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مـــدخـــل
"لي���س اخلط���اب اجللّ���ي إالّ احلضور
املقم���وع لل ـ���ذي ال يس���تطيع ق ــول���ه"
ميشيل فوكو

يعرض هذا الكتاب معطيات البحث األول في نوعه حول التح ّديات واملع ّوقات في العمل
الصحف���ي العربي في إس���رائيل .يتمح���ور مضمون البحث حول املعطيات واإلس���تنتاجات
���ي وصحافية عر ًبا من
لبح���ث نوع���ي مبني على مقابالت ش���خصية أجريت مع  31صحاف ً
الداخل .وهو يرمي إلى الوقوف عند بعض املميزات األساس���ية للصحافيّني والصحافيات
العاملني في حقل اإلعالم احمللي والقطري كما العربي والعاملي .كما يرمي إلى اس���تقصاء
الرؤي���ة الذاتية لهذه املجموعة املهنية وكيفية فهمه���ا ملهنتها وألي مدى ميكن احلديث عنها
كمجموع���ة ذات وعي ومكانة ( )status groupاجتماعية مبل���ورة .فاألداء الوظيفي آخذ
التوس���ع نتيجة التط ّورات في حقل الصحافة واإلعالم ،خصوصا ً بعد دخول اإلنترنت
في
ّ
ووس���ائل االتص���ال اجلدي���دة ( .)new mediaيطرح البحث تس���اؤالت ح���ول التح ّوالت
اجلارية في هذه املجموعة ،التي طاملا اعتبرت في السجاالت البحثية جز ًء من النخبة املثقفة،
ذات التأثي���ر الواس���ع ف���ي املجتم���ع .من هذا الب���اب فإن ه���ذا البحث هو في سوس���يولوجيا
إن اجلانب املهن���ي للصحافيّني يوضع
اإلعالم العربي – الفلس���طيني في إس���رائيل ،حي���ث َّ
ف���ي س���ياقه االجتماعي ،م���ن أجل الوق���وف عند التأثي���رات املتبادل���ة بني املهني���ة اإلعالمية
واملؤسساتية التي يعملون داخلها.
للصحافيّني وبني البنية االجتماعية
ّ
بالرغم من وجود بعض األبحاث حول حقل اإلعالم العربي-الفلسطيني في إسرائيل،
والتي كتبت في أغلبيتها خالل الس���نوات األخيرة ،فإن معظمها تطرق إلى وس���ائل اإلعالم
املختلفة من حيث املبنى ومن حيث النش���أة والتط ّور التاريخي .كما تط ّرقت بعض األبحاث
إلى ثقافة االس���تهالك اإلعالمي في املجتمع العربي الفلس���طيني ف���ي الداخل ،أو إلى متثيل
املجموعات االجتماعية املختلفة مثل النساء أو القيادات في األجندة اإلعالمية العربية .ولم
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يجر أي بحث ش���امل ومس���تقل ح���ول الصحافيّ�ي�ن والصحافيات العرب الفلس���طينيّني في
إس���رائيل باعتبارهم مجموعة مهنية أو اجتماعية أو ثقافية .كما أنه لم يجر أي بحث حول
األداء الوظيف���ي وحيثيات هذا األداء أو حول ظروف عمل الصحافيّني والصحافيات ،األمر
ال���ذي م���ن ش���أنه أن يترك هوة معرفي���ة كبيرة بكل م���ا يتعلّق بظروف العم���ل وتأثيرها في
األداء املهني وفي املضامني واخلطاب اإلعالمي لإلعالم العربي بشكل عام.
ً
قب���ل الدخول في عرض معطيات البحث ال بد من التنويه بأن هنالك خالفا نظر ًيا حول
الدور االجتماعي والسياس���ي والثقافي للصحافيّني .فهناك باحثون يعتبرون الصحافيّني
ح��� َّراس الدميقراطي���ة ،الذين ي���ز ّودون اجلمه���ور باملعلومات ويطرح���ون معلومات جديدة
للحيّز العام وبهذا يساعدون على تنشئة مواطن ميلك املعلومات بحيث يتم ّكن من املساهمة
ف���ي احلي���اة اجلماهيرية واتخ���اذ قرارات ح���ول املعضالت اآلني���ة (Habermas, 1979,
 .)1992; Norris, 2000هذا املوقف يؤ ّكد احلاجة للحفاظ على استقاللية الصحافيّني
والفص���ل ب�ي�ن عمله���م والضغوطات الت���ي تؤثر فيهم من قب���ل الدولة أو اجلهاز السياس���ي
أو احلق���ل االقتص���ادي .باملقابل ،هن���اك من يعتقد بأن الصحافيّني ه���م جز ًء من حقل مهني
يخض���ع بطبيعة احلال للمنافس���ة بني قوى اجتماعية أخرى منها السياس���ية واالقتصادية
والثقافي���ة وعلي���ه ال ميكن أن يكونوا مس���تقلني وال يج���ب أن يكونوا كذل���ك مبجرد احلاجة
ألن يعكس���وا الس���جاالت واملواق���ف واملصال���ح املتنوعة ف���ي املجتمع .من ه���ذا املنطلق فإن
الصحافيّ�ي�ن خاضعون لقوى أكثر منهم قوة ويش��� ّكلون رواب���ط صغيرة في أجهزة كبيرة
ذات مصالح سياس���ية واقتصادية تتنازع فيما بينها .في هذه احلالة من املمكن أن يتح ّول
للمؤسس���ة
الصحافي���ون إم���ا إلى أبواق تتحدث باس���م املالكني االقتصاد ّيني والسياس���يّني
ّ
التي يعملون بها ،أو إلى مهنيّني يحافظون على بعض االس���تقاللية من خالل قوانني العمل
أو آداب املهنة ،من أجل طرح مواقف متن ّوعة تصب في نهاية األمر في املصلحة العامة .في
ظل التط ّورات احلاصلة في عالم االتصاالت ،غالبًا ما يكون من الصعب الفصل بني املهني
والسياس���ي واالقتص���ادي .يضاف إلى ذلك قضية االنتماء املجتمع���ي والتزام الصحافيّني
ملجموع���ة انتمائه���م من جه���ة ،وااللتزامات املهنية من جهة أخرى .يش��� ّكل ه���ذا التباين في
املواقف بني الباحثني نقطة انطالق مهمة حت ّول هذه املجموعة إلى مجموعة اجتماعية مهمة
للبح���ث والنظ���ر في أمناط العالقة ب�ي�ن الصحافيّني باعتباره���م ذوات فاعلة في حقل مهني
والبنية االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية التي يتح ّركون داخلها.
م���ن ه���ذا املنطل���ق يأتي ه���ذا البحث إللق���اء نظ���رة حتليلية على ه���ذه املجموع���ة ونوعية
العوام���ل املؤث���رة في أمن���اط س���لوكياتها املهنية واالجتماعي���ة .كما يأتي ه���ذا البحث للنظر
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ف���ي العالق���ة بني ظروف عم���ل الصحافيّني والصحافي���ات وحيثياته والعوام���ل املؤثرة فيه
وب�ي�ن األداء املهني له���ذه املجموعة ولإلعالم العربي بش���كل عام .فرضية بحثية أساس���ية
في هذا الس���ياق هي التباين املمكن بني النظرة الذاتية لهذه املجموعة وتوقعاتها املهنية من
نفس���ها مجموعة مهنية ال تقل عن مجموعات مشابهة في محيطها
نفس���ها ،حيث إنّها ترى َ
اإلس���رائيلي والعربي ،وبني املس���احة املتاحة لها ملمارس���ة مهنيتها .فالتوقّع الذاتي ملعظم
الصحافيّ�ي�ن الذي���ن أجريت معهم املقابالت ه���و عال ومعظمهم ُيج ُّل قيم���ة مهنة الصحافة.
باملقاب���لَ ،ث ّم إدعاء أساس���ي لدى معظم الصحافيّني هو أن ظ���روف عملهم معقدة وصعبة،
وه���م يواجهون مع ّو ٍ
قات لها انعكاس���ات عل���ى اإلمكانيات املتاحة له���م لالرتقاء بالصحافة
واإلعالم إلى مكانة أفضل .بالرغم من هذا التباين ،ال يش���ير معظم الصحافيّني إلى وجود
عالق���ة مباش���رة ب�ي�ن ظ���روف عمله���م العيني���ة واألداء واملس���توى املهني لوس���ائل اإلعالم
والتي يصفونها باآلخذة في التراجع .وعليه ،تبقى األس���باب األساس���ية للمس���توى املهني
للصحاف���ة العربي���ة غير مربوطة بعامل واحد ومباش���ر بل ببنية مر ّكب���ة ،يجب تفكيكها من
أجل الوقوف عند مكوناتها األساسية.
إن ع���دم الرب���ط بني هذي���ن العاملني هو دالل���ة على الش���رخ القائم بني التص��� ّور الذاتي
َّ
ّ
ملركزي���ة وأهمي���ة عمل الصحافيّني وبني العج���ز الذي يتمثل بعدم قدرته���م على التأثير في
طبيع���ة العم���ل اإلعالمي ال���ذي يقومون ب���ه ،خاص ًة ع���دم قدرتهم على حتدي���د طبيعة عمل
وس���ائل اإلع�ل�ام وحتديد مضامينها  -بحس���ب ما يدل���ون به في املقاب�ل�ات معهم .ال تعني
ه���ذه الفرضي���ة بأن هذه املجموعة املهنية غير واعية لظ���روف عملها ،بل العكس .فهي تعبّر
ع���ن قلقها واس���تيائها من ظ���روف عملها ،ولكنها ال تش���ير إلى إمكانية عالقة مباش���رة بني
هذه الظروف واألداء املهني لإلعالم العربي الذي تعمل فيه ،قد يكون ذلك ألس���باب تتعلّق
بصعوب���ة االعت���راف بالقصور الذاتي – حتى لو كان جزئيًا وبس���ي ًطا -خصوصا ً بالتأثير
في مضامني اإلعالم واحلفاظ على مستوى مهني يرتقي إلى توقعاتها من نفسها .ال تعني
فرضية البحث أن الصحافيّني ال يتح ّملون مسؤولية األداء املهني لوسائل اإلعالم العربية،
أن الصحافيّني وبالرغم من ظروف العمل املتاحة أمامهم ،والشروط الوظيفية
وإمنا تعني ّ
أنفسهم املسؤولني وحدهم عن وضع اإلعالم.
التي يعملون فيها ،ال يرون َ
إن أغلبية الصحافيّني ي َّدعون أنهم يؤدون مهامهم بحس���ب معايير مهنية عالية ،ولكن
ظروف عملهم النابعة مما س��� َّماه بعضهم "سياس���ات ومصالح مالكي وس���ائل اإلعالم"
حت ّول دون متكنهم من القيام بوظائفهم على أحسن وجه واالرتقاء باإلعالم إلى مستويات
أحسن .من جهة أخرى ،هنالك ادعاء واضح بأن كونهم صحافيّني ينتمون إلى أقلية عربية
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إن املع ّوقات السياسية واألمنية والضغوط االقتصادية تؤثر
تعمل في سياق إسرائيلي ،إذ َّ
فيهم وفي مالكي وس���ائل اإلعالم في الوقت نفس���ه ،تعقّد املوقف أكثر .فمعظمهم وبالرغم
من اللّوم املباشر ملالكي وسائل اإلعالم ،اخلاصة واحلزبية ،يلقي باملسؤولية على الظروف
البنيوية التي يعملون فيها دون حتديد املس���ؤولني املباش���رين بشكل واضح ،ودون تأكيد
إنعكاس ذلك على اخلطاب اإلعالمي بشكل عام .ويطرح التساؤل في هذا السياق وبالرغم
م���ن أن هنالك محدوديات بنيوية ألداء الصحافيّ�ي�ن والصحافيات :هل ميكن التغاضي عن
دور الصحافيّني في مواجهة الظروف والشروط الوظائفية التي يعملون في ظلّها؟ ال تنبع
أهمية هذا البحث من كونه فقط األول الذي يتط ّرق لهذا املستوى من العمل اإلعالمي ،وإمنا
ً
أيض���ا من كون���ه يط ّور منهجية خاصة للوقوف عند العالقة التبادلية بني سياس���ات مالكي
وسائل اإلعالم وجاهزية الصحافيّني والصحافيات للعمل بحسب هذه الشروط.
ُحدد منهج هذا البحث إلتاحة املجال لإلجابة عن بعض األسئلة املركزية احمل ّددة لألداء
الوظيفي واملهني للصحافيّني العرب – الفلس���طينيّني في إس���رائيل ،والوقوف عند حيثيات
الظ���روف االجتماعية واالقتصادي���ة والثقافية واألمنية املؤثرة في ه���ذا احلقل .إن التركيز
على هذا احلقل وعلى مستواه املهني من خالل الوكيل األساسي ملهنيته وأخالقياته وأدائه
اإلعالمي يفسح املجال لقراءة في سوسيولوجيا املجتمع العربي – الفلسطيني بشكل عام
وفي حيثيات سوق العمل ،التي تش ّكل مجالاً ً
مركب له تبعات واسقاطات على كل جوانب
ً
احلياة لهذه املجموعة املهنية املهمة من جهة وعلى حياة كل املجتمع من جهة أخرى.
من املهم توجيه األنظار إلى أن هذا البحث يستند إلى مقابالت شخصية مع صحافيّني
التوجه للصحافيّني
وصحافيات من داخل أراضي  1948والفاعلني في حقل اإلعالم .أتى
ّ
والصحافي���ات من أج���ل الوقوف عند قراءتهم للمش���هد اإلعالمي العرب���ي وعند تعليالتهم
أن العدد الكبير م���ن املقابالت كان من
للميزات األساس���ية لهذا املش���هد .م���ن املفهوم ضمنًا ّ
إن النتائج املطروحة
أج���ل جتاوز االنطباعية أو االنفعالية بكل ما يتعلّ���ق بهذا املجال ،حيث ّ
ف���ي ه���ذا التقرير اقتص���رت على ما اتفق علي���ه العدد األكب���ر من الصحافيّني ،وهو الش���يء
ال���ذي يعكس تأكيد م���دى مصداقيته .ويطرح التحليل اآلتي في األقس���ام القادمة املعطيات
املوث���وق بها فقط ويتم التط ّرق آلراء ومواقف وش���روح أجمع���ت عليها مجموعة ال تقل عن
عش���رة صحافيّني .من هذا املنطلق فإن التحلي�ل�ات املطروحة الح ًق تعبّر عن آراء ومواقف
وأحاس���يس مجموعة قيادية من الصحافيّني ،منهم ذوو خبرة عش���رات السنوات في حقل
اإلعالم العربي احمللّي .كما أنها تقف عند التط ّورات احلاصلة في حقل الصحافة واإلعالم
من منظور الصحافيّني أنفس���هم .وبرغم أن ه���ذه املعطيات ال تعبّر عن حقيقة مطلقة ،فإنها
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تط���رح حيثي���ات واق���ع مر ّكب ،ميكن م���ن خالله فهم بع���ض جوانب الواق���ع اإلعالمي الذي
نعيش���ه .وف���ي هذا الس���ياق تطرح أس���ئلة عديدة يحاول البح���ث االجابة عنه���ا مثل :من هم
الصحافي���ون الع���رب؟ كيف يق ّومون عملهم؟ ما هي الظروف الت���ي يرونها أكثر تأثي ًرا في
عملهم؟ ما هي التح ّديات التي يواجهونها؟ ما هي املع ّوقات التي تؤ ّثر في ممارسة عملهم؟
ما هي نوعية عالقتهم مبحيطهم؟ هل هم مستقلون في عملهم وفي ما يعرضون للجمهور،
أم أنهم جز ًء من بنية اقتصادية وثقافية يخضعون فيها حلس���ابات حت ّد من اس���تقالليتهم
وحت��� ّدد مس���احة حراكهم وإمكانات عمله���م؟ بالرغم من صعوبة اإلجاب���ة القاطعة عن هذه
���إن هذا البحث يح���اول أن يعكس اإلجاب���ات التي يعطيها الصحافيون أنفس���هم
األس���ئلة ،ف ّ
عنه���ا .له���ذا ،فإنها ق���راءة ذاتية لواق���ع الصحافيّني الع���رب ومدى اس���تقالليتهم في عملهم
وم���دى إس���هامهم ف���ي تطوي���ر حيّز ع���ام عربي يت���م من خالل���ه ت���داول األمور األساس���ية
واملواضيع والتح ّديات اجلذرية التي يواجهها املجتمع الفلسطيني في إسرائيل.
بالرغ���م م���ن أن هذا البح���ث ينحصر في وض���ع الصحافيّني العرب -الفلس���طينيّني في
فإن بعض استنتاجاته من املمكن أن تكون ذوات دالالت أوسع ،حيث إنها مت ّكن
إسرائيلّ ،
من اس���تقراء جوانب معينة من وضع الصحافيّني في العالم العربي بش���كل عام وفي ذلك
وضع الصحافيّني الفلس���طينيّني في األراضي الفلس���طينية احملتلة .فاحليثيات االجتماعية
والثقافي���ة وبع���ض التح ّدي���ات العقائدي���ة والقيمي���ة الت���ي يواجهه���ا الصحافي���ون العرب-
الفلس���طينيون في إس���رائيل ملج���رد كونهم فاعلني ف���ي مجتمع عربي محافظ ،تتش���ابه مع
بع���ض التحديات واملعوقات التي يواجهه���ا الصحافيون العرب في العالم العربي .من أجل
تأكيد ذلك يكفي أن ن ّطلع على األبحاث السوسيولوجية حول املجتمع العربي-الفلسطيني
في إس���رائيل وتلك اجلارية في العالم العربي لنرى أوجه الش���به ومدى التطابق في العديد
م���ن جوانب احلي���اة بالرغم من تب ّدل الظروف واحمليط السياس���ي والثقافي .ومما ال ش���ك
���إن العديد م���ن املميزات
في���ه أن���ه وبالرغ���م من الفرق الشاس���ع في احليثيات السياس���ية ،ف ّ
والتحليالت التي يقدمها هذا البحث ممكن أن تكون صاحلة لقراءة بعض جوانب الظروف
والتحديات واملعوقات التي يواجهها الصحافيون الفلس���طينيون في األراضي الفلسطينية
احملتلة ،خصوصا ً عند احلديث عن املعوقات االجتماعية والثقافية والدينية.
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خلفية نظرية
إن اإلطار النظري لهذا البحث مر ّكب بسبب تركيبة موضوع البحث .فمن جهة يستقي
البح���ث بش���كل عام من نظريات في علم االجتماع وعلم السياس���ة ،خاص���ة ما يتعلّق بكون
الصحافيّ�ي�ن مجموعة اجتماعية إضاف���ة إلى كونها مجموعة مهنية .ولكنه يرتكز ً
أيضا إلى
نظريات اإلعالم ،حيث إننا نتح ّدث عن حقل مهني آخذ في التش��� ّكل والتط ّور" ،تتصارع"
فيه قوى مختلفة ،منها الذي يؤ ّكد املهني ومنها ما يؤ ّكد جوانب أخرى (;McNair,2007
ومؤسساتية مرنة ،قادرة على
 .)Shudson, 2003لذلك مت االستقاء من نظريات بنيوية
ّ
اس���تيعاب احلراك والتناف���س بني العبني اجتماعيّني مختلفني ،له���م مصالح ورؤى متباينة
( .)Giddens, 1986كما اس���تقى البحث م���ن نظريات وظائفية تتعلّق بالدور االجتماعي
والثقاف���ي للصحافيّ�ي�ن ،دون حصرها في أدائها فقط ،بل رؤيته���ا داخل بنية تتصارع من
خ�ل�ال املتاح له���ا داخلها مع قوى أخرى على توس���يع مجاالت حراكها وحتس�ي�ن مواقعها
وحتقيق مصاحلها (.)McQuail, 1994
يتط��� ّرق ه���ذا البح���ث إلى العب أساس���ي ومهم ف���ي عال���م الصحافة واإلع�ل�ام أال وهو
الصحافيون الذين يش ّكلون القاعدة اإلنسانية لهذا احلقل .بالرغم من أن هنالك العديد من
األبح���اث حول الصحافة واإلع�ل�ام ،ال توجد أبحاث كثيرة تعن���ى بالصحافيّني واحليثيات
ً
قلي�ل�ا من األبح���اث التي
املادي���ة واملهني���ة الت���ي يعمل���ون م���ن خاللها .كم���ا أن هنالك ع���د ًدا
تط ّرق���ت إل���ى رؤي���ة الصحافيّ�ي�ن لذاتهم كالعبني أساس���يّني في ه���ذه الس���احة .بالرغم من
أن الصحافيّني
توجهات بحثي���ة معينة،
خصوصا من املنظور املاركس���ي ،إل���ى ّ
ً
ذل���ك تظه���ر ّ
هم جزء ال ينفصل من الطبقة املتوس���طة ويعملون بحس���ب مصالح ه���ذه الطبقة حتى وإن
كان دوره���م ترجم���ة مصالح أصحاب رؤوس األم���وال إلى احلقل الثقاف���ي اإلعالمي .في
ه���ذا الس���ياق يدعي بيي���ر بوردييه ناق��� ًد أن الصحافيّ�ي�ن واإلعالميّني حت ّولوا إل���ى "تقنيّني
ثقافيّ�ي�ن" يترجمون رؤية ومصالح أصحاب األموال إلى خطابات وس���جاالت قادرة على
أن تخترق احليّز العام املجتمعي وتؤثر في سلم أسبقيات املستهلك املتوسط ،تخدم الرؤية
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ملشغليهم (.)Bourdieu, 1993, 1998
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فإن الصحافيّني جز ًء من منظومة اقتصادية وأيدولوجية غير مستقلة
من هذا املنظور َّ
ّ
ب���كل م���ا يتعلّق بأدائه���م الوظيف���ي .ينظر بوردييه له���ذا الوض���ع بواقعية نقدي���ة تتمثل في
أن الصحاف���ة واإلعالم ال ميك���ن إالّ أن يكونا جز ًء من املنظوم���ات االجتماعية الفاعلة
فهم���ه ّ
ف���ي املجتم���ع وعليه تخضع لالعتب���ارات االقتصادية والسياس���ية الفاعلة من قبل الس���وق
والدولة ،إال أنه يدفع نحو اس���تقاللية أخالقية ومهني���ة حتفظ ماء الوجه للمهنة الصحافية
وتوفّر مس���احات حليّز عام فاعل يناقش املواضيع املهمة وال يغيّب الهموم االجتماعية من
خالل توجيه األنظار للتشهير والدعائية .من هذا الباب ينتقد بوردييه استكانة الصحافيّني
للمنظوم���ة االقتصادية املهيمنة ،مش���ج ًعا اياهم على أداء دور أكب���ر في الصراع املجتمعي
عل���ى الهيمن���ة والس���يطرة فيه .ع���زا بوردييه الوضع الس���يء للصحافة واإلع�ل�ام إلى عدم
مؤسس���ات الدول���ة الكاف���ي حلقل اإلع�ل�ام من حيث تطوي���ر إعالم عام مس���تقل عن
الت���زام ّ
املصال���ح االقتصادي���ة ألصحاب رؤوس األم���وال الكبرى ،الذين يس���خّ رون اإلعالم جلني
الربح فقط ،غير مهتمني باملعضالت االجتماعية األساس���ية ،دافعني باجتاه إعالم يتمحور
حول التس���لية والترفيه والقضايا املثيرة والسلبية .يتحدث بوردييه ً
أيضا عن أهمية غياب
عمليات تنظيم بني الصحافيّني ما يؤ ّدي إلى عدم القدرة على احملافظة على أركان وأس���س
املهنة (.)Bourdieu, 1998
أن على الصحافيّني أن يكونوا وكالء
م���ن جهة أخرى ،يرى بع���ض الباحثني الليبراليّني ّ
مس���تقلّني بالرغم من كونهم ي���ؤ ّدون وظائف معينة في احلق���ل اإلعالمي (;Page, 1996
 .)McNair, 1998, 2007بحسب ذلك ،الصحافيون هم الوكالء األكثر أهمية في نقل
املعلوم���ات والتعقي���ب عليه���ا من أجل فتح إمكاني���ة احلوار والنقاش املجتمعي الذي يش��� ّكل
ش ً
���رطا للحف���اظ عل���ى صحة املجتمع وقدرته على صياغة س���لم أس���بقياته بش���كل صحيح
 ))McQuail, 1985ف���ي ه���ذا الس���ياق يأتي بحث توماس بيترس���ون ع���ن الصحافيّني
ف���ي خم���س دول مختلف���ة في العال���م وهي الوالي���ات املتحدة ،والس���ويد ،وأملاني���ا ،وايطاليا
أن هنالك فروقً شاس���عة
وبريطاني���ا ( .)Petterson, 1998وق���د ب�ّي�نّ بح���ث بيترس���ون ّ
أنفس���هم مس���ؤولني
ف���ي الرؤية الذاتية للصحافيّني ،حيث ّ
إن هنالك تباينًا بني الذين يرون َ
أن مهنيتهم
ع���ن نقل املعلومات دون التدخّ ل وإبداء رأيهم الش���خصي أ ًّي���ا كان فيها ،م ّدعني ّ
مرتبط���ة بقدرته���م على أن يكونوا موضوعيّني في تقاريره���م ونقلهم للمعلومات .من جهة
أن
أخرى ،أظهر بحث بيترس���ون أن هنالك مجموعة أخرى من الصحافيّني الذين يعتقدون ّ
الصحافة هي رسالة أخالقية ال ميكن للصحافي أن يكون فيها مج ّرد مراقب ،وأنه بطبيعة
َ
فإن
احلال ومبحض اس���تخدامه للغ���ة والصورة فهو يبدي
مما يكت���ب عنه .وعليهّ ،
مواقف ّ
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أن ك ّل تقرير أو حتليل يتض ّمن
إدع���اء املوضوعي���ة ما هو إال تغليف وعدم اعت���راف بحقيقة ّ
أن ع���دم اإلقرار
رؤي���ة الكات���ب الصحاف���ي ،ولذل���ك ت ّدعي ه���ذه املجموع���ة م���ن الصحافيّني ّ
مبعيارية الصحافيّني هو نوع من النفاق (.)Entman, 1989, 1993
أن الصحافيّني ه���م "مجموعة تأويل" حتمل
باملقاب���ل ،ت ّدع���ي الباحثة باربي زيلتس���ر ّ
نف���س اآلليات واملصطلحات املهنية التي من خاللها يتم حتليل الواقع (.)Zelizer, 1997
ف���إن عملي���ة التثقي���ف التي مير به���ا الصحافي���ون واللغة املس���تعملة في هذا احلق���ل املهني،
أن الصحافيّ�ي�ن يقبلون
وآلي���ات نق���ل املعلوم���ات ب�ي�ن الصحافيّ�ي�ن املختلف�ي�ن – وبخاص���ة ّ
بدرج���ة كبي���رة جدا ً على ق���راءة زمالئهم من وس���ائل اإلعالم األخرى -كل ه���ذا يؤدي إلى
تطوي���ر س���جال إعالمي مش���ترك ،يت���م من خالل���ه عملية الف���رز بني من ه���و صحافي ومن
ه���و خ���ارج هذه املهنة ،وهو الش���يء ال���ذي يح ّول اخلط���اب اإلعالمي إلى خط���اب متجانس
أن املوقف
نس���بيًا ،تس���تعمل في���ه نف���س املصطلح���ات ونفس التص��� ّورات .منه���م من ي���رى ّ
التحليل���ي لزلتس���ر يتأ ّك���د بش���كل يومي من خ�ل�ال التجانس اآلخ���ذ باالزدياد بني وس���ائل
اإلع�ل�ام املختلفة .هذا التجانس يؤ ّكد أن هنالك اتس���اق بني املصال���ح االقتصادية والثقافية
ملالكي وس���ائل اإلعالم ،وبني اللغة املهنية التي يس���تخدمها الصحافيون ملمارس���ة مهنتهم
(.)Bagdikian, 1997; McChesney, 1999
بالرغ���م م���ن صعوبة التأ ّكد من العامل األساس���ي في حتديد لغة اإلع�ل�ام املهنية ،فإنه
بأن للّغ���ة املهنية الصحافية دو ًرا كبي��� ًرا في حتويل مجموعة
دون ش���ك م���ن املمكن االدعاء ّ
ّ
الصحافيّني إلى مجموعة مهنية مغلقة .لقد أكد هذا التط ّور الس���جالي الفيلسوف الفرنسي
ميش���يل فوكو حني نظر في مبنى اخلطاب وعمليات الفرز التي جتري داخله والتي تعكس
عالقات القوة القائمة في املجتمع وتش ّكل مرآة لعمليات التراتب املهني في املجتمع( (Fa u
 .)coult, 1972يؤيد زلتس���ر حتليل فوكو هذا ،ويؤ ّكد على كون الصحافيّني مجموعة
وإن كانت هنالك
تأويلي���ة تنعكس مواقفه���ا املهنية في مضامني األخب���ار التي تنقلها حت���ى ْ
ادع���اءات مخالف���ة لذل���ك .إن التعدي�ل�ات التحليلي���ة اجلارية عل���ى مواقف باحث�ي�ن ليبراليّني
ووظائفيّ�ي�ن بكل ما يتعلّ���ق بالعمل الصحافي واإلعالمي هي داللة عل���ى التوافق اآلخذ في
االزدي���اد بني باحثي اإلعالم بش���كل عام بكل ما يتعلّق مبركزي���ة عمل الصحافيّني من جهة
وإن جنح���وا بتغليف هذه الوكالة بلغة
وبكونه���م وكالء أيدولوجيّ�ي�ن من جهة أخرى ،حتى ْ
مهنية "موضوعية" ( .)McQuail, 1994ويؤ ّكد هذا التح ّول تالشي الفروق بني العمل
إن ظاهرة املعلوماتية–الترفيهية
اإلخب���اري والعمل الترفيهي في الصحافة واإلعالم حيث ّ
( )Infotainmantآخذة في االزدياد(.)Graber, McQuail and Norris, 1998
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وعليه ،فإن الصحافيّني ليسوا قائمني على نقل األخبار فقط وإمنا يؤدون دو ًرا في البرامج
خصوصا
واألخبار الترفيهية ،وهو الشيء الذي يؤثر في معنى األخبار وعالقتها بالواقع،
ً
واضحا أن تط ّور الشبكة
عند احلديث عن صحافيّني يعنون بالشأن احمللّي .كما أنه قد بات
ً
العنكبوتي���ة (اإلنترن���ت) قد أ ّدى إلى حت��� ّوالت جذرية في احلقل اإلعالمي ،مش��� ِّكالً
حتدي
ً
ً
حتدي
ومضيف جوانب جديدة للتعقيدات القائمة التي تعتبر
أمام تعريف املهنة الصحافية
ً
ال ميكن التغاضي عنه عند طرح التساؤالت حول مهنة الصحافة (.)Norris, 2001
خصوصا في احلقول
أن التط��� ّورات اجلارية في عالم الصحافة واإلع�ل�ام
ال ش���ك في ّ
ً
ّ
ً
السياس���ية واالقتصادي���ة ،وبالرغم من املقوالت النظرية التي طرح���ت آنفا ،تؤكد محورية
دور الصحافيّ�ي�ن وكال َء اجتماعيّ�ي�ن وسياس���يّني وثقافيّني مه ّمني .فاملصال���ح االقتصادية
والتقني���ات املتط��� ّورة ف���ي عال���م اإلع�ل�ام حتتّ���م عل���ى املهت ّمني باحلق���ل اإلعالم���ي االهتمام
أن املوقف القائل
ب���دور الصحافيّ�ي�ن واإلعالميّ�ي�ن،
خصوص���ا إذا ما أخذنا بع�ي�ن االعتب���ار ّ
ً
مبعيارية الصحافيّني األخالقية والسياسية هو املوقف األكثر شيو ًعا في األبحاث العلمية
واألكادميي���ة ( .)Christians, 2005يعمل الصحافيّني في س���ياق تتفاعل فيه وتتنافس
الق���وى االجتماعي���ة واالقتصادية والثقافي���ة وحتى الدينية على النف���وذ والتأثير والهيمنة.
من هذا الباب ،يتح ّول دور الصحافيّني واإلعالميّني إلى مركزي ،حيث إنّه بالرغم من عدم
اس���تقالليتهم التامة فإنه���م وكالء مه ّمون في إظهار قضايا معينة أو ش���خصيات فاعلة أو
إس���دال الس���تر عليها .فمن أجل الوجود في الس���احة اجلماهيرية يحتاج السياس���يون إلى
الصحافيّني واإلعالميّني ،وهو الش���يء الذي حت ّول في العقود األخيرة إلى عالقة وثيقة ال
ميك���ن إالَّ التط��� ّرق إليها باعتبارها ظاهرة لها انعكاس���ات على العالم الصحفي والسياس���ي
في آن واحد.
وأش���ار بع���ض الباحث�ي�ن إلى تط��� ّور ظاهرة ما يس��� ّمى "صحافيي الب�ل�اط" الذين لهم
عالق���ات مقرب���ة ج���دا ً بساس���ة أو أصحاب نف���وذ آخرين ،تخلق حال���ة من االلت���زام املتبادل
ت���ؤ ّدي إل���ى التش���كيك في قدرة ه���ؤالء الصحافيّ�ي�ن على القي���ام مبهماتهم ومس���ؤولياتهم
جت���اه اجلمهور العام .كم���ا أن منط العالقات اآلخذ في التط ّور في مجال العمالة اإلعالمية،
إن أمناط التش���غيل التي كان���ت مألوفة على مدى عقود طويلة والتي فس���حت املجال
حي���ث ّ
ألن يكون الصحافيون مس���تقلني عن مالكي وس���ائل اإلعالم ،هذا النمط آخذ في التالش���ي
وتصاع���د من���ط تش���غيل آخ���ر مبني عل���ى العقود الش���خصية التي تخل���ق حالة م���ن التبعية
تخضع الصحافيّني إلى اعتبارات غير مهنية في الكثير من األحيان وحت ّد من استقالليتهم
وقدرتهم على التعبير عن آرائهم بشكل منفصل عن مصالح ومواقف مشغليهم.
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تثير هذه التط ّورات العديد من األس���ئلة والتحديات التي من ش���أنها أن تؤثر في ماهية
العم���ل الصحافي واإلعالم���ي ،والتي يواجهها الصحافيون في أماك���ن مختلفة منها الدول
أن هذه التح ّدي���ات أكثر ح ّدة في س���ياقات
الت���ي تعتب���ر ليبرالي���ة ودميقراطية .ال ش���ك ف���ي ّ
سياسية واقتصادية تؤدي فيها أيدولوجيات ونزعات غير دميقراطية دو ًرا مركز ًيا .يأخذ
التوجه���ات القومية أو اإلثنية أو في س���ياقات
خاص���ا في الدول ذات
ه���ذا املوض���وع طاب ًعا ً
ّ
تتميّ���ز بوج���ود صراع���ات أو نزاع���ات قومي���ة أو إثنية أو ديني���ة .في هذه الس���ياقات تطرح
خصوصا ق���درة الصحافيّ�ي�ن على أداء
تس���اؤالت كبي���رة ح���ول دور الصحاف���ة واإلع�ل�ام
ً
وظيفتهم بش���كل يتجاوب مع املتطلبات األخالقية األساس���ية للعمل الصحفي واإلعالمي.
إن االنتم���اء يتح��� ّول إل���ى حت��� ٍّد كبير في العم���ل الصحفي ،وهو الش���يء الذي يل���زم االنتباه
َّ
إل���ى ال���دور الذي يؤ ّديه الصحافي���ون واإلعالميون ،فمن جهة هم مطالب���ون بالبرهان على
والئه���م لدولتهم أو ملجموعته���م القومية ،ومن جهة أخرى هنالك متطلبات العمل الصحفي
واإلعالمي في املستوى األخالقي ،وبطبيعة احلال ال توجد حلول هيّنة في هذا السياق.
إن عم���ل الصحافيّ�ي�ن واإلعالميّ�ي�ن الذين ينتمون إل���ى مجموعات أقلي���ة يؤ ّكد حت ّديات
العمل الصحفي ،ويضيف إليها حت ّديات لم تتط ّرق إليها األبحاث العلمية بشكل مع ّمق حتى
اآلن .فكون الصحافيّني جز ًء من مجموعة أقلية ،يبرز احلاجة ألداء دور متثيلي في مواجهة
التح ّدي���ات الت���ي تواجهها املجموعة التي ينتمون إليه���ا ( .)Gross, 1998من جهة أخرى،
يتجاوز فضاء عملهم مجموعة انتمائهم ،وهو الشيء الذي يفرض أمناط تبعية وانتماء إلى
محيطهم األوس���ع بشكل ينعكس بتجليات مختلفة على أدائهم الوظيفي .كما أن عملهم في
خصوصا في الس���ياق االقتصادي وسوق
س���ياق منفصل يؤ ّدي إلى بروز ظواهر خاصة
ً
العم���ل .كم���ا أن التح ّديات الت���ي يواجهها الصحافي���ون الذين ينتمون إل���ى مجموعات أقلية
تكون أكثر ح ّدة عندما يكون هنالك اختالف ثقافي ولغوي بينهم وبني محيطهم السياسي
خصوصا بني مجموعة انتمائهم
خاصا حلاالت الن���زاع
والثقاف���ي .ه���ذا إلى ّ
ً
أن هنالك وق ًعا ً
ومجموع���ات أخرى في محيطهم املباش���ر .في س���ياق من هذا النوع تك���ون حت ّديات العمل
الصحفي متش��� ّعبة ومتع ّددة حتتّم على من يريد الوقوف عندها أن يط ّور آليات مر ّكبة من
أج���ل فهمه���ا دون الوقوع في انطباعات وتخيالت عابرة .من هذا املنطلق ،يرمي هذا البحث
إل���ى الوقوف عن���د التح ّديات األساس���ية التي يواجهه���ا الصحافي���ون واإلعالميون العرب
الفلس���طينيون في إسرائيل وحتليلها بشكل ميكن أن يبرز خصوصياتها ويق ّدم توصيات
من املمكن أن تكون ذات نفع في سياقات أخرى.
13
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السياق التاريخي واملهني
إن الصحاف���ة واإلع�ل�ام العرب���ي اللذي���ن ينش���طان ف���ي املجتمع العربي -الفلس���طيني
ّ
ف���ي إس���رائيل هما نت���اج للتط��� ّورات احلاصلة في هذا املجتم���ع بعد النكبة وهم���ا تعبير عن
حال���ة القطيع���ة التي خلفته���ا النكبة بني الفلس���طينيّني الذين بقوا في دياره���م وأولئك الذين
منحى
وح ّولوا إلى الجئني .فاملجتمع الفلسطيني الذي بقي داخل إسرائيل انتحى
شُ ��� ّردوا ُ
ً
خاصا بسبب الظروف واحليثيات اخلاصة في ظل سياسات التهميش
اجتماعيًا وسياسيًا ً
والتغري���ب والع���زل للدولة اإلس���رائيلية ( .)Jamal, 2011إالّ أنه ،وم���ن جهة ثانية ،يجب
ق���راءة أي تط��� ّور ف���ي الس���احة االجتماعي���ة أو السياس���ية أو الثقافي���ة للمجتم���ع العربي –
الفلس���طيني في إس���رائيل من خالل اندماج هذا املجتمع في محيطه العربي بالرغم من كل
الصعوبات والتح ّديات ،خصوصا ً في املجال اإلعالمي (.)Jamal, 2009
املؤسس���ات اإلس���رائيلية
يج���ب التنوي���ه بالفرق بني صحافة عربية تط ّورت في حضن
ّ
املؤسس���ة اإلسرائيلية ور ّوجت
من قبل صحافيّني يهود من أصول ش���رقية عكس���ت رؤية
ّ
ملواقفه���ا ،وتالش���ت في بداي���ة ثمانينيي���ات القرن العش���رين ،وبني الصحاف���ة العربية التي
نش���أت ف���ي املجتمع العرب���ي -الفلس���طيني وتكتب وتعد للق���ارىء العربي ،وب���دأت متمثلة
بصحيف���ة االحتاد التابعة للحزب الش���يوعي وتش���عبت لتش���مل ع���د ًدا كبي��� ًرا من الصحف
القطري���ة واحمللي���ة واملجالت ومحط���ات الراديو املرخصة وغير املرخص���ة (ج ّمال،2005 ،
كبه���ا2006 ،أ) .بالرغ���م م���ن صعوب���ات احلي���اة وحت ّدي���ات ظ�ل�ال النكبة ،ب���دأت الصحافة
وتبحرها في قضايا املجتمع العربي-
العربية األصيلة واعدة من حيث نش���اطها وتع ّددها
ّ
الفلس���طيني ،إذ ش��� ّكلت االحت���اد منب���را ً عصيً���ا لألص���وات الوطني���ة والثقافي���ة الت���ي كتبت
وتواصل���ت مع ضمير املجتمع العربي -الفلس���طيني احمللّي وتغلّبت على صوت الصحافة
ال ــرس���مية وأدت إل���ى نش���وء جيل جديد م���ن الكت���اب والصحافيّني امللتزم�ي�ن للمهنية .كما
أ ّدى بع���ض الصحافيّ�ي�ن دورا ً ه���ا ًم في تنش���ئة الهوية القومي���ة وتعزيز االنتم���اء العربي-
الفلسطيني عند األجيال الصاعدة (غامن.)2009 ،
مناحي متع ّددة
من ناحية النشأة التاريخية ،جتب اإلشارة إلى أن اإلعالم العربي أخذ
َ
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إل���ى أن وصل إل���ى وضعه احلال���ي .فهنالك اإلعالم العرب���ي الذي ميث���ل ببداياته بصحيفة
املؤسسة اإلسرائيلية على إقامته ،هنالك
االحتاد وهنالك اإلعالم باللغة العربية الذي عملت
ّ
تباين بني البنيتني من ناحية التوعية واملواقف والرؤية املهنية .وبالرغم من تالشي بعض
وس���ائل اإلعالم الرس���مية باللغة العربية وتراجع رواجها ،فإنه ال بد من التط ّرق إليها عند
احلديث عن تط ّور اإلعالم العربي في الداخل.
قبل نهاية تش���ريد الفلسطينيّني عن بالدهم وقيام دولة إسرائيل ،وفي خريف ،1948
ب���دأت نقاب���ة العمال العامة (الهس���تدروت) اإلس���رائيلية بإص���دار صحيفة باللغ���ة العربية
ف���ي يافا باس���م "اليوم" (ج ّم���ال .)2010 ،عملت هذه الصحيفة حتى ع���ام  ،1968وكانت
مقرب���ة ج ًدا م���ن صحيفة "دفار" العبرية .واس���تعملت صحيفة "الي���وم" مكاتب صحيفة
"فلس���طني" الت���ي كانت تص���در في يافا قبل ع���ام  ،1948حت���ى إنها اس���تعملت مطبعتها.
تطلّع���ت "الي���وم" لش���رح سياس���ة احلكومة وس���ط ق ّرائه���ا الع���رب ،إالّ أنها ،وف���ي أعقاب
صعوب���ات اقتصادي���ة – نتيج���ة لرواجه���ا احملدود  -أُقفل���ت عام  ،1968وص���درت مكانها
إعالمي مماثالً لصحيفة "اليوم" ،ودعت
أسلوب
صحيفة جديدة هي "األنباء" التي تبنَّت
ً
ً
وتوجهت
إلى اندماج السكان العرب في احلياة االجتماعية واالقتصادية في دولة إسرائيل
َّ
إلى قراء الصحف الفلس���طينيّني في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين باتوا حتت الس���لطة
اإلس���رائيلية بعد احتالل عام ( 1967ج ّمال .)2010 ،وقد اس���تعملت األنباء كل الوس���ائل
م���ن أج���ل التح ّول إلى الصحيفة األكثر ش���يو ًعا ف���ي األراضي احملتلّة مس���تغل ًة التضييقات
التي قام بها اجليش اإلس���رائيلي على قيام أي صوت معارض لالحتالل ،وهو األمر الذي
جلي في حالة صحيفتي "الفجر" و"الشعب" اللتني صدرتا في األراضي احملتلة في
كان ً
عام  .1972اس���تمرت "األنباء" في الصدور حتى عام  ،1984حني أقفلت ألس���باب تتعلقّ
بفش���لها الدعائي مقابل ُكلفته���ا املالية .وكان مح ّررو الصحيفت�ي�ن التابعتني لنقابة العمال،
مؤسس���ة احلكم،
"الي���وم" و"األنب���اء" ،يه���و ًدا م���ن أص���ل ش���رقي ،يخدمون وجه���ة نظر ّ
ويدعم���ون مصالح الدولة وس���ط اجلمهور العربي-الفلس���طيني (كبه���ا2006 ،ب ،ج ّمال،
 .)2010وق���د جن���ح هؤالء فت���ر ًة طويلة في التالعب باألجن���دة العربية والترويج ملواقف
املؤسسة اإلسرائيلية واملراوغة من خالل استعمال االستعارات اللغوية واملهنية اإلعالمية
ّ
والنجاح في استمالة أقالم عربية لتكتب في هذه الصحف.
تبنَّ���ت صحافة باللغ���ة العربية أصدرتها أحزاب سياس���ية صهيوني���ة أخرى هذا اخلط
اإلعالم���ي ً
أيضا .فصحيف���ة "املرصاد" التابعة لـ"مبام" ،صدرت صحيف ًة أس���بوعية عام
 ،1952وعبّرت عن األيديولوجية االشتراكية للحزب ،مع اإلشارة إلى احلاجة إلى سالم
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وتآخ���ي الش���عوب ف���ي املنطقة .وأضف���ت "الفج���ر" ،وهي مجلة ش���هرية تابع���ة لـ"مبام"
( ،)1958-1961عل���ى الصحاف���ة باللغة العربية ُحس���نًا وجودة بفضل اس���تقدام ُرس���تم
بس���توني محر ًرا ،وجذب مراس���لني عرب مثقفني مثل راشد حس�ي�ن وفوزي األسمر .وقد
أدرج هؤالء املراسلون واحمل ّررون وجهات نظرهم القومية في كتاباتهم في األيديولوجية
االشتراكية التي دعا إليها "مبام" في حينه .وأصدر حزب "أحدوت هعافوداه" صحيفة
خاصة به حتت اس���م "األمل" عام  ،1959كما أصدر حزب "الصهيونيون العموميون"
نشرة "املركز" بشكل غير متواصل منذ عام  1955ولكن ملدة قصيرة فقط.
يعتبر صوت إس���رائيل باللغة العربية منذ عام  1958وحتى اليوم منب ًرا رس���ميًا .وقد
حظي هذا املنبر بنسبة استماع عالية بني املواطنني العرب الفلسطينيّني في إسرائيل ،إذ لم
تكن هنالك بدائل عديدة ،إالَّ للذين اس���تطاعوا االس���تماع لبرامج ونشرات أخبار من العالم
العرب���ي ،خصوص���ا ً "صوت الع���رب" من القاهرة .وق���د اعتبر الراديو اإلس���رائيلي باللغة
العربية ،كما هو احلال مع البث التلفزيوني القصير للتلفزيون اإلس���رائيلي باللغة العربية،
أن ه���ذه املناب���ر اقتصرت عل���ى األصوات
منب��� ًرا لألص���وات ووجه���ات النظ���ر العربي���ة .إالَّ َّ
للمؤسسة اإلس���رائيلية ،وحتى لو فسح املجال
واملواقف التي تخدم السياس���ات الرس���مية
ّ
أمام أصوات معارضة إلسماع صوتها من خالل هذه املنابر ،يبقى صوت إسرائيل باللغة
العربية والقناة العربية للتلفزيون اإلسرائيلي جز ًء من الساحة اإلعالمية يقومان بالتأليف
وتوجهات محدودة في املجتمع العربي.
بني املواقف الرسمية
ّ
خلق���ت احمل���اوالت إلصدار صح���ف باللغ���ة العربية ووج���ود محطة الرادي���و بالعربية
انطب���اع وج���ود صحاف���ة عربية ف���ي إس���رائيل ،لكن هدفه���ا األساس���ي كان تعزي���ز قبضة
واملؤسس���ة اإلس���رائيلية ،مثلما تطلّعت اإلذاعة
األحزاب الصهيونية على اجلمهور العربي
ّ
اإلس���رائيلية باللغ���ة العربي���ة ومن بعده���ا التلفزيون إلى الهدف نفس���ه .ومب���ا أن الصحف
الرس���مية أو احلزبية باللغ���ة العربية لم متثّل االحتياجات احلقيقي���ة للجمهور العربي ،فقد
تالشت مع تالشي الصحف احلزبية باللغة العبرية.
تعتبر صحيفة "االحتاد" ،الصحيفة الوحيدة باللغة العربية التي بدأت بالصدور قبل
النكب���ة ،وم���ا زالت تصدر حتى أيامنا هذه ( .)2011وكانت "االحتاد" مجلة ناطقة باس���م
منظمة فلس���طينية هي" :عصبة التح ّرر الوطني الفلس���طيني" ف���ي الفترة ،1944-1948
وعل���ى الرغ���م من جذوره���ا الش���يوعية ،فإنها امت���ازت بوع���ي قومي فلس���طيني .أصبحت
"االحت���اد" األس���بوعية بعد  1948ناطقة باس���م احلزب الش���يوعي ،وه���و حزب يهودي-
عربي ،واضطرت ملالءمة خ ّطها التحريري اإلعالمي مع الواقع السياس���ي اجلديد ،ولكنها
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اس���تمرت على املن���اداة بإقامة دولة فلس���طينية ،وبهذا تبنّت ً
���ي لم يختلف بكثير
خط إعالم ً
عم���ا تبنّت���ه قب���ل ع���ام  .1948وبالرغم م���ن كون "االحت���اد" صحيف���ة حزبية ،فق���د عبّرت
بش���كل أفض���ل عن احتياج���ات ورغب���ات وتطلّعات اجلمه���ور العربي ،خصوص���ا ً إذا أخذنا
بع�ي�ن االعتب���ار أن مح���اوالت "مجموع���ة األرض" احلص���ول على تصريح نش���ر صحيفة
م���ن وزير الداخلية من أواس���ط س���نوات اخلمس���ينات وحتى أواس���ط س���نوات الس���تينات
باءت بالفش���ل .وألفت "االحتاد" بني األيديولوجية الش���يوعية حلزبها وتغطية نش���اطاته
وبني متثي���ل صادق للضائق���ات االجتماعية واالقتصادية والسياس���ية للجمه���ور العربي.
وتعزّز هذا االجتاه كلما ازداد الدعم العربي للحزب الش���يوعي (أبو صالح .)2010 ،ومبا
أن الصحيف���ة كان���ت ُت���ر ّوج على أيدي أعضاء احل���زب في القرى وامل���دن العربية ،فقد منت
َّ
تقريب بني احلزب وجز ًء من اجلمهور ،وهو ما جعل من الصحيفة وس���يلة
عالقة متكاملة
ً
ف���ي ي���د احلزب لتجنيد أصوات اجلمهور العربي تناف���س التأثير الكبير الذي كان لألحزاب
الصهيونية .وبهذا شكلّت الصحيفة منبرا ً ملعارضة سياسة احلكومة في املجال السياسي
واالقتصادي واالجتماعي.
ً
وس���عت صحيفة "االحتاد" سنة  1983نطاق عملها وبدأت بالصدور صحيفة يومية
ّ
وذلك على خلفية تط ّورات حزبية وإعالمية مهمة ،حيث باش���رت في الس���نة ذاتها الصدو َر
في الناصرة ،ومببادرة خاصة ،صحيفة محلّية مجانية باسم "الصنارة" (كبها.)2001 ،
وهنالك عامل آخر للتح ّوالت الطارئة على "االحتاد" أال وهو أن حز ًبا عربيًا يهود ًيا جدي ًدا
ويحض���ر إلصدار
منافس���ا للح���زب الش���يوعي في أص���وات املواطن�ي�ن العرب بدأ يتش��� ّكل
ّ
ً
صحيفة منافس���ة (الراية) – وهو القائمة التقدمية للس�ل�ام برئاسة احملامي الناشط محمد
ميع���اري .وق���د حت ّولت االحتاد إل���ى الصحيفة العربية اليومية الوحي���دة وما تزال على هذا
والتهجم عليها والتهديدات بإغالقها.
احلال حتى يومنا هذا بالرغم من محاوالت إضعافها
ّ
ً
إالَّ أنه ولألسف الشديد تراجع أداء "االحتاد" ،خصوصا منذ انهيار املنظومة االشتراكية
أواخ���ر الثمانينيات من القرن العش���رين ،وخروج عدد كبير م���ن كتابها عن اخلط احلزبي،
املؤسسة الصحافية األقوى
والعجز االقتصادي الذي عانته الصحيفة .وبالرغم من كونها
ّ
واألع���رق ف���ي املجتمع العربي والتي خ ّرجت ع���د ًدا كبي ًرا من الصحافيّ�ي�ن الذين ما يزالون
يعتب���رون األق���وى واألجدر في الس���احة اإلعالمية العربي���ة ،فإنها وبحس���ب تقومي العديد
م���ن الصحافيّني ما تزال في تراجع مس���تمر بالرغم من احمل���اوالت القائمة لتجاوز أزماتها
االقتصادية واملهنية.
كانت نش���أة الصنارة ب���ادرة لتط ّور كبير في عالم الصحافة العربية-الفلس���طينية في
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الس���ياق اإلسرائيلي .وقد كانت الشرارة األولى في تط ّور صحافة جتارية مبلكية خاصة،
وه���و الش���يء الذي عب���ر عن تط��� ّور ك���وادر عربي���ة متعلّمة ت���رى الصحافة مص���در رزقها
األساس���ي ،وتفس���ح املجال أم���ام جيل جديد م���ن الصحافيّ�ي�ن الناش���ئني أو اخلارجني من
بوتقة الصهر احلزبية للحزب الشيوعي (ج ّمال .)2010 ،ونظ ًر لرواج الصنارة باعتبارها
أس���بوعية تعتاش م���ن اإلعالن ،لم تعد ت���وزّع مجانًا وأصبحت صحيفة أس���بوعية قطرية.
ً
مختلف عن الصحافة احلزبي���ة املتمثلة "بـاالحتاد" .كان
منوذجا
وش��� ّكلت هذه الصحيفة
ً
جن���اح "الصن���ارة" حافزًا قو ًيا إلى تأس���يس صحيفة مش���ابهة ومنافس���ة في عام 1987
وه���ي صحيف���ة "كل العرب" التي صدرت م���ن الناصرة ،وهي صحيفة أس���بوعية خاصة
كانت لفترة طويلة مبلكية شركة إعالن عربية-يهودية وانتقلت إلى ملكية عربية كاملة في
الس���نوات األخيرة .في أعقاب جناح هاتني الصحيفتني األس���بوعيتني ،ظهرت عام ،1987
صحيفة أس���بوعية أخ���رى بعنوان "بانوراما" ،وعملت من مدين���ة الطيبة في منطقة املثلث
اجلنوب���ي ،ولك���ن تطلّعت إل���ى الوصول إل���ى أبعاد قطري���ة ،وجنحت في تثبيت نفس���ها في
السوق خالل فترة زمنية قصيرة .كما بدأت بالصدور بعض الصحف االسبوعية اخلاصة
واحمللّي���ة منها "املي���دان" في عام  1999و"العني" في ع���ام  2000و"حديث الناس" في
عام ً 2000
أيضا وصحف جتارية أخرى محدودة التوزيع مثل "األخبار" و"كل الناس".
س���بق هذه التط ّورات في املس���توى التجاري ،صدور صحيفتني أسبوعيتني حزبيتني؛
األول���ى ه���ي "ص���وت احل���ق واحلري���ة" ( )1989التابع���ة للحرك���ة اإلس�ل�امية ،والثاني���ة
"فص���ل املق���ال" ( )1993التابعة حلزب "التجم���ع الوطني الدميقراطي" .عكس���ت هاتان
األس���بوعيتان الصراع األيديولوجي والسياس���ي وس���ط الس���كان العرب-الفلس���طينيّني،
قوي لصحيفة "االحتاد" من حيث املواقف واآلراء بالرغم من أنهما بقيتا
وشكلتا
منافس ً
ً
أسبوعيتني وجناح االحتاد في الصدور بشكل يومي .عكس هذا االجتاه الهبوط في تأثير
احلزب الش���يوعي في الش���ارع العربي ،وتعزيز قوة احلركة اإلس�ل�امية والتجمع الوطني
الدميقراطي .وما تزال هذه الصحف ومعها صحيفة "امليثاق" التابعة للحركة اإلس�ل�امية
الشق اجلنوبي ،الصحف احلزبية الفعالة في احليز العام العربي.
االلت���زام االيديولوج���ي والفك���ري لهذه الصحف يش���كل عام�ل�ا مه ًم ف���ي احلفاظ على
مس���توى معني من املهنية الصحفية واخلطاب اإلعالمي ،خصوصا عند املقارنة بالصورة
الصحافي���ة واإلعالمية املتمثلة بالصحف التجارية ومواق���ع االنترنت اخلاصة .فالصحف
احلزبي���ة وبالرغ���م م���ن ضائقتها املادي���ة والضغوط التي تق���ع عليها من أحزابه���ا ،فإنها ما
تزال حتاول احلفاظ على نفس���ها مرآ ًة للقدرات الثقافية وااليديولوجية للنخبة السياس���ية

