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 * מאיה רוזנפלד

ית מתאפיין בדרך כלל בהטיה  נהסיקור החדשותי של השטחים הכבושים בתקשורת האמריק 
ברורה לטובת ישראל ונגד הפלסטינים. זו תופעה ידועה ומוכרת, המדירה שינה מעיניהם של  
מובילי המאבק הציבורי הבינלאומי נגד הכיבוש ומעסיקה חוקרי תקשורת, חברה והיסטוריה  

  'רמי ארפ זה שנים רבות. לסוגיה זו מוקדש למשל סרטם התיעודי המרשים של לורטה אלפר וג
The occupation of the American mind: Israel's public relations war in the United States  

(Alper & Earp, 2016  אשר, כפי שעולה מכותרת המשנה שלו, מחפש את ההסבר להטיה ,)
והכל  הפוליטיים  ובכוחות  ישראל  שמנהלת  ה"הסברה"  לטובתו  במסע  מגייסת  שהיא  כליים 

  בהשראת צפייה חוזרת בסרט הנחתי כי ספרה של אמאל בישארה   , . ככל הנראהבארצות הברית
באוניברסיטת  דוקטור    — המלמדת  ומדיה,  תרבות  בלימודי  תעודה  ובעלת  לאנתרופולוגיה 

הדיווח   —  שבבוסטון  ס טטאפ  בין  הפער  של  נוספים  רבדים  ויחשוף  דומה  ציר  סביב  ינוע 
מעבר להיותו  ו,  פחות  בין מושאו. ואולם בישארה ניתבה את מחקרה לאפיק צפויושורת  בתק

 גם פורה ויצירתי.  הוא מקורי,  
ביקורתי בעיוורון של התקשורת האמריקנית  בישארה   דיון  פוסחת על  חוסר  כלפי  אינה 

נה  מפהיא  זרקור  את ה, אבל  של העיוורון הזה  הסימטריה המבני בין כובש לנכבש ובמקורותיו
מתרחש מאחורי הקלעים. את  ככולו  שלבי של ייצור החדשות, אשר רובו  – אל התהליך הרב

הבינלאומית   במדיה  החדשות  את  מרכיבים  שמהן  הבניין  עיתונאייוצרים  אבני  ות  בעיקר 
מתורגמניועיתונאים  עיתונות,  צלמי  מפיקות,  הנוכחים    ות,  אלה  הם  פלסטינים.   ומתאמים 

נמנעים  להגיע אליהם, או  כתבים זרים מתקשים  שאירועים  התרחשות של  הבגופם במקומות  
התנכלות  לומתמדת  לפגיעה  וחשופים    . הם המלקטים את הידיעות בשטח מכךאו מנועים  מכך,  

זווית אפשרית,  הם  מצד הצבא, הם המשוחחים עם עדי ראיה ואנשי מפתח,   המצלמים מכל 
מקורות מידע והמתחזקים אותם.  המתאמים ראיונות או מראיינים בעצמם, הבונים קשרים עם  

החומרים הכתובים והמצולמים שמייצרים אנשי העיתונות הפלסטינים עוברים מיון ועריכה  
בידי הנציגים הבכירים של רשתות העיתונות הזרות, ואלה מכניסים בהם שינויים ומתאימים  

לצ לע ואותם  קרובות  ירכיהם.  אי  ן תוכהתים  ממנה  המשתמע  והמסר  הכתבה  של  נם  הסופי 
. מכל  בחרו להבליט ולהדגיש  העיתונאים הפלסטיניםאת הנקודות ש משקפים את הפרשנויות ו
אלה האחרונים בדרך כלל אינם זוכים לקרדיט  דבר  שבסופו של    אתמקום, ההיררכיה היא כז

 גלוי על תרומתם.  

