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الفن والثقافة لتجميل 
صـورة إسرائيل

صـورة إسرائيل يف الغـرب 
بـيـن اإلعالمين األمريكي واألوروبي

 BRANDING
ISRAEL

املصّور عالء بدارنة: 
اإلعالم الفلسطيني 

يستصعب تحدي أسطول 
اإلعالم الّداعم إلسرائيل

فيلم "بيت لحم"؛ 
هـل يحـاكي الـواقـع أم 

يجّمل االحـتـالل؟!

السينما اإلسرائيلّية 
ومساعيها ألنسنة االحتالل

وليد حسن: من الرسم الكاريكاتيري 
إىل عالم الصحافة واإلعالم؛ ووالدة "حديث الناس"
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كلـمة التحرير
ــة وأخالقية تبحث  ا علـى أنها دولة ديموقراطي ــها إعالمًيّ ــويق نفس ــرائيل تس لطاملا حاولت إس
ــتقرار من جهة، وأنها دولة قوية قادرة علـى الدفاع عن نفسها وإلحاق أضرار  ــالم واالس عن الس
ــيخ صورة مركبة  ــي طاملا نجحت يف ترس ــرى؛ إال أن هذه التصورات، والت ــن جهة أخ ــا م بأعدائه
ا، علـى ما يبدو، خصوًصا يف العالـم  إلسرائيل، تدمج بين القوة والحضارية، آخذة بالتراجع عاملًيّ
الغربي، الحاضنة السياسية واالقتصادية إلسرائيل؛ لهذا نجد توجهات جديدة يف الدبلوماسية 

اإلعالمية اإلسرائيلية التي آثرنا إلقاء الضوء عليها يف العدد الخامس من مجلة "سجال". 
ــة، وُيْعَتَبُر تغييب  ــات الدولي ــا دوًرا مهًما يف العالق ــة إعالمًيّ ــورة الذهنية املصنوع ــؤدي الص ت
السلوكات السياسية عن الصورة الدبلوماسية جزًءا من آليات الحرب الدعائية، خصوًصًا يف حاالت 
ــرائيلية يف  ــياق جهًدًا حثيًثًا، إذ بادرت وزارة الخارجية اإلس ــرائيل يف هذا الس الصراع. تبذل إس
ــنوات األخيرة إىل إقامة وحدة جديدة وظيفتها تحسين صورة إسرائيل يف العالـم وتدعيم  الس
موقفها، وذلك من خالل العمل علـى التغلغل يف اإلعالم العاملي وإعادة صياغة صورة إسرائيل 
يف أذهان العالـم، والتأثير علـى متخذي القرار يف السلك الدبلوماسي للدول املختلفة، بمعزل 

عن ممارستها السياسية والعسكرية. 
ــار إىل إخفاقات إعالمية  جاءت هذه املبادرة يف أعقاب تقرير مراقب الدولة عام 2007، والذي أش
خالل الحرب اإلسرائيلية الثانية علـى لبنان؛ ومنذ ذلك الحين، تعمل وزارة الخارجية اإلسرائيلية 
علـى تنشيط تأثيرها وتحسين موقعها يف العالـم، من خالل استخدام أفضل شركات العالقات 
العامة الدولية واإلسرائيلية. يدفع مكتب رئيس الوزراء لتطوير برامج دعائية متنوعة تستخدم 
ــتخدام  ــالم االجتماعي علـى كل أنواعه، وباس ــا يف ذلك اإلع ــات اإلعالم، بم ــل تكنولوجي أفض

موظفين ومتطوعين ذوي دراية يف خبايا تكنولوجيا اإلنترنت.
ــية الجماهيرية، ومدى  ــرائيل للدبلوماس ــا إس ــى األهمية التي توليه ــذا االهتمام علـ ــدل ه ي
ــات التي تتبعها الحكومة  الجدية التي تؤخذ بها هذه املواضيع، بهدف التغطية علـى السياس
ــات القمعية يف األراضي  ــتيطان واملمارس ــها االس ــية، وعلـى رأس يف القضايا الخالفية األساس

الفلسطينية املحتلة.
ــية  ــل الدبلوماس ــرائيل يف العالـم ال ينبع من فش ــبي ملوقع إس ــدر توضيح أن التراجع النس يج
ــات  ــرائيل علـى أرض الواقع، إال أن سياس ــات إس ــرائيلية، إنما يتعلق بسياس الجماهيرية اإلس
الدول الغربية أكثر ثباًتا من أن تتعلق بصورة إسرائيل يف اإلعالم وتتأثر بها؛ فإلسرائيل روابط 
ــر يف الصورة اإلعالمية، ثم إن  حي نتيجة تغي ــدول الغربية أعمق بكثير من أن َتَمّ ــوذ يف ال ونف
ــهيري أو إعالمي.  ــل تش ــى نتيجة فش ــرائيل ال يمكن أن تتالش للدول الغربية التزامات نحو إس
ــة الدعائية  ــتراتيجية، تعمل اآلل ــور أن املعركة اإلعالمية مهمة اس ــك، ومن منظ ــم من ذل بالرغ
ــرائيل اإلعالمية، وتساهم يف منع مواطني الدول  ــرائيلية علـى الحد من تدهور صورة إس اإلس

الغربية من الضغط علـى حكومات بلدانهم لتغيير مواقفها التاريخية من إسرائيل.
من املهم اإلشارة إىل عوامل ونتائج نجاح الدبلوماسية الجماهيرية اإلسرائيلية، ومن أهم تلك 
العوامل االلتزام األخالقي األوروبي اتجاه الشعب اليهودي بعد املحرقة، ووجود لوبي يهودي 
ــتركة ذات  ــة اليهودية - النصرانية املش ــروز مقولة الثقاف ــم الدول الغربية، وب ــال يف معظ فع
الرؤية الكونية الواحدة، والتي تواجه أخطاًرا من أهمها ما يسمى األصولية الدينية اإلسالمية، 
ــام الديمقراطي  ــاطره النظ ــاع العالـم الغربي بأنها تش ــرائيل يف إقن ــة إىل نجاح إس باإلضاف
ــية، ووجود مجموعات كبيرة من املؤمنين املسيحيين يف العالـم الغربي اّلذين  والثقافة السياس
يؤمنون بالرواية التوراتية، وبالتايل بالحق الطبيعي لليهود علـى األراضي، والصورة السلبية 

للعرب يف العالـم الغربي. 
ــد علـى هذه  ــرائيلية تؤك ــية الجماهيرية اإلس ــدم، يبدو واضًحا أن الدبلوماس ــا مما تق انطالًق
املوضوعات وتعمل علـى تعميقها واستغاللها، وذلك إلفساح املجال أمام القيادات اإلسرائيلية 
ــك فيه، أن  ــة. ومما ال ش ــن أي ضغوطات خارجي ــة دون التخوف م ــرارات املالئم ــذ الق ــي تتخ ك
ــرائيلية يف السنوات  ــية الجماهيرية اإلس انتقادات مراقب الدولة أدت إىل ثورة يف الدبلوماس
ــة، وهو ما يقوم به هذا العدد من مجلة "سجال"، آملين توجيه  األخيرة، األمر الذي يتطلب دراس

أنظار الجمهور إىل هذا املوضوع الهام.  

رئيس التحرير:
 بروفسور أمل جّمال

الـمحــرر: 
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ــباعية  ــرائييل، جلعاد إردان، لجنة ُس عّين وزير اإلعالم اإلس
ــتقبل البث الجماهيري، خاصة سلطة البث يف  لفحص مس
إسرائيل، والتي ستعرض توصياتها بعد إتمامها الفحص. 
ــَه ألداء  ــر الذي ُوِجّ ــد الكبي ــوة إثر النق ــذه الخط ــي ه تأت

ــالم الجماهيري  ــلطة البث واإلع س
ــق  يتعل ــا  م كل  يف  ــرائيل،  إس يف 
ــة  وجباي ــات،  وامليزاني ــن  باملضامي
ضريبة التلفزيون؛ ومن املقرر تأجيل 
اإلصالحات يف سلطة البث إىل حين 
ــات اللجنة،  ــى توصي ــول علـ الحص
ــا كانت هناك  ــتقرر إذا م ــي س والت
ــلطة البث  ــتمرار عمل س ضرورة الس

أو إغالقها.
ــذه  ــون دور ه ــرض أن يك ــن املفت م
ــيأخــــذ  س إذ  ــًرا،  مــــؤث ــة  اللجن
ــن االعتبار،  ــا بعي ــر توصياته الوزي
ــه مع  ــده يف اجتماع ــا أك ــو م وهــ
ــتاذ جـــالل  اللجنة املكونة من األس

ــباب (والعربي الوحيد  صــفـدي، مدير دائرة املجتمع والش
يف اللجنة)؛ ورام لندس، مدير عام "كودا" لإلعالم؛ وكارني 
زين، مدير قسم الدراما يف "كيشت"؛ ويئير ألوني، مــــدير 

ــرج، املحرر  ــفيكا جولدرب ــابق؛ وتس ــث الس ــلطة الب ــام س ع
ــب جيكي ليفي؛  ــج (مباط"نظرة")؛ والكات ــابق لبرنام الس

ومـــنــدوبين آخرين من املكاتب الحكومية.
ــه مع أعضاء اللجنة أنه  ــد صرح وزير اإلعالم يف اجتماع وق
ــلطة البث جسم مريض  يرى "أن س
ــر، وأن إمكانية  ــاج إىل تغيي ويحت
إغالقها وفتحها من جديد أمر وارد 
بالحسبان"؛ ويف املقابل، وعد الوزير 
وبممتلكات  باملوظفين  باالهتمام 

سلطة البث واألرشيف. 
ــالل  خ ــا  أيًض ــر  الوزي ــال  وقـــــ
ــة  الدول ــو  "مواطن ــاع:  االجتم
ــي،  يهمن ــا  م ــر  أكث ــم  ومصلحته
ــات  ــل الخدم ــم أفض ــب تقدي ويج
ــور، ومنذ  ــة أن الجمه ــم، خاص له
إقامة اللجنة األخيرة لفحص عمل 
ــنوات،  ــبع س ــث قبل س ــلطة الب س
ــيقل لها، إال  ــت مليارات ش دفع س
ــاف الوزير: "من  ــود"؛ وأض ــدث أي تغييٍر منش ــه لـم يح أن
ــا اللجنة أمام عينيها تخفيض  بين األهداف التي تضعه

ضريبة التلفزيون."

ــبتمبر، عن إطالق البث  ــيا بتاريخ 9 أيلول/ س  ُأْعِلَن يف روس
ــي قناة مخصصة  ــاة "al-rtv" عبر اإلنترنت، وه ــي لقن الح
ــلمين يف  ــرح قضايا املس ــالمي وط ــن اإلس ــف بالدي للتعري
العالـم، باإلضافة إىل قضايا مسلمي البالد، وسيكون البث 

علـى مدار 24 ساعة.
ومن املقرر أن تركز القناة علـى بث البرامج التثقيفية التي 
ُف بالثقافة والدين اإلسالميين، من خالل أفالم وثائقية  ُتَعِرّ
ــتديرة  ــة، عالوة علـى عقد ندوات وإقامة طاوالت مس وفني

ــلمين، يشارك  ــالم واملس لتناول األمور امللحة املتعلقة باإلس
ــال، كالثقايف،  ــر من مج ــون وباحثون يف أكث ــا مختص فيه

والعلمي، والسياسي، واالجتماعي، والديني.
ــم  ــب أعينه ــدة نص ــاة الجدي ــى القن ــون علـ ــع القائم يض
ــالمية التي يتضمنها القرآن  ــاهد بالقيم اإلس تعريف املش
ــريفة، والسيرة النبوية، وبث برامج  الكريم، واألحاديث الش
ــلط الضوء علـى حياة املسلمين يف روسيا علـى اختالف  تس

انتماءاتهم العرقية.

روسيا: اإلعالن عن انطالق قناة تلفزيونية إسالمية 

إردان يعّين لجنة خاصة لبحث مستقبل 
البث الجماهيري

ــه مع  ــده يف اجتماع ــا أك ــو م وهــ

ــالم الجماهيري  ــلطة البث واإلع س
ــق  يتعل ــا  م كل  يف  ــرائيل،  إس يف 
ــة  وجباي ــات،  وامليزاني ــن  باملضامي
ضريبة التلفزيون؛ ومن املقرر تأجيل 
اإلصالحات يف سلطة البث إىل حين 
ــات اللجنة،  ــى توصي ــول علـ الحص
ــا كانت هناك  ــتقرر إذا م ــي س والت
ــلطة البث  ــتمرار عمل س ضرورة الس

ــذه  ــون دور ه ــرض أن يك ــن املفت م
ــيأخــــذ  س إذ  ــًرا،  مــــؤث ــة  اللجن
ــن االعتبار،  ــا بعي ــر توصياته الوزي
ــه مع  ــده يف اجتماع ــا أك ــو م وهــ
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ــف اإلعالن  ــذه الجملة وصفت الصح ــن"؛ به ــوز املواطني "ف
ــل قررت  ــد نضال طوي ــون، فبع ــة التلفزي ــن إلغاء ضريب ع
ــوم ضريبية ملن يمتلكون جهاز  ــلطة البث وقف جباية رس س
تلفزيون غير مرتبط  بإحدى شركات البث متعددة القنوات 
ــط للقنوات  ــس"، أو ممتلكي جهاز الق ــوت" أو "ي ــل "ه مث

الفضائية "عيدان بلوس".
ــوال للمواطنين  ــلطة البث إعادة األم ــد ُأْعِلَن عن نية س وق
ــوًما دون امتالكهم أجهزة  ــن ُيْثِبتوَن أنهم دفعوا رس الذي
ــبب  ــورة، ما سيتس ــواع املذك ــن األن ــات م ــة للفضائي القط

ا. بخسارة السلطة ملاليين الشواقل سنوًيّ
وللتمكن من الحصول علـى إعفاء من دفع رسوم الضريبة، 

ــاص يثبت عدم  ــوذج خ ــن تعبئة نم ــى املواط ــب علـ يتوج
ــك ملدة ثالث  ــددة القنوات، وذل ــركات متع ارتباطهم بالش
ــول علـى إعفاء  ــنوات متتالية، حتى يتمكنوا من الحص س
ــركات البث  ــا االرتباط بإحدى ش ــرروا الحًق ــدي، إال إذا ق أب
ــواردة يف  ــن التصريحات ال ــن ضم ــوات. وم ــددة القن متع
ــتكون موافقة املواطن علـى زيارة بيتية يقوم  النموذج س

بها موظفو السلطة للتأكد من صحة ما جاء يف النموذج.
ــن املواطنين  ــدد كبير م ــوة يف صالح ع ــي هذه الخط وتأت
ــة  القط ــا"  "صحوًن ــم  معظمه ــتخدم  يس ــن  الذي ــرب،  الع
ــركات البث  ــبة قليلة منهم بش للمحطات، بينما ترتبط نس

"هوت"  و "يس".

إقرار إلغاء ضريبة التلفزيون

ــة "آنا ليند" مبادرة جديدة باسم "مراسلون  تطلق مؤسس
ــائل اإلعالم يف  ــتجابة لتزايد أهمية وس عبر الحدود"، اس
ــة يف البلدان  ــداث الجاري ــول األح ــكيل التصورات ح تش

العربية املتوسطية. توفر املبادرة فرًصا للصحافيين العرب للتحرك يف جميع أنحاء الدول 
العربية واألورو - متوسطية األخرى، من أجل تغطية أنشطة التداخل الثقايف والتعلم من 

املمارسات الصحفية األخرى يف املنطقة.

ُتْقَبُل الطلبات باللغات العربية، واإلنجليزية، والفرنسية، 
لغاية  30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013  (30.11.2013)

http://www.dawrak.org/ar/kyf-ymkn-ltqdym :من خالل الرابط 
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اعتدت الشرطة اإلسرائيلية علـى مجموعة من الصحافيين 
ــاء، خالل تغطيتهم  ــل الصوت واملياه الزرق بالضرب وقناب
ــجد  ــتمرة للمس ــيرة احتجاجية علـى االقتحامات املس مس
ــاب  ــة ب ــوم  24.09.2013، يف منطق ــك ي ــى، وذل األقص

العامود بمدينة القدس املحتلة. 
ــرس، أن أي  ــطين"، نادر بيب ــور "تلفزيون فلس ــاد مص  وأف
ــدًدا  ــلم من اعتداءات قوات االحتالل، مش صحايف لـم يس
ــية، إذ  ــون معهم بوحش ــود كانوا يتعامل ــى أن الجن علـ
قاموا بإطالق قنابل الصوت عليهم ورّشهم باملياه الزرقاء.
 وأضاف بيبرس يف حديث ملركز الحريات "مدى": " لقد جرى 
ــاء هربنا وقعت  ــنا مع املتظاهرين باملياه الزرقاء، وأثن رّش
ــت كاميرات  ــد تعرض ــت برضوض، وق ــدرج وأصب ــى ال علـ
ــم مصور  ــبب املياه، منه ــالء للعطب بس ــن الزم ــد م العدي
ــه بشكل مكثف  ــبة، إذ جرى رش ــحاق كس (بال ميديا)، إس
ــليمان خضر،  ــور (صحيفة القدس)، س ــاه، وكذلك مص باملي
ــوم) بقنبلة  ــطين الي ــن (فضائية فلس ــب زميالي م وأصي
ــو، وتلقيا  صوت يف يديهما، وهما خليل خضر ومحمد عّش

ــي)، أحمد  ــل الـ (بي. بي. س ــالج يف امليدان. أما مراس الع
البديري، فتعرض الختناق شديد أثر علـى حباله الصوتية 
ــه، وجرى تحويله إىل  ــوع قنبلتي صوت بين رجلي جراء وق

املستشفى لتلقي العالج الالزم."
ــدس نت"، دياال جويحان،  ــلة "الق  من جهتها، أفادت مراس
ــر، أثناء  ــكل مباش ــأن قمع الصحافيين كان واضًحا وبش ب
ــا، والتي  ــات التي تبعته ــيرة واملواجه ــم للمس تغطيته
استمرت حوايل أربع ساعات؛ وأضافت: "لقد تعرضنا للدفع 
والضرب بالهراوات، حيث كنا نقف يف مجموعة كبيرة، ثم 
إن معظم كاميرات الصحافيين تعطلت جراء رشنا باملياه."
ــز "مدى"  ــالم" و مرك ــز "إع ــن مرك ــتنكر كل م ــدوره، اس  ب
ــبة االحتالل  ــى ضرورة محاس ــدد األخير علـ ــداء، وش االعت
ــن، وانتهاكه  ــتمرة بحق الصحافيي ــى انتهاكاته املس علـ
كافة املواثيق والقوانين الدولية التي تحمي الصحافيين 

أثناء تغطيتهم األحداث.

