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في العدد االخير من «مدى اإلعالم» كنا توجهنا للشركات والمؤسسات الكبيرة للمساعدة في
استمرار صدور المجلة بعد أن انتهى العقد مع االتحاد العالمي للصحف وناشري االنباء(WAN-
 ) IFRAالذين مولوا مشكورين اصدار االعداد الستة األولى منها ،خاصة وان المجلة حققت
نجاحًا كبيرًا في اوساط االعالميين والمهتمين ،وأصبحت موضع سؤال كثيرين لإلطالع على
جديد أعدادها ،الى جانب اتساع دائرة قرائها والمهتمين بها دون توقف .اصبحت تتحول
تدريجيا الى منبر لتبادل االراء والرؤى بشأن حال االعالم وأوضاعه من قبل عشرات المختصين
والباحثين واالكاديميين.
وفي الخارج القت المجلة إعجاب كثير من الصحفيين العرب وبعض من يجيدون العربية
من األجانب ،خاصة وأننا كنا نحرص على ترجمة بعض مواضيعها لالنجليزية ،ما اتاح لمن ال
يعرفون العربية االطالع ولو جزئيا عليها.
امام هذه الحالة ،كنا نأمل أن يساهم رأس المال في فلسطين في الجهد الذي نبذله كي تبقى
“مدى اإلعالم” منبرًا مفتوحًا لإلعالميين والكتاب ،يناقش همومهم وواقع االعالم الفلسطيني
وحرية التعبير ،ومصدرا من مصادر المعرفة لطلبة االعالم ،ومرجعا للباحثين في شؤون االعالم،
لكن يبدو أن حسابات رأس المال تنحى الى اتجاهات اخرى.
لم نطلب مساعدة لوجه الله “تحسب لهم في ميزان حسناتهم” ،بل طلبنا رفد المجلة بإعالنات
مدفوعة األجر ،وأوضحنا أن المجلة توزع  5000نسخة في انحاء الضفة الغربية وقطاع غزة بما
في ذلك مدينة القدس ،وهو رقم كبير بمقاييس التوزيع في بالدنا .كما زودناهم بكشوفات
الشركة التي تتولى التوزيع “حتى تطمئن قلوبهم” ،مع تأكيدنا لهم ان المجلة ليست ربحية
وليست مشروعا تجاريًا ،ولكنها مقروءة  ،وان اي مساهمة تصب في خدمة اهدافها.
كانت دعوتنا ان يعتبروا مساهمتهم جزءًا من المسؤولية االجتماعية التي يتحدثون عنها
كثيرًا ،وحتى ال نظلم احدًا فالبعض له مساهمة واضحة في هذا المجال وان كانت تستخدم
كشكل من اشكال الدعاية.
كنا سنتفهم موقفهم لو ان المجلة في طور االعداد وال يرغبون بـ”المغامرة “ واالستثمار في
فكرة قد تنجح وقد تفشل ،لكن توجهنا لهم جاء بعد صدور ستة أعداد من المجلة ،وبعد ان
اثبتت حضورا الفتا ،وأصبحت تشكل “ظاهرة” كما وصفها خبير واكاديمي اعالمي فلسطيني
معروف.
بعض من توجهنا لهم لالعالن في “مدى االعالم” لم يمتلك حتى الشجاعة الكافية للرفض،
بل ماطل وماطل حتى قتل احتماالت االستفسار او انتظار ردهم النهائي (سلبا كان ام ايجابا).
اخيرًا ،ال بد لنا اال أن نشكر الذين استجابوا لتوجهات المجلة سالفة الذكر ،وهم باالسم شركة
“جوال” و”بنك فلسطين لالستثمار” ،وال ننسى أن نشكر ونحيي معظم زمالئنا الصحفيين
الذين أبدوا حرصا حقيقيًا على استمرار صدور “مدى االعالم” ووعدوا بمواصلة الكتابة لها
بدون تلك المكافأة المتواضعة والزهيدة التي كنا نقدمها لهم.
ربما هي خيبة  ..لكننا في هيئة تحرير “مدى االعالم” َنع ُد ُق َ
راء وكتاب المجلة ،وكل المؤمنين
ِ
بأهمية مثل هذا المنبر ،أن نواصل اصدارها ،حتى ولو بنسخة الكترونية ،وان نواصل البحث
عن ممول جديد لتعود “مدى االعالم” للصدور بطبعتها الورقية المعتادة ،الننا ندرك ونؤمن
باهمية دورها في خدمة االعالم والمجتمع الفلسطيني.
رئيس التحرير موسى الريماوي

طرائف وكوارث الصور في المواقع االلكترونية الفلسطينية7.............
وكالة وفا بعد أربعين عاما على تأسيسها10...........................................
اإلعالم الفلسطيني من منظور نسوي14..................................................
المرأة في االعالم ..حبيسة الصور النمطية 17........................................
المرأة والفجوة االفتراضية في استخدام اإلعالم اإلجتماعي18..............
المرأة والرجل في الصحف الفلسطينية فجوة وتمييز صارخ 22............
صوت النساء..التجربة والحضور 24...........................................................
نادي اإلعالميات ..وخطاب المساواة 26...................................................
اعالميات يبحثن في البتراء اوضاع االعالم بعد الثورات العربية28.......
الصحفية ليندا شلش ُ«ت ُ
كفر» احتكار التغطيات االعالمية30..............
التكريم والتجريم في جائزة حرية الصحافة32......................................
القاضي المتخصص ..ومأسسة عالقة االعالم والعدالة34.....................
اإلعالم الفلسطيني مترجمًا "أمينا" لإلعالم اإلسرائيلي35.....................
االرتجالية في الترجمة والنقل عن الصحافة االسرائيلية 37.................
مؤسسة ميرمي :الترجمة المنتقاة لصحافة الشرق االوسط 39.............
غياب التحقيقات الصحفية وحجة االمكانيات40...................................
اذاعة فلسطين االولى ..هنا القدس42.....................................................
مخرج « هنا القدس» :الفيلم ...توثيق للقضية44...................................
اإلعالم التونسي بعد الثورة ..الحرية الحبيسة45....................................

هيئــة التحــريـــر
رئيس التحرير :موسى الريماوي
مدير التحرير :غازي بني عودة
الهيئــة االستشــاريــة
لبنى األشقر ،ماجد عاروري ،ناهد أبو طعيمة
نهاد أبو غوش ،د .هاني الحروب ،وليد بطراوي ،د .احمد حماد
د .غازي حنانيا ،د .طالب عوض ،صالح حكواتي

اآلراء الواردة ال تعبر بالضرورة عن مركز «مدى»
توزع في الضفة الغربية وقطاع غزة
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مجلة تصدر عن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية «مدى»

الحوافز والعالقة الملتبسة
بين المؤسسات العامة والصحفيين
هيثم الشريف:
بشكل مضطرد تتسع دائرة المؤسسات ،التي توجه بعض مشاريعها وانشطتها لالعالميين،
وتحرص على استجالب اهتمامهم ،وقبل ذلك ُودهم ،السباب وبدوافع متباينة ،ما يضع
الصحفي في دائرة شبهة االهتمام والوالء ،الواجب حصرًا للحقيقة والجمهور.

هكذا تتقدم فكرة اغواء الصحفيين ،لتأكيد
مشاركتهم فيما تنظمه بعض المؤسسات من
دورات ولقاءات ،ما يثير التساؤل حول األسباب
الحقيقية من وراء «تحفيز» الصحفيين ،بل
واستهدافهم هم بالذات من خالل بعض تلك
المشاريع ،ومن مؤسسات بعيدة عن ميدان العمل
االعالمي.
مدير عام إذاعة الخليل (أول محطة أقيمت بعد
السلطة) الصحفي أمجد شاور ،يرى أن «معظم
المؤسسات ،تسعى لتنفيذ مشاريعها المتعلق
قسم ال بأس به منها باالعالم والصحفيين ،بأي
وسيلة ،ومن هنا فانها تهتم بمشاركة الصحفيين
وتحفيزهم ،لضمان استمرار تلك المشاريع».
ويقول“ :يتضح أن من بين األهداف الحقيقية
إلستهداف الصحفيين (وخاصة المحليين) ،من
قبل بعض المؤسسات ،هو جعل بعضهم يعملون،
كموظفي عالقات عامة للترويج لهذه المؤسسة
او تلك ،حيث ظهرت مسألة “تعاقد” مؤسسات
مختلفة خاصة واهلية ،مع بعض االعالميين لضمان
نشر اخبارها مقابل بعض الحوافز التي تقدمها،
وهو ظهر على هامش ضآلة ما تقدمه المؤسسات
االعالمية للعاملين فيها”.
ويوضح ابو شاور في حديث لـ (مـدى اإلعالم) ،ان
“ما تمر به المحطات المحلية جراء الوضع االقتصادي
ُ
المتردي ،واألهداف التي أقيمت من أجلها جزء من
المشكلة ،خاصة وان معظم مؤسساتنا الصحفية
المحلية ،هي باألساس مؤسسات تجارية ،والكثير
من العاملين فيها وبكل أسف ليسو بإعالميين،
* هيثم الشريف :صحفي من الخليل
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وإنما متطوعون”.
ويضيف” حين نتلقى دعوات لحضور دورة أو
ورشة تدريبية فإننا ،نوفد غالبا أحد المتطوعين أو
المتدربين البعيدين عمليا عن تخصص اإلعالم! ألننا
بكل صراحة ال نستطيع وفي ظل إفتقارنا للكادر
النوعي ،اإلستغناء عن الصحفي الذي نعتمد عليه
بالمحطة لمدة ثالثة أيام ليشارك بورشة تعقد هنا
او هناك ،رغم إيماننا العميق بأن األصل أن نوفد
الصحفيين لرفع الكفاءة لديهم”.
وترفض مسؤولة ملف قضايا المرأة في صحيفة
“الحياة الجديدة” الصحفية ،ربى مهداوي ،مختلف
التبريرات وتقول“ :أيًا كانت الظروف ،فانه من
غير المقبول أن يقدم الصحفي التنازالت ويخسر
مهنيته ومصداقيته في العمل ،او إن يكون مجرد
أداة للترويج الي مؤسسة مقابل مبالغ رمزية ،حيث
ّ
أن السائد ،انه و نتيجة لتدني راتب الصحفي،
وتهميش مؤسسته له ،من خالل عدم توفير الحوافز
والمكافآت وغيرها ،يندفع الصحفي للبحث عن أبواب
أخرى يتعرف من خاللها على أشخاص أو مؤسسات
قد توفر له عمال جديدا أو جزئيًا .ومثل هذه الدورات
واللقاءات تعتبر إحدى أهم األبواب لذلك”.
وتضيف مهداوي“ :رغم أن تلك الحوافز أو
المشجعات الرمزية ،تتراوح بالمجمل بين بدل
المواصالت والمصروف الخاص للشخص ،إضافة
لتوفير المنام والطعام ،اال أن الظروف اإلقتصادية
التي يعيشها الصحفي ،من الواضح أنها مدروسة
من قبل المؤسسات اإلعالمية واألهلية ،ومن هنا
ّ
تكرست فكرة ربط ورشات العمل ببعض الحوافز
كما يبدو ،بهدف إستقطاب بعض الصحفيين،

واإلستفادة من طبيعة عملهم وشبكة العالقات التي
يمتلكونها في الترويج للمؤسسة وأنشطتها”.
وإنعكست هذه العالقة النفعية الملتبسة سلبًا،
على متطلبات المهنية والمصداقية والشفافية،
تقول مهداوي ،التي تشير الى أمثلة واقعية تظهر
انخراط بعض الصحفيين في اعداد تقارير وقصص
صحفية لبعض المؤسسات مقابل مبالغ مالية دون
أي اعتبار للشروط المهنية.
وتؤكد استنادا لمشاركاتها الواسعة في مثل
هذه الورش ان “هذه اللقاءات اصبحت بالنسبة
لبعض الصحفيين فرصة لهدر الوقت والترفيه
عن النفس” .وتقول“ :القصص المؤسفة كثيرة،
اعرف زميلة لي ينصب عملها فقط على المشاركة
في الورشات من أجل التعرف على المؤسسات
والشخصيات ،لتكرس فكرة أنها صحفية نشيطة،
ّ
عل ذلك يفتح لها األبواب ،كما اعرف زميال
وضعه االقتصادي صعب ،وينتهز مشاركته في
تلك الورشات ألجل المبيت والطعام والمصروف
الخاص”.
ّ
ويحمل مراسل فضائية “القدس” ،الصحفي أكرم
النتشه ،مسؤولية ما يحصل للمؤسسات األهلية
(  )NGOZبشكل رئيسي ،مبينًا أن «إزدياد عدد
تلك المؤسسات بشكل كبير ،وحصولها على
دعم لمشاريع مختلفة ،جعلها تسعى لتضخيم
مشاريعها ،والتهافت على الصحفيين عن طريق
تلك المحفزات».
وقال« :من المؤسف أن تصبح الحوافز بالنسبة
لبعض الصحفيين ،الذين تتم دعوتهم ألكثر من
مؤتمر أو ندوة في آن واحد ،معيارا يجعلهم يقررون
أي ندوة أو ورشة يذهبون لتغطيتها ،ويهتمون
بالنشر عنها بغض النظر عن أهمية الحدث ،فكثيرا
ما يتم تضخيم بعض األنشطة من قبل المؤسسات
التي ترعاها ،والحصول على تغطية أكبر بكثير مما
تستحق ،وذلك من خالل إستغالل بعض الصحفيين
عن طريق تقديم حوافز مميزة لهم ،ما يجعلنا نقرع
جرس اإلنذار ،ونتساءل حول الدور الذي تريده تلك

3

باسم رومي

فضل سليمان

المؤسسات من الصحفيين ،وهل ال زال الصحفي
(خاصة في صحافة المحليات) ناقال للخبر أم تحول
ألداة لبعض المؤسسات؟».
ولكن هل يؤثر توفير المؤسسات بعض الحوافز
للصحفيين سلبًا على ادائهم؟
مدير مشروع مكافحة الفساد من خالل المعلومات
في اإلئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)،
الصحفي فضل سليمان ،يجيب على ذلك قائال« :من
حيث المبدأ ال أعتقد أن هناك تناقضا ما بين الترفيه
والنزاهة ،ولكن يجب التركيز على األنظمة واللوائح
والقوانين في تشكيل العالقة ما بين الصحفيين
أنفسهم ،وما بين الصحافيين والمؤسسات .مشكلة
بعض الصحفيين تكمن في أنهم ال يتعاملون مع
الملفات والقضايا أو التغطية الشاملة من منطلق أن
هذه رسالتهم أو مسؤوليتهم ،من النادر أن تجد
صحفي فلسطيني على استعداد أن يأتي للمشاركة
أو لتغطية حدث معين إذا شعر أن مجيئه سيتسبب
في خسارة مالية أو تعب وجوع أو أن يعود في
المساء دون مبيت ،وبرأيي فإن هناك تراجعا قيميا،
وتراجعا في اإلحساس بالمواطنة ،واالنتماء من قبل
اإلنسان الفلسطيني والمؤسسات بشكل عام ،حيث
أننا وكما نعاني من أزمة ثقة بين الفرد والحزب
السياسي ،وبين الفرد والنخب كافة سياسية كانت
أم ثقافية أم اقتصادية أم أكاديمية أم غيرها ،فإننا
أيضا نعاني من ذات األزمة بين الفرد والمؤسسة،
وفي حالتنا فاألزمة ما بين الصحفي والمؤسسات
التي تستهدفه لسبب أو آلخر».
ويضيف سليمان «هذه األزمة دفعت ببعض
المؤسسات األهلية أو الرسمية أو الخاصة ،إلغواء
الصحفيين ليس فقط ليقوموا بدور العالقات
العامة والترويج لبعض المؤسسات ولمشاريعها

أمجد شاور

أكرم نتشة

وأنشطتها فحسب ،بل إن االمر وصل أحيانا لدى
بعض المؤسسات ألن تمارس الرشوة للصحفيين
أيضا ،فيما يدفع الثمن المواطن ،ألن الصحافة
ّ
المباعة ليست على استعداد لتبني قضايا الفقراء
او من ضاعت حقوقهم ،أضف إلى ذلك ما ندفعه
من ثمن ّ
جراء هذه الممارسة ،والذي يتمثل في
ندرة األعمال اإلستقصائية الجادة ،األمر الذي أدى
إلنتشار التجاوزات نتيجة غياب المسؤولية».
ويقول بشأن ما تنفذه بعض المؤسسات من
مشاريع مخصصة لالعالم واإلعالميين ،وما يرصد
بهذا الشأن «من حق الصحفيين المساءلة حول
أي مشروع من مشاريع المؤسسات (الرسمية أو
األهلية أو العامة أو غيرها) التي تنفذ بمشاريع
باسم الصحفي أو المواطن أو المزارع أو الطالب...
الخ ،ألنها ليست حقا للصحفيين فقط ،بل جزءا من
مسؤوليتهم المرتبطة بالبحث عن الحقائق ومعرفة
ما يجري وكيف يجري ،إذ أن على كافة المؤسسات
المعنية بالشأن العام والتي تجذب تمويال باسم
أي فئة من فئات الشعب الفلسطيني أن تنشر
وتوضح وتبين كيف يتم صرف هذا التمويل وإعطاء
المعلومات لمن يطلبها» .
بدورها ترى مؤسسة «إعالمنا لألبحاث والتطوير»،
وعلى لسان مديرها العام الصحفي باسم رومي،
والذي ترأس إدارة أكثر من مشروع إعالمي متخصص
يستهدف الصحفيين ،من خالل عدة مؤسسات
إعالمية منذ ما يزيد عن  10سنوات ،أن «الورش
والمؤتمرات التي تعقدها المؤسسات اإلعالمية
أو األهلية للصحفيين ،تخدم الصحفي قبل
غيره ،وقبل إتهام بعض الصحفيين للمؤسسات
بأنها تستغلهم ،عليهم اإلقرار بأنها تفتح آفاق
عمل جديدة أمامهم ،وما إغواء الصحفيين عن

ربى مهداوي

طريق الحوافز ،إال للتسهيل عليهم والمجيء مرة
ثانية وثالثة (خاصة للقادمين من مدن بعيدة)،
ولتشجيعهم على المشاركة من أجل إثراء الجلسات
بوجهات نظرهم حول قضايا تهمهم وتمسهم،
وعليه فإن نظرية االستغالل من قبل المؤسسات
للصحفيين ال يمكن تعميمها ،إذ أن هناك مؤسسات
هدفها األول والوحيد إثراء الصحفي وافادته،
رغم أنني ال أنكر أن هناك بعض المؤسسات ربما
تستغل الصحفيين ،وخاصة الخريجين الجدد الذين
دخلوا إلى سوق اإلعالم الفلسطيني».
ّ
ويحذر رومي من ان «الثمن الذي قد يدفع جراء شيوع
مثل هذه العالقة ،غير المعلنة ،والملتبسة بين
المؤسسات من جهة ،وزمالء المهنة من جهة أخرى،
سيضر بطرفي المعادلة على ّ
حد سواء ،فالمؤسسة
ستدفع الثمن من سمعتها ،أما الصحفي ،واضافة
الى سمعته فقد تصبح معايير العمل الصحفي
المهني غير مقدسة بالنسبة له ،مما ُيبعده عن
النزاهة والحيادية».
ويضيف  »:هناك تفاصيل بسيطة امتنع عن
الخوض فيها ،واعتقد انكم وبتناولكم هذا الموضوع
قد وضعتم أيديكم على الجرح ،الن هذا الموضوع لم
يسبق إن تم الحديث عنه مطلقا عبر وسائل اإلعالم،
وال يتم تناوله في العلن وإنما في الخفاء ،بما يتعلق
باإلبتزاز أو اإلستغالل ،سواء بطريقة مباشرة ،منظمة
أو بطريقة غير مباشرة ،الن المؤسسات تحتاج
من الصحفي شيئا ما ،والصحفي يحتاج من تلك
المؤسسات في المقابل شيئًا آخر ،وبالتالي فلكل
منهم أهدافه وحساباته ,وهذه مشكلة حقيقية
قائمة ،ونلمسها أكثر مما قد يراها البعض كمجرد
أزمة ثقة بين طرفي المعادلة ،وقد يكون الحديث
عن األمر في العلن السبيل لحل هذه االشكالية».
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الصورة الصحفية بين المهنية والممارسة
عالء بدارنة
ُ ُ
عند معظم ادارات وسائل االعالم الفلسطينية ،يبدو التعاطي مع الصورة ،نوعًا من «الترف المهني» ،هكذا تهمل الصورة الصحفية في وسائل اعالمنا،
وي ُ
ُ
دفع بها الى مراتب متأخرة على ُسلم االهتمام.
الزميالن عالء بدارنة ،وسعيد ابو معال ،يكتبان عن مسألتي ،االهمال ،واالفراط العشوائي في استخدام الصورة الصحفية في وسائل االعالم الفلسطينية،
كيف انقلب االهمال والمبالغة في الحضور ،بؤسًا أشد من الغياب.
يكتب عالء عن فقر الصورة ،بينما يذهب سعيد الى الطرف االخر من المعادلة ،االفراط في استخدام الصور من قبل المواقع االلكترونية ،لكن عالء وسعيد
يلتقيان ،فكثافة النشر ال تعني بحال من االحوال بلوغ الجودة ،او تحقيق الهدف ،انها مجرد محاوالت تسديد عشوائية ال تصيب غير نفور الجمهور.
المحرر

الصورة اكثر فصاحة من النص ،قول نؤمن به
وندركه لكننا ال نعمل به ،هذا ما تدل عليه
الممارسة والواقع.
كيف نختار الصورة التي ستحتل الصفحة
االولى؟ كيف نحدد تلك التي ستنشر مع هذا او
ذاك من االخبار والتقارير؟
أسئلة تحيلنا الى مزيد من االسئلة ،وتقربنا من واقع
الممارسة الفلسطينية على هذا الصعيد .فهل
تعتمد صحفنا ومؤسساتنا مصورين محترفين؟،
كم تخصص من اهتمام لهذا الجانب؟ ماذا عن
حقوق الصورة؟ ،كما تستدل عين المتابع ،صحفنا
لم تسمع كما يبدو بما يسمى محرر الصور ،وال زالت
تقف عند محرر النص ،رغم كثير من التحفظ حول
هذا ايضا.
ال يحتاج المرء كبير جهد لالستدالل على ضعف،
وبؤس استخدام الصورة في وسائل االعالم
الفلسطينية ،رغم اقرار الجميع بأهميتها كإحدى
أهم االدوات وأشدها تأثيرا.
قراءة عابرة للصحف الفلسطينية اليومية األربع،
أثناء اعداد هذه المادة ،اظهرت اشتراكها في
مجمل السمات ،باستثناء مسألة وحيدة ،صحيفة
واحدة اعتادت تخصيص صفحة كاملة للصور
(االيام) ،لكن المشكلة في استخدام الصورة لم
تغادر صفحاتها االخرى ،وتقاطعت ،بضعف ذلك،
مع زميالتها من الصحف اليومية (القدس ،والحياة
عالء بدارنة :مصور صحفي في وكالة االنباء االوروبية -نابلس
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الجديدة وفلسطين).
وتظهر متابعة الصحف الفلسطينية ،عشوائية
استخدام وتحرير الصور .فقد تبين على سبيل
المثال انه وبالرغم من وجود اكثر من قضية محلية
هامة يوم (  )2012 -5-10إال أن الصحف اليومية
حصرت االمر باستخدام صورة واحدة في صفحاتها
االولى ( كان هناك ثالثة أخبار محلية رئيسية او
هامة على االقل في ذات اليوم).
وبعيدًا عما تخصصه الصحف للمواد الصحفية
التي تغطي نحو نصف المساحة( ،النصف االخر
تغطيه االعالنات) ،فان نصيب الصور من الحيز
المخصص للمواد االخبارية او الصحفية ،يعتبر
ً
سواء كان ذلك في الصفحات االولى او
األقل،
الداخلية.
غياب الصورة يبرز بوضوح في الصفحات الداخلية،
فمثال وجدنا أن أربع صفحات من األخبار المحلية
َ
والميدانية ،خلت تمامًا من أي صور في واحدة من
هذه الصحف ،فيما نشرت زميلتها في صفحاتها
الداخلية ،صورًا رديئة الجودة ،وغير واضحه
المعالم ،لنفس االخبار.
وباألرقام فقد تبين مثال ان مجموع الصور التي
نشرت في ذات اليوم ،في واحدة من صحفنا األربع
بلغ  35صورة ،منها  27غير معلومة المصدر ،او
لم تتم االشارة فيها السم المصور ،وان من بين
مجموعة الصور تلك  13صورة عربية او عالمية.

هكذا بدت خارطة استخدام الصور في واحدة من
صحفنا في يوم واحد ،ال يعدو كونه نموذجًا ،يتكرر
كل يوم ،وفي مختلف الصحف الفلسطينية.
بكلمات أخرى فان ما نسبته  %77من مجموع
الصور التي نشرت في ذلك العدد من تلك
الصحيفة ،لم تتم االشارة لمصدرها او السم
ُمصورها ،وان  % 37من الصور المستخدمة تتناول
قضايا عربية وعالمية.
وربما يكون االهم من كل هذا ،أن مجموع الصور
المستخدمة من حيث الكمية ،يعتبر ضئيال اذا ما
اخذنا باالعتبار مجموع االخبار او التقارير المنشورة
في صحيفة يتراوح عدد صفحاتها ( ما بين 36 -24
صفحة في المتوسط)
وبالعودة الى القضايا الوطنية ،فإننا نجد تباينًا
واضحًا في التعاطي مع االخبار الفلسطينية
الهامة ،فيما يتعلق باستخدام الصور ،حيث تبين
ان واحدة من الصحف ،خصصت  16صورة لخبر
واحد (اضراب االسرى) ،اما احدى زميالتها االخريات
فلم تخصص غير صورتين فقط لذات القضية.
ويالحظ كذلك ،استخدام الصور الصغيرة
ُ
(الشخصية لمسؤولين او افراد) وخلو صفحات
عديدة من الصور االخرى ،هذا الى جانب عدم
استخدام الصور كبيرة الحجم اال في صفحات
المنوعات ،والرياضة.
وعلى سبيل المثال ،فان عدة صفحات من صحيفة
«فلسطين» التي تصدر في غزة ،خلت من اي صورة،
بينما لجأ المحرر الستخدام صورًا شخصية صغيرة
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لمسؤولين او افراد اخرين في اكثر من صفحة من
العدد المشار له سالفًا ،وهذه تعتبر صورًا ضعيفة،
رغم أن وجودها يبقى بالطبع أفضل من غيابها ،أما
بقية الصور التي استخدمتها صحيفة «فلسطين»
في ذلك اليوم فانحصرت بمجملها حول قضية
االسرى والفعاليات التضامنية المتصلة بذلك.
ويبدو أن الصحف الفلسطينية تتعامل مع
الصور كنوع من وسائل الترفيه ،او كواحد من
اشكال التسلية ،وليس كجزء من عملية اإلخبار
والتأثير او المعلومة واستكمالها وتأكيد الحقائق
وترسيخها.
ويدلل على هذا االستنتاج أمر من شقيين ،أولهما:
ضعف استخدام الصورة في صفحات االخبار من
حيث الكم والنوع ،واإلفراط في استخدامها في

الصفحات المخصصة للمنوعات والرياضة ،حيث
نجد في صحفنا ،صورًا ضخمة لعروض األزياء،
واطباق الطعام ،واألخبار الطريفة ،االمر الذي يغيب
عن االخبار والمواضيع االخرى ،رغم أن هناك صورًا
قوية الحداث يمكن أن تختصر شروحا طويال
وتؤدي غايات النصوص المكتوبة بشكل أفضل.
الصورة والكلمة

هنا يتوجب التذكير أن الصورة ،لم تعد تقف في
الصف الثاني بعد الكلمة ،بل تجاوزت كل حدود
اللغة لتكون هي العنوان ،وهي ذاتها التفاصيل،
وتحتل المكان االبرز في صفحات صاحبة الجالله،
خاصة بعدما أحدثته الثورة التكنولوجية في
حياتنا وأصبح التقاطها يقاس بأجزاء الثانية.

لكن وبالرغم من كل هذا التطور النوعي ،فما زالت
الصورة في صحافتنا المحلية بحاجة الى الكثير
لفعله ،ال سيما تصويب عملية اختيار الصورة
المناسبة للخبر.
في الصحافة الفلسطينية يعتبر المصور ،االقل
اجرًا ،واألقل تأثيرًا في اختيار الصورة التي
ستنشر ،وينحصر دوره في مهمه التقاط الصور
وإرسالها للصحيفة دون االنخراط ضمن فريق
واحد يجمعه بالكاتب والمحرر او مسؤول التحرير
في الصحيفة.
المصور الصحفي في كثير من الصحف
الفلسطينية ،ال يعمل بوظيفة كاملة ،بل ان عددًا
من هذه الصحف ليس لديها مصورين معتمدين
ضمن كادر وظيفي محدد ،او ضمن فريق عملها،
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حتى ان بعض الصحف اصبحت تعطي محرريها
كاميرات رقمية صغيرة للقيام بمهمه المصور
والمراسل في ان واحد ،اما النتيجة فهي ،الخبر قد
يكون جيدًا اما الصورة فغالبا رديئة.
المتصفح لصحفنا اليومية وتحديدًا لصفحات
األخبار المحلية ،سيجد حالة من «الفوضى
الصورية» ،سواء في اختيار الصورة المناسبة
للخبر والتقرير ،او من حيث التكوين وجودة الصور
المنشورة.
كثير من الصور المنشورة ال تخلو من تشويش،
وضوضاء ،وإضاءه سيئة ،وهذا بالطبع سينعكس
سلبًا على القاريء والمتصفح .هنا نتحدث أساسًا
عن تلك الصور غير معلومة المصدر ،التي تنشر
غالبًا مع االخبار المحلية في صحفنا.

