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رة    اة الجزي لم أآن الوحيد من المواطنين العرب الذين استبشروا خيرا بظهور قن
وأراحتنا من أحادية الصوت في آل   التي آسرت االحتكار اإلعالمي لألنظمة العربية

را          ة منب د، وآانت في البداي د والقائ د األوحد والرائ قطر ومن عبادة الشخصية وتمجي
  .لمن ال منبر له ومائدة حوار بين األصوات المتعددة المعارضة والمؤيدة لألنظمة

ديها      ة محضة وليست ل تراتيجية إعالمي رة اس دة أن للجزي د م فنا بع ا اآتش لكنن
ذاهب   اوز الم ى يتج ن معن ة م ذه الكلم ه ه ا تحمل ل م ة بك تراتيجية تنويري اس

ا وإسماع آل            . واإليديولوجيات اذ موقف منه ار دون اتخ ل األخب ا هو نق ا يهمه آل م
ـ      ا أشبه ب ا جعل منه ارك  "األصوات دون استثناء بصورة تبدو محايدة وهو م د ب " هاي

ون  عربية يتحدث فيها العقالء والمجانين والطبيعيو ن والشواذ والمتسامحون والمتزمت
وق اإلنسان والمستهينون      ون بحق والمعارضون الحقيقيون والقتلة المجرمون والمؤمن

د، وال تحاول    . بهذه الحقوق ا يري إنها منبر لكل األصوات، يقول فيها آل من هؤالء م
  .أن تميز بين صوت الحق وصوت الباطل فكالهما سواء بالنسبة إليها

دعي أن الحق   : " لقد يقول قائ آيف نفرق بين الحق والباطل ما دام آل طرف ي
  "معه والباطل في جانب خصمه؟

هذا صحيح في الخالف السياسي وحتى العقائدي بين األطراف المتنازعة، وآل 
ذاك      ذا أو ل ين    . يرى الحق بجانبه والناس يختلفون في إعطاء الحق له ثال ب الخالف م

ي الجزائ   وطني ف ة التحريرال ي،     جبه الف سياس و خ تراآبة ه وى االش ة الق ر وجبه
ان هو خالف سياسي، وال      " آذار"مارس 14مارس و 8والخالف بين جماعة  في لبن

يمكن ألحد أن ينكر على أي قناة إعالمية أن تكون منبرا لهؤالء وهؤالء ألن آال من    
ا األعراف         ة التي ال تقبله ى الوسائل الدنيئ أ إل واألخالق  األطراف في المثالين ال يلج

ونظرة آل منا إلى الحق والباطل هنا وهناك نظرة  . واألديان ومبادىء حقوق اإلنسان
اش     ة للحوار والنق بية قابل ذين         . نس ابيين ال ين اإلره ين المجتمع آكل وب ا الخالف ب أم

ين الحق         ة فهو صراع ب ة أو ديني يسفكون دماء األبرياء ويبررون ذلك بحجج عقائدي



المعنى المطل ة فمن . قوالباطل ب ة رمادي اك منطق يس هن ا ول اك أبيض وأسود هن هن
وانين السماوية والوضعية    . يستبيح دماء األبرياء ألي سبب فهو على باطل في آل الق

ر أو      ي الجزائ دة ف ة القاع را لجماع ة منب وات اإلعالمي ون القن ول أن تك ن قب وال يمك
ين الحق و          اد مشبوه ب ذلك حي ان ف ارد في لبن ة    إلرهابيي نهر الب الباطل وتسوية خبيث
  .بينهما وتوفير منبر للظالم المعتدي ليستمر في ظلمه وعدوانه

في عز خالف األمة العربية مع أمريكا المتواطئة ضدنا في آل قضايانا العادلة، 
د     تفتاء حول تأيي لم يلجأ إعالمي عربي بعد أحداث سبتمبر في نيويورك إلى إجراء اس

ان         أو استنكار ما حدث ألن هذا الع اء سواء أآ دم المسفوك هو دم األبري مل باطل فال
  .بيا أم عربيا وال يمكن لمن يعتقد أن معرآته حق أن يقف مع الباطلومريكيا أم أورأ