 

ה ד  * רוזנפלד,  מאיה    באוניברסיטה   התיכון  והמזרח  האסלאם  ללימודי   מחלקההו  המדינה  למדע   מחלקה"ר 

 ספיר   האקדמית במכללה ציבורית  מדיניות למנהל הובמחלק ;העברית 
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הסיקור החדשותי המוגבר מהשטחים הכבושים בימי האינתיפאדה השנייה סיפק לבישארה  
חדשות"   כ"יצרני  העיתונאית  בעשייה  הפלסטינים  של  מקומם  את  לחקור  ייחודית  הזדמנות 

, כלומר כמי שמהווים את החוליה הסמויה מן העין בשרשרת הייצור העיתונאי,  ניםמובשני הב
בריהם לחשיבות הסיקור העיתונאי  יומי, המודעים בכל רמ"ח אוכסוכנים פעילים במאבק הלא

מ אודותיהם.  על   גדול  בגדה  חלק  שנעשתה  אתנוגרפית  שדה  עבודת  על  מתבסס  מחקרה 
בשלהי האינתיפאדה השנייה, שראשיתה עמדה בסימן  . מדובר  2005-2004בשנים  המערבית  
הסלמה כוללת )מדיניות  , שיאה בסימן  (2000דצמבר –)אוקטובר עממית פלסטיניתהתקוממות 

ההתאבדות   פיגועי  ההתקוממות,  של  מיליטריזציה  הישראלית,  והפלישות  החיסולים 
ם(, ואחריתה בסימן דיכוי בכוח צבאי חסר תקדים בידי ישראל וביסוסו מחדש של  יהפלסטיני

שנות עבודת השדה של בישארה התחדש המאבק העממי בגדה  במשטר הכיבוש. ועם זאת,  
כפרים    ניתוקם של תושביולבש בעיקר סביב ההתנגדות להקמת חומת ההפרדה  התגוהמערבית,  

 מרחב חייהם. מ מאדמתם ו   ויישובים עירוניים
ובתוצרי העבודה    הםארבעת הפרקים הראשונים של הספר סבים סביב היבטים שונים בחיי 

וחד  בינלאומית, ובמיהעיתונות  בשל עיתונאים, צלמי עיתונות ומפיקים פלסטינים המועסקים  
בראש    מוגדרים  ומקצוע אלונשות  בעיתונות האמריקנית. מעמדם ואפשרויותיהם של אנשי  

היותם נתינים פלסטינים תחת משטר הכיבוש הישראלי. בשנות האינתיפאדה  מתוך  ובראשונה  
השנייה ישראל נקטה צעדים שנועדו לפגוע בעבודתם, ובראשם שלילה גורפת של תעודות  

שכת העיתונות הממשלתית. בהיעדר תעודה נמנעה מהעיתונאים  אותן מנפיקה ל שעיתונאי,  
לגדה )או לרצועה(, אך גם בגבולותיה הושתו    הוגבלה הכניסה לישראל ולירושלים ותנועתם  

עליהם ההגבלות ואיסורי התנועה שנכפו על החברה הפלסטינית בכללותה. הצבא לא כיבד את  
הרבה   ואף  שלומם,  על  הגן  לא  שלהם,  היסוד  לסקר  זכויות  מהם  למנוע  כדי  כוח  להפעיל 

אירועים. לפיכך חשיפתם לפגיעות הייתה דומה לזו של כלל האוכלוסייה. על כך מעיד המספר  
הגדול של עיתונאים שנפגעו מירי, מכות ומעצרים בעת שמילאו את משימותיהם, בהם שבעה  

במישור המעמד    הפלסטיניםבד בבד נפגעו העיתונאים  .  2009–ו  2000השנים  שנורו למוות בין  
אשר דחקו אותם בשיטתיות    ,מעסיקיהם בתקשורת האמריקנית   על ידי  המקצועי והתעסוקתי

מסבירה   בישארה  העיתונאית.  הייצור  שרשרת  ההתיימרות  זאת  לשולי  של  יוצא  כפועל 
מאוזנת"   העיתונות  balanced objectivity)ל"אובייקטיביות  של  התייחסותה  את  המעצבת   ,)

הישראליהאמריק לסכסוך  בעיתונאים  ש פלסטיני,  – נית  להכיר  הקושי  היתר  בין  נגזר  ממנה 
 הפלסטינים כעמיתים שווי ערך.  