ذكر مصدرها ،سواء ارتبطت تلك الصورة بخبر
محلي او عالمي.
يحدث كذلك أن تجد في الصحف الفلسطينية،
صفحات كاملة ألخبار محلية منشورة بدون صور،
وفي حاالت كثيرة تكون هذه االخبار مهمة ،ووجود
الصورة سيزيد االهتمام بها ،لكن السؤال المطروح
لماذا تنشر بدون الصور؟
االجابات متعددة ،وهذا يقودنا الى عدم وجود
مصور يعمل مع هذه الصحفُ ،ت ُ
كلفه هيئة
التحرير بمهمات يومية لتصوير أحداث محددة،
(سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ..،حتى لو كانت
مجرد ورشة عمل) ،ترغب الصحيفة بتغطيتها ،كي
تضمن صورة مناسبة وجيدة فنيًا.
الصورة في الصفحة االولى

ممارسات بعيدة عن المهنية

في الصحافة المحلية غالبًا ،ال يذكر اسم المصور
مع صورته الصحفية ،أما سبب ذلك فيعود لعدم
معرفة المصور ،في كثير من الحاالت تصل الصور
الى الصحيفة من خالل بعض المؤسسات ،التي
ترسلها من أجل النشر ألسباب مختلفة .وبجوار
هذا فانه يتم تجاهل االشارة السم المصور ،وقد
تصبح تلك الصور ُ«ملكًا» للمؤسسة الصحفية ،ما
ً
يفتح مجاال واسعًا للخالف القانوني والمهني حول
استعمال تلك الصور.
وبالطبع فانه يتم في حاالت ال تزال محدودة
نسبيًا االشارة للمصور ،وارفاق إسمه مع الصورة في
الصحف المحلية.
ويعتبر اضافة اسم المحرر الصحفي للخبر
والصورة (تقرير فالن وتصوير فالن) ،ركنًا هامًا
في الممارسة المهنية ،الواجب اتباعها العطاء
المصور كما الكاتب والمحرر حقه ،علمًا ان هذا ال
يظهر غالبا في الصحافة المحلية .أما نشر صور
لغير المصورين المحترفين التابعين للمؤسسة
الصحفية أو وكاالت الصور ،فانه يمس بمصداقية
الصحيفة والصور.
ولكن ،من الناحية المهنة ،كيف يجب أن يتم
التعاطي مع موضوع الصورة؟
استنادا لعملي مصورا في وكالة االنباء االوروبية،
وألنها يمكن أن تعطي مثاال جيدا للصحافة
المحترفة ،فانه ال يمكن أن يتم نشر صورة دون
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في احدى المرات ،سألت المسؤول عن تحرير
واختيار الصور ،في صحيفة «صنداي تايمز» عن
الطريقة التي يختار بها الصورة المناسبة للخبر،
فقال ان مهمته الرئيسية تكمن في فرز الصور
التي تصل من خالل وكاالت االنباء ،واختيار تلك
التي تحمل المضمون ،والتكوين المناسبين للخبر،
وفي الغالب يكون القرار له ،كما قال ،باستثناء
اختيار الصورة التي ستحتل الصفحة االولى فان
قرار اختيارها مرتبط بأكثر من شخص ،احدهم،
المحرر المسؤول ،الن الجمهور العريض الذي
سيقرأ الصحيفة في اليوم التالي ،يهتم جدا
بالصورة ،نظرته االولى تقع على الصفحة االولى،
خاصة عندما يكون هناك حدث او مناسبة مهمة،
فالعالم بأسره انتظر مثال الصورة التي ستنشرها
الصحف في اليوم الثاني لزواج االمير ويليام
وكيت.
ويقودنا هذا الى سؤال مهم لصحافتنا المحلية،
وهو كيف تختار الصورة التي ستحتل الصفحة
االولى ،التي في الغالب تتناول ابرز االخبار المحلية،
التي ال تقوم وكاالت االنباء العالمية بتغطيتها.
وبالتالي سيكون أمام الصحيفة ،استخدام ما هو
متوفر من الصور او تكون مضطرة الستخدام صور
من االرشيف دون االشارة الى مصدر الصورة كما
تفعل غالبًا.
ومن هنا يأتي الحق الفكري للمصور ،ولمصدر
الصورة .خاصة بعد دخول ما يسمى بصحافة

المواطن مجال العمل االعالمي ،وهذا سيشكل
عبئًا اضافيا على المحررين للتأكد من صحة الصور
ومصادرها ،خاصة عندما ال يجدون المرادف لها
في وكاالت االنباء ،كما هو الحال في عدد كبير من
الصور التي نشرت عن الثورات العربية ،وكانت
من تصوير هواة ممن ينشطون ضمن ما يعرف
بـ «صحافة المواطن « دون ان يتسنى التأكد من
صحة كثير من هذه الصور ،التي افتقد معظمها
أبسط العناصر الواجب توفرها بالصورة الصحفية.
الخبر القوي يحتاج الى صورة قوية ،وفي حاالت
كثيرة ،يجد القاريء غياب الربط او العالقة بين
طبيعه الخبر والصورة المصاحبة له .يتوجب
على الصحف ان تفكر في انشاء ما يصطلح على
تسميته بنك الصور وتقوم بتحديثه باستمرار ،لكن
االهم هو وجود مصورين ذوي اختصاص بالتصوير
الصحفي وهو ما سيتيح في النهاية توفير صورة
صحيحة قبل ان تكون جميلة لوسيلة االعالم.
على رؤساء التحرير أن يدركوا ان وسائل اإلعالم،
بدون صور صحفية ،تخسر كثيرًا من جمهورها،
وتفقد جاذبيتها للقارئ والمعلن على حد سواء.
اما أي ممارسة غير مهنية او قانونية او اخالقية
في نشر الصور فانها ال شك ستقوض مصداقية
الصحيفة او وسيلة االعالم.
ولكن لماذا لم تزدهر فكرة حقوق الصورة في بالدنا
رغم وجود عشرات المصورين المحترفين والهواة؟!
اعتقد أن غياب القوانين واالنظمة ،وقلة فرص
العمل للمصورين ،في الصحف المطبوعة ،وضعف
االهتمام الشعبي العام بالصورة ،كفن وكوسيلة،
وغياب التدريس والتدريب األكاديمي ،تعتبر
أهم األسباب التي تكرس هذا الواقع ،باإلضافة
إلى دور المصورين انفسهم ،كطرف مسؤول عن
ازدهار هذه المهنة والفن وتنظيمها ،اضافة الى
دورهم فيما يتصل بتكريس مسألة حقوق الصورة
والمصور وتنظيم المهنة ،االمر الذي سيجعل
وسائل االعالم تسعى الستيعاب كادر متخصص
بالتصوير ما سينعكس بالمحصلة ايجابا على
صفحاتها حين تحوي صورا صحيحة ،ومهنية
تغطي الرياضة واالقتصاد والفنون ومختلف
الحقول واالخبار خاصة وان الجميع يدرك أن
الصورة الصحفية قد تكون احيانًا أهم من الخبر،
انها هي الخبر في كثير من االحيان.
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طرائف وكوارث الصور في المواقع االلكترونية الفلسطينية
سعيد أبو معال
هو منطق «البلدوزر» والية فعله ،سمة قسم كبير من الكتابة الصحفية في بالدنا ،وهو ذات المنطق الذي تحتكم له كثير من المواقع االلكترونية في
نشرها للصور.
البلدوزر ،الة جبارة في قوتها ،لكنها ضعيفة وبائسة أمام اختبار االنتقاء والدقة والجمال ،الذي ال تجيده الة كما اليد البشرية المحكومة لرؤية وبصيرة
تغيب عن جبروت الة تجيد صناعة الركام.
الزميل سعيد ابو معال يكتب عن فيضان الصور ،وركام ما تقذف به المواقع االلكترونية لقرائها ،دون اعتبار الي معيار جمالي او مهني .هنا يصبح
الصحفي كما البلدوزر ،انه يجرف كل ما يعثر عليه للجمهور ضمن اكوام من ركام ،عليك عزيزي القاريء إن تنقب عما تريد وسط الخبر او مجموعة الصور
الرديئة ،ربما تجد ما تبحث عنه.
( المحرر)

تثير الصورة الصحافية حديثا ّذو شجون ،هنا
تحديدًا أتذكر محاضرتنا األولى في مساق
«تحرير صحافي» عند الدكتور عاطف سالمة
الذي استهلها بالحديث عن مشاكل صحفنا،
وبالمجمل وسائل إعالمنا المختلفة ،كان للصورة
وغيابها من الصحف والمجالت الفلسطينية
نصيب األسد من نقده الالذع وتفتح وعينا عليه.
خالصة الحديث دارت عن تقصير متأصل في
استخدام الصورة إعالميًا ،فحضورها كان ضعيفا
للغاية ،فبالكاد كان يلون صفحة أولى وأخيرة
في أغلب الصحف اليومية ،إضافة إلى كونها
لعبت دورًا بسيطا في كسر سواد الصفحات
األخرى ،بصور رمادية ،كانت تقوم بدور محسن
إخراجي على محتوى الجريدة ،دون أن يغطي
دورًا أو ينفذ مهمة اتصالية أصيلة على النص
بعناوينه وفقراته.
مرت سنين كثيرة على عام  ،1999وحال صحفنا
لم يتغير كثيرًا ،رغم كثرة المصورين العاملين
في الميدان ،وتطورات شكلية على إخراج
الصحف وحضور الصور الصحفية فيها.
أما المواقع اإلخبارية أو االلكترونية ،الزائر الجديد
والسائد في دنيا األخبار واإلخبار ،فقد رافقتها
تطورات تكنولوجية كثيرة ،جعلتها تبدو
ظاهريا المستفيدة األولى من تلك التطورات،

كيف ال وهي أحد ثمارها ونتاجها السخي.
هكذا ،تشكل المشهد ،بظهور مجموعة غير
قليلة من المواقع الصحافية المتخصصة بالنشر
االلكتروني فقط .بدت بمثابة تباشير لتلك
ُ
ََ
الطفرة ،غير أنها في جلها ظلمت (وليس ظلمت)
الصورة الصحافية كثيرًا ..كثيرًا ،وإليكم األسباب.
غياب القواعد الحاكمة

هنا ،من نافل القول الحديث عن التطور العالمي
الذي شهده حقل االتصال ،فتلك التكنولوجيا
المتقدمة بسرعة خرافية ،والمرتبطة بالصورة
وبطرق انتاجها ،وتداولها ،ونقلها ،اقترنت
بمفاهيم االتاحة والسهولة في االستخدام،
وانخفاض التكاليف ،والحدود المفتوحة
للنشر دون عوائق المكان والمساحة المحدودة،
فأحدثت فيضانا مرئيًا.
ذلك الفيضان ،مع الوسيط الجديد (اإلنترنت)،
وباقترانه بالعمل الصحافي االحترافي ،جعل
الصورة تتسيد عملية النشر ،تارة بمرافقة
النص المكتوب ،أو من دونة .وأصبح البحث عن
الطرق األمثل ،فنيًا ومهنيًا لنشر تلك الصور،
ٌ
موضوع بحث وجدل دائمين ،فظهرت أنماط
مختلفة لنشر الصورة ،مثل :نشر الصورة بحجم
متوسط ،واتاحة خدمة تكبيرها بحسب رغبة

المتصفح ،أو إرفاق مجموعة من الصور المنتقاة
بعناية شديدة ،مع المادة الصحافية على شكل
«جاليري» يتوسط الموضوع أو يجاوره ،أو عبر
آلية الفالش ،التي تقوم بعرض الصور تلقائيا أو
بحسب رغبة المتصفح...الخ من الطرق واألشكال.
كل تلك الوسائل ،لم تنتقص من حضور الصورة،
والتعليق عليها ،في جسم المادة الصحفية
المنشورة ،لكنها أضافت بعدًا مهما في عملية
التغطية الصحفية وتلقي الجمهور لها.
وفي كل األحوال ،ال يفترض أن تنشر كمية
كبيرة أو صغيرة من الصور في حال ضعفها
البائن ،أو قلة جودتها ،أو عدم الحاجة إليها ،أو
عدم تحقيق غرض نشرها ألي سبب كان ،مثل:
صغرها ،أو عدم نقلها قيمة إخبارية ،أو حتى
جمالية ،فالقواعد الحاكمة لحضور الصورة في
العمل الصحفي واحدة ،وربما ثابته ،إال في حالة
حاجتنا الماسة لها ،مع عدم توافر بديل عنها.
غير أن الثابت بالنسبة للبعض في الحقل
اإلعالمي ،يتعارض كثيرًا مع ما تمارسه المواقع
الصحافية االلكترونية الفلسطينية ،التي تقدم
نفسها وكاالت ،ومواقع ،وتجارب إعالمية ناضجة،
متفتحة ،منفتحة ،فهناك ضعف عام ،وسوء في
استخدام الصورة الصحفية وحضورها.
صور بالجملة

سعيد أبو معال :كاتب إعالمي -محاضر في الجامعة العربية األمريكية.

كنا نقول في السابق ،وما زلنا ،أن اقتران
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مجلة تصدر عن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية «مدى»

الصحفي /المراسل بآلة تصوير حديثة،
(رقمية غير احترافية ،أو رقمية احترافية ،أو
حتى جهاز جوال حديث) سيسهل من عمله
الصحفي ،وسيجعله أكثر احترافًا ومهنية في
أداء رسالته ،غير أن تلك اآللة فيما يبدو ستبقى
ً
آلة ،ما لم ترافقها البصيرة ،التي تدفع بوضع
سياسات تحرير خاصة بنشر الصور في تلك
المواقع ،وفق مقتضى مهنى محددًا ،داخل
كل مؤسسة ،مع عدم اغفالنا تنافسًا واختالفًا
ابداعيًا على تلك السياسة ما بين المؤسسات
المختلفة.
مسألة استخدام الصورة ،ومن قبل ذلك
التقاطها ،يشوبه الكثير من العيوب المهنية
في أداء المواقع والوكاالت االخبارية االلكترونية
الفلسطينية ،وتحديدًا تلك المواقع التي لم
تتطور لمؤسسات صحافية حقيقية.
ففي نهج تواتر عليه غير موقع ،نقرأ مادة
صحفية ،فنجد فيها الصور أكثر من النص،
بداية نقول :خيرًا ،وبعد تفحص ،نجد أن كرنفال
الصور المرافق للمادة الخبرية ،ال تضيف أي
جديد ،وفيها كل عيوب التصوير ،من اللقطات
حتى االضاءة..
وبعد أن تنتهي المادة (النص) ،نجد عشرات
الصور أسفلها ،دون تعليق أو اضافة ،اللهم
إال ختم المؤسسة اإلعالميةُ ،ي ُ
بشع محتوى
الصورة ،السيئة أصال.
ذلك المثال ال يلخص إال جزءًا من التعامل
ُ
العشوائي مع الصورة الصحفية ،فمسألة «حجم
الصور» وتحديدًا صغرها النسبي في أغلب
المواقع ،يثير حيرة ال يمكن تفسيرها في ظل
إمكانيات النشر على الشبكة ،وهي التي تتيج
نشر الصور بأحجام مختلفة.
ويبدو أن جزءًا من أسباب ذلك الخلل المرصود،
تعود إلى تعامل تلك المواقع مع صور منقولة/
مسروقة عن الشبكة ذاتها ،حيث تكون منشورة
بأحجام صغيرة ،يصعب تكبيرها ومنحها
الحجم المناسب.
ومن األمثلة على ذلك ،نجد أنه رغم التطور
النوعي ،الذي يستحق االشادة ،الذي تشهده
«جريدة القدس» حاليًا على صعيد الرغبة في
الخروج بتجربة صحافية الكترونية معتبرة،
العدد السابع  /تموز 2012

عدسة سميح شاهين

لكننا على صعيد الصورة نرى أنه يرافق المادة
الصحفية المميزة ،إضافة لصورة رئيسية
صغيرة نسبيا ،مجموعة من الصور الصغيرة
أيضا ،والتي ال يبدو أنها تحقق غرضًا صحفيًا،
إال تلوين النص وتقليل عبء تصفح طوله.
وتلك مشكلة مردها أحيانا يعود إلى عيب
في بعض برامج النشر المعتمدة ،التي تختار
أحجامًا صغيرة من الصورة لتسهيل تحميلها،
ومن ثم نشرها والحقا تصفحها.

ذلك العيب يكبر ويتضاعف في نشر صور
صغيرة جدًا على الصفحات الرئيسية للمواقع،
وذلك (من دون الخبر الرئيسي الذي ترافقه
صورة أكبر نسبيا) ،حيث يتم وضع صور صغيرة
جدا ً،بالكاد يفك المشاهد مكوناتها.
في النقطة السابقة يتم اللجوء إلى تصغير
ً
الصورة بمكوناتها ،بدال من إجراء قطع لجزء
مهم من مكوناتها وتحديدًا المكون األكثر
أهمية فيها.
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التعليق على الصورة

في سلوك بعض الموقع ،نجد أن ختمه (شعاره)
يدمغ به الصور التي ينشرها ،وال ندري سبب
ٌ
هوس
ذلك في حال صور عادية مكررة ،وهو
ٌ
واستعراض في غير محله ،إال إذا كان مع صور
خاصة يعتز الموقع بامتالكها ويفتخر.
ذلك االستعراض انتقل في مرات كثيرة أصابتنا
بالحيرة عند بحثنا عن سر وضع الختم مع صور
منقولة عن مواقع وصحف عبرية وعربية!.
أحد مظاهر ضعف حضور الصورة في تلك
المواقع ،غياب زاوية مهمة في كثير منها،
مثل «صورة وتعليق» ،ذلك الغياب يشي بجزء
من المشكلة ،وبانعدام الصور المميزة لدى هذا
الموقع أو ذاك ،أو بعدم مقدرته على امتالكها
وتقديمها للمتصفح ،وفي بعض المواقع ،التي
تقدم تلك الخدمة ،نرى أحيانًا صورًا غير ذات
صلة بالحدث مباشرة ،توضع لتحصد تعليقات
من المواطنين عليه .وفي مرات أخرى تستخدم
صورًا غير واضحة وقديمة أيضًا.
كما يبدو التعليق على الصورة الصحافية ترفًا
تنأى المواقع نفسها عنه بشكل ال يمكن تبريره،
وإن حضر التعليق ،فيكون شرحًا للصورة وإعادة
سرد لمكوناتها.
صور مبتذلة

في تعريف الصورة المبتذلة ،يمكننا القول
بإنها تلك الصور الصحفية المتكررة المحتوى،
التي تنشر مع تكرار الحدث ،بحيث يعتادها
المشاهد ،وتصبح غير ذات أثر في نفسه لحظة
مشاهدتها .واألمثلة كثيرة على هذه الصور
مثل :ملثم يقذف قنبلة غاز على الجنود ،أو أعالم
مرفوعة في مسيرة...الخ.
نشر تلك الصور هو سلوك دأبت عليه كثير من
المواقع االلكترونية ،التي ال ترسل مراسليها إلى
موقع الحدث ،وال تشتري صورًا صحفية جديدة،
فتمتلك حقوق نشرها بتميزها واختالفها.
وهي ظاهرة تكرست في ظل وجود أرشيف
للصور في كل موقع ،صحيح أن أرشفة الصور من
حسنات النشر االلكتروني ،حيث تتيح للمحرر
استدعاء الصورة المناسبة للمادة الصحافية

متى شاء وأراد .غير أن تلك المزية لم تعد كذلك،
فتحولت إلى نقمة دون أدنى شك ،وذلك في
بعض تطبيقات المواقع لمعايير نشر الصور.
فمسألة السرعة في النشر ،التي تسيطر على
ذهنية العاملين في تلك المواقع ،تجعلهم
يغفلون الدقة في اختيار الصورة المناسبة ،حتى
لو تكررت على صفحة الموقع للمرة الخمسين
خالل شهرين مثال ،أو حتى تكرار الصورة ذاتها
في أكثر من موضوع منشور ،فالتنافس على
سرعة النشر يدفع بالمحرر إلى ارفاق أي صورة
تقع عليها يده ،وفعال تنشر دون أن يفكر قليال
ويسأل نفسه :كم مرة نشرت تلك الصورة؟ كم
مرة رافقت خبرًا من ذات النوع؟ وهل تلك الصورة
هي المناسبة للمادة؟
المثال القريب يجعلني أستحضر في البال،
صورة رافقت موضوع انتصار األسرى في
إضرابهم األخير ،الصورة كانت عبارة عن نصف
يد تخرج من شباك أحد السجون ،فهل تلك
الصورة كانت المناسبة في تلك اللحظة من
نشوة االنتصار الذي حققه األسرى؟ كانت
صورة مبتذلة دون شك رافقت موضوعًا صحفيًا
يتحدث عن االنتصار ،وكان على المحرر أن يبحث
عن صورة مناسبة للموضوع ودالالته المباشرة
وغير المباشرة.
مثال اخر على الصورة المبتذلة ،نجده في مادة
نزول رواتب الموظفين إلى البنوك ،وهو الخبر
الشهري الذي يطالعنا باستمرار ،نراه ُيرفق مع
صورة خاصة «بكمشة» من العملة االسرئيلية
الورقية من فئات متعددة.
في مثال ثالث ،لن نجد أفضل من الخبر األسبوعي
عن مسيرات مناهضة الجدار في بلعين ونعلين
وبلدات أخرى ،حيث يرافق الخبر صورة تقليدية
ال ابداع فيها ،وغالبًا ما تكون من حدث االسبوع
الماضي أو الذي يليه أو الذي مر قبل نصف سنة.
تلك الصورة تجعل الحدث مسرحية يستعاد
تمثيلها كل أسبوع بنفس األشخاص ولنفس
األماكن.
دالالت ومؤشرات

كارثتنا أننا ال نتواني دوما عن التأكيد بأن

الصورة تعادل ألف كلمة ،تلك المقولة التي
َ
يحق لنا التشكيك فيها دوما ،ف ُرب صورة ال
ً
ُ
تعكس حقيقة ،بل تقول كذبًا ،وفي حال جزء
من تطبيقات النشر في المواقع االلكترونية
الفلسطينية ،الصورة هي صورة أو أقل أيضا.
وعند البحث في أسباب ذلك التراجع في
استخدام الصور الصحافية ،أو سوء استخدامها
واساءة نشرها ،أو عدم التعليق عليها نجد أنها
كثيرة ،أحد أبرزها ،أن تلك المواقع هي مواقع
والسالم ،وال تستحق أن يطلق عليها لفظة
مواقع تتبع مؤسسات إعالمية ،وهي لألسف
كثيرة ،وبعضها يمتلك ميزانيات مالية كبيرة،
وتتربع مكاتبها في عمارات فخمة.
فالمؤسسة تؤسس لمعايير نشر للصورة
وغيرها ،وتعمل على تكريس قيم مهنية
احترافية.
سيقول البعض إن لحداثة التجربة عالقة بذلك،
ونحن إذ نقر بذلك نضيف ،إن من أبرز سمات
الضعف هو ضعف المواقع ذاتها ،التي يتفاخر
جزء منها بعدم وجود سياسات تحريرية
معتمدة للنشر فيها ،ويتعامل مع ذلك على
أنها نقطة تميز!!!
وعند تفسير تلك الظاهرة أجد أكثر من مؤشر:
ٌ
جهل في اختيار الصور المناسبة للمادة
الصحفية ،سوء وقلة خبرة في التصوير (من
يلتقط الصور صحافيون وليسو مصورين)،
ال مهنية من المواقع الصحافية التي تسيء
استخدام الصورة وال تحسنها ،ضعف في
استغالل الوسيط (االنترنت).
أما عن النتيجة فهي أن يتكرس لدينا قاريء
يضمر ذوقة ،معتقدًا أن ما ينشر هو صور
صحافية مهمة ،في حين أنه في حقيقته،
ٌ
اختزال لفن التصوير وحقله ،ولكل االمكانيات
التي تتيحها شبكة اإلنترنت.
ً
وسيبدو في حديثنا قليال من قسوة ،وذلك
صحيح ،فيبدو أننا نصر على أن ال نتعلم
(فتجارب صحافية عربية وعالمية متاحة) ،وان
تعلمنا ال ننفذ ،وان نفذنا فال نتقن ما نقوم به،
تلك حالتنا في ثالوث غريب عجيب ،هنا الصورة
الصحافية هي الضحية.
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رئيس مجلس إدارة "وفا" رياض الحسن:

وفا تمر بحالة انتقالية بين الرسمية والوطنية
لدينا هامش حرية واسع ،وقريبا سنبدأ بيع العديد من خدماتنا
حاوره :غازي بني عودة.
بنشرة أقرب للمنشور ،وصدور متقطع ،بدأت وكالة «وفا» مشوارها في تغطية اخبار الثورة الفلسطينية ،قبل اربعين عامًا ،اليوم اصبحت «وفا» واحدة
من اكبر واهم المؤسسات االعالمية الفلسطينية ،او على االقل اكثرها قدرة على القيام بمثل هذا الدور.
مؤخرًا نجحت «وفا» في التخلص من بعض قيود رسميتها ،وبات واضحًا انعكاس ذلك على قسم من المادة االعالمية التي تقدمها ،سواء في القصص
او األخبار التي تنقلها .هو طموح وسعي ال زال في بداية الطريق ،لكن «وفا» بدأت به كي تصبح وكالة انباء وطنية عامة ،كما يقول رئيس مجلس ادارتها
رياض الحسن ،وكما تظهر عديد من المؤشرات ،التي انعكس صداها ايجابًا بين القراء ومتابعي المشهد االعالمي الفلسطيني.
المحرر

س :بداية من هو رياض الحسن ،منذ متى
تعمل في هذا المنصب ،رئيسا لمجلس
ادارة وكالة «وفا»؟
ج :بدأت عملي في اإلعالم الفلسطيني منذ
ثمانينات القرن الماضي ،في بيروت وانتقلت مع
منظمة التحرير الفلسطينية إلى طرابلس ،ثم إلى
تونس ،ثم الى قبرص ،ثم إلى فرنسا ،ثم عدت إلى
الوطن في عام  ، 1996وعينت رئيسًا لمجلس إدارة
وكالة «وفا» في عام .2008
س :أين عملت خالل فترة وجودك في بيروت؟.
ج :باإلعالم الموحد ،في مجلة «فلسطين الثورة»،
تقريبا عملت بها نحو  4أعوام.
س :ما هو ابرز ما جئت به حين توليت رئاسة
مجلس ادارة وكالة «وفا»؟.
ج :بدأت عملي وأمامي عدة أهداف أهمها
تطوير الوكالة ،وتعزيز استقالليتها ،وتوسيع
هامش الحرية فيها ،وتعزيز دورها في نقل الخبر
الفلسطيني داخل وخارج الوطن ،وتعزيز أدائها
في الخارج ،بمعنى آخر كان هناك عدة خطوط
للعمل ،سرنا عليها واعتقد أننا وفقنا على األقل
في هذا الموضوع .
س :اين ترى وكالة «وفا» تقف االن ،بعد
أربعين عاما على تأسيسها؟
العدد السابع  /تموز 2012

رياض الحسن /عدسة مدى اإلعالم.

ج« :وفا» اآلن في مرحلة انتقالية ،هذا ما يمكن
اعتباره أدق توصيف ،لوكالة األنباء الفلسطينية
«وفا» في المرحلة الراهنة ،مرحلة انتقالية ما بين
مؤسسة رسمية ،مهمتها نقل الخبر الرسمي
الفلسطيني فقط ،ومؤسسة وطنية تعنى بنقل
اإلخبار الفلسطينية بوجه عام.
بالطبع ليس هناك تناقض بين الرسمي والوطني،
إنما هناك عملية توسيع لإلطار ،وتوسيع للمهمة،

فعندما كانت «وفا» رسمية كانت حكرًا على األخبار
الرئاسية ،واخبار اللجنة التنفيذية ،وحركة فتح،
والسلطة بوجه عام ،وعندما تصبح وكالة وطنية،
سيكون لكل شريحة اجتماعية ،ولكل فئة
سياسية ،حصتها في هذه الوكالة .بمعنى آخر
ستكون وكالة « وفا» مسئولة عن نقل أخبار كل
من هو منتج لألخبار على األرض الفلسطينية.
سيكون هناك نوع أكبر من العدالة والتكافؤ
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في تغطية األخبار ،سواء كانت أخبارًا سياسية أو
رسمية أو فصائلية أو حزبية أو عمال أهليا أو نشاطا
للمعارضة أو المواالة أو النقابات أو االتحادات
والتجمعات وهكذا.

س :هل سيطول انتظار هذه المرحلة
االنتقالية؟.
ج :إطالقا.
س :هل نتحدث عن سنوات؟.
ج :ال،ال نتحدث عن سنوات ،أقل من ذلك بكثير،
سنستكمل المرحلة االنتقالية باستكمال عدة
عناصر ،أولها تغيير البيئة القانونية واإلدارية التي
تعمل بها الوكالة ،فنحن استصدرنا منذ العام
الماضي قانونًا يسمح للوكالة بصياغة أنظمتها
اإلدارية والمالية من دون التقيد باألنظمة المتبعة
للسلطة الوطنية الفلسطينية.
بمعنى أخر سيكون هناك نظام إداري وآخر مالي
مختلف ،وسيكون هناك استقاللية كاملة للوكالة
في إدارة مواردها البشرية والمالية والفنية من
اجل توظيف هذه الموارد بشكل أنجع وأفضل في
خدمة األهداف التي رسمتها الوكالة لنفسها،
وبعد تغيير األنظمة اإلدارية والمالية هناك
عملية التطوير النوعي في الخدمات التي تقدمها
«وفا» والتي كانت تقدم خدمتين ،النص المكتوب
والصورة الثابتة ،اآلن اتسعت هذه الخدمات
وأصبحنا نقدم أيضا اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني
وخدمة األخبار العاجلة وخدمة المعلومات والعديد
من الخدمات األخرى التي تقدمها الوكالة.
العنصر التالي هو دخول السوق والمنافسة
بشكل قوي ،اي سيكون للوكالة الحق في أن تبيع
خدماتها ،وتستطيع أن تحقق مردودًا يوظف في
عملية التطوير الالحقة .بمعنى آخر هناك عناصر
قانونية ،عناصر إدارية ،وعناصر تكنولوجية،
وعناصر دعنا نسميها لتطوير المفاهيم المتعلقة
بعمل الوكالة ،حققنا الجزء األكبر من هذه
األهداف ،وأعتقد أننا خالل أسابيع ،سنكون قد
استكملنا صياغة وإقرار أنظمتنا اإلدارية والمالية،
وسنكون عندها قد هيأنا األرضية المناسبة
للوكالة ،كي تنطلق في مهامها الجديدة.
س:هل سيتم هذا الموضوع خالل هذا العام؟
ج :نعم فهو بالفعل تم ،والخدمات المجانية

العدد األول من نشرة وكالة وفا1972/6/5 -

ستبقى مجانية ،نحن في مرحلة تحرر وطني،
وبحاجة إلى ضخ المزيد من األخبار ،وهناك دورين،
دور سياسي ،ودور إعالمي للوكالة ،ويجب أن
نعترف بذلك وهذا سيبقى.
ولكن فيما يتعلق ببعض الخدمات ،هذه الخدمات
ستكون مدفوعة األجر ،ولن تكون مجانية ،وبدأنا
بهذه ،فخدمة ألـ  SMSأالن ليست مجانية ،هذه
الخدمة تقدم بمقابل اشتراك شهري ،سواء كان
عبر «جوال» أو «الوطنية» ،وأيضا خدمة آلـ MMS
التي سنطلقها قريبا ،أيضا ستكون مدفوعة األجر،
وهناك بعض الخدمات األخرى ،مثل خدمات
توزيع الصور ،وخدمات بيع اإلنتاج التلفزيوني،
واإلذاعي ،التي تنتجها الوكالة أيضًا ،ستكون
مدفوعة األجر ،باإلضافة إلى اإلعالن ،بدأنا بوضع
خطة تسويق كاملة من أجل اإلعالن ،وهذه
ستكون خدمة مدفوعة األجر.

س :ماذا عن كادر وكالة «وفا» ،الجهات التي
تتعامل مع الوكالة ،ووضعها في الخارج؟.
ج :الوكالة مرت بعدة مراحلُ ،ت ُ
هدم وتعود من
جديد ،فهي مرت بأربع مراحل في عمرها ،وفي
كل مرة كانت ُت ُ
قلع من جديد ،آخر مرة كانت
بعد االنقالب في غزة عام  ،2006بعدها أوقفت

الوكالة عن العمل في قطاع غزة وصودر مكتبها،
ُ
وألزم موظفوها بالبقاء في بيوتهم ،ومنعوا من
العمل ،فكان ال بد أن نبدأ بالضفة بإمكانيات
محدودة ،وبكادر قليل ،وكان عدد الكادر بالضفة
ما بين  30-25موظفًا ،معظمهم من االداريين
وغير صحافيين ،وعدد قليل جدًا كان متخصصًا
في الصحافة .إلنقاذ الوكالة من هذا المصير،
كان ال بد من دمج مؤسستين معًا ،وكالة «وفا»
والهيئة العامة لالستعالمات ،اللتين دمجتا في
إطار واحد بمرسوم رئاسي ،فتمت االستفادة من
الكادر الموجود بالضفة لكلتا المؤسستين .وبعد
هذا الدمج ،تم التوسع في توظيف الكادر البشري
المالئم.
أصبحت الوكالة تضم ماال يقل عن مئة من الكادر
المدرب ،والمؤهل ،والمتخصص .واستطاعت أن
توسع دائرة نشاطها وتغطيتها لألخبار ،بحيث
يمكن القول ،أن الوكالة تسيطر على ما يقارب -70
 75بالمائة من األخبار المحلية بالصحف ،ووسائل
اإلعالم ،وتسيطر على مئة بالمائة من االخبار
الفلسطينية في الخارج .بمعنى آخر ،وكالة «وفا»
هي الطرف الفلسطيني الوحيد ،التي يتبعها
مراسلون في الخارج ،لنا حوالي  26مراسال يزودونا
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بأخبار جالياتنا وأنشطتنا السياسية في الخارج،
ويمدوننا بالمعلومات إلعداد تقارير صحافية حول
ما يجري في الخارج.
ووسائل اإلعالم األجنبية تعتمد بشكل كبير على
األخبار الصادرة عن وكالة «وفا» كمصدر رئيسي،
وألنه ذو مصداقية عالية ،وهناك ال يوجد أي شك بما
ننشره من أخبار ،ألنه يتم التأكد من الخبر قبل نشره.

س :يؤخذ على «وفا» انها تقدم الخبر بطريقة
تقليدية جامدة وبالتالي ال تستقطب
القراء ،كيف ترد على هذا؟.
ج :ال عالقة لذلك بـ «وفا» ،فصانع الخبر السياسي
الفلسطيني ،هو نفسه متحفظ ،ويخشى االنحراف
في الكلمة والمعنى ،ويكون دقيقًا جدًا ،وبالتالي
هو يعطينا الخبر بهذا الشكل ،ونحن ننشره بهذا
الشكل.
لكن لو ذهبت للتقارير التي تقدمها وكالة «وفا»،
ستالحظ أنها تتسم بجرأة عالية في تناول
بعض القضايا الخالفية ،التي قد تثير مشاكل
مع الحكومة ،او مع بعض الوزراء والمسئولين
الفلسطينيين ،وتعري بعض المشكالت الموجودة
في مجتمعنا.
بمعنى آخر هناك ،وجهان للوكالة ،احدهما رسمي،
مصدر الخبر الرسمي الفلسطيني ،وال نستطيع
التدخل فيما يصدره المصدر الرسمي من أخبار.