ينطبق على من لديهم مشاريع " الجزيرة منبر من ال منبر له:"آنا نظن أن شعار
ع   اء المجتم ة    ،لبن ت أو اجتماعي ية آان ومين سي    ،سياس ذلك المظل مل آ يا  ويش اس

ة        .واجتماعيا ديهم مشاريع ظالمي را لمن ل ا منب ولم يكن أحد يعترض حتى على آونه
لمية  ورجعية ما داموا يعمدون في  رة    . طرح أفكارهم إلى الوسائل الس تح الجزي لكن ف

ا       اني بمن فيه ر المب اء وتفجي منبرها للقاعدة التي تفخر بقتل المواطنين المدنيين األبري
ال والنساء وا   ه          من األطف ه ويقوي ر تحت تصرف الباطل يدعم لشيوخ هو وضع منب

وم وتحت تصرف المجرمين     تفتاء    . وتحت تصرف الظالم ال المظل ذا يعني أن اس وه
رد       يس مج ر ل ي الجزائ رمين ف ابيين المج دعم بوضوح لإلره بوه الم رة المش الجزي
اك       ت هن و آان رة، فل ون األخي ى أن تك ى ونتمن ت األول ي ليس ة وه ة مهني خطيئ

رة    استرا تيجية واضحة لهذه القناة تجاه اإلرهاب لما خطرت ببال بعض صحافييها فك
  . هذا االستفتاء أصال

ادي          ال فرق ين المجرم الع اء باسم السياسة وب ل األبري في اعتقادي بين من يقت
ا مجرم سفاح     رة أن       . الذي يقتل ليسرق فكالهم ل الجزي ذلك، هل تقب ا دام األمر آ وم

  لعاديين واللصوص؟ توفر منبرها للقتلة ا

ماذا آان حصاد الجزيرة بعد آل هذه السنوات؟ وهل أضافت   : "ونتساءل أخيرا
  "شيئا لإلعالم العربي؟

ال   ر فع ا أضافت الكثي د أنه ن المؤآ ي   . م ان ف ن أي مك ا م ر فوري ل الخب إن نق
رة        ه الجزي كر علي ي تش ي مهن ل احتراف رة عم ة وخطي روف حرج ي ظ األرض وف

ا في الوقت       لقد أراح. وصحافيوها ار اإلعالمي ولكنه تنا من أحادية الصوت واالحتك
ين آل  نهم وب ل سوت بي ين وحدهم ب ة الحقيقي را لمعارضي األنظم م تكن منب نفسه ل
ة           ع القتل د م ي صف واح ع ف عت الجمي ة ووض ي السياس د ف ازي جدي امر وانته مغ

ى  وبذلك أضعفت المعارضة الجادة وخدمت األنظمة التي عادت مجد  . المجرمين دا إل
  . التمجيد والتوحيد



ن يسيرون،    تيعلى الجزيرة أن تحدد استرا ى أي جيتها جيدا ليعرف صحافيوها إل
ا من آل القضايا وتكون مجرد صدى لكل األصوات ال  ا مائع ا أن يكون موقفه فإم
ة والعنصرية     رات الطائفي ارة النع ي إث اهم ف ين الحق والباطل وتس ك ب ي ذل رق ف تف

ضعف المعارضة الجادة وتدعم األنظمة وتعطيها مبررا للبقاء والمذهبية، وهي بذلك ت
ل    ن آ ا موقف واضح م ة له اة تنويري ون قن ا أن تك رى اآلن، وإم ا ن تمرار آم واالس

  .القضايا المصيرية مستمد من مبادىء الحرية والعدل وحقوق اإلنسان

   عبد اهللا خمار                                        

 2007ديسمبر  24بتاريخ " الخبر" من جريدة  5200ل في العدد نشر هذا المقا
  .التساؤل ما قبل الفقرتين األخيرتين ومعظم الفقرة األخيرة وسقط منه سهوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