19

أمـل جـ ّمـال  ǀرنا عوايسة

20

والثقافية العربية.
ف���ي املس���توى اإلذاعي أقيم���ت محطة "رادي���و  "2000العربية في ع���ام  1997وذلك
مبوجب ترخيص بحس���ب قانون الس���لطة الثانية لإلذاعة والتلفزيون لعام  .1990وبدأت
هذه احملطة بفس���ح املجال أمام أصوات جديدة في املجتمع العربي وبدأت تعكس التعددية
العقائدية واأليديولوجية والقيمية والسياس���ية ف���ي املجتمع .إال أن اخلالفات بني أصحاب
احملط���ة وسياس���ات تغطيته���ا للهب���ة اجلماهيرية العربية ف���ي تش���رين أول/أكتوبر 2000
املتضامن���ة م���ع االنتفاض���ة الفلس���طينية ،أدت إل���ى إقف���ال احملط���ة أواخر ع���ام  .2000وقد
أقيمت "إذاعة الش���مس" في عام  2003بناء على مناقصة قانونية لس���د الثغرة التي نبعت
م���ن إغ�ل�اق "راديو  ."2000وم���ا تزال "إذاعة الش���مس" تعمل حتى يومنا ه���ذا ،محاول ًة
احلفاظ على صدقيتها من خالل خلق توازن حساس بني إرادة ومشاعر اجلمهور العربي
والضغوطات اإلس���رائيلية الرس���مية التي تضغ���ط على القائمني على احملط���ة لعدم جتاوز
املؤسسة.
حدود خطابية رسمها لإلذاعة ممثلو
ّ
وتط��� ّور مه���م آخ���ر ف���ي الس���احة اإلعالمي���ة العربية هو زي���ادة ع���دد مواق���ع اإلنترنت
إن جز ًء منها يتب���ع إلحدى الصحف املركزية التي ذك���رت ،مثل panet.
اإلخباري���ة ،حي���ث ّ
 co.ilالتاب���ع لصحيف���ة بانوراما أو  alarab.netالتاب���ع لصحيفة كل العرب وجز ًء آخر
مس���تقل مث���ل  bokra.netأو  arabs48.comأو  .farfesh.comه���ذا التط ّور احملاذي
لتط��� ّورات مش���ابهة في حقل اإلعالم في جمي���ع أنحاء العالم أدى إل���ى تغييرات جذرية في
أمناط العمل اإلعالمي ،خاص ًة مبا يتعلّق بعمق وجدية العمل اإلعالمي .ففي أغلب احلاالت
التي نتحدث فيها عن مواقع جتارية ،يرتكز العمل اإلعالمي إلى الصورة أكثر من ارتكازه
إلى النص والش���رح الوافي لتفاصيل األحداث .وكذلك يعكس تالشي التحقيقات ومقاالت
ال���رأي والتحلي���ل املعمق ،ال���ذي يبرز بعض األحي���ان من على صفح���ات الصحافة واملواقع
احلزبية.
تبينّ نظرة متعمقة في خريطة الصحافة العربية أنها معقدة وبسيطة في نفس الوقت.
م���ن جه���ة ،هنال���ك وس���ائل اإلع�ل�ام اخلاصة الت���ي تتب���ع أصح���اب رؤوس أم���وال وتعتبر
مؤسس���ات ربحية تدار بحس���ب قواعد الس���وق وتتناف���س فيما بينها في س���وق اإلعالنات
ّ
اآلخذة في التوس���ع .ومن جهة أخرى ،هنالك وس���ائل اإلعالم احلزبية ،التي تتنافس فيما
بينها على وعي وتأييد اجلمهور .في كلتا احلالتني ،تطرح تساؤالت حول مدى استقاللية
إن خض���وع الصحاف���ة لالعتب���ارات االقتصادي���ة ال يق���ل تأثي��� ًرا ع���ن
الصحافيّ�ي�ن ،حي���ث ّ
خضوعه���ا لالعتب���ارات األيديولوجية احلزبي���ة .كيف تؤثر هذه العوامل ف���ي حرية الكتابة
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والنش���ر املتاح���ة للصحافيّ�ي�ن؟ وكي���ف تنعكس هذه العوام���ل على املضامني املنش���ورة في
صفحات الصحف وأثير الراديو؟ وكيف يؤثر تط ّور اإلعالم اإللكتروني ،خصوصا ً مواقع
اإلنترن���ت املبنية في األس���اس على م���زودي معلومات في أغلب األحي���ان ال ميلكون جتربة
صحافية سابقة ،في لغة وخطاب الصحافة واإلعالم العربي؟
التط ّورات االقتصادية واالجتماعية في املجتمع العربي-الفلس���طيني ومحيطه تعكس
من���و طبق���ة اجتماعية  -اقتصادية ذات ميزات وس���يطة متتلك اآللي���ات التربوية والتعليمية
واالقتصادي���ة ،لتط��� ّور حي���ز ثقافي عربي –فلس���طيني يعتبر ش ً
���رطا أساس���يًا لتط ّور عالم
الصحاف���ة واإلع�ل�ام .أخذت ه���ذه الطبقة في االنخراط في الس���وق اإلعالمي���ة والصحافية
اخلاضع���ة العتبارات مادية وتس���ويقية ،وهو الش���يء الذي أثر في املضامني والس���جاالت
اإلعالمية واملس���تويات املهني���ة لإلعالم .أدت التط��� ّورات التكنولوجية إلى ب���روز االنترنت
والصحاف���ة االلكتروني���ة التي توجهت إل���ى جيل جديد من الصحافيّ�ي�ن واإلعالميّني الذين
ميلك���ون اآلليات التقنية للعمل ولكن تنقص الكثي���ر منهم التجربة الكتابية والعمق اللغوي،
وهو الش���يء الذي يطرح تس���اؤالت حول قدرة هذه املجموعة على تطوير إعالم وصحافة
ترتق���ي للمهم���ة امللق���اة عل���ى كاهلهم في ظ���روف صعبة وحتدي���ات كياني���ة ووجودية مثل
مواجهة الش���روخ االجتماعية والعنف املستشري في مجتمعهم وآليات الدعاية والتغريب
والس���يطرة اإلس���رائيلية .ينعك���س ه���ذا التط��� ّور عل���ى دور الصحافيّ�ي�ن املهنيّ�ي�ن ،الذين ما
يزالون موجودين في وسائل اإلعالم العربية ويطرح تساؤالت حول دورهم في مواجهة
توجهات صحافية مبنية على اإلثارة.
أب���دت الصح���ف القطري���ة" -كل الع���رب" و"الصن���ارة" و"بانورام���ا" – وبع���ض
الصح���ف احمللية-املناطقية مثل "حديث الناس" الكثير من اجلدية في العمل على احلفاظ
على مس���تويات مهني���ة قوية ومتعمقة .بالرغم من جناح بع���ض الصحف القطرية واحمللية
في اإلبقاء على مستوى مهني ولو في بعض جوانبها مثلما هو احلال في بعض الصحف،
فإن التحديات القوية تطرح تس���اؤالت حول إمكانات جناح هذه الصحف في احلفاظ على
ّ
ً
ه���ذه النجاحات ،خصوصا وأنه���ا تكلف أثمانًا كبيرة في املس���تو ّيني :االقتصادي واملهني.
وإل���ى أي م���دى س���تنجح الصحف ف���ي احلد م���ن التدهور الناب���ع من هجرة بع���ض األقالم
احمللي���ة املهم���ة من الصحف احمللية إل���ى صحف عربية تصدر في العواص���م الغربية وعلى
مؤسس���ات إعالمي���ة تلفزيونية مثل
رأس���ها لن���دن أو ف���ي العالم العرب���ي أو تعمل لصال���ح ّ
اجلزيرة أو العربية أو MBC؟
ً
ً
مزدوجا
إن اإلعالم العربي ،خاصتا احلزبي منه ،ما يزال يؤدي دورا
من النافلة القول ّ
ً
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ه���ا ًم ف���ي املجتمع العربي-الفلس���طيني في إس���رائيل .فمن جهة هو ش���ريك ق���وي في بناء
الواقع ومن جهة أخرى وفي نفس الوقت هو يعكس بعض اجلوانب من واقعه .إن التنافس
االقتصادي والسياسي واأليديولوجي بني وسائل اإلعالم حا ّد ويحتدم كل الوقت ،مؤد ًيا
داخلي .فإلى أي مدى يستطيع الصحافيون العمل للتغلب على التح ّديات
إلى حالة احتراب
ّ
التي تواجهها الصحافة واالرتقاء بها إلى مرتبة مواجهة التح ّديات واملشقّات التي يعانيها
يتوجه لهذا
املجتم���ع العرب���ي؟ وما هو تأثي���ر كون الصحافة العربي���ة العامل الوحيد ال���ذي ّ
املجتم���ع على أنه وحدة اجتماعية مس���تقلة ومنفردة بذاتها ،وعلي���ه يعزّز عملية بناء الهوية
اخلاصة باملجتمع العربي الفلسطيني في الداخل؟
لق���د انعك���س الصراع املتزاي���د على متثي���ل اجلمهور العرب���ي ،والتأثير ف���ي ميوله ،في
الس���احة اإلعالمي���ة ،حيث أ ّدت الصح���ف دورا ً مه ًم في الصراع عل���ى األجندة اجلماهيرية
وحتدي���د أركان اخلطاب املجتمعي .طرحت الصحف رؤى وقي ًم اجتماعية متباينة ،بالرغم
م���ن احلف���اظ على القاس���م املش���ترك املتعل���ق بالهوي���ة القومية الفلس���طينية .وحت���اول هذه
الصح���ف أن تعك���س التع ّددي���ة االجتماعية القائمة ف���ي املجتع العربي .إل���ى أي مدى تؤ ّدي
الداخلي ف���ي املجتمع
الصحاف���ة دورا ً ف ّع���االً في ط���رح حلول للتعام���ل مع حالة االحت���راب
ّ
العربي؟ وهل تلع���ب الصحافة دورا ً ف ّعالاً ومباد ًرا لرأب الصدوع والصراعات املجتمعية؟
وإلى أي مدى أ ّدى التنافس بني الصحف التجارية واملواقع اإللكترونية إلى حاالت صراع
وتناف���س تتجاوز املقبول؟ وإلى أي مدى أ ّدى ذلك إلى تدهور اخلطاب اإلعالمي إلى درجة
امل���س بالقواع���د املهنية األساس���ية؟ يحاول هذا البح���ث اإلجابة عن بعض هذه األس���ئلة من
خ�ل�ال طرحها على صحافيّني عاملني في حق���ل اإلعالم العربي أجريت معهم املقابالت في
هذا البحث .وبنا ًء على ذلك فإن األجوبة التي يوفّرها البحث تنبع من املقوالت التي طرحها
عدد من الصحافيّني بحسب املنهج البحثي الذي يعرض في الصفحات اآلتية.
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منهج البحث
اعتمد البحث املنهجية الكيفية في بحوث العلوم االجتماعية ،حيث تتالئم هذه املنهجية
م���ع موض���وع البح���ث الرام���ي إل���ى وص���ف وحتلي���ل مواق���ف وآراء الصحافيّ�ي�ن العرب-
الفلسطينني في كل ما يتعلّق بالواقع اإلعالمي العربي ومستوى األداء املهني لهذا اإلعالم،
واألس���باب التي تقف خلف هذا املس���توى .اس���تند املنهج إلى طريقة املقابالت الش���خصية
ش���به املبني���ة ،وهي مقاب�ل�ات متّكن الباح���ث /مجري املقابلة واملش���ارك /الش���خص الذي
إن األغلبية الساحقة
أجريت معه املقابلة ،من صياغة االس���تنتاجات بشكل مش���ترك ،حيث ّ
ملعطيات البحث تكون اقتباسات من أقوال الصحافيّني الذين أجريت معهم مقابلة من عينة
البحث ،يحلّلها الباحث ويؤ ّولها (ش���كدي .)71 :2003 ،من إيجابيات منهج املقابالت شبه
املوجهة الت���ي يطرحها مجري املقابلة ،وف���ي املقابل يتم ّكن
املبني���ة وجود عدد من األس���ئلة ّ
الشخص الذي تجُ رى معه املقابلة من حتديد مدى تط ّرقه لألسئلة املطروحة ،كما يستطيع
جتاهل بعض األس���ئلة وتوجيه مسار املقابلة إلى مجرى آخر وف ًقا ألهدافه .ويقوم مجري
املقابلة بتحديد تسلسل املواضيع التي متت مناقشتها خالل املقابلة وفق اجتاهات احملادثة
الت���ي يح ّددها املش���ترك ،وبنا ًء عل���ى ذلك يقوم باالنتقال من موض���وع إلى آخر (Corbin
 .)and Morse, 2003: 340هذا يعني ،أنه في املقابالت ش���به املبنية ،الباحث هو من
يح ّدد مبنى وتسلسل املقابلة وفق هدف البحث .يطرح الباحث خالل املقابلة سؤالاً ً يع ّرف
بش���كل مباش���ر املوضوع الذي يدور حوله البحث ،يح ّدد هذا الس���ؤال عمليً���ا نطاق املقابلة
(ش���ور وتسافار بن يهوشاع .)200 :2010 ،مع ذلك ،يعطي مجري املقابلة ،في املقابالت
قصته ،أو جتربته ،أو موقفه
املع ّمقة ،شبه املبنية ،املشترك (مصدر املعلومات) إمكانَ طرح ّ
أو رؤيت���ه للظاه���رة الت���ي مت بحثه���ا بأس���لوبه ولغته اخلاص���ة ،ضمن س���ياقها االجتماعي
(ش���كدي .)71 :2003 ،مي ّك���ن التط��� ّرق للس���ياق االجتماع���ي الكات���ب م���ن إدراك مدلوالت
"نصا حيًا"،
س���لوك املش���تركني ( .)Sparadley, 1979إ ًذا ،يش ّكل املش���ترك في البحث ً
ميكن من خالله التعلّم عن الظاهرة التي يتم بحثها (ش���ور وتس���افار بن يهوشاع:2010 ،
مت إجراء املقابالت مع الصحافيّني بشكل مت ّكنوا من خالله من سرد
 .)200مبوجب ذلكّ ،
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مواقفهم وآرائهم حول ظروف وشروط عملهم بشكل حر ودون أي حكم معياري عليهم،
وكذلك مت التط ّرق لبعض جوانب عمل الصحافيّني التي طرحوها وفاجأت الباحثني وكانت
مهم���ة ج��� ًد لفهم الص���ورة العامة للعمل الصحاف���ي العربي في الداخ���ل .كذلك طرحت على
الصحافيّني بعض األسئلة املتعلقة مبواقفهم وآرائهم في محيطهم اإلعالمي ،على مستوى
اآلداء املهني واألسباب التي تعلّل واقع اإلعالم العربي في الداخل.
أُجري���ت  31مقابل���ة م���ع صحافيّني وصحافيات مت انتقاؤهم بش���كل عش���وائي من بني
مجموع���ة م���ن الصحافيّني العرب العامل�ي�ن في احلقل اإلعالمي والذي���ن وصل عددهم إلى
 200صحافي وصحافية فاعلني في وس���ائل إعالم متنوعة .وقد مت انتقاء عدد أكبر من
العينة التي ش���اركت فعليًا بس���بب توقّع مس���بق لوجود نس���بة من الرفض .ش���ملت القائمة
ً
رفض بنسبة  .25%وقد رفض بعض
صحافي وصحافية .وقد تبينّ أن هنالك
األولية 40
ً
الصحافيّني إجراء املقابلة بشكل مباشر ( )1وآخرون ( )7رفضوا بشكل غير مباشر دون
إعطاء س���بب .في إحدى احل���االت ( )1رفض أحد املديرين مش���اركة صحافية معينة كانت
جز ًء من العينة.
فإن
وبالرغ���م م���ن أن منهجي���ة البح���ث األساس���ية مبنية عل���ى املقاب�ل�ات الش���خصيةّ ،
املعطي���ات الدميوغرافي���ة للعين���ة ميك���ن أن تكون مهمة لالط�ل�اع على التركيب���ة االجتماعية
والثقافي���ة واالقتصادي���ة للصحافيّ�ي�ن .ولذلك نورد في ما يلي بع���ض املعطيات املهمة دون
الكش���ف عن أماكن عمل الصحافيّني .تُراوح األعمار بني  23-60عا ًما .من ناحية الوضع
متزوجا –متزوجة
االجتماع���ي كان هنال���ك  10-أعزاب (ذك���و ًرا وإنا ًث���ا) ( ،)29%و 21-
ً
( .)68%أم���ا في مس���توى معدل الدخ���ل ،فقد بلغ املعدل خالل فترة إج���راء البحث 8,727
ش���اقالً لوظيف���ة األجير (وف ًقا لدائ���رة اإلحصاء املركزية في إس���رائيل) ،ش���ملت املجموعة
صحافي قالوا إن معدل دخلهم حتت املعدل بكثير ( ،)36%و  10حتت املعدل بقليل
11
ً
( ،)32%و  5ف���ي املع���دل ( ،)16%و  3ف���وق املعدل بقلي���ل ( )10%و  2فوق املعدل بكثير
( .)6%وتعك���س ه���ذه الصورة مس���تويات الدخل املتدني���ة للصحافيّني الع���رب خصوصا ً
عندم���ا تأخ���ذ بعني االعتبار املس���توى الثقاف���ي للصحافيّني الذين دخل���وا العينة وجتربتهم
صحافي
الكبيرة نس���بيا ً في هذا املجال .ومن ناحية الثقافة والتعليم ،ش���ملت املجموعة 22
ً
وصحافية يحملون شهادة البكالوريوس (منهم  4طالب ماجستير في اإلعالم) (،)71%
و  1يحمل شهادة دكتوارة في اإلعالم ( ،)3%و  3طالب جامعيّني ( ،)10%و  2يحملون
شهادة املاجستير ( )6%و  3يحملون شهادات فوق ثانوية ( .)10%وتظهر هذه املعطيات
املس���توى التعليمي العالي للصحافيّني الذين ش���اركوا في العينة ،وهو األمر الذي يدل على
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ف���روق شاس���عة بني الق���درات الش���خصية للصحافيّني واملس���ؤوليات والصالحي���ات التي
يحصل���ون عليه���ا ضمن عملهم .ومن ناحية أماكن العمل ،فقد توزّعت املجموعة على النحو
التال���ي 3 :يعمل���ون /عملوا في الصحافة الرس���مية ،و 3يعملون ف���ي فضائيات عربية ،و6
يعملون/عملوا في الصحافة احلزبية ،و 1يعمل/تعمل في الصحافة اإلسرائيلية اخلاصة،
و 18يعمل���ون /عملوا في الصحافة احمللّية اخلاص���ة ،و 2يعمالن في مواقع خارج البالد.
ودرس  )71%( 22صحاف���ي من الذين أجريت معهم املقابالت موضوع اإلعالم ( 3منهم
ش���هادات فوق ثانوية) .أما بخصوص سنوات اخلبرة لدى الفئة التي أجريت معها املقابلة
فقد راوحت بني  3-33س���نة منهم  12يعملون مراسلني ،و 4يعملون مراسلني ومح ّررين
( 1منه���م مح ّررة مضامني ف���ي موقع إنترنت) ،و 6يعملون مقدم���ي أخبار ومح ّررين ،و7
يعمل���ون مح ّرري���ن رؤس���اء .من ناحي���ة التوزيع اجلغرافي ،فقد ش���ملت العين���ة )13%( 4
م���ن النق���ب ،و )13%( 4م���ن منطقة املثل���ث ،و )10%( 3يعملون في منطق���ة القدس ،و20
والتوجهات الدينية ،فقد ش���ملت
( )64%من منطقة الش���مال .من ناحية اإلميان العقائدي
ّ
العينة  )19%( 6مؤمنني غير متد ّينني ،و 7متد ّينني ( ،)23%و 14علمانيًا مؤمنًا (،)45%
و 4ملحدي���ن ( .)13%على مس���توى النش���اط احلزب���ي ،تبينّ أن هنالك  )23%( 7نش���طاء
حزبي و )3%( 1رفض اإلجابة .من ناحية االهتمام
حزبيّ�ي�ن ،و )74%( 23غير منتظمني
ً
بالسياس���ة ،تبينّ أن  27يهتمون جدا ً بالسياس���ة ( ،)87%و 3مهتمون إلى حد ما ()10%
و 1مهتم بدرجة قليلة (.)3%
ّ
بالرغم من أن هذه املعطيات لم تحُ لل بشكل عميق في املستوى الكمي فإنها تعطي حملة
عن طبيعة املجموعة التي أجريت معها املقابالت و ُتبينّ مدى متثيلها لش���ريحة الصحافيّني
والصحافي���ات الفاعل�ي�ن في حق���ل اإلعالم والصحاف���ة .وكذلكُ ،تبينّ ه���ذه املعطيات نوعية
الشريحة االجتماعية العاملة في حقل اإلعالم ،خصوصا ً أنها شريحة مثقّفة في األساس،
أن هذه العينة من
غالبيته���ا متل���ك جتربة معينة في العم���ل اإلعالمي .وتُبرز هذه املعطي���ات ّ
الصحافيّ�ي�ن تش��� ّكل مجموعة ذات خصائ���ص مش���تركة ( ،)status groupمن املمكن أن
يك���ون لها تأثي���ر في مفهومها لدورها أو رؤيتها لذاته���ا .وكذلك ميكن لهذه اخلصائص أن
تنعكس في اخلطاب املهني لهذه املجموعة أو في رؤيتها حمليطها ونوعية انتمائها ملجتمعها.
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املعطيات الرئيسة
لق���د ب���دأ البح���ث بفح���ص آراء الصحافيّ�ي�ن املش���اركني ف���ي تعري���ف مهن���ة الصحافة
ومميزاته���ا األساس���ية ،وق���د أتت هذه احملاول���ة لكي تفح���ص إن كانت هن���اك تباينات في
املواقف حول تعريف الوظيفة ،وهل لهذه التباينات انعكاسات أو اسقاطات على ترجمتها
على أرض الواقع وعلى املضامني التي يتعامل معها الصحافي .كذلك حاول البحث الربط
بني التعريف املهني ومدى االستقاللية واحلرية التي يتمتّع بها الصحافي في مجال العمل.
واضحا بني الذين يرون مهن َة الصحافة رس���الة تتلّخص
وتب�ي�ن املعطيات أن هنالك تباينًا
ً
بنقل اخلبر إلى القراء أو املستمعني أو املشاهدين دون الت ّدخل في مضامني األخبار ،وبني
الذي���ن ي���رون أن الرس���الة الصحافية ال ميك���ن إالَّ أن تك���ون مؤثرة في الواق���ع ،يؤدي بها
الصحافي دو ًرا ف ّعاالً حتى وإن لم يشأ ذلك .وينعكس املوقف األول برؤية الصحافة مهن ًة
لها أصولها وقواعدها ،على الصحافي أن يراعيها ويحترمها ،كما ع ّرفها أحد الصحافيّني:
"الصحافة هي مهنة ،ليس���ت تس���لية وليس���ت عمالً اضاف ًيا .الصحافة هي أن تعمل
على نقل اخلبر بطريقة مهنية ونقله للجمهور بنا ًء على أس���س الصحافة املعروفة.
مهنة الصحافة هي مهنة ال تق ّوم وف ًقا لعدد س���اعات العمل .عمل الصحافة هو على
مدار  24ساعة ،أحيا ًنا يكون نتاجه غزي ًرا جداً ،وأحيا ًنا نتاجه قليل".
ويعبر املوقف الثاني عن ماهية العمل الصحافي باعتباره رس���الة ذات أبعاد أخالقية
ي���ؤ ّدي بها الصحاف���ي دو ًرا مه ًم وف ّعاالً كم���ا ينعكس في املقولة التالي���ة" :الصحافة هي
رس���الة وهدف س���ا ِم ونبيل ،هي خدمة للقارئ واملجتم���ع .وظيفة الصحافي ال تقف
عن���د تصوي���ر صورة وكتاب���ة خبر ،والث���ورات العربي���ة تثبت أن الصحف���ي ال ينقل
م���ا يحدث فق���ط وإمنا يلع���ب دو ًرا ويؤثر على مجري���ات األحداث -يؤث���ر ويتأثر".
وتعك���س هذه املقولة رؤية الصحافيّني الرومانس���ية ملهنتهم وحبّهم له���ا وتعلّقهم بها .إالَّ
أنها تعكس ً
أيضا الش���رخ القائم بني هذه الرؤية في املس���توى النظري وإمكانات ممارسة
املهنة احملدودة في املستوى العملي.
وق���د ُس���ئل املش���تركون ف���ي البحث ع���ن نوعي���ة العالقة ب�ي�ن الصحافيّ�ي�ن واجلمهور
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الواس���ع ،وع ّم���ا يتعلّ���ق مبكانة الصحافي االجتماعي���ة فأظهرت اإلجاب���ات تباي ًن في رؤية
الصحافيّ�ي�ن لعالقتهم باجلمه���ور .من جهة ،هنالك من يعتقدون ب���أن اجلمهور يحترمهم
ويحترم مهنتهم ويؤ ّكدون أن اجلمهور يعتمد عليهم ويكن لهم االحترام ،مثلما هو احلال
ف���ي املقول���ة التالية" :يوج���د احترام ،ألنه في ظ���ل الوضع الفلس���طيني الراهن أصبح
الصحاف���ي عنوا ًن���ا ،عنوا ًنا لهم���وم املواطن وش���كاويه في ظل أزم���ة الثقة املوجودة
ب�ي�ن املواط���ن وب�ي�ن القي���ادة ،يوجد احترام م���ن قبل ش���عبنا ،وفي كثير م���ن األحيان
يش��� ّكل هذا االحترام حماي���ة للصحاف ّي�ي�ن ،ألن اجلهات املتنفذة والس���لطات معادية
للصحافة ،ولألسف الش���ديد في مجتمعنا العربي متارس العدائية بشكل متخلّف،
مث���ل م���ا حص���ل معنا هنا حي���ث ك ّنا هد ًف���ا لالعتداءات م���ن قبل جهات رس���مية وغير
رسمية كخلع أبواب مكتبنا وحاالت إحراق وغيرها .لكن املواطنني كانوا يهاتفوننا
ويع ّب���رون ع���ن تأييده���م لنا ،ه���ذا يدل عل���ى أن املواطن�ي�ن يحموننا ،أن���ا أحتدث عن
املواطنني العاد ّيني وليس عن املأجورين واملرتزقة "..كذلك يؤ ّكد بعض الصحافيّني
نباه���ة اجلمه���ور وحكمه عل���ى الصحافيّني وعل���ى أدائهم املهن���ي كقول أح���د الصحافيّني:
"أكي���د ،اجلمه���ور ليس غب ًي���ا ،اجلمهور يق ّي���م الصحاف���ي .ويفرز الصحاف ّي�ي�ن وف ًقا
لعملهم ومهنيتهم .وهذا يرتبط بعمل الصحافي ،الصحافي هو من يفرض احترامه
عل���ى اجلمه���ور .ال يجب عل���ى الصحافي أن يراه���ن على األخبار الصف���راء واألخبار
الت���ي تفتق���د للمصداقي���ة ك���ي يصبح مش���هو ًرا ،ق���د يصبح مش���هو ًرا لك���ن الناس لن
حتترمه بل ستحترم الصحافي الذي يجلب أخبا ًرا ذات قيمة مهنية .اجلمهور قادر
على أن مييز بينهما".
ويؤ ّك���د صحاف���ي آخ���ر" :أن���ا بش���كل ش���خصي ألق���ى احترا ًم���ا يف���وق تص��� ّوري
ويخجلن���ي .أن���ا أملس���ه ش���خص ًيا ف���ي كل مناس���بة وم���كان وفي الش���ارع ً
أيض���ا .هذا
ً
منضبطا وعند حسن ظن الناس بي ،وأنا أحب أن أل ّبي توقعاتهم.
االحترام يجعلني
ً
ً
أيض���ا زمالئ���ي الصحاف ّيني اآلخرين يحظون باحترام كبير ج���دا ،بينما ال يحظى به
آخرون ،يتفاوت األمر من شخص آلخر".
وتعك���س هذه املقوالت حاجة اجلمهور إلى ُمس���عف يعك���س احتياجاته ويوصلها إلى
آذان اجلمهور الواس���ع أو إلى الس���لطات املعنية .كما تعكس ه���ذه املقوالت تعلّق اجلمهور
بوس���ائل اإلعالم حلل مشاكلهم ومواجهة التح ّديات التي يواجهونها يوميًا .ويعبر بعض
الصحافيّ�ي�ن ع���ن العبء الذي يلقيه اجلمهور وتوقعاته عل���ى كواهلهم والتي حتملهم أكثر
من طاقتهم ،كما تُظهر املقولة التالية" :حس���ب رأي���ي اجلمهور العربي يقدر الصحافة
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���ي أن أ ّلب���ي كل الطلبات
لكن���ه يعلّ���ق عليه���ا آم���االً أكبر م���ن طاقاتها .م���ن الصعب عل َّ
الت���ي يطلبه���ا م ّني الناس ،ألنني مقيد من ناحية مادي���ة ومن ناحية مهنية ،وال أملك
اإلمكانيات لتغطية كافة املس���ائل واملواضيع ،يعني أنا موجود في وس���يلة تفرض
ً
علي أن ألتزم بها".
علي
شروطا وقيو ًدا َّ
ّ
م���ن جه���ة أخ���رى ،هنالك م���ن يعبّر عن موق���ف مركب أكث���ر ويعتق���د أن اجلمهور يكن
له���م االحت���رام بحس���ب املوقع أو املصلحة ،وال ميكن التعميم في هذا الش���أن .على س���بيل
املث���ال ،هنال���ك ف���رق ب�ي�ن الذي���ن يعملون في وس���ائل إع�ل�ام إلكترونية واس���عة االنتش���ار
خصوص���ا الفضائيات ،وب�ي�ن الذين يعملون في وس���ائل إعالم محلّية .وفي هذا الس���ياق
ً
ً
تق���ول صحافية من العامالت ف���ي اإلعالم املكتوب" :أحيانا .حس���ب الفئة التي أتعامل
معه���ا ،عندما أتعامل مع أناس لديهم عتب على الصحافة احمللّية أتع ّرض إلهانات،
لكن الناس املستفيدة من الصحافة يتعاملون باحترام ومودة ".وتضيف أخرى من
العامالت في اإلعالم اإللكتروني" :بش���كل ش���خصي ألقى احترا ًما كبي ًرا وهذا مرتبط
بوجودي في وسيلة إعالم مشهورة .يوجد مكانة اجتماعية ،لكن بشكل عام يتعلّق
بالش���خص نفس���ه إذا كان يس���تحق االحترام أم ال" .ويؤ ّكد صحافي آخر" :نو ًعا ما،
الصحف���ي ه���و من يفرض احت���رام االخرين له ،مبا أن مس���توى مهن���ة الصحافة هنا
انخفض".
ّ
ّ
موق���ف ثالث يتعل���ق باالحترام املرتبط بحال���ة التدهور اجلاري ف���ي الصحافة احمللية
واملس���توى اآلخ���ذ في الهبوط ال���ذي وصلت اليه .فهنال���ك من يعتق���د أن اجلمهور ال يحب
الصحافيّني وال يكن االحترام لهم بس���بب اهتمامات بعض الصحافيّني بتفاصيل سطحية
وقص���ص هامش���ية عل���ى حس���اب أخب���ار ذات قيم���ة إخباري���ة .ويؤ ّك���د أح���د الصحافيّ�ي�ن
أن للصحافيّني دو ًرا ف ّعاالً في تدهور موقف اجلمهور منهم ،حيث
املش���اركني في البحثّ ،
إن األداء املهني املتر ّدي أ ّدى إلى تالش���ي االحت���رام للصحافيّني وتراجع موقف اجلمهور
أن بعض اجلمهور ال يكن للصحافيّني االحترام" :هنالك
منهم .وتُبينّ االقتباسات التالية ّ
عامة الناس الذين يحترمون الصحفي ،ولكن الق ّراء األذكياء والناقدين ال يحترمون