ــرة" يف رام اهللا، التي  ــرات أمام مـــقر "الجزي بعد املظاه
ــة  نـــقـــاب ــت  أعلن ــح"،  "فـــت ــة  ــوادر حــرك ــا ك نظمته
ــطينيين نهاية أيلول/ سبتمبر عن عزمها  املحامــين الفلس
ــة علـى خلفية تصريحات  مالحقة قناة "الجزيرة" الفضائي
ــر عرفات  ــطيني الراحل ياس ــس الفلس ــا الرئي ــت به اتهم
ــذي تبثه  ــاه املعاكس" ال ــج "االتج ــالل برنام ــة، خ بالخيان

القناة.
ــبانة، يف بيان، إن مجلس  ــين ش وقال نقيب املحامين، حس
ا،  ــا قضائًيّ ــاة الجزيرة ومالحقته ــة "قرر مقاضاة قن النقاب
ــاءت عبر منبرها  ــخصيات التي أس ــتقبالها بعض الش الس
ــات نابية  ــوه بكلم ــطيني، بالتف ــي الفلس ــعب العرب للش
ــعب العربي  ــر عرفات، رمز الش ــهيد والقائد ياس بحق الش

الفلسطيني ورمز قضيته العادلة."
ــم  ــدن، إبراهي ــم يف لن ــطيني املقي ــب الفلس وكان الكات
ــر عرفات، خالل حلقة  ــام، قد هاجم الرئيس الراحل ياس حم
ــر من  ــج "االتجاه املعاكس" التي بثت يف العاش ــن برنام م
ــة األمريكية  ــة الضرب ــة ملناقش ــت مخصص ــبتمبر، وكان س

املتوقعة لسوريا يف حينه.
ا، ولن  وقالت النقابة إنها "بصدد متابعة هذا األمر قضائًيّ
ــطينيون مكتويف األيدي تجاه هذه  يبقى املحامون الفلس
التجاوزات الخطيرة بحق رموز الشعب الفلسطيني، مهما 
ــأن "هدفها  ــة القناة ب ــا"، متهم ــا أو مضمونه كان نوعه

تفريق الصفوف وإثارة الفتن."

محامون فلسطينيون يقاضون "الجزيرة"، وكوادر 
فتحاوية تتظاهر أمام مقرها يف رام اهللا!

الشرطة تعتدي بالضرب عىل صحافيين يف القدس 
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أجرى الحوار: أمل جّمال وخلود مصالحة

ــر، واألهم أنه ال  ــم الكاريكاتي ال زال يهوى رس
ــم، وال زال أيًضا  ــظ باإلبداع يف الرس زال يحتف
ــاغله يف  ــن مش ــا، لك ــوماته كله ــظ برس يحتف
ــركة "ألوان"  إدارة صحيفة "حديث الناس" وش
ــة إىل الزاوية  ــذه املوهب ــة، دفعت به للطباع

لتحل إدارة الصحيفة محلها. 
ــن يف مسيرته،  يف هذا اللقاء رافقنا وليد حس
ــد  ــا ولي ــوم. حدثن ــى الي ــام 1988 حت ــذ ع من
ــم التكنولوجيا  ــورة يف عالـ ــن مواكبته للث ع

والثورة يف حياته. 

>> من هو وليد حسن وكيف دخل إىل عالـم 
الصحافة؟

ــم الخط  ــا رس بدأت عميل خطاًطا، أجيد أساًس
ــايف عام  ــل الصح ــدأت العم ــر؛ ب والكاريكاتي
ــايف واملحرر  ــن التقيت صدفة الصح 1988، حي

ــل يف مجال الصحافة.  ــعور، فدعاني إىل مكتبه وبدأت العم ــل لطفي مش الراح
ــدة مواقع يف صحيفة  ــات، ومن ثم انتقلت إىل ع ــة يف مجال اإلعالن ــت بداي عمل
واإلدارة،  ــة،  والجباي ــع،  والتوزي ــر،  والكاريكاتي ــكا،  الجرافي ــا  منه ــارة"،  "الصن

والتصوير، والعمل الصحايف. 
ا يف العمل املستقل، حينها كانت  تركت عام 1997 "الصنارة" وبدأت التفكير جدًيّ
ــداث تغييرات كثيرة يف  ــدأت تقوم بدور هام، ما أدى إىل إح ــا قد ب التكنولوجي
ــام 1997، أهمها  ــد موجوًدا ع ــام 1988 لـم يع ــا بدأنا به ع ــة، وم ــم الصحاف عالـ
االنتقال من التصميم واملهارات اليدوية، لصالح التقنيات التكنولوجية املتطورة.
من املهم اإلشارة إىل أنني تعلمت كثيًرا من الراحل مشعور، إذ علمني التنظيم، 
ــة إىل التحرير والعمل الصحايف، األمر الذي  ــق واملتابعة، إضاف واإلدارة، والتوثي

دفعني إىل خوض غمار التجربة بمفردي.   
>> كيف بدأت العمل المستقل وأي الصعوبات واجهت؟

عام 1997 أسست شركة "ألوان"، والتي ال زلت أديرها حتى اليوم، تعمل "ألوان" 
ــتويين، التصميم  ــل بمس ــي، فنحن نعم ــراج املطبع ــات واإلخ ــال اإلعالن يف مج

والطباعة. 
ــا بعد، قررت أنا ومجموعة من رجال األعمال إصدار صحيفة "حديث الناس"،  فيم
ــرة، خالًفا ملا  ــهًال يف تلك الفت ــها أمًرا س ــيخ أسس ولـم يكن إصدار صحيفة وترس
ا،  ــا كبيًرّ ــتثماًرا مادًيّ ــت املبادرة تتطلب اس ــذه االيام، وقد كان ــو حاصل يف ه ه

عام 2000 شهد "هّبة إعالمّية" 
ووالدة "حديث الناس" 

وليد حسن لـ "سجال"...

لـم يكن يعرف وليد حسن أن لقاءه بالصحايف 
الراحل لطفي مشعور سيقوده إىل عالـم اإلعالم، 

لقاء مدته دقائق فقط عام 1988 غيرت مسار حياته 
املهنية تماًما، 

من عالـم التصميم ورسم الكاريكاتير والهندسة إىل 
عالـم اإلعالم واإلعالن. 
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ــة أن الصحيفة نهضت بين  ــتوى عاٍل من الكفاءة، خاص ــرية عىل مس وطاقات بش
ــوم املواطنين  ــق طريقها ألنها خاطبت هم ــف، ونجحت بش ــات الصح امبراطوري
ونشأت من عمق آالمهم وآمالهم، ولـم تكن يوًما إال لسان حال الضعفاء ونصيرة 

املظلومين يف مواجهة الفساد.
ــًدا، وقد  ــهلة اب ــن عمر الصحيفة لـم تكن س ــهر م ــتة أش ــن القول إن أول س يمك
تزامنت مع فترة انتفاضة القدس واألقصى، والتي اتسمت بالركود االقتصادي، 
ــت املجتمع العربي،  ــرائيلية قاطع ــركات التجارية اإلس خاصة أن العديد من الش

لكن مع ذلك استطعنا تخطي الصعاب ودفع املسيرة قدًما نحو األمام. 
>> يمكن القول إذن إن الدافع األساسي إلقامة الصحيفة مايل؟

ــة، مهنية ومحلية  ــدف إىل خلق نوع جديد من الصحاف ا فقط، كنا نه ــس مالًيّ لي
أكثر؛ كانت كل الصحف العربية يف حينه قطرية، وأردنا أن نركز يف أخبارنا علـى 

النطاق املحيل.

ــة يعلن فيها،  ــيلة إعالم محلي ــعور بأن املعلن املحيل يفتقر إىل وس ــا ش كان لدين
ــتهلك رهطاوي مثًال،  ــتهلك كناوي أكثر من مس ــركة كناوية بحاجة إىل مس فش

ومن هنا بدأت الفكرة. 
ــرب، و"بانوراما"،  ــارة"، و"كل الع ــف القطرية: "الصن ــة اإلعالنات يف الصح تكلف
ــبًيا، وبعد دراسة السوق والجدوى االقتصادية وصلنا إىل نتيجة  كانت عالية نس
ــلفت،  ــل "حديث الناس"، وكما أس ــكان لصحيفة محلية مث ــاك م ــا أن هن مفاده

ا بداية األمر، لكنها واجهت صعوبة اقتصادية فيما بعد.  نجحت الصحيفة جًدّ
>> مــن هــــم الشــركاء يف الصحيفة، وهـل انـســحب أحـــد منهم خـالل 

سـنواتها الـ 15؟
ــم آخر من مجال الصحافة،  ــركاء من مجال األعمال املستقلة، وقس ــم من الش قس
ــركاء يف  ــم يتغير الش ــن؛ لـ ــعيد حس ــة، وخليل مزاوي، وس ــامة إغباري ــم: أس وه

الصحيفة، ولـم ينسحب أحد منهم.
>> هل يمكن القول إن الصحيفة تحقق أرباًحا؟

ــبب ذلك وضع  ــرة مصروفاتها بصعوبة، وس ــة يف الفترة األخي ــي الصحيف تغط
ــوق اإلعالنات بشكل عام صغيرة ويتنافس  املجتمع العربي االقتصادي، وألن س
ــة، وكذلك مواقع اإلنترنت والراديو.  ــائل اإلعالم املطبوع عليها عدد كبير من وس

ــث  ــة "حدي ــات، فلصحيف ــة الصعوب ــم كاف رغ
الناس" وزنها علـى الساحة اإلعالمية، وتعتبر 
ــة، وهناك  ــًرا وأهمي ــف تأثي ــر الصح ــن أكث م
ــي وتمنحنا  ــعة تقدر عملنا املهن ــريحة واس ش
ــذل  ــور وب ــاح والتط ــة النج ــات ملتابع املعنوي

املجهود. 
>> صحيفة مهنية ال شــك، من كان محررها 

األول؟
ــوارها مع الصحايف  ــدأت "حديث الناس" مش ب
ــرر الصحيفة  ــول، والذي ح ــان بص ــل غس الزمي
ــنة، ليحل محله بعد ذلك الزميل أسعد  مدة س
ــيد، وحالًيا  ــليمان أبو ارش تلحمي، فالزميل س

الزميل الصحايف وديع عواودة.
ــك أن كل محرر ترك بصمته يف الصحيفة  ال ش
ــا  ــر، لكنن ــن اآلخ ــف ع ــلوب مختل ــه أس وكان ل
ــاعدناهم يف العمل  ــا كل املحررين وس احترمن

الصحايف بصورة كبيرة.
ــن رافقا  ــة والتميز اّلذي ــك أن املهني ــا من ش م
ــن الصحيفة كان لهما  ــدور األعداد األوىل م ص
ــق النجاح، فقد انفردت  الدور الكبير يف تحقي
ــل حصرية عن  ــر تفاصي ــاس" بنش ــث الن "حدي
ــارة البابا يوحنا بولس الثاني، وهو  برنامج زي
ــتوى مدينة  ــدث األهم يف حينه علـى مس الح
الناصرة؛ ونشرنا يف حينه تفاصيل حصرية عن 
القضية التي هزت الناصرة خصوًصا، واملجتمع 
ــل الطفل  ــا، وهي مقت ــكل عموًم ــي بش العرب
ــرري "حديث  ــا). كان ملح ــاس (11 عاًم ــد عب محم
ــز ورائد يف املجال،  الناس" جميعهم دور متمي
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خاصة يف السنوات األخيرة.
>> هــل يعني ذلــك أن للمحرر اســتقاللية 
كبيــرة؟ وهل يعد ذلك ســر نجــاح "حديث 

الناس"؟
ا،  ــرة جًدّ ــتقاللية كبي ــع للمحرر عندنا اس بالطب
ــن، ويف مرات عدة  ــن ال نتدخل يف املضامي فنح
جرى التوجه إلينا للتدخل يف املضامين وفضلنا 
ــاند واملدافع عن مهنية  الوقوف يف الصف املس

املحرر. 
من ناحية التوجه نحاول قدر اإلمكان أن نحافظ 
ــاول وتغطية كافة  ــد، مع تن ــى توجه محاي علـ
ــابًقا باالنتماء  املواضيع التي تهمنا. اتهمنا س
ــد"، ثم  ــم "ألبناء البل ــالمية"، ث ــة اإلس "للحرك
ــم  ــا ندع ــع"، لكنن ــا "للتجم ــة"، وبعده "للجبه
كافة األطراف، نتجند مع الفعاليات السياسية 
ــتهدف حركة ما، نتفاعل مع  جميعها عندما تس
ــداث بصورة مهنية، بمعزل   الكل ونغطي األح

تماًما عن املواقف واآلراء السياسية والشخصية.
ــن نؤكد أن  ــذ علـى خاطره، لك ــا، وآخر يأخ ــب علينا أحياًن ــاك من يعت ــا هن طبع
ــتضعفين من كل  ــت داعمة للمس ــت وال زال ــل الصحايف كان ــا يف العم معركتن

األطياف.  
ــاس" تغيير  ــة "حديث الن ــل التحرير يف صحيف ــتقاللية عم ــا يؤكد أيًضا اس مم
ــن صحيفة وملحق.  ــوم تتكون م ــة واحدة"، والي ــابًقا كانت "قطع ــا، فس مبناه
ــارة املحرر، أن نركز يف قسم من الصحيفة  ــيم، وبعد استش هدفنا من هذا التقس
ــم اآلخر، املحلق، علـى األمور املحلية. يف البداية  علـى األمور القطرية، ويف القس
ــنا التجاوب من الشارع لهذا املبنى  ــنا أن املشروع لن ينجح، لكن الحًقا ملس أحسس

الذي أصبح مريًحا أكثر للقراءة وأكثر تخصصية. 
>> يف عالـم "النيو ميديا"، هل بقي مكان للمطبوعات؟

ــخص املجيب عليه، كل منا يتابع ويعي جيًدا  ــؤال يتعلق بالش الجواب لهذا الس
ــاحة  ــاحة املخصصة للصحف علـى الس ــتمر، وأن املس أن املطبوعات يف تراجع مس
ــل العديد من  ــى أن اإلنترنت يحم ــن باملقابل لنتفق علـ ــة تتقلص، لك اإلعالمي
ــة، ضحالة يف  ــة دون نهاي ــا بداي ــواد كثيرة له ــاك م ــلبية، فهن ــب الس الجوان
ــة، إذ ال يمكن معرفة  ــواد اإلعالمي ــوح يف الحدود بين امل ــدم وض ــن، وع املضامي
التقرير من املقابلة من الخبر العادي، ناهيك عن أن التشديد علـى الصورة أكثر 

من املضمون.
ــي وقناعتي يؤكدان أن للصحيفة مصداقية واهتمام أكبر عند الناس،  إحساس
ــريحة موجودة وكبيرة،  ــتخدمي اإلنترنت حتى اآلن، وهذه ش خاصة من غير مس
ــعر برغبة لديها يف الحصول علـى الصحيفة، ففي األيام التي ال تصل إىل  ونش
ــا يؤكد احتياج  ــؤالنا عنها، مّم ــاط التوزيع يقومون باالتصال بنا وس ــض نق بع

الناس لها وتعلقهم بها. 
ــتحظى دائًما بمكانة "محترمة"، ألنها رصينة  أنا أدعي أن الصحافة املكتوبة س
ــبوع بطريقة مهنية. ال يخفى علـى  ــز علـى املواضيع الهامة، وتلخص األس وترك
ــد أننا بصدد تطوير موقع اإلنترنت الخاص بالصحيفة، فحتى اآلن هو موقع  أح
ــيف، ونعمل علـى تطويره بصورة أكبر  تحفظ فيه أعداد الصحيفة، بمثابة أرش

ليدعم ويساند النشرة املطبوعة.  
>> كــم عدًدا تطبعون مــن الصحيفة هذه األيام، وهــل فكرتم بتوزيعها 

بصورة مدفوعة الثمن، وأين توزع؟
ا 15 ألف نسخة، وتوزع يف كل من أم الفحم (منطقة املثلث/ عارة  ــبوعًيّ نطبع أس
ــخنين،  ــرة)، والناصرة واملنطقة، والجليل الغربي، وقرى مرج ابن عامر، وس وعرع
وعرابة، ودير حنا، ومجد الكروم، وشفاعمرو، وعكا، وكفر ياسيف، ومناطق أخرى. 
توزع الصحيفة يوم الجمعة صباًحا بواسطة خمس سيارات كي تصل إىل جميع 
املناطق باكًرا، وهي توزع مجاًنا، ونحن ال نوزعها مجاًنا عبًثا، لقد درسنا إمكانية 
ــيكلف أكثر من مردود الجباية،  ــيارات س بيعها ووجدنا أن بناء طاقم جباية وس
فكان القرار بأن توزع مجاًنا، األمر الذي يضمن انتشار الصحيفة علـى نحو كبير، 

ويكفل توزيع كافة النسخ، واليوم، غالبية الصحف توزع مجاًنا. 
>> هــل مـن منافٍس لكم؟ 

ــك أن الصحف املحلية كلها التي برزت علـى الساحة، وتأخذ طابع النشرات  ال ش
اإلعالنية خصوًصا، دخلت إىل سوق املنافسة، لكنني علـى ثقة من أن املستهلك 
ــتهلك يعرف أماكن  ــار األفضل. املس ــات، ويعمل علـى اختي ــًدا الفروق يعي جي