הכתב ידי  את  ריפתה  לא  הכפולה  המבנית  הפגיעות  הפלסטינים.    ותואולם,  והצלמים 
אדרבא, הם פיתחו יכולות, כישורים, מיומנויות ורגישויות שאפשרו להם להתגבר על מכשולים  

הם  שנדמ כי  הכוח ה  יחסי  את  להפוך  בידם  עלה  לא  הדברים  מטבע  כי  ואף  עבירים.  בלתי 
על התוצר שהתפרסם    —  אישיוה  הלאומי  —  המרעים לטובתם, הם הצליחו להטביע את חותמם
מראה   בישארה  בטלוויזיה.  שודר  או  העיתונות  כיצד  בעיתון  צלמי  של  הרבה  בקיאותם 

טית הכוללת והיכרותם הטובה את תנאי השטח  בהתרחשויות, הבנתם את הסיטואציה הפולי 
ם את התמונות הגדושות ביותר במידע ובמבע. עוד היא מראה  יהת ות להם ללכוד בעדשומסייע
וצלמים משכילים להיצמד למשימתם ולהתמיד    עיתונאים, מכוח אומץ ליבם ותושייתם,  כיצד

מדו לנהל משא ומתן  בה גם מול אלימות שיטתית שהצבא מפעיל נגדם. כך למשל עיתונאים ל
. בפירוט רב היא  מכים אותםשאלה עוצרים אותם, פוגעים בציוד ואף  בה בשעה  עם החיילים  
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וכישרונם    ,( בטוויית קשרים ובגיוסםfixersמתארת כיצד מיומנותם של הכתבים ו"המתאמים" )
מרואיינים לבבות  אל  נתיבים  התווך  הם    , לפלס  העיתונאי שעמוד  עליו  הסיפור  .  מתבסס 

רב שכבות    ,חוליית מפתח בתהליך יצירה מצטבר היא  שומה של אנשי העיתונות הפלסטינים  הת
" מכנה  שבישארה  מה  פרי  אפוא  הוא  המוגמר  התוצר  משתתפים.   accumulatedורב 

authorship " . 
וצלמ כתבי  הצלחת  הסיקור    ות את  על  ממש  של  חותם  להטביע  הפלסטינים  העיתונות 

אפשר  החדשותי   ממחויבותאי  במנותק  נגד    םלהבין  הלאומי  ולמאבקה  לחברתם  העמוקה 
הכיבוש. העיתונאים אינם פעילים פוליטיים המבקשים לקדם מטרות של ארגון זה או אחר,  

כז חייו לרמאללה, הבירה  בשר מבשרו. גם אם חלקם העתיק את מר   ,אבל הם נטועים בתוך עמם
ו התקשורת של הגדה, הביוגרפיות שלהם אינן שונות מאלה של בני העיר,  מרכז  הפוליטית 

הכפר או מחנה הפליטים שבו גדלו והתבגרו. רובם ככולם חוו מקרוב שכול, מאסר, התעמרות,  
ל  אכזריות וסבל. אין תמה שהם רואים בעבודתם שליחות ממעלה ראשונה ורותמים את מכלו

משאביהם המקצועיים לטובתה. בשורה של ראיונות קצרים שהיא שוזרת בין פרקי הספר כמעין  
"מתאבנים", בישארה מראה עוד כי השאיפה להשפיע על ייצוגם של הפלסטינים בתקשורת  
העולמית אינה מניעה את העיתונאים בלבד. ההתבוננות הרפלקסיבית והדאגה לתדמית המאבק  

רווחות בציבור ותופסות מקום    בכיבוש  היום הפוליטי של מנהיגי קהילה  בראש  הרחב  סדר 
 ופעילים חברתיים.  