الصحف���ي ألن املهن���ة الي���وم انحدرت وأصبحت تش���به "الزنى" ،اليوم أي ش���خص
يحم���ل كامي���را يتح ّول إلى صحفي ،يجل���ب اخلبر األقرب إلى بيته ويصيغه بش���كل
ترفيه���ي ،الصحافي���ون ينش���رون أخب���ار تافهة مثل "اس���م اجلاللة عل���ى بطيخة"،
فتح ّول���ت الصحاف���ة إلى ترفي���ه ،وفق���دت قيمتها النقدي���ة التاريخية ،رغ���م الهامش
الضي���ق فالصح���ف احلزبي���ة هي الوحي���دة املهنية اليوم ،س���نجد هناك خب��� ًرا بدون
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ألف صورة وس���طرين فقط" .ويضيف آخر" :لكن يوجد أش���خاص أثروا على املهنة
بش���كل س���لبي وعلى احترام الناس ،كان الناس مينحوننا مكانة أكثر مما نس���تحق
ويهاتفونن���ا كأنه���م يهاتفون رئيس مجلس ويعرضون مش���اكلهم ،لكن بش���كل عام
���ب
هنال���ك احت���رام وتوجد لنا مكان���ة" .ويؤ ّكد صحاف���ي آخر" :أحيا ًنا نتع ّرض للس ّ
نتوجه لش���خص ما للحصول على معلومات ،وأحيا ًنا كنا نتع ّرض
واإلهانة عندما
ّ
للطرد من بيت الشخص املقصود".
وق���د عبّ���ر بعض الصحافيّ�ي�ن عن التح��� ّوالت الطارئة عل���ى مكانة الصحافيّني بش���كل
إن هنال���ك اختالفا ً بني مراحل مختلف���ة كما تُبينّ االقتباس���ات التالية" :أنا
مرحل���ي ،حي���ث ّ
عش���ت مرحلت�ي�ن :مرحل���ة الصحاف���ة املكتوب���ة الت���ي كان���ت عب���ر الصح���ف الورقية
فق���ط وكان الصحاف���ي حينه���ا يحظى مبكانة أكب���ر بكثير من الي���وم .اليوم أصبحت
الصحاف���ة صحافة صور وتنعكس بش���كل رئيس���ي من خالل مواق���ع االنترنت ،وقد
أث���رت س���ل ًبا عل���ى مكانة الصحاف���ي .لكن م���ع ذلك ،يس���تطيع الصحاف���ي أن يحافظ
عل���ى مقدار مع�ي�ن من احترام الن���اس من خالل نوعي���ة التقارير الت���ي يكتبها ،ثقافة
الصور أ ّدت إلى انخفاض املستوى وهذا يؤدي إلى ته ّكم اجلمهور على الصحاف ّيني
وانحدار مكانتهم ،خاصة إذا لم يلتزم الصحافي بضوابط وكانت الصورة بالنسبة
ل���ه ه���ي اجلوهر .نح���ن ال نتحدث عن ص���ور متلك قيم���ة إخبارية وإمنا ص���ور إثارة
لفتاة في وضع معني أو حبة فواكه بش���كل غري���ب .اليوم االحترام للصحاف ّيني أقل،
ف���ي الس���ابق كان أكب���ر" .ويؤ ّكد آخ���ر" :اليوم ال ،في التس���عينات أتذك���ر كان هنالك
احت���رام ،الي���وم يوجد الكثي���ر م���ن الصحاف ّيني وانتش���رت مواقع اإلنترن���ت ،لم يعد
حاج���ة للكتابة ،البيانات التي تصل إلى املوق���ع أو الصحيفة تطبع كما هي ،صارت
ودب فتوقفت الناس عن احترام الصحافي".
هب ّ
الصحافة تستقطب مما ّ
وق���د رب���ط بع���ض الصحافيّني ب�ي�ن مكانة الصحافيّ�ي�ن والوظيف���ة التي كان���ت تؤ ّديها
الصحافة العربية في الس���ابق ،حيث كانت الصحافة آلية التواصل األساسية في املجتمع
بينما أصبحت اآلن ثانوية والناس ليس���وا بحاجة لها بس���بب تط ّور التكنولوجيا ووسائل
اإلع�ل�ام الس���ريعة مث���ل املواق���ع االلكترونية .ويق���ول في هذا الس���ياق صحاف���ي عمل في
الصحاف���ة احلزبي���ة" :طاملا يضط���ر الصحافي العرب���ي ألن ميارس مهن���ة واحدة في
الصباح وأخرى في املس���اء فهو إنس���ان غير محترم ومهنته غير محترمه ،عندما ال
أحترم نفسي ال يهمني احترام اجلمهور ،لم أكن أشعر أن اجلمهور يقدر هذه املهنة.
حسب رأيي وبصراحة لم يعد حاجة للصحافة العربية .الصحافة في السابق كانت
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وليدة حاجة ،كانت تسهم في تواصل الناس كانت ُمث ّقف من الدرجة األولى ،يعني
عندما كان ينش���ر في االحتاد مقاالت كتبها أمثال محمود درويش ،س���ميح القاس���م،
إميل حبيبي ،فأنت تتحدث عن أش���خاص ش��� ّكلوا النخبة الثقافية للفلس���طين ّيني في
إس���رائيل .وفوق ذلك كانت الصحافة ُمج ّن ًدا للجماهير ،في أي مظاهرة وأي فعالية
نضالي���ة كان���ت الصحيفة احمل ّرك الرئيس���ي للجماهير ،اليوم توقف���ت الصحافة عن
ممارس���ة أي دور من هذه األدوار ،حس���ب رأي���ي الصحافة العربي���ة اليوم هي عامل
محب���ط ،ه���ي عام���ل يتم من خالله تفريغ مش���اعر الن���اس الغاضبة ،يعن���ي اليوم إذا
ً
مث�ل�ا ،وكأنهم فرغ���وا غضبهم
غض���ب الن���اس يكتبون مق���الاً ً أو يش���اهدون اجلزيرة
وكفى الله املؤمنني ش��� ّر القتال .الس���بب األساس���ي في هذا التح ّول حس���ب رأيي هو
أن الصحاف���ة احمللّي���ة ال تق���ف ف���ي وضعي���ة املنافس���ة مع وس���ائل اإلع�ل�ام األخرى،
���ي أن أنتظر أس���بو ًعا حتى يصلني اخلبر ،أن���ا أتفهم وجود
إنه���ا صحافة فاش���لة ،عل ّ
ضرورات اقتصادية متنع مالك الصحيفة أن يصدرها بش���كل يومي لكن هذا ال يفيد
القارئ ،إ ًذا الصحافة أصبحت مكا ًنا لإلعالن فقطً .
أيضا الصحاف ّيني غير املهن ّيني ،أو
أنصاف وأش���باه الصحاف ّيني أ ّثروا على الصحافة ،هذا ليس تقليالً من قيمتهم لكنك
تتحدث عن أش���خاص يعملون في النهار كصحاف ّيني وفي الليل كس���ائقي س���يارات
أج���رة أو مدرس�ي�ن أو حتى طالب مدرس���ة ،فع���دم املهنية في التعامل م���ع هذه املهنة
الت���ي يطلق عليها صحافة يفقدها قيمتها ويجعلنا نش���عر بعدم احلاجة لوجودها،
أنا ال أريد أن أقرأ أخبا ًرا عن عنزة مكتوب على رجلها ال أعرف ماذا".
وقد تط ّرق البحث إلى بعض جوانب األداء الصحافي العربي في مستوى الصحافيّني
وفي مستوى الصحافة بشكل عام .وقد تَبينّ من املقابالت أن هنالك اختالفات في الرؤية
لكل ما يتعلّق باألداء الصحافي .من جهة ،هنالك نسبة عالية من الصحافيّني الذين ُيبدون
رض���ى فوق املتوس���ط عن عمله���م الصحافي ،فـ  82%م���ن الذين أجري���ت معهم مقابالت
متوسطة عن عملهم الصحافي .وتختلف هذه
ا ّدعوا أنهم راضون بدرجة كبيرة أو بدرجة
ّ
النسبة عند احلديث عن مهنية الصحافة العربية ،حيث إن معظم الصحافيّني يعتقدون أن
مهنية الصحافة ال تستوفي التوقعات .واألغلب يرى أنها غير مهنية ،كذلك لم يعبّر أي من
الذي���ن أجريت معهم مقابلة عن رضى عا ِل ع���ن األداء اإلعالمي احمللي ،بل بالعكس ،حيث
إن أغلبية س���احقة من الذين أجريت معهم مقابالت ( )82%ادعوا أن اإلعالم احمللّي دون
املتوسط /منخفض بالرغم من أن غالبيتهم يعملون في وسائل إعالم محلّية.
ّ
ً
ّ
وقد علل هذا التباين في املعطيات أحد الصحافيّني قائال" :أعتقد أن املش���كلة ليس���ت
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ف���ي الصحاف ّيني بل أن هنال���ك خلل في منظومة عمل الصحاف���ة ،ال أعتقد أنها ناجتة
عن مستوى سيء للصحفي الفلسطيني ،يوجد مجموعة مشاكل".
فسر صحافي آخر هذا التباين قائالً" :الصحافة العربية في الداخل محدودة
فيما ّ
ً
ً
ً
ج���دا ً ألنه���ا تغطي نطاقا ضيقا جدا ومجتم ًعا محدو ًدا ،وفي ذات الوقت هي موجودة
في حالة صدام مع إطار سياس���ي الذي هو الدولة التي تعمل من خاللها ،إمكانياتها
مح���دودة وقدراته���ا مح���دودة وحت���ى خبراته���ا مح���دودة ،إنه���ا صحافة غي���ر قابلة
لالنتشار ،تنتشر فقط داخل مناطق الـ  .48ولكن ما يزعجني في الصحافة العربية
ف���ي الداخ���ل هو هذا الغرقان ،الغرق���ان في القضايا اجلنائية اليومي���ة ،على غرار ما
فعل���ت الصحاف���ة العبرية ،عندم���ا نطالع صحيفة معينة جند أخب���ار قتل ،اغتصاب
وم���ا ش���ابه ،وكأن مهن���ة الصحافة أصبحت تقتصر على التش���ويق والتس���ويق .أنا
لس���ت ض���د هذه القضاي���ا ،على العكس يج���ب معاجلتها لكن بش���كل مهني ال طرحها
بهدف اإلثارة .ما يزعجني هو وجود صحاف ّيني خبراء وأكفاء لكن قدراتهم أصبحت
تنحصر في جرمية صغيرة حدثت في الطيرة أو الطيبة أو أي مكان آخر .الصحافة
احمللية في وضعها احلالي بحاجة إلى تطوير ،التطوير يبدأ من خالل خلق منافسة
قوية وشريفة بني الصحف أوالً ثم منافسة مع الصحافة العبرية ،علينا أن نرتقي،
لك���ن طب ًع���ا الصحافة العبرية مصادره���ا أقوى ،وهي محمية من قب���ل الدولة ،رأس
ماله���ا كبي���ر جدا ً وخبرتها كذلك .هنالك حاجة لدارس���ة إمكاني���ات تطوير الصحافة
احمللية في الداخل".
وق���د رب���ط بع���ض الصحافيّ�ي�ن ب�ي�ن األداء املهن���ي ومس���توى الثقاف���ة الت���ي يتمتع بها
الصحاف���ي .أحد األس���باب لع���دم الرضى ع���ن أداء اإلعالم احمللّي هو ع���دم وجود عمليات
املؤسس���ات اإلعالمي���ة من أج���ل أن يق���وم اإلعالميون مبمارس���ة
تثقي���ف كافي���ة م���ن قبل
ّ
وظائفه���م مبهني���ة 68% .من الصحافيّني الذي���ن أجريت معهم املقابلة يعتق���دون أن ثقافة
الصحافيّني ال تس���اعدهم على ممارس���ة مهنته���م والعديد منهم يعتق���دون أن معظم الذين
يستميلهم العمل اإلعالمي لم يحصلوا على أي ثقافة تخولهم القيام بعملهم .وترى أغلبية
ساحقة من الصحافيّني عالقة مباشرة بني الثقافة واملهنية في العمل الصحافي.
وق���د ن ّوهت إح���دى الصحافيات بتأثير الثقافة في األداء املهن���ي قائلة" :بالطبع ،ألن
اإلنس���ان املثقف وال���ذي ميلك خلفية ميك���ن أن يكتب مادة جيدة ،أم���ا الهواة فيبنون
اخلبر على الصورة".
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أ  -العالقة بمالك املؤسسة وهيئة التحرير
وتأثريها يف العمل وحريات النشر
تط��� ّرق البح���ث إلى إش���كالية العالقة بني العم���ل الصحفي ومالكي وس���ائل اإلعالم من
أجل اس���تيضاح بنية ومر ّكبات هذه العالقة وتأثيرها في ممارس���ة العمل الصحافي .وقد
ب���رزت تباينات ب�ي�ن الصحافيّني بكل ما يتعلّق بامللكية اخلاص���ة مقابل امللكية العامة ،كذلك
مؤسس���ات إعالمية خاصة عبرية ،وبني الذين يعملون
هنال���ك تباين بني الذين يعملون في ّ
في وس���ائل إع�ل�ام خاصة عربية وب�ي�ن الذين يعملون في وس���ائل إعالم حزبية ووس���ائل
إعالم غير حزبية .تبدو التباينات جلية على جميع املستويات.
ويب���دو م���ن املعطي���ات أن الوضع في وس���ائل اإلع�ل�ام اخلاصة هو األس���وأ ،حيث عبّر
أغلبية الصحافيّني عن عالقة س���لبية بأصحاب وسائل اإلعالم ،وقد ربط هؤالء بني أدائهم
املهن���ي وحرية عملهم والنزعة التحكمية ألصحاب وس���ائل اإلعالم وحتكمهم بكل جوانب
املؤسسة اإلعالمية ومن ذلك املواقف .وقد عبّر عن هذا املأزق أكثر من صحافي،
العمل في
ّ
نأتي على ذكر البعض من املقوالت الرئيسة في هذا املجال:
"بشكل عام عالقة املوظف بصاحب العمل هي عالقة إشكالية من الدرجة األولى،
لك���ن ظ���روف عم���ل الصحافي أس���وأ من ظ���روف عمل املوظ���ف االعتيادي ف���ي املرافق
املختلف���ة ،إنها ظروف عمل س���يئة جداً ،الرواتب س���يئة جداً ،ظ���روف العمل احمليطة
هي ظروف غير مواتية وغير مناسبة وهذا األمر يخلق نو ًعا من الدائرة املفرغة التي
ال يوج���د له���ا بداية أو نهاي���ة .عمل ًيا ظروف العمل غير مريحة ،ل���ذا ال ميكن أن يتق ّدم
ً
مربوطا باملعاش الذي يحصل عليه من صاحب
من ناحية مهنية وأسرية ،فهو يبقى
العم���ل وبالتال���ي يكون خاض ًعا له .في املهن األخرى مث���ل احملاماة والتدريس توجد
مرجعي���ات ،لكن في الصحافة لألس���ف ال توجد مرجعيات ،ل���ذا يعتقد صاحب العمل
أن���ه املرجعي���ة وميلي على الصحفي ما يجب أن يفعل���ه  ...لذا تنتج تبعية من ناحية
فكرية ومالية ويصبح الصحفي تاب ًعا لصاحب الصحيفة وهذا األمر سيء جداً".
وق���د ح���اول بع���ض الصحافيّني إب���راز جوانب أخرى له���ذه العالقة مبين�ي�ن أنها معقدة
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ومركبة ومبنية على مصالح مشتركة وتعاقد مهني يتلّخص في املقوالت التالية:
"كالن���ا منلك رس���الة ،أنا أطرح مواضيع وهو ينتق���ي منها ما ال يضر مبصلحته.
ه���و تأثير س���لبي غال ًب���ا حتكمه مصال���ح مادية ،يح��� ّدد لك األم���ور التي ت���ود طرحها
ويجب���رك عل���ى جتن���ب مواضيع معين���ة جتن ًبا للمش���اكل عل���ى الرغم م���ن أننا ندخل
الصحافة ونحن منلك أحال ًما بتغيير املجتمع".
وتضيف صحافية أخرى" :يوجد ح ّيز من احلرية ميكن التح ّرك فيه ،ولكن يوجد
س���قف غير مفهوم دائ ًما يح ّد من التغطية واملهنية في العمل وذلك يرجع حلس���ابات
املؤسسة إضافة العتبارات سياسية".
اقتصادية تخص صاحب
ّ
ويؤ ّك���د آخ���ر" :هنال���ك تأثير كبي���ر ،في أغلب األحي���ان تأثير س���لبي ،ألن صاحب
ّ
يتدخل ،فيكون ذلك سلب ًيا مبعنى أنه يكترث مبصلحة الصحيفة ،مثالً في
الصحيفة
مس���ألة اإلعالنات ه���و يتن ّبه ألمور ال أنتبه لها أنا كصحفي ،ه���و يتن ّبه لها كي يجني
امل���ال ويعطين���ي مع���اش ،لكن ه���ذا وضع صحافتن���ا هنا الت���ي يتعلّق دخله���ا بدعاية
األلف ش���اقل .هنالك نواحي إيجابية هم يدفعون لنا معاش���ات يدافعون عنا في حال
تعرضنا ملسائلة ،لكن هذا وضع كل الصحف عندما متس مصاحلهم التجارية".
وق���د أظه���ر الصحافيون العاملون ف���ي الصحف احلزبية جوانب أخرى مش���ابهة لهذه
العالق���ة بالقائم�ي�ن عل���ى الصحف .و ُتب�ّي�نّ املق���والت التالية أن���ه إذا كان���ت مصالح صاحب
وسيلة اإلعالم هي البوصلة األساسية للعمل الصحفي في الصحافة اخلاصة ،فإن موقف
احلزب أو احلركة هو البوصلة األساسية في عمل الصحافي في الصحافة احلزبية .وتدل
االقتباس���ات التالية على عام���ل الوالء للحزب باعتباره عامالً أساس���يًا في العمل مع بعض
التباينات بني الصحافيّني املختلفني:
تق���ول صحافية تعمل في الصحافة احلزبية" :بطبيعة احلال في الصحف احلزبية
يوجد انسجام أكبر لكن توجد صعوبات على مستوى إبداء رأيي احلر عندما يتع ّدى
سياسة احلزب وإطار احلزب وبالتالي هنالك تقييدات معينة".
ويضي���ف آخ���ر" :هنال���ك تأثير كبير جداً ،عن���د كتابة أو صياغ���ة أي خبر يجب أن
تض���ع اعتب���ارات مال���ك الصحيفة أمامك ،علي���ك أن ّ
تعطل تفكيرك وتف ّك���ر برأس مالك
الصحيفة ،هل يتماش���ى ما سأنش���ره مع خط احلزب-احلركة ،سياس���تها مصاحلها
أم ال" .كذل���ك يؤ ّك���د صحافي آخ���ر من الصحاف���ة احلزبية" :من جتربتي ف���ي الصحافة
احلزبي���ة ،فإن األمر ال يختلف كثي ًرا عن الصحافة التجارية .في الصحافة التجارية
أن���ت تخ���دم املصال���ح املادي���ة للمال���ك ،وف���ي الصحافة احلزبي���ة أنت تخ���دم املصالح
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احلزبي���ة والضغط من احل���زب يكون كبي ًرا لدرجة إم�ل�اءات ،ال أعتقد وجود صحفي
ف���ي الصحافة احلزبية لم يجر تنازالت خ�ل�ال عمله ،أحيا ًنا يكون خبر تافه عن فرع
حزب���ي جتد نفس���ك مضط ًرا لنش���ره ألن هذا خط احلزب ،علي���ك أن تلتزم بهذا اخلط،
إمكاني���ات النق���د محدودة .لقد كن���ت مقي ًدا مبصال���ح احلزب املثل العرب���ي يقول (من
يأكل من صحن السلطان يضرب بسيفه) فأنت في صحيفة حزبية ال ميكن أن تكون
ح ًرا مبعنى أن تنتقد".
ويؤ ّك���د ذلك صحافي آخر م���ن الصحافة احلزبية" :هي عالق���ة محكومة باالنتماء،
يعني طاملا أنت تنتمي كصحفي في صحيفة حزبية للخط الفكري واخلط السياسي
ال���ذي تعتمده هذه الصحيفة لن حتدث مش���اكل ،تبدأ املش���اكل باللحظة التي ال تتفق
بها مع املالك الذي هو احلزب في هذه احلالة ،أو مع اخلط السياس���ي العام ،صحيح
أن كلينا موجودان في صعيد فكري واحد ونلعب ضمن إطار واسع يضمني ويضمه
رغم التفاوتات ،لكن عندما تصبح القضية قضية عينية حتصل مش���اكل .هي عالقة
يحكمه���ا االنتماء والقناعة ،القناعة الفكرية والسياس���ية واملوقف من قضايا عينية،
مس���ألة امل���ال تلعب دو ًرا حلظة دخ���ول عامل خاص أو مس���تثمر على اخلط ،فتصبح
عالقة ثالثية بني املالك من جهة واملستثمر من جهة والصحفي من جهة".
مؤسس���ات إعالمية إس���رائيلية رس���مية أو غير
وق���د اختل���ف موقف الذين يعملون في ّ
ّ
رس���مية ،حيث إن العالقة تبدو أكثر تعقيدا ً وغي���ر مبنية على التعلق التام باملالك أو باجلهة
للمؤسس���ة.
املالك���ة بالرغم م���ن اعتراف خجول بوجود رؤية مهيمنة أو مصالح سياس���ية
ّ
وقد برز التعقيد في العالقة بني الصحافي العربي ووسائل اإلعالم اإلسرائيلية من خالل
مؤسسة حكومية تضبطها ضوابط تختلف عن القطاع اخلاص،
املقولة التالية" :نحن ّ
مؤسسة رسمية فالضوابط التي تضبطنا هي الضوابط العامة التي تضبط
مبا أنها ّ
كل موظف���ي الدول���ة ،وبالتال���ي ه���ذا يف���رض عليك بع���ض الضوابط أو القي���ود .أنا ال
أحت���دث هن���ا عن احملتوى واملضمون وإمنا عن طريقة العمل ،مثالً ال أس���تطيع العمل
ف���ي مكان آخر .بصورة رئيس���ية هي عالقة رئيس ومرؤوس عل���ى الرغم من أنني ال
املؤسس���ات الرسمية .هي عالقة
أش���عر بذلك ،لكن يوجد س���لّم هرمي وظيفي مثل كل
ّ
مبنية على املهنية وعلى شروط العمل أكثر".
التوجه العام هو أن
أم���ا فيما يتعلّق بالعمل في وس���ائل اإلع�ل�ام العبرية اخلاصة ف���إن
ّ
باملؤسس���ة اإلعالمي���ة والقائم�ي�ن عليها هي عالق���ة مهنية في األس���اس وال ترتبط
العالق���ة
ّ
مبصالح أو تدخّ الت تعس���فية حت ّد من اس���تقاللية الصحافي أو حريته في الكتابة .ويقول
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صحاف���ي يعم���ل في الصحافة العبرية" :العالقة هي عالقة مهنية محض ...بدون ش���ك
تعامل إنساني".
وق���د عبر عن هذه املواقف عدد من الصحافيّني العاملني في وس���ائل اإلعالم الفضائية
العربي���ة حي���ث إن اس���تقاللية الصحافي مضمونة أكث���ر .وتقول في هذا الس���ياق صحافية
���خاصا بل جهة حكومية
تعمل في إحدى وس���ائل اإلعالم األجنبية" :املالكني ليس���وا أش
ً
وه���ذا أم���ر جي���د ،لذا ف���إن عالقتي م���ع اإلدارة ،مح ّرري���ن أو إدار ّيني ،ه���ي عالقة جيدة
وعالق���ة مهني���ة ،حتكمها ج���ودة العم���ل ".ويضي���ف صحافي يعم���ل في قن���اة فضائية
املؤسس���ة أنا مس���تقل متا ًما ف���ي عملي وحتى هيئة
عربي���ة":ال يوجد عالقة مع مالكي
ّ
التحري���ر ال تتدخ���ل في عملي .لم يتم أي اتص���ال بيني وبني مالك أو مدير احملطة منذ
 16عا ًما".
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ب -حريات النشر وإلغاء املواد الصحفية
لق���د أث���ار الصحافيون عدة اس���قاطات للعالقة مبالكي الصحف أهمها حرية ممارس���ة
أن تدخل صاحب امللكية
املهنة في مس���توى النش���ر واملقابالت .وقد تبينَّ في أحيان كثي���رة َّ
واملس بالعم���ل الصحافي .وقد برزت
كان س���اف ًرا إلى درجة احل ِّد م���ن حرية مزاولة املهنة
ِّ
أن احلزب أو املالك
امللكية احلزبية وامللكية اخلاصة عاملني مهمني في هذه السياسة .حيث َّ
الف���ردي يقوم���ان بالتدخ���ل في الكثير م���ن احلاالت من أجل منع نش���ر م���ادة معينة أو منع
مقابلة أشخاص معينني.
خصوصا في ما
وعكس���ت بع���ض أقوال الصحافيّني احلال���ة الصعبة التي يواجهونه���ا
ً
يتعلّق بالتناقض املباش���ر بني الرس���الة املهنية املبنية على االستقاللية واحلرية في التعبير
واألخالقيات في العمل املهني ،وبني تدخّ ل القائمني على الصحف والرقابة املفروضة على
الصحافيّني باس���م مصالح اقتصادية أو ايدلوجية أو ش���خصية .ور ًدا على الس���ؤال حول
إلغاء مواد معينة بسبب موقف أو مصلحة مالك الصحيفة أو احلزب ،ظهرت مواقف تشير
إلى تناقض واضح بيت اإلجابة عن سؤال االستقاللية الذي طرحه البحث من الصحافيّني
الذين أش���اروا بأغلبيتهم إلى أنهم مس���تقلون في عملهم .ويقول في هذا الس���ياق صحافي
من الصحافة احلزبية" :نعم -لقد مت إلغاء عدة مواد كتبتها بس���بب مصالح احلزب/
احلرك���ة ،في الكثير من األحي���ان تتوفر لدي تقارير وأخب���ار حصرية إالّ أنها ترفض
ً
مث�ل�ا مت إلغاء تقرير مص��� ّور أع ّددته حول
ألنه���ا ال تتالئ���م مع فكر احلزب /احلركة.
ّ
ً
أح���داث هب���ة االقص���ى وش���هداء أكتوبر وكان ممت���ازا إال أنه لم ينش���ر ألنن���ي أجريت
خالله مقابلة مع شخص من حزب آخر وكانت هذه صدمة كبيرة بالنسبة ليً .
أيضا
املواضيع التي متس ببلد أو مجلس محلّي معني تابع خلط احلزب يمُ نع نشرها".
ويضيف آخر" :نعم -مواد ال تتماشى مع اخلط السياسي للصحيفة ،أو تتحدث
املؤسسة
عن ش���خص معني ،هنالك اعتبارات لألش���خاص ،وذلك ملنع املس بعالقات
ّ
مع جهات معينة".
ووقحا وأص ّر على نش���ر
ويؤ ّكد صحافي آخر" :حصلت كثي ًرا ولكنني كنت عني ًدا
ً
م���واد معين���ة وكان هذا ينج���ح أحيا ًنا ،كان هنالك ميزان رع���ب ،كنت أقوم بعمل جيد
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وأفرض رأيي أحيا ًنا .لكن أُلغيت مواد عديدة على خلفية سياسية ،بادعاء أنها تض ّر
مبصالح احلزب".
ُ
ويق���ول آخ���ر" :مت إلغ���اء م���واد على خلفية سياس���ية فكري���ة ،ثم أنن���ي طردت من
الصحيفة على خلفية نشر مادة صحفية معينة ،ومت توجيه اتهامات لي بأنني أعمل
ملصلحة أحزاب ال تتفق مع خط احلزب ،واخترعوا حجة مهنية وطردوني من العمل
ك���ي ال أجنح ف���ي مـ ـقـ ــاضاتهمً .
أيضا على خلفيات جتارية أحيا ًنا ،حيث نش���رت مرة
م ـ ــادة ضـد شركة معلنة في الصحيفة وقامت القيامة ضدي".
وقد برز ً
أيضا ً تأثير امللكية اخلاصة في العمل الصحافي .وأ ّكد العديد من الصحافيّني
ّ
النف���وذ القوي وفي بعض األحيان حتى التعس���في ملالكي وس���ائل اإلع�ل�ام .جتلى ذلك من
خالل مقوالت عدة إجابة عن سؤال :ت ـ ـ ــدخل م ــالكي وسيلة اإلعـالم في العمل املهني.
ف���ي هـ ـ ــذا الس���ياق يق���ول أحـ ـ ـ ـ���د الصحافيّ�ي�ن مع ـلّالً أس���باب تدخل أصحاب وس���ائل
اإلع�ل�ام" :نع���م – على خلفيات ش���خصية ..مثالً كان هنالك أش���خاص غير مرغوبني
لفت���رة مح��� ّددة دون تعلي���ل ،أنا أتخيل أن الس���بب هو مثالً خالف ش���خصي بني مالك
املؤسس���ة والشخص ،ممكن خالف مـ ــادي أو أهواء ،هي أسباب شخصية .لم تتراكم
ّ
األمور بشكل استطيع أن أق ـ ـ ــول فيها إنها كانت خلفية شخصية أو أهواء".
وتضيف صحافية أخرى" :خلفية سياسية وحسابات شخصية لصاحب العمل،
اعـ ـتـ ـ ــبارات سياسية وحساسية املوقف".
ويؤ ّك���د آخ���ر" :نع���م -عل���ى خلفية سياس���ية واعتب���ارات ش���خصية ،ألن صاحب
املؤسس���ة على خالف مع الش���خص الذي كن���ت أنوي إجراء مقابل���ة معه ،فكان مينع
ّ
ً
ً
املقابلة ،أو يقوم أحيانا بإلغاء لقا ًء كان مقر ًرا ومرت ًبا مس���بقا مع ش���خص ما بادعاء
أننا حتدثنا معه كثي ًرا ،الش���يء الذي يعني أن اإللغاء على خلفية سياس���ية ،ويجب
التركيز على أشخـ ـ ـ ــاص آخرين".
وتؤ ّك���د صحافي���ة أخ���رى م���ن وس���يلة إع�ل�ام أخ���رى" :نع���م -أحيا ًن���ا كثي���رة ،مثالً
مواضيع تخص ش���ركة جتارية أو مجلس أو بلدية ،أو موضوع يخص عائلة كبيرة
يتم إلغاؤه ،حتى انتقادات تخص فنانني ال مي ّتون لنا بصلة يرفضونها ،مثالً انتقاد
هيفاء وهبي غير مسموح ألن الناس حتبها".
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ج  -املعوّقــات األســاسـية
التي يواجهها الصحافيون
تصعب وتعوق إلى درجة ما عمل الصحافيّني
حاول البحث الوقوف عند املع ّوقات التي ّ
والعمل الصحفي العربي بشكل عام .وقد افترضنا بنا ًء على محادثات سابقة مع مجموعة
م���ن الصحافيّني والعامل�ي�ن في مجال الصحاف���ة أن هنالك أربعة س���ياقات للمع ّوقات دون
الدخ���ول في حيثياتها وخصوصياتها .والس���ياقات األربعة ه���ي االجتماعية واالقتصادية
والسياس���ية واألمني���ة .وبن���ا ًء عل���ى ذل���ك طرح���ت بع���ض األس���ئلة العام���ة واخلاص���ة على
الصحافيّني لالس���تماع إلى رأيهم في ما يتعلّق بهذه السياقات .وقبل الدخول في تفاصيل
املع ّوق���ات والتحدي���ات الناجم���ة عنه���ا ،مت تفني���د املع ّوقات األساس���ية ووضعها ف���ي قائمة
مدعوم���ة ببعض املقوالت املباش���رة للصحافيّ�ي�ن لتأكيد هذه املع ّوقات .م���ن املمكن التحدث
عن خمس���ة مع ّوقات أساس���ية يواجهها الصحافيون العرب خالل ممارسة عملهم وسيتم
عرضه���ا بش���كل متوال؛ ال بحس���ب أهميتها حص ًرا؛ وإمنا بحس���ب ما برزت ف���ي املقابالت
املختلفة.