التوزيع وجمهور قراء كل وسيلة إعالم، وهذا ما يبدد قلقي عادة. 
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>> هل تحصلون عىل دعم من مكتب الصحافة الحكومي (البام)؟
ــو اإلعالنات، نحصل يف  ــدر التمويل الرئيس للصحيفة ه ــابًقا، مص كما ذكرت س
ا، من مكتب الدعاية الحكومي  اآلونة األخيرة علـى ميزانيات، وإن كانت قليلة جًدّ
(الالبام)، رغم أنني بدأت محاوالت الحصول علـى ميزانيات وإعالنات منذ عشر 

سنوات!
ــر املكتب، جادي مرجليت،  ــا األخير بمكتب الدعاية الحكومي، وعد مدي يف لقائن
ــنة حتى اآلن  ــبة أكبر من اإلعالنات، هذا الحديث كان مع بداية الس بمنحنا نس

لـم يقم بتحقيق وعوده التي قطعها علـى نفسه. 
>> ما رأيك بالصورة التي يبدو عليها اإلعالم العربي؟

ــائل اإلعالم آخذ باالزدياد،  ا أن هناك طفرة إعالمية، فعدد وس ــًدّ من الواضح ج
ومن املفترض أن يكون هذا محفًزا جيًدا للتنافس، لكن علـى أرض الواقع األمور 

مختلفة قليًال والكل ينسخ عن الكل.
ا أن هذا الكم الهائل من وسائل اإلعالم قادر علـى تقديم منتج  ال أشعر شخصًيّ
إعالمي جيد لنا، وربما يعود األمر للطواقم اإلعالمية العاملة فيها، فهي ليست 
ــكاليات املادية  مؤهلة كفاية وبحاجة إىل تدعيم وتدريب أكثر؛ باملقابل، فإن إش
ــمح  ــائل اإلعالم عامة، ال تس ــف العربية خاصة، ووس ــي منها الصح ــي تعان الت
ــغيل طواقم مختصة أكثر،  ــين مهنية الطواقم أو حتى تش ــل علـى تحس بالعم

وتفضل كادر الشباب املبتدئين. 
>> لكن هنالك أزمات يف صحيفة "هآرتس" و"القناة العاشرة"، وهي تحافظ 

علـى مهنيتها...
ــث الناس" قادرة أيًضا علـى حفظ مهنيتها، فاملنتج الذي تقدمه الصحيفة  "حدي
ــرة "الزعالنين"، فهذا  ــهادة الجميع، إنما أيًضا بكث ــي، ليس فقط بش راٍق ومهن

مؤشر واضح فعًال علـى أن صحيفتنا قادرة علـى حراسة مصلحة الجماهير. 
>> هل هذا يعني أنكم تتعرضون لضغوطات أحياًنا؟ 

ــى علـى أحد تعرض كافة صحافيينا للضغط، وهنا أقصد بالضغط علـى  ال يخف
مستويين، املحيل واإلسرائييل. علـى املستوى اإلسرائييل يمكن تجاوز ذلك، ويف 
ــاد مخرج قانوني. تكمن  ــكاليات وإيج ــاالت كثيرة يمكن االلتفاف علـى اإلش ح
املشكلة يف الضغوطات املحلية، فعىل سبيل املثال ال الحصر، يصعب التطرق إىل 

موضوع العنف وعائالت اإلجرام دون تعريض نفسك للخطر.
ــن التحقيقات  ــت باب العديد م ــزت بجرأتها، طرق ــاس"، والتي تمي ــث الن "حدي
ــع الثمن، وكان  ــا يف حاالت كثير اضطررنا إىل دف ــتقصائية، لكننا اضطررن االس

الثمن باهًظا. 
ــك أصحاب رؤوس  ــوال، فأحياًنا يقف ل ــط من رؤوس األم ــف إىل ذلك الضغ أض
ــر بمصالحهم؛  ــوع معين يعتبرون أنه يض ــاد إن خضت يف موض ــوال باملرص األم
ــودة. يمكن  ــات، لكنها موج ــا ملثل هذه الضغوط ــر أننا رضخن ــى اآلن ال أذك حت

القول إننا لسنا فريسة سهلة.
>> هل تلمس الدعم من بقية الزمالء الصحافيين؟

ــنا هذا الدعم يف عدة  ــك أن هناك دعم من بقية الزمالء الصحافيين، وملس ال ش
ــة "حديث الناس"،  ــخصي لصحيف ــكل ش ــن، ونعرف أن هناك من يهتم بش أماك
ــكوًرا،  ــبات عدة علـى مهنية الصحيفة مش ــتيوي أكد يف مناس فالزميل فايز اش

وأشاد بعملنا. 
ــه صحيفة "حديث  ــبق الصحايف الذي تقوم ب ــي أحياًنا عدم احترام الس يزعجن
الناس"، وعدم منحها "الكريديت" الذي تستحق، فهناك العديد من املوضوعات 

ــرى  ــري، وج ــكل حص ــا بش ــا عليه ــي عملن الت
التطرق إليها يف وسائل إعالم أخرى دون ذكر 
ــراد عائلة  ــهاد عدد من أف ــدر؛ مثًال استش املص
ــوريا، هذا املوضوع كان  الواكد يف الغوطة بس
ــرى التطرق إليه  ــا لـ"حديث الناس"، وج حصرًيّ

يف جميع وسائل اإلعالم دون ذكر املصدر. 
ــا أن مجتمعنا ال يحب توجيه  ويزعجني أحيان
ــاع أحدهم عن موقفه  ــه، وبدًال من دف النقد ل
ــا أن يتصل ويهدد، وإما  بالحجة والبرهان، إم

أن يقاطع. 
>> يف الختام، كيف تتعامل "حديث الناس" 
مع الزمالء الصحافيين، ولماذا تركها بعض 

الزمالء؟ 
ــهادة الجميع، تعاملنا مع الزمالء املراسلين  بش
ــغل ما يقارب الخمسة  بصورة ودية، اليوم نش
ــباب  ــة فألس ــادر الصحيف ــن غ ــلين، وم مراس
ــم جميًعا  ــه وبتفرغه، وله ــخصية تتعلق ب ش
ــى تواصل  ــى أننا علـ ــن كل االحترام، حت نك

دائم مع الجميع. 

عدد وسائل اإلعالم آخذ 
باالزدياد، ومن املفترض 

أن يكون هذا محفًزا جيًدا 
للتنافس، لكن علـى أرض 

الواقع األمور مختلفة قليًال 
والكل ينسخ عن الكل.

مجتمعنا ال يحب توجيه 
النقد لـــه، وبدًال من دفاع 

أحدهم عـــن موقفه بالحجة 
والبرهان، إما أن يتصل 
ويهدد، وإما أن يقاطع. 
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كتبت: غدير الشافعي

ــرائيل  -  ــج إس "Branding Israel" (براندين
ــويقية  ــالت إعالمية تس ــرائيل)؛ حم ــم إس َوْس
ــرائيل لتبييض  ــنها وتمولها حكومات إس تش
ــركات العدالة  ــّدي لح ــا، والتص ــا عاملًيّ صورته

الداعمة لفلسطين.

ــليط الضوء علـى  ــذه املقالة إىل تس ــدف ه ته

ــض اآلليات  ــارة إىل بع ــرائيل)، واإلش ــم إس ــالت "Branding Israel"  (َوْس حم
ــات التي تمولها حكومات إسرائيل وجماعات اللوبي الصهيوني، علًنا  واملؤسس
وخفيًة، بهدف تغليف إسرائيل بوجه زائف أمام العالـم، وصرف النظر عن نظام 

الفصل العنصري، واالحتالل، واإلخالل املستمر بالقانون الدويل.

يف تقرير ملعهد "ِرئوت - Reut" اإلسرائييل، بعنوان "تحّدي نزع الشرعية"، يجري 
ــي الصهيوني يف  ــرائيل واللوب ــود التي تبذلها إس ــديد عل أهمية الجه التش
حمالتهم الترويجية إلسرائيل "Branding Israel"، والدور املفصيل الذي تقوم 
به هذه الحمالت يف رسم صورة زائفه إلسرائيل والتصدي للدعم العاملي املتزايد 
ــم والتأييد العاملي  ــطين، وعلـى وجه التحديد روافد الدع ــة العدالة لفلس لحرك

.(BDS) املتزايد لحملة املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات

ــا إىل "التخريب"  ــو علًن ــة صهيونية تدع ــوت" مؤسس ــره أن "ِرئ ــر ذك ــن الجدي م
ا  و"الهجوم" علـى حركات التضامن مع فلسطين، وقد لفتت األنظار مؤخًرا، محلًيّ
ــْر - بطاقة ثمن) علـى  ــن عمليات "תג מחיר" (تاْج ِمحي ــا، عندما قامت بش وعاملًيّ
مواقع فلسطينية، من بينها االنتفاضة اإللكترونية، وأعلنت عن فخرها بتنفيذ 
ــاءة  ــن هجمات هدفها اإلس ــتوطنين يف ش ــن يمينيين ومس ــات متطرفي سياس
للفلسطينيين. لكن يف الحقيقية، يجسد معهد "ِرئوت" مثاًال واحًدا فقط للعديد 
ــرائيل والجماعات  ــة التي تعمل حكومات إس ــات واملكاتب الحكومي من املؤسس
الصهيونية العاملية علـى تجنيدها وتحريكها، بهدف التصدي ألي نقد أو حراك 

يهدد استمرارية نظام الفصل العنصري.

كيف تحولـت إسرائيل من   محتل إىل دولة عصرية:

  BRANDING
ISRAEL

عــن الـ  
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بداية الطريق؛ من دولة دينية عسكرية إىل دولة عصرية
بدأت جهود تحسين وتجميل صورة إسرائيل، يف الواقع، عام 2002، حيث باشر 
ــارية  ــة واملالية، َوْضَع خطة استش ــن وزارة الخارجي ــس الوزراء وكلٌّ م ــب رئي مكت
ا يف جميع أنحاء العالـم، مستخدمة نخبة من أفضل  ــرائيل إيجابًيّ ــويق إس لتس
ــد انطلقت هذه  ــدة األمريكية. وق ــويقيين يف الواليات املتح ــارين التس املستش
ــر َوْسم الدول (Country Brand Index)، علـى  الجهود يف  أعقاب صدور مؤش
ــويق العالمات التجارية  ــد وكالة "Future Brand"، وهي وكالة تصميم وتس ي
ــة، والصناعة،  ــص الثقاف ــنوية يف مواضيع تخ ــتها الس ــة، وتتركز دراس الدولي
ــام الدول يف  ــة تحديد كيفية ارتس ــؤون العامة للدولة، بغي ــاد، والش واالقتص
ــوم لجنة دولية مكونة من الخبراء، بما يف ذلك رجال األعمال  نظر العالـم؛ وتق
ــياح، واملختصون يف مجال السياسات العامة، واملحللون يف وسائل اإلعالم،  والس

بتقييم َوْسم الدولة، وبالتايل إدراجها وفًقا للنتائج يف مؤشر وسم الدول.

ــة واملالية ثالث  ــوزراء ووزارة الخارجي ــب رئيس ال ــتثمر مكت ــاب ذلك، اس يف أعق
ــم النتائج التي  ــام 2005، وبعد تقدي ــاور والتخطيط، ويف ع ــنوات من التش س
 " Brand Israel" ــة ــرائيلية، انطلقت حمل ــا لوزارة الخارجية اإلس ــوا إليه توصل
ــرائيل وتغيير َوْسِمها من  ــرائيل)، والتي هدفت إىل إعادة تغليف إس (براند إس

دولة عسكرية دينية، لدولة متطورة تنبض بالحياة العصرية.

ــتغرق 20 عاًما أو  ــا يمكن أن يس ــم جديد له ــف دولة وصياغة َوْس ــادة تغلي "إع

ــرد توليد  ــن مج ــر م ــوط بأكث ــه من ــر، ألن أكث
ــل علينا دمج  ــرائيل، ب قصص إيجابية عن إس
ــى  ــه، وعلـ ــيء نفعل ــكل ش ــص ب ــذه القص ه
ــؤولية املشاركة وتعزيز  اإلسرائيليين تقع مس
ــه ديفيد  ــا صّرح ب ــه". هذا م ــوم ب ــن نق كل م
سارانغا (David Saranga)، القنصل لإلعالم 
ــات  الوالي يف  ــرائيل  إلس ــة  العام ــؤون  والش

املتحدة.

ُع َوْسَمها إسرائيل ُتَوِسّ
ــام 2006، بدأت وزارة الخارجية توظيَف  يف ع
ــَتْخَدُم يف التسويق والتجارة  آليات مهنية ُتْس
ــعة وباهظة  ــت حمالت واس ــالم، وأطلق واإلع
ــرائيل يف العالـم  ــورة إس ــة لتغيير ص التكلف
ــخ، وإرهاب،  ــرب، وصواري ــة جيش، وح من دول
ــة عصرية،  ــع، إىل دولة متقدم ــالل، وقم واحت
ــة للحريات. وقد  ا، وواح ــا وأكاديمًيّ غنية فنًيّ
ــى ضروره  ــاعيها علـ ــوزارة يف مس ــددت ال ش

كيف تحولـت إسرائيل من   محتل إىل دولة عصرية:

"إعادة تغليف دولة وصياغة َوْســم جديد لها يمكن أن يســتغرق 20 عاًما أو أكثر، ألنه منوط 

بأكثر من مجرد توليد قصص إيجابية عن إسرائيل."

"كشفت الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل(PACBI)، عن مضمون 

نص عقد يوّقع بين فنانين إسرائيليين مع حكومتهم عندما  ُيْدعى الفنان لحضور حدث دويل."
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ــرض  الغ ــذا  وله ــا،  وعاملًيّ ــا  محلًيّ ــيق  التنس
ــرائيل وأوروبا  ــكلت مجموعات تركيز يف إس ش
ــاح الحملة يف  ــم الدولة ومدى نج ــد َوْس لتحدي
ــتأجرت  ــٍه زائف، ثم اس ــرائيل بوج ــف إس تغلي
ــوق،  ــركة أبحاث الس ــي ش ــب "TNS"، وه مكت
ــرائيل الجديد يف  ــِم إس ــم َوْس ــص مفاهي لفح
ا  ــا تجريبًيّ ــم مولت برنامًج ــة مختلفة. ث 13 دول
ــل الحياة"  ــكار من أج ــرائيل: االبت ــمى "إس يس
ــدو أهاروني  ــار عي ــو، كندا؛ وقد أش يف تورونت
ــرائيل يف  (Ido Aharani)، القنصل العام إلس
ــب إلدارة وترويج  ــس أول مكت ــورك، ورئي نيوي
ــرائيل، إىل أنه علـى إسرائيل  ــم إس حمالت َوْس
ــة التأكيد علـى اإلنجازات  وجميع وكالء الحمل
ــة والعلمية  ــة والطبي ــة، التكنولوجي اإليجابي
للدولة اليهودية، بدًال من التركيز علـى الصراع 
ــي علـى  ــد أهارون ــالل؛ وأك ــي واالحت السياس
أهمية خلق مبادرات تشمل البعثات الصحافية 
ــخصيات  ــرائيل، أو بعثات مكونة من ش إىل إس
ــدد كذلك علـى ضرورة  قياديه يف املجتمع؛ وش

ــذ، والتي تضم  ــات الطعام والنبي ــينمائية، ومهرجان ــات الس ــم املهرجان تنظي
منتجات من صنع إسرائيل.

فنانون يف خدمة "صورة" إسرائيل
ــِم  ــدة يف حمالت َوْس ــة ومتزاي ــرية هائل ــة وبش ــوارد مادي ــرائيل م ــدت إس رص
ــرائيل، واعتمدت يف ذلك علـى املؤسسات الثقافية واألكاديمية والفنانين  إس
ــم الصورة  ــدور مفصيل يف رس ــون ب ــؤالء يقوم ــا أن ه ــرائيليين، إلدراكه اإلس
ــا، وواحًة  ا وأكاديمًيّ ــًة ثقافًيّ ــًة، وغني ــًة متقدمًة عصري ــرائيل دول ــة إلس الزائف
ــة األكاديمية والثقافية  ــطينية للمقاطع ــفت الحملة الفلس للحريات. وقد كش
ــرائيليين مع  ُع بين فنانين إس ــرائيل (PACBI)، عن مضمون نص عقد ُيَوَقّ إلس
ــر لالهتمام أن  ــان لحضور حدث دويل؛ ومن املثي ــا  ُيْدعى الفن ــم عندم حكومته
ــت "دعوة" علـى اإلطالق، بل إن الحكومة  ــف عن أن هذه ليس نص العقد يكش
ــرائيلية هي التي تدعو نفسها بنفسها لألحداث الدولية، إذ ُيْدَفُع الفنان  اإلس
لحضور الحدث املنتظر وُتغّطى جميع مصاريف سفره وإقامته يف الخارج، علـى 
ــية، من  ــرائيل السياس ــوم باملقابل "مزود الخدمة بتعزيز مصالح دولة إس أن يق
ــرائيل  ــاهمة يف خلق صورة إيجابية إلس خالل الثقافة والفن، بما يف ذلك املس
ــان الفنانين واملحافل الفنية  ــخة يف أذه تتناقض مع الصورة الحقيقيه الراس

يف العالـم."

صعوبات تواجه الحملة، واقتراح الـ "بينك واشينج"
ــم إسرائيل تحّديات جمة، من أهمها  ــتثمرة، واجهت حملة َوْس رغم الجهود املس
East West Global Nation Brand Percep-" ــى ــر دويل ُيدع أنها يف مؤش
ــة، مدرجة يف مرتبة  ـــ 192 من أصل 200 دول ــة ال ــت املرتب tion Index"، احتّل
ــودان! وعلـى أثر  ــن، وقبل الس ــا، واليم ــمالية، وكوب ــة خلف كوريا الش متدني
اإلخفاقات يف تحقيق أهداف الحملة املنشودة، انتقد مراقب الدولة يف تقريره 
ــدم إنجاز الكثير رغم  ــة للحملة، متهًما إّياها بع ــام 2011 إدارة وزارة الخارجي ع

إنفاق حوايل 100 مليون شاقل!