القيم الحديثة المتعددة ،هذا ساعد الوكالة جدًا س :لديكم في «وفا» خط باللغة االنجليزية؟.
لكي تحقق هذه النقلة المطلوبة.
ج :نعم لدينا خط باللغة االنكليزية وآخر بالعبرية.
بكلمات اخرى ،لم يسبق أبدًا أن تعرضت الوكالة س:كيف تقيم هاتين الصفحتين؟.
لضغط من القيادة السياسية الفلسطينية لكي ما زالت كلتا الصفحتين ،قيد التطوير وقيد
تفعل هذا أو ال تفعل ذاك ،فالوكالة لديها اإلنشاء ،ومن الصعب أن نحكم على أدائهما قبل
هامش واسع جدًا من الحرية ،لكنها تفهم عام ،ولدينا نقص بالكوادر التي تملك مهارتي،
بالضبط مسؤوليتها في لحظة سياسية صعبة ،إتقان اللغة ،سواء اللغة االنجليزية او العبرية
كما تلك التي عشناها ،فعندنا مجموعة من مقرونا بالمهارات الصحفية.
الضوابط ،ومجموعة من القيود ،إنما هذه القيود س :هل ستخاطبون مجتمعات أخرى من خالل
نحن نضعها على أنفسنا كما قلت سابقا ،نقوم
الصفحتين العبرية واالنجليزية؟.
بدور إعالمي مهني ذو مصداقية عالية ،ودور ج :نعم بالطبع ،فالصفحة العبرية هي ليست مرآة
وطني أيضا ،في وضع شديد التعقيد ،نواجه للصفحة العربية ،وهي موجهة مباشرة للقارئ
فيه االحتالل اإلسرائيلية ،ونواجه فيه مشكلة اإلسرائيلي ولوسائل اإلعالم اإلسرائيلية.
االنقسام الداخلي.
س :كيف تقيم أداء اإلعالم الفلسطيني و»وفا»
س :كيف تصف وكالة «وفا» بين مرحلتي
س :هل أنت راض عن أداء الوكالة اآلن؟.
جزء منه بالطبع؟.
ج :ليس تماما.
«الداخل والخارج» ،قبل وبعد قيام السلطة ج :في بعض الحقول هذا اإلعالم يقوم بدور عظيم
تتبع
واالن
ثورة
تتبع
كانت
الفلسطينية؟
األهمية ،هذا الدور يحاول أن ينافس وسائل
س :لماذا؟.
سلطة؟.
إعالم عالمية ضخمة جدًا ،موظفة لخدمة االحتالل
ج :دائما هناك أهداف يجب أن تتحقق ،وطالما
ج :المقارنة صعبة جدًا ،فلو أتيت بأي نشرة من
اإلسرائيلي ،تنقل رواية كاذبة فيما يحدث في
هي غير محققة ،فبالتالي الرضا يكون نسبيًا.
نشرات الوكالة ،من الفترة التي سبقت العام 1993
األراضي الفلسطينية ،واعالمنا الفلسطيني واجه
س :كيف ستعالجون هذه الجزئية فهذه فانك ستالحظ أنها عبارة عن نشرة ورقية بسيطة
حملة دولية وإقليمية شرسة جدًا ،من جانب اإلعالم
وكالة وطنية ،فالخبر الرسمي يعتبر جزءا ،جدًا ،تحتوي على بعض األخبار التي تخص فقط
اإلسرائيلي واألمريكي وبعض المحطات الكبرى،
ولكن يبقى هناك هامش واسع جدا ،كم القيادة الفلسطينية واجتماعاتها وبياناتها
ولكنه استطاع أيضا أن يقارع اإلعالم األجنبي،
سيمنح لهذا الخبر (الخبر الرسمي)؟.
ونشاطاتها الداخلية ،وخاصة أيام االنتفاضة.
واستطاع أن يجد لنفسه مكانا وحيزا واسعا لدى
ينبغي لكي نجيب على هذا السؤال ،أن ندرك
اآلن «وفا» أصبحت وكالة مهنية صحفية بامتياز،
الرأي العام العالمي ،واستطاع أن ينقل الرواية
حجم التحوالت التي حصلت على طبيعة النظام
ال زالت طبعًا تتبع في مرجعيتها خط منظمة
الفلسطينية الحقيقية ،رغم أنه ال مقارنة على اإلطالق
السياسي الفلسطيني ،فالنظام السياسي
التحرير الفلسطينية ،لكن هذا ال يعيق عملية
في حجم االستثمارات الموظفة في كال الحالتين،
الفلسطيني اآلن ،مختلف عن ما كان عليه قبل  5أو
تطورها باتجاه االلتزام بأحكام ومرجعيات
األجنبي واإلسرائيلي ،لكنه حقق نتيجة مرضية.
 6أعوام ،النظام السياسي الفلسطيني االن ،نظام
الصحافة المهنية والموضوعية.
من ناحية أخرى ،هذا اإلعالم (الفلسطيني) ما زال
تعددي بحق ،وديمقراطي ،ومنتمي إلى مجموعة
العدد السابع  /تموز 2012
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محكومًا بحزبيته وانتماءاته المسبقة ،ومحكومًا
أيضا بضيق األفق الذي يمنعه من التوسع في
طرح القضايا المحلية ،ويمنعه من ان يلعب
دورا أساسيا في صياغة التعديالت ،وصياغة
المقترحات ،والتقدم برزم حلول للمشكالت
المجتمعية الكبرى التي تواجهنا.
واإلعالم يلعب دورًا مميزا أحيانًا ،في بعض الحمالت
الوطنية ،خاصة في الحمالت المناهضة لالنقسام،
والحمالت الداعية لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية،
ولكنه يلعب دورًا ضعيفًا جدًا في مواجهة بعض
عاداتنا االجتماعية الراسخة من تخلف وثأر
وعشائرية وفلتان ،هنا دوره محدود جدًا.

س :هل تعتقد أن ضيق األفق ،يحول دون ذلك،
أقصد اننا نتصرف (نحن الصحفيون) في
كثير من االحيان كأسرى للعادة ،والخوف
(غير المبرر أحيانا) او عدم اإلدراك أن
بعض المساحة مفتوحة أمامنا ،وال نطرح
قضايا حساسة؟.
ال اعلم كيف يمكن فهم الموضوع أو كيف يمكن
أن نزج بموضوع الحريات أو ما الذي يقمع الحريات،
هناك شعب جاهز للدفاع عن الحريات ،فعندما
تخطئ النيابة العامة أو عندما تخطئ األجهزة
األمنية ،في اعتقال أو التعرض لصحافي ما،
تقوم الدنيا وال تقعد ،وتتصدى كل المؤسسات
الناشطة والحقوقية ،واإلعالمية ،لمثل هذا
السلوك ،وبالفعل استطاعت عدة مرات أن تهزم
خصوم الحرية ،فمساحة الحرية ال عالقة لها
بالموضوع.
علينا أن نكون على درجة عالية من الجرأة في طرح
القضايا ،وعندما يترتب على ذلك ما يواجهنا من
معيقات ،سنواجهها في ذلك الوقت.

العدد الثاني من نشرة وكالة وفا.

يعيبه ضعف الكادر وقلته ،وسوء اللغة.
وبعض المواقع االلكترونية ،ربما تكون هي األسوأ
في العالم ،لما تعتمده من أسلوب في التشهير،
ونشر الفضائح ،والشتم ،وإلقاء التهم جزافًا دون
أي تأكيد على اإلطالق ،وهي ال تخشى أي رقابة او
أي عقاب.

هذا الصعيد .ثم أن يكون هناك نوع من التوصية
واإلرشاد والحوار االجتماعي الواسع ،حول المزايا
والعيوب التي تتصل بها هذه المواقع ،ليكون
هناك نوع من التطوير للمحتويات.

س :بالعودة ثانية لوكالة «وفا» ،استخدمتم
الوسائط المتعددة ،كيف وجدتم انطباع
س :أنتم الوكالة األبرز الكترونيًا ،ما المخرج
الناس حول هذه الوسائط ،هل لمستم
من هذا الوضع ،ما سبق وذكرته عن
تقبال لها واقباال عليها؟
المواقع اإللكترونية ،وأثره في تشكيل بالتأكيد ،ففي كل عمل يجب أن تحدد طبيعته
الرأي العام؟.
وتحدد مؤشرات على أداء هذه الوظيفة ،بمعنى
ج :بالتأكيد ،المشكلة أن هذا الحقل صعب اخر واحد من المؤشرات على تزايد اإلقبال على
السيطرة عليه ،وميزة االنترنت انه بعيد عن الوكالة (وفا) من خالل ثالثة مؤشرات رئيسة وهي:
المركزية ،وهذه المواقع ال تخضع ألي نظام او أي المؤشر األول ،حجم الدخول على الموقع ،وسوف
ً
قانون ،والمفروض أوال أن نشدد على ضرورة سن تالحظ التضاعف المتزايد في حجم الدخول إلى
القوانين واللوائح اإلجرائية الناظمة لعمل المواقع الموقع.
س :ماذا تقول في مهنية االعالم الفلسطيني ،االلكترونية ،والضابطة لهذه المواقع ،بحيث المؤشر الثاني ،حجم االنتشار في وسائل اإلعالم،
كيف ترى ذلك؟
يتحمل أصحاب هذه المواقع المسؤولية الكاملة فكل الصحف المحلية على اختالفها تعتمد وكالة
ج :عندي رأي سلبي في هذا الموضوع ،فاإلعالم عما ينشر على مواقعهم ،وان تخضع محتويات «وفا» كمصدر رئيس إلخبارها.
الفلسطيني ليس إعالما مهنيا تمامًا ،أنا ادعي أن هذه المواقع لقانون ما ،سواء لقانون النشر المؤشر الثالث ،حجم استخدام الوكالة
كل وسائل اإلعالم الفلسطينية ليست مهنية ،والمطبوعات بصيغته السابقة أو بصفته الالحقة ومحتوياتها لدى وسائل اإلعالم العالمية ،وهذا
فالصحف تبدو على قدر ما من الرزانة ،ومحطات أو بأي صيغة أخرى ،بحيث يكون هناك مساءلة ممكن أن تحوله كمؤشر رقمي ،واالستدالل عليه
اإلذاعة والتلفزيون تتفاوت في هذا الموضوع ،ومحاسبة عما يرد في مثل هذه المواقع ،ثم علينا من خالل الدخول إلى «جوجل» ومن خالل محركات
بعضها ليس رزين ،وبعضها متهور في طرح أيضا تنظيم عمل قطاع االتصال ،بحيث نكون البحث األخرى ،التي يمكن أن تساعد في هذا
القضايا ،وبعضها ال يتمتع بالمصداقية ،وبعضها على دراية ،وعلى علم واطالع كامل بما يجري على الموضوع.

مجلة تصدر عن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية «مدى»
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اإلعالم الفلسطيني من منظور نسوي
سماح الشيخ
دون مواربة ،تقودنا سماح الشيخ الى «المنظومة الذكورية الكبرى» التي تحكم المرأة واداءها ،المسألة ال عالقة لها بالرغبات والنوايا ،وال باالداء
الفردي ،رغم أهميته ،حتى لو كان هذا جيدًا ونموذجيًا ،فانه ال ينجح بالضرورة في النفاذ من تلك المنظومة ،ونقل الصوت الحقيقي للنساء.

المرأة في اإلعالم الفلسطيني

تحاول الزميلة سماح هنا أن تسلط الضوء على جوانب من االداء وااللية التي تحكم ماكينة االعالم ،كيف تعمل هذه االلة ،اين تقع او توضع المرأة،
ُ
االعالمية ،ضمن هذه المنظومة ،الجانب االستخدامي وطغيانه حتى في الحاالت «االيجابية» التي تحضر فيها المرأة او تستحضر ،كيف تختلط
االشياء وتتحول المرأة وقضاياها الى مجرد سلعة في سوق االعالم واالعالن.
المحرر
ماهية النسوي

أثار مفهوم النسوية في األدب واإلعالم والفنون
ً
ومعارض .فإذا ّ
جدال بين ُمتبن ُ
عرفنا النسوية على
ٍ
أنها التوجه العام في الدفاع عن قضية المرأة،
ككائن إنساني (آدمي ّ
حوائي) من المرتبة األولى،
مساو للرجل في الحقوق والواجبات ،فإننا وال شك
ٍ
نقابل من يؤازر تخصيص النتاجات الثقافية
المتناولة معاناة النساء ،وعدالة نضالهن،
وخصوصية تجربتهن ،وبين من يرفض هذا
التقسيم ،سواء عن ذكورية تقصي المرأة ،أو حتى
عن نسوية مؤمنة بضرورة أن تراعي كل الفنون
واآلداب والمواد اإلعالمية المسألة الجندرية،
ووجوب عدم تعزيز التقسيم.
وبما أنني شخصيًا أتبنى وجهة النظر األولى ،حيث
المرأة لم تصل في أي مكان في العالم لما يحظى
به الرجل من امتيازات ،فهناك بالتالي قضية،
من الواجب تخصيصها ،والنداء بالوالء لها .بل إن
هناك أيضًا توجهات فكرية أكثر تطرفًا ظهرت
ُ
بعد النسوية ،كـ «األنثوية» التي تعلي من قيمة
المرأة على حساب الرجل ،وتسمى أيضًا بـ»حركة
التمركز حول األنثى» ،وأيضًا «األندروجينية» أو
ّ
تجربتي الجنسين
«الخنثوية» الداعية لتمازج
ذوبانًا في الكينونة اإلنسانية الواحدة السديمية.
ويقتضي التوضيح أيضًا ،أن ّ
نفرق بين اإلعالم
النسوي واإلعالم النسائي ،فاألول يتبنى قضايا
المرأة إيجابيًا كما أسلفنا سواء وقف/ت وراءه
المرأة أو الرجل ،أما النسائي ،فهو اإلعالم الذي
سماح الشيخ :كاتبة صحفية -غزة

14

تصنعه النساء ،سواء كان نسويًا أو ال.

1

التناول العام

من المتفق عليه – تقريبًا -بين دعاة تحرر المرأة
والجندريين ،التناول اإلعالمي الرخيص بشكل
عام للمرأة .إن إعالم العولمة االستهالكي ،تعامل
مع المرأة كسلعة أقل قيمة من السلعة األخرى:
الرجل أو اإلنسان .االثنان في دين هذا اإلعالم،
يجب أن يعيشا للمأكل والمشرب والتزاوج
كالبهائم .ووفقًا لهذا المنطق التسليعي،
فعليهما أيضًا أن يتجمال ،وينعما بالصحة،
ويقطنا المنازل المجهزة بكل أدوات االسهتالك،
حتى تصبح أتفه الرفاهيات ضرورة عصرية.
على أن المرأة عليها أن ّ
تكد أكثر ،لتعجب الرجل
شعرًا وجسدًا وملبسًا ،جنسيًا ومطبخيًا وإنجابيًا..
إلخ .حتى االحتياجات المعرفية والتعليمية
والتثقيفية ،وحتى الروحية ،صارت جزءًا محوريًا
في التناول اإلعالمي ،ولكن كضرورة تتعلق
بالشكل االجتماعي وتلميع المظهر.
وألن الليبرالية الغربية يجب أن تدافع بطريقتها
 1أنظر/ي مقال “مصطلحات حول المرأة” على موقع
“األوان” لذات كاتبة التقرير على الرابط
http//:www.alawan.org%/D9%85%D8%B5%
D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%
AA%-D8%AD%D9%88%D9%84%-D8%A7
%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8
%A9.html

عن المرأة ،كان ال بد من إعالم االستخدام الذي
تعامل مع المرأة كموضوع وليس كذات.
وقد اختلط هذا الشكل االستخدامي بجهود
المدافعين حقًا عن القضية النسوية ،فأصبح من
الصعب إيصال رسالة إعالمية نقية ،وسط هذا
الكم العالمي من التشييء المقدس.
لقد وقع اإلعالم العربي منذ زمن بعيد في الفخ،
كما أن اآللة اإلعالمية التابعة لقوة المال والسلطة
ّ
جيرت قضية المرأة لخدمة رسائل ما بعد الثورات
العربية ،ذات اآللة ،التي باركت القمع القديم
واإلرهاب الفكري ،تبنت مفاهيم الحرية والعدالة
والديمقراطية ،لتهييج الشعوب عاطفيًا ومباركة
أيضًا للقمع الجديد .وبالطبع ،أنتجت لنا هذه
الماكينة «نسويات» لم نكن نسمع عنهن إطالقًا،
أصبحن ناشطات سياسيات بين يوم وليلة،
مناضالت وثائرات ،نجمات في سماء اإلعالم
يبصمن على مطلق الرسائل السياسية التي
يريدها صانعو نجوميتهن.
تقول سناء محمود في مقالها« :مجالتنا
النسائية ،من مهد النهضة إلى لحد العولمة» 2بما
ّ
يميز بين أربع مراحل تصف الصحافة النسائية
ُ
أسلفت) في البالد
(وتقصد هنا النسوية كما
العربية .األولى ،حملت أحالم المرأة الشرقية،
وارتبطت بمشروعات النهضة ،والثانية عززت
نضال المرأة ،سعيًا للمساواة في ظل مشاريع
االستقالل الوطني ،أما الثالثة فتواكبت مع
2
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الطفرة النفطية في دول الخليج العربي ،فأنتجت
المجالت الفاخرة المروجة لالستهالك .في حين
أصابت المرحلة الرابعة ،حمى العولمة وانتشرت
المجالت المترجمة بالكامل عن المجالت الغربية،
ً
أو المحاكية لها شكال ومضمونًا.
ً
من الصعب ،وليس مستحيال ،أن ينأى اإلعالم عن
كوارث البيئة المحيطة ،فاإلعالم جزء من منظومة
سياسية اجتماعية اقتصادية ،تنعكس سلبًا
أو إيجابًا على اللغة اإلعالمية في تناول قضايا
المرأة .والحق أن المفاهيم الجندرية تتعارض
بصراحة مع التأويل الذكوري السائد للدين
واألمور الفقهية ،ما يسبب بالتالي ،أزمة تلقائية
تنعكس على قضايا المرأة في اإلعالم العربي.
على اإلعالم النسوي الحقيقي أن يتحدى السائد،
وأبجديات الفكر البائد ،عبر مراحل تصطدم شيئًا
فشيئًا مع ميكانيزم عمل العقل العربي ،وها نحن
نشهد مفكرات من أقطار عربية مختلفة ،يؤمن
بالفقيهة المرأة ،وضرورة الدعوة لقراءة نسوية
للنصوص الدينية .ما نرجوه أن ُيحدث ثورة شاملة
في اإلعالم العربي.
اإلعالم الفلسطيني نسويًا

ّ
أثرت الخصوصية الفلسطينية على الدفاع عن
حقوق المرأة الفلسطينية إعالميًا ،فالحضور
الطاغي للقضية الوطنية جاء على حساب قضايا
المرأة األخرى .وعندما نطق لسان اإلعالم الحكومي
والخاص اكتفى بتجيير قضايا المرأة لصالح
دورها النضالي .كما اعتمد تسليط الضوء على
معاناتها االقتصادية ،وحقوقها ومبادراتها
في هذا المجال ،وتغييب الجانب االجتماعي،
ومعاناتها بسبب العادات والتقاليد ،ثم إغفال
حقوقها السياسية والقانونية ونضالها على هذا
الصعيد .هناك أيضًا التغييب الواضح للنماذج
المثقفة الحقيقية ،من كاتبات وفنانات ومبدعات
في شتى المجاالت ،خاصة حامالت الفكر
الصدامي والمغاير.
من المالحظ أيضا ً،عدم التركيز على الثمن الذي
دفعته المرأة في االنقسام ،لصالح معاناتها
بسبب االحتالل ،فالمنابر اإلعالمية (التي يقودها
الذكور على أغلب األغلب) ،إما نأت بصوتها عن

«السياسة» وإما كانت إحدى أبواق التيارات
السياسية المعروفة ،التي مازالت تتعمد (
بمجملها من وجهة نظري) إقصاء المرأة في القرار،
بل واستخدام قضيتها لصالح األيدولوجيات
وحسب.
وفي الوقت الذي تنتشر فيه برامج التدريب
الجندري المتنوعة ،في المؤسسات الخاصة
والعامة في األراضي الفلسطينية ،للطلبة
والموظفين والصحافيين..إلخ ،يظل التطرق
لإلشكاليات الحقوقية الحقيقية والملحة،
غير محبذ للصعوبات االجتماعية والتابوهات
المعروفة .اإلعالميون الرجال يندر أن يهتموا
بمثل هذه الشؤون (إذا لم ُيطلب منهم)،
ُ
واإلعالميات ،وإن فتحت أمامهن بعض األبواب
للنشر ،يواجهن عائليًا ومجتمعيًا صعوبات جمة،
تجعلهن يترددن قبل خوض حروب شخصية غير
واضحة الجدوى بالنسبة لهن.
ال يمكن إنكار الدور اإليجابي ،الذي لعبته
مؤسسات قامت على أهداف نسوية ،في جعل
ممنوع األمس غير مرغوب به اليوم ،واالنتقال من
المرحلة األولى للثانية ،كانت له تكلفته التي

من الواجب االعتراف بها .لكن تظل التوعية
في مجال الجندر سطحية نوعًا ،وال تتناسب ّ
كمًا
ً
مع المطلوب ،إضافة لكونها «مشروع» يهدف
ً
أوال وأخيرًا إلى تحقيق أهداف ممولي التدريب
والبرامج التوعوية .ما يمكن تسميتهن نسويات
وقياديات نسوية فلسطينية ،معظمهن
ّ
مناضالت سياسيات (وحسب) ،وجلهن يفتقر
للثقافة النسوية ،وال يعرفن حتى سطحيات
الفكر النسوي وحركات تحرره وأدبياته.
المكتوب

لقد خطا اإلعالم النسوي الفلسطيني خطواته
الهامة ،عبر مطبوعات نسوية ،كانت المنابر
الوحيدة التي (حديثًا فقط) بدأت تقودها النساء،
والتي أعطت مساحة ال بأس بها لصاحبات
األقالم ،ونظرائهن الرجال ،المدافعات عن
الشأن النسوي .لكن تجربة المطبوعات ارتبطت
بالمؤسسة الخاصة غير الربحية :مجلة «الغيداء»
الصادرة عن مركز شؤون المرأة ،وملحق «صوت
النساء» الصادر عن طاقم شؤون المرأة ،وهناك
أيضًا التجارب النسائية والنسوية الكتابية
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ملـــف العــــدد
المرأة في اإلعالم الفلسطيني

الفلسطينية في داخل الوطن وخارجه .وال يعني
استقطاب التمويل الخارجي ،لصالح خدمة ثورة
المرأة العادلة ،أي خيانة وطنية أو حتى نسوية
للمرأة الفلسطينية ،لكن االكتفاء بالمشروعات
المدفوعة التكلفة ،والوقوف عند أعتاب شروط
ومزاجات الممولين ،يعدو بالمشروع النسوي نحو
البرجوازية ،ويحصر التبادل الهادف بين النساء،
على فئة النخبة ليكون أي حراك شعبي نسوي
حينها بمثابة حلم.
الكاتبة عطاف يوسف ،تؤمن بأن حضور المرأة
اإلعالمي ،ال يتناسب أبدًا مع ما تعانيه المرأة،
ألن تناول قضاياها سطحي ووجودها تابع ،كأن
يتم الحديث عن معاناة أم الشهيد فالن ،وزوجة
ّ
األسير عالن ،ما يتسبب (برأيها) بانتقاص
وجودها الكامل واستقالليتها.
تتفق أيضًا الكاتبة عطاف ،مع الرأي القائل بظلم
الدور الوطني لقضايا المرأة الفلسطينية األخرى،
حيث ترى أن الجانب الوطني يحتل  %90من
موضوعات اإلعالم وتقول« :يركز اإلعالم على هدم
بيت أو مصادرة أرض أو اعتقال ابن لهذه المرأة
الفلسطينية أو تلك ،بما يفوق أضعافًا القضايا
األخرى الموازية ،مثل حقوق العامالت ،والتمييز
باألجور والميراث ،وسفاح القربى..إلخ».
وتؤكد أيضًا دور االحتالل الرئيسي في تكريس
دونية المرأة ،وترى أن بعض اإلعالميين
واإلعالميات ،حاولوا وحاولن كل الجهد ،لكن
المحددات االجتماعية ،بقيت حاجزًا كبيرًا ،وأعاقت
ّ
أيضًا عمل المرأة في اإلعالم ،وعطل وصولها
للمراكز القيادة في المؤسسات اإلعالمية .كما
أنها تؤكد عدم ارتقاء عمل مؤسسات الـ NGOs
لمستوى احتياج النساء ،ألنها تبتعد عن الجمهور
العام والمهمشات.
المسموع

تعتمد ميزانية اإلذاعات الفلسطينية الخاصة
على اإلعالن التجاري أو الدعم الحزبي ،ويبدو
أن مصلحة الطرفين غير معنية كثيرًا بهموم
المرأة وسبل االرتقاء بوضعها ،ناهيكم عن
السياسة االستخدامية التي تستغل القضية
النسوية .وبالطبع تتمركز برامج المرأة ،حول
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الطهي والريجيم ،والمسائل الشكلية ،وبعض
برامج الصحة ،وعندما يتم تناول بعض القضايا
االجتماعية في قوالب حوارية أو درامية ،يتم
تعاطيها بسطحية وتفاهة .الضئيل جدًا من
تجارب المرأة الفكرية أو العلمية أو الثقافية وربما
ال تجد من يستمع اليها لرداءة الذوق العام.
التناول الحكومي كان أكثر رسمية .عال كساب
مديرة إذاعة صوت فلسطين (استديوهات
غزة) ،أشادت بازدياد عدد اإلعالميات في اآلونة
األخيرة ،ما ينعكس إيجابًا (من وجهة نظرها)
على األداء العام نسويًا .لكنها رفضت أن ّ
تحمل
التركيز على قضيتنا الوطنية عبء تغييب قضايا
المرأة الفلسطينية األخرى قائلة« :إننا حين نبرز
قضيتنا الوطنية ،ونجعلها دومًا في الصدارة،
فإننا بالتالي ندعم وجود المرأة الفلسطينية
األسيرة والشهيدة والجريحة والمناضلة وكل
من بذلت الغالي والرخيص ،وندافع عن حقها في
الحياة الكريمة واآلمنة» .إال أنها أبدت استياءها
من تهميش العديد من القضايا بشكل متعمد أو
غير متعمد ،وأرجعت ذلك إلى قلة الوعي الجندري
وليس لتغليب السياسة .ونوهت أيضًا إلى أن
المراسالت الصحافيات حاولن ما استطعن ،إال أن
المطلوب في السوق اإلعالمية تغطية األحداث،
وهذا ال يعفي أيضًا من المسؤولية النسوية كما
ً
ترى .مؤكدة أن «صوت فلسطين» حرصت على
الدوام (خاصة من خالل العامالت فيها) على
إحداث التوازن المطلوب في الطرح ،ما أعطى
المساحة التي ال بأس بها على األثير للمرأة.
المرئي

اإلعالم المرئي الفلسطيني هو الصورة المكبرة
عن المسموع تقريبًا ،على أن عدد اإلذاعات يفوق
بالطبع القنوات المحلية والفضائية .ويبقى
داء السياسة هو العنوان ،تعاطي السياسيين
والرسائل األيدلوجية ،ذكورية الفكر والمنهج،
وأدوات الخطاب المقصية للمرأة ،والمستخدمة
لها في آن.
كما يحتل اإلعالن التجاري مكانته في البث،
ونلحظ عدم وجود اإلعالن الفكري الذي انتشر
في القنوات الفضائية العربية ،إال إذا ارتبط لدينا

باإلعالن عن خدمات مؤسسات حقوقية أو خيرية،
ممولة أيضًا.
لكن اإلعالمية الفلسطينية ،جاهدت لمزاحمة
الرجل ،وتواجدت بقوة حضورها في األداء في
المحطات الفلسطينية والعربية ،غير أن معظمهن
ً
ّ
كن وجهًا جميال ،وصوتًا عذبًا ،ولغة جيدة ،أكثر
ّ
ما شكلن صوتًا حقيقيًا ،معبرًا عن نساء وطنهن.
وال نستطيع إنكار أنهن لم يحققن المطلوب،
كمًا وكيفا ً،ألسباب ال تتعلق بالوعي وحسب ،بل
(كما أسلفنا) وثيقة االرتباط بالمنظومة الذكورية
الكبرى .ففرص التدريب والتعليم والعمل
والسفر والتفرغ وتبادل الخبرات واالحتكاك
وغيرها محدودة بالنسبة للنساء ،عنها للرجال.
أيضًا المؤسسات اإلعالمية ،لم توفر لهن (خاصة
المتزوجات واألمهات) ،ظروفًا تساعدهن ،وتتوافق
مع أعبائهن ،المطالبات وحدهن بإتمامها.
اإلعالم االلكتروني

منح الفضاء االلكتروني الحر والالنهائي ،فرصة
تاريخية للتعبير ،وساهم في تشكيل األدوات
الجديدة لهذا التعبير عبر مواقع التواصل
االجتماعي والمدونات .نشط اإلعالميون
واإلعالميات ،للحضور على الشبكة والتواجد
ٌ
كل على طريقته ،لكنه عمومًا كان الملجأ اآلمن
للمواضيع الجريئة ،واألفكار المختلفة ،والشكوى
من الوضع وواضعيه .لقد أحسنت الكثيرات من
صاحبات األقالم استخدامه للهروب من السيادة
الذكورية للمنابر اإلعالمية ،كما أجدن مالمسة
بعض المواضيع الشائكة ،وظل هذا الحراك في
ّ
فردي الطابع .هناك عدد من المواقع
معظمه
َ
ُ
الفلسطينية «التنويرية» (إن حسن استخدام
اللفظ) ،التي تتبنى بشكل عام ،مبادئ الحرية
والعدالة ،وتدافع عن حقوق المرأة بالتالي مثل
«قديتا» ،وهناك األكثر تخصصًا وجرأة ،مثل
موقع «أصوات» المدافع عن حقوق المثليات
الفلسطينيات.
لكن هل يجب إنشاء مواقع الكترونية أو مدونات
نسوية خالصة ،أم نستطيع عبر النشر االلكتروني
اإلخباري أو الصحافي العام ،التركيز على قضايا
المرأة ،واعتماد لغة جندرية ّ
تنمي الوعي العام؟.

المرأة في االعالم ..حبيسة الصور النمطية
إسالم البربار
ال تزال المرأة حبيسة مجموعة من الصور النمطية ،هكذا تقدم في االعالم (المكتوب والمرئي والمسموع واخيرا االلكتروني) ونراها ،ناشطة اجتماعية
او سياسية ،او جزءا من مسيرة نضالية وكفاحية لهذا او ذاك من األحزاب ،الى جانب كونها زوجة ،او اخت او والدة الشهيد او االسير او الجريح.

الصورة رغم ما قد تبدو عليه من ايجابية في
الشكل ،اال انها التخلو من سلبية تنطوي على
تقسيمة تقوم على التبعية ،فهي شقيقة او
زوجة او والدة فالن صاحب الدور االيجابي الفاعل
وما يحمله ذلك من تقسيمة غير مرئية لالدوار
االجتماعية.
هكذا يجري تمجيد المرأة (االم ،الزوجة،
الشقيقة) الصابرة ،وتحتل الى جانب المعذبة
الباكية على فقد اعزائها الصفحات والعناوين
االولى ،في اعالم يستطيب هذه الصور ويبحث
عنها في شتى المناسبات.
وتقول رئيسة قسم االذاعة والتلفزيون في
كلية االعالم بجامعة فلسطين ،حنان العكلوك:
«ما زالت صورة المرأة الفلسطينية في وسائل
اإلعالم الفلسطينية «صورة نمطية »،وهذه
الصورة تهتم بمعاناتها على حساب انجازاتها
وقدراتها ودورها وتستند الى كونها تابعة
للرجل بدل ابراز شخصيتها المستقلة.
وتوضح العكلوك“ :كافة الفنون اإلعالمية ،من
أعمال درامية ،وسينمائية ،وبرامجية مختلفة،
تقدم المرأة الفلسطينية ،ككائن ضعيف
مقهور باكي ،وهذه هي الصورة األكثر انتشارًا،
واالعالم لم يناقش دورها ومكانتها في جوانب
وانشطة الحياة المختلفة االخرى ،كما يجب ،بل
انها تكاد تكون غائبة”.
وتضيف“ :إشكالية بلورة وسائل اإلعالم لنماذج
ايجابية حقيقية للمرأة الفلسطينية وعدم
محاولة تقليص صورتها على أدوار معينة ،ال
تزال هي السائدة ،حيث ان مختلف شاشات
التلفزة على سبيل المثال ،استخدامت المرأة
اسالم البربار :اعالمية من قطاع غزة.