רחב בפרק החמישי בספר, הלוקח אותנו אל המאבק בחומת ההפרדה  נסוגיה זו זוכה לפיתוח  
.  2004, הנושק לבית לחם ממזרח ולבית ג'אלה מדרום וממערב, בקיץ עאידהבמחנה הפליטים 

ידה, איימה להפוך את  אמערביים של ע – בצמוד לבתים הצפון  החומה, שנבנתה באותם ימים
לכלוב סגור. את המאבק נגדה הוביל    —   שסבל מצפיפות קשה עוד מימים ימימה  —   המחנה 

, אשר בראשו  )שמשמעותו "השיבה"(  עודה"–מרכז קהילתי )מעין מתנ"ס( המכונה בספר "אל
הפלסטיני  הפוליטיים  בארגונים  לשעבר  פעילים  שהתריעמדו  דרך  ם  מחצבתם.  מכור  חקו 

התחקות אחר הסיפורים שמאחורי שתי תמונות שצולמו )בידי צלם פלסטיני של סוכנות ידיעות  
צרפתית( במהלך שתי הפגנות נגד החומה, בישארה פורשת את האג'נדה הפוליטית של מארגני  

ח  עודה", שהעמיד את טיפו–המחאה ואת "האסטרטגיה התקשורתית" שאימצו כדי לקדמה. "אל
  —   הזהות הפליטית בראש מעייניו, ראה בהפגנות זירה להבלטת מרכזיותם של תושבי המחנה 

במאבק הפלסטיני    —  היה נוצרי ברובו  1948פליטים מוסלמים במרחב העיר בית לחם, שעד  
   לחירות ולהשגת זכויות אדם אוניברסליות.

, עומד גם  בה  גןהוא מעושפרק זה של הספר, המצטיין בעושרה של העבודה האתנוגרפית  
מן   ובמידה רבה  מותיר את השאלה המרכזית העולה ממנו,  הוא  ואולם   כחיבור בפני עצמו. 

"אל הקהילתי  המרכז  מנהיגי  פנו  מדוע  ממש.  של  דיון  ללא  כמכלול,  לחיזוק  –הספר  עודה" 
– התבדלות ממסגרות פעולה כלל  אגבידה,  אהזהות הפליטית והמקומית של תושבי מחנה ע

ת? מדוע לא פרצה ההתנגדות לחומת ההפרדה )הנבחנת גם בפרק השישי( את  ארציות משותפו
מדוע   בגדה?  הלאומית  התנועה  של  הדגל  לפרויקט  והפכה  המקומיים  המאבקים  גבולות 

( הוא ב ההמונים שנהרו מכל קצוות הגדה להלוויית ערפאת ברמאללה  פרק  נושא שנדון גם 
המו ה על  הישראלי  המצור  את  לפרוץ  ניסו  לא  היה  כאשר  קטעה  שישי(  ההיסטורי  מנהיגם 

אל תהיות  הלאומית    ובחיים?  התנועה  את  שפקד  הפנימי  המשבר  לשאלת  כולן  מובילות 
מושאי   את  להנכיח  הפליאה  בישארה  השנייה.  האינתיפאדה  כישלון  לנוכח  הפלסטינית 
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שלהומושאות   אקטיביסטי  —  המחקר  צלמים,  כסובייקטים    —  קהילה  ות ומנהיג  ותכתבים, 
לטעמי,   פחות,  היא הצליחה  הפלסטיני בתקשורת.  המאבק  ייצוג  על  המשפיעים  ביקורתיים 

 בו.  הם פועליםשבהצבת הסובייקטים הללו בקונטקסט ההיסטורי והפוליטי הרחב  

 מקורות

Alper, Loretta, & Jeremy Earp (Directors). (2016). The occupation of the American 

mind: Israel's public relations war in the United States [Film]. Loretta Alper 

& Jeremy Earp.  