ــل إىل نشوء مبادرات تبييض أخرى لتنضم لجهود الـ "הסברה"  أّدى هذا الفش
ــن أهمها  ــي، وم ــم إيجاب ــرائيل بَوْس ــف إس ــباراه – Hasbara) وتغلي (الهاس
ــتراتيجّية الـ "البينك – واشينج" (Pinkwashing)، أو ما ُيسّمى "بالغسيل  اس
ــة من إسرائيل  ــينج" محاولة بائس ــتراتيجية "البينك - واش الوردي". تعتبر اس
ــورة زائفة لواحة  ــن واملثليات يف ترويج ص ــتخدام حقوق املثليي ومؤيديها الس
الحريات وجنة املثليين واملثليات، بهدف التستر علـى انتهاكات حقوق اإلنسان 
ــدة 340 مليون  ــف الحملة الجدي ــد بلغت تكالي ا، وق ــا عاملًيّ ــرف النظر عنه وص
شيقل، وكانت قد اشتركت يف تمويلها كل من بلدية تل أبيب ووزارة السياحة 
اإلسرائيلية، وقامت بشن حمالت تروج ملدينة تل أبيب علـى أنها جنة للمثليين 
ــارة تل أبيب  ــيل يف العالـم لزي ــراد املجتمع املث ــت دعوات ألف ــات، ووجه واملثلي

واالستمتاع بسياحة وتجربة مثلية شائقة. 

وتعتبر استراتيجية "البينك واشينج" األشد خطورة، حتى اآلن، من بين حمالت 
ــم إسرائيل، ألنها ُتْسَتخَدُم يف تصوير األخيرة َنْفَسها داعمة للمثلية، ورسم  َوْس
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ــة! ويف هذا  ــن رهاب املثلي ا ويعاني م ــا ورجعًيّ ــطيني، متخلًف ــر، أي الفلس اآلخ
الخطاب تعزيز لالستعالء الصهيوني واستفزاز للمجتمع الفلسطيني.

ــدي  ــطيني بالتص ــيل الفلس ــع املث ــطاء يف املجتم ــض النش ــوم بع ــك، يق  لذل
ا، والتشبيك مع أفراد  ــتراتيجية "البينك واشينج" عن طريق رفع الوعي عاملًيّ الس
ــا وأوروبا بهدف تنظيم حراك  ــات من املجتمع املثيل العاملي يف أمريكي ومجموع
ــي يعاني منها كل  ــديد علـى االنتهاكات الت ــينج"، والتش ملحاربة "البينك واش

الفلسطينيين، مثليين وغير مثليين، علـى حد سواء.

حملة التعايش السلمي
ــلمي، وكانت  ــة التعايش الس ــرائيل، كذب ــم إس ــدم حمالت وس ــهر وأق ومن أش
حكومات إسرائيل قد خصصت العديد من البرامج واملوارد لتعزيز رواية كاذبة عن 
ــلمي بين مواطنيها اليهود والعرب، خاصة أولئك الذين يعيشون  التعايش الس
ــد وكالء يحققون  ــات جّمة لتجني ــة، ووظفت ميزاني ــدات املختلط ــدن والبل يف امل
ــلمون  هذا الغرض، مثلما يظهر يف مقالة ألحد طالب جامعة حيفا، بعنوان "املس
ــين صورة إسرائيل العاملية"، حيث يصف بفخٍر  والدروز واليهود، طالب مًعا لتحس
ــرائيل العاملية. غير أن  واعتزاز كيفية تدريب الطالب لتقويض حركة مقاطعة إس
ــمها الحملة، إذ  ــع يف جامعة حيفا ال يمت بصلة للصورة الزائفة التي ترس الواق
ــة  ــى مدينة غزة، قام بعض الطالب بممارس ــرائييل علـ ــه وخالل القصف اإلس أن
ــنها حكومة إسرائيل، لكن  حقهم الطبيعي باالحتجاج علـى الهجمات التي تش
ــرم الجامعي ودعتهم  "بأنصار  ــة حيفا منعت الطالب من التظاهر يف الح جامع

اإلرهابيين".

إسرائيل تجّير الـ New Media لخدمتها
ــبكات االجتماعية مثل  ــة للش ــوارد جم ــرائيل م ــرة، رصدت إس ــة األخي يف اآلون
ــق تدريب وحدات  ــنته عن طري ــا، بصفتها مورًدا يمكن أنس ــبوك" وغيره "الفيس
ــفراء يروجون َوْسَم إسرائيل دولَة حريات  من طالب الجامعات، والذين يعملون س
ــبكاتهم االجتماعية؛ ويحصل الطالب القياديون  متعددة الثقافات، من خالل ش
ــكيل رأي عام  ــرائيل يف تش ــل خدماتهم لحكومة إس ــح تعليمية مقاب ــى من علـ
ــرائيلية بالتعاون مع هذه البرامج،  إيجابي تجاه الدولة، وتقوم الجامعات اإلس
ــة الزائفة علـى انتهاكات  ــجيع وتفريغ أفضل طالبها لالندماج يف التغطي وتش

الحكومة.

ــرائيل تخسر معركة العالقات  ــف هذه البرامج عن أن إس يف نهاية املطاف، تكش
ــين صورتها، أما  ــتثمار موارد ضخمة لتحس ــك فهي تضطر إىل اس ــة، ولذل العام
ــذا املضمار، فيؤكد  ــرائيلية يف ه ــات األكاديمية اإلس الجهد الذي تبذله املؤسس
ــز القيم  ــدًال من تعزي ــرائيل، ب ــات حكومات إس ــة سياس ــا يف خدم ــى دورهــ علـ

األكاديمية والنزاهة.

ــة للمثليين  ــها جّن ــويق نفس ــرائيل يف تس ــي تبذلها إس ــود الت ــن للجه ال يمك
ــارة، أن يمحو وصمة  ــال والتج ــة، أو مركًزا لألعم ــال" يف الغاب ــات، أو "في واملثلّي
ــي تتمتع بها مبادئ االتحاد األوروبي  ــار االحتالل، أو املس بالقوة الرمزية الت ع

ــن تأثير حركة املقاطعة  التوجيهية، أو الحد م
وفرض العقوبات وسحب االستثمارات. 

ــتثمارات وفرض  ــحب االس حمله املقاطعة وس
العقوبات (BDS) نجحت بالفعل، ال يف تدمير 
ــًال بعيد  ــذي ما زال أم ــرائيل، وال ــاد إس اقتص
ــاز ال يقل أهمية عن  ــال، إنما بتحقيق إنج املن
ــة وآلياتها،  ــالل معايير املقاطع ــك، فمن خ ذل
ــرائيل  ــة إس ــر مكان ــة يف تدمي ــت الحمل نجح
ــة األفراد  ــة، وزعزعة ثق ــاحة الدولي علـى الس

ا. واملجتمعات بها عاملًيّ

كانت حكومات إسرائيل قد 
خصصت العديد من البرامج 
واملوارد لتعزيز رواية كاذبة 
عن التعايش السلمي بين 

مواطنيها اليهود والعرب

تعتبر استراتيجية "البينك 
واشينج" األشد خطورة، حتى 

اآلن، من بين حمالت َوْسم 
إسرائيل، ألنها ُتْسَتخَدُم يف 

تصوير األخيرة َنْفَسها داعمة 
للمثلية، ورسم اآلخر، أي 

ا  الفلسطيني، متخلًفا ورجعًيّ
ويعاني من رهاب املثلية! ويف 
هذا الخطاب تعزيز لالستعالء 

الصهيوني واستفزاز للمجتمع 
الفلسطيني.
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سماح بصول

شــهد التاريخ استخدام األنظمة السياسية للســينما وسيلًة ترويجية، 
فالنظامان الفاشــي يف إيطاليا والنازي يف ألمانيا استخدما السينما 
وسيلًة للتأثير علـى عقول الناس، وذلك عن طريق إنتاج أفالم دعائية 
تخــدم مصالحهما. كانت الســينما، رغم عدم تطورها آنذاك، وســيلة 
ومنفًذا لبث األجندات السياســية بصورة سلســة، وقد قدمت الدعاية 
يف تلك الحقبة علـى شــكل أفالم رســوم متحركة أو  قصص واقعية 
تصّور هذه األنظمة وسيادتها علـى أنها المالذ الوحيد للشعب، وُتجّيُر 
الحروب لتتحول من جرائم إىل طوق نجاة ودفاع عن الوطن والذات. يف 
إسرائيل، ومنذ قيام الدولة، اعُتِمَدْت السينما وسيلًة لرفع المعنويات 
يف صفوف الشــعب، والتأكيد علـى حلم الدولة واالســتقالل بكل ما 
يتضمنه من استصالح لألراضي، وبناء المدن، وإنشاء الحياة الثقافية، 

وتصوير البالد كأنها تخلو من سكانها العرب وتنتظر الخالص.

"السينما" في 
خدمة الدعاية 

اإلسرائيلية
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أنسنة الجندي اإلسرائييل
برز جانر "أفالم الحرب" بشكل كبير يف السينما اإلسرائيلية، فموضوع الخدمة 
ا يف حياة اإلسرائيليين، إذ ال تكاد تنتهي حرب  ــكرية يشكل محوًرا مركزّيً العس
ــاوالت لغرس  ــس يف هذه األفالم مح ــا أخرى. نلم ــرائيل حرًب ــى تخوض إس حت
ــرائييل ومكانتها يف تحديد مصير مئات  ــاهد اإلس أهمية الحرب يف عقلية املش
آالف اليهود، وهناك محاوالت مستميتة لتصوير "إنسانية" الجندي اإلسرائييل 

مقابل "وحشية" أعدائه الذين يدفعونه "ُمرغًما" لقتلهم!

ــروب التي خاضها،  ــاول إحدى الح ــر من فيلم تن ــرائييل أكث ــّول الجيش اإلس م
ــد الذات"، لكن  ــاًدا للجيش وقياداته إىل حد "جل ــا أفالم تتضمن انتق ــم أنه رغ
ــينما  ــماحه لصّناع الس ــيلة ذكية إلظهار موضوعية الجيش وس ــذا يعتبر وس ه
باالنتقاد، باإلضافة إىل كونها وسيلة إقناع للناس بأن تقديم أوالدهم ضحايا 
ــتمرار  ــانية - قومية لدى قيادات الجيش، لكنه حتمي الس ــُر معضلة إنس ُيعتب

بقاء الدولة. 

ــنوات مختلفة،  ــم ثالثة أفالم ُأْنِتَجْت يف س ــرض يف هذا املقال نموذًجا يض نع
ــة" (2013)، وفيلمان  ــياق "روك يف القصب ــذا الس ــدث األفالم يف ه ــا أح أهمه
ــرب أو حادثة مهمة، وتعكس  ــابقة، تدور أحداثها خالل ح ــنوات س آخران من س
ــمى أفالم حرب وأفالًما مناهضة للحرب، لكنها  وجهات نظر تتفاوت بين ما يس
ــق التركيز عليه فرًدا  ــرائييل عن طري ــنة الجندي اإلس تقع جميًعا يف خانة أنس
ــا جانًبا من أجل هدف  ــاعره وآراؤه التي يضعه ــن مجموعة، له كيانه ومش ضم

"ساٍم"، وهو أمن الدولة ومواطنيها. 

ــة وحازت علـى جوائز، وبهذا  ــاركت األفالم الثالثة يف مهرجانات عاملية مهم ش
ضمن صّناع السينما اإلسرائيلية وصول قصصهم إىل العالـم الغربي، طارحين 
ــم علـى إثارة  ــروب ونتائجها، مع حرصه ــر مختلفة حول خوض الح وجهات نظ
ــاعر من خالل الصوت والصورة املعززة بحوارات عاطفية فيها حنين للبيت،  املش

والعائلة، والحبيبة.

روك يف القصبة (2013)؛ إخراج ياريف هوروفيتش
حاز فيلم "روك يف القصبة" علـى جائزة أفضل فيلم أجنبي يف "مهرجان برلين 
ــة األوىل، حيث تتعرض  ــرة االنتفاض ــو يتحدث عن فت ــينمائي" 2013، وه الس
ــباب الفلسطينيين، ُيْقَتُل  مجموعة الجنود "العتداء" علـى يد مجموعة من الش
خالله أحد الجنود إثر سقوط غسالة علـى رأسه من سطح أحد البيوت. يرى أحد 
ــاب الفلسطيني الذي رمى الغسالة، فُيْختاُر ليشارك مجموعة  الجنود وجه الش

جنود اعتالء سطح أحد البيوت ومراقبة الحي بحًثا عن الفلسطيني املطلوب.

ــاهديه للتفكير باتجاه معين، فنرى يف الدقائق  ــذ بدايته، يدفع الفيلم مش من
ــا "أوالد"، ليتضح لنا فيما بعد أنها تقل  ــة تحمل الفتة كتب عليه األوىل حافل
ــاهد  جنوًدا؛ من الواضح أن الختيار افتتاحية كهذه هدًفا يف التأثير علـى املش
ــية  ــاكين" تزج بهم القيادات السياس وإقناعه بأن هؤالء الجنود "أوالد" و "مس
ــالت تحبهم  ــاعر ولديهم عائ ــر، ذوو مش ــم يف الواقع بش ــاء، لكنه ــا تش حيثم

مّول الجيش اإلسرائييل أكثر 
من فيلم تناول إحدى الحروب 

التـي خاضها، عىل الرغم من 
أنها أفالم تتضمن انتقاًدا 

للجيش وقياداته، إىل حد 
"جلد الذات" أحياًنا، لكن هذا 

يعتبر  وسيلة ذكية إلظهار 
"موضوعية" الجيش.

بالطبع، ال يتخىل الفيلم عن 
إظهار الفلسطيني بصورة 

املتخلف، الفظ، الفقير، 
التعيس، القذر، الذي يتسبب 
بعدم الراحة وانعدام األمن 

للمواطن اإلسرائييل...
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ويحبونها، ولديهم أحالم ورغبات كما نحن 
جميًعا.

يغايل الفيلم يف محاولته "أنسنة" الجندي 
اإلسرائييل، الذي يدخل البيت الفلسطيني 
ويطلب اإلذن العتالء السطح، الجندي الذي 
ــال، ويترك  ــب األطف ــة ويداع ــي التحي يلق
ــطينية  ــة العائلة الفلس ــوًدا علـى طاول نق
 " ــرُّ ــه "ُيْضّطَ ــدي نفس ــذا الجن ــرة... ه الفقي
ــه الجانب  ــا يقابل ــة عندم ــرف بفظاظ للتص
" للتصرف  ّرٌ الفلسطيني بفظاظة! هو "ُمضّطَ
ــا  اختيارّيً ــر  األم ــس  ولي ــة  الطريق ــذه  به
ــوة إىل املنزل  ــهد الدخول عن ــًال يف مش (مث
ــطيني، أو التبول علـى سطح املنزل)،  الفلس
ا مطلوًبا  وهو الجندي ذاته الذي يقتاد شاّبً
ــدث  ــوه" أن يتح ــجون و"يرج ــد الس إىل أح

العبرية لينقذ نفسه من التعذيب!

ــطح  ــي يقضيها الجنود فوق س ــرة علـى األوقات الت ــم بصورة كبي ــز الفيل يرك
ــطيني، ويحاول أن يظهر لنا اإلنسان املوجود داخل الزي العسكري،  املنزل الفلس
ــالم، والعودة إىل البيت،  ــدور بين الجنود حول الحب، واألح ــث التي ت فاألحادي
ورغبتهم يف االستماع إىل املوسيقى، والرقص، وعدم مقدرتهم علـى الدفاع عن 
ــة من عمره -علـى األكثر- عندما  ــطيني يبلغ الخامس ــهم أمام طفل فلس أنفس
ــب بها لعبة  ــد الجنود، ويلع ــا من حقيبة أح ــر قنبلة يدوية أخذه ــل األخي يحم
ــطيني  ــن لألعلـى"... يف هذا املقطع ُيْظِهُر لنا مخرج الفيلم الطفل الفلس "اليدي
املشاكس يهدد مجموعة جنود بقنبلة يدوية، وهم يقفون مرفوعي األيدي دون 
ــهد برمي الطفل  ــوى أحد منهم علـى رمي الطفل برصاصة! وُيْخَتَتُم املش أن يق
ــد أن يصرخ "هللا أكبر"، ليعلن بذلك عن والدة  ــَة يف حضن أحد الجنود بع القنبل

"مخرب جديد"!

ــطيني بصورة املتخلف، الفظ، الفقير،  بالطبع، ال يتخىل الفيلم عن إظهار الفلس
التعيس، القذر، الذي يتسبب بعدم الراحة وانعدام األمن للمواطن اإلسرائييل... 
ــنان الصفراء التالفة، الفلسطيني  ــطيني صاحب الضحكة التائهة واألس الفلس
ــجائر ويلعب  الذي يجلس يف بيته أو أمام دكان أو مقهى يف الحي، يدخن الس
ــطيني يعتيل الجنود  ــل عن العمل... فلس ــطيني غير منتج وعاط ــورق... فلس ال
ــوع من ال يقوى  ــم بالرجاء املذل، بخنوع وخض ــال يلبث أن يقابله ــطح منزله ف س

علـى املواجهة.

يف الفيلم مشاهد عديدة ترتكز علـى الجندي اإلنسان، الشاب الذي يحب الحياة 
ــتفز الجندي ويدفعه  ــطيني الذي يس ــعى نحو املوت؛ مقابله نرى الفلس وال يس

للرد بعنف. 

