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كلـمة التحرير
ــرق إىل الصحافة االقتصادية وغيابها عن  ــجال" التط قررنا يف العدد الرابع من مجلة "س
ــنا حاجة يف بحث الـموضوع  صفحات إعالمنا الـمحّيل، ويأتي هذا االختيار بعد أن لـمس
ــات اإلعالم الـمختلفة إىل  ــة، خاصة أن من أهداف "إعالم" دفع مؤسس ــا له من أهمي لـم
بناء "تخصصات" إعالمية، منها اإلعالم الثقايف، واإلعالم الجنائي، واإلعالم االقتصادي 
ــزز الـمهنية لدى  ــة" يف التغطية وتع ــاوز "الـمناطقي ــك من تخصصات، تتج ــا ذل وإىل م

الـمراسلين الذي سيعملون كل علـى دراسة تخصصه.
ــث عن تعريفه، فال يقتصر اإلعالم  ــل الحديث عن اإلعالم االقتصادي يجدر بنا الحدي وقب
ــويق، أو تغطية التحوالت يف سياسات اقتصادية، أو قراءة  االقتصادي علـى أخبار التس
بعض الـمؤشرات- مثل مؤشر الغالء، أو تغطية مؤتمرات اقتصادية وأخبار البنوك، إنما 
يحمل هذا النوع من اإلعالم بعًدا أكبر، وهو إسقاطات تلك التحوالت والـمؤشرات علـى 
الـمجتمع، ليتحّول أيًضا إىل "اقتصاد اجتماعّي"، وقد يكون هذا أحد األسباب الـمعيقة 
ا وعميًقا ويحتاج أحياًنا  ــعً ــا الـمحيل، إذ ُيعد اإلعالم االقتصادي واس لتطوره يف إعالمن
ــن زمالئه - يف الجنائي  ــايف يف الـمجال االقتصادي ع ــة، ليتميز الصح إىل أدوات بحثي

مثًال - بكونه صحافًيا باحًثا ومحلًال.
ــاهم دون  ــاد يف إعالمنا الـمحيل سيس ــال االقتص ــن مختصين يف مج ــغيل صحافيي تش
ــي "مالكم" و"إعمار"،  ــناه يف مجلت ــك يف تطور إعالم اقتصادي، وهذا ما لـمس ــى ش أدن
ـــ48، لكن نجاح  ــادي يف أراضي ال ــال اإلعالم االقتص ــن يف مج ــن الوحيدتي الـمختصتي
تطور إعالم مماثل يحتاج إىل عوامل مساعدة أخرى، أهمها "بيئة اقتصادية"، فال يمكن 
ا  ا- ال نملك اقتصاًدا خاًصّ الحديث عن "إعالم اقتصادي" يف حين أننا – مجتمًعا فلسطينًيّ
ــطيني  ــركات قابضة، فالـمجتمع الفلس ا، أو ش ــوًقا اقتصادية، أو إنتاًجا محلًيّ ــا، أو س بن
ــتهالكي متعلق باالقتصاد اإلسرائييل وفقير بطبيعة الحال؛ إحدى الوظائف  مجتمع اس
ــق "إعالًما  ــي، فال يعقل أن نخل ــكل جزئ ــالم أنه مرآة تعكس الواقع بش ــندة لإلع الـمس
ا يف واقع اقتصادي مأزوم، من هنا نرى بأن إعالم اقتصادي فّعال يساعد  ا" قوًيّ اقتصادًيّ
بالتوعية لتنمية اقتصادية عربية تكفل نوع من االستقاللية وتحيي السوق االقتصادي 

العربي.
ــتهلك له،  ــه لتطوير هذا الجانر من اإلعالم، وهو خلق مس ــر ثالث نحن بحاجة ل ــاك أم هن
ــا الحال مثًال يف أخبار الرياضة،  ــتهلك له، كم فالتطرق لإلعالم االقتصادي دون خلق مس
سيؤدي إىل تهميشه ووضعه يف أسفل سلـم أولويات الصحافة، ولخلق هذا الـمستهلك 
ــنة" الـموضوع، فموضوع  علينا العمل إىل جانب التغطية الـمهنية والبحثية علـى "أنس
ــويق،  ــًال، يفتقر إىل عنصري اإلثارة والتش ــادي، علـى عكس الجنائي مث ــالم االقتص اإلع
ــن الحاالت  وهما مهمان يف التغطية اإلعالمية نظًرا إىل أن الـمادة االقتصادية يف أحس