.1العمل في إطار صحيفة حزبية ملتزمة أيدولوج ًيا

أول املع ّوق���ات الت���ي ب���رزت ف���ي أكثر م���ن مقابلة م���ع الصحافيّ�ي�ن هو العمل ف���ي إطار
صحيف���ة حزبي���ة ملتزم���ة أيدولوجيًا وهو م���ا يح ّد من حري���ة التعبير .وقد أجم���ع على ذلك
جميع الصحافيّني العاملني في الصحافة احلزبية .نورد من مقوالتهم جز ًء بس���ي ًطا جتنبًا
للتكرار واإلطالة.
يقول في هذا السياق صحافي يعمل في صحيفة حزبية" :هنالك صعوبة في العمل
ضم���ن إط���ار صحيفة أيدولوجي���ة تتبع فكر معني وتلت���زم بطابع دين���ي ،مثالً هنالك
قيود في كل ما يتعلّق بالتعامل مع املرأة ،ممنوع نشر صورة مرأة غير محجبة حتى
وإن كانت تس���يبي ليفني التي لن تثير مش���اعر أي ش���خص .هنالك محاذير ً
أيضا مبا
يتعلّق بقضية ما يس���مى "ش���رف العائل���ة" والتي من املمك���ن أن تعرضك النتقادات
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م���ن قبل املجتم���ع .هنالك العديد م���ن املواضيع االجتماعية التي مينع نش���رها وكأن
الصحيفة ال تنشر سوى املواضيع "الثقيلة".
وتق���ول أخ���رى" :أحيا ًن���ا أواجه صعوب���ات على مس���توى الناس الذي���ن أقابلهم،
حي���ث يرفض البعض إمت���ام املقابلة كون���ي أعمل في صحيفة حزبي���ة تابعة حلزب
ال ينتمون له".
ّ
وأك���د آخ���ر" :هي عالقة املش���غل بالعام���ل -التحكم في حيثيات العم���ل ،التعامل
أيضا ّ
باس���تعباد م���ع العام���ل .هنال���ك ً
تدخ���ل بأمور خ���ارج العمل ،أمور ش���خصية،
نزاع���ات ش���خصية بني املوظفني .اعتبارات النش���ر تعتبر معي ًق���ا ً
أيضا ،حيث توجد
قيود حزبية واجتماعية متنع الصحفي من التعامل مع مواضيع معينة أو احلديث
عن أشخاص معينني .أحيا ًنا أفكار أو معتقدات معينة تخالف رأي مالكي الصحيفة
ّ
وتدخالت وجتاوز".
أو الزمالء قد تس ّبب مشاكل شخصية
ً
ويؤ ّك���د صحافي آخر" :بالنس���بة للتعقي���دات احلزبية مثال ،هنالك اعتقاد س���ائد
ل���دى الناس أن كل حزب من األحزاب العربية املوجودة ،هو جس���م سياس���ي واحد،
ل���ه أجن���دة واحدة ومصلح���ة واحدة ،لكن احلقيق���ة هي أن هنالك تي���ارات داخل هذه
األحزاب ،وخالفات بني السياس ّيني من ذات احلزب الذين ال يحب أحدهم اآلخر وكل
واحد منهم ميلك تيا ًرا داخل احلزب ،وأي خبر ينش���ر حول عضو معني يفس���ر على
أن���ه ض���د العضو اآلخ���ر لدرجة أنني كن���ت أعاتب أحيا ًن���ا من األعضاء "مل���اذا اخلبر
ع���ن ف�ل�ان موجود قبل اخلب���ر عني" .ال يوج���د صحفي يعمل في صحيف���ة حزبية ال
يؤم���ن بخط احلزب ،فاملش���كلة ليس���ت بأنني أؤم���ن بخط احلزب ولكن املش���كلة في
الصراع���ات الداخلية داخل احلزب .مش���كلة مهمة ً
أيضا هي محاوالت جر الصحيفة
والصحاف ّيني احلزب ّيني لصراعات مع األحزاب األخرى ،واذا لم نش���ارك ولم ننش���ر
نتعرض التهامات على ش���كل :أنتم ال تساعدوننا وحتبون احلزب الفالني .في هذه
احلال���ة يتص ّرف املس���ؤولون تصرف���ات "ولدنة" والصحفي يقع ف���ي صراع :إذا لم
أنش���ر س���أتعرض ملش���اكل في احلزب وإذا نش���رت س���أظهر كصحفي ب�ل�اط ال ميلك
فك ًرا وال أجندة يس���تطيع تطبيقها .أو أن الصحفي ُيقمع لصالح إمالءات احلزب ،أو
يحافظ على اس���تقاللية م���ن أجل مصلحة احلزب حلمايته من التفاهات واألوس���اخ
الت���ي حتيط���ه ،وهذه ه���ي الطريق التي اخترته���ا لكن كانت طري ًق���ا صعبة ج ًد .كنت
أتع��� ّرض لهج���وم ش���رس من قبل أعضاء احل���زب على خلفية عدم نش���ر مواد معينة
ً
محبطا جداً".
وهذا كان
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 .2حت ّكم وتدخل مالكي وسائل اإلعالم باملضامني بحسب مصالح
مادية أو فئوية أو شخصية:

ويقول أحد الصحافيّني في هذا الس���ياق" :جتربتي مع مالكي وس���ائل اإلعالم التي
توجهها وظروف العمل والعالقات
عملت بها في السابق كانت سلبية جدا ً من ناحية ّ
بني املدير واملوظفني ،هي عالقة كانت حتكمها اعتبارات مالية باألس���اس واعتبارات
ش���خصية ،تعط���ي أولوي���ة وأهمية ل���رأس الهرم على حس���اب املوظفني ف���ي كثير من
ً
املؤسس���ة ال م���ا يقترحه الصحافي
مث�ل�ا :يجب تنفيذ كل ما يقوله صاحب
النواح���ي،
ّ
وهذا كان يؤثر س���ل ًبا على مهنية العمل الصحفي الذي كان خاض ًعا ملصلحة صاحب
املؤسس���ة ،هنال���ك م���واد مهنية م���ن الدرج���ة األولى كان���ت تلغى ألنه���ا تتعارض مع
ّ
مصالح املالك".
وتؤ ّك���د صحافي���ة أخ���رى أن العالق���ة ب�ي�ن الصحافيّني واملالك�ي�ن "هي عالق���ة مقيدة
وملزمة ،تفرض عليك أسلوب العمل واستخدام مصطلحات معينة واجتناب أخرى،
لكن هذه العالقة تعتمد على خدمة املصالح الشخصية للمالك".

 .3املع ّوقات االجتماعية والدينية

املع ّوق الثالث الذي برز بش���كل جلي من خالل املقابالت له عالقة باحمليط االجتماعي
والفكر الثقافي السائد في املجتمع حيث يعمل الصحافيون .بالرغم من أن املواقف مختلفة
أن البنية االجتماعية األبوية والعائلية والقبلية تلعب دو ًرا ها ًم في
ومتع���ددة فمن الواضح ّ
فإن العقائد االجتماعية السائدة والفكر الديني املهيمن
ممارس���ة العمل الصحافي ،وكذلك ّ
يلعب دو ًرا قو ًيا .كذلك برز في هذا الس���ياق أن املع ّوقات التي طرحها الصحافيون الرجال
تختلف عما تواجهه النس���اء .إن احمليط االجتماعي والثقافة الس���ائدة يؤثران بشكل سلبي
ف���ي قدرة الصحافيات على ممارس���ة املهنة بش���كل حر واالنطالق بعمله���ن إلى آفاق مهنية
وموضوعي���ة .م���ن املمك���ن احلديث عن عوامل اجتماعي���ة وعادات وتقاليد ال ترتبط ش ً
���رطا
بالدي���ن .كم���ا أنه من املمكن احلديث عن عقائد وأفكار متعلقة باإلميان الديني واملمارس���ات
العش���ائرية االجتماعية والدينية التي تفرض قي���و ًدا وحتدد القدرة على تناول موضوعات
اجتماعية حساس���ة مثل العالقات اجلنس���ية ،واس���تغالل الدين من أجل النفوذ السياس���ي
املؤسسات الدينية ،و"احلياء العام" ،و"شرف العائلة" .ومن
واالجتماعي ،والفس���اد في
ّ
املمكن الوقوف عند هذه املع ّوقات من خالل بعض املقوالت الواضحة لبعض الصحافيات.
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تق���ول إحداه���ن ف���ي ه���ذا الس���ياق" :املعيق���ات االجتماعي���ة حت��� ّد من حري���ة عملي،
مجتمعنا ش���رقي ومحافظ ويحاس���بك على كل خطوةُ ،يفس���ر كل ش���يء بس���وء نية،
ويفسره بأشكال مختلفة،
أشعر بأن مجتمعي احمليط لم يتق ّبل بعد عملي كصحفية
ّ
علي قيو ًدا متنعني من االنطالق ،وبالتالي ينعكس ذلك على أدائي الصحفي،
يفرض َّ
حيث أجتنب التطرق ملواضيع قد تثير املجتمع".
وتضي���ف أخ���رى" :معيق���ات ديني���ة ،أحيا ًن���ا أرغ���ب بط���رح مواضيع مث���ل زواج
املثل ّي�ي�ن ،أرفض وضع اس���مي على التقرير أو ذكر أس���ماء خو ًف���ا من املجتمع احملافظ
دين ًيا ،ويتم طرح هذه املواضيع ضمن قيود".
وتؤ ّك���د أخرى" :هنالك معيق���ات اجتماعية ،حيث من غي���ر املمكن التطرق جلميع
املواضي���ع ،بال���ذات تل���ك الت���ي مت���س مبش���اعر الن���اس ،هنالك قي���ود اجتماعي���ة .في
مسس���ت بأحد أفراد هذا املجتمع
مجتمعنا العربي يوجد عالم إجرام و"خاوة" وإذا ّ
ً
ميسون بحياتك ،أنا أجتنب احلديث عن هذا العالم خوفا من املس
سيهددونك ورمبا ّ
بحيات���ي وحياة احمليطني بي ،حيث أن هنالك ش���عور بأن الش���رطة ل���ن حتميك ولن
تقوم بواجبها ،ال نشعر بأن هنالك من سيحمينا".
ويؤ ّك���د صحاف���ي آخ���ر" :أكب���ر معيق ،ه���و الفج���وة ب�ي�ن الصحفي العرب���ي وبني
مجتمع���ه العرب���ي ،اخلب���ر وقعه على املس���تمع العربي أكب���ر بكثير ،س���ل ًبا طب ًعا ،من
وقعه على املس���تمع أو القارئ من جنسية أخرى ،نحن نتعامل مع اخلبر بالعواطف
واألحاس���يس .لألس���ف يتم اس���تغباء القارئ م���ن قب���ل الصحاف ّي�ي�ن والصحافة غير
املوضوعية .عدم وجود صحافة موضوعية هو عائق ً
أيضا ،عدم النزاهة ،عدم إظهار
وكش���ف احلقيقة وعدم البحث عنها .التهرب من حتميل املس���ؤولية لطرف أو آلخر،
نحن نراعي ونراوغ وجنري حسابات لفالن وعالن ونخاف من قول احلقيقة ،دائ ًما
جنري حس���ابات سياسية ودينية باألس���اس .على مستوى السياسة إذا حتدثت مع
سياس���ي معني فإن غرميه س���يغضب وس���يقول لك ملاذا اس���تضفته ولم تستضفني.
املعيق���ات االجتماعي���ة والسياس���ية والديني���ة ه���ي أكب���ر عائ���ق للصحاف���ة العربية،
نحن ش���عب منغلق غير منفتح ،أي طرف يلغي اآلخر وهذا يس���بب مش���اكل لنا نحن
الصحافيون على مس���توى التعام���ل مع األطراف املختلفة وينعك���س ذلك على عملنا
ويحد من قدراتنا .هذه العوامل أدت إلى وجود صحاف ّيني غير مهن ّيني وعدم مهنيتهم
تنعكس في كتاباتهم .أصحاب وس���ائل اإلعالم هم من يساهمون في جتهيل املجتمع
من خالل إعطاء الصحافي كاميرا ومطالبته بأن يغطي حفل تخرج من املدرسة وأن
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يجلب  300ألف صورة ،هذا استغباء للناس وهذا عمل غير مهني ،وهم قادرون على
تغيير هذه السياسية التي تلعب دو ًرا في جتهيل شعبنا".
ً
ومختلف قائالً" :في األس���اس عدم تعاون الناس يش���كل
ويضي���ف آخر جانب مه ًم
ً
مث�ل�ا ف���ي حادث انتحار ش���اب لم يس���مح ل���ي أهله بنش���ر االس���م والصورة.
معي ًق���ا،
ً
أيض���ا خالل حريق الكرم���ل وجدت صعوبة بالغة في إيجاد ن���اس يقبلون باحلديث
م���ن الدالي���ة وعس���فيا ،ألن الناس ما زال���ت تخاف ،عندم���ا يتم طرح قضي���ة ذات بعد
سياس���ي أو حتم���ل نق ًدا معي ًنا للدولة والس���لطة أو البلدية ،الن���اس تخاف .تعرضت
مرة ملضايقات وتهديدات من قبل أقرباء امرأة قتلت بس���بب نش���ر تعقيبات مس���يئة،
حملوني املس���ؤولية عن التعقيبات ،ش���عرت بالظلم ،لقد تش���اجرت مع جيراني لهذا
السبب .طريقة تعامل املجتمع معي تشكل عقبة ،ال يتقبلون النقد الذاتي".
وتؤ ّك���د ه���ذا املوق���ف صحافية أخرى قائل���ة" :املجتم���ع غير منفتح ك���ي أخترقه من
خ�ل�ال مواضيع صحفي���ة ،هنالك مواضيع مينعك املجتمع من طرحها بش���كل متع ّمق
مثل ما يس���مى "شرف العائلة" ،هنالك بنات يقتلن دون ذنب وال يجرؤ أي صحافي
الكتاب���ة عنهن ،حت���ى أهالي الضحايا يخافون أحيا ًنا من احلديث .ما ينش���ر عن هذه
املواضيع احلساسة حتدي ًدا هو أخبار سطحية مع قليل من البهارات ،هذا هو الواقع
الذي نعيشه".