ــالة التي يحاول الفيلم  ــتمتعون بتواجدنا هنا؟ هذه هي الرس من قال إننا مس
ــروب من الواقع وخلع  ــا الجنود وقادتهم يحاولون اله ــا عندما يصور لن إيصاله
ُش فيه حقيقة  ــة الحياة الطبيعية، يف الوقت الذي ُتَهّمَ ــكر وممارس ثوب العس
ــانية بفعلهم  ــة، وغير إنس ــر منصف ــر طبيعية، وغي ــون حياة غي ــم يفرض كونه
ــن أجل األمن  ــه "حالة" مفروضة م ــر يف الفيلم علـى أن ــذي يظه ــاليل، وال االحت
ــاهد ُتْقصي بعيًدا حقيقة  واألمان، أو "حالة" عينية ومؤقتة تظهرها قصة ومش

االحتالل وبشاعته.

فالس مع بشير ( 2009)؛ إخراج آري فوملان
ــوم  ــو - دراما (الوثائقي - الدرامي) والرس ــز كونه يجمع بين الدوك ــم ممي فيل
ــهادات  ــوم جاءت لتخفف من حدة الش ــدو أن اختيار تقنية الرس ــة، ويب املتحرك
ــاحة  ــخصيات خالل الفيلم، أو إلعطاء مس واالعترافات التي تديل بها بعض الش

حرية أكبر للمخرج كي ينشر تفاصيل ال يمكنه نشرها بوجود ممثلين عاديين.

ــئلة راودته خالل  ــات ألس ــرج عن إجاب ــث فيه املخ ــير" فيلم يبح ــع بش ــس م "فال
ــتغرق العمل إىل أن  ــان األوىل، وقد اس ــا يف حرب لبن ــاركته وبعدها جندّيً مش
ــرب"، وتمنى يف  ــم مناهض للح ــرج بأنه "فيل ــنوات، ووصفه املخ ــع س ــز أرب أنج
إحدى املقابالت معه أن يراه الشباب اإلسرائييل فال  يتمنون أن يصبحوا جنوًدا 
ــاركين يف الفيلم. لكن، رغم تصريحات املخرج، إال أن الفيلم ال يخلو  كهؤالء املش
من محاوالت إظهار الجندي إنساًنا زجت به الظروف إىل مكان قاٍس مرغًما، وهو 

محور الفيلم بالنسبة لنا، نحن 
املشاهدين الفلسطينيين، 
وصف الجنود والقيادات 

العسكرية والسياسية املشاركة 
يف الفيلم ألحداث مجزرة صبرا 

وشاتيال، وتصوير الجيش 
اإلسرائييل علـى أنه ال ناقة 
له وال جمل يف هذه املجزرة، 

فنسمع يف الشهادات – وهي 
ا يف الفيلم –  مركزية جّدً

تكراًرا لكلمات مثل: "سمعنا"، 
و"قيل لنا"، و"يقولون إن"، 

و"هناك من رأى"...
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يتصرف بناًء علـى إنسانيته أو علـى تعليمات من قيادات عليا ليس بمقدوره 
ٌر يف هذه الحرب. ٌر ال ُمَخّيَ رفضها أو تغييرها، لذا فهو ُمَسّيَ

ــف الجنود  ــطينيين، وص ــاهدين الفلس ــبة لنا، نحن املش ــم بالنس ــور الفيل مح
ــداث مجزرة صبرا  ــاركة يف الفيلم ألح ــية املش ــكرية والسياس والقيادات العس
ــه وال جمل يف هذه  ــرائييل علـى أنه ال ناقة ل ــر الجيش اإلس ــاتيال، وتصوي وش
ا يف الفيلم – تكراًرا لكلمات  ــمع يف الشهادات – وهي مركزية جّدً املجزرة، فنس

مثل: "سمعنا"، و"قيل لنا"، و"يقولون إن"، و"هناك من رأى"...

ا من التصريحات التي تهدف إىل تصوير الجيش  ــن الفيلم عدًدا ال نهائّيً يتضم
ا، فالفيلم الذي يتطرق إىل ما بعد حرب لبنان األوىل،  اإلسرائييل جيًشا أخالقّيً
ــية خالل هذه  ــات وتـجارب قـــاس ــل (آري) وما حمله من ذكري ــور لنا البط يص
ــدى ضلوع الجيش  ــئلته، وفـحصه مـ ــعيه إليجاد إجابات علـى أس ــرب، وس الح
ــية  ــات الـوحش ــاتيال، وكل املمارس ــزرة صبرا وش ــدم بصفوفه يف مج ــذي خ ال
ــكان املخيمات الفلسطينية يف لبنان؛ أمـا الشهادات التي  التي تعرض لها س
ــة الـذات  ــية، فتتمحور حـول تبرئ ــكرية وسياس ــخصيات عس ــمعها من ش نس
ــل: "هـناك مجزرة  ــمع جمًال مث ــاتيال، فنس ــؤولية عن مجزرة صبرا وش ــن املس م
ــاتيال... نحن مجبرون علـى وقفها"، أو تأكيَد أحد الجنود  فظيعة يف صبرا وش
ــاركين يف الحرب علـى براءة زميله بقوله: "لـقد كنَت هناك، رأيَت املجزرة  املش
ــبب بها أو  ــك هـو أنك لـم تتس ــا. لكن األهم من ذل ــن من إيقافه ــم تتمك ولـ

تشارك يف تنفيذها".

بوفور (2007)؛ إخراج يوسيف سيدار
ــي لبنان، حيث  ــريط الحدودي جنوب ــذا الفيلم يف منطقة الش ــدور أحداث ه ت
ــرائييل إىل انفجار لغم  ــام يف الجيش اإلس ــدة التخلص من األلغ ــرض وح تتع
ــمى "قلعة البوفور"،  ــزب اهللا" يف الطريق املؤدي إىل ما يس ــه منظمة "ح زرعت
ــدة للخطر يف حال قاموا بجوالت تفقدية،  ــر الذي يعرض حياة أفراد الوح األم
ــف التي ال تنفك "حزب اهللا" عن توجيهها  ــب "معاناتهم" جراء القذائ إىل جان

إىل الثكنة.

يصور الفيلم األشهر األخيرة من وجود الجنود يف املنطقة املذكورة؛ أحاديثهم 
ــخاص  ــم واملضي يف حياتهم كأش ــم بالعودة إىل منازله ــخصية، ورغبته الش

عاديين، وخالفاتهم، والواقع الذي يعيشونه بصفتهم جنوًدا.

وقد أعار الجيش اإلسرائييل طاقم الفيلم عدًدا كبيًرا من املعدات والتجهيزات 
ــن جهة أخرى،  ــكان، لكن م ــرب إىل الواقع قدر اإلم ــي يكون أق ــكرية، ك العس
ــكنازي، وعدد  ــة للجيش يف حينه، جابي أش ــس هيئة األركان العام ــض رئي رف
ــكرية القيادية، تلبية دعوة مشاهدة العرض االحتفايل  ــخصيات العس من الش
ــرائييل "الغيور" ملقاطعته، وذلك لكون ثالثة من  ــم، ودعوا الجمهور اإلس للفيل
ــكرية، األمر الذي يتناقض مع "الروح القومية"  أبطاله لـم يؤدوا الخدمة العس

ومكانة الجيش التي تود املؤسسة العسكرية والفيلم التأكيد عليها.

ــخصية قائد الوحدة، ليراز، الذي يتعامل  ــخصية املركزية يف الفيلم هي ش الش
ــكري بالروح  ــوة وحّدة مع جنوده، تأكيًدا علـى ضرورة تمتع القائد العس بقس

ــة" العالية. باملقابل هناك  القتالية و "املهني
ــراز، والذي  ــن لي ــرب م ــق املق ــري، الصدي أوش
ــه،  غضب ــدة  ح ــن  م ــف  التخفي يف  ــاعده  يس
ــخصية  ــالل هذه الش ــم من خ ــعى الفيل ويس
ــد علـى رغبة الجندي بالعودة إىل  إىل التأكي
ــى مقربة من  ــة وأنه علـ ــن عائلته، خاص حض

إنهاء الخدمة العسكرية اإللزامية. 

ــم "روك يف  ــا يف فيل ــم، كم الفيل ــذا  يف ه
القصبة" (2013)، ثمة استخدام واضح لكلمة 
"أوالد" يف وصف الجنود، وتجنيد مدلوالتها 
ــة،  ــاع والطيب ــة، واالندف ــراءة والعفوي كالب
لتسليط الضوء علـى إنسانية هؤالء الجنود.

لتصوير املكان يف الفيلم أهمية بالغة، فهناك 
ــق واملحدودية  ــرة الضي ــال فك ــة إليص محاول
ــًدا من   ــود، وتحدي ــا الجن ــي منه ــي يعان الت
ــة، حيث  ــة تحت األرضي ــرات الضيق خالل املم
ينامون ويقضون معظم يومهم، وهي تسبب 
شعوًرا باالختناق لدى املشاهد، وما يتبع ذلك 
ــك اللحظات  ــه! أضف إىل ذل ــن تضامن مع م
السعيدة التي "يسرقها" الجندي بين قذيفة 
وأخرى، مثل حصوله علـى قطعة حلوى يتلذذ 

بأكلها وسط أكوام التراب والغبار والبارود.

تلخيًصا، يمكن االستنتاج من األفالم الثالثة 
ــش والقيادة  ــي تتناولها املقالة، أن للجي الت
ــاج  ــة يف إنت ــرائيل مصلح ــية يف إس السياس
ــب دعم  ــرب، فهي منفذ لهما لكس أفالم الح
ــم، خاصة  ــرائيل والعالـ ــام يف إس ــرأي الع ال
ــون الحرب رد  ــز علـى ك ــري التركي ــا يج عندم
ــكله أعداء  فعل تجاه الخطر الداهم الذي يش
ــدر  ــاول ق ــش يح ــا، وأن الجي ــرائيل عليه إس
املستطاع تنفيذ عمليات "معقمة“ ضد العدو، 

حرًصا منه علـى سالمة املدنيين األبرياء. 

ــاهد النقاش األخالقي حول جدوى  تكرار مش
وضرورة الحرب، وتكرار وصف الجنود بالسّذج 
األبرياء املنصاعين إلمالءات القيادة، التي ال 
تظهر عادة يف أي مشهد، واملغاالة يف إظهار 
ــه إىل البيت،  ــرد وعواطفه وحنين أهمية الف
ــاف يف صالح  ــة املط ــا نهاي ــب كله ــور تص أم
ــا طوال الوقت  ــرائيلية تصوره بث دعاية إس
ــذي يعاني الظلم  ــا الجانب الوحيد ال وكأنه

واالستفزاز واالعتداء من الجيران العرب!
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"بيت لحــم، الفيلــم الوثائقي الذي ســينجح 
بتجنيد عدد أكبر إىل صفوف الشــاباك"، بهذه 
العبارات عنون الناقــد األدبي لموقع "وااله" 
اإلسرائييل نقده لفيلم "بيت لحم" الذي كتبه 
المخرج يوفال أدلر بالتعاون مع الصحايف عيل 
واكد، مؤكــًدا أن الفيلم هو األنجح يف تصوير  
الواقــع المركــب الــذي نتج بعــد االنتفاضة 

الثانية. 
يف مقابل ذلك، وصف الناقد األدبي لصحيفة 
"هآرتــس"، أوري كالين، العمل "بأفضل فيلم" 
تناول الصراع اإلســرائييل- الفلسطيني، لكنه 
لـــم ُيْخِف أنــه - الفيلم -  بــارع يف التالعب 
األيدولوجــّي، إذ ُأْدِخَلْت إليــه أجندات بصورة 

ا، ال ُتَمّيز إال بعد انتهاء الفيلم." دقيقة جدًّ

ــرائييل للفيلم، فكيف  إذا كان هذا التقييم اإلس
يراه النشطاء يف املجتمع الفلسطيني؟!  ولإلجابة 
ــاهدا  ــخصين ش ــؤال توجهنا إىل ش ــن هذا الس ع

الفيلم، ولكل منهما موقفه الخاص. 

ا بحق  دعائي ومجحف جًدّ
الفلسطيني

يقول لنا الناشط، ابن اللد، زكريا محارب:  "لنتفق 
ــاهدة الفيلم،  ــه من الضروري مش ــة علـى أن بداي
ــرض الطرف  ــاب معرفة ما يع ــل من ب ــى األق علـ
ــات  ا. املعلوم ــطينًيّ ــك فلس ــك، بصفت ــر  عن اآلخ

ــم، وإن كانت صحيحة، فهي مؤملة، لكن ال تخرج عن إطار الدعاية  ــي عرضها الفيل الت
ــاباك، كلنا نعرف أن الشاباك ال  ــة ألنسنة جهاز الش ــرائيلية واملحاوالت البائس اإلس

يتعامل بهذا الود واملحبة مع مجنديه الخونة." 
ــى الخالفات  ــر علـ ــكل كبي ــواء بش ــلط األض ــم س ــارب: "الفيل ــط مح ــاف الناش وأض
ــل جاهًدا ملحاربة ما  ــرائييل علـى أنه عميل ويعم ــطينية الداخلية، فظهر اإلس الفلس
ــطينيون فيما بينهم علـى دفن جثة شهيد؛  ــميه [اإلرهاب]، فيما يتناحر الفلس يس
وأظهر الفيلم أيًضا وحدة إسرائيلية مقابل تفرقة فلسطينية، وسلطة متخاذلة؛ هذا 
ــرورة بقائه يف الضفة بحفظ أمن  ــدم أوًال وأخيًرا فكرة االحتالل، والذي يعلل ض يخ

املواطن الفلسطيني الذي سيعاني بسبب هذا التناحر."
ــبقة حول أن العربي كاذب،  ــة إىل ذلك، قال محارب: "الفيلم يعزز األفكار املس إضاف
ــون الصراحة. من  ــالء يكذبون وال يقول ــى الكابتن ويخدعه، العم ــنفور يكذب علـ س
ــع والطمع إىل املال، الفصائل ال تقوم  ــبقة أيًضا أن العربي يحركه الجش األفكار املس

بما تقوم به عن مبدأ، إنما سعًيا وراء املال، ويف حالة الفيلم مال حماس."
ويف الختام قال محارب: "لعل أسوأ ما عرضه الفيلم هو فكرة أن  العرب ال يؤتمنون، 
ــنفور طوال الوقت بـ [حبيبي]، لكن [حبيبه] - سنفور  فالضابط كان ينادي علـى س

ا!" - قتله بصورة بشعة جًدّ

"بيت لحم"، 
يحاكي واقًعا 

أم ُيجّمل 
االحـتــالل؟!
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هذا الواقع، ملاذا نخفيه ؟
ــن الفيلم علينا أن  ــكندر: "عند الحديث ع ــارات – إس ــت املمثلة رنين بش ــا، قال بدوره
ــي؛ فيما يتعلق بالفني،  ــتوى الفني واملستوى السياس ــتويين، املس نفصل بين مس
ا بصورة كبيرة،  ــى اآلن أنا منبهرة من أداء املمثلين... األداء كان ممتاًزا ومهنًيّ فحت

وأغلب املمثلين المسوا الواقع بأدوارهم."
ــوت أيًضا، كان  ــكندر: "تصوير الفيلم واختيار األماكن، والص ــارات- إس وأضافت بش

ا بصورة كبيرة، وحاكى الواقع مؤكًدا عليه." مهنًيّ
ا، هناك إشكالية كبيرة، فقد قرأت كافة أعمدة النقد التي كتبت  ــًيّ وتابعت: "سياس
ــه، وكنت أفضل لو  انتهى الفيلم بصورة أخرى،  حول الفيلم، والتقيت باملخرج نفس
ــنا كذلك، ال نرغب بقتل اآلخر، نحن مجتمع  ــطينية أعرف أننا لس فأنا  بصفتي فلس
عاطفي وحنون، كنت أفضل لو انتحر سنفور، لكن من ناحية أخرى الحديث يدور عن 

واقع حدث بالفعل، فإذا كان هذا الواقع ملاذا نخفيه، ألنه ُيحرجنا؟!" 

عــن الـفـيـلم 
يوّفر فيلم "بيت لحم" إطاللة علـى العالـم املظلم يف جهاز املخابرات (شاباك)، حيث 

تكون الوسيلة األنجع لتجنيد العميل الوصول إليه من خالل أقرب الناس إليه.
ــؤول  ــاحي هليفي)، مس ــاول الفيلم العالقات املرّكبة التي تجمع بين رازي (تس يتن
ــقيق األصغر لقائد  ــادي مرعي)، الش ــنفور (ش املخابرات عن قضاء بيت لحم، وبين س
ــر من  ــة عش ــنفور عميًال وهو يف الخامس "كتائب األقصى" يف املدينة. يجّند رازي س
ــأ تحت كنف  ــنفور، الذي نش ــتثمر وقًتا طويًال يف بناء عالقتهما. يجد س عمره، ويس

شقيقه، يف رازي، صديًقا وقدوة أبوية، شخًصا يؤمن به ويعتمد عليه.
ــن مطالب رازي  ــنفور أن يناور بي ــره، يحاول س ــر من عم ــابعة عش اآلن، وهو يف الس
ــاة مزدوجة، ويضطر للكذب علـى االثنين.  ــه يعيش حي وبين والئه ألخيه، ويجد نفس
ــف "الشاباك" مدى تورط سنفور يف عمليات شقيقه املطلوب، يجد رازي  عندما يكتش

وسنفور نفسيهما يف وضع صعب.

ــاد رازي  ــد إبع ــنفور بع ــو س ــاُل أخ ــا ُيغت الحًق
ــر عن البلد – بيت لحم- كي ال يصاب؛ بعد  لألخي
ــن "كتائب األقصى"  ــنفور م االغتيال يتقرب س
ــُف هويته، فتقوم الكتائب بطرح خيارين  وُتْكَش
عليه، إما القتل أو االنتقام ألخيه بقتل صديقه 

رازي.
ــًة إقناعه  ــاول بداي ــرازي ويح ــنفور ب يلتقي س
ــض األخير يقوم  ــذه إىل تل أبيب، وبعد رف بأخ

سنفور بقتله بصورة وحشية.
ــات عن طرق تجنيد  ــرض الفيلم أيًضا معلوم يع
ــراع  ص ــك  كذل ــاول  ويتن ــالَءه،  عم ــاباك"  "الش
الفصائل الفلسطينية وتعاون األجهزة األمنية 

الفلسطينية مع نظيرتها اإلسرائيلية. 

