذإ،المخازنفيتكذسهامنذلكعلىويستدذوفاعليتها،

فيها،ماورصدتتبعهاأجلمنالجماهيرلدىلاحرص!

تقدملاوهي،عدودةأومقطوعةالطرفينبينالعلاقةلأن

عنعمومآتعبرلأنها،الحالاتأغلبفيللجماهيرخدمة

الأساسية.الجماهيرمصلحةعنبعيدةتنظيميةمناكفات

فلسطين.لتحريرالديمقراطيةالجبهةبلسانالناطقة)الحرية(مجلة)5(

فيتصدرواحدة،الاسمبهذامجلتانهناك(الثورة)فلسطينمجلة)6(

عنوأخرى،-عرفاتفغحركةنظروجهةعنتعبرقبرص

(.)أبونضالالثوريالمجلس-فتحنظروجهة

لتحريرالشعبيةالجبهةبلسانالناطقة(الأمام)إلىمجلة)7(

العامة.القييادة-فلسطين

التحريرحربطلائعبلسانالناطقة)الطلائع(مجلة)8(

الصاعقة.-قواتالشعبية
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