 .4الظروف املادية

أح���د املع ّوقات األكث���ر حدة وصعوبة هو املع��� ّوق املادي .وفي هذا الس���ياق جند تواف ًقا
كبي ًرا بني معظم؛ ان لم يكن كل؛ الصحافيّني والعاملني في مجال اإلعالم .هذا التوافق مبني
مؤسس���ات مختلف���ة ولهذا ميكن تعميمها وطرحها بش���كل
على جتارب في س���ياقات وفي ّ
إن العاملني في
واث���ق وأكي���د .من حي���ث املبدأ ميكن افتتاح هذا القس���م م���ن البحث بالق���ول ّ
حقل اإلعالم العربي وخاصة الصحافيّني والصحافيات ينتمون إلى الشريحة االجتماعية
التي تعيش دون املتوسط العام للدخل في إسرائيل .ويتقاضى قسم كبير من العاملني في
هذا املجال رواتب بحس���ب مقاييس إش���كالية تتقارب مع ما يس��� ّمى احل���د األدنى لألجور.
هذا الوضع ينعكس من خالل املعاش���ات املنخفضة وعدم توافر االس���تحقاقات االجتماعية
للكثير من الصحافيّني وعدم توفير اللوازم األساسية للعمل الصحافي مثل رسوم السفر
والهوات���ف احملمولة وف���ي بعض احلاالت الكامي���رات .من أجل توضي���ح اجلوانب املختلفة
له���ذا املع ّوق امل���ادي نأتي ببعض املق���والت للصحافيّني والصحافيات الذي���ن أ ّكدوا جوانب

43

أمـل جـ ّمـال  ǀرنا عوايسة

44

مختلف���ة ،مش���تكني منط العالقة بني ممارس���ة املهن���ة واملقابل املادي ال���ذي يتقاضونه .وقد
أج���اب بعض الصحافيّني عن س���ؤال ما ه���و املع ّوق األصعب في ممارس���ة مهنة الصحافي
باملقوالت التالية:
"الش���روط االقتصادي���ة وظروف العمل هي أكبر معيق ،تطل���ب مني مهام كثيرة
وف���ي املقاب���ل أحصل عل���ى "مالليم" ،عندم���ا أنتهي من عمل���ي أذهب ف���و ًرا إلى البيت
وأغل���ق الهات���ف ك���ي ال أتلق���ى مكاملات م���ن العمل .إضاف���ة للخضوع للق���رارات العليا
ملالك���ي وس���ائل اإلعالم ،األمر ال���ذي كان يضايقني ويعيق عمل���ي .كانت تفرض علي
أم���ور غي���ر مهنية وعندما كنت أرفضها كان ذلك يس���بب صدا ًما مع املالك ويؤدي إلى
تركي للعمل .االعتبارات الش���خصية واملصالح االقتصادية البحتة كانت تتح ّكم في
العمل وتعيقهً .
أيضا التقييدات االجتماعية والتقاليد كانت تعيق".
وأضافت صحافية أخرى قولها" :معيقات اقتصادية ،أي أن شروط العمل معيقة
ومحبط���ة .ع���دم توف���ر مع���دات عمل كافي���ة وجي���دة لتأدية العم���ل .إضاف���ة لضوابط
اجتماعي���ة معين���ة ،نظ���رات متخلفة للم���رأة وعادات تقليدي���ة .هنالك ً
أيض���ا معيقات
ديني���ة ،تلزمن���ا بالكتاب���ة بش���كل مع�ي�ن إلرضاء رم���ز ديني مع�ي�ن أو رم���ز اجتماعي،
نضط���ر لتجنب احلديث عن جوانب معينة ك���ي ال "نخدش احلياء العام" ،وبالتالي
املؤسس���ة اإلعالمية" :املعيق األهم
احلقيقة ال تظهر كاملة" .وأضافت أخرى من نفس
ّ
هو ظروف العمل غير املنصفة ،مطلوب من املوظف أن يقوم بأعمال مضاعفة 5 ،مهام
ومعرفة مسب ًقا .هذا
في آن واحد ،ال يوجد حتديد للوظيفة ،ال يوجد واجبات محددة ّ
معي���ق مه���م ويضر بج���ودة العملُ .يطلب م���ن املوظف أن يقوم بالتحري���ر ،الترجمة،
تصميم الصور ،متابعة مواقع االنترنت في آن واحد ومن ثم ُيتهم بالتقصير ويلقى
اللوم عليه .كما يطلب من املراسلني حد أدنى من األخبار فيضطر املراسل جلمع عدة
أخبار دون االكتراث للجودة وتنشر حتى وإن كانت سطحية وال تستحق النشر ،ما
يه���م املراس���ل هو أن يجلب احلد األدنى من األخبار ك���ي يحصل على املعاش .وعندما
يطلب منه الذهاب إلى منطقة بعيدة عن مكان سكناه لتغطية حدث معني يرفض ألن
املش���غل ال يدف���ع له تكاليف الس���فر .وبالتال���ي كل هذه الظروف ت���ؤدي إلى عمل غير
مهني".
وأك���د ه���ذا املوض���وع صحاف���ي آخ���ر م���ن مج���ال الصحاف���ة املكتوب���ة اخلاص���ة
بالقول":املعيقات الرئيس���ية هي أن الصحفي ال يحصل على أجر جيد وش���روط عمل
جيدة ،فيضطر ألن يعمل بأكثر من مكان مما يضر بش���كل أو بآخر بالعمل الصحفي،
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ألن العم���ل الصحفي؛ مثالً التحقيقات؛ تس���توجب وق ًتا وتفر ًغ���ا ،لكنك تعمل في أكثر
من مكان ومضطر ألن تنجز ح ًدا أدنى من االخبار حتى وإن كانت تافهة وغير مهمة.
ً
تخصصات يضر كثي ًرا باملهني���ة الصحفية ،ال يوجد لدينا صحفي
أيض���ا عدم وجود
ّ
متخص���ص في مجال معني ير ّكز عليه ويدرس���ه جي ًدا ،الصحف���ي لدينا يكتب عن كل
ّ
ش���يء ،سياس���ة ،رياض���ة ،مجتمع ،صح���ة .هذا أكث���ر ما يؤث���ر على عمل���ي ،الظروف
تخصص".
االقتصادية الصعبة وعدم وجود
ّ
وقبل االنتقال إلى مع ّوق آخر ال بد من التنويه بأنه مت احلديث مع بعض مالكي وسائل
اإلع�ل�ام ع���ن كل م���ا يتعلّق باإلدع���اءات املادية الت���ي يطرحها الصحافي���ون .وقد رد بعض
مالك���ي وس���ائل اإلعالم بإب���داء التفهم ولك���ن يلقون باملس���ؤولية على الواق���ع االقتصادي
اإلسرائيلي والصعوبات التي يواجهونها في السوق االعالنية التي تش ّكل العامل األقوى
الذي يؤثر في دخلهم .وبحس���ب هؤالء فإن الدخل املتدني للصحافيّني ينبع من عدم قدرة
وس���ائل اإلع�ل�ام على دفع رواتب أعلى ،ألن ذلك سيتس���بّب في التزام���ات اقتصادية تفوق
ق���درة وس���ائل اإلع�ل�ام على الدفع ،وهو الش���يء الذي س���يؤدي إل���ى فقدان الرب���ح وتفاقم
اخلسارة وعليه إغالق وسيلة اإلعالم ومن هنا بطالة وفقدان أماكن عمل الصحافيّني .وقد
نفى بعض مالكي وس���ائل اإلعالم إدعاء "التس���خير" و"االس���تعباد" الذي طرحه بعض
الصحافيّني .إالَّ أنهم اعترفوا بوجود معاش���ات منخفضة في العمل اإلعالمي .هذا االدعاء
من قبل بعض املالكني يشكل حتد ًيا ولكنه ،وبحسب بعض الصحافيّني ال يستوفي التحدي
ال���ذي يطرح���ه الصحافي���ون ،خصوصا ً ألن بعض وس���ائل اإلع�ل�ام العربية متل���ك مكاتب
إعالنات كبيرة وناجحة ،متكنها من إيفاء الصحافيّني حقوقهم بشكل أحسن.

 .5املع ّوقات السياسية واألمنية

ظهر مع ّوق مهم ومركزي في املقابالت التي أجريت مع الصحافيّني يدل على مكانتهم
بصفته���م عامل�ي�ن ال ف���ي س���ياقهم االجتماع���ي والثقافي املباش���ر فق���ط ،وإمنا في الس���ياق
اإلس���رائيلي ً
أيضا الذي يفرض الكثير م���ن االلتزامات واحملدوديات على املجتمع العربي-
الفلس���طيني بش���كل عام وعلى حقول الثقاف���ة واالقتصاد املختلفة وعلى رأس���ها الصحافة
واإلع�ل�ام .وم���ن املمك���ن أن نفكك هذا املع ّوق إلى مس���تويات مختلف���ة والتمييز بني اجلانب
املؤسس���اتي املتمثّ���ل مبواق���ف حكومية أو ممارس���ة قوى أمنية رس���مية ،وبني ممارس���ات
ّ
املجتمع اليهودي بش���كل عام جتاه ممثلني عن املجتمع العربي ومنهم الصحافيون .وكذلك
من املمكن أن نفرق بني اجلانب العنصري لهذا التمييز والذي يستخف بالصحافة العربية
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ويعتبره���ا غي���ر مهمة ملجرد كونه���ا عربية ،وبني الذي���ن ميلكون اعتبارات سياس���ية تتعلّق
بجمه���ور هدفه���م وحس���اباتهم االنتخابي���ة .هذا إل���ى أنه ميكن هن���ا أن نفرق ب�ي�ن اجلوانب
األمنية املسكونة بعوامل عنصرية ترى العربي تهدي ًدا أمنيًا ملجرد كونه عربيًا وعليه يجب
حتاشيه ،وبني الذين يحاولون احلفاظ على مكانتهم من خالل تأكيد اخلطاب واملمارسات
األمنية ،حتى وإن لم يكن لذلك أي صدقية أو شرعية أ ًيا كانت .فتأكيد اجلانب األمني يأتي
ف���ي الكثي���ر من األحيان لوض���ع األمور في نصابها وذاك أن الضابط العس���كري أو األمني
ميوضع نفس���ه في مكان صاح���ب البيت والقائم على النظام السياس���ي والثقافي واألمني
وعليه ميوضع الصحافي العربي في موقع التهديد على هذا النظام .كما أن هنالك تخوفات
وخصوصا
م���ن جتنيد بع���ض متعاونني م���ن خالل العمل ف���ي الصحافة م���ع قوى األم���ن،
ً
الشرطة ،وهو الشيء الذي يؤدي إلى تكون تخوفات عند بعض الصحافيّني.
ً
ويق���ول أح���د الصحافيّ�ي�ن في ه���ذا الس���ياق" :هنال���ك جان���ب يزعجني ج���دا ويؤثر
عل���ى عمل���ي وه���و جتني���د بع���ض املراس���لني جلم���ع معلوم���ات للش���رطة واملخابرات
اإلس���رائيلية .على سبيل املثال ،عندما تكون حالة هدم لبيت معني ،املراسل املتعاون
يع���رف بالقضي���ة قبل املراس���لني اآلخري���ن ،وفي الي���وم التالي عند إج���راء أي فعالية
تضامن مع أصحاب البيت املهدوم يقوم املراسل املتعاون بتبليغ الشرطة عن أسماء
املوجودين واملتحدثني وعن مضمون الكلمات التضامنية .في املقابل هو يحصل على
س���بق صحفي وأخب���ار حصرية ،وهم أول م���ن يحصل على املعلومات من الش���رطة.
كن���ت أرغ���ب ب���أن أعالج املوضوع في تقري���ر صحفي إالَّ أنني خفت من أن يش��� ّكل ذلك
علي .وقد بلّغني أحد الصحاف ّيني في إح���دى املرات أن أحد رجال املخابرات
خط���ورة ّ
استفس���ر عني وأصابني ذلك بإحباط ش���ديد لدرجة أني فكرت بترك عالم الصحافة
وقد حاولوا جتنيدي للعمل معهم إالَّ أنني رفضت".
ويضي���ف صحاف���ي آخ���ر ف���ي نف���س الس���ياق" :يوج���د معي���ق سياس���ي وعنصري
ً
مث�ل�ا قبل أش���هر دعي���ت إلى مؤمت���ر صحفي
املؤسس���ة اإلس���رائيلية علين���ا،
تفرض���ه
ّ
صباحا الجراء
لرئيس احلكومة فطلبوا مني أن أكون في املكان من الساعة السابعة
ً
تفتيش���ات خاصة ،لكنني رفضت ألنني غير مس���تعد ألن يحصل معي كما حصل مع
الصحاف ّي�ي�ن ف���ي أش���دود الذي���ن ُ
ضرب���وا وأهينوا .وق���د واجهت حادثة خ�ل�ال مؤمتر
صحف���ي لش���خصية حكومية قب���ل االنتخابات اإلس���رائيلية األخي���رة وعندما وصلنا
طلبوا تفتيش���نا عل���ى الرغم من أنهم كان���وا ميلكون الوقت جلم���ع املعلومات الكافية
عن���ا وفي الوقت ذاته دخ���ل صحافيون يهود إلى قاعة املؤمتر دون أن يتم تفتيش���هم
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املؤسس���ة الرس���مية مس���يء وناب���ع من متييز
وحصلت مش���ادة مع احلراس .تعامل
ّ
ويعي���ق عمل���ي نو ًع���ا ما ،هم ال يس���محون لن���ا بالتواجد في مكان احل���دث ويفرضون
علينا التعامل مع ما يجري من خالل البيانات الرسمية فقط".
وإل���ى ذلك يق���ول صحافي آخر" :املعيقات بالنس���بة لي ه���ي أن الصحافة احمللية
مرتبطة بش���كل أو بآخر بالنظام اإلس���رائيلي ،ومعظ���م الصحف هي صحف جتارية
ومالكوه���ا يحاول���ون احلف���اظ على ه���ذا املصدر املال���ي وأنا أتفه���م ذلك ،لك���ن ال أفهم
دولة تعتبر نفس���ها دميقراطي���ة تربط بني التمويل وحري���ة التعبير .هنالك معيقات
ّ
وحتفظات اجتماعية ً
ّ
تتدخل
املؤسس���ة اإلسرائيلية هي أكبر معيق ،فهي
أيضا ولكن
ّ
حتى في املصطلحات التي نكتبها".
وتضي���ف صحافية تعمل في مجال الصحاف���ة اإللكترونية" :أكبر معيق أواجهه هو
العنصري���ة والتميي���ز العنصري في ميدان العمل ،كون���ي صحافية عربية وأعمل في
وس���يلة إع�ل�ام عربية .على س���بيل املثال عند مقتل ش���خصية معروفة قب���ل فترة في
بلدة مجاورة منعتني الشرطة من التواجد في منطقة احلدث بينما سمحت ملراسلي
وس���ائل اإلع�ل�ام اليهودي���ة بالتواج���د وزودته���م باملعلوم���اتً .
أيض���ا عل���ى مس���توى
الناطقني باس���م الش���رطة والذين من وظيفتهم تزويد الصحاف ّيني باملعلومات توجد
صعوبات ومتييز ،هذا واقع أعيشه يوم ًيا".
أن" :هنال���ك معيقات
وتضي���ف صحافي���ة تعم���ل في أحدى وس���ائل اإلع�ل�ام العاملي���ة ّ
يومية عند احلصول على اخلبر ،نواجه صعوبات في تصوير أحداث إذا تواجدنا في
مناطق أمنية خطيرة ،التفتيش األمني ،املنع ،التمييز ضد املراس���لني العرب ...عندما
نذه���ب لنغط���ي عملي���ة تفجيرية حصلت ف���ي البالد جن���د مجموع���ات متطرفة تهتف
ضدنا ملجرد كوننا عر ًبا ،فنجد أنفس���نا بحاجة حلماية الشرطة اإلسرائيلية التي لم
نش���عر وال م���رة أنه���ا متثلنا ولكننا في حالة خط���ر ومضطرون للج���وء اليها ،أحيا ًنا
عندما نتوجه إليهم بش���كل مباشر يقومون بحمايتنا .هنالك صعوبات على مستوى
التعامل مع الس���لطة ،هنالك صعوبة خاصة مع صحافيي الفضائيات األجنبية أكثر
من الصحاف ّيني احملل ّيني ،هم يش ّ���ككون بوجودنا في أي موقع ،وتفتيش���نا يتم بشكل
ً
تفتيش���ا دقي ًقا ومهي ًنا إلى حد ما ،التفتيش يحصل دائ ًما عندما تكون
مختلف ،يكون
ش���خصية مهمة .على مس���توى ش���خصي اخترعت لنفس���ي طريقة لضبط النفس مع
هذه األمور ،ألنني ال ميكن أن أغ ّير هذه السياسة العامة وفي الوقت ذاته أنا مضطرة
لتغطي���ة ه���ذه األحداث من أجل املهنية الصحفية .لذا فأنت مضطرة ألن تتماش���ي مع
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الوضع .لقد قدمنا شكاوى خالل اجتماعاتنا مع مكتب الصحافة احلكومي إال أننا لم
نش���عر أن هنال���ك آذانا صاغية .لذا أكثر ما يعيقن���ي في عملي هو الوضع األمني الذي
يحد من حصولي على املعلومات مما يضطرنا إلى اس���تخدام صحاف ّيني إس���رائيل ّيني
للحصول على املعلومات".
أن تعامل الش���رطة م���ع الصحافيّني العرب يختلف بش���كل
ويؤ ّك���د أح���د الصحافيّ�ي�ن ّ
ج���ذري ع���ن تعاملها مع وس���ائل اإلع�ل�ام العبري���ة والصحافيّ�ي�ن اليهود .ويق���ول في هذا
إن":تعامل الشرطة مع الصحافة العربية يختلف عن التعامل مع الصحافة
السياق ّ
العبري���ة ،طريق���ة التعام���ل معنا تختلف بش���كل عام حتى خالل مظاه���رات واحداث
أخ���رى .يعتبروننا جز ًء م���ن اجلمهور العرب���ي وبالتالي نتع��� ّرض للضرب والغاز
وكل االعت���داءات ،هذه جتارب واقعية عش���تها .ال يهم الش���رطة أن���ك صحافي تؤدي
مهم���ة فان���ت عرب���ي ،وال يج���ب علي���ك أن تغطي اعت���داءات الش���رطة عل���ى املواطنني
ً
مث�ل�ا ،مؤخ��� ًرا مت االعت���داء علين���ا خ�ل�ال تغطيتن���ا مل���ا حص���ل ق���رب منطقة
الع���رب.
م���ارون الراس واعتداء الش���رطة على املش���اركني ف���ي املظاهرة .هذا أكب���ر املعيقات،
واملؤسسة اإلس���رائيلية بش���كل عام يختلف جذر ًيا عن تعاملها مع
تعامل الش���رطة
ّ
الصحافي اليهودي مما يضطرنا إلى االستعانة بالصحاف ّيني اليهود للحصول على
املعلومات التي يحصلون عليها من املصادر الرسمية أو اإلسرائيلية األخرى والتي
ال يتم ّك���ن الصحف���ي العربي من احلصول عليها ،فتت���م مبادلة املعلومات بيننا وبني
الصحاف ّيني اليهود".
مؤسس���ة صحافية
ويؤ ّك���د صحافي آخر اإلحس���اس باإلغت���راب بالرغم من عمله في ّ
مؤسس���ة إعالمية رس���مية
رس���مية .فكون الصحاف���ي عربيًا بالرغم من أنه يعمل لصالح ّ
تتب���ع للدول���ة أو للجمهور الع���ام يؤدي إلى تعام���ل مختلف ومهني أو مس���تخف ":هنالك
مؤسس���ة حكومية وأحمل بطاقة
إحس���اس باالغتراب ،على الرغم من أنني أعمل في ّ
املؤسس���ة من���ذ فترة طويل���ة ،لكن دائ ًما أش���عر
صحاف���ي حكومي���ة ،وأعم���ل في هذه
ّ
ً
أن���ي عرب���ي .هنالك صعوبات من الناحي���ة االجرائية أيضا ،يعني عن���د تواجدنا في
مؤمترات لشخصيات حكومية يتم تفتيشنا بينما ال يتم تفتيش الصحاف ّيني اليهود،
مؤسس���ة رس���مية قبلهم بكثي���ر وأحمل بطاقة صحفي
عل���ى الرغم من أنني اعمل في ّ
ً
رس���مية مثله���م متا ًم���ا .على مس���توى املضام�ي�ن أيضا يت���م اقصاؤنا ،عندم���ا نتوجه
إل���ى مس���ؤول مع�ي�ن ونكون نحن أول م���ن اكتش���فنا معلومة معينة حول نش���اطاته
فيتجاهلن���ا ويفض���ل احلديث إلى وس���يلة إعالم موجه للجمه���ور اليهودي .ال يوجد
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فقط نوع من التهميش ،وإمنا نوع من عدم أخذ االعالم العربي بعني االعتبار ألنه ال
يدر األصوات لألحزاب اإلس���رائيلية في االنتخابات .أذكر أنني في الس���ابق أجريت
مقابالت مع معظم الوزراء ،أما اليوم ومنذ سنوات لم أجنح في إجراء مقابلة مع أي
وزير إس���رائيلي ،إنهم ينظرون إلينا كدرجة ثانية .جنري مقابالت مع ش���خصيات
سياسية كبيرة أحيا ًنا ولكن إذا كانت الشخصية حساسة ال يكترثون بنا بتا ًتا".
املخصص
ويضي���ف صحافي آخ���ر يعمل في محطة تلفزيونية رس���مية" :في القنال
ّ
للوس���ط العرب���ي كان طاقم عم���ل ممتاز لكن لم تك���ن ميزانيات وكان���ت ظروف عمل
س���يئة .بالنس���بة للجهات املسؤولة النش���رة العربية هي مجرد إسقاط واجب ،وقد
علي أن أجريه
كنا مراقبني بش���كل كبير" .ويضيف آخر" :التنازل الوحيد الذي كان ّ
هو أن أستخدم مصطلح "أورشليم القدس" بدل القدس".
ويضي���ف صحاف���ي يعمل في أحدى وس���ائل اإلع�ل�ام الفضائي���ة العربي���ة جانبًا مه ًم
ملركب���ات ه���ذا املع ّوق قائلاً " :املعيق األكبر هو املس���ألة األمنية ،نحن موجودون حتت
تهدي���د أمن���ي متواصل من إس���رائيل وم���ن الس���لطة الفلس���طينية .إس���رائيل ًيا هنالك
مش���كلة ف���ي التح���ركات ،فلس���طين ًيا توجد رقاب���ة ذاتية عالي���ة جدا ً وه���ي نابعة من
الش���عور أن الصحفي الفلس���طيني هو صحفي مس��� ّيس ومجند  24س���اعة فبالتالي
عليه أن يجري حس���ابات ليس من ناحية صحفية أو مهنية ،حس���ابات حول إذا كان
ً
أمناطا س���لوكية
م���ا س���أكتبه جيد فلس���طين ًيا أم مضر ،هذا يقيدن���ا ويكبلنا ،ويخلق
مطلوب���ة منا لكنها غي���ر مهنية .نحن جزء م���ن الرقابة املفروضة عل���ى الصحاف ّيني.
ناهيك عن معيقات التعامل مع الفصائل ،كل فصيل يريدك أن تكتب ما يفيده وكذلك
السلطة ،ولكن اليوم الوضع أفضل من السابق ،لكن ال ميكننا القول إننا موجودون
في جنة حرية".
ويضي���ف آخ���ر يعمل في قن���اة فضائية أخرى" :هنالك سلس���لة م���ن املعيقات ،أوال
حري���ة احلرك���ة ،االحتالل يقيد حركة املراس���لني بالذات الذين ال يحملون جنس���يات
إسرائيلية .املعيق الثاني هو مسألة العداء للصحاف ّيني من قبل اجليش اإلسرائيلي،
املؤسس���ة األمني���ة اإلس���رائيلية وأجهزته���ا واملس���توطنني ف���ي الضف���ة الغربي���ة،
ّ
ميارسون اإلرهاب ضدنا".
وقد أكد الكثير من الصحافيّني وجود عالقة مباشرة بني املع ّوقات املذكورة ومستوى
األداء املهني لإلعالم العربي .وقد أكد هذه العالقة الكثيرون ممن يرون العمل الصحافي
مهنة شريفة ورسالة اجتماعية يجب أن تؤدي واجبها على أمت وجه لكي ال تفقد شرعيتها
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في أعينهم وأعني اجلمهور .وفي هذا السياق نرى أنه وبحسب بعض الصحافيّني" :هذه
املعيق���ات متن���ع وصول احلقيقة كامل���ة" أو من يقول إنّ ه���ذه املعيقات "متنعنا من
التط ّرق لقضايا مهمة".
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د  -املضامني التي يتجنبها الصحافيون
أو التي تصاغ بصورة ضبابية
وم���ن أجل التع ّم���ق في التحديات واملع ّوقات التي يواجهه���ا الصحافيون العرب يتطرق
البح���ث إل���ى مركبات ومضام�ي�ن التحدي���ات .وتطرق البح���ث إلى املوضوع���ات واملضامني
التي تتجنبها الصحافة واإلعالم ووقف عند أس���بابها .من أهم املوضوعات احلساس���ة بل
احمل ّرم���ة ف���ي الصحافة والتي تطرق له���ا الصحافيون في أحاديثهم؛ نأتي بها هنا بحس���ب
تسلس���ل ظهورها في املقابالت ال بحس���ب أهميته���ا :املعتقدات ،والدي���ن ،والقضية النووية
اإلس���رائيلية ،والعالق���ات الطائفي���ة ،واألمن اإلس���رائيلي ،والفس���اد في الس���لطات احمللية،
والقت���ل عل���ى خلفية ما يس��� ّمى "ش���رف العائل���ة" ،وقضايا اجلن���س ،واإلج���رام وعائالت
اإلجرام.
بأن جتنّب
وس���نأتي عل���ى هذه املضامني بش���كل متع ّمق ،ولكن قبل ذلك يج���ب التنويه ّ
ه���ذه املواضي���ع ال يعن���ي أنه���ا ال تظه���ر ف���ي الصحاف���ة واإلعالم بتا ًت���ا وإمنا تطرح بش���كل
املؤسسات الرسمية ومنها السلطات
ضبابي ،غير مباش���ر أو تبنى على بيانات الشرطة أو
ّ
احمللي���ة ،م���ن أجل جتنب االجنرار إلى احملاكم أو احملاس���بات الش���خصية أو حتى التعرض
للعنف .في بعض احلاالت موقف أصحاب وسائل اإلعالم هو الذي يح ّدد النشر حتى وإن
كانت األخبار التي يأتي بها الصحافيون جيدة وموثقة وقابلة للنش���ر ،وهو الش���يء الذي
ينعكس في ما يقوله الصحافيون حول تدخل أصحاب وسائل اإلعالم في عملية التحرير.

 -1جتن���ب الصحاف ّي�ي�ن ملواضي���ع تتعل���ق باملعتق���دات والديان���ات
واملواضيع احلساسة إجتماع ًيا:

أن قضية الدين واخلوف
يب���دو من مق���والت الصحافيّني العاملني في اإلعالم العرب���ي ّ
من ردود فعل املجتمع تش���كل عاملاً مه ًم في حتديد التعامل مع قضية االميان واملعتقدات
والدي���ن .وبالرغ���م من التباي���ن في مق���والت الصحافيّني فإن الس���لطة الدينية واخلوف من
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االته���ام بالتهج���م على الدي���ن واملتدين�ي�ن والعقاب املجتمعي ي���ؤدي إلى جتن���ب الكتابة في
املوض���وع بش���كل ناقد .وف���ي اإلجابة عن الس���ؤال حول م���ا هي املوضوع���ات التي يتجنب
أن هنال���ك
الصحاف���ي أو الصحافي���ة التط���رق له���ا ف���ي خض���م التغطي���ة اإلعالمي���ة ،يظه���ر ّ
تواف ًق ش���به تام ب�ي�ن الصحافيّني فيما يتعلّق باملعتقدات والديان���ات واملواضيع االجتماعية
احلساسة .وتظهر إجابات الصحافيّني جوانب مختلفة من هذه املوضوعات.
مؤسس���ة إعالمية إلكتروني���ة" :أجتنب
وف���ي هذا الس���ياق تق���ول صحافية تعمل ف���ي ّ
احلديث عن الدين ،عن س���لطة الدين والغيبية املوجودة فيه والنظرة التمييزية بني
الرجل واملرأة".
ً
وفي نفس الس���ياق يضيف صحافي آخ���ر قائال" :أجتنب الثالوث املقدس ،اجلنس،
والدين والسياس���ة .هنالك انفتاح ولكن هنالك ر ّدة ً
أيضا .املواقع التجارية لن تنشر
مقاالً ينتقد الدين ،ألن هنالك رقابة التاجر الذي سيخس���ر القراء وبالتالي سيخس���ر
ماد ًي���ا .في إحدى املّرات نش���ر موقع محلّي دعاية جلمعي���ة أصوات الداعمة للمثل ّيني،
وأنا أعتقد أن الذين نشروا اإلعالن لم يعرفوا ما تعني كلمة مثل ّيني لذا نشروه ،خالل
أربع س���اعات وصلتهم مئات رس���ائل الش���تم والتهديد فاضطروا إلزالته على الرغم
من أنه مدفوع األجر ،في النهاية خس���ر املالك  4000ش���اقل ولكنه لم يخس���ر مال ّيني
كان ميك���ن أن يخس���رها إذا قاطع���ه الناس .هذا يع���ود إلى مئات الس���نني من التخلّف
االجتماع���ي ،االس���تعمار واالحتالل التركي ،الذي ح ّولنا لش���عب س���طحي فقد هوية
وثقافة ،فقد الس���يادة واعتاد على أن "ميش���ي احليط احليط يا رب السترة" ،عقلية
العربي املستسلم الذي يريد أن يعيش فقط قضت على أي إمكانية جلرأة اجتماعية،
العربي الشرقي يخاف من أخوه وجاره الشرقي أكثر مما يخاف من املستعمر ،نحن
نتظاه���ر بج���رأة وننتقد الدولة ولك���ن ال جنرؤ على انتقاد رفيقنا ف���ي احلزب مثالً أو
جارن���ا تخو ًفا من املش���اكل .ه���ذه حالة اجتماعية معقدة حتتاج لع�ل�اج .مقابل اآلخر
نحن أسود وجبناء مع أنفسنا".
وأض���اف صحاف���ي آخر" :أجتنب رج���ال الدين ،وال أعرف مل���اذا ،لكن يوجد حاجز
بيني وبينهم" .وتؤ ّكد صحافية أخرى" :أجتنب املواضيع الدينية واجلنسية ،ألنني
أنث���ى وأخ���اف م���ن ردة فعل املجتم���ع" .ويقول آخ���ر" :أجتنب كل موض���وع فيه نبرة
ديني���ة ،لنض���ع الدين جان ًب���ا ونعالج قضايان���ا .الدين ال مينعني م���ن طرح مواضيع
معينة ولكن القراء يفسرونك أحيا ًنا بشكل خاطىء".
ويضي���ف صحاف���ي آخ���ر" :أجتنب احلدي���ث ع���ن الديانات ،ألن���ه من الس���هل على
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املجتم���ع أن يوج���ه لك االتهامات وقد تعرضت لذلك س���اب ًقا ،لألس���ف يت���م إلغاؤك إذا
خالف���ت معتقدات دينية معينة يحولونك إلى س���لمان رش���دي .هنال���ك نبرة تكفيرية
في مجتمعنا".

 -2جتنب الصحاف ّيني للمواضيع الطائفية:

املوض���وع التالي الذي تطرق إليه الصحافيون مبدين تخوفهم أو امتناعهم عن الكتابة
في���ه ه���و مس���ألة العالقات بني الطوائف ف���ي املجتمع العرب���ي والتي تش��� ّكل موضو ًعا مه ًم
خصوصا على خلفية سياس���ات "فرق تس���د" التي تس���تخدمها الدولة لزرع النزاعات أو
ً
تغذيتها من أجل مصاحلها وحتكمها باملجتمع .وتصرح إحدى الصحافيات بشكل مباشر
وصري���ح بأنه���ا تتجنب الكتاب���ة عن" :املواضي���ع الديني���ة والطائفية .نح���ن منتنع عن
كتاب���ة تقاري���ر عن طائفة معينة أو فئ���ات معينة مثل الدروز والب���دو خو ًفا من اثارة
املشاكل مع هذه الفئات".
وأك���د صحافي آخ���ر" :أجتنب األمور التي من احملتمل أن متس بالديانات بس���بب
إمي���ان ش���خصي ،وأمو ًرا ش���خصية قد متس بأش���خاص معينني ،والتقاري���ر التي قد
تثير فتنة طائفية أو دينية أو فتنة بني الرجل واملرأة".

 -3جتنب الصحاف ّيني للمواضيع األمنية:

أك���د الصحافي���ون أنه���م يبتعدون ع���ن القضايا األمنية ألنها حساس���ة وم���ن املمكن أن
ت���ؤدي إلى دفع أثمان يريدون جتنبها .وقد جتلى في املقابالت اخلوف واإلحجام الش���ديد
ع���ن املوضوع���ات األمنية ،وهو ما يبق���ي هذا املوضوع خ���ارج األجن���دة اإلعالمية لإلعالم
العرب���ي بالرغ���م م���ن كونه جانبًا أساس���يًا من حياته���م اخلاصة والعام���ة .وتعكس إجابات
واملؤسساتي من التطرق إلى املوضوعات األمنية .وتقول
الصحافيّني التخوف الشخصي
ّ
في هذا السياق إحدى الصحافيات" :أجتنب الكتابة عن املواضيع األمنية ألنها تخيف
املؤسسة ً
أيضا وبالتالي لن تنشر".
مالكي
ّ
وتص���رح صحافية أخرى" :أجتن���ب امل ـ ـ ـ ــواضيع األمنية ،ألنـ ـ ـ ـه���ا قد تورطني في
املؤسس���ة وبالتالي حتى لو
مش���اكل ".وتضي���ف" :املواضيع األمنية تخي���ف مالكي
ّ
كتب���ت عنه���ا فه���ي لن تنش���ر" .ويقول صحاف���ي آخر " :ممن���وع االقتراب م���ن القضية
النووي���ة .أو مواضي���ع أمنية حساس���ية نع���رف مس���ب ًقا أنه ممنوع اخل���وض فيها".
وتضيف صحافية تعمل في وس���يلة إعالم دولية" :ال مجال للحديث عن امللف النووي،
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إس���رائيل تتب���ع الضبابي���ة في التعامل م���ع امللف الن���ووي ،ال ميكن احلدي���ث عن هذا
املوضوع باس���هاب ،ميكن احلديث عنه لكن ضمن املنطقة املسموحة ال بعمق ،هنالك
الرقاب���ة العس���كرية التي ميك���ن أن تتوقعي متى ستحاس���بك ،نحن مراقبون بش���كل
دائم".