تفاصيل عن طاقم الفيلم
ــادي مرعي  ــاحي هليفي (رازي)؛ ش ــل: تس تمثي
ــتملر  ــنفور)؛ هيثم عمري (بدوي)؛ ميخال ش (س
ــليمان  ــام س ــناب (مايا)؛ هش (عينات)؛ إفرات ش

(أبراهيم)؛ جورج إسكندر (ناصر).
ــرف؛ مونتاج: رون عمر؛ تصميم  تصوير: يارون ش
فني: يوآف سيني؛ موسيقى أصلية: يشاي آدر؛ 
ماكياج: أوريل رونين؛ مالبس: يل املبيك؛ اختيار 

املمثلين: ليرون زوهر ونعاما زلتسمان.
ــراتيم" بدعم من "صندوق  ــج الفيلم "باي س أنت
ــينما  للس ــادرة  و"املب ــرائييل"،  اإلس ــينما  الس
ــركة  وش  ،"yes"و ــدس"،  الق يف  ــون  والتلفزي

"أرجوس"، وصناديق أملانية وبلجيكية.



qOz«dÝ≈ w� ÒwMOD�KH�« ÒwÐdF�« lL²−LK�  Òw�öŽ≈ e????????�d� ≠ Âö?????????Ž≈

WWW.ILAM-CENTER.ORG 20

2013 ÊUŁ s¹dAð≠ ©5® œbF�«

عاطف الشاعر *

ــكلها علـى يد  ــرائيل صنيعة غربية بامتياز، فمنذ بدايات تش ــك يف أن إس ال ش
ــل بريطانيا  ــوى الغربية الكبرى مث ــا أن الق ــة أدرك قادته ــة الصهيوني الحرك
ــا  ا لقيامه ــًدّ ــة ج ــة، دول مهم ــدة األمريكي ــات املتح ــا الوالي ــا، والحًق وفرنس
ــنين وجودها منظمات وجمعيات كي  ــتمراريتها، ولذلك أنشأت علـى مر س واس
تساعدها علـى تسويق سياساتها، بل ودعم أنشطتها االحتاللية واالستيطانية، 
ــد كبير بداية،  ــرائيل يف ذلك إىل ح ــطين. نجحت إس وحتى العنصرية، يف فلس
ــها، بل ودعمتها بقوة علـى  ــت بها الدول الكبرى وأثنت علـى تأسيس إذ اعترف
ــاء الدعم  ــانية؛ وج ــية واإلنس ــطينية، السياس ــوق العربية الفلس ــاب الحق حس
ــرائيل يف سياقات عديدة، أبرزها أن إسرائيل نجحت يف  واالحتضان الغربي إلس
ــق بهم من دمار وجودي  ــوء علـى معاناة اليهود يف أوروبا وما لح ــليط الض تس
ــي غير إنساني علـى يد النازية والالسامية، ما أكسبها تعاطف الكثيرين  ونفس
من الغربيين الذين شعروا بالذنب حيال اليهود وما آلت إليه حالهم يف أوروبا؛ 
ــن العرب يف  ــيئة ع ــياق الصور النمطية الس ــذا التعاطف أكثر يف س ــور ه وتبل
ــة وتاريًخا عريقين،  ــال الكثيرين أن للعرب ثقاف ــرب، حيث لـم يخطر علـى ب الغ
وبأن أرضهم، أي فلسطين، ليست كما صورها غالة الصهيونية وأبواقها، خاليًة 
أو تنتمي إىل شعب ال يستحقها، وغير ذلك من االدعاءات واالفتراءات املمقوتة. 

علـى الرغم... لفلسطين صوت يف العالم 
ــطينية ونشاطاتها علـى مدار  رغم ما تقدم، إال أن إصرار الحركة الوطنية الفلس
ــطينيين إىل  ــطين والفلس ــرين غيرت هذه الصور النمطية عن فلس ــرن العش الق
ــى ال مفر منه، وكذلك  ــًما وحقيقة ومعن ــطين اس درجة كبيرة، وجعلت من فلس
ــتعمار.  ــة أو حديث عن االحتالل واالس جزًءا من النقاش العاملي كلما جرت دراس
ــال وألحرار العالـم، ومع الوقت، أصبح  ا للنض ــطين رمًزا معنوًيّ لقد أصبحت فلس
ــن، حتى وإن كان  ــم واإلعالم الغربيين الحديثي ــطينيين صوت يف العالـ للفلس

خافًتا أحياًنا وغير قوي بالدرجة املطلوبة الفعالة، إال أن وجوده بارز.

هناك فرق واضح بين الشق األمريكي 
من اإلعالم الغربي والشــق األوروبي، 
علًما أن كليهمــا ينتميان إىل عالمين 
رأســمالية  أرضيــة  علـــى  يعمــالن 
متشــابهة ومختلفة يف الوقت نفسه. 
يبدو اإلعالم الغربــي األمريكي أكثر 
تغــوًال وغباًء، يف أحيــان كثيرة، فيما 

يتعلق بإسرائيل. 

ما يقوله اإلعالم األمريكي يف محطات 
مثــل "فوكــس نيــوز" وغيرهــا ممن 
تنتمي إىل أحزاب يمينية، أسوأ أحياًنا 
مما يقوله اإلعالم اإلســرائييل نفسه 
عن إسرائيل وسياساتها العنصرية ضد 

العرب والفلسطينيين.

إسرائيل وصورتها يف الغرب، بين 
اإلعالم األمريكي واألوروبي
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اإلعالم األمريكي داعم حد الغباء إلسرائيل! 
ومع هذا، فإننا حين نتكلم عن اإلعالم الغربي وتأثير الدعاية اإلسرائيلية عليه، 
ــعب األطراف، إذ ما من إعالم غربي واحد  ــائك ومتش فإننا نتكلم عن موضوع ش
ــتطيع أن نعمم يف هذا املجال  ا ومتعددة، وال نس ــد؛ ثمة قنوات كثيرة جًدّ موح
ــتنتاجات  ــا نقول، لكن يمكن أن نصل إىل بعض االس ــًرا وبثقة مفرطة فيم كثي
ــاك فرًقا  ــدأ بالقول إن هن ــوع، وهنا نب ــر يف هذا املوض ــد التفكي ــية عن الرئيس
ــي، علًما أن  ــق األوروب ــن اإلعالم الغربي والش ــق األمريكي م ــا بين الش واضًح
ــابهة ومختلفة  ــمالية متش كليهما ينتميان إىل عاملين يعمالن علـى أرضية رأس

يف الوقت نفسه. 

ــرة، فيما  ــاًء، يف أحيان كثي ــوًال وغب ــي األمريكي أكثر تغ ــالم الغرب ــدو اإلع يب
ــا، حتى ألعمالها  ــي أعمى عميق له ــاك تأييد أيديولوج ــرائيل؛ هن يتعلق بإس
ــد عدوانية، لدرجة أن ما يقوله اإلعالم األمريكي يف محطات مثل "فوكس  األش
ــوأ أحياًنا مما يقوله اإلعالم  ــوز" وغيرها ممن تنتمي إىل أحزاب يمينية، أس ني
اإلسرائييل نفسه عن إسرائيل وسياساتها العنصرية ضد العرب والفلسطينيين 
أينما وجدوا، سواًء يف غزة، أو الضفة الغربية، أو يف الداخل الفلسطيني، أو يف 
الشتات. إعالم مثل هذا، وبشكٍل عام، يصور الفلسطينيين علـى أنهم إرهابيون 
ــرائيلية  ــة اإلس ــعب "فائض عن الحاجة"، ويتحدث بثقة عن جدارة السياس أو ش
ــذا، فالدعاية  ــا والعالـم الغربي، وله ــن قيم أمريكي ــا وقربها م وديمقراطيته
ــا كثيرة يف  ــم تجد أبواًق ــطينيين وحقوقه ــق بالفلس ــا يتعل ــرائيلية فيم اإلس
ــمي، سواًء املكتوب أو املرئي؛ فحينما يتكلم  أمريكيا، وخصوًصا يف اإلعالم الرس
ــرائيل وأمنها يف  ــن أي دولة يف العالـم العربي، يضع إس ــس أمريكي ع أي رئي
جوهر حديثه، علـى نحٍو ُيْظِهُر مدى تغلغل الدعاية اإلسرائيلية عن الفلسطينيين 
والعرب يف الوعي والالوعي األمريكيين علـى حٍد سواء. ما تقوله إسرائيل حول 
ــاب األيديولوجي األمريكي  ــتمر هو جزء من الخط تعرضها لتهديد وجودي مس
ــرائيل  ــن املنطقة، ويذهب األمر إىل أبعد من ذلك يف اتهام كل من ينتقد إس ع
ــانية؛  ــن اتهامات باطلة وغير إنس ــود، ودون ذلك م ــامية ومعاداة اليه بالالس
ــت يف أمريكيا بعض األصوات واملنابر اإلعالمية التي تعطي  ومع هذا، فقد نم

ــعة وُمِحقة،  ــة، وأحياًنا شاس ــاحة كافي مس
ــل "الديمقراطية  ــطينية، مث للرواية الفلس
ــِض  بع يف  ــنال"  ناش "ذا  ــدة  جري أو  اآلن"، 
ــض كتابات  ــي احتضنت بع ــا، والت كتابته
املفكر الفلسطيني الفذ، البروفيسور إدوارد 
ــدو خافتة  ــذه األصوات تب ــعيد؛ إال أن ه س
ــِيطرة واملدعومة  ــرى اُملس ــة مع األخ باملقارن
ــة  ــع يف السياس ــات لها نفوذ واس من لوبي
ــاك"، لكنها  ــمية، مثل "إيب ــة الرس األمريكي
ــمي  ــة، وال بد من دور عربي فعال، رس مهم

وغير رسمي، إلنعاشها وتقويتها. 

اإلعالم األوروبي، عدا 
أملانيا، متعاطف  مع القضية 

الفلسطينية إىل حّد معين!
ــف، حيث نجد  ــر مختل ــا فاألم ــا يف أوروب أم
ــطينية  تعاطًفا وتفهًما أكبر للقضية الفلس
ــكل  ــذه األيام، حتى إن لـم يكن بالش يف ه
ــن دولة إىل  ــد؛ واألمر يختلف م املطلوب بْع
ــت تتعاطى مع  ــًال ما زال ــا مث ــرى، فأملاني أخ
ــرؤ  ــة وال تج ــي بإيجابي ــاب الصهيون الخط
ــة  ــرائيل بأي صورة ملموس علـى انتقاد إس
ــه  ــج نفس ــع املنه ــا يتب ــة، وإعالمه وحساس

لقد أصبحت فلسطين رمًزا 
ا للنضال وألحرار  معنوًيّ

العالـم، ومع الوقت، أصبح 
للفلسطينيين صوت يف العالـم 

واإلعالم الغربيين الحديثين، 
حتى وإن كان خافًتا أحياًنا 
وغير قوي بالدرجة املطلوبة 
الفعالة، إال أن وجوده بارز.
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ــبه التعامل مع الِعْجِل املقدس فيما  ــرائيلية. هناك ما يش ــات اإلس ويروج للسياس
يتعلق بإسرائيل يف أملانيا لدى الكثير من وسائل اإلعالم الرسمية واملؤثرة، وذلك 
ــتمراريتها،  ــرائيل واس ــبب االرتباط العضوي يف عقول الكثيرين بين قيام إس بس
ــود يف أربعينات القرن  ــة من جرائم بغيضة ضد اليه ــا اقترفته النازية األملاني وم
ــي. إذن، إنها عقدة الذنب يف التعليم والثقافة األملانّيين، املرتبطة بالجرائم  املاض
ــع  ــر ليس كذلك يف بريطانيا، حيث نجد معارضة أوس ــد اليهود يف أوروبا. األم ض
ــل أعمق وأكثر  ــطينيين ولخطابها، وهناك تحلي ــرائيل ضد الفلس ــا تقوم به إس مل
ــا، وإن كانت بعض املجتمعات  ــبيهة بذلك يف فرنس ــة، والصورة تبدو ش موضوعي
ــاتها؛ فهناك  اليهودية األوروبية مؤثرة ولها نفوذ إعالمي يف هذه الدول وسياس
ــرق األوسط  ــاحة ملثقفين عرب للحديث عما يحدث يف الش برامج كثيرة تعطي مس
ــرائيل، وأيًضا تتحدى متحدثين باسم الحكومة اإلسرائيلية دأبوا  وعن سياسة إس
ــن القنوات  ــراض يف كثير م ــة ودون اعت ــرائيلية بسالس ــر الدعاية اإلس ــى نش علـ
ــة؛ وهذا ينطبق علـى اإلعالم املكتوب أيًضا، إذ أن هناك كتاًبا أوروبيين  األمريكي
ــون كثيًرا بالدعاية  ــطينيين، وال يأبه ــانية عن الفلس يكتبون بصورة نزيهة وإنس

أن مـا يـقـوله اإلعالم 
األمريكي يف محطات 

مثل "فوكس نيوز" وغيرها 
ممن تنتمي إىل أحزاب 

يمينية، أسوأ أحياًنا مما 
يقوله اإلعالم اإلسرائييل 

نفسه عن إسرائيل 
وسياساتها العنصرية ضد 

العرب والفلسطينيين أينما 
وجدوا.

أملانيا مثًال ما زالت تتعاطى 
مع الخطاب الصهيوني 
بإيجابية وال تجرؤ علـى 

انتقاد إسرائيل بأي 
صورة ملموسة وحساسة، 

وإعالمها يتبع املنهج 
نفسه ويروج للسياسات 

اإلسرائيلية.
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اإلسرائيلية، ويؤكدون علـى الحقوق الفلسطينية وشرعيتها. 
ــا علـى الخطاب  ــا منفتحة عموًم ــن الثقة، إن أوروب ــد نقول بنوع م ــن هنا، ق م
ــطيني والحقوق الوطنية الفلسطينية، وهناك انتقاد أكبر إلسرائيل يف  الفلس
ــا، وجرائد ليبرالية إىل حد ما،  ــوات كثيرة، مثل "القناة الرابعة" يف بريطاني قن
ــب التعميم التام، أو  ــت"، ولذلك فإنه من الصع ــل "الغارديان" و"اإلندبندن مث

حتى شبه التام. 
ــورة التي كانت  ــالم الغربي، لكن ليس بالص ــرائيلية حية يف اإلع الدعاية اإلس
ــم يكن للعرب  ــبه تامة، ولـ ــيطرًة ش ــيطرًة س ــا يف املاضي، حيث كانت مس عليه
ــطينية ولحقوق الفلسطينيين  نصيب إعالمي من الفهم الغربي للقضية الفلس
يف أرضهم وعليها. إن التغيير يف اإلعالم األوروبي لصالح الفلسطينيين مقلق 
ــة كبيرة، مثل  ــرائيل عدواني ــات أظهرت فيها إس ــا يف أوق ــرائيل، وخصوًص إلس
ــزة يف عامي 2009 و 2012، وقبل ذلك أيًضا. يف كلتا الحالتين،  حربيها علـى غ
ــخرت  ــتعماريًة واحتالليًة عدوانية. س ــى حقيقتها قوًة اس ــرائيل علـ ظهرت إس
ــفاراتها ومجموعات  ــالل س ــاطات محمومة من خ ــة ونش ــرائيل أدوات دعاي إس
ضغط تابعة لها من أجل تسويق ما تدعيه حول أنها الديمقراطية الوحيدة يف 
ا، واستخدمت كذلك الخطاب  ــرق األوسط، وأنها األكثر قرًبا من الغرب قيمًيّ الش
ــن ال يبدو هذا مقنًعا لكثير من  ــي فيما يتعلق بالحرب علـى اإلرهاب؛ لك الغرب
ــبُه الّسأم  ــكِل عام، فهناك ما ُيش األوروبيين، وللقنوات اإلعالمية األوروبية بش
ــة احتاللية تجعل من  ــف عقلية عنفي ــها خل ــرائيل وعدوانيتها، وتمترس من إس
السالم والتعايش معها أمًرا صعًبا، وقد أثبتت إسرائيل ذلك بسياسات عنصرية 
ــاس  ــًال، الذي يفصل بين الناس علـى أس ــدار الفصل العنصري مث ــررة، فج متك
ــذا فإن كثيًرا  ــاتها، وله ــكل رمًزا قبيًحا لسياس ــم اإلثنية والوطنية، يش هويته
ا  ــتعمارًيّ ــن التقارير التلفزيونية األوروبية عادة ما ُتظهُر صوًرا للجدار رمًزا اس م
ُر الكثيرين بجدار برلين وغيره من الُجُدِر التي قسمت الناس علـى  قبيًحا، إذ ُيَذِكّ

أسس عنصرية. 

النوافذ األوروبية
ــة الدق،  ــرب مواصل ــطينيين والع ــى الفلس ــدم، يتوجب علـ ــى ما تق ــاًء علـ بن
خصوًصا علـى األبواب "والنوافذ" األوروبية اإلعالمية، لنشر روايتهم التاريخية 

والسياسية حول كونهم شعًبا مضطهًدا 
ــي  ــرعي وعدوان ــر ش ــالل غي ــت احت وتح
ــية  األساس ــة  الدولي ــرائع  للش ــف  مخال
ــه؛ ولفعل  ُم ــالل وُتَجِرّ ُم االحت ــي ُتَحِرّ الت
ــاج  يحت ــر،  أكث ــة  ناجع ــورة  بص ــذا  ه
ــؤ  ــرب إىل كادر كف ــطينيون والع الفلس
ــة  األوروبي ــات  والثقاف ــات  اللغ ــرف  يع
ــية، ويعرف كيف يخاطب ويحاور  الرئيس
ــورة  ــات بص ــذه الثقاف ــع ه ــاور م ويتح
ــانية فوق كل  ــة وعقالنية، وإنس منطقي
ذلك، ألن القضية الفلسطينية  بأبعادها 
ــانية وتحتاج  ــة إنس ــية التاريخي الرئيس
ــاني، ويملك  إىل من يفهم ُعْمَقها اإلنس
ــذه  به ــن  اآلخري إىل  ــه  إيصال ــات  مقوم
ــمُع الحق  الطريقة؛ وعاجًال أم آجًال، سُيْس

وينتصر.       