الفلسطينية خالل فترة الحرب األخيرة على
غزة كانسانة باكية ،حزينة لفقدان أعزائها،
لكن صورتها وهي تخترع كيف تلبي حاجتها
بفقدانها “غاز الطهي” وانقطاع الكهرباء،
وايجادها البدائل لم تكن ضمن اهتمامات او
بحسبان معظم وسائل اإلعالم الفلسطيني”.
وتقول منسقة برنامج االبحاث والمعلومات في
مركز شؤون المرأة ،هداية شمعون ،استنادا
لدراسة اعدها المركز عام  2010حول صورة المرأة
في سائل اإلعالم الفلسطيني ان “قضية المرأة
واإلعالم الزالت محل جدل ونقاش رغم كافة
الجهود الدولية واإلقليمية والعربية ،بل انها
تراوح مكانها”.
وتوضح شمعون ان مركز شؤون المرأة نفذ
نهاية عام  2009دراسة حول تحديد أولويات
قضايا النساء في قطاع غزة ومصادرها ،اظهرت
أن هناك ضعف واضح في وسائل اإلعالم بمجال
توثيق وفضح جرائم االحتالل ضد النساء،
والعائلة ،والممتلكات ،ومصادر العيش ،وجاء
اختيار موضوع صورة المرأة النمطية في وسائل
اإلعالم في األولوية الثانية بعد أولوية حرمان
النساء من الميراث ،حيث
ورأت  %90من النساء المشاركات في تلك الدراسة
ان هناك تنميط لصورة المرأة الفلسطينية ،في
وسائل اإلعالم وان دورها يحدد فقط في صورة
المرأة الضحية الباكية والشاكية.
وتقول الصحفية في وكالة “قدس نت”
االخبارية ،ياسمين ساق الله “ال شك أن اإلعالم
الفلسطيني لعب دورا محوريًا وما زال يلعب دورا
في تسليط الضوء على واقع المرأة الفلسطينية،
على مختلف الصعد االجتماعية والسياسية

والثقافية وغيرها ،لكنه فى الوقت ذاته لم
يفسح المجال واسعا إلظهار تلك المبدعة،
العاملة ،الكاتبة ،الشاعرة وغيرها مما تبلغه
المرأة وتحققه”.
وتضيف ساق الله “اإلعالم لم يتناول الصور
المتصلة بمختلف ادوار ومساهمات المرأة،
وال زال ،مكتوف األيدي في صياغة صورتها
الواقعية والملموسة ويميل العتماد وتكريس
الصورة التقليدية للمرأة”.
ورغم كل هذا اال ان نجاح المرأة الفلسطينية
في إنشاء العديد من المؤسسات التي خدمت
وتخدم المجتمع الفلسطيني وبروز العديد من
االعالم النسوية ،ساهم في اظهار الصورة والدور
والمكانة الحقيقية للمرأة ولو بشكل محدود كما
تقول إسراء الشريف ،مسئولة العالقات العامة
في جمعية الوداد.
وتضيف الشريف“ :االعالم يتحمل مسؤولية
كبيرة ،لقد مللنا من رؤية صورة المرأة
الفلسطينية ،في قطاع غزة ،فقط كزوجة شهيد،
او أم أسير ،تعاني من حرمان ابنها ،او تلك التي
تعمل في انجاز مطرزات تراثية ،اننا نريد
مشاهدة المرأة المتعلمة العاملة والمبدعة في
كل المجاالت”.
وترى طالبة االعالم في جامعة االزهر ،منى
حلس ان “اإلعالم الفلسطيني لم يسلط
الضوء بالقدر الكافي على المرأة ،بل همشها و
تغاضى عنها ،وكثيرا ما أتساءل إن كان ذلك
تم عمدًا؟ ،فعندما تذكر المرأة الفلسطينية في
حاالت معينة ،فانها تحضر كاستكمال عدد ،أو
كشخص مرتبط بشخص اخر (شهيد جريح،)..
او عندما تكون هي الضحية او المجني عليها”.
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ملـــف العــــدد

تمكين المرأة والفجوة االفتراضية
في استخدام اإلعالم اإلجتماعي
ميرفت ابو جامع

المرأة في اإلعالم الفلسطيني

كشف تقرير «االعالم االجتماعي» وتمكين المرأة العربية ،وجود فجوة “افتراضية” للنوع االجتماعي في استخدامات االعالم االجتماعي ،رغم ما
يشكله من فضاء ُح ٍر ،وما أتاحه من فرصة لتمكين النساء من امتالك ادوات جديدة وسهلة.
كثيرون يعولون على االعالم االجتماعي ،الذي ال يخضع لمعايير التمييز والتفرقة في تقديم الدعم للمرأة ،وفتح باب الحوار والنقاش بحرية حول
قضاياها ،خاصة وان معظم وسائل االعالم التقليدية دأبت على تقديم صورة نمطية سلبية للمرأة .ولكن ،كيف تبدو الصورة الحقيقية في هذا
الميدان؟! هذا ما تحاول الزميلة ميرفت ابو جامع استقصاءه في هذا التقرير.
المحرر

تزايدت اليوم النظرة الى االعالم االجتماعي على
انه منصة ،وأداة فاعلة وحقيقية لتعبير المرأة
بحرية عن ذاتها و تمكينها ،واتاحته فرصة
اكبر لها للمشاركة ،وقيادة الحراك ،المدني،
االجتماعي ،والسياسي ،وتنظيم االحتجاجات،
عوضا عن التوثيق لدورها وتعميم تجاربها في
الثورات التي شهدتها عدة بلدان عربية مؤخرا.
المهندسة البحرينية ،سماح حسين ،تعبر في
مقال منشور على االنترنت بعنوان« :االعالم
االجتماعي المدرسة التي يجب ان تحضرها
البحرينيات» عن الحاجة المتالك ادوات االعالم
االجتماعي واهميتها وتقول« :أعطتني الثورات
في تونس ومصر ،وكثيرات غيري ،الشجاعة
للتعبير عن آرائنا دون خوف أو تردد .عندما
وصل ّ
مد الصحوة العربية إلى البحرينْ ،
قرر ُت
ٌ
صوت أعلى كامرأة،
أنني بحاجة ألن يكون عندي
فأنشأت حضورًا على اإلنترنت من خالل إيجاد
ّ
مدونة خاصة بي وباسمي الحقيقي».
وفي ذات السياق ،فان غالبية المشاركين في
تقرير «االعالم االجتماعي وتمكين المرأة العربية»
(الصادر عن برنامج الحوكمة واالبتكار بالتعاون
مع برنامج النوع الالجتماعي في كلية دبي لالدراة
الحكومية) يرون أن وسائل اإلعالم االجتماعي،
تمتلك القدرة على تمكين المرأة وتعزيز
ميرفت أبو جامع :صحفية -غزة
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مشاركتها ،على مختلف الصعد االجتماعية،
االقتصادية ،القانونية ،السياسية والمدنية.
ويشير التقرير الى «ان كثيرين من مستخدمي
وسائل اإلعالم االجتماعي ،من الرجال والنساء
ينظرون نظرة إيجابية إلى اإلعالم االجتماعي،
باعتباره أداة قادرة على إحداث التغييرات،
وتقديم نهج جديد لمعالجة أوجه الال مساواة
الواقعية.
هذه النتيجة ،ال تستوي مع ما كشفه التقرير
من وجود فجوة افتراضية للنوع االجتماعي في
استخدامات االعالم االجتماعي ،حيث يشير
الى انه« :رغم أن اإلعالم االجتماعي شكل أداة
قوية خالل الحراك المدني في العام 2011
سواء لحشد الجماهير أو نشر المعلومات ،إال أن
معدل استخدام المرأة العربية لوسائل اإلعالم
االجتماعي كان منخفضًا مقارنة بالرجال ،وكذلك
بالمتوسط العالمي ،فعلى سبيل المثال ،تشكل
النساء نصف مستخدمي فيسبوك عالميًا ،في
حين تشكل النساء العربيات نسبة الثلث فقط
من مستخدمي فيسبوك في المنطقة.
وتعد هذه الدراسة األولى التي تتناول استخدام
المرأة العربية لوسائل االعالم االجتماعي في
تمكين المرأة في العالم العربي.
وكخطوة أولى لدراسة استخدام المرأة العربية

لوسائل اإلعالم االجتماعي ،وقدرتها على
تمكين المرأة ودعم مشاركتها الشعبية ،أجرى
برنامج الحوكمة واالبتكار ،بالتعاون مع برنامج
النوع االجتماعي والسياسات العامة بكلية
دبي لإلدارة الحكومية ،مشروعًا بحثيًا حول
العالقة بين استخدام المرأة لإلعالم االجتماعي
وتمكينها سياسيًا ومدنيًا ،على الرغم من النسبة
المنخفضة لالستخدام في المنطقة مقارنة
بالمعدالت العالمية.
أسباب فجوة النوع االجتماعي «االفتراضية»

وتعتبر هذه الفجوة ،امتدادا لواقع المرأة ،حيث
تقل فرص العمل والتعليم ،وحضورها في
االقتصاد والمشاركة السياسية .وبحسب تقرير
ّ
ّ
العربية الصادر عام 2005
اإلنسانية
التنمية
تحت عنوان «نحو نهوض المرأة في العالم
ّ
العربي» ،فإن عدم المساواة بين الجنسين ،يمثل
ّ
ّ
البشرية في
المعوقات أمام التنمية
أحد أبرز
العالم العربي .ويشير تقرير تحديات التنمية
في الدول العربية  2011إلى ان «المرأة ما تزال
مستبعدة إلى حد كبير من األنشطة االقتصادية،
بحيث توقفت معدالت مشاركة النساء في قوة
العمل عند نصف المتوسط العالمي ،بنسبة
بلغت  .% 12وال تزال معدالت البطالة مرتفعة جدا
وفقا للمعايير العالمية».

وطرحت الدراسة مجموعة من التساؤالت حول
العوامل التي تؤدي النخفاض مستوى استخدام
المرأة العربية لوسائل اإلعالم االجتماعي مقارنة
بالرجال ،والمعدالت العالمية لذلك ،ومدى تلبية
وسائل اإلعالم االجتماعي الحتياجاتهن ،وماهية
توجهات استخدام المرأة لإلعالم االجتماعي؟
ومدى اسهام استخدام اإلعالم االجتماعي في
زيادة مشاركة المرأة العربية في الحياة المدنية
وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا؟
وتتصدر القيود المجتمعية والثقافية المفروضة
على النساء ،قائمة األسباب التي تعيق استخدام
النساء لوسائل اإلعالم االجتماعي في المنطقة،
اضافة الى مشكالت ،كالخصوصية واألمن
واإللمام باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،وإمكانية الوصول لوسائل اإلعالم
االجتماعي ،والثقة فيها ،ومستوى التعليم،
وتوافر المحتوى الموجهة للمرأة ،كما يراها
معظم المشاركين ( من الرجال والنساء) في
االستبيان (الدراسة).
توجهات االستخدام

وتتشابه الى حد كبير توجهات استخدام الرجال
والنساء في الوطن العربي لإلعالم االجتماعي،
حيث احتل التواصل االجتماعي والبحث عن
المعلومات والوظائف ،والنشاط السياسي
والمجتمعي الصدارة كأعلى توجهات.
ورغم االزدياد الكبير في أعدد الرجال والنساء،
الراغبين في التعبير عن ارائهم ،ومشاركتها
عبر مواقع االعالم االجتماعي ،منذ اندالع ما عرف
بـ «الثورات العربية» ،اال ان هؤالء أشاروا إلى أن
التعبير عن آرائهم االجتماعية والسياسية
عبر وسائل اإلعالم االجتماعي ،قد يترتب عليه
تداعيات سلبية ،أهمها الخوف من التعرض
للمساءلة من قبل السلطات اوال ،وردود األفعال
السلبية من جانب األسرة والمجتمع والجنس
اآلخر ،وذلك بنسبة متقاربة جدا للرجال والنساء.
وفي المقابل فان  %20فقط من المشاركين في
االستبيان اشاروا إلى أنه ال تترتب أي تداعيات
سلبية على اإلطالق على استخدام وسائل اإلعالم
االجتماعي.

ويعتقد ثلث المشاركين من المصريين ،في
االستبيان بعدم وجود أي تداعيات سلبية
للتعبير عن اآلراء االجتماعية والسياسية من
خالل وسائل اإلعالم االجتماعي ،بينما كانت
النسبة أقل في المملكة العربية السعودية
واإلمارات العربية المتحدة ،حيث أعرب ثلث
المشاركين في البلدين عن قلقهم من تعرضهم
للمساءلة من قبل السلطات ،بينما أعرب %16
من المشاركين في االستبيان من المصريين عن
قلقهم من الشيء ذاته.
وعن أغراض استخدام الرجال والنساء لإلعالم
االجتماعي خالل «الربيع العربي «» في البلدان
التي شهدت االنتفاضات أو الحراك المدني ،كان
أعلى غرضين لالستخدام هما :رفع مستوى الوعي،
ونشر المعلومات بشأن أحداث االنتفاضات
والثورات ،وزادت نسبة الرجال عن النساء في
ذلك ،وفقًا إلجابات المشاركين في االستبيان.
وقالت نسبة أكبر من النساء العربيات المشاركات
في االستبيان انهن استخدمن وسائل اإلعالم
االجتماعي لتنظيم الحراك وإدارة الناشطين.
وارتفعت بين الرجال (ولو بفارق ضئيل) نسبة
الذين يعتقدون أن االعالم االجتماعي يمكن
إن يلعب دورًا ايجابيا في تحقيق المساواة بين
الجنسين ،مقارنة بما هي عليه بين النساء ،رغم
أن نحو  %40من مجمل المشاركين في االستبيان،
يرون أن وسائل اإلعالم االجتماعي ،يمكن أن
تطرح مخاوف جديدة أمام مشاركة المرأة العربية
المدنية على وجه الخصوص.
ورغم النظرة االيجابية لدور اإلعالم االجتماعي ،اال
ان التقرير يشير إلى انه قد ال يمكن التغلب على
العقبات الواقعية الضخمة التي تواجه تمكين
المرأة من خالل هذه الوسيلة وحدها حيث جاء
فيه  »:إن كانت المشاركة «االفتراضية» ،كخطوة
أولى ،تتجه نحو تمكين المرأة ،فأن هذا ال يعني
أنها ستتحول بالضرورة إلى مشاركة حقيقية،
في الساحات السياسية والمدنية والعامة .لذا
يجب عدم التهوين من شأن العقبات الحياتية
الموجودة على أرض الواقع داخل هذه الساحات،
ويجب مواجهتها لتشجيع المساواة بين
الجنسين في المنطقة».
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لكن ما يبعث على التفاؤل ،هو أن غالبية
المشاركين في االستبيان من النساء والرجال،
يدركون دور اإلعالم االجتماعي ،كعامل مساعد
في تمكين المرأة .ويصاحب ذلك زيادة انتشار
وسائل اإلعالم االجتماعي بقوة بين الشباب في
المنطقة العربية.
وتتيح نتائج التقرير التعرف على فجوة
النوع االجتماعي «االفتراضية» ،كخطوة اولى
لسدها ،سواء من خالل التركيز على تدريب
النساء وتقويتهن تكنولوجيا ،او معالجة نقص
المحتوى الخاص بالمرأة ،او تعزيز الثقة باالعالم
االجتماعي كوسيلة للتواصل ،ومستويات الثقة
بامن وخصوصية تكنولوجيا المعلومات ،التي
حددها المشاركون كنقاط ضعف.
فلسطين واإلعالم االجتماعي

احتلت فلسطين الترتيب الـ  14بين دول العالم
من حيث عدد المستخدمين الجدد خالل 2011
بنسبة  3,88من عدد السكان ،حسب التقرير
سالف الذكر ،والترتيب الـ  15ضمن أعلى الدول
العربية ،اضافة لتركيا واسرائيل وايران في عدد
المستخدمين الجدد في الفترة ذاتها( وصل
 220,176مستخدما) ،حيث تفوقت على المغرب
(جاء في المرتبة  ،)16ومصر (المرتبة  ،)17بنسبة
انتشار بين ( ) 10,23-11,92مستخدم جديد.
وصنفت فلسطين في التقرير ،بين البلدان
الصاعدة التي تحتل موقعا متوسطا في
استخدام الـ”فيسبوك” ،بنسبة انتشار بلغت
.%14,23
وحصلت فلسطين وفق التقرير على اعلى نسبة
بين مستخدمي “فيسبوك” الذين تتراوح
اعمارهم بين  29-15عاما حيث كانوا يشكلون (
 )%82من إجمالي عدد المستخدمين في أكتوبر
.2011
وبين البلدان العربية ،تبوأت فلسطين مكانة
متقدمة امام المغرب ومصر وقطر والسعودية،
في استخدام الفيسبوك ارتباطا بتوزيع
مستخدميه وفقًا للنوع االجتماعي ،حيث شكلت
االناث ما نسبته (  ) %39من عدد المستخدمين،
والذكور (.)%61

وبلغت اعلى نسبة لعدد المستخدمين من االناث
في لبنان (  )%46و(  %54ذكور ) تلتها البحرين،
وتونس واألردن ،بينما نجد أن الغالبية العظمى
من مستخدمي فيسبوك في الصومال واليمن
والعراق وموريتانيا من الذكور.
وبحسب احصائيات موقع الفيسبوك فانه حتى
ايار  ، 2012وصل عدد مستخدمي ا»فيسبوك» في
فلسطين  905060ما يعني أن نسبة استخدامه
في الـ  6شهور االخيرة ،زادت بشكل كبير .بحيث
تحتل فلسطين المرتبة  82في قائمة عدد
المستخدمين عالميا.
والتزال شريحة الشباب ،االكثر استخداما
للفيسبوك ،حيث بلغت بين فئة (  )24-18عاما
ما نسبته  %45من عدد المستخدمين ،وفئة (-25
 )34ما نسبته  .%23وبحسب النوع االجتماعي
فان  %62من المستخدمين هم من الذكور و ٪38
من االناث ،بالمقارنة مع  ٪67ذكور و  ٪33إناث

في الكويت.
تأخر في استخدام تويتر

أما بالنسبة الستخدام «تويتر» ،فقد احتلت
فلسطين موقعًا متدنيًا بين الدول العربية حتى
ايلول  ،2011حيث بلغ عدد مستخدميه في
فلسطين  4,662مستخدما .أي أن فلسطين جاءت
في الترتيب الـ  19بين  24دولة عربية اضافة الى
تركيا واسرائيل ،وحلت في الترتيب الـ  16من
حيث عدد التغريدات ( الرسائل على تويتر) التي
بلغت  285,000تغريدة.
وجاءت هذه الزيادة في معدالت استخدام
االعالم االجتماعي في فلسطين ،كواحدة من
نتائج زيادة استخدام الحاسوب والهاتف النقال
في فلسطين .وحسب الجهاز المركزي لالحصاء
الفلسطيني فان نصف األسر الفلسطينية (
 )% 50,06لديها جهاز حاسوب و  %30لديها

اتصال باإلنترنت في العام  ،2011مقارنة مع %9.2
من األسر كان لديها عام  2004اتصال باالنترنت،
و %92من األسر لديها هاتف نقال في العام
 ،2011مقارنة مع  %72.8في العام .2004
ولم تستخدم النساء في فلسطين االعالم
االجتماعي في دعم قضية خاصة بالمرأة ،ولم
نشهد جهودًا جماعية على هذا الصعيد ،على
صعيد المؤسسات او األفراد ،اال ان هناك عددًا
كبير من النساء الفاعالت والنشيطات على صعيد
القضايا الوطنية.
إحصاءات فيسبوك وتويتر:

وصل عدد مستخدمي الفيسبوك في العالم 901
مليون مستخدم ،بزيادة تصل  %33عن العام
الماضي .2011
 ٪54من مستخدمي فيسبوك( أي  488مليونا)،
يدخلون اليه عن طريق الجوال النقال ،وأعلى
 5البلدان تستخدم الفيسبوك المحمول ،هي
الواليات المتحدة األمريكية ،وإندونيسيا،
والهند ،تليها بريطانيا ،والمكسيك.
عدد مرات الضغط على زر اإلعجاب ،وكتابة
التعليقات يصل في اليوم الواحد  3.2مليار مرة.
يقوم مستخدمو الفيس بوك برفع  300مليون
صورة يوميا.

بلغ عدد مستخدمي موقع فيسبوك بشكل يومي
قرابة  526مليون مستخدما.
وصل عدد مستخدمي موقع فيسبوك في العالم
العربي حتى شهر نيسان  2012إلى  43مليون
مستخدما.
ارتفعت نسبة مستخدمي الفيسبوك من % 4
منذ عامين ،إلى حوالي  % 12اليوم .
تمثل فئة الشباب من المرحلة العمرية (29- 15
) سنة %70 ،من مستخدمي الفيسبوك في
المنطقة العربية.
يوجد أكثر من  1.3مليون مستخدما نشطًا على
موقع “تويتر” في العالم العربي ،أنتجوا حوالي
 172مليون تغريدة مع نهاية اذار الماضي.
تتصدر دول الخليج العربي ،نسبة المستخدمين
من عدد السكان ،وتحتل الكويت الصدارة
في نسبة مستخدمي تويتر كنسبة من
السكان ،تليها البحرين ،ومن ثم قطر واإلمارات
والسعودية .وتتصدر السعودية القائمة من
حيث عدد مستخدمي تويتر النشطين ،بحوالي
 393ألف مستخدم نشط.
ازدادت نسبة المستخدمات من النساء العربيات
بشكل طفيف ،وارتفعت من  %32مع نهاية العام
 2010إلى  %34فقط ،في الربع األول من العام .2012
في فلسطين ،وصل عدد مستخدمي الفيسبوك

بحسب احصائيات الفيسبوك 905060
تحتل فلسطين المرتبة  82في قائمة عدد
المستخدمين عالميا.
في الـ  6شهور االخيرة زادت نسبة استخدام
الفيسبوك بشكل كبير.
شريحة الشباب اكثر فئة استخداما للفيسبوك
حيث بلغت فئة (  )24-18عاما نسبة  %45من عدد
المستخدمين وفئة ( )34-25نسبة .%23
في فلسطين  ٪62من المستخدمين من الذكور و
 %38من اإلناث  ، ٪38بالمقارنة مع  ٪67و ٪33
في الكويت و  ٪49و  ٪51في بنما .
  بلغ عدد مستخدمى تويتر فى المنطقة العربية
حوالي  652,333مستخدما حتى نهاية ايلول
  2011وساهمت المنطقة العربية بـ  36,889ألف
تغريدة خالل ايلول 2011
سيطرت اللغة العربية بنسبة  %48تلتها اللغة
اإلنجليزية بنسبة  %45في كل من السعودية
والكويت والبحرين ومصر ،اما االمارات فاألمر
اختلف بعض الشيء ،حيث بلغت نسبة التغريد
باإلنجليزية  %74من مجموع تغريدات ايلول 2011
مقارنة بـ  %17للغة العربية و %8للغات أخرى.
بلغ عدد مستخدمي تويتر في فلسطين 4,662
مستخدما اواخر  .2011أي انها تحصل على
الترتيب الـ  19بين الدول العربية.

اإلتحاد الدولي لإلعالم اإللكتروني ( )Uniemيطلق موقعه الرسمي
اعلن اإلتحاد الدولي لإلعالم اإللكتروني ( ،)Uniemعن إطالق موقعه
الرسمي باللغة العربية ،اإلنجليزية والفرنسية على شبكة االنترنت
ليكون منبرًا جديدًا ومظلة مهنية وقانونية لإلعالم االلكتروني حول
العالم.
ويستطيع االعالميون من خالل موقع االتحاد ( www.uniem.org
) ومن خالل صفحاته على مواقع التواصل اإلجتماعي متابعة العديد
من المستجدات المتعلقة باإلعالم االلكتروني ،واالفادة من الخدمات
التي يقدمها.
ويعرف االتحاد الدولي لالعالم االلكتروني نفسه (كما ورد على
صفحته) بانه عبارة عن منظمة دولية متخصصة باالعالم االلكتروني
في جميع دول العالم ،تهتم بتعزيز التنمية والرعاية المهنية
والقانونية واالستقاللية لكافة قطاعات االعالم االلكتروني والعاملين

فيه.
لالتحاد مجموعة من االهداف ،من بينها دعم وبناء قدرات المؤسسات
االلكترونية القامة عالقات شراكة وتعاون مشترك ،ودعم انشاء بنك
معلومات للمواقع االلكترونية ،ورصد انتهاكات حقوق المؤسسات
االلكترونية والعاملين فيها ،وتشجيع ثقافة انشاء وتطوير المدونات،
والمواقع االلكترونية المتخصصة والمنوعة.
هذا ودعا االتحاد لجعل العام المقبل ،عام سد الفجوة الرقمية
اإلعالمية ،حتى يتسنى للجميع االستفادة من الوصول إلى واستخدام
وسائط اإلعالم وتكنولوجيات االتصال الحديثة ،والحد من انتهاكات
حرية التعبير والصحافة اإللكترونية بما في ذلك فرض الرقابة على
شبكات اإلنترنت ،المضايقات الرقمية ،حجب المواقع وسجن واعتداء
على الصحفيين االلكترونيين والمدونين.
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المرأة والرجل في الصحف الفلسطينية

فجوة وتمييز صارخ للرجل وتنميط لصورة المرأة
حجم وكثافة ونوعية ،حضور المرأة والرجل في المواد االعالمية المنشورة ،شكل اساس عملية رصد نفذتها “مفتاح” للتعرف بصورة علمية على
الكيفية التي تقدم فيها وسائل االعالم المرأة والطرق التي تعالج فيها قضاياها.
االرقام والحقائق التي اظهرها الرصد تبين أن الخلل واضح في المعالجة االعالمية ،خاصة اذا ما اخذ باالعتبار أن الرصد تناول الصحف اليومية
الثالث التي تعتبر بمقاييس الممارسة الراهنة االكثر خبرة ورصانة ،اذا ما قورنت بالمحطات المحلية او المواقع االخبارية االلكترونية.

خاص مدى االعالم:
أجرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار
العالمي والديمقراطية (مفتاح) رصدا لصورة
المرأة في وسائل االعالم تركز على الصحف
اليومية الثالث( :القدس ،االيام ،الحياة
الجديدة) ،وتناول خمس مناسبات متنوعة
(ذات طابع نسوي ووطني عام) تحظى باهتمام
المجمتع الفلسطيني ووسائل االعالم ،وذلك
لرؤية الفجوة القائمة في التغطيات االعالمية
المتصلة بالنوع االجتماعي وحضور المرأة .اما
المناسبات الخمس التي اختيرت فهي :يوم
المرأة العالمي ،عيد االم ،يوم االرض ،عيد
العمال واعالن نتائج التوجيهي.
وبلغ عدد المواد االعالمية التي تناولت المرأة
بشكل او بآخر خالل فترة الرصد التي تناولت
يوم المناسبة واليوم الذي يسبقه واليوم
الذي يليه ما مجموعه  827مادة متنوعة ،علما
أن الرصد أجري عام  ،2009وانحصر بالصحف
الثالث كما اسلفنا.
ويشير تصنيف المواد االعالمية الى أن
التغطية االخبارية هي اللون الطاغي على
مضمون التناول االعالمي في الصحف الثالث،
بينما احتل التقرير الصحافي المرتبة الثانية
رغم أن الفارق كان كبيرا بين الخبر والتقرير
على صفحات الصحف الثالث وتراجعت القصة
الصحافية الى 1ر.%1
وبلغ عدد االخبار  683خبرًا  ،ما نسبته 6ر%82
من اجمالي عدد المواد المنشورة ،اما التقارير
الصحفية فبلغ عددها  59تقريرا ما نسبته

1ر ،%7والبيانات والتصريحات  ،13والقصص
الصحافية  ، 9والمقابالت  ،8هذا اضافة الى 9
مواد لم تندرج ضمن التوزيع الذي اعتمد في
استمارة الرصد لتصنيف المواد الصحافية
المنشورة.
وتوزع اجمالي المواد االعالمية من حيث
تصنيفها (محلية عربية ودولية) على 775
منها محلي بنسبة (5ر )% 91و 14عربي (7ر)%1
و  7مواد دولية ( 8ر ) % 0اضافة الى  49مادة لم
تدخل في اي من التصنيفات الثالث المعتمدة
بنسبة 5ر.% 9
مجاالت التغطية

وجاءت القضايا االجتماعية في المرتبة االولى
من مجمل التغطيات ( 273مادة ،تشكل ما
نسبته  )%33تلتها المواد السياسية (188
مادة ،ما نسبته 7ر )%22ثم الرياضية (  100مادة،
ما نسبته 1ر )% 12ثم الثقافية (  ، 137ما نسبته
6ر )% 16واالقتصادية (  56مادة ،ما نسبته 8ر6
 )%والمواد الفنية  19والدينية  8ومادتان فقط
تتعلقان بالحقوق والقوانين( 2ر ) % 0اضافة
الى  28مادة خارج التصنيف بنسبة 4ر.%3
نوع المناسبة والتغطية

وارتباطا بنوع المناسبة ،فقد بلغ عدد المواد
التي تعاملت مع مناسبات ذات طابع نسوي
او نشاطات نسوية ( مثل عيد االم ويوم المرأة
وورش نسوية)  293مادة بنسبة 4ر،%35
والمناسبات الوطنية (يوم االرض واحداث

سياسية)  131مادة بنسبة 8ر % 15والمناسبات
العامة (عيد العمال ،نتائج التوجيهي ،نشاطات
اجتماعية واقتصادية وثقافية) حظيت
بالنصيب االكبر  368مادة بنسبة 5ر.% 44
وتشير «مفتاح» في تقريرها الى انه ورغم
التصنيف الكمي سالف الذكر اال أن «معظم
هذه المواد انطوت على تحيز بما فيها تلك
التي تناولت مناسبات نسوية ،ال سيما من حيث
طغيان الحضور الذكوري حتى في المواد التي
تعاملت مع مناسبات نسوية».
وبينت عملية الرصد وجود فجوة كبيرة بين
ظهور او حضور كل من المرأة والرجل في المواد
الصحافية ،لصالح االخير ،بشكل يظهر دور
الصحف ووسائل االعالم في تكريس مظاهر
التحيز التي تواصل تقديم الرجل بصورة
االكثر قدرة على الحديث في مختلف القضايا
بما فيها قضايا المرأة ذاتها على حساب صورة
المرأة التي تبقى أسيرة التنميط.
ويتضح من الرصد ان المرأة لم تظهر إطالقا
في  109مواد ( 2ر ) %13اما الرجل فانه غاب
عن مادتين فقط (2ر )%0من مجمل المواد
المنشورة.
وتواصلت العالقة العكسية بين تكرار ظهور
كل من الرجل والمراة في مجمل المشهد
الذي شكلته نتائج الرصد حيث ذكرت المرأة
(كمتحدثة او بمجرد ذكر اسم امراة او تكرار
االسم نفسه) مرة في  348مادة .وتكرر ظهور
المرأة  5مرات في  8مواد مقابل  45مادة تكرر
فيها ظهور الرجل  5مرات .وظهرت المرأة 6

غالف تقرير الرصد الصادر عن "مفتاح".