 - 4جتنب التطرق إلى الفساد في السلطات احمللية

بالرغم من أنه لم يكن توافق بني الصحافيّني على كل ما يتعلّق بالتطرق إلى الس���لطات
واضح���ا أن ه���ذا املوضوع يش���غل بال
احمللي���ة والكتاب���ة عنه���ا بش���كل ح���ر وطلي���ق ،يب���دو
ً
إن العنف املستش���ري في البل���دات العربية على خلفي���ة التنافس في
صحافيّ�ي�ن كث���ر ،حيث ّ
مراكز القوة يؤدي إلى اإلحس���اس بالتهديد واخلوف .تق���ول إحدى الصحافيات تعمل في
وسيلة إعالم مركزية في هذا السياق:
"القتل س���هل ،أبرياء يقتلون ،وأنا هُ ّددت بالقتل و ُوضعت مخدرات في سياراتي
مرشحا لالنتخابات
خالل االنتخابات .كتبت مرة عن جنل رئيس مجلس معني وكان
ً
وابنه معتقل على خلفية حيازة مخدرات ،فه ّددني ومنعني من دخول بلدته".
وتضيف صحافية أخرى" :أخاف من التهديدات ،في األس���بوع املاضي ُقتل مراقب
البلدية في قلنسوة بسبب كشفه للفساد في املجلس" .ويؤ ّكد صحافي آخر أن التطرق
إلى الفس���اد أو سياس���ات الس���لطات احمللية" :ورطني في مش���اكل عديدة ،في الصحف
مجلسا أو بلدية تابعة للحزب الذي ميلك الصحيفة ،وعندما
احلزبية ممنوع أن تنتقد
ً
كنت أنتقد هذه املجالس كنت أتعرض لهجوم ليس فقط من محرري الصحيفة بل من
البلدية أو املجلس احمللي املنتقد ،تصبح أطراف خارج عملك مس���ؤولة عنك وتؤنبك
وتصيح في وجهك" .ويضيف صحافي وصاحب وس���يلة إعالم في ه ـ ــذا السياق قائالً:
"س���بب لي هذا املوض���وع وجع رأس ،وأدى إلى حرب اقتصادي���ة ضدي .دفعت ثمن
هذا املوقف مقاطعة في االعالنات".

 -5جتنب اإلنتقاد املباشر للقتل على خلفية
مـ ــا يسمى "شرف العائلة"
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هنال���ك ارتف���اع واضح في ع���دد األخب���ار املتعلقة بالعن���ف والتعني���ف املجتمعي ومنها
قضايا القتل على ما يس���مى "ش���رف العائلة" .بالرغم من ذلك يبدو من أقوال الصحافيّني
أن الصحافة ال تؤدي دو ًرا فعاالً في مواجهة هذه الظاهرة وهنالك خوف من التعامل معها،

حتديات املهنة الصحافية :بني استقاللية الصحاف ّيني ووطأة ظروف العمل

خصوص���ا ً التطرق إل���ى اجلاني أو حيثيات القتل وذلك للحس���ابات املتعلقة بذلك وإمكانات
رد الفعل املجتمعية.
ّ
ً
يقول أحد الصحافيّني" :هنالك حتفظات أيضا على قضية شرف العائلة" .بالرغم
صحافي آخ���ر صرح قائلاً " :هنالك موجة جيدة بوس���ائل االع�ل�ام تنعكس في
م���ن أن
ً
وضعها على أجندتها العنف ضد املرأة".
وق���ال آخ���ر" :ف���ي هذه االي���ام نحن نتحدث ع ّما يس��� ّمى "ش���رف العائل���ة" ،ولكن
بح���دود ،يعن���ي أنا ال اس���تطيع أن أقول إن���ه حتى لو حصل عالقة جنس���ية بني فالنة
وفالن فإن هذا يندرج في إطار حريتها الشخصية ولها احلق الطبيعي بأن تتصرف
كما تريد ،ال أستطيع أن أقولها ألنهم سيعتبرون أنني أدعو إلى "االنحالل األخالقي"
في املجتمع ،حسب معايير مجتمعنا .بالنسبة لي هي متلك مطلق احلرية ،ولألسف
في أحدى احلاالت التي حتدثت عنها الفتاة لم تقم بعالقة جنسية ،كانت على عالقة
تلفونية فقط مع ش���خص ما ومت قتلها بطريقة فظيعة .لكن اليوم أس���تطيع أن أقول
إن موضوع "شرف العائلة" يغطى و ُيهاجم ً
أيضا".
ويضي���ف صحاف���ي آخر" :كتبت مرة عن فتاة من بلدت���ي حاولت االنتحار فاتصل
بي أخوها وبدء بالصراخ والتهديد رغم أنني لم أذكر اس���مها ،فقلت له إن هذا اخلبر
وصلن���ي م���ن مصدر طبي وال عالق���ة لي باملوضوع .بع���د قليل تلقيت اتص���الاً ً هاتف ًيا
من العيادة في البلدة وقالوا لي أنني كدت أن أتس���بب في مقتل الطبيب ألن أخ الفتاة
هاجم العيادة وهو يحمل بلطة من أجل قتل الطبيب .لذا هذه القضايا حساس���ة جدا ً
خاص���ة عندم���ا يتعلّ���ق املوض���وع باألنث���ى .هنالك حاالت قت���ل على خلفية ما يس��� ّمى
"شرف العائلة" ال تذكر حتى .قبل سنوات قتلت امرأة من البلد فقامت عائلتها فو ًرا
لصوص���ا اقتحموا البيت
بعق���د مؤمتر ودعت إليه وس���ائل اإلع�ل�ام ومت االدعاء ب���أن
ً
وقتل���وا امل���رأة ولم تظه���ر أي عالمات حزن على أف���راد عائلتها ،عل���ى العكس .لذا يتم
التعاط���ي بضبابية مع ه���ذا املوضوع ،يكتب أن فالنة قتلت ف���ي ظروف غامضة لكن
دون تفاصيل".

 -6حساسيات التعامل مع قضايا اجلنس

موضوع اجلنس ذكر في أكثر من سياق ومت تأكيده باعتباره أحد املوضوعات األكثر
حساسية في املجتمع ولذلك هنالك محاوالت لتجنب الكتابة عنه بشكل مباشر ،بالرغم من
وجود الصور املثيرة جنس���يًا على صفحات الصحف العربية اخلاصة .بالرغم من التحفظ
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أن هنالك حت ّوالت ف���ي املجتمع ومن هن���ا تغيير في
م���ن املوض���وع أك���د بعض الصحافيّ�ي�ن ّ
طريقة التعامل مع املوضوع.
وف���ي اإلجـ ـ ـ ـ ــاب���ة ع���ن الس���ؤال ح ـ ـ ـ ـ ـ���ول املوضوع���ات التي يت���م جتنبه���ا ي ـ ـ ـق ــول أحد
اإلعالم�ي�ن املخضرم�ي�ن" :طب ًع���ا ،اجل ـ ـ ـ ـ ـن���س والدي���ن محرمـ ـ ـ���ان وذلك ألنن���ا مجتمع
متخلّ���ف ،ال نقب���ل التفكي���ر والتمرد على املفاهي���م والثوابت واملس���لمات البالية ،ألننا
مجتمع محافظ وغير متح ّرر ،نتح ّرر باللباس ف ـ ــقط وباألمور اخلارجية والقشور،
ال باملضامني لألسف".
وأك���د صحاف���ي آخر في نف���س الس���ياق" :اجلنس ،م���رض اإليدز ،تن���اول الكحول.
س���واء تتناوله���ا م���ن الب���اب االيجابي أو الس���لبي ه���ذه من احملرم���ات تقري ًب���ا ،هنالك
ح���دود معينة ملا يطل���ق عليه "احلياء الع���ام" ،ممنوع الكتابة عم���ا يخدش "احلياء
الع���ام" ،واحلدي���ث ي���دور ع���ادة عن مواضي���ع اجلنس والكح���ول ،على س���بيل املثال
رغبت بالكتابة عن ظاهرة "عبدة الشيطان" املوجودة في مجتمعنا العربي ولكنني
امتنعت بس���بب ما حتتوي���ه هذه الظاهرة من طقوس جنس���ية فاضحة وغيره .حتى
نق���د دي���ن معني ممنوع بتا ًتا ألنه ق���د يدخلنا في مواجهة مع رج���ال الدين ،الصحيفة
ترفض هذه املواضيع وبالتالي منتنع تلقائ ًيا عن الكتابة عنها".
ً
قائ�ل�ا" :ألن الصح���ف العربية
وعلّ���ل الصحاف���ي جتن���ب الكتابة ع���ن هذا املوض���وع
تري���د أن يقرأه���ا وأن ي���زور مواقعه���ا أكبر ع���دد من الن���اس وال يري���دون الدخول إلى
أي مواجه���ة قد تكبدهم اخلس���ائر وتقلل ع���دد القراء ،قد يصل األم���ر إلى رجال الدين
ف���ي املس���اجد الذين ق���د يدعون إل���ى مقاطع���ة الصحيفة الفالني���ة وبالتال���ي مقاطعة
اقتصادي��� ًة .إضافة لذلك ،أصحاب هذه الصحف ينتمون للمجتمع ولفئات اجتماعية
معروفة ،ش���يخ البلد وأعيانها يعرف احملرر الفالني ويس���تطيعون االتصال به بأي
حلظة بالنس���بة لنشر معني ،إ ًذا هم محدودون ً
أيضا بعالقات اجتماعية ،والعالقات
االجتماعية تؤثر ألننا بصلة مباشرة مع الناس ،لسنا مثل املجتمع اليهودي حيث ال
أحد يعرف من هو احمل ّرر ،مجتمعنا صغير وجميع أفراده يعرفون بعضهم".
مصرح بأن أس���باب حتاشيه الكتابة عن اجلنس ترتبط مبعتقداته:
وقال صحافي آخر
ً
"أجتن���ب الكتاب���ة عن قضايا أخالقية مث���ل اجلنس والفضائح ،وذلك بس���بب مبادئ
ديني���ة عقائدي���ة أؤمن به���ا وألنني ال أرغ���ب بفضح الن���اس" .وص���رح صحافي آخر:
"أجتنب الكتابة عن كل ما يتعلّق بقضايا اجلنس واالغتصاب واالستغالل اجلنسي
ألني أشعر أنها مواضيع حساسة جداً ،وتس ّبب وج ًعا للرأس".
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وبالرغم من هذه التعميمات ،أكد أحد الصحافيّني وجود" :نوع من االنفتاح والتح ّرر
ف���ي الصحافة العربية .صرن���ا نقرأ موضوعات لم تطرح في الس���ابق تتعلّق بالدين
واجلنس ،حتى من ناحية نقد ذاتي متبادل أو انتقاد شخصيات دينية أو سياسية".

 -7اخلوف م ــن قــضايا االجـ ـ ـ ــرام

أحد املواضيع احلساسة التي يتجنب الصحافيون الكتابة عنها أو يكتبون عنها بشكل
ح���ذر أو حتت أس���ماء مس���تعارة هو قضي���ة اإلجرام املتفاق���م في املجتم���ع العربي .وتقول
إحدى الصحافيات في هذا السياق:
"فوض���ى الس�ل�اح تتس��� ّبب في عدم ط���رح قضاي���ا الزعرنة واملجرم�ي�ن خو ًفا من
التعرض العتداءات وألنه لن يكون عقاب للمجرم .أحيا ًنا يتح ّول النزاع بني طرفني
متناحري���ن إلى صراع بني طرف والصحفي .يوجد خ���وف من رد الفعل ،وهذا يؤدي
إلى عمل غير مهني فذلك يضطرنا إلى االكتفاء برواية الشرطة كجانب آمن كي نكون
محايدين .الصحافيون الذي يغطون مواضيع االجرام يخافون من ذكر اس���مهم على
اخلبر أو التقرير الذي يتعلّق بعائالت االجرام أو أي قضية ذات صلة".
ً
قائ�ل�ا" :أكثر ش���يء مخي���ف هو التط���رق إلى قضي���ة عائالت
وأك���د صحاف���ي آخر
االجرام .ال يجرؤ أي صحفي على ذلك وأنا ً
أيضا ال أجرؤ ،أجتنب هذا املوضوع خو ًفا
أن موضوع اإلجرام مخيف وخطر قائالً:
م���ن التهدي���د والقتل" .كذلك ا ّكد صحافي آخر ّ
"أجت ّن���ب الكتاب���ة عن عائالت اإلجرام ،ه���ذا "تابو" ممنوع االقت���راب منه ،الصحفي
ً
أيض���ا يفكر بنفس���ه ،بحياته .كنت أمتن���ى أن أكتب عنهم وقد أجري���ت مقابلة مرة مع
أحده���م ألنن���ي تواج���دت خ�ل�ال هجوم الش���رطة عليهم ،لك���ن أن تنتقده���م ممنوع من
املمك���ن أن تخس���ر حياتك" .وصرح أح���د الصحافيّني بأن االنتحار ه���و أحد املوضوعات
احلساس���ة ،التي ال حتمد عقبى الكتابة عنها .ويقول" :إذا انتحر أحدهم ممنوع أن نكتب
ذلك ،إذا كتبنا إن فالن انتحر سيتس ّبب ذلك مبشاكل".
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حتديات املهنة الصحافية :بني استقاللية الصحاف ّيني ووطأة ظروف العمل

و  -تحديات العادات والتقاليد ،والدين والبنية
االجتماعية والعائلية يف العمل الصحفي
أن العم���ل الصحاف���ي ف���ي املجتم���ع العرب���ي متأث���ر ج���دا ً باحملي���ط الثقافي
يب���دو جليً���ا ّ
واالجتماعي املباش���ر .وبالرغم من أن نظريات اإلعالم ترى احمليطني الثقافي واالجتماعي
���إن نوعية وع ــمق ه���ذا التأثير يبق���ى مــرهونا ً
عامل�ي�ن مهم�ي�ن جدا ً في العم���ل الصحافي ،ف ّ
بالسياق احملدد .ومن خالل املقابالت التي أجريت مع عينة الصحافيّني العرب يتجلّى واقع
يك���ون فيه للعادات والتقاليد تأثير عميق في حتديد مس���احة اخلطاب اإلعالمي والتقليص
في موضوعات األجندة اإلعالمية والصياغات املس���تعملة لكي يتم التعبير عنها .ومن أجل
عدم التكرار يتمحور هذا الفصل حول التحديات التي يواجهها الصحافيون والتي تش��� ّكل
اعتب���ا ًرا مه��� ًم ف���ي عملهم والت���ي تضع الصحافيّني في م���آزق ال توجد له���ا مخارج مريحة
وحل���ول بس���يطة .وقد صرح  )N=14( % 45م���ن الصحافيّني بأن الع���ادات والتقاليد لها
تأثير في عملهم وفي منط الكتابة والصياغة والتقرير.
إن" :هنال���ك ضوابط ومحرم���ات دائ ًم���ا ،هنالك تداخل
وتق���ول إح���دى اإلعالمي���ات ّ
ب�ي�ن االجتماع���ي والبلطجي ،إذا طرح���ت قضايا اجتماعية حساس���ة تثير البعض قد
تتع ّرض للبطلجية".
وأث���ار الصحافي���ون موض���وع العمل في س���ياق مجتمع صغي���ر يعرف جمي���ع أفراده
بعضه���م البع���ض ويتبع الوصاي���ة عامالً مه ًم يح ّد من اس���تقاللية الكتابة أو حرية التعبير
كم���ا يبدو في كلم���ات الصحافي القائ���ل" :يؤ ّثر كونك موجود بني أش���خاص يعرفونك
ويعرف���ون رق���م هاتفك وبالتالي يس���تطيعون االتصال بك بأي وقت بالنس���بة خلبر
مع�ي�ن ،وه���ذا يدفعني إلجراء حس���ابات معينة وإلى كتابة اخلب���ر بطريقة "لطيفة"
وأن أخفف من وطأة املعلومات على الرغم من توفر معلومات مثيرة لدي وس���تجلب
جمهور كبير إال أنني أجتنب ما قد يس ّبب لي وجع رأس".
ويضي���ف إعالم���ي آخ���ر يعم���ل ف���ي فضائي���ة عربي���ة أن���ه" :توج���د مراع���اة للعادات
ً
مث�ل�ا قبل فت���رة ن ّبهني أحده���م إلى مجموعة فتيات بس���ن الثانية عش���رة
والتقالي���د.
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تقري ًب���ا يأت�ي�ن للقاء الش���بان الذي���ن يعملون في حراس���ة احلواجز من أجل ممارس���ة
عالقات جنس���ية .ش���عرت بغضب ش���ديد ج���دا ً ألن احلديث ال يدور فق���ط حول إقامة
عالقة جنس���ية مع قاصر وإمنا عالقة جنس���ية مع قاصر يقف وراءها هدف سياسي،
علي
ولكن األمر كان
ً
حساس���ا جدا ً ألنني إذا ص ّورتهم سأتس��� ّبب مبقتل الفتيات .فهنا َّ
ُ
كصحفي أن أقرر هل أنا مس���تعد أن أكون الس���بب في أن تقتل فتاة ،أنا أجنب من ذلك،
عندم���ا حاولت أن أحلها بطريقة أخرى ،قال لي جماعة اجلاهات "والعطاوة" إنه ال
يجب أن يتم احلديث أو االقتراب من قضايا الش���رف .كنت أرغب بش���دة أن أغطي هذا
املوض���وع وأن أق���ول إن هنالك محاولة ابتزاز جنس���ي وأكثر من ذل���ك محاولة ابتزاز
جنس���ي من قبل ش���ركات حراس���ة أمنية إس���رائيلية على احلواجز لبنات من القدس
الش���رقية ،وم���ن املمكن أن ُتس���تغل هذه األفعال ضده���ن أو ضد أهاليه���ن وأقربائهن،
املوضوع من ناحية سياس���ية كبير جداً ،ولكنني أجنب من أن أكون س���ب ًبا مباش ًرا في
مقتل أي انسان ،ماذا يعني هذا ..يعني أن املجتمع يقيدني بشكل كبير جداً".
وأض���اف إعالمي آخ���ر" :طب ًعا نراعي الع���ادات والتقاليد ،هنال���ك قضايا وجرائم
ال نغطيه���ا ألن التقالي���د متنعنا ،أن���ا لم ِ
مصلحا اجتماع ًيا،
آت الصالح املجتمع لس���ت
ً
ّ
التدخل في الصراعات املجتمعية الداخلية ،توجد
أن���ا ناقل للخبر وم���ن الصعب علي
تركيب���ة عائلية وعش���ائرية ال تس���هل ذل���ك .وأي موضوع يحمل صبغ���ة عنصرية ال
يفسر على أنه فتنة طائفية".
أتعامل معه ،أجتنب كل موضوع قد ّ
عدد كبير من الصحافيّني  )N=16 ( % 51صرحوا بش���كل جلي ومباش���ر بأن الدين
واحلساس���يات جتاه���ه تؤث���ر ف���ي كيفية تغطي���ة موضوعات معين���ة .ويكف���ي االطالع على
بع���ض تصريح���ات الصحافيّني لكي نرى الصورة العام���ة وخصوصا ً اخلوف من التعامل
م���ع قضاي���ا الدي���ن والتأثر باملعتق���دات الديني���ة عن���د الكتابة .وفي ه���ذا الس���ياق يقول أحد
الصحافيّني" :بالطبع هنالك قضايا مثل املثل ّيني ،ليس لدي استعداد ألن أطرحها ،أنا
لس���ت ش���يوع ًيا ،ال أعالج ه���ذه املوضوع من وازع ديني وأخالق���ي ،أنا ال أرى باملثلية
حرية ،إنها مرض نفسي .عندي رقابة ذاتية".
وتضي���ف إعالمي���ة أخ���رى" :طب ًع���ا ،الدي���ن يحت���م ضواب���ط معين���ة ،تخ ّيل���ي ك���م
التوجه للمرأة .هنالك جانب إش���كالي
س���تحاربي من قبل املجتمع خاصة في قضايا
ّ
في التط ّرق للديانة اليهودية بسبب الترابط الوثيق بني الديانة اليهودية والقومية
اإلس���رائيلية واإلش���كالية ب�ي�ن االثنني م���ع الديانة اإلس�ل�امية واملس���يحية والقومية
العربي���ة؛ من ناحية أن���ت واقعة حتت احتالل وأنت أقلية ولك���ن في الوقت ذاته أنت