مبهمة، ويف أسوئها غير مفهومة للقارىء الـمتوسط العادي.
ــكل عام، لكن  ــك، يفتقر إعالمنا الـمحيل إىل هذا الجانر بش بكل األحوال، ودون أدنى ش
يجب التشديد علـى أنه وبالرغم من ذلك، نشهد يف اآلونة األخيرة محاوالت أولية، تسير 
ــة إىل الـمجالت التي ذكرت  ــيس إعالم اقتصادي، فباإلضاف ــى خطى ثابته نحو تأس علـ
ــار اقتصادية متفرقة  ــاس، وأخب ــة يف صحيفة حديث الن ــاك صفحة اقتصادي ــاله، هن أع

ومتنوعة علـى صفحات وسائل اإلعالم الـمطبوع واإلنترنيت. 
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ــذرت إدارة القناة الثانية  ــز "إعالم"، اعت بعد توجه مرك
ــبب  ــة، وأهايل رهط خاصة، بس ــرائيلية للعرب عام اإلس
ــيء يف تاريخ 20.5.13، حيث ادعت القناة  ــر الـمس النش
ــم هم عرب من  ــطو علـى بنك هبوعالي ــذي الس أن "منف
ــذه الـمعلومات مغلوطة وغير قائمة  رهط"! علـًما أن ه

علـى حقائق.
ــالة مستعجلة إىل آيف  ــل رس وكان مركز "إعالم" قد أرس
ــة للقناة  ــركة األخبار التابع ــر العام لش ــس، الـمدي فاي
الثانية، مطالًبا بنشر توضيح واعتذار للجماهير العربية. 
وجاء يف رسالة "إعالم": "علـى إثر النشر يف أخبار القناة 
ــخصين من العرب البدو  يرابطان  الثانية، ومفاده أن ش
ــن، وبعد أن  ــزان الرهائ ــك هبوعليم ويحتج ــرع بن يف ف
ــات، واتضاح أنه تتوفر  ــدم صحة هذه الـمعلوم تبين ع
معلومات من الشرطة تكشف هوية الفاعل، فإننا نتوجه 

إليكم طالبين التأكد من دقة الـمعلومات التي تصلكم 
ــتند  وأمانة مصادرها، واالمتناع عن طرح فرضيات ال تس
ــتعجال ونشر  إىل مصادر موثوقة. ونطالبكم بعدم االس
ــة الـمعلومات من  ــد من دق ــة الفاعلين دون التأك هوي
ــدم الـمهنية  ــك علـى ع ــه، إذ يدل ذل ــوق ب ــدر موث مص
واستباحة سمعة الـمواطنين العرب، الشيء الذي يضم 

يف طياته تحريًضا مباشًرا ضدهم."
ــة  ــى أن الـمهني ــالته علـ ــالم" يف رس ــز "إع ــد مرك و أك
ــرها،  ــل نش ــق قب ــي الحقائ ــي تقص ــة تقتض الصحافي
ــاعر الجمهور، وأنه  ــر ال يمس بمش ــد من أن النش والتأك
ــى وإن كان غير مقصود - يف  ــال وقع أي خطأ- حت يف ح
الـمعلومات الواردة، فإنه لزاًما علـى الناشر االعتذار يف 
أقرب فرصة عبر الوسيلة نفسها التي وقع الخطأ فيها.

ــا،  ــخ 17.6.13 يف كامبودي ــالم" بتاري ــز "إع ــَب مرك انُتِخ
ــادل الـمعلومات حول  ــة لتب ــبكة الدولي ــًوا يف الش عض
ــس)، حيث اجتمع الـمؤتمر العام لـ  حرية التعبير (أيفك
ــر  من ثمانين منظمة دولية  "أيفكس"، والذي يضم أكث
ــة ووطنية من مختلف القارات، تعمل يف مجال  وإقليمي
ــاع عن حرية الرأي والتعبير، الختيار أعضائه للفترة  الدف

القادمة. 
ــارك يف الـمؤتمر مدير مركز  "إعالم"، بروفسور أمل  وش
ــل "إعالم" وعن  ــرًحا مفصًال عن عم ــث قدم ش ــال، حي جّم

حرية التعبير يف إسرائيل بشكل عام. 
ــًوا يف "أيفكس"،  ــزازه بقبوله عض ــر "إعالم" عن اعت وعب

ــن حرية التعبير،  ــزز القدرات يف الدفاع ع ــر الذي يع األم
ــا  القضاي ــل  تدوي يف  ــاعد  ويس ــة،  والجماعي ــة  الفردي

اإلعالمية.  
ــبيك مع  ــس" "إعالم" من التش ــتمكن عضوية "أيفك وس
منظمات مختلفة يف العالـم، منها الـ "فريدوم هاوس" 
cpj" (Committee to Pro-" -و (Freedom House)
IFJ" (International Federa-" -و (tect Journalists

tion of Journalists)، للسعي إىل تعزيز حرية التعبير، 
ــر علـى احترام الحريات يف العالـم، بما يف ذلك  والتأثي
ــأن "إعالم" الـمنظمة  ــرائيل. وال بد من التنويه ب يف إس

الوحيدة يف إسرائيل يف هذه الشبكة الـمهمة. 