مرات في  4مواد بينما ظهر الرجل  6مرات في
 59مادة ،وظهرت المرأة  9مرات في مادة واحدة
مقابل ظهور الرجل  9مرات في  29مادة.
وبينما كان ظهور المرأة  9مرات هو الحد االعلى،
اال أن ظهور الرجل تواصل باعداد اكبر حيث
تكرر ظهوره  10مرات في  37مادة وظهر  13مرة
في  22مادة ،و 14مرة في  12مادة ،و 16مرة في
 11مادة ،و 19مرة في  6مواد ،ما يشير بوضوح
الى الحضور المهيمن للرجل على حساب المرأة
في مجمل التغطية الصحافية للصحف الثالث
والى سيادة الخطاب الذكوري في عرض مجمل
القضايا.
وتكشف االرقام سالفة الذكر انه كلما زاد عدد
مرات ظهور النساء في المواد الصحافية كلما
تناقص عدد هذه المواد ،ففي حين ظهرت
المرأة مرة واحدة في  348مادة فان تكرار ظهور
النساء  9مرات اقتصر على مادة واحدة فقط ،اما
بالنسبة لرجل فان االمر كان مختلفا تمامًا.
الصورة

هناك ضعف عام في استخدام الصورة فقد
نشرت صور مع  235مادة فقط من إجمالي مواد
عينة الرصد وظهرت المرأة بالصورة في 135
مادة كمتحدثة او كمشاركة ضمن الحضور او
كام شهيد  ...او كاحدى الطالبات المتفوقات.
وتمتد حالة عدم المساواة الى األدوار االساسية
للرجل والمرأة التي تقدم إعالميا ،فالرجل يقدم
كصانع قرار وكناشط سياسي او اقتصادي
أكثر من المرأة ،التي تتفوق عليه في صورتها
كناشطة اجتماعية وكطالبة او بتعريفها
كمواطنة ال يذكر اسمها احيانا.
وظهر الرجل مرة واحدة كصانع قرار في  97مادة
اما المرأة فظهرت في  72مادة ،وظهر الرجل
كصانع قرار مرتين في  24مادة مقابل ظهور
المرأة في  9مواد فقط ،وظهرت المرأة كصانعة
قرار بحد أقصى  4مرات في مادة واحدة ،في
حين رصد ظهور الرجل كصانع قرار  4مرات في
 4مواد ،و 5مرات في  3مواد ،و 7مرات في مادة
واحدة.
وأظهرت صورة المرأة كناشطة إجتماعية شبه

تعادل مع الرجل في هذا المجال ،االمر الذي
يتماشى مع التخصيص القائم على أساس
الجنس في المجتمع ،حيث يعتبر النشاط
االجتماعي مجاال ُت ُ
شجع النساء على االقبال عليه
اكثر من الرجال.
وظهرت المرأة كناشطة إجتماعية مرة واحدة
في  119مادة فيما ظهر الرجل كناشط إجتماعي
في  111مادة ،وظهرت المرأة بهذه الصورة
مرتين في  47مادة والرجل في  36مادة ،كما
ظهرت المرأة  5مرات في  8مواد والرجل في
 5مواد.
ويتضح مما سلف تنميط صورة المرأة من خالل
تكريس تقديمها من قبل الصحف وفق االداور
المتعلقة بالبيت واألسرة كزوجة وربة بيت
ُ
وكأم او زوجة شهيد او اسير بما ُي ُ
سهم في

تكريس القصور االعالمي الناجم عن عدم تناول
مثل هذه االمور من منظور النوع االجتماعي
الذي يسلط الضوء على المسؤولية المشتركة
لمختلف افراد االسرة.
هكذا بينت نتائج الرصد أن  50مادة صحافية
قدمت المرأة في صورتها النمطية المتعلقة
بدورها في نطاق األسرة ،وفي المقابل قدمتها
كضحية لالحتالل وممارساته في  10مواد،
لكنها لم تقدمها كضحية لواقع التمييز بين
الجنسين سوى في مادتين ،رغم أن عملية
الرصد اشتملت مناسبات نسوية مثل يوم
المرأة العالمي ،وهي مناسبة من المفترض أن
ُ
تحفز االعالم على تناول قضية التمييز وعدم
المساواة وغيرها من القضايا الحساسة الهامة
بشكل أكبر واكثر اتساعا وعمقا.
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صوت النساء..التجربة والحضور
في تموز من العام  1997ظهرت صحيفة «صوت النساء» كملحق ضمن مشروع حول المرأة واالنتخابات .سبعة أعداد صدرت من ذلك الملحق
الذي ما لبث أن اصبح ،المتخصصة االوسع انتشارًا وحضورًا في هذا المجال ،اصبح صحيفة متخصصة تسعى لمتابعة هموم وقضايا النساء ،وفق
رؤى ،تشكل المساواة أساسها ومحركها الرئيس ،هكذا اصبح الملحق «صوتا للنساء» في فلسطين.

خاص مدى االعالم:
«كانت البداية عبارة عن ملحق ضمن مشروع،
ُ
وط َ
رح السؤال:
خالل ذلك جرى تطوير الفكرة،
لماذا ال نعمل على تطوير هذا الملحق ،ونصدر
جريدة نسوية عن هذه المؤسسة (طاقم
شؤون المرأة) ،التي تضم أكبر عدد من االطر
والمؤسسات النسوية واالحزاب ،لماذا ال نخرج
باسم كل هذه المؤسسات بجريدة ،تخصص
لقضايا المرأة ،هكذا صدرت صحيفة «صوت
النساء» كتطور لذلك الملحق ومباشرة بعد ان
كانت صدرت  6او  7اعداد منه» توضح لبنى
االشقر ،رئيسة تحرير «صوت النساء» بدايات
الفكرة التي تعود لنحو عقد ونصف.
وانتظم صدور «صوت النساء» كجريدة نصف
شهرية على مدار  11عاما ،لكنها بدأت الحقا
تصدر شهريًا بسبب معيقات مالية واجهاتها
الصحيفة التي تعتبر المتخصصة االبرز في
االراضي الفلسطينية اذا ما اخذت باالعتبار
عدة مؤشرات ،ابرزها انتظامها طوال هذه
الفترة ،ومجموعة االطر والمؤسسات النسوية
المنضوية تحت لواء طاقم شؤون المرأة الذي
يصدرها ،الى جانب انتشارها الواسع مقارنة
بغيرها من االصدارات ،علما انها تطبع اكثر من
 20الف نسخة ،قسم منها يوزع مع جريدة االيام،
واالخر من قبل طاقم شؤون المرأة والمؤسسات
واالطر النسوية.
ولكن كيف ترى القائمات على هذه التجربة،
مسار «صوت النساء» التي تكمل في تموز عقدا
ونصف؟
«سأتحدث كاعالمية وكقارئة ،أحس ان «صوت
النساء» هي المنبر الوحيد ،الممكن ان يحمل
راية االعالم النسوي على الساحة الفلسطينية

للمرأة الحق يف التعليم بجميع مراحله ،ويشمل
ذلك االلتحاق بكافة املؤسسات التعليمية بجميع
أنواعها ،والتساوي يف املناهج الدراسية ،واملؤهالت
املطلوبة للعمل يف حقل التدريس املقررة للجنسني،
والتساوي بفرص الحصول على املنح واالعانات
الدراسية واملعلومات الرتبوية ،على أساس قاعدة
تكافؤ الفرص بني الجنسني.
وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية

توزع مجانًا

معًا من أجل التحرير ...معًا من أجل بناء الوطن
 28حزيران  2012 -العدد 343

طاقم شؤون المرأة

صحيفة شهرية تعنى بقضايا المرأة والمجتمع

28 June 2012 NO 343

المرأة والتعليم  ...إنجازات وتحديات
صــوتنــا

التعليم أداة
من أدوات التغيير

تقرؤون في هذا العدد
جهود ومنجزات ال يعكسها الواقع
تقدم في الكم وتراجع في النوع
أزمة التعليم والعمل

صفحــ2ـــة
صفحــ3ـــة
صفحــ11ـــة

إذا لم يكن أحد أهداف التعليم هو التغري االجتماعي،
سيبقى التعليم يعكس واقع املجتمع ،يعززه ويعيد انتاجه.
هذه الفكرة صحيحة يف الكثري من الحاالت واملجتمعات ،ويف
مجتمعنا لها معنى آخر وأعمق .وألننا نعيش تحت احتالل
عسكري كولونيالي ،يتم السيطرة على جميع املوارد واملصادر
األساسية للنهضوض باملجتمع خاصة اإلقتصادية ،يصبح
سوقنا محدوداً وملحقاً بسوق دولة االحتالل .هذا يعني أن
الخريجات والخرجني يف مجتمعنا ،ال يجدون فرص عمل،
ال وبل أخاف أن أقول لن يجدوا فرص عمل .سوقنا لن
يستوعبهم/ن ألسباب اجتماعية ،ثقافية واقتصادية ،ولن
يستوعبهم ألسباب اقتصادية ،مرتبطة جميعها من ناحية
بغياب سياسات وتخطيط واضح لدى السلطة الفلسطينية،
ومن ناحية أخرى بكون سوقنا ملحق ومسيطر عليه من
قبل االحتالل.
إذن ،أن يكون التعليم أداة من أدوات التغيري االجتماعي،
يصبح يف حالتنا مهم .أرى أن للتعليم نفس قوة القانون.
فالقانون والتعليم لهما القدرة على إحداث تغيري اجتماعي ،بل
إن التعليم لديه قدرة أعلى وأسرع من القانون على التغيري.
التعليم كالقانون ،ليس محايد .التعليم يحمل رسالة ،رؤية
وفكر ،ويعمل على غرس التوجهات وتحديد االتجاهات .فلماذا
إذن ال أرى بوضوح مالمح انحياز تعليمنا؟ ملن ينحاز؟ للفكر
الناقد أم عكسه ،ملساعدة أطفالنا على قراءة عاملنا بإبداع أم
بعكس ذلك؟ برسائل حقوقية حول املساواة ،احرتام اإلختالفات،
تقبل اآلخر ،أو لعكس ذلك؟.
التتمة صفحـــ2ـــة

عدسة :عصام الريماوي

أحد أعداد "صوت النساء".

لعدة أسباب ،اولها انتظام صدورها طوال هذه
السنوات الطويلة ،كما وان تاثيرها يصل الى
قطاع واسع وشرائح عديدة ،فهي الصحيفة
االكثر انتشارا وانتظاما وتاثيرًا ،دون ان
يعني ذلك اغفالنا للتجارب االخرى (المجالت

والصحف والمالحق النسوية التي صدرت)
التي كانت ساهمت في رسم جزء من هذا
المشهد االعالمي ،لكن «صوت النساء» كانت
االكثر انتظاما ،وظلت المنبر المعبر نوعا ما ،عن
رؤية وتوجه الحركة النسوية تجاه القضايا

التي تهم المراة في المجتمع الفلسطيني»
توضح االشقر التي مضى على رئاستها تحرير
صوت النساء تسعة اعوام.
وتضيف في رد منها على سؤال المحتوى
(وهو االهم) والحدود التي نجحت فيها صوت
النساء في اداء الوظيفة االعالمية التي سعت
لها المؤسسات القائمة على هذه التجربة
وتقول« :حتى أكون صادقة ودقيقة فان االعالم
الفلسطيني( ،ان اردنا الحديث عنه) قبل
 15سنة غير االعالم الموجود االن ،والسياق
السياسي والثقافي االجتماعي اختلف خالل
هذه السنوات .مع مجيء السلطة ،كان هناك
تعطش شديد لكل ما هو جديد ،تعطش لبناء
الدولة وتكوين الجمعيات والمؤسسات ،ومن
هنا كان وجود ،اي إعالم جديد له رونق وهيبة.
حداثة التجربة واالندفاعة االولى ،كان لها طابع
اخر».
وتضيف« :االعالم النسوي هو جزء من واقع
حركة نسوية ،والحركة النسوية ال تختلف عن
الحركة العامة ،والسياق السياسي يؤثر على
النسوي .هذا ال يعني أننا تراجعنا ،البعض
يأخذ علينا مثال ،اننا نكرر أنفسنا ،ونعيد
بعض المواضيع ،وانا ال اعتبر هذا
ضعفا في الصحيفة ،الن التغيير ال
يتأتى بسنة او اثنتين ،وتكرار هذه
االفكار أمر طبيعي ،فالواقع لم يتغير
في بعض الجوانب ،مثل مسالة
الجندر ،ونحن ننظر لـ «صوت النساء»
كمنبر توعوي ،يسهم في بناء فكر
تجاه قضايا نسوية ،توعية المرأة
بحقوقها القانونية ،وان تعرف
ان هذا او ذاك من القونين يمس
حياتها اليومية ،او يمس حياتها كمواطنة،
او يشكل خطر عليها كمواطنة ،اضافة الى
كونها (صوت النساء) تعتبر مساحة لتناول
قضايا المرأة اليومية».
وبحكم صدورها (نصف شهري ومن ثم
شهريا) فان صوت النساء ،تبتعد عن أن تكون
صحيفة «خبرية» وتركز على تناول ومعالجة
مختلف القضايا النسوية من خالل مزيج بين

«اإلخبار والتحليل» لهذه او تلك من القضايا،
لكنها ال تزال بعيدة عن حقل المعالجات
االستقصائية العميقة لعشرات العناوين
التي تهم المرأة والمجتمع الفلسطيني عامة،
وهو أمر ترى االشقر اسبابه في ضعف عام
يعانيه االعالم الفلسطيني وتقول« :هذا ليس
لضعف فيها ،بل بسبب ضعف في االعالم
المحلي عامة ،اغلب االعالميين في البلد ليس
لديهم قدرة على انجاز تحقيقات قوية تترك
اثرًا وصدى ،وان كان فيها ضعف فهو جزء من
ضعف عام في االعالم المحلي الفلسطيني».
وبجانب غياب التحقيقات ،فان بعض
المتابعين يأخذون على «صوت النساء» فيما
يتعلق بمنسوب جرأتها في طرح عدد من
قضايا المرأة الحساسة ،لكن ادارة العملية
االعالمية وسط مجتمع محافظ ،تحكمه انظمة
وقوانين اكثر تشددا احيانا ،ربما تبرر ذلك.
وليس بعيدًا عن ذلك ،تقول رئيسة تحرير
«صوت النساء»« :كل فترة نجري تقييما لمسار
الصحيفة وأدائها ،وهناك عادة من يشدوا
على ايدينا ،ويطالبوننا باالستمرار ويؤيدون
طروحاتنا .آخرون ينتقدون ،وهذا أمر طبيعي،

لبنى األشقر /رئيسة تحرير "صوت النساء".

االعالمية ،فان «االعالم النسوي خطا خطوات
متسارعة في السنوات االخيرة ،حيث اصبح
حضور االعالميات واضحا االن ،وكان لـ «صوت
النساء» مساهمة بارزة في ذلك» تشير االشقر.
وتقول« :االن تجد عدد كبير من االعالميات
في الصحافة المحلية والعربية والدولية ،هذا
لم يكن سابقا ،وهو أمر يؤكد قدرة
المرأة على الوجود والمنافسة في
هذا المجال ،فاالعالميات هن من
بنين «صوت النساء» جنبا الى جنب
مع اعالميين مناصرين لقضايا المرأة،
ممن يتحسسون لقضايا المرأة».
وتضيف« :ان اردنا ربط صوت النساء
باالعالم النسوي اجماال ،فهي جزء منه،
لكن هناك يشمل من المؤسسات
االخرى التي تعمل في هذا المجال،
مثل مؤسسة «فلسطينيات» ،ومركز المراة
لالرشاد القانوني ،ومجلة «ينابيع» وغيرها من
المؤسسات والتجارب التي ساهمت وتساهم
في رسم المشهد االعالمي وانتشار االعالم
النسوي الذي اصبح بفضل هذه الجهود
مجتمعة اكثر خبرة ،وكفاءة ،وتاثيرًا ،مما كان
عليه في السابق ،ونجح في ان يرسخ العديد
من المفاهيم».

"
االعالم النسوي هو جزء من واقع
حركة نسوية ،والحركة النسوية ال
تختلف عن الحركة العامة ،والسياق
السياسي يؤثر على النسوي.
"
من يؤيد الجريدة ومن يعارضها كفكر ،وهناك
ما هو اكثر من ذلك ،بعض االتجاهات كانوا
يتصلون بنا ويشتموننا ،ويقولون هل تريدون
أن تنحل النساء؟ وما الذي تريدونه؟  .الجريدة
تعبير عن توجه نسوي ليبرالي ،لتوعية النساء
لضمان حقوقهن ،ولتنفيذ ومساندة حمالت
تتعلق بقضايا نسوية مجتمعية مختلفة».
ورغم كل ما يقال او قد يقال بشأن هذه التجربة
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نادي اإلعالميات ..وخطاب المساواة
الشيخ
وصال
ِ
«فلسطينيات» ،فكرة واحتياج بسيط ،لكنه بالغ األهمية ،محاولة لالسهام في تغيير الصورة النمطية السائدة للمرأة في وسائل اإلعالم ،التوزان
في التغطيات االعالمية ،وانصاف الصحفيات عبر ناد يجمعهن ،ويوحد جهودهن في الضفة وقطاع غزة لتحقيق ذلك.

المرأة في اإلعالم الفلسطيني
من أنشطة مؤسسة فلسطينيات.

قبل نحو عامين ،ولدت فكرة «نادي االعالميات»،
انطالقا من ضعف اإلعالم النسوي ،الذي يعنى
بقضايا المرأة ،وكمحاولة لالسهام ايجابًا على هذا
الصعيد ،كما تقول مديرة مؤسسة «فلسطينيات»
وفاء عبد الرحمن.
اآلن اصبح نادي االعالميات المنبثق عن مؤسسة
فلسطينيات ،يضم ما يقارب  200عضوة ،وعمل
على استصدار بطاقات عضوية لنحو  50صحفية
من الضفة والقطاع ،ونفذ برنامج تدريب عملي
لعدد من خريجات اإلعالم في الضفة والقطاع،
بعضهن حصلن على فرص عمل بعقود سنوية
أومؤقتة.
وتصف عبد الرحمن ما يقوم به النادي بانه
«انقالب ال يزال في بداياته ،لتغيير النمط
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السائد ،من أجل تعميم وتبني اإلعالم النسوي
في المؤسسات اإلعالمية ،باإلضافة إلى أنه جسم
يساهم في تجميع الصحفيات في الضفة وغزة،
ويشارك في الدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية
عموما ،واإلعالمية خصوصا».
وتقول «التغيير يحتاج إلى وقت ،ونتطلع إلى
أن يتطور النادي بشكل طبيعي ،وتتطور أيضا
هويته النسوية ،ألننا نصلح خلال ،متجذرا منذ زمن
في المجتمع «.
وتضيف« :لقد توقفنا عند عدة مسائل ،منها ما
يتعلق باستياء اإلعالميات من أداء الحركة النسوية
في فلسطين ،في وقت تتهم فيه الحركة النسوية
اإلعالميات بعدم خدمتهن للحركة وقضاياها،
واستطعنا من خالل الحوارات ،أن نخرج بتحالف،
يخدم القضية النسوية اإلعالمية ،باإلضافة

إلى التدخل من أجل النساء ،وخاصة اإلعالميات
بتشكيل (الكوتة) وتبنيها في نقابة الصحفيين
والمؤسسات األخرى».
وتكمن المسألة األهم ،حسب مديرة «فلسطينيات»
في «قدرة المرأة على التأثير في المشهد السياسي
واإلعالمي والمصالحة ،حيث دعمت نساء وإعالميات
هذه الخطوة ،كما أنهن لم يساهمن في االنقسام
سواء السياسي أو انقسام النقابة .كما ونعمل من
خالل النادي على مبادرة تهدف بحث األزمة التي
حلت بنقابة الصحفيين واالنقسام الدائر حولها».
وترى اإلعالمية أمل جمعة إن «فكرة وجود ناد،
تشكل بحد ذاتها إسنادًا جيدا لإلعالميات ،وتسهم
في دخولهن الفضاء العام مهنيًا وإنسانيًا ،لكن
التعويل على أن النادي بحد ذاته ،سيغير من
وضع اإلعالميات ومن مطالبهن الحقوقية ،اعتقد

أن هذا أمر آخر ،فنحن ال زلنا في مرحلة تثبيت
االقدام كإعالميات ،وأقصد هنا الظهور الجمعي
العام لإلعالميات ،وليس البروز الفردي لكل إعالمية
ونجاحها وتميزها».
وتشير الى ان« ،المجتمع صار يتعامل مع المعلمة
كأمر مفروغ منه ومرضي عنه ،لكن ال زال متشككًا
بقدرات المرأة اإلعالمية وبكون مهنة الصحافة ،بحد
ذاتها مالئمة للدور المتوقع منها ،البيت واألسرة».
وتقول جمعة« :مهمة النادي تكمن في تركيزه على
تقوية النساء اإلعالميات وتمكينهن من فرصة
عمل متساوية مع وضوح الرؤية لدى اإلعالميات
أن تغيير وضعية النساء في المجتمع لألفضل
ستنعكس إيجابًا على سالسة عملهن ،ألنهن
طرف أساسي في القضاء على التميز ضدهن وضد
باقي النساء إلمتالكهن وسيلة ممتازة هي وسائل
اإلعالم».
وتضيف «انهن مضطرات أن يرسمن المسار
كطرف متضرر وكطرف صاحب قضية،على النادي
أن يدير هذا الحراك والصراع لصالح المرأة ولصالح
المجتمع بشكل عام».
ويقول عضو الهيئة االدارية في نقابة الصحفيين
الفلسطينيين ،عمر نزال« :وجود النادي كان
ً
ضرورة أمالها واقع النقابة ،ليس فقط بسبب
هامشية او ضعف دورها ،بل أيضا بسبب عدم
* تأسست مؤسسة فلسطينيات عام
 2005لدعم المشاركة الفاعلة للنساء
والشباب الفلسطيني من اجل تغيير
الخطاب السائد والموروث لصالح
انصاف النساء والشباب في شتى
المجاالت.
* تعمل على عدة برامج تتصل بالمرأة
واإلعالم من خالل توفير فرص تدريب
اعالمي ورصد التحييز القائم على
اساس النوع االجتماعي.
* يهدف نادي االعالميات الفلسطينيات،
الذي يعتبر أحد برامج فلسطينيات،
خلق شبكة واسعة من االعالميات في
الضفة والقطاع للضغط باتجاه حماية
حقوق المراة االعالمية وبناء قدراتها.

إيالء المرأة الصحفية وقضاياها أي أهمية ،عوضًا
عن عدم تمثيل الصحفيات في الهيئة القيادية
للنقابة ،بعد الشلل الذي كان أصاب النقابة حتى
العام  ،2010وانكفاء الصحفيين عن االنتساب
لها» .مؤكدًا انه «بعد استعادة نقابة الصحفيين
مكانتها ،وإن لم تصل إلى الوضع المثالي ،إال أن
ذلك سينعكس ايجابا على نادي اإلعالميات،
خاصة بعد أن ضمت الهيئة القيادية الحالية
والسابقة عددا من الصحفيات ،كما أن األمانة
العامة للنقابة ،أولت الشأن النسوي اهتمامًا أفضى
إلى تمثيل الصحفيات في الهيئات القيادية ،وإلى
تشكيل لجنة خاصة ضمن لجان النقابة ،تهتم
بقضايا الصحفيات الخاصة».
ويشير إلى أن «المطلوب من النادي والنقابة،
وكذلك من لجنة شؤون الصحفيات ،بذل جهود
مستندة إلى قراءة دقيقة لواقع الصحفيات
وهمومهن كجزء من الجسم الصحفي ،وأن تتقدم
أولوياته ،زيادة توظيف وتشغيل الصحفيات
ّ
كما ونوعًا ،وليس فقط اعتماد او تخصيص
مواقع ديكورية ،من أجل تعزيز دورها ومكانتها
الجوهرية».
النادي وهموم االعالميات ومشاكلهن

وتؤكد اإلعالمية سهر دهليز ،من قطاع غزة
على اهمية ما يقدمه نادي االعالميات ،وتقول
«وجود النادي ضروري ومهم ،خاصة أنه المتنفس

الوحيد إلعالميات الجنوب بقطاع غزة ،الخالي من
المؤسسات اإلعالمية ،وقد خلق بكل تأكيد تغييرًا
ملحوظًا في حياتي العملية ،حيث ساعدني في
انطالقتي االولى والحصول على وظيفة في إحدى
المؤسسات ،رغم أنها كانت قصيرة إال أنها رائعة
ومليئة بالتطورات اإليجابية .ويعتبر أيضا يد داعمة
ساعدني على التواصل مع العالم اإلعالمي المحيط».
وتقول اإلعالمية رشا فرحات ،من قطاع غزة »:لم
أشعر بانتماء إلى أي مؤسسة ،كما شعرت بانتمائي
للنادي ،فهو مكان يقدر ويحترم موهبتي،
وصوتي ،وكلمتي كاعالمية .كما أن العمل فيه
منظم ،والموضوعات التي نناقشها تحاكي
اهتماماتنا وأحالمنا ومشاكلنا ،وقد انخرطت من
خالله في برنامج التدريب العملي ،واكتسبت من
خالله العديد من المهارات والخبرات اإلعالمية،
كما أهلني للحصول على وظيفة في إذاعة الرسالة
بغزة».
هذا ونفذ نادي االعالميات الفلسطينيات ،ما
مجموعه  37نشاطا ،تفاوتت ما بين ورش عمل،
وتدريبات إعالمية مختلفة ،استفاد منها أكثر
من  500إعالمي /ة ،كما اصدر دليال لإلعالميات،
واخر للنساء المهنيات ،وكتيب األجندة .عوضًا
عما اصدره من بيانات ومواقف وتحركات تتصل
بقضايا العمل الصحفي ومناصرة حقوق اإلنسان،
والمشاركة في االحتجاجات ضد االنتهاكات
المختلفة.
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اعالميات يبحثن في البتراء اوضاع االعالم بعد الثورات العربية
آمال مرار
احتضنت مدينة البتراء االردنية (ما بين  17-14أيار الماضي) ،مؤتمر االعالميات العربيات التاسع ،الذي نظم تحت عنوان «اإلعالمية العربية ودورها
في ظل المتغيرات السياسية» بمشاركة اكثر من  50إعالمية من مختلف األقطار العربية ،الى جانب عدد من االعالميين العرب.
وتركزت اهداف المؤتمر الذي ينظمه مركز اإلعالميات العربيات* سنويًا ،على تبادل اآلراء ،والخبرات ،واألفكار اإلعالمية ،ومناقشة األوضاع
والمتغيرات السياسية في المنطقة العربية ،وأثرها على اإلعالم العربي.

المرأة في اإلعالم الفلسطيني
جانب من أعمال مؤتمر البتراء /خاص مدى اإلعالم.

وتلخص رئيسة مركز االعالميات العربيات،
محاسن االمام ،أبرز غايات المؤتمر واهدافه
بقولها« :من خالل اإلعالميات المشاركات،
فاننا نهدف لتغيير الخطاب اإلعالمي
الموجه ،عبر تغيير الصيغ الحالية في نشرات
ً
سواء كانت حوارية أو منوعة،
األخبار والبرامج،
وكذلك ما يقدم في التقارير والمقاالت.
كل ذلك تم عبر اإلستماع إلى شهادات

وتجارب اإلعالميات العربيات ،ممن نجحن
وحققن تغييرًا واضحًا في بلدانهن ،وكذلك
تحقيق التشبيك اإلجتماعي واإلنتاجي بين
اإلعالميات واإلعالميين من أجل إيجاد مزيد
من الحرية والديمقراطية اإلعالمية في الوطن
العربي».
وتضيف« :حاولنا من خالل المؤتمر إبراز دور
اإلعالمية العربية وحقوقها ضمن المواثيق
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* مركز االعالميات العربيات :اسس عام  1998في العاصمة االردنية عمان ،وله فروع واعضاء في البلدان العربية،
ويجري المركز دراسات وأبحاث ،ويقدم استشارات ،وتدريبات مهنية مختلفة لإلعالميات العربيات ،وللشابات
والشباب المهتمين باإلعالم.

الدولية ،خصوصًا ما يتعلق بحرية الرأي
والتعبير ،وحرية االعالم في الممارسة ،وحق
ً
نساء
الحصول على المعلومة لكل اإلعالميين
ً
ورجاال».
تطوير اإلستراتيجيات اإلعالمية العربية

وناقش المؤتمر ،جملة من القضايا اإلعالمية
العربية ،منها وضع اإلعالم العربي في ظل
المتغيرات السياسية ،ودور اإلعالمية العربية
في تغطية أحداث الثورات العربية ،ودورها
في توطيد العالقات العربية اإلفريقية،

وأخالقيات وحرية العمل اإلعالمي.
وطالبت المشاركات بوضع إطار تنظيمي عربي
إلعادة هيكلة الجسم اإلعالمي ،وتفعيل دور
نقابات الصحفيين ،وتعزيز الدور الحقوقي
والقانوني العربي لحماية اإلعالميات
العربيات من اإلنتهاكات التي يتعرضن لها
في بالدهن ،وأوصين بضرورة اإللتزام بميثاق
الشرف اإلعالمي ،والمعايير الدولية لحرية
الرأي والتعبير والحصول على المعلومة،
والتركيز على مواكبة التطور التكنولوجي
فشي عالم اإلتصال واإلعالم من تفعيل
دور اإلعالمي في الصحافة اإللكترونية
ومواقع التواصل االجتماعي ،وإيجاد وسائل
تواصل مناسبة ،لتفعيل وتوطيد العالقات
بين اإلعالميات العربيات واإلفريقيات ،عن
طريق إنتداب إعالميات في دول إفريقية
عبر المراصد اإلعالمية ،والتعريف بالقوانين
والتشريعات التي تحد من حرية الصحفيين
والصحافة في الدول العربية.
وتقول الصحفية العمانية ،الكاتبة في
مجلة المستقبل ،أمل بنت طالب الجهورية:
«ما يميز مؤتمر اإلعالميات العربيات أنه من
األحداث التي تجتمع تحت مظلتها إعالميات
العرب لطرح تجاربهن وعرض قضاياهن وما
يعترض مسيرتهن االعالمية من مشاكل
ومعيقات ،ودراستها للوصول الى حلول
وتوجهات ،تسهم في الرقي بمكانتهن
وحضورهن اإلعالمي».
وتضيف« :في الحقيقة تواجدي في فعاليات
المؤتمر التاسع لإلعالميات العربيات أضاف
لي الكثير من الخبرات والمعارف من خالل
ما قدم من أوراق عمل ،وما عرض من تجارب
أتاحت لنا فرصة التعرف عن كثب على الواقع
الذي تعايشه اإلعالمية العربية في كل دولة،
ما يغني أدائي وتجربتي».
وترى رئيسة المنبر اإلعالمي الحر في اليمن،
فردوس حسن الضلعي ،أن «االستماع
مباشرة من إعالمية عربية ،تناقش وتعرض
ماتواجهه في بالدها ،وخصوصًا اللواتي
عشن تجربة الثورات العربية ،يعتبر امرًا

رئيسة مركز اإلعالميات العربيات :محاسن اإلمام /خاص مدى اإلعالم.

هامًا ومميزًا يغني تجارب االعالميات سيما
وانه يصلهن من مصدره االول والرئيس ،من
عشن التجربة« ،داعية الى البحث والعمل
على وضع حلول لقضايا اإلعالميات العربيات،
وعدم االكتفاء بعرض القضايا ومناقشتها».
وقدمت الصحفية الفلسطينية ،زينة
صندوقة ،مذيعة ومراسلة إخبارية (راية
اف ام) ورقة حول الحريات اإلعالمية

في فلسطين ،وممارسات اإلحتالل ،ضد
الصحفيين ،والمشاكل التي يواجهها
الصحفي الفلسطيني بشكل عام ،وتقول:
«من المهم نقل صورة عن واقعنا اإلعالمي،
الى العالم العربي ،والعمل من اجل الخروج
بتوصيات وحلول عملية تخدم الصحفي
الفلسطيني والعربي ،والعمل في ظروف من
الحرية».
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ُ
ُ
الصحفية ليندا شلش «تكفر» احتكار التغطيات االعالمية
ليندا شلش
في عرف العمل االعالمي الحر ،ال يمكن النظر الى حصرية التغطيات االعالمية اال ضمن مسارين ،اولهما تحقيق اهداف مادية ،واخر تقوده او يهتدي
بالمآرب السياسية او االيدولوجية.
لكن وفي كلتا الحالتين فان االمر ال يتجاوز كونه جزءا من عملية توجيه ترمي وضع المادة االعالمية في سياقات او قوالب محددة تقوض فكرة الصحافة
واالستقاللية والتغطية الحرة وتنسف فكرة الدور والوظيفة المنوطة بالصحافة من اساسها.