حتديات املهنة الصحافية :بني استقاللية الصحاف ّيني ووطأة ظروف العمل

مر ّكب أساسي من الثقافة العربية والقومية العربية فتجدين نفسك تريدين االنتقاد
ولك���ن عندما تنتقدين تش���عرين أن���ك تقدمني خدمة لالحت�ل�ال ،فبالتالي يحد ذلك من
تس���ليط الضوء على أمور معينة ،فتتغاضني عنها من أجل أن نظهر مبظهر جيد أمام
التحديات اخلارجية (إسرائيل)".
ويؤ ّك���د صحاف���ي آخ���ر يعم���ل ف���ي صحيفة حزبي���ة" :ه���ذا م���ن أبجدي���ات العمل في
���ي ،مثالً نحن ال
الصحيف���ة :االحت���كام للدين ،إضافة إل���ى أن املجتمع املتدين يؤثر عل َّ
نضع في الصحيفة واملوقع صو ًرا لنساء غير محجبات".
وتعك���س املقولة التالية ألحد الصحافيّني املعضلة التي يثيرها العامل الديني في العمل
الصحفي" :كوني ش���خص علمان���ي ،بعيد عن الدين ،وكون املجتم���ع هنا هو مجتمع
دين���ي أح���اول أن ال أتطرق للدين أو أن أس���يء له من خالل مترير أف���كاري العلمانية
عب���ر م���ا أكتب ،لذا اكون حي���ادي في هذه املواضي���ع .مثالً كنت أرغب ف���ي الكتابة عن
وج���ود العديدي���ن من امللحدي���ن في مجتمعنا ،لك���ن الكتابة عن مثل ه���ذا املوضوع قد
يثير الناس املتدينني".
كذل���ك للبني���ة االجتماعي���ة والقضايا املتعلقة بالبني���ة العائلية تأثي���ر كبير في مضامني
الصحاف���ة ومس���احات اس���تقاللية الصحافيّني ،حيث تص���رح األكثرية منهم ب���أن للعائلية
والعش���ائرية والعصبي���ة القبلي���ة املتجذرة ف���ي املجتمع العرب���ي تأثي ًرا كبي ًرا في ممارس���ة
املهن���ة الصحفي���ة وف���ي مضام�ي�ن الكتاب���ة وتوجهاته���ا .ويق���ول أح���د الصحافيّ�ي�ن" :نعم
تؤث���ر ،مثالً الصراع الدم���وي بني عائالت معينة ،نقوم بالتغطية لكن ليس بالش���كل
املطل���وب بس���بب اخل���وف واحل���رص عل���ى س�ل�امة الصحف���ي وم���ن يحيطون���ه .يتم
توس���عنا في
التعامل بش���كل س���طحي مع هذه القضايا من ًعا لتأجيج األزمة ،ألننا إذا َّ
املوضوع س���يتأزم ،وس���يحصل نوع من التحريض .عدم التقبل لطرح هذه املواضيع
ف���ي الصحاف���ة موجود فقط باملجتم���ع العربي ،نحن مجتمع يس���تقبل ك���م معلومات
هائ���ل من الغرب ،لكن نأخ���ذ األدوات غير الصحيحة مثل العنف والقتل .نتطبع على
حساب هويتنا الشرقية".
�ًل�اً
ويضي���ف إل���ى ذل���ك صحاف���ي آخ���ر قائ " :ال أح���د يس���تطيع الكتاب���ة ع���ن البني���ة
االجتماعي���ة ألن الصح���ف ال تريد أن جتر إلى مواجهة مع العائ�ل�ات الكبيرة .أحيا ًنا
نتط��� ّرق للموض���وع من خ�ل�ال احلديث ع���ن قضايا القت���ل واإلجرام لكن بش���كل قليل
وس���طحي ،وال نعال���ج املوضوع كما يجب ألننا لم نتح��� ّول بعد إلى مجتمع مدني ،لم
في أنا ً
أيضا".
نلغ العائلية .هذه النزعة العائلية متجذرة فينا جمي ًعا ،رمبا ّ
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ويضي���ف صحاف���ي آخ���ر جانبً���ا آخ ًرا لإلش���كال املتمث���ل بالعالقة ب�ي�ن البني���ة العائلية
وممارس���ة املهن���ة الصحافية قائلاً " :توج���د صفات لدينا في املجتم���ع تؤثر على العمل
الصحفي ،مثالً ال نستطيع أن نكتب عن العنف واجلرائم املنظمة في املجتمع العربي،
ال توج���د أي صحيف���ة وال صحفي وال أنا حتى نتجرؤ الكتاب���ة عن املوضوع ،اذا كتب
صحافي يهودي عن املوضوع لن ميس���ه أحد ،أما إذا ملّح صحافي عربي مجرد تلميح
للموض���وع س���يتعرض للعن���ف أو أكثر م���ن ذلك .لذا ف���ي النهاية يتس���اءل الصحافي
ه���ل تس���تحق كتابة هذا اخلبر أن تك���ون حياتي مهددة أو حياة عائلتي ،وهذا س���ؤال
شرعي".
ّ
ً
ويؤ ّكد ذلك صحافي آخر قائال" :كانت هنالك أمور يتم جتنب الدخول إليها بشكل
عمي���ق مث���ل موض���وع عائالت اإلج���رام واإلج���رام ّ
املنظم .ل���م يكن يذكر اس���م عائالت
اإلجرام .بالرغم من أهمية املوضوع لم يتم التحقيق فيه وال مرة بشكل عميق .ولكن
بالنس���بة للخوف من الثأر والعائالت التي نكتب عنها ،كنا نذكر اس���م هذه العائالت
ولك���ن لي���س دون أن نذك���ر رئي���س املجل���س أو ط���رف من العائ�ل�ات املتنازع���ة .ومع
ذل���ك يتم معاجلة املوضوع بش���كل س���طحي خو ًف���ا من تهديد وردة فع���ل وخوفا على
"الريتين���ج" أو أن نفق���د اجلمهور ،ل���ذا كنا نتج ّنبه على الرغم م���ن أننا في املواضيع
الدينية ،الزواج والنس���اء ،واملواضيع االجتماعية وش���رف العائل���ة كنا أجرأ ،ذكرنا
أس���ماء وطرحناه بج���رأة .موضوع العائالت كان صع ًبا وبال���ذات عائالت اإلجرام ال
ميكن أن تتوقع متى ستتع ّرض لقنبلة أو ضرب أو إطالق نار".
ّ
حساس���ية العالقة بني البنية العائلية وممارس���ة العمل الصحاف���ي تتجلى في ما تقوله
صحافية مخضرمة " :قبل فترة على س���بيل املثال كان هنالك مش���اكل بني عائلتني في
بل���دي وأنا كن���ت الصحفية الوحيدة من ه���ذه البلدة ،لكن أهل���ي حذروني من الكتابة
ً
وأيضا في العمل نبهوني إلى ذلك ،ال تكتبي عن الطرفني ألنك قد تثيرينهم وسيؤدي
ذل���ك إلى مش���اكل مع عائلت���ك ً
أيضا .وأحيا ًنا ال أس���تطيع الكتابة ع���ن رئيس املجلس
مثالً لوجود صلة قرابة أو معرفة أو صداقة مع والدي أو أحد أفراد عائلتي .فال أكتب
جتن ًبا للمشاكل ،يلزمونك بقيود".
ً
كم���ا يضي���ف صحافي آخ���ر معلّال ب���أن البني���ة العائلية ال تتماش���ى مع حري���ة التعبير
وممارس���ة مهن���ة الصحاف���ة ،ويق���ول" :بالنس���بة للبني���ة العش���ائرية واحلمائلي���ة ال
أعيش���ها ،لقد خرجت من قريتي بعمر  18سنة ولم أعد إليها ،كي تكون نقد ًيا وتنتقد
املجتم���ع علي���ك أن تخ���رج من���ه ،الصحفي الذي يعيش ف���ي القرية ويعيش مش���اكلها
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ومش���اكل العائلة واحلمولة من الصعب عليه أن ينتقد املجتمع ،لهذا الس���بب التمدن
ف���ي الغرب س���اعد على وجود صحافة حرة ،لألس���ف الصحفي ف���ي حيفا ميلك حرية
أكب���ر م���ن الصحفي املوجود في الطيبة أو الناص���رة .أول عنصر من عناصر املدن هو
املجهولي���ة ،أي أن متش���ي ف���ي الش���ارع وال يعرفك أح���د بخالف القري���ة حيث يعرفك
اجلميع عندما متشي في الشارع ،وبالتالي ال تستطيع أن تفعل شي ًئا أو أن تنتقدهم،
ال جت���رؤ عل���ى التفكير أو الكتابة بش���كل مغاير .كل الكت���اب اجلريئني اضطروا لترك
البيئ���ة احلاضنة اخلانقة وذهبوا إلى مكان مجهول ومارس���وا "فردانيتهم" ،عندها
اس���تطاعوا أن يع ّبروا ع���ن أفكارهم املختلفة وقالوا ملجتمعهم أن���ا ال أوافق وال أنتمي
ألفكارك .عدم وجود هذه العالقة اليومية يتيح مساحة أكبر وحرية".
أن هنالك معضلة كبيرة يواجهونها عند التعامل مع مواضيع تعتبر
وأكد الصحافيون ّ
ّ
حساس���ة اجتماعيً���ا .وتتمثل هذه املعضلة إما في احلد م���ن التعامل مع هذه املوضوعات أو
م���ن خ�ل�ال الضبابية وعدم التطرق لها بش���كل مباش���ر وصريح .التغطية غير املباش���رة أو
العام���ة أو الضبابي���ة تتح��� ّول للنمط املألوف بحس���ب ما يقوله الصحافي���ون وذلك من أجل
جتنب التهديد أو التعرض للضغوط أو العنف أو ألسباب ترتبط باملعتقدات االجتماعية أو
الدينية .أحد املواضيع التي ال يكتب عنها بشكل حر هو ما يسمى "شرف العائلة" .بالرغم
م���ن أن بع���ض الصحافيّ�ي�ن صرحوا بش���كل قاطع أنه���م يعاجلون املوض���وع ،فإنهم أكدوا
أنهم يتعاملون مع الــموضوع بش���كل حس���اس .وهنالك ً
أيضا حتفّظ في الكتابة والتط ّرق
ملواضيع اجلنس والتح ّرر اجلنسي والعالقات اجلنسية.
وتقول في هذا السياق إحدى الصحافيات" :نحن نعيش في مجتمع شرقي محافظ
وقحا
ال يحب التط ّرق ملواضيع حساسة ،وإذا مت التط ّرق لها ُيعتبر الصحفي
ً
شخصا ً
ومنحر ًفا خاصة إذا كان كاتب اخلبر امرأة".
ويش���رح صحاف���ي آخ���ر أس���باب ع���دم التط��� ّرق للمواضي���ع احلساس���ة اجتماعيً���ا
قـ ـ ـ ــائالً":املجتم���ع ميل���ي علينا عدم التط��� ّرق لهذه املواضيع ،املجتمع يفرض نفس���ه.
مـ ـ ـ ـ ً
ـث�ل�ا املثل ّي�ي�ن هم فئة منب���وذة في املجتمع من الصعب احلديث عنهم .س���يوجه لنا
الن���اس االتهام���ات بـ ـ ـ ــأنن���ا صحيفة س��� ــاقـ ــطة وهابطة .رمبا لو ل���م أكن في صحيفة
ملتزم���ة ايديولوج ًي���ا لكتب���ت ع���ن مـ ـ ـ ــواضيع جنس���ية .ولك���ن بالنس���بة للكتابة عن
املثل ّي�ي�ن فأنا أرفضها ألنني عندما أكتب عنها سأس��� ّوقهاً .
أيض���ا أعتقد أن الكتابة عن
قضايا القتل على خلفية ما يس��� ّمى "ش���رف العائلة" سيش���جع البع���ض على القيام
بالقتل".
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ويؤ ّك���د صحاف���ي آخ���ر أنه "تبق���ى هنالك تخوف���ات .نحن مجتمع عني���ف ممكن أن
يعتدي على الصحفي .يعني نش���اهد الصحاف ّيني اليهود يكتبون وينتقدون الوزراء
ورئي���س احلكومة ،هم ال يخش���ون أن تأتي حمولة رئيس احلكوم���ة لضربهم ،لكننا
في مجتمعنا نتع ّرض للتهديد ،لألسف صحافتنا ومجتمعنا غير عصر ّيني".
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ز  -تحديات التعامل مع املجتمع اليهودي
من الواضح أن أحد التحديات األساس���ية التي يواجهها الصحافي العربي هو التعامل
مؤسس���ات رس���مية وغير رس���مية
مع محيطه اليهودي في مس���توى أفراد وفي مس���توى ّ
فهنال���ك بع���د كبير ب�ي�ن الصحافيّني العرب واملجتم���ع اليهودي .وينعكس ه���ذا البعد إما في
ع���دم التعامل مع هذا املجتمع بتاتًا أو مواجهه صعوبات وحتديات مثل الش���ك والعنصرية
واالستخفاف وعدم االحترام والتي تنعكس عن عدم االنفتاح وتوفير املعلومات املطلوبة.
إن اإلحس���اس العام عن���د التعامل مع املجتم���ع اليهودي هو:
ويق���ول أح���د الصحافيّني ّ
"من هذا العربي؟ االستهزاء باملراسل العربي ،أواجه أفكا ًرا مس َّبقة ،املراسل العربي
يعامل على أنه ال يعرف وغير مهني".
املؤسسة وممثليها مع الصحافة
شارحا كيفية تعامل
ويقول في هذا السياق صحافي
ً
ّ
ّ
"املؤسسات احلكومية تقلل من شأن الصحافة العربية ورد الفعل
واإلعالم العربي:
ّ
لوس���ائل اإلعالم العبرية أس���رع بكثير ،ألنها تتص ّور ،وممك���ن أن يكون هذا حقيق ًيا،
أن التأثي���ر عل���ى اجلمهور اليهودي ومتخذي القرار هناك أس���رع بكثير .فهو إ ًذا ليس
بحاجة لي ،وإذا قبل باحلديث لوس���يلة اإلعالم العربية فكأنه صنع معرو ًفا معي أو
لديه هدف عيني ،أو يريد مترير رس���الة للوس���ط العربي ،أما حول أي موضوع آخر
فهو ّ
يفضل أن يتحدث لوسيلة إعالم عبرية".
املؤسس���ة اإلس���رائيلية وممثليه���ا
ويؤ ّك���د صحاف���ي آخ���ر صعوب���ة التعام���ل م���ع
ّ
قائالً":الصعوب���ات ه���ي ف���ي أن تصل إلى ه���ذه اجلهات وأن حتصل عل���ى معلومات،
إضاف���ة لألف���كار املس��� َّبقة الت���ي نواجهه���ا أحيا ًنا كونن���ا صحافيون ع���رب ،حتى أنهم
أحيا ًنا يتفاجؤون بوجود وس���ائل إعالم لدينا تتناول قضايا اجتماعية وسياس���ية،
يعتقدون أننا ما زلنا نعيش في العصر اجلاهلي".
املؤسس���ة وممثليها ش���ارحة:
وأ ّك���دت إح���دى اإلع ـ ـ ـ ـ ــالم ـ ـي���ات صعوب���ة التعام���ل م���ع
ّ
"عندم���ا تتحدث�ي�ن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ���ع ال ـ ـنـ ــاط���ق بلس���ان اجلي���ش اإلس���رائيلي أن���ت تتحدث�ي�ن
م���ع اجلان���ي ال���ذي يح ّمل الضحي���ة املس���ؤولية ،إنه "منط���ق القوة" .عندما تس���ألني
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املس���ؤولني اإلس���رائيل ّيني أس���ئلة محرجة ال يتقبلونه���ا ،كما ال يتقبل���ون مصطلحات
معينة .إنهم يتحدثون إليك بنبرة استعالئية ،نبرة الفاهم (وكأنه بروفسور) وأنت
طالبة في الصف األول".
ويش���ير أح���د الصحافيّ�ي�ن إل���ى صعوب���ة التعام���ل م���ع املجتم���ع اليه���ودي ش���ارحا ً
إحساسه":أش���عر بنظ���رة اس���تعالئية ،فدائ ًما اليه���ودي ينظر للعرب���ي كأنه مخلوق
آخ���ر .وعندم���ا أجريت مقابلة ف���ي املرة االخيرة مع ش���خصية سياس���ية معينة أغلق
جهاز التس���جيل وش���تمني عندما وجهت له بعض األس���ئلة احلساس���ة ،حتى عندما
كن���ت مس���املًا ف���ي طرح األس���ئلة كان���ت هنالك نظ���رة اس���تعالء ،دائ ًما ينظ���رون إلينا
بفوقية وكأنه علينا أن نحمد لله أنهم يتحدثون معنا".
وهنال���ك م���ن يفرق بني فئ���ات مختلفة ف���ي املجتمع اليه���ودي وتعامله م���ع الصحافيّني
ووس���ائل اإلع�ل�ام العربي���ة .وف���ي ه���ذا الس���ياق تق���ول صحافي���ة تعم���ل في وس���يلة إعالم
عاملي���ة" :ف���ي تغطي���ة املجتمع املتدي���ن نواج���ه ذات الصعوبات الت���ي نواجهها مع أي
مجتم���ع متدي���ن ،املجتمع العلماني ل���ه صعوبات مختلفة .نواجه مش���اكل خاصة مع
املس���توطنني ،من الصعب جدا ً التعامل معهم نحن بحاجة دائ ًما إلى وس���يط ،إجماالً
املش���اكل مع املتطرفني واملستوطنني بس���بب عقائدهم ،عندما يكتشفون أنك صحفية
عربية تختلف معاملتهم لذا نبحث دائ ًما عن وسيط كي ال نخسر حياتنا أو أي شيء
آخر .دائما نضع اليهود الذين يعملون معنا في الواجهة لتفادي املشاكل".
ً
مختلف من العالقة شارحاً" :أعتقد أن املجتمع اليهودي
ويص ّور صحافي آخر نو ًعا
منفت���ح أكث���ر لإلع�ل�ام بخ�ل�اف املجتم���ع العرب���ي ،يعن���ي خ�ل�ال تغطيت���ي للمجتم���ع
اليه���ودي لم أش���عر وال مرة أنني أمثل صحيفة عربية ،لم تك���ن هنالك في صعوبات.
شخصا عاد ًيا
كونك صحفي وكونك حتمل كاميرا تسقط احلواجز كلها ،رمبا لو كنت
ً
لتغ ّي���ر األم���ر ،هم يحاولون أن ال يظهروا مش���اعرهم احلقيقي���ة جتاهي كوني عربي،
ألن الكاميرا تسقط كل هذه األمور".
ً
ويضي���ف صحافي آخ���ر" :الصعوبة في أنهم أحيانا ال يري���دون أن يتحدثوا معك
ألن���ك صحف���ي عرب���ي ،ألنه���م وصل���وا لقناع���ة بأنه���م اذا حتدث���وا إلينا فهم ينش���رون
غس���يلهم الوس���خ عندن���ا .مثالً عندما نري���د مناقش���ة مواضيع تتعلق باملس���توطنات
ونص���ل إل���ى هناك جند ال���كالب تنتظرنا والش���بان يحملون العصي ،ل���ذا نفضل عدم
التوج���ه إل���ى الداخل ،لكن ذلك يتف���اوت ،أحيا ًنا من املمكن مناقش���ة بعض األمور مع
اليهود املتدينني ،لكن لن جند أثيوبي يتحدث عن وضعه في إسرائيل حملطة عربية،
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إنه أمر غير س���هل .يوج���د بعض املجموعات تخاف احلديث مثل اليهود املس���يح ّيني،
ه���م يهود ولكن يؤمنون بأن يس���وع كان فعالً املس���يح وقد تعرض���وا العتداءات .هم
يخافون احلديث ليس ألن الصحافي عربي ولكن باألس���اس يخافون نش���ر غسيلهم
الوسخ".
ّ
م���ن أجل توضيح الصورة طرح على الصحافيّني في املقابالت س���ؤال يتعلق بالتعامل
م���ع اللغ���ة العبرية ،حيث عبّر ش���خص واحد فقط عن مواجهة صعوبات ف���ي اللغة العبرية.
باملقابل صرح  )12( 46%من الذين يغ ّطون قضايا املجتمع اليهودي بأنهم واجهوا أفكا ًرا
مس���بَّقة خالل تعاملهم مع اجلمهور اليه���ودي .كذلك واجه  42%من الذين يغ ّطون قضايا
أن  )8( 31%أ ّكدوا
املجتم���ع اليه���ودي تعامالً اس���تعالئيًا من قب���ل اجلمهور اليه���ودي .إالَّ َّ
أنهم عوملوا كأعداء خالل تغطية قضايا تخص املجتمع اليهودي.
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ح  -التحديات االقتصادية وظروف العمل
التح ّدي األكبر الذي يواجهه الصحافيون العرب يتعلّق بالظروف املادية التي يعيشون
فيه���ا وبالتباين احلاد بني اجلهد املبذول ألداء الوظيفة في ظل حتديات وصعوبات ظروف
العم���ل واملردود املادي الذي يحصلون عليه .كم���ا أن هنالك تباينًا بني رؤية الذات واحترام
املهنة من جهة واالعتراف باملجهود والتكاليف من قبل مالكي وس���ائل اإلعالم .لهذا نلحظ
ً
حبوط���ا ش���دي ًدا عن���د الكثير من الصحافيّني ولو ًما ملالكي وس���ائل اإلع�ل�ام .ومن املقابالت
أن معظم الصحافيّني العرب؛ بغض النظر عن املش���غِّل؛ يعملون
الت���ي أجريناه���ا يبدو جليًا ّ
ع���دد س���اعات يف���وق املع���دل األس���بوعي .ومن املعطي���ات التي ظه���رت في املقاب�ل�ات ميكن
إن  87%م���ن الصحافيّ�ي�ن الذي���ن أجريت معه���م مقابلة يعملون س���اعات
التعمي���م بالق���ول ّ
املؤسس���ة ،و 39%ال ميلكون مكتبًا
خاصا ف���ي
غي���ر مح���ددة ،و 35%ال ميلكون حاس���و ًبا ً
ّ
خاص���ا في املكت���ب ،كذلك ال يحص���ل  45%على حقوق
خاص���ا ،و 22%ال ميلك���ون هات ًف���ا ً
ً
اجتماعية من املش���غل .وعند الس���ؤال عن مس���تويات األجور ومدى الرضى عنها يتبينّ أن
مستوى األجور منخفض و ُيراوح بني  3200و 9000شيكل للوظيفة الكاملة .وإذا نظرنا
إلى س���اعات عمل الصحافيّني نرى أن أغلبيتهم يعملون فوق معدل ساعات العمل املعتادة.
وعندما ُس���ئل الصحافيون عن مدى رضاهم ع���ن مرتباتهم ،صرح  67%منهم بأنهم غير
راض�ي�ن ع���ن أجوره���م ،و 7%بأنهم راض���ون إلى حد ما ع���ن أجورهم .كذل���ك توقع 62%
منه���م أج��� ًرا أكبر .وقد أ ّك���د  16%من الصحافيّني أنهم ال ميلكون إم���كان التقدم املهني في
م���كان عمله���م .كذلك ال يش���عر  35%م���ن الصحافيّني باس���تقرار في م���كان العمل و74%
أن الوق���ت املعط���ى لهم ال يتماش���ى مع ما هو مطل���وب منهم وأنه���م يعملون
منه���م ي ّدع���ون ّ
س���اعات إضافي���ة كثي���رة غير مدفوع���ة .كذلك ال يحص���ل  48%من الصحافيّ�ي�ن على دعم
مادي إلجراء حتقيقات صحافية.
من جهة أخرى تصرح أغلبية ساحقة من الصحافيّني بأنهم يعتبرون أنفسهم مستقلني
في عملهم .وقد صرح  51%منهم بأنهم مستقلون إلى درجة كبيرة .وص َّرح  42%منهم
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بأنهم مس���تقلون بدرجة متوس���طة في عملهم .اثنان فقط ص ّرحا بأنهما مس���تقالن بدرجة
قليلة .هذه الصورة تثير تس���اؤالت حول املقصود باالس���تقاللية وذلك بنا ًء على اإلجابات
إن عد ًدا كبي ًرا من هؤالء الصحافيّني
التي وردت في س���ياقات أخرى من هذا البحث ،حيث َّ
ص َّرح���وا بش���كل واض���ح ب���أن املالك�ي�ن؛ س���واء في وس���ائل اإلع�ل�ام اخلاص���ة أو احلزبية؛
يضعون حدو ًدا واضحة ويتدخّ لون في املضامني الصحفية عندما يتعلّق االمر مبصاحلهم
أو رؤيته���م .وم���ن أجل التوضيح نرى أن إس���تقاللية الصحافيّني تك���ون في إطار اخلطوط
احلمراء التي يح ّددها مالكو وس���يلة اإلعالم أو القائمون عليها .وتتضح هذه االس���تقاللية
من خالل بعض التصريحات للصحافيّني ،ونأتي بأهمها" :توجد استقاللية وحرية في
حتري���ر املضام�ي�ن في مجال اختيار ووضع العناوين وحتري���ر األخبار ،ولكن عندما
املؤسسة تحُ د هذه االستقاللية".
ميس أي خبر أو تقرير مبصلحة صاحب
ّ
ّ
وتص���رح صحافي���ة أخ���رى قائل���ة" :هنال���ك تدخ���ل بدرجة كبي���رة عندم���ا ميكن أن
يض���ر ذل���ك مبصاحلهم ،في السياس���ة يرفض���ون اس���تخدام مصطلح���ات معينة ،في
االجتماعي���ات يحاولون منع ط���رح مواضيع معينة ،في االقتص���اد مينعون احلديث
عن بعض الش���ركات بسبب مصالح ،وفي الرياضة ً
أيضا مينع احلديث بشكل معني
ك���ي ال منس باجلمهور الذي ممكن أن نخس���ره" .وتقول إعالمية أخرى" :ال أس���تطيع
أن أح ّدد مدى ّ
تدخل املالك في العمل فاألمر نسبي ،لكن في النهاية القول الفصل ملالك
املؤسسة".
ّ
املؤسسة الشخصية
وتضيف صحافية أخرى" :عندما ميس النشر مبصالح مالك
ّ
يوجد تدخل ،منع نشر ملادة معينة ومنع استخدام مصطلحات معينة" .ويضيف إلى
ذلك صحافي عمل في صحيفة حزبية مد ًة طويلة" :كان هنالك تدخل كبير جدا ً وجتاوز
���خاصا حزب ّيني ال
م���ن قبل املالكني وأنس���باؤهم وأقرباؤهم وأصدقاؤهم .حتى أن أش
ً
يعمل���ون ف���ي الصحيفة كان���وا يتدخلون ،إنه���ا الهرمية احلزبية الت���ي تريد أن حتكم
الهرمية الصحافية".
ّ
ّ
م���ن جهة أخ���رى يؤكد البعض" :ال يوجد جت���اوز ،تدخل بدرج���ة قليلة ومتوازنة.
يجب أن تكون مراقبة من هيئة التحرير".
تنعك���س مقول���ة االس���تقاللية ف���ي س���ؤال تدخ���ل املالك�ي�ن أو هيئ���ة التحري���ر ف���ي عمل
الصحاف���ي .فقد ص َّرح  % 45من الذي���ن أجريت معهم املقابلة بأنه ال يوجد تدخل بتاتًا في
عمله���م )N=9( % 29 .فق���ط ص َّرح���وا بأن هنال���ك تدخالً بدرجة كبيرة أو متوس���طة في
عملهم.
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وم���ن املالح���ظ أن األكثرية الس���احقة من الصحافيّني العرب ال يش���عرون باالس���تقرار
في مكان عملهم وهو ما يؤدي إلى التوتر وعدم اس���تقاللية القرار والتعلّق باملش���غل ،وهو
األم���ر ال���ذي ينعكس على اس���تقاللية القرار الصحفي وحرية ممارس���ة املهنة باس���تقاللية
وبكرام���ة .وتش���ير بعض االقتباس���ات التي نأت���ي بها فيما يل���ي إلى التوتر البني���وي القائم
ف���ي العمل الصحافي العرب���ي ،مخض ًعا الوظيفة الصحافية العتب���ارات متناقضة مع روح
العمل الصحافي والقيم التي تقوم عليها هذه املهنة وهي حرية التعبير واس���تقاللية القرار
واألخالقية في التغطية الصحافية وحق اجلمهور في املعرفة.
ويق���ول أح���د الصحافيّني في هذا الس���ياق" :ال يوجد اس���تقرار في مج���ال االعالم".
ويضي���ف آخ���ر" :ال يوج���د أمان ،دائ ًم���ا يوجد تخ ّوف م���ن الطرد حت���ى وإن عملت كما
يج���ب ،هنال���ك ش���عور بأن���ك ممك���ن أن تطرد ألي س���بب صغي���ر حيث يق���ول صاحب
املصلح���ة إن الس���وق مليء بالراغب�ي�ن بالعمل وميكن إحضارهم بس���هولة ومبعاش
أق���ل ً
أيض���ا!" ويضي���ف آخر":خوف -هنالك خوف ألنني ش���خص متم���رد إلى حد ما،
أدخل في نقاش���ات م���ع مالكي الصحيفة وج���دل حول مفاهيم معين���ة ،عندما جترأت
عوقبت أحيا ًنا من أجل الردع ،اصطدمت مع اإلدارة ساب ًقا مما أ ّدى إلى وضع عالمات
سؤال حولي ،لذا أشعر بعدم استقرار".
وتصرح صحافية أخرى" :لدي استقرار محدود ،في عملنا مبوضوع الصحافة ال
يوجد اس���تقرار" .ويوضح أحد الصحافيّني أس���باب عدم االستقرار من خالل تأكيد منط
شخصا يشعر باالستقرار ،ألن
ملكية الصحافة قائالً" :في الصحافة العربية لن جند
ً
ه���ذا األمر رهني للمزاج الش���خصي للمش ّ
���غل ،ومبا أن الصحافة ه���ي صحافة خاصة
يتم طرد الصحافي بكل س���هولة" .ويوضح آخر" :لم يكن اس���تقرار بس���بب التخ ّوف
من أن تغلق الصحيفة ،كان عدم استقرار عام للصحيفة بسبب املآزق املادية".
وتتض���ح إح���دى الظواهر املتعلّقة بعدم االس���تقرار من خالل ش���يوع ظاهرة العمل في
إن  35.5%من الصحافيّني الذين أجريت معهم مقابلة ص َّرحوا
أكثر من مكان واحد .حيث ّ
مؤسس���ة صحفية .وكذلك فإن  40%من الصحافيّني على غير
بأنهم يعملون في أكثر من ّ
مؤسساتهم ستدعمهم في حال تعرضوا إلصابة ،أو ُعنّفوا أو تع ّرضوا ملساءلة
يقني من أن ّ
مؤسستهم ال تقوم بدورات أو تدريبات لتقوية مهنيتهم.
قانونية .و 75%ي ّدعون أن ّ
وفي هذا السياق تقول إحدى الصحافيات" :توجد ساعات إضافية في العمل ولكن
ال يدف���ع مقابله���ا ".وتقول صحافية أخ���رى" :أنا أعمل في التحري���ر ولكن عندما أقوم
بتقري���ر أو حتقي���ق للصحيفة ال يدفع���ون التكاليف متذرعني بالظ���روف الصعبة ،ما
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يجبرن���ي عل���ى التح ّمل هو العالقة مع اجلمهور ورغبت���ي بالكتابة" .ويؤ ّكد صحافي
ً
وعم�ل�ا ومالكي
أساس���ا ،التحقيق يحت���اج وق ًتا
آخ���ر " :ال توج���د حتقيق���ات صحفي���ة
ً
وس���ائل اإلعالم ال يوف���رون ذلك" .ويقول أحد الصحافيّ�ي�ن العاملني في صحيفة حزبية
���ب عن س���ؤال هنال���ك حتقيقات صحفية يعم���ل عليها " :ال -يتم االكتفاء باس���تخدام
مجي ً
ً
الهاتف بدال من التحقيق الفعلي ،األمور تنفذ بشكل سطحي وغير مهني".
إن معظ���م الصحافيّني الع���رب يتقاضون أج���و ًرا حتت
وم���ن املمك���ن اإلجم���ال بالق���ول ّ
املتوس���ط وأق���ل مما يس���تحقون  -كما يعتقدون .ويص��� ّرح معظم الصحافيّ�ي�ن كذلك بعدم
وجود حتقيقات صحافية في وسائل اإلعالم التي يعملون بها وإذا قاموا بتحقيقات فهم ال
يحصلون على مقابل عن التكاليف التي يدفعونها.
وأت���ت بعض أق���وال الصحافيّني لتبينّ أس���باب األجور املتدنية ف���ي الصحافة واإلعالم
على النحو التالي:
".1ألنه ال يوجد احترام للموظفني ،املهم الربح ودخل الصحيفة ،وألنهم قطاع
خ���اص ال يوج���د م���ن يراقبه���م ،وإذا ل���م تعجب���ك الظ���روف يقول���ون لك اذه���ب هنالك
اآلالف يبحثون عن عمل وبأجر أقل ،ويج ّندون من ال ميلكون الشهادات".
 " .2خن���وع الصحاف ّيني وقبولهم بأبس���ط ش���روط العمل واس���تعدادهم للعمل
وف ًق���ا له���ا ،مم���ا يخفض س���قف الطلب���ات .والنظ���رة للصحاف���ة كس���وق ،يبحثون عن
األرخص ال األجود".
ّ
".3سببها العقلية املشوهة لرجل األعمال العربي ،الذي يفكر فقط بالربح أكثر
وهذا بعكس املنطق ،الصحفي ال يعمل راغ ًبا لذا ال يقوم بعمل جيد".
املؤسس���ات اإلعالمية بأن الكتابة أمر س���هل ال
".4هنال���ك اعتق���اد عن���د أصحاب
ّ
ً
يس���تحق أن تدفع املال من أجله ،ال حاجة ألن تدفع ملن يكتب مقاال أس���بوع ًيا ألنه قام
نصوصا ملاذا
بأم���ر تافه ،كان هنالك تناقض غريب ف���ي الصحف احلزبية ،أنت تبيع
ً
ال تدفع؟ الك ّتاب هم من ير ّوج ألفكار احلزب وهم من يعمل على املس���توى التنظيمي
ملاذا ال يدفع لهم .هنالك تناقض رهيب ،يوجد انفصام شخصية .وإذا دفعوا يدفعون
احلد األدنى".
 " .5عندم���ا يت���م جتنيد ش���خص غير مؤهّ ل له���ذا العمل وهو مس���تعد لتقاضي
رب���ع الرات���ب ال���ذي تتقاضاه أنت ويجل���ب الكثير من األخب���ار ،املهم أن���ه ميلك كاميرا
وسيارة ،فهذا يؤ ّثر على مستوى املعاش ً
أيضا ،صاحب العمل سيقول لك هنالك من
يرضى مبعاش أقل من معاشك".
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ويص���رح بع���ض الصحافيّني بأنه ال يوجد حل ملش���كلة الرواتب املنخفضة ،حيث يقول
أحده���م" :ال يوج���د حل ألن األم���ر يتعلّ���ق باالقتص���اد ،واالقتصاد يصنع���ه املجتمع،
واملجتمع العربي لألس���ف ضعيف اقتصاد ًيا ومرتبط بالس���وق بش���كل عام وال ميلك
اس���تقاللية اقتصادية ،وهذه االستقاللية لن تتح ّقق قري ًبا .لكن وجود وسائل إعالم
تنافسية وقوية قد يساهم في حتسني ظروف عمل الصحاف ّيني والوضع االقتصادي.
إضاف���ة لذل���ك يج���ب أن يعم���ل الصحافي���ون على تأس���يس نقاب���ة وأن ينش���طوا على
مؤسسات املجتمع املدني أن تساهم في دعم
املستوى القانوني وتقدمي دعاوى .على ّ
الصحاف ّيني ً
أيضا وأن تفضح املمارسات ضدهم".
بينما يقول آخر" :يجب تأسيس جسم معني يساند الصحاف ّيني في حال تعرضوا
لطرد أو انتكهت حقوقهم" .ويؤ ّكد هذا املوقف صحافي آخر قائالً " :يجب االنتظام عن
طريق نقابة أو عن طريق جلان عمل ،يجب النضال".
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ط  -التحديات السياسية واألمنية
لق���د تط���رق البح���ث إل���ى التحديات األمني���ة والسياس���ة الت���ي يواجهه���ا الصحافيون
مؤسس���ات إعالمية عربية .ويب���دو أن هنالك
الع���رب ملج���رد كونه���م عر ًبا أو يعمل���ون في ّ
حالة خاص���ة بالصحافيّني العرب ،حيث يص ّرح غالبيتهم بأنهم ال يتعاملون مع القضايا
املؤسسة األمنية،
األمنية ألس���باب تتعلّق بحساسيات املوضوع ،واخلوف من صدام مع
ّ
أن
ه���ذا إلى صعوبة احلصول على معلوم���ات في هذا املوضوع .ويتضح من جهة أخرى ّ
معاملة قوى األمن املختلفة ،خاصة الش���رطة ،للصحافيّني العرب مبنية على اإلحس���اس
إن الصحافيّني العرب ال
بالتمييز وتعويق قدرتهم على ممارس���ة املهنة بش���كل حر ،حيث ّ
يعاملون بش���كل عادي ويشعرون باالس���تخفاف بهم .وتص ّرح إحدى الصحافيات بأنها
ومشغلها يتجنّبان التعامل مع القضايا األمنية" :أغطي غال ًبا قضايا تتعلّق بالشرطة
مث���ل اجلرائ���م اجلنائي���ة ،القت���ل واحل���وادث .غال ًبا ال أتعام���ل مع قضاي���ا أمنية ألن
ّ
املشغل ال يرغب بالتط ّرق لهذه املواضيع".
ً
قائ�ل�ا" :توج���د صعوبات م���ن ناحية
وف���ي ه���ذا الس���ياق يص��� ّرح صحاف���ي آخ���ر
ً
مث�ل�ا خالل حوادث
احلص���ول عل���ى املعلومات ،الش���رطة غير مريحة ف���ي التعامل.
الهدم مينعونني من الدخول إلى مكان احلدث بينما يسمح للصحافي الذي يتعاون
معهم ويزودهم باملعلومات .كما مينعونني من تغطية جوانب معينة أحيا ًنا ،لدي
تخ ّوفات بسبب وجود محاوالت لاليقاع بنا ونحن مراقبون بشكل مكثف".
املؤسس���ة األمنية واالرتب���اك الذي
ويوض���ح صحاف���ي آخ���ر مالبس���ات التعامل م���ع
ّ
املؤسس���ة العس���كرية والش���رطة قائالً:
يش���وب ه���ذه العالق���ة .كم���ا يوضح الف���رق ب�ي�ن
ّ
املؤسس���ة
"ف���ي أوق���ات الال حرب نحن ال منل���ك أية معلومات حول ما يجري داخل
ّ
العس���كرية ،حت���ى حني كنا نتوج���ه للجيش وضباط في اجليش ك���ي يحدثونا عما
مؤسس���ة عربية،
يج���ري كان���وا يرفض���ون .أعتقد أن ه���ذا التجاهل نابع م���ن كوننا ّ
ليس ألنهم يكرهوننا ولكن ألننا غير مهمني بالنسبة لهم ،نحن لسنا مبكانة بعض
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الصحاف ّيني اليهود الذين يتمكنون من إزاحة ضابط من منصبه وجلب آخر مكانه.
نح���ن بالنس���بة لهم جزء م���ن العدو ،هم ال يخاف���ون منا لك���ن يتجاهلوننا .ال يوجد
أي صحفي عربي ميلك معلومات أمنية .بالنس���بة للش���رطة يختلف املوضوع ،كان
هنالك تعاون ،تعاون بالنسبة ملعلومات حول جرائم قتل أو سرقة وما شابه".
وقد أش���ار عدد كبير من الصحافيّني إلى إش���كالية أوامر منع النش���ر التي تصدر في
بع���ض األحي���ان لذرائع غي���ر واضحة وفي أحيان أخرى يعلن بها بعد أن تنش���ر وس���ائل
اإلع�ل�ام خب��� ًرا عن املوض���وع .يب���دو أن هنالك تخو ًف���ا من التعام���ل مع هذا الش���أن ،وهو
الش���يء الذي يعكس تخوف الصحافيّني من املس���ألة األمنية بش���كل عام .ويقول في هذا
املوضوع صحافي يعمل في وسيلة إعالم الكترونية" :أمر منع النشر يك ّبل الصحفي.
هنالك إش���كالية عندما ينش���ر الصحفي معلومات معينة ويتبني أو يصدر بعد ذلك
أمر منع نش���ر .ش���ح مص���ادر املعلوم���ات األمنية هو معي���ق ،املص���در الوحيد هو ما
املؤسس���ة املعين���ة وهو يقول ما يري���د وال يجيب على جميع
يقوله الناطق بلس���ان
ّ
األسئلة ويتملّص من بعض األسئلة".
ويضيف صحافي آخر" :الصعوبة هي مع أوامر منع النشر التي نواجهها دائ ًما،
توجهنا للحصول على رد ال يتعاون معنا أحد ونواجه تعامالً اس���تعالئ ًيا من
وإذا ّ
قبل اجلهات األمنية ،هذا يح ّد من احلصول على املعلومات".
وتعكس إحدى الصحافيات جانبًا مه ًم من تعامل الش���رطة مع اإلعالم العربي ،حيث
تب�ّي�نّ أن الش���رطة تتح ّرى عن أس���ماء الصحافيّني الذين يكتب���ون األخبار في الصحف أو
ف���ي مواق���ع اإلنترنت العربية" :الصعوبات هي أنك يج���ب أن تكون حذ ًرا جداً ،عندما
أحصل على تصريح من جهة أمنية أسأله عدة مرات :هل أنت متأكد مما قلته .وذلك
حذ ًرا من كتابة ش���يء حول أمن الدولة أو جرمية قتل ،والذي قد يس��� ّبب املش���اكل.
ً
أيض���ا الصعوبة في الرقابة ،حيث يهاتفوننا ويطلبوننا ش���خص ًيا ،من كتب اخلبر
ً
مث�ل�ا م���رة كتبت ح���ول أحداث في س���لوان ،هاتفتن���ي إحداهن من الش���باك
ُيس���اءل.
وقالت لي إن ما كتبته غير صحيح وإن الش���رطة لم تعتد وإن الفلس���طين ّيني كانوا
يلق���ون احلج���ارة ،وإن اس���تخدام كلمة احتالل ف���ي غير محلّها ،إنها ش���رطة وليس
احتالل .يجبروننا على تغيير مصطلحات وصيغ معينة".
املؤسس���ة األمنية من حيث
وكذل���ك تُبينّ صحافية أخ���رى صعوبة التعامل مع رواية
ّ
صدقه���ا وكيفية اضطرارها بصفتها صحفية إلى التعامل مع هذه الرواية وكأنها حقيقة
بالرغ���م م���ن تواف���ر معلومات تثب���ت عكس ذل���ك" :الصعوبة ه���ي في تغطي���ة الرواية
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اإلس���رائيلية الت���ي تتناق���ض مع م���ا يحصل عل���ى أرض الواق���ع ،فنضط���ر لتغطية
الطرفني ويكون فرق شاسع بني ما يقوله الطرفان".
ويؤ ّكد صحافي آخر أن" :ما نكتبه حول هذه القضايا سطحي لعدة أسباب منها
ش���روط العم���ل .كما ال توج���د حتقيقات مثل الصح���ف العبرية ،أنا ل���م أقم بتحقيق
ح���ول قضية معينة أو أداء جهاز أمني معني ،نحن نغطي الفتات ،نغطي ما تغطيه
الصحافة العبرية ،نحن نضيف مجرد تصريحات ،نحن ال نلعب باملنطقة احملرمة
وهي بعيدة عنا".
ّ
وحول التخبّطات املتعلقة بالتعامل مع املوضوع األمني والشعور باملراقبة واخلوف
مؤسس���ة إعالمي���ة دولية" :توج���د صعوبات مث���ل التعتيم
تق���ول صحافي���ة تعمل في ّ
اإلعالم���ي عل���ى قضية معين���ة ،وإذا كان هنالك تعتيم جزئي يوج���د تخ ّبط حول ما
ه���ي املعلوم���ة التي ميكن نش���رها وهل س���نتعرض للمس���اءلة والرقاب���ة القانونية
ف���ي حال نش���رنا معلومة معينة .هذه مواضيع حساس���ة حتت���اج إلى حيطة وحذر
دائ���م ،بال���ذات املواضي���ع األمنية .نح���ن نتخبط في كيفي���ة طرح املعلوم���ات املتاح
املؤسس���ة األمنية ،وهذا كله يح��� ّد من تطرقن���ا للمعلومات .نحن
نش���رها خوف���ا من
ّ
مراقب���ون بش���كل دائم" .وتضي���ف صحافية تعمل في قن���اة فضائية عربي���ة جانبًا مه ًم
إن ق���وى األمن ت���رى الصحافي العربي
إلش���كاليات التعام���ل مع القضاي���ا األمنية ،حيث َّ
ف���ي بعض األحيان ج���ز ًء من العدو وتتعامل مع���ه بهذه الطريقة" :نع���م ،الصعوبة هي
إنهم يتعاملون معي كعدو إلسرائيل ،فبالتالي يوجد خوف كبير مني ،هذه مسألة
أمني���ة ،هنال���ك جهات حاولت كس���ر ه���ذا احلاجز ،لكن تب�ّي�نّ أن املعلوم���ات املعطاة
ليس���ت ذات أهمي���ة .املش���كلة ه���ي ف���ي أنهم يتعامل���ون مع���ك كفلس���طيني عربي ثم
حساس���ا في التعاطي معك،
كصحفي فبالتالي أنت جزء من العدو ويجب أن يكون
ً
وه���ذه مش���كلة جدية .في القضايا األمنية ال أس���تطيع أن أصل إل���ى مصدر املعلومة
لذا أضطر ألن أتاجر ،أي أن أبيع معلومة مقابل معلومة ،توجد عالقة مع مجموعة
صحاف ّي�ي�ن يه���ود معنيون بعالقة مع���ك كي يفهموا ما يحص���ل ،فبالتالي أنا أعطيك
حتليلي ومعلوماتي وباملقابل أعطيني معلوماتك ،وبالنهاية أكتش���ف أنها ليس���ت
معلومات حساسة أو ذات خطورة .توجد جدلية ،إلى أي مدى ممكن أن تنفتح على
املص���ادر األمنية اإلس���رائيلية حتى لو أثبت أنك حتافظ على س���رية املعلومة ،على
الرغم من أنك غير مضطر لذلك .أنت حريص على ش���كل املعلومات التي ستنشرها
لي���س من منطلق "وطني إس���رائيلي" ولك���ن يوجد معلومات ال تتمكن من نش���رها
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مثل القضايا النووية ،أنت توافق على أن ال تنشر بعض املعلومات في إطار اللعبة
السياس���ية التي وافقت أن تكون جز ًء منها .مثالً خالل احلرب على لبنان لم أنش���ر
تقري ًب���ا س���وى ح���ول الصواريخ التي وقع���ت في البل���دات العربية ،لم أنش���ر حول
الصواريخ التي وقعت قرب املنش���آت احلساس���ة ومع ذل���ك كان يتصل بي الناطق
باسم اجليش يوم ًيا ما يقارب  5إلى  6م ّرات ليحذرني من النشر حول هذا املوضوع
أو ذاك رغم أنني لم أنشر .وفي النهاية كنا نتع ّرض للضرب على الرغم من أن هذه
املعلومات تكون قد نشرت في القنوات اإلسرائيلية ومع إشارة للخارطة ً
أيضا ،هم
ال يقوون على تعنيف الصحاف ّيني اليهود لذا "يظهرون مراجلهم" علينا".
ويوض���ح صحاف���ي آخر جان���ب التهديدات املباش���رة وغير املباش���رة التي ميارس���ها
ّ
ً
رجاالت األمن على الصحافيّني العرب قائال " :كصحفي قد أتع ّرض ملساءلة قضائية
واضحا عندما أحتدث مع الناطق بلس���ان الش���رطة،
ومس���اءلة قانونية وهذا يكون
ً
ه���و مي��� ّرر لي تهدي���دات بني الس���طور ،مبعنى اح���ذر ال تقترب من ه���ذا املوضوع أو
ِ
وأمش���ي بني النقاط .مس���ألة أوامر منع النش���ر
ذاك ،ألن���ه موضوع حس���اس ،احذر
هي مس���ألة مريبة تلغي وجود شيء اسمه صحافة حرة ،حت ّد من نشر املعلومات،
ه���ي تس���ري على كل الصحاف���ة ولكن الصحاف���ة العربية مراقبة بش���كل أكبر ،على
س���بيل املثال تنشر املواقع العبرية عن مواضيع أمنية بشكل مفصل دون التعرض
ملساءلة أو مضايقات بينما قد أُسجن أنا إذا فعلت ذلك".
ويتب�ّي�نّ م���ن املقابالت الت���ي أجريت م���ع الصحافيّني أن  68%م���ن الصحافيّني الذين
املؤسس���ات األمنية والرسمية
اش���تركوا بالعينة؛ ويغطون ش���ؤونا أمنية؛ واجهوا متييز
ّ
خ�ل�ال عمله���م .وكذلك تع��� ّرض  41%من الذي���ن يغ ّطون قضاي���ا أمنية وش���رطية لعنف
جس���دي وكالمي .وحول قضاي���ا تعنيف الصحافيّ�ي�ن يقول البع���ض" :طب ًعا تع ّرضت
للعنف خالل تغطية أحداث الهدم في النقب ،كنت أطرد من مكان احلدث وتع ّرضت
للضرب وانتزاع أشرطة التسجيل مني ،ووصل األمر إلى احملاكم أحيا ًنا".
ويق���ول آخ���ر" :تع ّرض���ت للعنف خالل أح���داث الق���دس واألقصى ،لق���د غطيتها
بالكامل ،تع ّرضت للعنف والترهيب والسخرية".
ويؤ ّك���د صحافي آخ���ر" :تع ّرضت لعنف كالمي وجس���دي عدة م���رات ،تع ّرضت
لضرب مباش���ر خالل تغطية مظاهرات ،كان هنالك اس���تهداف مباشر للصحاف ّيني.
أذكر خالل تغطية مظاهرات الذكرى السنوية لهبة األقصى تع ّرضنا لضرب وغاز
مس���يل للدموع ،إضافة للتحقيقات ،ولم يح ّقق���وا معنا كصحاف ّيني وإمنا كمواطنني
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ع���رب قمن���ا مبخالف���ات أمني���ة ،كل ذل���ك ملج���رد تغطيتن���ا لألح���داث .لقد اس���تدعيت
للتحقيق في الش���اباك أكثر من  3مرات ،هي محاوالت للتهديد ومنعي عن ممارسة
العمل بشكل حر".
ويبدو أن هنالك صعوبة واضحة يواجهها الصحافيون العرب في إجراء مقابالت مع
قيادات أمنية من اجليش ،بينما وبالرغم من العقبات ،ينجح الكثيرون في إجراء مقابالت
م���ع قياد ّي�ي�ن سياس���يّني 64% .م���ن الصحافيّني الذي���ن حاولوا جنحوا في إج���راء مقابلة
مع ش���خصيات سياس���ية ورس���مية ليس���ت أمنية ،وص ّرح  25%منهم بأنهم جنحوا في
إجراء املقابلة ولكن بصعوبة بالغة .ويقول أحد الصحافيّني في هذا الس���ياق" :جنحت،
لك���ن بصعوبة وبط���رق التفافية" .ويوض���ح صحافي آخر قائالً" :نع���م لكن اهتمام
املؤسس���ات احلكومي���ة باملجتمع العرب���ي ضئيل ،هم ال يهت ّمون بن���ا ألنهم يعرفون
ّ
ً
أننا لن جنلب لهم أصواتا خالل االنتخابات".
املؤسس���ات الرسمية يوضح الصحافيون
وحول كل ما يتعلّق مبنالية املعلومات من
ّ
املؤسس���ات
إن املس���ؤولية ع���ن املوض���وع ال تق���ع على كاهل
تعقي���دات املوض���وع ،حي���ث ّ
ّ
مؤسس���ة إعالمي���ة مركزية في هذا الس���ياق:
الرس���مية فق���ط .ويقول صحاف���ي عمل في ّ
مؤسس���ات الدول���ة له���ا جانب���ان ،جان���ب القص���ور الذات���ي،
"مس���ألة التعام���ل م���ع ّ
ّ
متخصصني
ال���ذي يتعلّق بعدم جتنيد وس���ائل اإلع�ل�ام العربية ملع ّدي���ن ومحققني
ّ
بالقضاي���ا األمني���ة ،وه���ذا يتعلّق مبح���اوالت املالكني توفي���ر املال .اجلان���ب الثاني
ه���و ع���دم االحترام املوضوعي للصحاف���ة العربية وللعرب بش���كل عام ،يعني حني
نتصل بوزارة مثل وزارة التعليم نحصل على معلومات ،أما الوزارات األخرى فال
تتعاون معنا ،لو كنا صحاف ّيني يهو ًدا لرمبا اختلف األمر".
ويوض���ح آخر" :توجد قضايا ال يس���هل احلصول على معلوم���ات حولها .هناك
صعوب���ة بالغ���ة ف���ي اخلوض ف���ي قضاي���ا أمنية .أذك���ر جتربة حصل���ت معي خالل
احل���رب عل���ى لبنان حي���ث تواجدنا ف���ي مؤمتر صحف���ي ،وما حصل ه���و أنني كنت
الصحف���ي العرب���ي الوحي���د ومت التنبي���ه إل���ى وج���ودي عب���ر مك ّب���ر الص���وت وذلك
للتحذير بشكل غير مباشر ،وكالم قائد الكتيبة خالل املؤمتر كان حذ ًرا جداً".
املؤسسات الرسمية مع اإلعالم العربي وتعاملها
ويضيف صحافي آخر بني تعامل
ّ
ّ
م���ع اإلع ـ ـ ـ ـ ــ�ل�ام العب���ري قـ ـ ـ ً
ـائ�ل�ا" :ه ــنال���ك ش���عور بأنه���م يفضلون وس���ائل اإلعالم
العبري���ة ،يعط���ون لهم املعلوم���ات أوالً ،األولـ ــوية لهم ،ثم يعطون وس���ائل اإلعالم
العربية".
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أغلبي���ة الصحافيّ�ي�ن الذين أجريت معه���م مقابلة ( )68%ال يثقون بالش���رطة مصد َر
معلوم���ات .بينم���ا  22%يب���دون موق ًف���ا مركبً���ا أكث���ر .حي���ث يت���م الفصل ب�ي�ن املعلومات
إن الش���رطة
اجلنائية ،وهي عادة موثوق بها ،وبني املوضوع األمني أو السياس���ي ،حيث َّ
املؤسس���ة األمنية  .ويق���ول أحد الصحافيّ�ي�ن في هذا
تتماش���ى م���ع م���ا ميليه الش���اباك أو
ّ
ّ
الس���ياق" :يعط���ون معلومات غي���ر دقيقة في أغل���ب األحيان ،هذا يتعل���ق بحيثيات
وظروف القضية ،مثالً هنالك قضايا يعتبرونها قومية .أذكر خالل مسيرة العودة
قبل سنوات ،كنت في امليدان وشاهدت وسمعت ما حدث ،لكن رواية الشرطة التي
كنت أس���معها في وس���ائل األع�ل�ام كانت خاطئ���ة متا ًما ،كانوا ي ّتهم���ون املتظاهرين
بأنه���م م���ن بادر لألحداث بينم���ا الطرف الثاني ه���و من بدأ االس���تفزازً .
أيضا عندما
قتلت الش���رطة ش���ا ًبا عرب ًيا قالت الش���رطة إن أهل القتيل هاجموها خالل احملكمة،
لقد كنت في احملكمة ولم يحصل شي ًئا مما ا ّدعته الشرطة".
وتضي���ف صحافي���ة أخ���رى" :ال أعتم���د عليه���ا كل ًيا كمص���در أساس���ي ،معلومات
الش���رطة تؤخ���ذ كتكمل���ة للخب���ر وتوض���ع ف���ي الس���ياق .الش���رطة تري���د أن مت��� ّرر
املعلومات التي تريدها وأنا أضعها كإسقاط واجب".
ويوضح صحافي آخر يتعاطى مع الش���ؤون اجلنائية أنه ال يثق مبعلومات الش���رطة
قائالً" :في كل القضايا القومية والوطنية يوجد لدى الشرطة رواية معدة مسب ًقا.
أذكر ف���ي املظاهرة األخيرة في منطقة مارون الراس على احلدود اللبنانية اتصلت
بي ناش���طة نس���وية وأبلغتني أن إذاعة "ريش���ت بي���ت" بثت خب ًرا ع���ن مواجهات
واعتق���ال  8أش���خاص بعدما اس���تخدم املتظاهرون العنف .فقلت له���ا لكن املظاهرة
لم تبدأ بعد ،لكن يبدو أن هنالك س���يناريو مع ًدا مس���ب ًقا من قبل الش���رطة .يعني أنا
أتواج���د في م���كان احلدث وأع���رف الوقائع متا ًم���ا ويأتيني بيان الش���رطة واضطر
لنش���ره رغم أنني أع���رف إنه غير حقيقي .هذا يحصل فقط في التعامل مع الوس���ط
العرب���ي .حت���ى بالنس���بة لالعت���داءات الفردي���ة م���ن قب���ل عرب عل���ى يهود ،ترس���ل
لن���ا الش���رطة بيا ًنا بأن���ه مت اعتداء على يهودي م���ن قبل عربي عل���ى خلفية قومية،
لك���ن عندم���ا يتم االعت���داء على العرب م���ن قبل اليه���ود على خلفية قومي���ة ،تعتبره
الشرطة اعتدا ًءا جنائ ًيا رغم أن العربي املعتدى عليه تع ّرض إلى شتائم عنصرية
واضحة".
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ي  -إجمال التحديات التي يواجهها
الصحافيون من خالل بعض تصريحاتهم
" .1التحدي القومي ،ال أشعر بحرية ،حريتك مهضومة ،مواطن درجة ثانية
إن ل���م يكن ثالثة ،وهذا ينعكس على العمل الصحفي مبا أنك جزء من هذا الش���عب،
تتأث���ر كم���ا يتأثر الباق���ون مما يحدث ومن املمارس���ات التي تتع��� ّرض لها .املجاالت
مح���دودة يوج���د ضوابط أمنية وسياس���ية .الصحف���ي العربي ال يتمت���ع بالظروف
التي يتمتع بها الصحفي اليهودي حتى لو ملك مليون بطاقة صحفي".
" .2التعامل بس���طحية مع املوضوعات بس���بب شح املعلومات ،أنت ال تعطي
الص���ورة كامل���ة ل���ذا ال يك���ون العم���ل مهن ًي���ا أحيا ًن���ا .والنق���ص ف���ي االختصاصات
الصحفي���ة ،حي���ث إنَّ الصحف���ي يعم���ل ف���ي كل املج���االت مم���ا يؤث���ر عل���ى مس���توى
اإلعالم".
" .3القضي���ة االقتصادي���ة والعالق���ة مع مال���ك الصحيفة ،ألنه���ا القضية التي
نعايش���ها يوم ًيا .كل يوم نحن نذهب إلى العمل ونعاني من هذه األمور ،ليس مثل
القضية األمنية التي ال نواجهها يوم ًيا".
ً
ّ
" .4التح���دي الدين���ي االجتماع���ي (مت تفصيل���ه س���ابقا) ،ه���ذا يتعل���ق ببيئ���ة
الصحف���ي ،أن���ا ،كصحفية من مجتمع محاف���ظ ،يق ّيدني هذا املوض���وع كثي ًرا ،هنالك
ظل���م ديني للم���رأة ،لكن العقائد والعادات التي يؤمنون به���ا ال تالئم وضعنا اليوم
ويجب دراستها مج ّد ًدا".
" .5باألس���اس ظ���روف العم���ل الت���ي تض���ر باملهني���ة .إضاف���ة إل���ى التحديات
االجتماعي���ة ،هنال���ك خ���وف من التطرق للفس���اد مثالً وخوف من ق���ول احلقيقة ألن
ذلك قد ال يروق للبعض وسيؤدي بأصحاب العالقة إلى تهديدي وبالتالي أجتنب
التط ّرق ملواضيع مهمة أو أتعامل معها بشكل سطحي وغير متعمق".
" .6التح���دي االقتص���ادي ،لدي ول���دى جميع الصحاف ّيني ،طامل���ا بقي الوضع
هكذا س���تهرب الكفاءات وس���تقتصر املهنة على من أنهوا دراس���تهم الثانوية حدي ًثا