انتخاب "إعالم" عضًوا يف الشبكة الدولية 
لتبادل الـمعلومات حول حرية التعبير "أيفكس"

بـعـد تــوجـه "إعالم": 
القناة الثانية تعتذر ألهايل رهط
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ــت  ا ناقش عقدت لجنة االقتصاد يوم االثنين، 19.6.13، لقاًء خاًصّ
ــرائيل"،  ــام اإلعالم العربي الـمحيل يف إس ــه "التحديات أم خالل
ــالم العربية  ــائل اإلع ــن أصحاب ومحرري وس ــارك فيه عدد م ش
ــرائيل"،  ــن راديو "صوت إس ــة إىل ممثلين ع ــة، باإلضاف الـمحلي
ــت"  ــركة اإلنتاج "ريش ــرائيل" باللغة العربية، وش و"تلفزيون إس
ــركة اإلنتاج  "كيشت"، و"القناة  ــريكة يف تلفزيون هال)، وش (الش
ــرة اإلسرائيلية"، فيما تغيب عنه مدير عام مكتب الدعاية  العاش

الحكومي "الالبام".
ــاوي  ــت عن "ميرتس"، عيس وجاء النقاش بطلب من عضو الكنيس
ــيل يعاني من ضائقة،  ــذي أكد علـى أن اإلعالم الـمح فريج، وال
ــتتبعه عدة  ــول الـموضوع، وس ــاء األول ح ــا أن هذا اللق موضًح
ــًدا يف تاريخ  ــام، تحدي ــج أنه قبل ع ــر  النائب فري ــاءات. وذك لق
ــة النائب د. أحمد طيبي، لقاًء  25.6.12، عقدت لجنة خاصة برئاس
ــات اإلعالم الـمحلية والـمكاتب  مماثًال جمع بين مالكي مؤسس
ــًال يف دعم اإلعالم  ــام"، أم ــة، خاصة "الالب ــة الـمختلف الحكومي
ــر يذكر علـى  ــى اليوم لـم يحدث أي تغيي ــيل، إال أنه وحت الـمح
ا بالنسبة للـمكاتب  أرض الواقع، وال زال اإلعالم العربي هامشًيّ

الحكومية الـمختلفة.
ــة  ــس لجن ــان، رئي ــاي برافرم ــور أفيش ــدث البروفس ــدوره، تح ب
االقتصاد، موضًحا هدف الجلسة، ومؤكًدا علـى أن اللجنة ستهتم 
ــد برافرمان أنه ُمّطِلٌع علـى  ــة التوصيات إىل واقع. وأك يف ترجم
ــور يف اآلونة األخيرة  ــي الـمحيل، والذي تط ــع اإلعالم العرب وض
بشكل كبير، متأثًرا بـ "الجزيرة" وقنوات تلفزيونية عربية أخرى.

ــالم العربية،  ــائل اإلع ــالل اللقاء مالكو الصحف ووس وتحدث خ
ــاواة" و"تلفزيون هال" إىل  حيث تطرق جعفر فرح، مدير مركز "مس
وضع التلفزيون العربي الوحيد، مشيًرا إىل أنه يعاني بسبب قلة 
ــي مقارنة بالتلفزيون اإلثيوبي، وتجاهل مكاتب  الدعم الحكوم

إعالنات الشركات الكبرى له، وكذلك مكتب الدعاية الحكومي.
ــات والعقبات  ــيل والتحدي ــالم الـمح ــاكل اإلع ــن مش ــًدا ع وبعي
ــرائيلية، الـمربي  ــلطة البث اإلس ــي تواجهه، تحدث ممثل س الت
ــام يف تجنيد مبالغ  ــازات هيئة البث الع ــف كيوف، عن إنج عاط
ــرائيل"  ــواقل لصالح "صوت إس مالية ضخمة، ُقّدرت بماليين الش
و"التلفزيون اإلسرائييل"! فيما أشار كل من ياسر عطيلة وشلومو 
ــًرا، وأوضحا أن  ــلطة البث مؤخ ــور إىل التحول يف مضامين س غن
ــرائييل" أقل ارتباًطا  ــرائيل" و"التلفزيون اإلس كل من "صوت إس
ــر  دعائيين! األمر الذي  ــات الحكومية، وأنهما غي اليوم بالسياس
ــول إىل "صحصحة"  ــور، خاصة أن النقاش تح ــار حفيظة الحض أث
ــد جزًءا من اإلعالم  ــام الـموجه والدعائي، والذي ال يع ــث الع الب