مرض الحصرية ،امتد الى االراضي الفلسطينية
التي تعتبر اكثر المواقع حاجة لنقيض الحصرية،
(التغطيات االكثر اتساعا) السباب معروفة.
حصرية التغطية ال يمكن ان تعني بحال من
االحوال ،ميزة مهنية النها عادة ما تعتمد وسائل
غير مهنية لتحقيقها (المال ،العالقة الحزبية،
مجاراة مصدر الخبر في السياق الذي يريد ،او
قول او الصمت على ما يريد....الخ) ما يجعلها
غالبا ال تستحق ان تدرج ضمن نطاق التفوق على
االخرين ،والمنافسة المشروعة والمطلوبة لتقديم
االفضل للجمهور.
مؤخرًا تنامت في الضفة الغربية ظاهرة جديدة
بين وسائل اإلعالم الفلسطينية المحلية تتعلق
بحصر بعض الوسائل تغطية األحداث لصالحها،
ً
سواء كان ذلك من خالل اإلتفاق مع أطراف الحدث
أو تمويله ،وهي ظاهرة أثارت حفيظة كثير من
الصحفيين وغضبهم كما أثارت تساؤالت حول
المسؤول عن تفشي هذه الظاهرة التي يعتبرها
البعض سبقًا صحفيًا ومنافسة شريفة ،فيما يرى
فيها آخرون احتكارًا غير نزيه وتشويهًا للعمل
الصحفي.
ولعل أهم األحداث التي تدلل على محاوالت
احتكار التغطيات ما جرى يوم إطالق سراح األسير
ثائر حالحلة في الخامس من حزيران ،حيث كان
المشهد واضحًا أمام العديد من الصحفيين
المصورين والمراسلين وأنا كنت واحدة منهم.
قيل لنا إن اإلفراج عن حالحلة سيكون من معبر
بيت سيرا غربي رام الله المحتلة ،تواصلت مع والد
ثائر عبر الهاتف وسبقته وعائلته الى المعبر ،كان

الوقت الظهيرة وأشعة الشمس ملتهبة ومع ذلك
بقيت هناك لعدة ساعات حتى وصل أهل األسير
الى المعبر ،كان هناك تلفزيون «فلسطين اليوم»
يستعد للنقل المباشر ،وبعد قليل وصل طاقم
قناة «الجزيرة».
كعادتي بدأت االستفسار من العائلة عن وقت
اإلفراج وتفاصيله ،ومن باب الحيطة ،أجريت عدة
مقابالت معهم خوفًا من حدوث غير المتوقع.
وفعال مرت ساعة واختفت العائلة بكاملها ولم
يبق منهم سوى الوالد ،سألته عن سبب غياب
العائلة فأخبرني أنهم مدعوون لتناول طعام
الغذاء عند إحدى العائالت في البلدة ،انتظرت
ساعة تلو االخرى حتى غابت الشمس ولم تعد
العائلة ،عدت وسألته متى سيعودون؟ ردد
الصحافية ليندا شلش.
جوابه السابق .أما طاقم قناة «الجزيرة» الذي كان
على تواصل مستمر مع ادارة مصلحة السجون الى جانب رفض إجراء المقابلة ،بل إن العائلة
ََ
االسرائيلية فقد مل االنتظار وغادر المكان ،خاصة أخبرتهم بأن التغطية األولى ستكون لصالح
وأن عائلة ثائر رفضت إجراء مقابالت معهم .قناة «فلسطين اليوم» ،فاضطر للتصوير من منزل
بقيت عند المعبر على تواصل مستمر مع زميلي العائلة حيث كان تجمع األهالي وكافة وسائل ال
ممدوح حمامرة مراسلنا في مكتب الخليل ،أخبرته إعالم.
بما يجري حولي ،فقال لي بأن هناك معلومات بعيدًا عن تفاصيل ما جرى لكن أصبح لدى
عن اإلفراج عن ثائر من معبر ترقوميا جنوب العديد من الزمالء الصحفيين قناعة بأن طبيعة
الخليل ،فطلبت منه أن يبقى على أهبة اإلستعداد تغطية اإلفراج كانت مدبرة من أحد ما ،ال ندري
للحصول على الصور األولية لوصول ثائر ،وإجراء من هو ،وال نريد إلقاء التهمة على أحد .لكن
مقابلة معه ألجل تقريري الذي بدأته من معبر التساؤل المهم هنا إن كانت التغطيات (أيا
بيت سيرا .أما أنا فغادرت المعبر ووصلت منزلي كانت) حرية شخصية أم أنها مسؤولية إعالمية
ً
عند الساعة الحادية عشرة ليال  .إتصل بي حمامرة من قبل الجهات المسؤولة :بمعنى إن كانت
ُ
وقال لي إنه لم يسمح لطاقم «القدس» بالتصوير وزارة اإلعالم ونقابة الصحفيين تتدخالن بهكذا
األولي رغم انهم كانوا الوحيدين على المعبر تغطيات ،بحيث ال ُيمنع أي إعالمي من التغطية
وحصرها على أشخاص معنيين لهم صلة الحزب

لندا شلش -صحافية مراسلة قناة القدس الفضائية في الضفة الغربية
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أو القرابة ،أم أن من واجبها ارساء أسس اعالمية
تسمح للجميع بالتغطية بصرف النظر عن
الوسيلة اإلعالمية؟! .الواضح انهما ال تتدخالن
وتتركان المجال مفتوحًا أمام أهواء الناس
ورغباتهم المختلفة .ورغم ان والد ثائر حالحلة
اعتذر عما حصل الحقًا سيما بعد الضجة التي
أثارها الصحفيون عبر «الفيسبوك» واالتهامات
التي وجهها عديدون لعائلة األسير وقناة
«فلسطين اليوم» على وجه الخصوص ،بمحاولة
احتكار التغطية ،إال أن ما حصل أثار قضية
ً
التغطيات الحصرية في الضفة الغربية .فمثال

تلفزيون فلسطين الرسمي يحتكر العديد من
التغطيات التي تتم في قصر رام الله الثقافي
ومقر المقاطعة ،رغم أنهم يمنحون الصور الحقًا
لمن يطلبها بعد أن تكون شاشة فلسطين
ً
نقلتها أوال.
قد يقول البعض ان من حق أطراف أي حدث
اختيار وسيلة اإلعالم التي يفضلونها أو التي
تشبع متطلباتهم الحزبية .لكن ال يوجد في
القاموس اإلعالمي من يحدد التغطية لمن
ويقصرها على طرف دون آخر ،نحن نؤمن بالسبق
الصحفي المبني على المنافسة الشريفة والسرعة

والدقة ،لكن ال نوافق على منع الصحفيين من
أي تغطية أيًا كانت وأينما كانت .فالصحافة
هي السلطة الرابعة في األراضي الفلسطينية،
والصحفي يحترم القضية والشعب على اختالف
انتماءاته وال يعمل عند حزب دون آخر بل هو
خادم للقضية جلها ،وبالتالي على المواطن
والمسؤول قبله أن يحترم الصحفي وجهوده،
ليس من باب المزاودة على أحد ،ولكن من باب
تقدير دور الصحفي الفلسطيني الذي يخاطر
بحياته ،من أجل نقل صور المعاناة الفلسطينية
وفضح اإلحتالل اإلسرائيلي.

رحيل فنان الكاريكاتير الفلسطيني جالل الرفاعي
توفي رسام الكاريكاتير الفلسطيني ،رئيس
رابطة رسامي الكاريكاتير في األردن ،جالل
الرفاعي يوم  19ايار 2012اثر نوبة قلبية حادة
عن عمر يناهز  66عاما.
ويعتبر الرفاعي من أبرز رواد فن الكاريكاتير
على الساحة العربية ،وتمتد تجربته الى اكثر
من اربعة عقود ،وتزخر رسوماته بالكثير من
الرؤى والجماليات التي تصور الواقع العربي.
عمل الرفاعي في العديد من الصحف والمجالت
العربية ،وفي مقدمتها جريدة الدستور
االردنية التي عمل فيها قرابة  20عاما ،اطل
خاللها على الجمهور االردني والعربي برسومه
اليومية ،المضحكة المبكية ،التي تختزل واقع
وهموم وآمال وآالم العرب.
ساهم الرفاعي من خالل اعماله االبداعية
المتميزة في التعبير الصادق عن مختلف
قضايا االمة العربية (السياسية واالقتصادية
واالجتماعية) وفي المقدمة منها قضية
فلسطين التي كانت حاضرة في مختلف

اعماله االبداعية وظل مخلصا لها حتى رحيله.
كان الرفاعي مشاركا نشطا في الحياة الثقافية
االردنية والعربية ،ونشر عددا من الكتب
والمجلدات الخاصة بفن الكاريكاتير ابرزها
مجلد بعنوان « هموم الناس» و « مكانك سر»
قدم فيهما رسومات ساخرة تعكس بؤس الحال
والواقع العربي ،وكان.
الفنان الرفاعي من مواليد قرية كفر عين

بمحافظة رام الله عام  ،1946وعقب إنهاء
دراسته الثانوية سافر عام  1964إلى لندن
حيث درس االخراج الصحافي ،ودرس عام
 1977الرسوم المتحركة.
تعود اولى رسومات الرفاعي الفنية الذي
يعتبر من اهم اعالم فن الكاريكاتير في
العالم العربي الى العام  ،1971وكان عمل بداية
خطاطا.
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التكريم والتجريم في جائزة حرية الصحافة
ُ
ُ
يتسيد ويبرز «منطق» جمع المتناقضات ،هكذا تجد المالحقة والمكافأة،
في عرف الممارسة الرسمية العامة ،تجاه الحريات االعالمية في فلسطين،
التكريم والتغريم او التجريم ،قد تجتمع في آن واحد ،وازاء ذات القضية ،ما يقوض منطق االشياء.
أحد أبرز األمثلة ،االخيرة على ذلك ،ما جرى مع تلفزيون «وطن» .الحكومة الفلسطينية ،كرمت التلفزيون على أداء متميز ،ارتباطا بتحقيق أنجزه ،لكن
تلفزيون «وطن» وجد نفسه بعد يومين مالحقا قضائيا من ذات الحكومة ،ما يطرح السؤال حول حدود وشكل الحرية التي تؤمن بها ،وتريدها سلطاتنا
الفلسطينية؟.

خاص مدى االعالم:
نال تلفزيون «وطن» هذا العام ،جائزة «النزاهة»
التي يقدمها سنويًا ،االئتالف من أجل النزاهة
والمساءلة (امان) ،عن تحقيق أعده الصحفي في
تلفزيون «وطن» نزار حبش ،حول «مبيدات محرمة
دوليا تستبيح فلسطين» .التكريم على هذا
التقرير الذي اعد بالتعاون مع مؤسسة «معا» ،تم
في حفل أقيم في رام الله  2011-12-7بمشاركة
رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض.
بعد نحو شهرين ،منحت الحكومة الفلسطينية،
ممثلة برئيسها الدكتور سالم فياض ،تلفزيون
«وطن» ،جائزة اخرى قد تكون ارفع قيمة وداللة،
منحته جائزة «حرية الصحافة» ،عن تحقيق اخر
أنجزه وللمفارقة ذات الصحفي (نزار حبش) ،حول
مجالس الحكم المحلي ،وتحديدًا حول قضايا
تتعلق باداء بلدية رام الله فيما يتصل برخص
البناء.
ُ
حتى االن ،االمر جميلُ ،ويسجل للحكومة حرصها
على تحفيز وتشجيع الصحافة وحريتها .لكن هذا

العدد السابع  /تموز 2012

د .فياض يقدم جائزة حرية الصحافة للزميل نزار حبش.

هو الجانب المشرق من الصورة .تلفزيون وطن،
والصحفي حبش ،تسلما جائزة حرية الصحافة
من رئيس الحكومة الدكتور سالم فياض بتاريخ
 2012-5-3االمر
الذي تبعه في
اليوم التالي (-5-4
 )2012وصول بالغ
من النائب العام
المغني،
احمد
صادر بتاريخ -5-2
 ،2012يطالب فيه
ادارة التلفزيون،
امام
بالمثول
النيابة العامة بناء

على شكوى مقدمة من وزارة الزراعة في حكومة
الدكتور فياض.
السؤال هو  :كيف تستوي فكرة التكريم والعقاب
او المالحقة لذات الشخص او الجهة؟ أو كيف
نكرم من نعتقد او نرى أنه يستحق العقاب خاصة
وان بالغ النائب العام سالف الذكر جاء تاليا لبالغ
سابق صدر في كانون ثاني بخصوص قضية
تشهير رفعتها وزارة الزراعة ضد تلفزيون وطن
ما يظهر معادلة غريبة ملخصها :رئيس الوزراء
ُيكرم ،والنائب العام يالحق؟!!.
ومن الالفت أن بالغ النائب العام ،الذي جاء بناء
على شكوى موضوعها التشهير ،مقدمة من وزارة
الزراعة ضد تلفزيون وطن ،صدر بتاريخ 2012-1-12
ُ
لكنه لم يصل التلفزيون في حينه ،وأعيد ارسال
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صورة عن بالغ النائب العام لتلفزيون وطن.

صورة عنه ،مرفقة ببالغ جديد اصدره النائب العام
بتاريخ  ( 2012-5-2اي يوما واحدا قبل تسليم
تلفزيون وطن جائزة حرية الصحافة) وتسلمه
تكريمه ،كما
التلفزيون في اليوم الذي أعقب
يوضح مدير تلفزيون وطن ،معمر عرابي.
ويشير عرابي الى أن اكثر من قضية رفعت ضد
التلفزيون ،عوضا عن استدعاء بعض موظفيه،
وتهديدات تلقاها ارتباطا بمواد بثها التلفزيون
او نشرها على موقعه االلكتروني.
وقال« :وطن يواجه االن قضيتين ،واحدة رفعتها
جامعة النجاح (حددت لها جلسة بتاريخ 5-8
ُ
وأجلت الى  ،)6-17واألخرى رفعتها وزارة الزراعة،
كما تم استدعاء أحد زمالئنا في ذات الفترة التي
تم فيها تكريم التلفزيون ومنحه جائزة حرية
الصحافة ،في حين تلقى زميل اخر تهديدا عبر
الهاتف من شخصية معروفة بناء على مقال
نشرناه على موقعنا اإللكتروني.
الصحفي نزار حبش ،الذي أعد تقريري ،بلدية

رام الله ،والمبيدات الحشرية ،ونال عليهما
جائزتي «حرية الصحافة» ،و»النزاهة» ،من
الحكومة الفلسطينية ،ومؤسسة أمان قال« :قبل
رفع القضية ،ضد «وطن» كان تلفزيون فلسطين
استضافني بشأن موضوع المبيدات الزراعية .كان
يفترض بوزير الزراعة أن يشارك في ذلك اللقاء
لبحث موضوع «الدزكتول» والمواد المحرمة ،التي
تمت االشارة لها في التقرير ،لكنه اعتذر وجاء بدال
عنه ،مدير دائرة المبيدات في وزارة الزراعة محمد
الصادق».
ويوضح حبش « :كان الموضوع الذي أعددناه
حول وجود مبيدات زراعية محرمة دوليا ،في
االسواق الفلسطينية ،قد نشر في تلفزيون
«وطن» وعلى موقعه االلكتروني ،وقد ادعيت في
تلك المقابلة ،وجود هذه المبيدات المحرمة في
االسواق الفلسطينية ،لكن ممثل وزارة الزراعة
في ذاك اللقاء ،محمد الصادق ،نفى بشدة ذلك،
وقال انه يتحدى وجود مواد ،ديزكتول وامتراز

وثيونكس في األسواق ،خاصة وأنني أظهرت
خالل اللقاء التلفزيوني وثيقتين صادرتين عن
وزارة الزراعة ،تمنع في واحدة منها تداول هذه
االصناف او بعضها ،بينما تنصح الوثيقة الثانية
باستخدامها».
وعمل تلفزيون «وطن» عقب هذا اللقاء على تقديم
دليل ُي ُ
ثبت من خاللها وجود بعض تلك المواد،
الممنوعة فلسطينيًا والمحرمة دوليا ،في أسواق
ُ
الضفة ،حيث َص َ
ور فريق التلفزيون بعض تلك
المواد ،بما يؤكد أنها موجودة وتباع في االسواق
الفلسطينية وتستخدم كما يظهر تقرير تلفزيون
وطن.
ويقول حبش »:بعد ذلك باسبوع (خالل حزيران
 )2011بدأت تداعيات ذلك وما تخللها من
اتهامات ،وفي محصلة ذلك ،صدر قرار جديد
من وزير الزراعة بتاريخ  2011/7/28يمنع بموجبه
استخدام المبيدات التي تم الحديث عنها في
تقرير تلفزيون وطن».
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مجلة تصدر عن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية «مدى»

القاضي المتخصص ..ومأسسة عالقة االعالم والعدالة
محمد الرجوب
شاب العالقة بين قطاع العدالة والصحافيين ،انعقد في منتصف أيار مؤتمر في أريحا ّ
َ
ضم كل األطراف ذات العالقة (النيابة العامة،
توتر
على وقع ٍ
مجلس القضاء األعلى ،نقابة الصحافيين ،وزارة العدل ،إعالميون ومحامون) في محاولة للبحث عن مخارج لألزمة بين مختلف األطراف في خطوة ترمي
تصويب ومأسسة العالقة بين الصحافة وقطاع العدالة.

كان من أبرز نتائج هذا المؤتمر قرارا بتخصيص
وقاض ،للنظر في أية دعاوى مرفوعة ضد
نيابة،
وكيل ٍ
ٍ
صحافيين على خلفية عملهم المهني ،في حال وجود
مزاعم بتجاوز القوانيين أو تشهير وذم.
االمين العام لمجلس القضاء االعلى ،القاضي عزت
الراميني ،قال إن «القرار جاء بعد دراسة الحيثيات التي
تتعلق بالعالقة القائمة ما بين الصحفيين والقطاع
العدلي ،ومن أجل ايجاد حلول سريعة لالشكاليات
التي حصلت مؤخرًا ،فالتخصص في العمل القضائي،
ُي َّيسر ويسهل عملية التقاضي من جهة ،ويعطي
للقاضي هامشا من الخبرة في القضية التي أمامه من
جهة أخرى».
ونظرا لمستوى تأثير الصحافة في الحياة العامة،
وقدرتها على تشكل الرأي العام ونقل نبض الشارع،
يؤكد القاضي الراميني انه «ال بد من توسيع الحريات
الصحافية ،التي من شأنها اتاحة المجال أمام صانع
القرار لتصويب بعض االجراءات ،هذا فضال عن الدور
الرقابي للصحافة على المجتمع والسلطة السياسية،
ومن هنا تنبع أهمية وجود القضاء المتخصص».
متابعة التنفيذ

في بداية حزيران انعقد اجتماع مقلص ،ضم االطراف
المشاركة في مؤتمر آريحا (لوضع توصيات المؤتمر
موضع التنفيذ) ،خالل هذا االجتماع ،تم االتفاق
على الشروع في صياغة وثيقة تحريرية يوقع عليها
إضافة إلى اطراف قطاع العدالة ،مالكو وسائل اإلعالم
والصحف ،لتحديد السياسة التحريرية تجاه القضاء
بما يضمن حصول المواطن على المعلومات المتعلقة
بالمحاكم من جهة ،والحفاظ على استقاللية وهيبة
القضاء الفلسطيني من جهة اخرى.
وفي حال وقوع الصحافيين في الخطأ أثناء تغطياتهم،
محمد الرجوب :صحفي -رام الله
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أو في حال الوقوع في مغالطات تجاه القضاء ،فقد جرى
االتفاق بين األطراف المذكورة على ان تقوم نقابة
الصحافيين ،وفقا لصالحيتها المنصوص عليها في
قانون النقابة رقم  17لعام  1952باللجوء إلى سلطتها
التأديبية ،ومتابعة هذه القضايا ،واتخاذ االجراءات
التأديبية االدارية (حال ثبوت الخطأ) ،كما أكد ماجد
العاروري ،مدير مركز اإلعالم العدلي التابع لوزارة العدل.
وفيما يتعلق بتخصيص قاض للنظر في القضايا
ُ َ
اإلعالمية ،اشار العاروري إلى انه إتفق على أن يتم
توجيه طلب رسمي من نقابة الصحافيين الى مجلس
القضاء األعلى ،ليقوم بدوره باتخاذ قرار تنفيذي في
هذا االتجاهٌ ،
طلب يؤكد نقيب الصحافيين عبد الناصر
النجار على انه سيكون لدى مجلس القضاء خالل
يومين من تاريخ كتابة هذا التقرير (.)6-10
ٌ
خطوات ،دون شك ،تمثل نقلة نحو مأسسة العالقة
وابعادها عن أي تشنجات ،لكن تتويجها واقعًا على
األرض ليس بالمهمة السهلة ،فالقاضي المتخصص
في القضايا اإلعالمية ،سيجد نفسه أمام قوانين عفى
عليها الزمن وال تصلح للزمن الحاضر.
هذا فضال عن تساؤالت جدية عن قدرة النقابة،
على اتخاذ اجراءات تأديبية ،بحق من يخالف او
يخطئ من الصحافيين ،في ظل وجود عدد ال بأس
به من الصحفيين خارج النقابة .وهذه معضلة تؤكد
النقابة أن حلها يكمن بصياغة قانون عصري لنقابة
الصحافيينُ ،ينظم عملها ،ويصدر بموجب مرسوم
ً
رئاسي في حال بقاء المجلس التشريعي معطال ،على
ان تنص إحدى مواد القانون العتيد هذا على “منع كل
المؤسسات اإلعالمية المحلية والعربية من تشغيل أي
صحافي لديها ما لم يكن عضوًا في النقابة”.
محاذير

وبينما أبدى كثيرون (حقوقيون وصحفيون) تحمسًا

نحو فكرة القاضي المتخصص ،اال أن هناك من ذهب
باتجاه آخر ،حيث يرى محامي المركز الفلسطيني
للتنمية والحريات اإلعالمية (مدى) ،رائد عبد الحميد ،أن
تخصيص قاض للنظر في القضايا اإلعالمية ،ال يعدو
«شعار ُ
ٌ
غير قابل للتحقيق» ،وبدال من ذلك يقترح
كونه
رفع وعي كافة القضاة بالحريات العامة والحريات
اإلعالمية على وجه الخصوص« ،فمن غير المنطقي
تخصيص قاض ،يبقى ينتظر قضايا عددها قليل جدًا،
بينما ُيحرم بقية الناس من خدمات أحد القضاة».
ولدى سؤاله عن المخرج في حال وقوع أزمة جديدة ،قال
المحامي عبد الحميد ،إن «الحل يكمن بمذكرة تفاهم ما
بين مجلس القضاء األعلى ونقابة الصحافيين ،تحدد
إطار العمل بين الجانبين ،بما يشمل تشكيل لجنة
فنية بين الجانبين للنظر في مهنية المواد المرفوعة
أمام القضاء».
بدوره ،يعتقد المحامي الناشط في قضايا الحريات،
داوود درعاوي ،أن التخصص من حيث المبدأ «يراكم
ً
خبرة لدى القاضي ،وبالتالي سهولة في اتخاذ القرار
األنسب» ،ولكنه يرى أن التخصص يعني أنه ال مفر
من تدريب عدد من قضاة الصلح العاملين في كل
ُ
المحافظات ،بحيث تحال إليهم أي قضية تتعلق
باإلعالم أو الحريات ،دون أن يتفرغوا بشكل مطلق
لهذه القضايا ،نظرًا لعددها القليل .لكنه عاد وشدد
على «أهمية تدريب وتأهيل هؤالء القضاة ،ليتمكنوا
من البت في قضايا حساسة كتلك المتعلقة بالمجال
اإلعالمي».
وسواء تمت ترجمة االفكار المتعلقة بالقاضي
المتخصص واقعا على األرض ،أم تم االكتفاء بمذكرة
تفاهم ،فان الكالم الفصل يبقى مرتبطًا بالحاجة
الملحة ،لرزمة قوانين ناظمة للعمل الصحافي في كل
مجاالته( ،وهذا يبدو بعيد المنال في المدى المنظور)،
أكثر مما هو مرتبط بقناعة االطراف ذات العالقة.
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اإلعالم الفلسطيني مترجمًا "أمينا" لإلعالم اإلسرائيلي
عبد الكريم حسين
من يتابع معالجات اإلعالم الفلسطيني للشؤون اإلسرائيلية ،يالحظ أنها مجرد نقل حرفي «أمين» ،لنصوص عبرية بلغة الضاد.
قد يقول قائل ،هذا اعتيادي في الصحافة ،ان يتم نقل نصوص او ترجمة مقاالت ومواد مختلفة ،وهذا امر ال خالف عليه ،لكن ركنا هاما يغيب عند
الحديث عن الصحافة الفلسطينية ،صحافتنا تكتفي بالنقل والترجمة ،وال تنتج شيئًا من مادتها االعالمية المتعلقة بالشؤون االسرائيلية ،ما يجعل
فعلها اسير االنتقائية المستندة لرؤية االتجاه السياسي الذي تعبر عنه هذه المؤسسة االعالمية او تلك.
وفي جميع الحاالت فان الصحافة الفلسطينية ،عاجزة عن ان تقدم للجمهور الفلسطيني صورة حقيقية دقيقة لما يجري في اسرائيل .فهو غول حينًا،
ومجتمع يوشك على االنهيار من كثرة الصدوع والصراع فيه حينا اخر ،ومسالم ذاهب للتعايش والسالم حينا ثالثا ،وفي كل الحاالت ،الصورة مشوشة،
وغير دقيقة.
المحرر

في تغطيته الشأن االسرائيلي ،يعتمد اإلعالم
الفلسطيني في معالجاته (سواء كانت سياسية،
اقتصادية ،امنية ام اجتماعية) على نقل واعادة
نشر ما تنشره وسائل اإلعالم العبرية ،مكتفيا
بترجمة تقوم بها بعض المراكز ،او مترجمون
خاصون بهذه او تلك من المؤسسات االعالمية
الفلسطينية .واحيانا يتم تحليل بعض هذه
المواد ،على أساس أنه ُمسلم بصدقيتة ودقة ما
تضمنته من معلومات ومعطيات ،دون االلتفات
الى ان مصدر الخبر ،او منتج المادة االعالمية ،هو
الركن االساس في عملية التحكم والتوجيه ،وفي
هذه الحالة ،فالفاعل هو االعالم االسرائيلي الذي
يتم النقل عنه.
بكلمات اخرى ،فان الجمهور الفلسطيني ،أسير
رؤية صحف «هارتس» و»معاريف» و»يدعوت
احرنوت» و»االذاعة العبرية» وغيرها من وسائل
االعالم االسرائيلية ،التي تعتبر وبطريقة غير
مباشرة وانتقائية ،المصدر االعالمي االساسي
لرؤية ما يجري في اسرائيل.
الخبر االسرائيلي في االعالم الفلسطيني

من خالل عملية رصد قمنا بها لصالح هذا التقرير،
شملت عدة مواقع الكترونية اخبارية وتابعة
لصحف فلسطينية على مدار ثالثة ايام (ما بين
14-12ايار  ،)2012تبين أنه تم نشر ما يقارب  15خبرًا

تتعلق بالشؤون اإلسرائيلية 13 ،خبرًا منها اخذت
من صحف يومية ومواقع إخبارية إسرائيلية،
وخبران جاءا على لسان مسؤول إسرائيلي .جميع
هذه االخبار نشرت بنفس الصيغة تقريبا في عدة
مواقع الكترونية فلسطينية مختلفة.
وال يتعدى حدود تدخل وسائل االعالم
الفلسطينية ،في عملية النقل عن الصحافة
االسرائيلية ،تغيير بعض المصطلحات لجعلها
تتماشى مع السائد فلسطينيا ،اما بالنسبة
للجوهر المتصل بالمعلومات ودقة المادة
والسياقات التي تقدم فيها ،فان وسائل االعالم
الفلسطينية عاجزة عن فعل شيء ،فهي ال
تستطيع نفي او التحقق من ذلك ،النها ال تملك
مصادر وطواقم خاصة بها تعمل على هذا
الملف ،وال تبذل جهدًا بهذا الشأن لتغيير الحال،
وبالتالي فانها امام خيار وحيد ،انتقاء نشر هذه
المادة او تلك ،هذا الموقف او ذاك ،باالستناد
لسياساتها التحريرية او رؤية وموقف الجهة
التي تمثلها.
وفي المقابل ،رصدنا ولمدة ثالثة ايام ايضًا،
بعض المواقع اإلسرائيلية ،التي تقدم اخبارها
باللغة العربية ،او الموجهة للفلسطينين والعرب،
مثل موقع «عربيل» ،التابع لالذاعة والتلفزيون
اإلسرائيلي ،تبين من خاللها أنه ال يوجد خبر
فلسطيني واحد تنشره هذه المواقع عن مصادر

او وسائل اعالم فلسطينية .ويدل هذا بوضوح
على أن االعالم االسرائيلي يعتمد على مصادره
الذاتية الخاصة في تغطيته الشأن الفلسطيني،
واالدهى من ذلك اننا نجده (اإلعالم اإلسرائيلي)
يعرف في كثير من االحيان ما يجرى في رام الله،
والساحة الفلسطينية من اخبار واحداث ،وحراك
سياسي وامني واقتصادي واجتماعي ،اكثر من
وسائل اإلعالم الفلسطينية وقبلها ،وعليه فال
عجب ان تنقل وسائل اعالم فلسطينية ،بعض
االخبار الفلسطينية الداخلية او ما يجري في
ملعبها االساسي ،عن وسائل اعالم اسرائيلية!!.
الخبر الفلسطيني في االعالم االسرائيلي

وفي ذات السياق ،وعلى النقيض من االعالم
الفلسطيني ،فان اإلعالم اإلسرائيلي ،ال يعتمد في
أخباره وتغطياته للشأن الفلسطيني ،على وسائل
اإلعالم الفلسطينية ،بل على مصادره الخاصة
كالمراسلين الذين يعمل بعضهم في األراضي
الفلسطينية ،الى جانب مصادره االخرى ،الرسمية،
واالمنية االسرائيلية ،وكذلك الفلسطينية،
ووسائل االعالم الفلسطينية التي تعتبر مجرد
مصدر ثانوي ،وليست كل شيء كما في حالتنا.
االعالم الفلسطيني والصفحات العبرية

وتكشف متابعة عدة وسائل إعالم فلسطينية،
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تقدم تغطيات للشؤون اإلسرائيلية ،كالصحف
اليومية ،ووكالتي «معًا» و»وفا» أن خيار «اللغة
العبرية» ،او الصفحات العبرية غير مفعلة ،وال
يتم تحديثها بشكل منتظم او يومي ،علما ان
الوكالتين لديهما على الموقع االلكتروني ،خط
للتغطية بالعبرية ،وزاوية «إسرائيليات» ،تقوم
بترجمة أخبار وتقارير من الصحف اليومية
االسرائيلية.
وفيما يتعلق بالبرامج التلفزيونية ،يبث تلفزيون
فلسطين مثال ،برنامج «اضواء على االعالم
اإلسرائيلي وهو برنامج يرصد ويحلل ويناقش ما
تنشره الصحافة العبرية ،لكن المشكلة هي ذاتها
فالمصدر واحد (وسائل االعالم اإلسرائيلية) وال
مصدر خاص او ذاتي اخر يتم االستناد له.
االعالم االسرائيلي والجمهور العربي

حين انطلق موقع «يديعوت احرونوت» باللغة
العربية ،قال المستشار العلمي للموقع ،الدكتور
«جاي بيخور» ،حول الهدف من الموقع« :نحن
نعتقد ان الطرف اآلخر من الحدود مهم جدا .يجب
ان نتعرف عليه ويتعرف علينا من المصدر األول.
فمن المهم ان يعرف كل طرف تفاصيل الحياة
اليومية للطرف األخر».
ولكن ،في المقابل ،ماذا عن رؤية وسائل االعالم
الفلسطينية ،واهدافها؟ وكيف تترجم ذلك في
الممارسة؟.
يقول المترجم والباحث في االعالم االسرائيلي،
العدد السابع  /تموز 2012

أنس أبو عرقوب« :غالبية المصادر التي يعتمد
عليها الصحفي الفلسطيني في تغطيته
للشؤون االسرائيلية تستند الى ما تثبه
القنوات والمواقع اإلخبارية واالعالمية واالذاعة
االسرائيلية ،وأحيانا شبكات التواصل االجتماعي
مثل الفيس بوك».
ويضيف« ،هناك بعض الصحفيين ،وبعض
وسائل االعالم الفلسطينية ،الذين يقولون بأن
لديهم مصادر خاصة داخل إسرائيل ،مع أن
األخبار والمواضيع التي تتم تغطيتها ،تكون
منشورة في عدة مواقع إخبارية إسرائيلية»،
موضحا ان «الصحفي الفلسطيني غير مؤهل،
وعدد الصحفيين الذين يجيدون اللغة العبرية
قليل جدا ،وكذلك وسائل اإلعالم ،حيث تجد
وسائل إعالم فلسطينية كبرى ال يوجد فيها
صحفي يتحدث اللغة العبرية ،لكن في المقابل،
هناك مئات الصحفيين اإلسرائيليين الذين
يتحدثون اللغة العربية ،والمختصين بالشأن
الفلسطيني ،اما الصحافة الفلسطينية فانها
تعتمد على «نسخ ولصق» الخبر ،من عدة مواقع
عبرية ،مثل االذاعة االسرائيلية ،وهذه كما
هو معروف ،يشرف عليها ،ويوجه سياستها
التحررية ضباط في الجيش اإلسرائيلي».
ً
ويمضي ابو عرقوب قائال« :أنا متابع لإلعالم
اإلسرائيلي ،وما يكتبونه عن فلسطين ،فالخبر
الفلسطيني ،باألساس يحصل عليه االعالم
اإلسرائيلي قبل اإلعالم الفلسطيني في بعض

األحيان ،حيث يمتلك الصحفيون ووسائل اإلعالم
اإلسرائيلية ،شبكة عالقات ،ال يملكها الصحفي
الفلسطيني ،ونالحظ أن الصحفيين اإلسرائيليين،
لديهم عالقات قوية مع مسؤولين فلسطينيين،
ويقومون بنشر أخبار وتقارير قبل ان ينشرها
الصحفيون الفلسطينيون ،وهناك مسؤولون
يرحبون بإجراء مقابلة مع صحف عبرية ،ولكن
في المقابل ،من شبه المستحيل أن نرى صحفي
فلسطيني يجري مقابلة مع مسؤول إسرائيلي
كبير في الحكومة اإلسرائيلية».
ويشير الى أن «هناك أخبارًا فلسطينية ،تتعلق
بالقضية الفلسطينية نشرت على المواقع العبرية
قبل ان ينشرها اإلعالم الفلسطيني بساعات».
ويقول أبو عرقوب« :بصفتي متابع لألخبار
الفلسطينية التي تبث في وسائل االعالم العبرية،
االحظ ان وسائل االعالم االسرائيلية تحصل عليها
قبل وسائل االعالم الفلسطيني احيانًا ،وهناك
مواضيع فلسطينية حساسة ومهمة ،تطرح
في االعالم االسرائيلي قبل طرحها في االعالم
الفلسطيني ،وهذا ال ينطبق فقط على فلسطين،
وإنما على قضايا الدول العربية ،فالصحافة
االسرائيلية تمتلك من المصادر ما يؤهلها معرفة
تفاصيل الحياة للمواطن العربي».
اإلعالم الفلسطيني.......وفلسطينيو 48