           

* أســتاذ جامعي يف جامعة لنــدن، من أصل 
*  فلســطيني، وهو متخصص يف الدراســات 
العربية، وخصوًصا يف الجانب األدبي والثقايف 

منها، عالقتهما وتداخلهما مع السياسة. 

إن التغيير يف اإلعـــالم 
األوروبي لصالح 

الفلسطينيين مقلق 
إلسرائيل، وخصوًصا يف 

أوقــات أظهرت فيها 
إسرائيل عـــدوانـيــة كبيرة، 
مـثـــل حربيها علـى غزة يف 

عـامي 2009 و 2012.
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تقرير: ياسر العقبي

ــاة "i24NEWS"، التي  ــر من تموز/ يوليو 2013، انطلقت قن ــابع عش يوم الس
ــعى هذه القناة، والتي بادر إىل تأسيسها  ــرائيل لكل العالـم. تس تبث من إس
ــرة  ــرائيل "الجزي ــون يف إس ــماها املحلل ــي، وأس ــك دره ــال باتري ــل األعم رج
ــرائيلية"، وفًقا لإلعالم العبري، إىل ترويج "الزاوية اإلسرائيلية" املتعلقة  اإلس
ــة والعالـم، بثالث لغات  ــرائيل واملنطق ــات اإلخبارية الكبيرة يف إس باملوضوع
مختلفة، العربية واإلنجليزية والفرنسية، يف الوقت الذي فشلت فيه املساعي 

اإلسرائيلية إلقامة قناة دعائية حكومية موجهة للعالـم العربي. 
ا يف  ــخاص األثرياء جًدّ ــي، ويعتبر أحد األش ــي قطُب إعالم يهودي فرنس دره
ــا؛ يف عام 2009 دخل إىل سوق االتصاالت اإلسرائييل عندما ابتاع شركة  فرنس

كوابل HOT، وفوًرا بعد ذلك شركة "ميرس" لالتصاالت. 
ــن يف االتفاقات  ــدة، لك ــاة الجدي ــورو لصالح القن ــون ي ــي 20 ملي ــّول دره ح
الرسمية لـم ُيذكر بأنه من ضمن مالكي القناة، إنما مساهم فقط! أما املالكون 
ــجلون فهم املدير العام فرانك ملول، ورجل األعمال نيكوال روتكوبب، من  املس

لوكسمبورغ، من حيث حصلت القناة علـى رخصة بث عبر األقمار الصناعية.
ــليمان الشافعي، الذي عمل مدة  ــم العربي يف القناة الصحايف س يدير القس
ــذي يؤكد يف  ــاع غزة، وال ــرائيلية يف قط ــاة الثانية اإلس ــًال للقن ــة مراس طويل

حديثه معنا، ورغم التعريف، علـى أن "القناة 
ــة رخصتها من  ــرائيلية، بل أوروبي ــت إس ليس
ــص  وترخي ــار  إط يف  ــل  وتعم ــمبورغ،  لوكس

أوروبيين."
ــة، لـم يمنح مجلس الكوابل  حتى هذه املرحل
ــث يف  ــا للب ــاَة إذًن ــة القن ــار الصناعي واألقم
ــاة  ــاهدة القن ــن مش ــك يمك ــرائيل، ولذل إس
ــت فقط، أو  ــى اإلنترن ــا علـ ــر موقعه اآلن عب
ــة أو األجنبية،  ــار الصناعية العربي عبر األقم
ــتوديوهات القناة أقيمت  ــن أّن أس بالرغم م

يف مرفأ مدينة يافا الساحلية.
ــرة  عش ــاة  القن يف  ــي  العرب ــم  القس ــم  يض
يف  ــتة  وس ــون  التلفزي يف  ــتخدمين  مس
اإلنترنيت، ويعتبر هذا القسم أصغر األقسام 
ــبب األول عدم معرفة القائمين  لسببين: الس
علـى القناة مشاكل عرب 48، والسبب الثاني 
ــاءات املتوفرة بين العرب  يكمن يف قلة الكف

يف الداخل، وفق ادعاءات الطاقم العربي.

أضـــواء 
علـى قـنـاة 

* رغم أن للسلطة الفلســطينية مالحظات علـى المحطة اإلسرائيلية الجديدة، ورغم منع "حماس" 
االتصال بها يف قطاع غزة، يؤكد الصحايف ومدير القسم العربي يف" i24NEWS" علـى أن المحطة 

"ليست إسرائيلية، بل عالمية تعمل بترخيص أوروبي" 
* من ميناء يافا تحاول القناة الناشئة استقطاب اهتمام العالـم العربي، وتنال اإلعجاب يف خضم 

قنوات كثيرة، وسط ادعاءات عليها بالالمهنية وتجندها لخدمة الرواية اإلسرائيلية.
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رواتــب مـرتـفـعـة، ومـشـــاهد 
مــن الجـزائـر!

ــالم  اإلع يف  ــا  كنظيرته ــب  الروات ــر  تعتب
ــرائييل من حيث التدريج وشروط العمل،  اإلس
إذ يصل متوسط الراتب إىل نحو 8000 شيقل 
ــم من  ــوايل 2300 دوالر؛ وبالرغ ا، أي ح ــهرًيّ ش
ــًرا، إال أنها ككل القنوات  انطالق القناة مؤخ

الجديدة تعاني أيًضا من "عسر والدة". 
إثر انطالق القناة التلفزيونية عبر اإلنترنيت، 
خاصة بعد مهاجمة القناة من اإلعالم العربي 
عامة، اتضح أن متوسط عدد املتصفحين ارتفع 
ــدول  ــى رأس ال ــر علـ ــت الجزائ ا، وكان ــبًيّ نس
ــاة، تليها املغرب، فمصر، فدبي،  املهتمة بالقن

فالسعودية، ثّم األردن. 
ــا  ــياق: "بدأن ــذا الس ــافعي يف ه ــول الش يق
العمل يف القناة قبل ثالثة أشهر فقط، لكنها 
ــاهدة كبيرين بسبب النشر  تتمتع برواٍج ومش
ــدأ  ــة، إذ ب ــف العربي ــا يف الصح ــف عنه املكث
ــتطالع  ــن باب حب االس ــا م ــرب بمتابعته الع
ــاك متابعة لها من  ــوم عليها، وهن بعد الهج
ــة يف مختلف أنحاء  ــن بالعربي كافة الناطقي

العالـم."
ــافعي: "كان  وحول مميزات القناة يقول الش
التوجه قبل نصف عام أن تبث القناة انطالًقا 
من نقطة الصراع العربي اإلسرائييل، ومن قلب 
ــتوديوهات  الحدث، ولهذا تقرر أن تكون األس
يف يافا؛ وهي ُتعنى بكل األخبار التي تحدث 
ــر من قمر  ــى أكث ــودة علـ ــم، وموج يف العالـ
ــبكة. هدفنا أن  ــى الش ــك علـ ــي، وكذل صناع
ــن عن طريق بث  ــة وإعجاب املتلقي نحظى بثق
ــقف  جميع اآلراء وبحرية تامة، دون تحديد س

لهذه الحرية."

اســتضافات من العالـم العربي... 
عبد الحليم خدام!

ــاهدين، حين  فاجأت القناة، وفق عدد من املش
ــرق لها اإلعالم  ــت إىل مواضيع لـم يتط تطرق
العربي، منها عىل سبيل املثال ال الحصر قضية 
الشيعة يف البحرين؛ أضف إىل ذلك أن القناة 
ــن والصحافيين  ــن املحللي ــتضافت عدًدا م اس
ــي، أبرزهم  ــم العرب ــن العالـ ــخصيات م والش

ــّدام، الذي  ــايل، عبد الحليم خ ــابق واملعارض الح ــوري الس ــب الرئيس الس نائ
تحدث عما يدور يف سوريا وعن آخر املستجدات فيها؛ واستضافت القناة كذلك 

عدًدا من الصحافيين املصريين من معارض ومؤيدي "اإلخوان املسلمين".
ــالميين خالل األزمة الحالية يف مصر، وقد  طرحت القناة رأي الليبراليين واإلس
ــخصيات قيادية ومحللين وصحافيين عبر القمر الصناعي  أجرت لقاءات مع ش
ــرب للحرية التي  ــرة، "ما يؤكد عطش الع ــت مناظرات ح ــكايب"، ونظم أو "الس
ــة"، مثلما يوضح مدير القناة، معلًال  ــح الجميع حق اإلدالء برأيه دون رقاب تمن

أهميتها.

طاقم مهني
ــًدا عن املضامين املخصصة للعالـم العربي، ويف خضم الحديث عن الطاقم،  بعي
ــا األوىل، أن طاقمها  ــاة، ورغم أنها تخطو خطواته ــتخدمون يف القن يرى املس
ــي  ــره أن الطاقمين الفرنس ــن الجدير ذك ــة؛ وم ــة من املهني ــى درجة عالي علـ
ــن يف كل منهما إىل نحو  ــن العربي، إذ يصل عدد العاملي ــزي أكبر م واإلنجلي

ثالثة أضعاف العاملين يف الطاقم العربي.
ــرات األخبار، وهم كل  ــابقة لدى مقدمي نش ومع ذلك، فإن غياب التجربة الس
ــوس (الجش)،  ــار)، وبرنارد طن ــرة)، وفراس حامد (املغ ــن حامد (الناص من ندي
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يؤدي إىل ظهور بعض الشوائب يف التقديم أو االنتقال إىل األخبار العاجلة أو 
ــر، إال أن القائمين علـى النشرات اإلخبارية يرون أن الطاقم يمكنه  البث املباش

تجاوز هذه املرحلة بعد إتمامه مرحلة الخبرة األولية. 
ــاعة الثامنة  ــرة أخبار مركزية تذاع الس ا ثالثة برامج، وهي نش تبث القناة حالًيّ
مساًء، إىل جانب موجز لألخبار كل نصف ساعة ابتداًء من الساعة السابعة مساًء 
ــث فعنوانه "debate" (مناظرة)،  ــرة ليًال، أما البرنامج الثال وحتى الحادية عش
ــع اإلخبارية األبرز يف  ــلط الضوء علـى أحد املواضي ــاعة، وهو يس مدته نصف س
ــرة صباحية وعدد من األنباء  ــتقبلية علـى إضافة نش يوم بثه، وهناك نية مس

املوجزة، ما يضاعف كمية األخبار.

بدون مراسلين ميدانيين
ــي يف القناة، فيسلطان الضوء علـى "الوجه  ــمان اإلنجليزي والفرنس أما القس
ــرائييل الطيب والحسن"، إن صح التعبير، من خالل تغطية مكثفة ألنشطة  اإلس
ــارية تؤيد حقوق الشعب الفلسطيني! حتى أنها ترسل  وفعاليات منظمات يس
ــان" وغيرها، حيث املوقف  ا لتغطية فعاليات "أطباء لحقوق اإلنس مندوًبا خاًصّ
من الشأن الفلسطيني يف منتهى االنفتاح. يجب أن نشير هنا إىل أن البعض 
ــلون  ــم اإلنجليزي يف القناة يعمل فيه صحافيون ومراس ــل ذلك بأن القس يعل

ــابًقا يف صحيفة "هآرتس"  ــوا يعملون س كان
ــوبون  محس ــن  املحرري أن  ــا  وبم ــة،  الليبرالي
ــرائييل، فإن هذا  ــار - الوسط اإلس علـى اليس
ــم  ــى تغطياته ــر علـ ــد كبي ــس إىل ح ينعك
اإلخبارية؛ بينما يدعي آخرون أن األمر يتعلق 
ــل القناة  ــرائيل تعم ــة إلس ــدة تجميلي بأجن

علـى تروجيها.
يف املقابل، يعمل يف القسم العربي مراسالن 
ــا يف الضفة الغربية، وهو  ميدانيان، أحدهم
الصحايف محمد نجيب الذي يواجه ضغوطات 
ــث  الحدي ــون  ــطينية ك الفلس ــلطة  الس ــن  م
ــدم األجندة  ــة تخ ــة دعائي ــن "محط ــدور ع ي
ــم  تكم ــم  لـ ــلطة  الس أن  إال  ــة"،  الصهيوني
ــذا يواصل نجيب عمله كاملعتاد.  األفواه، وله
ــعود  أما يف قطاع غزة، فقد عمل الصحايف س
ــتمر أكثر  ــم تس ــزة لـ ــان مدة وجي ــو رمض أب
ــالم حكومة  ــت وزارة إع ــبوع، إذ أوقف من أس

"حماس" املقالة عمله.
يقول سليمان الشافعي، ابن مدينة رهط يف 
ــذه القضية، إّن "حركة حماس  النقب، حول ه
ــًأ كبيًرا، ليس فقط يف حق القناة  أخطأت خط
ــرت أيًضا  ــرأي، بل أض ــر عن ال ــة التعبي وحري
باملواطنين الفلسطينيين املحاصرين يف قطاع 
ا لهم"،  ــًرا مهًمّ ــّكلت القناة منب ــزة، حيث ش غ
ــوم يف هذه  ــع ذلك، أق ــًال: "م ــل قائ واسترس
ــل  ــد كبير لحل قضية املراس ــام ببذل جه األي
ــا االجتماعية يف  ــا للقضاي ــد البرامج، مل ومع
القطاع من أهمية كبيرة، وأعتقد أن القضية 

سوف ُتحل قريًبا."
ــرة الصحافيين املهنية،  ــا فيما يتعلق بخب أم
ــة  ــرت مجموع ــد اختي ــافعي: "لق ــول الش يق
ــة، وقد  ــرب بعناية تام ــن الع ــن الصحافيي م
ــة الخاصة  ــير الذاتي ــا علـى الس ــت أيًض حصل
ــل  ــن أج ــل م ــرب يف الداخ ــن الع بالصحافيي
ــاب املهن جميًعا كي  إيجاد فرص عمل ألصح

يشاركوا يف القناة.
ــة بوصلتنا، وهذا  ــص إىل القول: "املهني وخل
ــاعة من  ــو إىل التطور كل س ــو األهم، نصب ه
خالل املراسلين واملحررين واملقدمين، ومع ذلك 
ــات ثمة أخطاء،  ــى أنه يف كبرى املحط ال ننس
لكن املهم تصحيح األخطاء واملضي قدًما نحو 

النهوض باملحطة."
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المحامي عالء عبد اهللا*

يف  ــام  والع ــمي  الرس ــالم  اإلع ــم  ُيّنظ
ــة والتلفزيون  ــل باإلذاع ــرائيل، اُملتمّث إس
ــلطة البث (أو  الخاضعين إلدارة ورقابة س
ــة والتلفزيون) من  ــلطة االوىل لإلذاع الس
خالل قانون سلطة البث 1965 اّلذي يأتي 
ــّث وعمل القنوات  ــلطة الب لُينّظم عمل س
ــي يعتبرها  ــا واّلت ــة له ــمّية التابع الرس
ــم الدولة،  ــمي باس ــض الناطق الرس البع
ــام 1992،  ــاتها ورجاالتها. حتى ع مؤسس
ــلطة الثانية  ــون الس ــريع قان ــل تش وقبي
ــذه  ــت ه ــون 1992، كان ــة والتلفزي لإلذاع
السلطة هي الوحيدة اّلتي أدارت اإلذاعة 
ــون، إنفرادها هذا أعطاها القّوة  والتلفزي
والصالحّية للبّث لكل الجماهير يف البالد.

ــث مع املواطنين  ــلطة الب تعامل قانون س
ــه مجتمع  ــى أن ــرائيل علـ ــرب يف إس الع
ــه فقد نصت  ــة، وعلي ــة العربي ناطق للغ
ــلطة البث  ــون س ــن قان ــة م ــادة الثالث امل
ــلطة البث  ــام س ــن مه ــى أن م 1965، علـ
ــع الناطق  ــة العربية للمجتم ــث باللغ الب
أن  أي  ــي،  العرب ــع  للمجتم ــس  ولي ــا  به
ــرق إىل املجتمع العربي  القانون لـم يتط
ــه خاصيته  ــى أنه مجتمع ل ــالد علـ يف الب
ــة،  والتاريخي ــة،  واالجتماعي ــة،  الثقافي
ــا انعكس علـى مدار  والحضارية، وهذا م
ــنوات طوال، منذ بداية البث الرسمي،  س
ــمي مع املواطنين  يف تعامل اإلعالم الرس
ــى أنه  ــي، علـ ــع العرب ــرب، أو املجتم الع
ــى  ــي أن يتبن ــرائييل وينبغ ــع إس مجتم
ــمي، وذلك من  ــرائييل الرس الخطاب اإلس
ــّث للمواطنين  ــي ُتَب ــن الت ــالل املضامي خ

ــرس أو تذويت املبادئ  العرب، ومحاولة غ
والقيم اإلسرائيلية فيهم.