81

أمـل جـ ّمـال  ǀرنا عوايسة

82

ويريدون جني املال قبل الدخول إلى اجلامعة ،ومعظمهم في هذه الفترة من العمر
ال ميلك���ون الثقافة الكافية وه���ذا يؤثر على الصحافة التي تك���ون غير مهنية وغير
نقدي���ة ،األمر الذي س���يؤدي إلى مس���توى هاب���ط ،دون نقد بناء ال يك���ون تط ّور .لذا
يجب حتسني الظروف االقتصادية للصحاف ّيني بشكل يحفزهم على العمل".
 " .7التح���دي األمن���ي والعن���ف ف���ي املجتم���ع هم���ا أكب���ر معيقني ،ه���ذا يعيقني
كثي ًرا ،ال أس���تطيع الكتابة حول املواضي���ع التي أرغب في طرحها ،بالذات موضوع
عائالت اإلجرام ،الكتابة عنه أمر صعب جداً".
" .8س���لطة مال���ك الصحيف���ة ،س���لطة املجتم���ع ،س���لطة امل���ال ،والقي���ود الت���ي
املؤسس���ات اإلعالمي���ة الهابطة صرنا
يفرضونه���ا .هنال���ك مفاهيم رس���ختها بعض
ّ
نقلدها .الصعوبة األساسية هي أن الصحفي يحتكم العتبارات وسياسات املالكني
وال يكت���ب بش���كل حر مما مينع تغطية عدة مواضيع مهم���ة .ال يوجد فرق بني مالك
الصحيفة وصاحب رأس املال وهذا ال يحصل في الصحف العبرية التي تهتم أكثر
بالقارئ".
".9التحدي االكثر تعقي ًدا بالنس���بة لي هو تركيبة مجتمعنا العربي التي من
الصع���ب تغييره���ا أو نعج���ز ع���ن تغييره���ا .أنا أحت���دث هنا ع���ن التركيب���ة القبلية
والعائلي���ة ف���ي كل بلد وبلد ،يوجد خصوصية عائلية ال أس���تطيع مواجهتها ألنني
ف���رد مقاب���ل مجموعة لو أنني أضع���ف منها ،حياتي تكون مه��� ّددة إذا تعرضت لهذه
املواضيع .إضافة لقضية الس���لطة اإلس���رائيلية ،أنت تش���عر إنك تدف���ع ثم ًنا مقابل
كون���ك إنس���ا ًنا عرب ًي���ا صاح���ب رس���الة في ه���ذه البالد .لك���ن األصعب ه���و مواجهة
املشاكل الداخلية وأنك ال تستطيع تغييرها ألنك ال تقدر على مواجهتها أو تتحايل
على نفسك وعلى القراء أحيا ًنا كي تستطيع الكتابة عن هذه املواضيع".
" .10التح��� ّدي االجتماع���ي واالقتص���ادي هم���ا التح ّدي���ان األكث���ر تعقي��� ًدا .في
التح��� ّدي االقتص���ادي أن���ت ال حتصل عل���ى متويل كاف م���ن أجل القي���ام بتحقيقات
والعم���ل بش���كل متكام���ل ،وهذا يؤ ّدي إلى ع���دم التطرق إلى مواضي���ع معينةً .
أيضا
التح ّدي االجتماعي معقد ج ًد ،بسبب حساسية الناس للقضايا والعنف مينعنا من
التط ّرق لقضايا مهمة يجب طرحها".
ً
" .11التح��� ّدي االجتماع���ي ،أن يك���ون املجتم���ع أكث���ر تق ّب�ل�ا وأكث���ر وع ًي���ا كي
نخاطبه باملس���توى املناسب .وتوجد مشكلة مع وس���ائل اإلعالم ذاتها ،كيف نكون
أفض���ل كي نص���ل إلى اجلمه���ور وكيف يكون اجلمه���ور أفضل ،هي دائ���رة .وهنالك
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ش���ك ح���ول م���ا إذا كانت وس���ائل اإلع�ل�ام تبل���ور املجتم���ع وتبن���ي تص ّورات���ه أم أن
املجتم���ع يبن���ي تص ّورات���ه ونحن مجرد مصدر من املصادر ،لس���ت متأك��� ًدا من ذلك،
يجب حتديد ذلك ،هل نحن ش���ركاء .س���لّم أولويات الصحفي في النقب تختلف عن
س���لم أولوي���ات الصحافي ف���ي املثلث والش���مال واملركز ،هنالك حتدي���ات وجودية،
صراع وجود ،أنت مشغول دائ ًما في األمور األساسية ال الكماليات ،ولكنني أحاول
التركي���ز عل���ى مح���اور التفاؤل ،مث���ل نس���بة املتعلمني ،ع���ن النجاحات ،ع���ن طالبة
حصل���ت على ش���هادة الدكتوراة ،كنا نش���جع التعليم وهكذا .لكن احليز األساس���ي
كان صراع البقاء".
ً
 ".12إمكاني���ات التق��� ّدم للصحاف���ي العرب���ي مح���دودة ج���دا وهذا أح���د األمور
املزعج���ة ج���دا ً بالنس���بة للصحاف ّي�ي�ن الذي���ن ال يرغب���ون بالبق���اء مراس���لني ط���وال
املؤسسة
حياتهم .فاملعيق األساسي هو االقتصادي وعدم تقدير الصحفي من قبل
ّ
واملجتمع نفسه".
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نـــقـــاش
تظه���ر املعطي���ات املذكورة آن ًفا أن هنالك عوامل ع���دة تؤثر في ظروف عمل الصحافيّني
الع���رب ،ف���إذا كانت فرضية البحث ب���أن هناك عالقة بني األداء املهني للصحافيّني بحس���ب
تقوميه���م الذاتي لعملهم وبني الش���روط املادية والوظائفية واالجتماعية والسياس���ية ،فإن
معطي���ات البحث مبس���توياتها املختلفة تؤ ّكد أن ه���ذه العالقة هي عالقة متين���ة تؤثر تأثي ًرا
ا جذر ًيا في املنتوج اإلعالمي العربي بحس���ب تقومي الصحافيّني أنفس���هم .بش���كل عام من
املمك���ن الـ ـ ـ ـ ـق ــول إن أغلبية س���احقة م���ن الصحافيّني يعملون بش���روط مادية غير مرضية
ومرتبطة باملصالح االقتصادية ملالكي وسائل اإلعـ ـ ــالم اخلاصة ،وبالرؤية األيديولوجية
املصلحية لـ ـ ـ ـ ــوسائل اإلعالم احلزبية .وكذلك فإن احلقوق االجتماعية للصحافيّني؛ ً
أيضا
عندما يتعلّق ذلك بتمكينهم من أداء وظيفتهم بشكل أفضل؛ ال تستوفي الشروط األساسية
لعم���ل مهني في مجال اإلع�ل�ام .من الواضح أن هذا الواقع ال يقتصر على الواقع اإلعالمي
العرب���ي وإمنا يش���مل بع���ض القطاعات في اإلع�ل�ام اإلس���رائيلي ،إال أن التباي���ن في قراءة
الصحافيّ�ي�ن لواقعه���م امل���ادي وبني واق���ع العمل في حق���ل اإلعالم العبري كبي���ر إلى درجة
ت ـ ـ ـ ـ ـ ــؤ ّك���د التقليل من ش���أن مهنة الصحافة لدرجة متس باملضامني اإلعالمية ومس���تواها
املهني.
تبينّ املعطيات التي متخضت عنها املقابالت مع الصحافيّني أن هنالك تواف ًقا كبي ًرا جدا ً
ب���كل ما يتعلّق بوجه الش���به ب�ي�ن الصحافة اخلاص���ة والصحافة احلزبية عن���د احلديث عن
مس���احات حرية الصحافيّني واس���تقالليتهم .مس���توى تدخل احمل ّررين وأصحاب وسائل
ً
وكي�ل�ا ثقافيً���ا ومهنيًا
اإلع�ل�ام املختلف���ة ه���و عال نس���بيًا ،يق���زّم عم���ل الصحفي باعتب���اره
مه��� ًم .وكذلك ف���إن تدخّ ل احمل ّررين واملالك�ي�ن مبضامني األخبار التي ينقله���ا الصحافيون،
خصوص���ا عملي���ة ح���ذف معلوم���ات أو أخب���ار معين���ة أو احل���د م���ن إج���راء مقاب�ل�ات م���ع
ً
ش���خصيات معين���ة ألس���باب تتعلّق مبصالح مباش���رة للمالك�ي�ن أو بعالقاتهم الش���خصية
مبحيطهم السياس���ي أو االجتماعي أو االقتصادي ،يش��� ّكل ظاهرة شائعة في حقل اإلعالم
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العرب���ي احمللّ���ي .عامل التدخّ ل غير املهني يثقل كاهل عم���ل الصحافيّني في واقع تؤدي فيه
الظروف اخلارجية دو ًرا س���لبيًا ً
أيضا .فإن الصحافيّني العرب ينتمون إلى األقلية العربية
الفلس���طينية املوجودة ف���ي حـ ـ ـ ـ ــالة اس���تنزاف دائم وعمليات إقصاء سياس���ية واجتماعية
وثقافية ،وهي األشياء التي تنعكس عليهم وعلى مساحة احلرية التي يحظون بها ملمارسة
مهنتهم .وتظهر معطيات البحث أن الصحافيّني العرب موجودون في ضائقة مقابل القوى
السياس���ية واألمني���ة اإلس���رائيلية وهو األمر ال���ذي ينعكس في ع���دم متكنهم من احلصول
على معلومات أو مقابلة أشخاص ذوي وظائف مركزية ،كما هو احلال مع نظرائهم اليهود
في اإلعالم العبري.
تظه���ر معطيات البحث أن هنالك استس�ل�ا ًما من بعض الصحافيّ�ي�ن للظروف البنيوية
خصوصا في حالة الصحافيّ�ي�ن والصحافيات املبتدئني
الت���ي حتي���ط بهم ،إما لقلّة األب���دال
ً
والذي���ن ال توج���د لديه���م جترب���ة مهني���ة طويل���ة ،أو لع���دم الوع���ي ألهمية العم���ل الصحفي
خصوصا من قبل الذين ُيس���تمالون للعمل اإلعالمي دون أي ثقافة مهنية مسبقة .التداخل
ً
م���ا بني الظ���روف البنيوي���ة للعمل اإلعالمي ،كما انعكس���ت ف���ي املقابالت م���ع الصحافيّني،
وب�ي�ن القصور الظاهر م���ن قبل الصحافيّني أنفس���هم كما جتلّى ذلك ف���ي بعض االنتقادات
الذاتية ،يش ّكل بحسب معطيات البحث املر ّكب األساسي في حتديد صورة اإلعالم العربي
والتق���ومي الس���لبي ،أو عل���ى األق���ل الناق���د للصحافيّني ،للواق���ع املهني الصعب واملس���توى
املتدنّي للمضامني الصحافية في الكثير من وسائل اإلعالم العربية املختلفة.
خصوص���ا كل ما يتعلّق باملعتقدات
أن العامل االجتماعي
كذل���ك تظه���ر معطيات البحث ّ
ً
والطق���وس والتقالي���د االجتماعي���ة والدينية يؤدي دو ًرا كبي ًرا في حتديد مس���احات التعبير
إن ه���ذه العوام���ل تش��� ّكل عائ ًقا كبي��� ًرا يؤ ّك���ده الصحافي���ون دون أن تمُ كنهم
للصحافيّ�ي�نَّ .
املؤسسات اإلعالمية
خصوصا بس���بب عدم وجود الدعم الكافي من
مواجهة هذه العوامل
ً
ّ
الت���ي يعمل���ون به���ا للدف���اع عنهم ف���ي مواجهة املجتم���ع أو لتوفي���ر احلماية في ح���ال كانت
إن العنف يش��� ّكل
املضام�ي�ن اإلعالمي���ة املطروح���ة تؤدي إل���ى ردود فعل مجتمعي���ة عنيفةَّ .
ظاهرة اجتماعية متفشية وآخذة في االتساع ،وهو الشيء الذي يعبّر عن املأزق الوجودي
ال���ذي يواج���ه املجتمع العربي بش���كل عام .هذا العن���ف املادي واجلس���دي والكالمي يرهب
العديد من قطاعات املجتمع ،مبا في ذلك الصحافيّني .
تظه���ر معطي���ات البح���ث جليًا أن أح���د القطاعات امل ّرهب���ة في املجتمع العرب���ي هو قطاع
الصحافيّني ،الذين ينقلون أخبار املجتمع في الش���ؤون املختلفة ولذلك هم عرضة لالنتقاد
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أو العنف في احلاالت التي ال تلقّى فيها كتاباتهم استحسان بعض املجموعات االجتماعية.
املث���ال األق���وى على ذلك هو حاالت عائ�ل�ات اإلجرام أو حاالت نق���ل معلومات حول العنف
خصوص���ا القتل عل���ى خلفية ما يس��� ّمى "ش���رف العائل���ة" .يعت���رف الكثير
ض���د النس���اء
ً
م���ن الصحافيّ�ي�ن بأنهم ف���ي هذا احلاالت يلتزم���ون الصمت من أجل االمتن���اع عن املواجهة
خصوصا بس���بب معرفتهم بأنه���م لن يحصلوا على احلماية في ح���ال متت مهاجمتهم من
ً
أي جهة كانت ،خاصة الشرطة.
تظهر معطيات البحث أن العديد من الصحافيّني العرب ال يتعاملون مع الشأن األمني.
ج���زء منهم صرح بش���كل واض���ح بأنه يتجنّ���ب هذا املوضوع بس���بب حساس���يته أو خو ًفا
املؤسس���ة األمنية جتاوزات ق���د تع ّرضهم
م���ن الكتاب���ة ح���ول مواضيع ممك���ن أن تعتبره���ا
ّ
ملس���اءلة قانونية .توضح معطيات البحث أن هنال���ك فر ًقا في تعامل الصحافيّني العرب مع
س���لك الش���رطة وقوى األمن األخرى ،فالعديد م���ن الصحافيّني يغ ّطون الش���ؤون اجلنائية
املرتبطة بش���كل مباش���ر بكون الش���رطة القوة احلافظ���ة لألمن العام ولذلك تش��� ّكل مصدر
معلوم���ات مه��� ًم جداً .يؤ ّدي هذا الوضع إلى حت ّول الش���رطة إلى ج���زء ال ينفصل من العمل
الصحفي لبعض الصحافيّني الذين يشتكون استخفاف املصادر الشرطية بهم ومحاولتها
تعوي���ق عملهم من خالل ع���دم توفير املعلومات الالزمة وقت احلاج���ة .كما تظهر املعطيات
أن الش���رطة ال تش��� ّكل مص���در معلومات موثو ًقا عن���د العديد من الصحافيّني وذلك بس���بب
وج���ود أجن���دة خاصة بها تتح ّك���م بآليات وبنوعي���ة حترير املعلومات ح���ول أحداث جتري
في املجتمع العربي .كذلك يظهر بعض الصحافيّني أن الش���رطة حتاول أن تستدرج العديد
منه���م للتعاون معها من خالل تس���ريبها معلومات حول مجريات وأح���داث مختلفة ،كهدم
البيوت أو االعتقاالت السياس���ية وذلك من أجل اعطائهم األس���بقية الصحفية مقابل توفير
أن العديد من الصحافيّني حتدثوا عن صعوبات في احلصول
معلومات للش���رطة .هذا إلى ّ
عل���ى معلوم���ات من قوى أمن أخ���رى مثل اجليش وعن صعوبة إج���راء مقابالت مع ضباط
املؤسسة العسكرية.
كبار في
ّ
أظهرت معطيات البحث أن هنالك فر ًقا كبي ًرا ،بل شاس��� ًعا ،بني ظروف وش���روط عمل
الصحافيّ�ي�ن العامل�ي�ن في وس���ائل اإلعالم العربية احمللي���ة وبني العاملني ف���ي الفضائيات.
إن
جتلّ���ى ه���ذا الفرق ف���ي مس���تويات الدخل املختلف���ة وفي منط العالق���ة باملش���غلني ،حيث َّ
مس���احة احل���راك املتاح���ة للعاملني في الفضائي���ات أكبر بكثير من تل���ك املتاحة للصحافيّني
العامل�ي�ن ف���ي وس���ائل اإلع�ل�ام احمللية .كذل���ك ،أظهرت املعطي���ات أن هنالك أوجه ش���به بني
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باملؤسسة السياسية واألمنية ،حيث أ ّكد الصحافيون العاملون
املجموعتني تتعلّق بالعالقة
ّ
املؤسسات مع الصحافيّني من
في الفضائيات أنهم يعاملون بشكل يختلف عن تعامل هذه
ّ
وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية أو األجنبية .تؤ ّكد املعطيات أن هوية الصحافي تش��� ّكل عامالً
املؤسس���ة السياس���ية واألمنية معه وهو األمر الذي يع���وق عملهم ويتطلب
مه��� ًم في تعامل
ّ
جه��� ًدا أكب���ر من أجل القيام مبهامه���م .وأ ّكد بعض الصحافيّني العامل�ي�ن في الفضائيات أنه
واملؤسسة السياسية والعسكرية على أنهم
يتم التعامل معهم من قبل املجتمع اإلسرائيلي
ّ
ميثلون "العدو" ،وهو الش���يء الذي يؤثر في إمكانات حراكهم وحصولهم على معلومات
حيوية.
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تلخيص واستنتاجات أساسية
 -1املعطي���ات الثقافي���ة واملهني���ة ت���دل عل���ى أن الصحافيّ�ي�ن مجموع���ة ذات مكان���ة ووع���ي
اجتماعي خاصني (.)status group
 -2معظم الصحافيّني يرون الصحافة رس���الة أخالقية ،إالّ أن ظروف ممارس���ة املهنة حت ّد
من إمكان ممارستهم إياها بالشكل الذي يريدونه.
 -3هنال���ك صعوب���ات وحتديات مباش���رة في تغطي���ة الصحافيّني الع���رب لقضايا املجتمع
اإلسرائيلي ،خصوصا ً عندما يتعلّق املوضوع بأمن الدولة.
 -4هنال���ك ع���دم ثقة عن���د جمهور الصحافيّني العرب بالش���رطة مص���د َر معلومات موثو ًقا
ب���ه وه���و مما يدفعهم للحذر خالل التعامل معها .كذل���ك هنالك محاوالت لتجنيد صحافيّني
للتعامل مع الشرطة من خالل تسريب املعلومات واعطاء "السبق الصحفي".
 -5هنالك تهديدات من قبل قوى األمن لبعض الصحافيّني العرب ،خصوصا ً بكل ما يتعلّق
املؤسسة األمنية.
بنشر أخبار عن موضوعات سياسية وأمنية ال تتماشى مع توجهات
ّ
 -6معظ���م الصحافيّ�ي�ن العرب يعمل���ون بظروف وش���روط مادية ال متكنهم من ممارس���ة
مهنته���م بش���كل مهني .فمعدل الدخل املتوس���ط للصحاف���ي العربي ه���و دون معدل الدخل
املتوسط في إسرائيل.
 -7الصحافيون يعكس���ون صورة س���لبية ملس���توى الصحافة واإلع�ل�ام العربي التجاري
ويؤ ّكدون أنهما مييالن أكثر إلى أن يكونا نشرات إعالنية.
 -8بالرغم من الفرق بني الصحافة اخلاصة واحلزبية وبالرغم من كون الصحافة احلزبية
ملتزمة لرؤية سياسية وإيدولوجية ،فإن صورتها املهنية منخفضة ً
أيضا.
 -9بالرغ���م م���ن أن الصحافيّ�ي�ن الع���رب يعمل���ون بظ���روف صعب���ة ،فه���م ال يربط���ون ذلك
باملستوى املهني للصحافة بشكل عام ويعزون األمر إلى عوامل أخرى.
توجه واضح ملالكي وسائل اإلعالم لتشغيل "صحافيّني" مبتدئني ال ميلكون
 -10هنالك ّ
اخلب���رة والتجرب���ة م���ن أجل التقليل م���ن التكاليف ،وه���و األمر الذي ينعكس على مس���توى
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العطاء املهني.
 -11هنال���ك تدخّ ���ل م���ن قبل مالكي وس���ائل اإلع�ل�ام اخلاص���ة واحلزبية ،يتمثّ���ل في احل ّد
م���ن التط���رق إلى موضوعات معينة أو أش���خاص معينني بس���بب إمكانية تضارب ذلك مع
املصالح املادية أو السياسية.
 -12هنال���ك تش���ابه كبير بني معظم املعوق���ات والتح ّديات التي يتح���دث عنها الصحافيون
الع���رب ،وه���و األمر الذي يظهر العالقة ب�ي�ن ظروف عملهم واألداء املهن���ي لإلعالم العربي
(بالرغم من أن الصحافيّني ال يربطون بني االثنني بشكل مباشر).
 -13هنالك إحس���اس ع���ام عند الصحافيّني باخل���وف من مواجهة قضاي���ا اإلجرام والقتل
والكتابة عنها وذلك لالمتناع عن الوقوع حتت ضغوط أو ردود فعل عنيفة أو التهديد.
 -14هنال���ك قيود اجتماعية وثقافية ودينية حت��� ّد من حرية عمل الصحافيّني وتنعكس في
اخلطاب اإلعالمي الذي يتجنّب حت ّدي العادات والتقاليد االجتماعية والدينية ،حتى في تلك
احلاالت املجحفة بحق مجموعات اجتماعية مثل النساء أو األطفال.
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توصيات
 -1هنالك حاجة لتحسني ظروف عمل الصحافيّني االقتصادية.
 -2هنال���ك حاجة للفص���ل املهني بني عمليات التحرير اإلخباري���ة واملضامني وبني امللكيات
أو املس���ؤوليات اإلدارية في وس���ائل اإلعالم وذلك من أجل التقليل م���ن مدى تدخّ ل مالكي
وسائل اإلعالم وحتديدهم للمضامني اإلعالمية.
 -3هنالك حاجة لتأهيل مهني أوسع للصحافيّني من أجل تعميق معرفتهم ومهنيتهم.
 -4هنال���ك حاج���ة لتثقيف جماهيري واس���ع حول الوظائ���ف املهمة لإلع�ل�ام والدور الذي
يؤدي���ه في املجتم���ع من أجل رفع مس���توى الثقة بالصحافيّني وتس���هيل وصولهم ملصادر
معلومات ،لضمان الشفافية االجتماعية.
 -5هنالك حاجة للعمل املشترك بني الصحافيّني لتحصيل حقوقهم املالية واالجتماعية.
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