وال يقتصر ضعف تغطية االعالم الفلسطيني
على ذلك ،بل يمتد الى اعتماده ذات المصادر
العبرية ايضًا ،كمصدر رئيس لتغطية شؤون
الفلسطينيين داخل الخط االخضر ،رغم وجود
مساحات وفرص رحبة امام االعالم الفلسطيني
لتقديم تغطيات جادة بهذا الشأن ،لكنه يلجأ هنا
ايضا العادة ما تقدمه وسائل االعالم االسرائيلية
بشأن «عرب الداخل» رغم انه من المسلم به ان
تعرض وسائل االعالم االسرائيلية المشهد من
مواقعها وبرؤيتها هي.
وكنتيجة لذلك فان التغطية الجادة الحقيقة
لشؤون الفلسطينين العرب داخل مناطق ،48
تغيب عن وسائل االعالم الفلسطينية ،وما يتم
نشره محدود ،موسمي ،تتقدمه اخبار الحوادث
(قتل ،حرق منزل ..الخ) او إحياء مناسبة وطنية ،او
خبر تخريج فوج من طلبة المدارس...الخ
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االرتجالية في الترجمة والنقل عن الصحافة االسرائيلية
سمية جميل
الترجمة من وسائل االعالم االخرى ،تعد رافدًا هامًا الغناء وسيلة االعالم (أي وسيلة اعالم) ،وتلبية احتياجات جمهورها ،وباتت الترجمة او النقل عن
الصحافة العبرية جزءًا رئيسا من ثوابت الصحافة الفلسطينية السباب معروفة ،لكن الالفت في االمر أن الممارسة تظهر أن عملية الترجمة ال تزال
ارتجالية ،وبعيدة عن المنهجية وال اتجاهات محددة أو شبه موحدة تحكمها.
االمر يغلب عليه الطابع الميكانيكي ،مجرد ملء مساحة وترجمة ،عن الصحافة العبرية ،تغيب عنها الشمولية ،وتكاد تكون محصورة بالصحف االسرائيلية
اليومية المعروفة ،ويفضل أن تكون منسجمة مع الرؤية الخاصة بهذه او تلك من وسائل االعالم.
المحرر

الصحف ووسائل االعالم العبرية ،تحتوي وتقدم
الكثير من المعلومات التي يحتاج ويهتم
الفلسطينيون بمتابعتها ومعرفتها اكثر من
غيرهم ،ألسباب تتصل بوقوعهم تحت االحتالل
االسرائيلي .من هنا اصبحت الترجمة عن الصحافة
العبرية أو النقل عنها ،أحد ثوابت الصحافة
الفلسطينية خاصة ،والعربية بشكل عام .لكن
ورغم وجود شبه اجماع على أهمية مثل هذا
العمل ،وطول التجربة الفلسطينية في الترجمة
عن الصحافة االسرائيلية ،اال إن كثيرًا من الشوائب
ونقاط الضعف ال تزال تسود هذا العمل.
مدير دائرة الشؤون اإلسرائيلية في مجلس الوزراء
الفلسطيني ،أسعد ريان ،وهو مترجم سابق في
صحيفة «القدس» يقول بهذا الشأن« :الصحافة
العبرية مليئة بكنوز من المعلومات ،التي تسمح لنا
باإلطالع على فكرهم (االسرائيليين) وسياستهم،
ولكن ال بد للمترجم أن يكون مطلعًا على الثقافة
اإلسرائيلية ومتابعا للشؤون اإلسرائيلية ليخرج
بمادة مترجمة بشكل جيد».
وفي ذات السياق ،إعتبر عمار اشتيوي ،وهو أستاذ
لغة عبرية ويقدم دورات بها ،أن «الشهادة في
اللغة العبرية سواء من الدورات أو التدريس،
ال تكفي لتسمح للشخص بالترجمة ،وإنما هي
بحاجة إلى الممارسة كأي لغة أخرى» .وهو ما
يؤكده ايضًا محرر الشؤون اإلسرائيلية في إذاعة
صوت فلسطين أحمد عودة ،الذي يرى أن «هناك
العديد من المصطلحات ذات المعنى الخاص التي
تستخدم بين اإلسرائيليين ،وال بد للمترجم أو
سمية جميل :طالبة صحافة  -بيرزيت

الصحفي ،أن يكون مطلعًا عليها ،ومدركًا لداللتها
كي يتمكن من نقل الصورة بدقة».
ومن البديهي القول بان المترجم من العبرية
ينبغي أن يتقن القواعد اللغوية للعبرية ،الى
جانب اتقانه العربية بالطبع ،واطالعه ومتابعته
الواسعة والدائمة للشؤون اإلسرائيلية.
ورغم ذلك كله قد يقع الصحفي أو المترجم
بالعديد من األخطاء منها :الخطأ في فهم المعاني
والمصطلحات ،ال سيما وان اللغة العبرية تحتوي
العديد من المصطلحات الغربية ،وخاصة األلمانية
والفرنسية واالنجليزية« ،فهي أصال مزيج من
اللغات» كما يرى ريان .اما األخطاء في الصياغة
فهي شكل آخر من األخطاء التي قد يقع فيها
المترجم ،بحيث تحتاج المادة المترجمة إلى إعادة
الصياغة بأسلوب مناسب للغة العربية ،وهنا يقول
اشتيوي إن «القارئ لنصوص مترجمة من العبرية،
يمكن له أن يعرف بسهولة إن كان مترجم النص
على علم جيد باللغة العبرية ،لوجود اختالف في
طبيعة التركيبات بين اللغتين».
هنا «قد يقع المترجم في تغير النص وخاصة
ّ
مسيسًا ،بما قد يؤدي إلى تغير المعنى
إن كان
وقلبه» .ويضيف «أو ربما يقوم (المترجم) بذلك من
خالل مالمسة بعض المشاعر ،لتأجيجها عند القراء
وإدارة دفة المعلومات باالتجاه الذي يرغب به ،أو
يعمل على انتقاء بعض المعلومات ،واجتزائها
لغايات حزبية أو مصلحة ما».
و يؤكد الصحفي المستقل مصطفى شتا ،على
ضرورة أن يكون الصحفي والمترجم مهنيا بهذا
الخصوص.

غياب المتابعة و»الرقابة»

ويالحظ غياب المنهجية المدروسة او المحددة
التي تحكم عملية الترجمة ،والنقل عن الصحافة
العبرية ،او اختيار المواد و»الرقابة» على
ذلك ومتابعته من قبل ادارات وسائل االعالم
الفلسطينية .فالمترجم او الصحفي ،كما تظهر
الممارسة ،هو من يقوم باختيار المقاالت والتقارير
واالخبار التي ستترجم ،وما قد يحدد ذلك هو فقط
السياسة التحريرية للجريدة ،والتي تنحصر غالبا
بإعادة الصياغة وااللتزام بمصطلحات معينة
تمتثل للتوجهات الخاصة بوسيلة االعالم هذه او
تلك ،كما يؤكد عودة.
وهنا تكمن المشكلة ،فالصحافة اإلسرائيلية،
وكما يقول أسعد ريان« :تقدم السم في الدسم»،
ويرى أن ما تقوم به هو «فبركة لألكاذيب ،بعناوين
براقة وتفاصيل مشوهة ،فهم يحاولون إدخال
العديد من المعلومات إلينا ،ونحن نستقبلها
ونسمح بذلك».
ويشدد ريان على «ضرورة وجود رقابة على الترجمة
لتفادي ذلك ،ونقل المعلومات المهمة للمواطن
الفلسطيني ،حول حقيقة الواقع السياسي
اإلسرائيلي».
ويقول عبد القاهر االمير ،مدرس ومترجم لغة
عبرية «أثناء ترجمتهم للمواد اإلعالمية ،فان
المترجمين عادة ما يتجاهلون بعض المعلومات
التي قد تكون مهمة ،لعدم قدرتهم على
تفسيرها أو تحويلها إلى العربية».
واعتبر ريان أن القسم االكبر من اإلعالم اإلسرائيلي
ُ«م ّ
سيس ولكن بشكل متفاوت ،فالصحفي

38

مجلة تصدر عن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية «مدى»

حين يكتب تختلف كتاباته عن رجل األمن أو
الدبلوماسي أو السياسي الحزبي في اسرائيل،
فلكل منهم هدفه والرسالة التي يريد توجيهها،
لذا ال بد أن يكون الصحفي (المترجم) واعيًا لهذا
أيضا».
ويقول الصحفي مصطفى شتا« ،الصحافة العبرية
مهنية ومتقدمة ولكن ال يجوز أن ننسى أن لديهم
هدفا يريدون دائما إيصاله للعالم ففي الكثير من
األحيان تنعدم المصداقية».
ويرى المحرر في جريدة «الحياة الجديدة» ،صالح
مشارقة ،إن احدى اشكاالت الترجمة والنقل عن
الصحافة العبرية تكمن في طبيعة التعامل مع
المواد المترجمة ،ويقول« :أحيانًا يتم التعامل
معها (الصحافة العبرية) كمصادر لألخبار ،ولكن
مع نسب المواد لقائلها ،وبحذر كاستخدام
كلمات من قبيل»:ادعت مصادر إسرائيلية ،أو
ذكرت ،أو زعمت» وهذه الممارسة لها اسبابها
المتمثلة اساسًا في عدم امتالك وسائل اإلعالم
الفلسطينية ،مراسلين داخل مناطق الـ 48
لتزويدها بالمعلومات الدقيقة».
ويضيف المترجم عبد القاهر األمير هنا «الصحف
الفلسطينية تعتمد على مترجمين او مؤسسات
ومكاتب متخصصة بهذا العمل (مراكز منفصلة
عن الصحف تترجم ما تراه مناسبًا) ،اما المساحات
التي تخصص للمواد المترجمة عن الصحافة

العبرية فانها غير محددة وتعتمد على الحيز
الفارغ في الجريدة أو على طبيعة الحدث والوقت
الذي تنشر فيه».
كيف يتعامل المترجم مع المصطلحات؟

وتظهر الممارسة ان المترجمين يلجأون لتحريف
بعض المصطلحات والتوصيفات العبرية بما
ينسجم مع اراء ومواقف الجمهور الفلسطيني
والعربي ،مثل أن نقول جيش االحتالل بدال من
جيش الدفاع ،والقدس بدال من أورشليم ،او أن
يستبدلوا الجدار العازل بجدار الضم والتوسع،
وحائط البراق بدال من الكوتل ،كما يقول أحمد
عودة.
وهناك العديد من المفردات األخرى ،تستخدم
على نطاق واسع كما هي بالعبرية ،وال يجري
استبدالها من قبل وسائل االعالم الفلسطينية
او المترجمين نظرًا النها «جرت على ألسن الناس
كما هي بالعبرية» ،مثل سجن عوفر ،المفترض أن
يقابله بالعربية او يطلق عليه «معسكر بيتونيا»،
أو أسماء المستوطنات ما عدا مستوطنة «هارحوما»
التي تم استبدالها بـ «جبل أبو غنيم».
حدود التوازن في الترجمة المتبادلة

ولكن كيف تبدو الصورة في الصحافة
االسرائيلية؟ وما هي توجهاتها في الترجمة او

النقل عن االعالم الفلسطيني والعربي.
يؤكد الصحفي شتا ،وجود ترجمة من اإلعالم
الفلسطيني إلى العبري أيضا ،لكن هناك عدة
فروق اذا ما تمت مقارنة ذلك بما يقوم به االعالم
الفلسطيني من ترجمات عبرية ،اهمها انتقاء
المواد المترجمة ،بما يخدم األهداف اإلسرائيلية.
مثال في فترة التسعينيات كان التركيز في
الترجمات يتركز على المواد المتعلقة بالسالم مع
إسرائيل ،أما في فترة الـ  2000فقد كانت المواد
مضادة وتحاول اظهار الفلسطينيين كأعداء ،ال
سيما بداية انتفاضة األقصى ،وظهور التحول
في سياسة الرئيس الراحل ياسر عرفات ،أما
بعد استالم الرئيس محمود عباس الرئاسة ،فقد
أصبحت تنقل وجهات نظر مضادة ،بين من مع
ومن ضد.
ويوضح األمير أن الصحف العبرية ال تقوم هي
ذاتها بالترجمة من وسائل االعالم الفلسطينية،
بل إن «هناك مركز مختص لترجمة الصحافة
واإلذاعة والتلفزيون ،هو مركز «ميمري» * الذي
يترجم كل ما يمس او يتعلق باإلسرائيليين في
الصحافة الفلسطينية والعربية ،ويقوم بنشرها
في الموقع الخاص بالمركز على اإلنترنت» .مشيرًا
الى ان الصحافة اإلسرائيلية ال تخصص أي مساحة
ثابتة للترجمة من الصحف العربية أو الفلسطينية
إلى العبرية كما تفعل الصحافة الفلسطينية
والعربية التي تعتمد مساحات محددة وكبيرة
نسبيا للترجمات عن وسائل االعالم االسرائيلية.
وفي ذات السياق ،ال بد من اإلشارة أيضا ،الى
أن االعالم اإلسرائيلي ،وعلى العكس من االعالم
الفلسطيني ،ال يعتمد على الصحف الفلسطينية
كمصادر لمعلوماته واخباره كما تفعل الصحافة
الفلسطينية في كثير من االحيان ،خاصة
وان الصحافة العبرية تمتلك شبكة كبيرة من
المراسلين والعالقات التي تؤهلها للوصول الى
المعلومات او مصادر االخبار ،وبالتالي عدم الحاجة
الستقاء ذلك من مصادر اعالمية فلسطينية ،على
النقيض مما هو حال الصحافة الفلسطينية ،وما
تقوم به على هذا الصعيد.
ــــــــــــــــــــــــــــ
لالطالع اكثر حول مركز ميرمي وطبيعة دوره انظر صفحة
 40من هذا العدد من مدى االعالم».
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مؤسسة ميرمي و  ..PMWالرصد والترجمة المنتقاة لصحافة الشرق االوسط
اعداد :عبد الكريم حسين
مؤسسة ميمري أو معهد بحوث إعالم الشرق األوسط ( )Middle East Media Research Instituteهي مؤسسة تعنى بصحافة الشرق األوسط،
ومقرها في واشنطن ،ولها فروع في لندن ،برلين ،القدس ،روما ،شنغهاي ،بغداد ،طوكيو .أسسها «إيغال كرمون» وهو ضابط استخبارات سابق
بالجيش اإلسرائيلي من عام 1968م إلى عام 1988م ،وعمل بعدها مستشارًا أمنيًا لمكافحة اإلرهاب لكل من رئيسي الوزراء اإلسرائيليين إسحق
شامير ،وإسحق رابين ،والدكتورة اإلسرائيلية األمريكية «ميراف وورمسر» عام  1998وكبرت بعد هجمات  11سبتمبر  .2001ومن برامجها الفكرية
المهمة ترجمة البحوث إلى اللغات اإلنجليزية ،والفرنسية ،واألسبانية ،واأللمانية ،واإليطالية ،والبولندية ،والروسية ،والصينية ،واليابانية ،والعبرية.

وتترجم المؤسسة مقاالت مختارة ،من الصحافة
العربية واإليرانية إلى اإلنجليزية وغيرها من لغات
الغرب ،كما وترصد عدة قنوات إخبارية وإسالمية.
تزعم المؤسسة في موقعها على شبكة اإلنترنت
أنها «منظمة مستقلة ،غير حزبية ،وغير ربحية»
وأنها تهدف إلى ردم «الفجوة اللغوية» القائمة
بين الغرب والشرق األوسط من خالل (توفير
ترجمات آنية باللغات العربية ،والفارسية،
واألردية ،والتركية ،والقيام بإجراء تحليل سياسي،
وأيديولوجي ،وفكري ،واجتماعي ،وثقافي وديني
لالتجاهات في منطقة الشرق األوسط) .لكن
المتابع لما تقوم به يلحظ أنها تحظى بدعم
مادي ومعنوي كبير ،من جهات عديدة ذات عالقة
مباشرة بالسياسة اإلسرائيلية في المنطقة،
وانها تسير باتجاهات تخدم توجهات واماني
داعميها ومؤسسيها.
تركز مؤسسة ميرمي على ( 20دولة) في المنطقة،
(اسرائيل ليست من بينها) ،وهذه الدول هي:

أفغانستان ،الجزائر ،البحرين ،مصر ،إيران ،العراق،
األردن ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،باكستان ،قطر،
السعودية ،الصومال ،السودان ،سوريا ،تونس،
تركيا ،اإلمارات العربية المتحدة ،واليمن.
وتظهر الترجمات التي تقوم بها المؤسسة

أنها ترمي إظهار االنتقادات العربية الموجهة
لسياسات االحتالل اإلسرائيلي ،على أنها
معاداة للسامية أو أنها دليل على «ثقافة العنف
والكراهية» لدى العرب.
وفي هذا السياق يذكر أن مقدمي مشروع قوانين
محاسبة الدول العربية ،مثل قانون محاسبة
السعودية ،وقانون محاسبة سوريا في الكونجرس
األمريكي ،في عامي  2003و  2004قد اعتمدوا على
ترجمات قدمتها هذه المؤسسة أيضا.
وتركز مؤسسة ميرمي في عملها على:
مقاالت وتقارير متلفزة ضد اليهودية ،خاصة إن
كانت سخيفة أو خاطئة.
مقاالت تقول أن أمريكا ،أو الغرب ،أعداء أشرار
للعرب أو لإلسالم.
مقاالت عن نظريات مؤامرة.
الصفحة االلكترونية:
http://www.memritv.org
يتبع
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مجلة تصدر عن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية «مدى»

غياب التحقيقات الصحفية
وحجة االمكانيات ..

Palestinian Media Watch PMW
وليس بعيدا عن طبيعة عمل مؤسسة «ميرمي»
فان هناك مركزا اسرائيليا ينشط في مجال
رصد وسائل االعالم الفلسطينية وتحليلها
كجزء من نشاط لغايات سياسية تتصل
بشكل او بآخر بالصراع الفلسطيني االسرائيلي،
وصورة الفلسطيني واالسرائيلي امام امام الراي
العام العالمي وما يترتب على ذلك من مواقف
واجراءات.
تأسست في عام  ،1996هو مركز أبحاث
إسرائيلي ،يدرس مختلف اوساط وفئات المجتمع
الفلسطيني ووجهات نظره ازاء ما يقع من أحداث
وتطورات سياسية واجتماعية واقتصادية،
من خالل عملية رصد وتحليل وسائل اإلعالم
الفلسطينية المختلفة ،والكتب المدرسية،
والخطابات السياسية ،وعمل وانشطة المؤسسات
األهلية في فلسطين.
أنتج مركز  PMWمن خالل رصده وتحليله
لوسائل االعالم الفلسطينية ،تقارير ودراسات
حول المخيمات الصيفية الفلسطينية ،والكتب
المدرسية ،األيديولوجية الدينية ،وتوجهات
األحزاب الفلسطينية وخطاباتها ،وإداة عمل
السلطة الفلسطينية ،والمؤسسات األهلية
والمدنية ،ما كان له تأثير كبير حول كيف يرى
العالم الفلسطينيين.
قدم  PMWنتائج دراساته ألعضاء الكونغرس
األميركي ،وألعضاء البرلمان في العديد من
البلدان ،بما فيها االتحاد األوروبي ،وبريطانيا،
وفرنسا ،والنرويج ،والسويد ،وهولندا ،وسويسرا،
وكندا ،واستراليا ،ونظم محاضرات في العديد من
الجامعات ،ومؤتمرات في مختلف أنحاء العالم
حول نتائج الدراسات التي يقوم بها.
ينشر  PMWتقارير منتظمة عن كيفية
استخدام السلطة الوطنية الفلسطينية
والمؤسسات االهلية الفلسطينية (( NGOما
تتلقاه من مساعدات خارجية ما يصفها أوجها
ومجاالت لـ « تعزيز اإلرهاب» .وقد ساهمت او
أدت بعض هذه التقارير في احداث تغييرات في
التشريعات وفي إجراءات التمويل للعديد من
تلك المؤسسات ،كما تسببت بعض هذه التقارير
في وقف تمويل بعض المؤسسات الفلسطينية.
العدد السابع  /تموز 2012

ميساء األحمد
التحقيق الصحفي ،رأس هرم العمل اإلعالمي ،في صحافتنا الفلسطينية ال زال غائبًا او ُمغيبًا ،وحين
َي ُ
حضر ،وهذا نادر الحدوث ،فانه يأتي على جناح مبادرة وجهد فردي من هذا او ذاك من الصحافيين
او الصحافيات ،أما المؤسسات االعالمية ،التي يغيب هذا االمر عن أجندتها واهتماماتها ،فانها
تصبح «ايجابية جدًا» إن لم تضع العوائق أمام مثل هذه المبادرات ،وتتيح نشر ما ينتج.
المحرر
«يوميًا نسمع عن عديد من القضايا الهامة التي

ان «العوائق المادية هي األساس ،فمثال وكالة

تستحق االستقصاء ومتابعة تفاصيلها من

«وفا» وكالة حكومية ميزانيتها من السلطة،

قبل االعالم ،والجميع يتحدث عن الفساد وال

والعائق المادي موجود ،فالوكالة فيها عدد

نرى فاسدين ،وفي المقابل ال نرى في صحافتنا

غير كاف من الصحفيين ،والمعدات غير كافيه

المحلية غير مواضيع بسيطة» قال المحرر السابق

للمراسلين».

في وكالة األنباء الفرنسية هشام عبد الله،

ويرى الصحفي في جريدة «الحياة الجديدة» ،نائل

في اشارة منه الى اداء الصحافة الفلسطينية

موسى ان« :ميزانية وسائل اإلعالم (الحكومية

المتمحور حول االخبار اليومية ،والمعالجات

وشبه الحكومية والخاصة) عادة ما تكون مرتفعة،

السطحية ،وغياب التحقيقات الصحافية.

لكن الجانب اإلداري فيها يحظى باالهتمام االكبر

ويعزو عبد الله أحد أسباب غياب التحقيقات

على حساب الجانب المهني ويفوقه ،حيث تجد
ُ
ان المسوق ،او موظف االعالنات ،او المحاسب

والثقافة المبنية على «التطنيش والسكوت عن

أهم او يحظى باهتمام اكبر من الصحفي

كثير من األشياء ،وعدم الدخول في تفاصيل

العامل في هذه او تلك من المؤسسات االعالمية

يدخل فيها الشيطان».

الفلسطينية».

الصحفية

للمفاهيم

االجتماعية

السائدة،

ويقول« :المفاضلة التي تقدم الجانب اإلداري
التحقيقات الصحافية وحجة المال

على الجانب الصحفي المهني في وسائل االعالم،

وكما هو معروف فالتحقيقات تحتاج متابعة

تشير إلى أن موضوع قلة او ضعف االمكانات

واستقصاء حثيثًا ،والحصول على وثائق وأدلة،

المادية مجرد حجة وغطاء تستخدمه هذه

ما يستلزم جهدا ووقتا ،وبالتالي رصد موازنات،

المؤسسة االعالمية او تلك الخفاء أسباب أخرى

تمكن الصحفي او فريق العمل من القيام بمثل

تخشى منها على نفسها أو مكانتها أو عالقتها

هذا العمل ،الى جانب توفير المساندة من

بمعلن معين أو حزب معين ،فنجدها تشكتي

المؤسسة االعالمية ،واقتناعها باهمية هذا النمط

قلة األموال ،فقط عند فتح موضوع تحقيق

من العمل ،واال فان النتيجة لن تكون تحقيقات

استقصائي قد يكشف فسادًا معينًا في أحد

بل مجرد تقارير ،تتحكم المصالح والمخاوف

القطاعات ،علما ان األموال التي تصرف في غير

واالعتبارات المختلفة بمسارها.

مكانها ،كفيلة بانجاز تغطية انجاز العديد من

وحول معيقات انجاز تحقيقات صحافية مهنية،

التحقيقات الصحافية الهامة».

ترى مديرة المراسلين في وكالة وفا ،خلود عساف،

ويضيف» الحقيقة تدلل أن هناك جهدًا متواضعا

ميساء االحمد -طالبة خريجة – قسم الصحافة -بيرزيت

يبذل في موضوع التحقيقات االستقصائية ال
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أموال تخصص للصحفي عند عمل التحقيق،

التحقيقات وهاجس الرقابة

الرأي والحريات».

ويقدم له مبلغ ال يساوي حتى المواصالت

وتشكل الرقابة هاجسًا وعائقًا يخيم عادة على أجواء

وبما ان هذا هو حال الحريات ،فالتحقيق الصحفي

واالتصاالت».

الصحافة االستقصائية ،فكثير من االعمال التي

تنقصه بالتالي المرجعية ،التي تحمي كاتبه في

ويقول الصحفي منتصر حمدان« :التحقيقات

تسعى لكشف بعض الحقائق المخفية والتجاوزات،

حال تعرض ألي انتهاك أو اعتداء ،خاصة مع ما
يشوب القوانين السارية من ثغرات تتيح مالحقة

بحاجة لتمويل ،وتتطلب جهدا ،والصحف تنشغل

تكون هدفًا للرقابة والضغوط حتى أثناء انجازها.

بالتغطيات اليومية ،وتكلفة انجاز تحقيق قد

لكن قبل هذه الرقابة هناك رقابة من القائمين على

الصحفيين ،حيث تقول خليل« :ال يوجد جسم

تكون أحيانا على حساب حليب وخبز أوالد ذلك

وسائل اإلعالم ورؤساء التحرير والمحررين ،ما يعزز

صحافي أو قانوني قادر على حماية الصحافيين،

الصحفي ،وأحيانا فان المشكلة قد تكون في

الرقابة الذاتية التي يبالغ فيها الصحافيون.

وأكبر دليل ،اعتقال واستدعاء الصحافيين

رفض المؤسسة نشر ما يتم إنجازه».

ويقول المحرر في جريدة «الحياة الجديدة» ،صالح

المتواصل من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية».

وتشير الصحفية نائلة خليل ،التي انجزت

مشارقة« :الرقابات الرسمية سبب مهم ،لكن هناك

وفي المقابل فان رئيس تحرير وكالة «وفا» علي

عدة تحقيقات صحافية ،بجهود فردية ،الى

رقابات اجتماعية وذاتية تمارس في الصحافة

أن أحد اسباب غياب التحقيقات عن المشهد

المحلية ،مرتبطة باالنتماءات السياسية واالنتماءات

حسين ،ينفي وجود رقابة ويصف ما يجري بأنه»
َت ٌ
هيب وليس رقابة ،والتهيب يكون منعًا من حدوث

االعالمي الفلسطيني ،مرتبط بخلو وسائل االعالم

الجغرافية والعائلية ،تجعل المساءلة والمصادمة

القدح والذم».

الفلسطينية ،من اقسام خاصة بالتحقيقات

في الحقائق طريقة منبوذة ،وهذا ضمن ثقافة

والعمل االستقصائي وتقول« :وسائل اإلعالم تخلو

التستر وعدم اإلفشاء السارية والمتعمقة في حياة

من األقسام الخاصة بالتحقيقات االستقصائية،

ويوميات الفلسطيني».

وتشير خليل الى عدد من التجارب التي مرت بها

وربما تعود جذور المشكلة إلى طريقة تدريس

ويشير الى ان المشكلة قد تكون احيانا من وسيلة

من وراء تحقيقات اجتماعية وسياسية ،عرضتها

هذا الفن الصحفي في الجامعات الفلسطينية.

اإلعالم نفسها ،ما يحد من التحقيقات ،نتيجة

للتهديد وتوجيه االتهامات ،وألزمتها الجلوس في

كليات الصحافة ال تعتبر التحقيقات أولوية،

لخطوط وضعتها على نفسها في قضايا معينة،

البيت لفترات ،كان احدها مشروع لتحقيق سجلت

وهذا يعود ألن من وضعوا المناهج والمساقات،

مثل القتل على خلفية الشرف.

خالله مقابلة مع النائب العام يقول فيها «ان قضية

هم غالبًا من غير الصحافيين الممارسين للمهنة،

ويضيف مشارقة« :في فلسطين نعيش رقابات

روحي فتوح (الموبايالت) لم تنته».

أو الذين يمتلكون رؤية شاملة لدور الصحافي

كثيرة ،ذاتية ومؤسساتية وموضوعية ،وواقعنا أصال

وقالت« :كال الطرفين هدداني وطالبا بالحصول على

في المجتمع ،لذلك فإننا غالبا ما نجد أن تدريس

مشغول بأسئلة تذهب بعيدًا عن مناطق حرية الرأي

المادة المسجلة كان ذلك بالترغيب والترهيب ،ما

التحقيقات ،يتم بشكل نظري ومن أساتذة ال

والتعبير ،التحقيقات مفقودة ،والرأي العام مشغول

أضطرني ألخذ إجازة والجلوس في البيت مدة من

يمارسوا المهنة».

بقضايا كثيرة ،ليس في اساسها وال في صلبها

الزمن».

5ر 33مليون شيكل كلفة
مبنى هيئة االذاعة والتلفزيون الفلسطينية
رام الله -مدى االعالم :قال وزير االشغال العامة واالسكان ،ماهر غنيم انه من المتوقع أن يتم استكمال
تشطيب مبنى هيئة االذاعة والتلفزيون الفلسطينية بشكل كامل وتسليمه مع حلول عيد االضحى
(بعد نحو ثالثة اشهر).
وقال غنيم خالل زيارته المشروع الذي تأخر استكماله الى انه (المشروع) ذو متطلبات خاصة تتمثل
بتوريد تجهيزات يقل مثيلها في المنطقة ما استغرق اكثر من الوقت المقرر النهائه.
تجدر االشارة الى أن مبنى االذاعة والتلفزيون الجاري تجهيزه يتكون من  14طابقا بمساحة اجمالية
تزيد عن  11الف متر مربع ،ويرتفع اكثر من  50مترا عن سطح االرض وبلغت كلفته 5ر 33مليون شيقل
(حوالي 3ر 8مليون دوالر).
وسيضم المبنى مقر التلفزيون ،وفضائية فلسطين ،ومقر اذاعة صوت فلسطين اضافة الى المكاتب
االدارية التابعة لهيئة االذاعة والتفزيون الفلسطينية.