ــن العرب يف  ــن املواطني ــن الخالف ي يكم
إسرائيل وبين سلطة البث يف عدة محاور، 
ــا أن املواطنين العرب يمّولون هذه  أهمه
ــنوية ُيلزمون  ــلطة من خالل رسوم س الس
ــري  ــق الواجب القس ــك وف ــا، وذل بدفعه
ــذي ُيَحّتُم علـى كل صاحب  يف القانون ال
ــوم،  ــث دفع هذه الرس ــٍط للب ــاز ُمْلَتِق جه
ــل ذلك ملالحقات  ــرض كل من ال يفع ويتع
ــد  ــاالت ق ــض الح ــل ويف بع ــة؛ ب قضائي
ــوم  ــغ كثيًرا، بما يفوق الرس ُيضاعف املبل
ــى املواطن العربي  ــا ُيصعب علـ بكثير، م
ــلطة البث، ناهيك عن  ــديد ديونه لس تس
ــي  ــة الت ــة والقضائي ــات القانوني املالحق
تقوم بها السلطة ودوائرها القانونية ملن 

ال يدفع رسومها يف الوقت املحدد. 
ــلطة البث ال ُتفرق  ــن الجدير ذكره أن س م
ــاز وبين آخرين  ــن يملك جهاز التلف بين م
ــن  املواطني ــب  تطال ــي  فه ــه،  يملكون ال 
جميًعا، دون استثناء، بدفع هذه الرسوم، 
ــن الذي ال يملك  ــه يجب علـى املواط وعلي
ــقط هذه  ــلطة بذلك لتس جهاًزا إعالم الس
ــلطة البث  ــوم عنه، وعندها ُتمنع س الرس
ــا، إال إذا تبين لها  ــه بدفعه ــن مطالبت م
ــارة بيت  ــد فحص عيني وزي ــر ذلك بع غي

املواطن.
يف الوقت نفسه، ال يتمتع املواطن العربي 
ــي  الجماع أو  ــردي  الف ــتوى  املس ــى  علـ
ــا يدفعه  ــع م ــًة م ــم مقارن ــردود مالئ بم
ــلطة البث ال  ــوم لسلطة البث، فس من رس
ــه واحتياجاته  ــي أولويات تبث برامج تلب
ــة،  واالجتماعي ــة،  والتربوي ــة،  الثقافي

ــة منبر  ــا بمثاب ــا يجعله ــة. م أو التاريخي
ــات  األولوي ذي  ــي  الحكوم ــوت  للص
ــون علـى  ــا القائم ــا يراه ــمية" كم "الرس
ــاتها، وليس كما يريدها  السلطة ومؤسس
ــالد، وهكذا تفقد  ــن العربي يف الب املواط

هذه السلطة مصداقيتها لديه.
أن  ــة  حقيق إدراك  ــث  الب ــلطة  س ــى  علـ
ــة  أقلي ــرائيل  إس يف  ــرب  الع ــن  املواطني
ــخ  ــارة وتاري ــا حض ــة له ــة وثقافي قومي
ــتقالن، مع األخذ بعين االعتبار  أيًضا  مس
ــكنوا هذه البالد  ــكان أصليون س أنهم س
ــاح عالقة  ــة. يتعلق نج ــام الدول ــل قي قب
ــرب بمدى  ــن الع ــث باملواطني ــلطة الب س
ــة، وبالتايل  ــلطة لهذه الحقيق تفهم الس
ــم كذلك، وهو  ــل معهم علـى أنه التعام
ــس يف املنابر اإلعالمية،  ما يجب أن ينعك
ــموعة، عبر مالءمة املضامين  املرئية أو املس
ــة  ــات العربي ــرؤى واألولوي لل ــة  اإلعالمي
ــون املواطنين  ــع ك ــية م ــة، املتماش املحلي
ــكانية مستقلة لها ميزاتها  العر ب فئة س

الخاصة.
ــوق  ــح لحق ــح وصري ــش واض ــة تهمي ثم
ــي اإلعالمية يف البالد، إىل  املجتمع العرب
ــوق، إن كان  ــتهتار بهذه الحق درجة االس
ــور املجتمع  ــتوى كم وحجم حض علـى مس
ــث التلفزيوني  ــاه يف الب العربي وقضاي
ــل  التمثي ــتوى  مس ــى  علـ أو  ــة،  بالعربي
ــلطة البث،  ــف س ــرب يف وظائ ــم للع املالئ
ــة  ــبة املجموع ــع نس ــالءم م ــي ال تت والت
السكانية للعرب من مجمل سكان الدولة.

• المستشار  القانوني لمركز إعالم  

"أنا مش بس بحكي عربي" – الصراع علـى أن أكون أو ال أكون 

املكانة القانونية للمجتمع العربي 
يف اإلعالم الرسمي اإلسرائييل 
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أجرت المقابلة: ميسون زعبي

ــدة يعبد قضاء  ــة، ابن بل ــالء بدارن املصّور ع
ــام 1971، درس يف  ــد الع ــن موالي ــن، م جني
ــة وتحليل  ــا يف برمج ــل دبلوًم األردن ويحم
النظم؛ كانت لديه رغبة يف دراسة املوسيقى، 
ــة، ومع ذلك  ــن مواتي ــروف لـم تك ــن الظ لك
ــده إطالًقا عن  ــة البرمجة لـم تبع ــإن دراس ف

املوسيقى.
قصته مع التصوير قديمة، لها عالقة بامتالك 

ــية  ــًة إىل جانب مهنته األساس ــر يف البلدة، مهنًة إضافي ــتوديو تصوي ــده أس وال
ــيطة؛ طفل يجلس مع  ــة. كانت العالقة مع الكاميرا، بدايًة، عالقة بس مديًرا ملدرس
ــود، كان  ــض األفالم باألبيض واألس ــاهد عملية تحمي ــتوديو، يش والده يف األس
يدخل غرفة التحميض املعتمة دون أن يدرك ما يجري هناك. الحًقا بدأت العالقة 
ــية  ا، وكان أول تصوير قام به خالل رحلة مدرس ــد وبدأ يتعلم التصوير ذاتًيّ تتوط

إىل طبريا وعكا.
ــتوديو مهنته الرئيسية عام 1986، حيث بدأ يصور الحفالت  أصبح العمل يف األس
ــو حتى عام 1988.  ــة، ثم دخل عالـم تصوير الفيدي ــاطات املحلية االعتيادي والنش
ــفر  ــتوديو والس ــالل االنتفاضة األوىل قرر إغالق األس ــتدت األوضاع خ ــا اش عندم
ــدات التصوير املوجودة يف  ــة ما قرر األهل بيع مع ــة، ويف مرحل إىل األردن للدراس

املصّور الفلسطيني عالء بدارنة:

* يف الوقــت الذي ُأمنــع فيه من 
التحرك وُيعتدى عــّيل وُأبعد من 
المكان، توفر للصحايف اإلسرائييل 

الحماية وُتَسّهُل مهمته.

* كل فــوز أحققــه هــو بالدرجة 
األوىل إنجــاز فلســطيني، وأعتبر 

نفسي وسيًطا لنقل الحقيقة.

* مــا زالــت صورتنــا يف العالــم 
تتلخص بـــ "اإلرهابي" كما يرّوج 
اإلعالم اإلسرائييل يف المجتمعات 

سيدة خالل المواجهات يف قرية كفر قدوم أثناء المسيرة األسبوعية، وهي تمثل دوًرا غير اعتيادي الغربية.
للمرأة الفسطينية التي تواجه االحتالل بطريقتها، محاولة رفع الظلم الواقع عليها.

املاكنة اإلعالمية الفــلسطينية تستصعب 
تحدي أسطـول اإلعـــالم الداعم إلسرائيل!
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األستوديو وإغالقه، فطلب أن يحتفظ ببعض الكاميرات للذكرى.
عاد إىل فلسطين عام 1994 ليعمل يف شركة برمجة، ثم يف إذاعة محلية بمدينة 
ــًرا للبرامج فيها. قرر عام  ــام 1997 حتى اليوم مدي ــس، حيث يعمل منذ الع نابل
ــاء، ثم انتقل  ــع وكالة "رويترز" لألنب ــم الكاميرات، فعمل م ــودة لعالـ 1999 الع
ــًال لصحيفة "القدس العربي" الصادرة يف لندن، ليستقر بعدها يف  للعمل مراس

"الوكالة األوروبية للتصوير".
ا،  حاز بدارنة علـى عدة جوائز ألفضل صورة، ومؤخًرا فاز بجائزة أفضل مصور عاملًيّ

وقد ارتأينا يف "سجال" إجراء اللقاء التايل معه. 
ا تعمل يف وسيلة إعالم أجنبية، كيف ينعكس ذلك يف  >> كونك  فلسطينيًّ
األجندة المهنية والصحافية الخاصة بــك،  ومــا هي القضايا التي تتعامل 

معها يف تغطياتك؟
عالء: العمل يف وسيلة إعالم أجنبية ال يغّير 
ــا، ألن التصوير  ــر يف مهنيتي إطالًق وال يؤث
الصحايف مهنة تحتاج إىل رؤية خاصة لدى 
من يعمل بها، وهي تعتمد علـى نقل واقع 
ــن للكاميرا أن  ــاهده العين، وال يمك ــا تش م
ــيل الحايل  ــال القلم. عم ــئ كما هو ح تخط
ــة ملا يحدث يف  ــز يف التغطية اإلخباري يترك
ــة نابلس  ــاص مدين ــكل خ ــطين، وبش فلس
ــمل تغطية  ــة الغربية، ويش ــمال الضف وش
األحداث اليومية والنشاطات املختلفة؛ لكن 
ــاطات ثقافية  ــي البحث عن نش ــذا ال يلغ ه
ــص الصحافية  ــة، إضافة إىل القص ورياضي
ــاع امليدانية  ــة األوض ــن طبيع ــورة، لك املص

تفرض علينا مواضيع التغطية.
الحفــاظ  يف  دورك  تــرى  كيــف   <<
عــىل الثوابــت الوطنيــة تجــاه القضية 

الفلسطينية واالحتالل؟ 
عالء: ال يمكن ألي صحايف فلسطيني - حتى 
ــالم غربية -   ــيلة إع ــل مع وس وإن كان يعم
تغيير الواقع تحت أي مسمى، ألن الحقيقة 
ــى الصورة  ــها علـ علـى األرض تفرض نفس
ــل، ومحتوى ما  ــعب محت والكلمة، فنحن ش
ا هو واقع حياة شعبنا  نقوم بتصويره يومًيّ
ــبب ندفع  اليومية تحت االحتالل، لهذا الس
ــل الحقيقة مثلما هي  ثمًنا باهًظا كي ننق
ــع الصور، فالحدث هو من يصنعها،  وال نصن

املاكنة اإلعالمية الفــلسطينية تستصعب 
تحدي أسطـول اإلعـــالم الداعم إلسرائيل!

األطفال يف واقع غير عادي بمخيم عسكر لّالجئين بنابلس، خالل يوم العيد الذي ُيَحّوُل فرحة 
األطفال إىل لعبة بسيطة.
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ومهمتنا نقلها بصدق.
>> نشــهد حرًبا إعالمية إسرائيلية تهدف 
إىل تحسين صورة إسرائيل يف العالم، كيف 

ترى الرد الفلسطيني عليها؟
ــة  ــة اإلعــالمــــي ــإن املاكن ــف، ف ــالء: لألس ع
الفلسطينية  ال يمكنها أن تقف أمام أسطول 
ــرائيل، وهذا  ــذي يدعم إس ــالم العاملي ال اإلع
ــات، وثانًيا عن  ــف اإلمكاني ــج أوًال عن ضع نات
ــر يف املجتمعات الغربية،  انعدام قدرة التأثي
ــرات  ــم بعش ــي يزدح ــن العرب ــم أن الوط رغ
ــن  ــرة. م ــات الكبي ــات ذات اإلمكاني الفضائي
ــيلة إعالم  ــن أي وس ــري، لـم تتمك ــة نظ وجه

ــداث تغيير يف وجهة نظر الغرب  عربية من إح
ــا  وللقضاي ــا،  ــطينية خصوًص الفلس ــة  للقضي
العربية عموًما، إذ ما زالت صورتنا يف العالـم 
ــرّوج اإلعالم  ــا ي ــي" كم ـــ "اإلرهاب ــص ب تتلخ
ــة  ــة؛ املهم ــات الغربي ــرائييل يف املجتمع اإلس
ملقاة علـى عاتقنا جميًعا، وأعتقد أن الصورة 
التي تخرج من فلسطين صورٌة مؤثرٌة نوًعا ما، 
ــيًطا، ألن  ــِدُث بعض التغيير، وإن كان بس وُتْح
ــاهد أقوى بكثير من  الصورة صادقة وهي ش

الكلمة.
>> ما هي التقييــدات والضغوطات التي 

تواجهك خالل أداءك لعملك الصحايف؟
ــطين،  ــل امليداني، تحديًدا يف فلس عالء: العم

ــة الحركة؛ نحن  ــو تقييد حري ــا نتعرض له ه ــوأ م ــيلء باملخاطر، ولعل أس ــل م عم
ــرات املواقع التي  ــة وتغطية كل األحداث، هناك عش ــون من التنقل بحري محروم
ــك عن عمليات  ــن التغطية، ناهي ــا، وبالتايل منعي م ــول إليه ــي الوص ال يمكنن
ــون أو يفقدون حياتهم خالل  ــداء املتواصلة، فعدد الصحافيين الذين يصاب االعت
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ا علـى عميل اليومي. سلبًيّ
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مكان الحدث؟
ــط الحقوق، وكل التحركات الدولية  ــطيني محروم من أبس عالء: الصحايف الفلس
ــق النتائج املطلوبة  ــات الدولية لـم تحق ــاد الصحافيين أو املؤسس ــواء من اتح س
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ــّيل وُأبعد من املكان، توفر للصحايف  التحرك وُيعتدى ع
ــرائييل الحماية وُتَسّهُل مهمته، خاصة يف حوادث  اإلس
ــى القرى  ــتوطنين علـ ــداءات املس ــل اعت ــة مث ممنهج
ــطينية. يمكن القول اختصاًرا إنه يجري التعامل  الفلس
ــد من حٍلّ  ــك حقوقنا، وال ب ــورة خطيرة تنته ــا بص معن

جذرٍيّ لهذه املسألة.
>> حصلت يوم 14/9/2013 عىل جائزة أفضل صورة 
ا، وقبلها عىل جائزة أفضل ثاني صورة من بين  عالميًّ
ا؛ حدثنا عن أهمية  20 صورة عالمية اختيرت أسبوعيًّ

المشاركة يف مسابقات ومعارض عربية وعالمية.
ــت حتى اليوم علـى  ــام أعتز به، حصل عالء: الجوائز وس
ــا جوائز مهمة علـى  ــزة عربية ودولية، من بينه 23 جائ
ــون"، و"جائزة  ــزة "ثومبس ــل جائ ــم مث ــتوى العالـ مس
ــا يف العامين  ــت عليه ــة" التي حصل ــة العربي الصحاف
ــكاري"،  ــتيف مي ــزة "س ــة إىل جائ 2009 و2012، إضاف
ــن الـ "فياب"،  ــا علـى ثالث ميداليات م ــر" الدولية. حصلت أيًض ــب األحم و"الصلي
ــي - األوروبي يف أملانيا.  ــات ضمن املهرجان العرب ــا ذهبية، وثالث ميدالي إحداه
ــطيني تحت  ــعب الفلس ــور تمثل واقع حياة الش ــز حازت عليها ص ــم الجوائ معظ
ــطينية فكان لها النصيب  ــالل، وأبطال الصور كانوا أطفاًال؛ أما املرأة الفلس االحت

األكبر من الصور الفائزة. 
>> أقمــت العديد من المعارض يف الوطــن العربي والعالم، كان آخرها هذا 
ا لمعرض جديد يف ألمانيا، يل تجربة مهمة أيًضا  العام يف إيطاليا، وأحّضر حاليًّ

يف مجال التحكيم، أبرزها مسابقة مركز "بديل".
ــكل فوز أحققه  ــخصي والوطني، ف ــة كبيرة علـى الصعيدين الش ــز أهمي للجوائ
ــي وسيًطا لنقل الحقيقة، بينما  ــطيني؛ أعتبر نفس هو بالدرجة األوىل إنجاز فلس
ــطين والقضية الفلسطينية بكل مركباتها . الحصول  ــي هو فلس املوضوع األساس
ــاظ علـى  ــؤولية أكبر للحف ــٍدّ جديد ومس ــي أما تح ــمة يضعن ــى جوائز وأوس علـ

المواجهات والدخان يف قرية قريوت أثناء االحتجاج علـى إغالق مدخل القرية لسنوات 
طويلة، وهي مزيج بين الصورة الصحافية والفنية، والتعامل مع الضوء. 
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يعلن مركز "إعــالم" بــهذا عن جائزة أفضل تقرير صحافي في مجال 
االقتصــاد أو الهايتــك، وذلك إســتمراًرا لعمل مركز "إعــالم" في دعم 

الصحافيين الشباب، وقدًما نحو بناء تخصصات في المجال اإلعالمي.

ســتقّدم الجائــزة لصاحــب أو صاحبة أفضــل تقرير صحافــي يتناول 
موضــوع االقتصاد أو الهايتــك، والتي تم انجازها فــي الفترة الواقعة 

بين 20 اغسطس/آب 2013 و15 نوفمبر/ تشرين ثاني 2013.

الجائزة كاميرا رقمية مهنية، ستقدم للفائز/ة في مؤتمر اإلعالميين 
العرب الثالث المقرر عقده منتصف شــهر ديسمبر/ كانون أول 2013. 
التقارير الخمس االفضل ستنشر في عدد خاص من مجلة ”سجال“ 

الصادرة عن مركز إعالم.

1. يتم تسليم التقرير حتى 15.11.13 الساعة الـ 16:00 
ilam@ilam-center.org :للبريد اإللكتروني التالي    

2.  أن ال يتعدى التقرير الـ 1200 كلمة، أو 4 دقائق.
3.  أن يمر التقرير في مرحلة تنقيح لغوي قبل تسليمه.

WMV أو إذا كان تقرير تلفزيوني بصيغة  Word 4. أن يسلم بصيغة
5.  اال يتم نشر التقرير في اي وسيلة اعالم قــبل مـــوعد االعـــالن  

     عن اسم الفائز/ة.

אעלאם -מרכז תקשורתי לחברה הערבית פלסטינית בישראל
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في مجال االقتصاد أو الهايتك

شـروط االشتراك:

تقّيم المواضيع المتقدمة للمسابقة لجنة مختصة مكونة 
من إعالميين ومختصين في مجال االقتصاد والهايتك.
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للتواصل مع مركز "إعالم":

عبر الـموقع االلكتروني
www.ilam-center.org 

الفيسبوك
www.facebook.com/IlamMediaCenter 

التويتر
twitter.com/ilam_center 

قناة يوتيوب
www.youtube.com/user/IlamMediaCenter 
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