ضغوط ..وعقبات

المصالح والعالقات سبب اخر في غياب التحقيقات

وتلعب المصالح الشخصية ،دورًا في ابتعاد وسائل
االعالم الفلسطينية عن التحقيقات ،حيث ان
«المصالح تلعب دورا كبيرا في التحقيقات الجدية،
فاعتماد الصحف على إعالنات شركات كبيرة ،مثال،
يحول دون قيام وسائل االعالم هذه بانتقادها ،كما
وان مصالح الشخص األول في المؤسسة االعالمية
قد تتعارض مع موضوع التحقيق ،أو مع من
سيتعرض لهم التحقيق ،فيمنع نشره» كما تقول
خلود عساف.
وتضيف« :هكذا فان حسابات العالقات العامة،
تلعب دورا في قلة التحقيقات ،إضافة إلى ملكية
وسائل االعالم واستقالليتها ،فكلما كانت ملكية
الصحافة مستقلة كلما ساعد في تحقيق العمل
الصحفي بسهولة وحرية أكبر».
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اذاعة فلسطين االولى..هنا القدس
عمر نزال*
اآلنسة سعاد ،هو االسم الذي اختاره ابراهيم طوقان ليطلقة على هنرييت سكسك مقدمة برامج األطفال في اذاعة «هنا القدس» التي أسستها
حكومة االنتداب البريطاني في القدس عام  1936لتكون بذلك اول « دار لالذاعة الفلسطينية «.
هنرييت التي تم تكريمها في العرض االفتتاحي للفيلم الوثائقي « هنا القدس « الذي انتجته الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون واخرجه رائد دزدار،
يستعرض مسيرة اذاعة فلسطين االولى منذ تأسيسها عام  1936وحتى انتقالها لمدينة رام الله في خضم احداث النكبة الفلسطينية في نيسان
.1948

ويؤرخ الفيلم من خالل مسيرة االذاعة دور عدد
من أبرز رواد االعالم الفلسطيني في تلك الحقبة،
على رأسهم الشاعر المرحوم ابراهيم طوقان
الذي تزوج من ساميه عبد الهادي التي عملت
في االذاعة حينذاك ،الى جانب كوكبة من كبار
الكتاب واإلعالميين والفنانين منهم ناصر الدين
النشاشيبي ،حازم نسيبه ،ربيحه الدجاني ،توفيق
ابو شريف ،اكرم الحسيني ،محمد بشناق ،عبد
الحميد ياسين ،اميل حبيبي ،يحيى اللبابيدي ،وعبد
الكريم الكرمي « ابو سلمى».
اذاعة «هنا القدس» التي اتخذت من حي مأمن الله
في القدس مقرًا الستوديوهاتها ،تأسست في
غمرة ثورة االتصاالت الالسلكية في الثالثين من
آذار عام  1936بقرار من حكومة االنتداب البريطاني،
حيث افتتحها في حينه المندوب السامي
البريطاني في احتفال اقيم حيث تقع ابراج ارسالها
على احدى قمم رام الله العالية ،فهي اذن لم تبدأ
كإذاعة فلسطينية خالصة اذ ان أوقات بثها كانت
مقسمة بين فترة انجليزية يديرها البريطانيون،
وأخرى عبرية يديرها اليهود ،وثالثة عربية يديرها
الفلسطينيون.
وكما سعت الحركة الصهيوينة من خالل الفترة
المخصصة للبث العبري للترويج للفكر الصهيوني
حتى من خالل استبدال االسم المتفق عليه لإلذاعة
« هنا القدس» بإطالق اسم «هنا أرض اسرائيل»
وهو ما أثار حفيظة وتصدي الفلسطينيين الذين
سعوا بدورهم الستغالل االذاعة وترويج مواقف
وواقع وحال الشعب الفلسطيني وثقافته وفنه ،بل
عمر نزال /عضو مجلس نقابة الصحافيين الفلسطينيين.
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ان طاقم العمل الفلسطيني في
القسم العربي لإلذاعة ذهب
الى ما هو أبعد من ذلك وعمد
الى تغطية أخبار ثورة -1936
 1939ومواكبة يومياتها ،وهو ما
اثار حفيظة سلطات االنتداب
البريطاني ودفعها الى وقف
الصحفي اكرم الحسيني عن
العمل في االذاعة واعتقاله في
سجن عكا ،بدعوى التحريض
والتعامل مع الثوار.
وبحسب توثيق الفيلم ،الذي إعتمد أرشيف
الصورة الثابتة باألبيض واألسود لتغطية النقص
في أرشيف الصور الحية المتحركة ،فإن االذاعة
بدت منحازة بوضوح للحركة الوطنية الفلسطينية
في صراعها مع االنتداب البريطاني والحركة
الصهيونية ،وعملت على تغطية المجازر التي
ارتكبتها العصابات الصهيونية ،في ذلك الوقت
ومنها مجزرة دير ياسين حسب ما وثق الفيلم،
ُ
َ
واستمرت كذلك الى أن ق ِصفت وتخلت عنها
بريطانيا في خضم أحداث النكبة.
ويبرز الفيلم دور ابراهيم طوقان الذي أدار القسم
العربي لإلذاعة دون أن يحظى رسميًا بمنصب
«مدير» من حيث أدائه الخاص ومساهماته البارزة
سواء عبر قصائده الشعرية وحكاياته االدبية مثل
«حقيقة السموأل» التي أثارت حفيظة الحركة
الصهيونية في حينه ،حيث قدمت احتجاجا رسميا
لسلطات االنتداب البريطاني ارتباطا بذلك ،وهو امر
فعلته مرارًا وتكرارًا في مشهد يذكر بما في تقوم
به اليوم حكومات االحتالل حتى اليوم من تقديم

احتجاجات ضد وسائل االعالم الفلسطينية ،تارة
بدعوى التحريض ومعاداة السامية ،وأخرى بدعوى
التشويش على اتصاالتها الالسلكية للمطار
وغيرها .وثالثة بدعوى تشجيع اإلرهاب والتحريض
عليه
دور طوقان وتأثيره على اداء االذاعة قاد الى تعيين
سلطات االنتداب البريطاني ،اللبناني عجاج نويهض
كمدير عام لإلذاعة في مسعى منها لتقليص دور
طوقان والطاقم الفلسطيني عمومًا ،الذي سعى الى
جانب ما قام به على الصعيد الوطني السياسي
الى ابراز الفن واألدب الفلسطيني والعربي لدرجة
تحولت معها اذاعة « هنا القدس» الى منبر وحاضنة
للمثقفين والفنانين العرب الذين وفدوا لها من
مختلف األقطار العربية وأصبحت اهم وسائل ابراز
اعمالهم وتطوير وصقل مواهبهم.
هنريت سكسك ،مقدمة برامج األطفال التي عرفت
واشتهرت باسمها الفني «اآلنسة سعاد» كانت
تصطحب الصغار الستديوهات االذاعة لتقديم
برنامجها ،شاركت في حفل العرض االفتتاحي
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لفيلم هنا القدس ،وحظيت بتصفيق حار من
الجمهور عند ظهورها في الفيلم ،كما حظيت
بتصفيق أكثر حرارة عندما تسلمت درع التكريم
في ختام العرض االفتتاحي للفيلم.
وتظهر حادثة التفجير التي استهدفت االذاعة
من قبل العصابات الصهيونية واستشهاد أحد
العاملين في اإلذاعة بينما كانت هنريت سكسك
تقدم برنامجها داخل االستوديو مع مجموعة من
األطفال بعضًا مما واجهه االعالميون الفلسطينيون
انذاك لنقل صوت شعبهم والدفاع عن وطنهم
بالكلمة تحت شتى الظروف.
ومع ان فكرة الفيلم كما يشير مخرجه رائد دزدار،
قد بدأت من رغبته في توثيق حياة ودور المثقفين
واإلعالميين والفنانين المقدسيين في تلك الفترة،
فانه وبعد البحث وجد أن « هنا القدس « كانت
المظلة التي استظل بها غالبية ان لم يكن جميع
االعالميين والكتاب والفنانين الفلسطينين الى
جانب عشرات الفنانين والكتاب واإلعالميين العرب،
فكان خياره توثيق حياتهم من خالل االذاعة .ورغم
أهمية ذلك اال ان تعدد االسماء التي وثق دورها
الفيلم والولوج في تفاصيل زائدة لبعضها قد أطال
أمد الفيلم أكثر مما يفترض ،ما يضع المشاهدين

في حالة من الملل اثناء اجزاء ليست بسيطة من
الفيلم يمكن تكثيفها واختصارها.
ولكن وبعيدًا عن استعراض االسماء والشخصيات
التي وثقها الفيلم فان المشاهد يتوقف طويال
امام هذا العدد الكبير من االعالميينن والفنانينن
والمثقفين الذين كانت تحتضنهم فلسطين
عامة ،ومدينة القدس خاصة ما يجعلها تستحق
تسميتها ،عاصمة الثقافة العربية أو ربما عاصمة
الصحافة العربية في تلك الحقبة .لقد وثق الفيلم

هنريت السكسك أثناء تكريمها.

عمل عشرات الصحفيين ،والمحررين ،والمدققين
اللغويين ،والمذيعين ،ومقدمي برامج االذاعة
من كال الجنسين ،الى جانب توثيق مشاركة
واستقطاب االذاعة العديد من المطربين والملحنين
والموسيقيين والكتاب واألدباء بشكل يوحي ان
عددهم وتأثيرهم في تلك الفترة هو اضعاف
عددهم وتأثيرهم في وقتنا هذا.
ولم يغفل الفيلم تأثير االذاعة ليس فقط في
الواقع الفلسطيني بل امتد ذلك ليشمل الوطن
العربي عمومًا وتجلى هذا من خالل استضافة
فنانين ومبدعين من لبنان واألردن ومصر رغم أن
األخيرة كانت السباقة في اطالق اول اذاعة عربية.
هكذا ،فان « هنا القدس « تعتبر بحق محطة تأريخ
للواقع االعالمي واألدبي ،والفني الفلسطيني يمكن
من خاللها قراءة جانب هام من تاريخ القضية
الفلسطينية في تلك الفترة ،وكيف استمر
العمل النضالي والمقاومة الفلسطينية بطرق
وصور متعددة حتى يومنا هذا ،وكيف استطاع
االعالم الفلسطيني أن يقوم بدوره ويتعايش مع
المراحل المختلفة التي مرت بها الحركة الوطنية
الفلسطينية دون أن يبتعد عن كونه انعكاسًا لها،
ورديفًا لفعلها.
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مخرج « هنا القدس» رائد دزدار :الفيلم ...توثيق للقضية وتأصيل لإلقتداء
محمود الفطافطة
ما أن تمر على الفلسطينيين ذكرى يوم اإلذاعة العالمي ،الذي يصادف في الثالث عشر من شباط من كل عام ،إال ويتذكرون أول إذاعة فلسطينية،
بسجل يوثق قسطًا من تاريخ أعقد قضية صراع عرفها العالم.
نسجت عبر األثير ثوبًا إعالميًا مرصعًا
ٍ

المخرج الفلسطيني رائد دزدار ،عمل على نبش هذا
السجل ،كي يعرف ما كانت عليه تلك االذاعة وما
بلغته واعتمدته من مهنية عالية ،وما لعبته من
دور ،ولكي ينقذ قبل ذلك محطة تاريخية هامة في
حياة الشعب الفلسطيني.
وقدم دزدار هذا السجل من خالل فيلم يحمل اسم
تلك اإلذاعة الفلسطينية االولى « هنا القدس».
ُ
الفيلم عبارة عن وثيقة سينمائية ترصد وتؤرخ،
لحكايات مؤثرة ونادرة لهذه اإلذاعة وطاقمها،
وكيف استطاعوا نقل صوت وفكر شعبهم
واالسهام في تجذير الوعي الثقافي والفكري
لدى الفلسطينيين لحماية مشروعهم وكيانهم
الوطني.
ويشير المخرج دزدار الى انه قضى أربع سنوات
باحثًا ومصورًا وموثقًا لحكاية هذه اإلذاعة ليخرج
بمشهد سينمائي ،متكامل األجزاء ،شامل
لنا
ٍ
المضامين ،محكم الترابط والصياغة.
ويتطرق فيلم « هنا القدس» ( ،وهو من إنتاج
هيئة االذاعة والتلفزيون الفلسطينية) إلى اإلذاعة
الفلسطينية ( هنا القدس ) ما بين عام – 1936
 ،1948ويتضمن العديد من المقابالت المصورة
ً
لبعض اإلذاعيين والعاملين في اإلذاعة ،فضال عن
توثيقه للشخصيات الثقافية واألدبية والفنية في
تلك المرحلة ,كما ويشتمل صورًا قديمة ووثائق
عن دار اإلذاعة ،ومشاهد مصورة قديمة عن القدس،
وصور للعاملين في اإلذاعة ،باإلضافة إلى تسجيالت
ُ
لعدد من المواد الفنية التي كانت تذاع عبر اإلذاعة
الفلسطينية األولى.
ويقول دزدار ”:نبعت فكرة الفيلم من منطلق
توثيقي للحياة االجتماعية والثقافية والوطنية في
بشكل خاص ،وفلسطين عمومًا من
مدينة القدس
ٍ
خالل إذاعة هنا القدس” ،موضحًا أن القدس كانت
من أهم المدن العربية في تلك الفترة من النواحي
الثقافية والدينية والسياسية ،إلى جانب سعيه
العدد السابع  /تموز 2012

عبر هذا الفيلم لتسليط الضوء على الشخصيات
األدبية ،واإلعالمية التي لعبت دورًا بارزًا في تلك
الفترة ،بدءًا من الشاعر الكبير إبراهيم طوقان ،مرورًا
بحازم نسيبة ،وفاطمة البديرين وإبراهيم قندلفت،
وهنرييت سكسك ،وليس نهاية بربيحة الدجاني،
وناصر الدين النشاشيبي ،الذي افتتح أول حديثه
في اذاعة “ هنا القدس” بقصيدة الشاعر أبو
سلمى “ لن تلين قناتنا حتى نحطم من فوقها
الباستيال” .
وكانت (هنا القدس) تبث برامجها باللغات الثالث
(العربية والعبرية واإلنجليزية).
ويكشف الفيلم عبر ما يقدمه من شهادات ووثائق
وتسجيالت ،جوانب خفية وغير معروفة لقطاع
واسع من الفلسطينيين اليوم ،حيث يشير في
احد مقاطعه مثال الى الملحن الفلسطيني ،يحيى
اللبابيدي الذي اكتشف فريد األطرش ،ومحمد
غازي ،الذي علم فيروز غناء الموشحات .ففيلم
“هنا القدس” (كما يذكر مخرجه) ليس مجرد فيلم
وثائقي عادي ،فهو نتاج عمل مضن وشاق ،وبحث
استمر سنوات في أرشيفات خاصة ،وذكريات
متداعية ،هذا الى جانب شهادات عدد من رواد
تلك التجربة الذين ال زال بعضهم احياء.
ويغطى الفيلم الجانب السياسي ،واهم األحداث
والمحطات التاريخية التي مرت بها فلسطين
والمنطقة في تلك السنوات الساخنة ،والمثقلة
باالحداث والوقائع الجسام ،كإضراب وثورة العام
 ،36وتتويج األمير عبد الله بن الحسين ملكا على
األردن ،وقرار التقسيم واستشهاد القائد عبد
القادر الحسيني ،ومجزرة دير ياسين ،وسواها من
األحداث.
ويبين المخرج أن الفيلم يعيد بمشاهده وحكاياته
ورواية من بقوا أحياء ،جمهور المشاهدين إلى حقبة
تاريخية كانت في أحلك ظروف الفلسطينيين بعد
وقوعها أسيرة االستعمار البريطاني الذي تحالف

مع الحركة الصهيونية على تهويد فلسطين وفق
مذكرات حاييم وايزمن ‘الخطأ والتجربة’ ،التي ذكر
فيها أن اإلنجليز والصهاينة قد اتفقوا على تهويد
فلسطين عام .1934
ويقول دزدار :في عام  1940ضاقت المنظمات
اليهودية والحكومة البريطانية ذرعا بالعاملين
في اإلذاعة وطردت إبراهيم طوقان ،مدير القسم
العربي ،وعينت عجاج نويهض ،كمراقب عام للبرامج
والنشر للقسم العربي ،وبهذا انتهت حكاية رجل
شجاع اسمه إبراهيم طوقان من إذاعة ‘هنا القدس’
بطرده على خلفية قصة “ عقد اللؤلؤ” من كتاب
االعتبار “ إلبن المنقذ” .القصة التي اعتبرتها
حكومة االنتداب البريطاني ،خروجا عن سياستها،
متهمة الشاعر طوقان ،بأنه كان يرمز إلى الحاج
أمين الحسيني ،المناوئ لالنتداب البريطاني،
ويميل إلى السياسة األلمانية (حيث كانت الحرب
العالمية على أشدها بين الحلفاء وألمانيا).
ُ
ويشير الى أن معظم أرشيف اإلذاعة فقد ،وذلك
بسبب عدم اهتمام األشخاص في تلك الفترة
باألرشيف ،إضافة إلى حرب الجماعات اليهودية،
على مقرات اإلذاعة حتى إغالقها عام .1948
موضحا أنه عمل على إعداد الفيلم منذ أربع سنوات،
وأنه بدأ بتصوير الفيلم منذ عامين في القدس ورام
الله ّ
وعمان.
وتمكن دزدار ،وفريق العمل المرافق له من مقابلة
العديد من الذين كانوا عملوا في اذاعة هنا القدس،
ومن بينهم هنرييت سكسك ،التي اشتهرت
بتقديم برامج األطفال في اإلذاعة ،تحت اسمها
المستعار االنسة «سعاد” .ولم نتمكن بسبب
مرضها من محاورتها حول تجربتها االعالمية
الغنية حيث “اشتهرت بحرصها على اإلنجاز،
واإلتقان ،والتفاني بالعمل بدرجة هائلة جدًا،
واالهتمام بأدق التفاصيل ،مهما كانت صغيرة”
كما يقول مخرج “هنا القدس”.
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اإلعالم التونسي بعد الثورة ..الحرية الحبيسة
هاجر المطيري ومنى خضر
خالف التقييم والتوصيف شديد التباين ،البعض يرى أن االعالم التونسي يتجه نحو فضاءات الحرية والمهنية بعد الثورة ،اخرون يستعيرون من
السلحفاة بطء مشيتها لتوصيف تقدمه نحو االهداف والوظائف المرجوة ،وهناك فريق ثالث أشد تشاؤمًا ،لسان حالهم يقول بأن اعالم تونس اليوم،
ليس أفضل حاال مما كان عليه في عهد نظام بن علي.
هل تغير وضع االعالم في تونس بين حقبتين؟ هل انعكست الثورة «ثورة» وتغييرًا في االعالم التونسي؟ ام ان االعالم التونسي ال يزال حبيس ذات
االدوات والرؤى وهوامش الحرية؟ ماذا يقول الصحفيون التونسيون عن اعالمهم بعد الثورة؟ مجلة «مدى االعالم» تحاول ان تلقي الضوء على حال
االعالم التونسي من خالل هذا التقرير الذي اعدته الزميلتان ،منى خضر من غزة وهاجر المطيري من تونس.
المحرر

بعد الثورة التونسية ،تواصل تسجيل وتوثيق
االنتهاكات ضد الحريات االعالمية ،كما تقول
نقابة الصحفيين التونسيين ،وان اختلفت
االدوات والجهات التي ترتكبها ،وبعد الثورة
ايضا ،تم منح تراخيص لـ  12اذاعة خاصة وخمس
محطات تلفزة ،وبعد الثورة ال زال القسم االكبر من
وسائل االعالم بذات االيدي وملك ذات االوساط،
ما يجعل المشهد االعالمي حبيس كل هذه
التجاذبات.
اإلعالم ما زال متعثرًا!!

زياد الهاني ،عضو المكتب التنفيدى لنقابة
الصحفيين التونسيين يرى ان «حرية اإلعالم هي
إحدى أهم المكاسب التي تحققت بفضل السياق
الثوري الذي تعيشه تونس ،ورغم االنتقال من
منظومة اإلعالم المقيد إلى اإلعالم الحر ،إال أن
األداء اإلعالمي ما زال متعثرًا ،وموضع تجاذبات
متعددة المحاور ،فمن ناحية هناك قوى التغير
في مواجهة قوى الجذب إلى الخلف التي ارتبطت
مصالحها بالنظام االستبدادي ،وهناك فريق
ٌ
ٌ
حريص ومتمسك بالحفاظ على مساحات الحرية
المتحققة وتطويرها ،وآخر يريد العودة إلى مربع
الوصاية والتوجيه».
ويشير الهاني في حديث لمجلة «مدى اإلعالم»
الى مشكله في أداء المهنيين الذي «يحتاج الى
مزيد من التطوير ،حيث قضى اإلعالميون عقودًا
طويلة ،منعوا خاللها من مراكمة الخبرات بسبب

استبداد النظام السابق ،وعدم امتالك األدوات
الالزمه ،مما يجعلنا نبحث في المرحلة الحالية عن
كيفية تطوير القدرات ،لجعل الصحفيين قادرين
على ادارة الحوارات وترتيب األولويات» .مؤكدا أن
االعالمين التونسيين ،قادرون مع الوقت وتكثيف
الدورات على كسب التحدي ،والنهوض والتقدم
إلى األمام وعدم إحداث ثوره مضادة «.
الرقابة والقيود

وفي ذات السياق يؤكد ممثل هيئة إصالح اإلعالم
واالتصال ،رضا الكافي ،ان «هناك تحذيرات،
قدمتها الهيئة إلى الحكومة القائمة حاليا في
تونس من حدوث تجاوزات ،ولم تصل أى ردود
أو توضيحات ،وهو ما يدفعنا للقول ،ان مفهوم
اإلعالم وحرية العمل الصحفي ،تقف دائما في
مواجهه مع السلطات القائمة في الحكم».
وأضاف« :ال نستطيع القول ان اإلعالم هو سلطة
رابعة في البالد ،ما لم يقم بدوره في إحقاق
التوازن ما بين السلطة السياسية وقوى الضغط،
عبر وسائل إعالم حرة ونزيهة ومستقلة».
ويشير الكافي الى أن وظيفة اإلعالم بالدرجة
األولى ،هي «تثبيت قيم الديمقراطية وادارة
االختالف والتنوع ،ومراقبه عمل السلطة» ،الفتًا
إلى «وقوع العديد من االعتداءات المتفرقة
على الصحفيين التونسيين بعد الثورة وقيام
البعض بعمليات تشويه بحق الصحفيين
والكتاب».

نجوى الهمامي.
تغير ملموس ...وتقدم واضح!!

وقال رئيس هيئة إصالح اإلعالم واالتصال ،كمال
العبيدي ،على هامش مؤتمر اليوم العالمي لحرية
الصحافة ،الذي (عقد ما بين  7-3ايار)« :هناك
تغير ملموس على واقع حريات اإلعالم في تونس
بعد الثورة ،وذلك يبدو جليًا ،حيث تقدمت حرية
اإلعالم في تونس بنسبه  %3مقارنه مع دول أخرى
شهدت ثورات مختلفة».
ً
ويوضح العبيدى ان «تونس قطعت شوطًا طويال
في سبيل حرية الرأي والتعبير ،من خالل سن
قوانين تضمن حرية العمل الصحفي ،وكذلك
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مجلة تصدر عن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية «مدى»

إلغاء الرقابة والقيود التي كانت مفروضة على
حرية العمل الصحفي ،وإقرار قانون حرية الوصول
إلى المعلومات ،إضافة إلى انشاء هيئة تعديليه
لإلعالم وقوانين االعالم».
ويشير الى «انتقال اإلعالم من مرحلة الحكم
السابق ،حيث كان نظاما استبداديا لم ُيمكن
الصحفيين من أداء مهماتهم وعملهم الصحفي
بحرية ،إضافة إلى القيود التي كانت مفروضة
على منح تراخيص للمؤسسات اإلعالمية ،مقارنه
بالفترة الحالية حيث تم منح ترخيص  12إذاعة
خاصة ،و 5محطات تلفزيونيه ،وذلك ضمن شروط
ترخيص واضحة تركز على مهنيه العمل اإلعالمي،
واالستقاللية ،والفصل ما بين نظام الحكم وعمل
اإلعالميين».
ولكن ماذا عن إصالح وسائل اإلعالم ،يقول
العبيدى« :إن إصالح وسائل اإلعالم ال يكون إال
عبر احترام قواعد الديمقراطية وعدم الركون إلى
العنف والتحريض ،وإيجاد قانون يحترم حرية
الصحفي في الوصول إلى المعلومة ،وكذلك
التركيز على تدريبات الصحفيين والتوعية
بحقوقهم وواجباتهم».
ويشير الى ان «المطلوب من اإلعالميين ،هو
االهتمام بالمتابعة ،وتعميق حرية الصحافة،
واحترام مدونات السلوك ،وإصالح اإلعالم في
المراحل االنتقالية ،والتركيز على الصحافة
االستقصائية».
االعالم من استبداد السلطة الى استبداد االفراد
وااليدولوجيا
وفي المقابل فان أستاذ اإلعالم بمعهد الصحافة
وعلوم األخبار في تونس ،انى مبارك ،يرى انه ال
فرق من وجهه نظره في واقع حرية اإلعالم ،ويقول:
ان «الحديث عن حرية اإلعالم ،هو أمر يشبه السهل
المعقد ،ألننا كنا نعيش في مرحلة الال إعالم قبل
الثورة ،وأصبحنا نعيش اآلن مرحلة الال اعالم بعد
الثورة!! وان ذلك ليس تهكما ألننا عند التحدث
عن حرية اإلعالم التي يجب أن نحدد إطارها
ومجالها!! علينا تحديد إن كان هناك إعالم أم ال !!
ويوضح مبارك« :قبل الثورة لم يكن هناك إعالم
يمكن الحديث عنه ،حيث كان اإلعالم عبارة عن
مرآة للسلطة ،أما اليوم وبعد الثورة أصبح اإلعالم
العدد السابع  /تموز 2012

بشكل مطلق على مدى التحول الذي طرأ على
الحريات اإلعالمية ،ما بين زمن بن علي ،حيث لم
يكن هناك اى حريات بالمطلق ،وزمن الثورة ،الذي
تسير فيه الحريات كالسلحفاة».
االنترنت أرهق الرقابة على اإلعالم!!

زياد الهاني.

هو ملكا مباحًا لسلطة استبداد األفراد واألحزاب،
واأليدلوجيات ،وأيضا سلطة الفوضى التي تقود
البالد إلى كارثة ،لذلك يجب أن نبحث عن إعالم،
حقيقي قبل البحث ان كانت هناك حرية أم ال «.
الحريات بعد الثورة

«لكن االعالم في فتره ما قبل الثورة ،كان يعمل في
مناخ انعدمت فيه الحريات ،بسبب تدخل الدولة،
في جميع أمور المواطن ،حيث لم يكن هناك
تطبيق لرؤيا المواطن الفاعل ،وبالتالي لم تكن
هناك سلطة رابعة أو مراقبه وكانت جميع أدوات
اإلعالم ووسائله ،ملك للنظام السابق ،وتعمل
وفق أجندات سياسية معنية ،ولكن بعد الثورة
بدأنا نرى مشهدًا إعالميًا متنوع األشكال ،متعدد
المشارب والمؤسسات والتوجهات ،يكاد يترجم
التوجهات الفكرية والسياسية واالجتماعية
والثقافية للمواطن التونسي البسيط فضال عن
النخبة» كما قال مراسل وكالة االناضول التركية
في تونس ،رضا التمتام لمجلة «مدى االعالم».
ويضيف التمتام« :الحرية تعتبر المكسب االثمن،
إذا تحرر التونسييون من سلطة بن علي ونظامه
وحواجزه التي كانت تكبل الحرية في االنتقاد أو
التحدث عبر وسائل اإلعالم» ،مشيرا الى أن «الثورة
ً
فضاء إعالميًا راقيًا على مستوى التحرر في
حققت
التعامل مع المعلومة ،ومع ذلك فان هذا التغير
يسير بشكل بطيء ،مع ان الوقت غير كاف للحكم

ويستذكر االعالميون التونسيون ،مرحلة حكم
الرئيس المخلوع بن علي ،ومحاوالت نظامه ضبط
ايقاع وسائل االعالم ،وكبت حرية التعبير ،وكيف
فشل في فرض رقابته على وسائل االعالم الحديث،
حيث يقول الصحفي نصر الدين بن جديدة:
«الناظر إلى المشهد اإلعالمي في زمن بن علي،
يالحظ صعوبة سيطرة النظام على وسائل اإلعالم
جميعها أو سعيه إلى تطويع ما خرج من النسق
المرسوم ،وهذه الرؤية تعني تأمين السيطرة إلى
حين برزت الفضائيات ،ومن بعدها االنترنت ،مما
جعل النظام في حالة عجز أمامها ،وان استطاعت
الرقابة على االنترنت من تخفيض سهوله البث
والتلقي دون القدرة على المنع التام».
وأضاف« :استطاعت تكنولوجيا الفضائيات
واالنترنت ،ان تسهم في تأمين وعي المواطن
بعجز النظام عن الرقابة ،وهذا نقيض للصورة
التي حاول النظام ترسيخها بشأن سيطرته التامة
على جميع وسائل اإلعالم».
ويوضح «بن جديدة» ان «الثورة التونسية فرصه
هائلة أمام التكنولوجيات واإلعالم الحديث ،فرصه
كبيرة للتغير ولتتحول وسائل التكنولوجيا إلى
شريك مادي في صنع الثورة ،وتأمين وصول
المعلومة ،وهو ما يعنى حدوث تقدم في الحريات
اإلعالمية في تونس ،يجب ان نحافظ عليها ونرقى
بها».
دار لقمان على حالها!!

ومن جانبها ،توضح الصحفية في جريدة
«الحصاد األسبوعي» و «العرب اليوم» اللندنية،
أزهار الجربوعي ،ان «هامش حرية اإلعالم
في تونس بعد الثورة لم يعد مفتوحًا بل
مشرعًا على أبوابه ،و يظهر ذلك من كم
البرامج ،وخاصة الحوارية منها ،التي باتت
تنتقد وتشكك وتصدح برأيها في شتى
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القضايا ،وهو ما كان محرمًا في العهد البائد”.
وتستدرك خالل حديثها لـ “مدى االعالم”
وتقول“ :الحرية ال تعني أبدًا المهنية والحرفية
والمصداقية ،فإعالمنا اليوم بعيد كل البعد عن
هذه القيم ،ومازال بحاجة إلى مراجعة وإعادة
ترتيب بيته ،ويمكن القول انه يعيش حالة من
الفوضى ،ال يمكن له تجاوزها اال بعد نقد دقيق
ً
وموضوعي لحالته الراهنة ،فضال عن وجوب
محاسبة الرموز اإلعالمية من البوليس السياسي
المتورط في العهد السابق ،وإال فان دار لقمان
ستبقى على حالها ،الن إعالمنا اليوم ،تحكمه
نفس المعادالت ،ويقوده نفس األشخاص ،وال
سبيل للتطور اال بالتغيير الجذري”.
جرعة حرية...ولكن!!

وترى المديرة المسؤولة لصحيفة  30دقيقة،
نجوى الهمامي ،ان «اإلعالم في تونس اصبح اليوم
في طريقه إلى التأزم أكثر فأكثر ،فال شيء تغير
سوى جرعة من الحرية التي اكتسبها الصحفيون
بعد الثورة”.

وتقول“ :نحن نعاني من أزمة حوار بين األطراف
المتدخلة في هذا القطاع ،مع غياب كلي لمشاركة
الشباب الصحفي ،وذلك بسبب عدم سن قانون
واضح يحمي الصحفيين ماديًا واجتماعيًا
ومهنيًا”.
ووجهت الهمامى دعوتها عبر “مدى اإلعالم”
إلى “فتح باب الحوار ،والقطع مع سياسة تهميش
الشباب والبحث عن حلول جذرية للمشاكل التي
يعاني منها القطاع”.
انتهاكات بعد الثورة

في تقريرها الذي رصد واقع حرية اإلعالم ،في
الفترة ما بين  3ايار  2011و  3ايار  ، 2012تشير
نقابة الصحافيين التونسيين الى ان االعالم
التونسي تعرض ،إلى العديد من االنتهاكات
التي تهدد حريته ،ومنها تلك المتعلقة باإلطار
التشريعي ،واستمرار وجود بعض الفصول
القانونية القمعية.
ويشير التقرير إلى مجموعة من المحاكمات ،التي
تعرضت لها بعض وسائل اإلعالم باالستناد الى

الفصل  23من مجلة اإلجراءات الجزائية ضد قناة
«نسمة» وجريدة «التونسية».
وذكرت النقابة في تقريرها أن هناك بعض
الفصول (منها الفصل  86من مجلة االتصاالت)
الذي يفتح الباب أمام مالحقة الصحفيين قضائيا،
في قضايا قد تكون ملفقة لقمع حرية اإلعالم.
وينص هذا الفصل ،على عقوبة بالسجن ،تتراوح
بين سنه وسنتينن وغرامه مالية تصل إلى ألف
دينار ،لكل من يتهم باإلساءة إلى الغير عبر
الشبكات العمومية لالتصاالت.
وانتقد تقرير النقابة «مماطلة الحكومة المؤقتة
في تفعيل (المرسوم  )115المتعلق بحرية
الصحافة والنشر ،الذي ينص في( الفصل  )14على
حصانة الصحفي».
ووجه التقرير أصابع االتهام الى بعض األشخاص،
والمجموعات المقربة من أحزاب سياسية ،وخاصة
حزب «النهضة» باالعتداء على الصحفيين ،في
ظل غياب قانون يحمى الصحفيين ،كما وتحدث
التقرير أيضا عن االعتداءات المتكررة من قبل
قوات األمن والسياسيين على الصحفيين.

إطالق جائزة «غسان كنفاني للنقد الصحفي»
رام الله -مدى اإلعالم :أعلن التجمع الصحفي الديمقراطي اطالق «جائزة
غسان كنفاني للنقد الصحفي» باعتبارها جائزة صحفية سنوية تقدم
اإلنجازات الصحافية ،حيث فتح باب المشاركة فيها من شهر تموز
الجاري حتى الثالثين من تموز العام المقبل.
وأعلن عن لجنة تحكيم للمسابقة ستضم صحفيين المعين من
مختلف الدول العربية مثل مصر ،سوريا ،لبنان ،المغرب ،فلسطين.
وستعلن نتائج المسابقة في ذكرى استشهاد الصحفي والروائي
الفلسطيني غسان كنفاني ابتداء من العام المقبل  ، 2013وذلك في
ذكرى اغتياله الذي وقع يوم  8تموز  1972في لبنان.
وتم االعالن عن المسابقة خالل احتفال خاص بالصحفيين عقد
في قاعة إنعاش األسرة بمدينة البيرة  ،نظمه التجمع الصحفي
الديمقراطي.
وتأتي هذه الخطوة “دعما لإلبداع الصحفي الحر الذي لم يستطع
االحتالل الصهيوني تقيده على مر التاريخ ،والذي ساهمت مثل هذه
المسابقات والجوائز في تفاعل وتشجيع الصحافيين على االستمرار
فيه” كما جاء في حفل االعالن عن جائزة كنفاني لالبداع.