العربي الـمحيل.
ــهيل كرام، مدير إذاعة "الشمس"، ممثيل  ــيد س بدوره، طالب الس
ــاهدة عندهم  ــب الـمش ــف عن معطيات نس ــلطة البث بالكش س
ــغ"، مؤكًدا علـى أن معطيات مماثلة لن تتوفر كون البث  "الريتن
العام ال يحظى بأي اهتمام من الـمستهلك العربي، وأكد علـى 
ــة، وتحولها إىل  ــاحة العربي ــمس" يف الس ــاهمة راديو "الش مس

عنوان للـمستهلك العربي. 
واستكماًال للنقاش، أكد السيد فايز شتيوي، مدير  ومالك صحيفة 
ــة العربية يف  ــى أن الصحاف ــع العرب"، علـ ــرب" و"موق "كل الع
أزمة، وأنه ومن األجدر االستثمار بها عوًضا عن القنوات الدعائية 
ــة مادية  ــة تواجه أزم ــف العربي ــح أن الصح ــة، وأوض والـموجه
ــة. ويف توصياته،  ــة، أدت إىل إقاالت واختفاء مالحق مهم خانق
ــة لإلعالنات يف  ــات الـمخصص ــى رفع الـميزاني ــتيوي علـ حث ش
ــركات التجارية الكبرى، والتي  ــواًء من الش الصحافة العربية، س
ــة يف اإلعالم العربي،  ــتثمر فقط %3.6 من ميزانيات الدعاي تس
ــرائييل، أو من مكتب  ــي الـمبالغ لإلعالم اإلس فيما تخصص باق

الدعاية الحكومي. 
ــار القانوني  ــد اهللا، الـمستش ــرض الـمحامي عالء عب ــدوره، ع ب
ــرائيلية  ــركات اإلنتاج اإلس ــور، تعامل ش ــز "إعالم"، للحض لـمرك
ــع الـمجتمع  ــرة) م ــت، والقناة العاش ــت، وريش الـمختلفة (كيش
ــا ينص عليه  ــا واضًحا لـم ــى أن هناك خرًق ــي، مؤكًدا علـ العرب
ــركات بإنتاج  ــوم تلك الش ــث الثانية، إذ ال تق ــلطة الب قانون س
ــرة،  ــتي القناتين الثانية أو العاش ــج عربية وبثها عبر شاش برام
ــاالت تكتفي تلك  ــن الح ــا ينص عليه القانون، ويف أحس وفق م
ــراء برامج رخيصة والعمل علـى ترجمتها. وتطرق  ــركات بش الش
عبد اهللا إىل ضرورة دمج عرب يف هيئات البث الـمختلفة، بما يف 
ذلك مكتب الدعاية الحكومي، األمر الذي يدفع إىل وضع اإلعالم 
ــلـم األولويات لتلك الـمكاتب والهيئات. وأخيًرا  العربي علـى س
أشار عبد اهللا إىل جلسة سابقة جرت بين "إعالم" و"الالبام"، وعد 
األخير خاللها برفع نسبة الدعاية يف اإلعالم العربي من %3 إىل 
ــالل عام 2013، مطالًبا اللجنة أن تكون متابعة الـموضوع  %8 خ

من ضمن توصياتها. 
ــى ما جاء علـى  ــركات اإلنتاج علـ ــم اللقاء بتعقيب من ش واختت
ــن "الـموحدة"،  ــدث النائب ع ــي عبد اهللا، ثم تح ــان الـمحام لس
ــب الدعاية  ــاب ممثل مكت ــم، واصًفا غي ــعود غناي ــي مس الـمرب
ــكوت عنه،  ــتهتار  ال يمكن الس الحكومي عن هذا اللقاء بأنه اس

وأنه من الضروري التوجه إليه وتوبيخه علـى ذلك.

ــر تفاصيل  ــرطة ألمر الـمحكمة ونش يف أعقاب خرق الش
ــادي مثليي  ــل أبيب وقعت يف ن ــة قتل يف ت عن جريم
ــخصان، فيما  ــنوات، وراح ضحيتها ش ــس قبل 4 س الجن
ــد العام  ــة، أمر القائ ــخاص بجراح مختلف ــب 8 أش أصي
ــه، االمتناع عن إجراء  ــرطة، يوحنان دانينو، طواقم للش
ــن جرائم،  ــف ع ــتقبًال للكش ــة" مس ــرات صحافي "مؤتم

بذريعة عدم تكرر مثل تلك الحوادث!
وكان دانينو قد عمم رسالة إىل طواقمه، أشار فيها إىل 
ــرطة  ــاء للش ــة الـمؤتمر الصحايف الـمذكور أس أن إقام
وأظهر تعامًال غير مهني، وحتى ال تتكر أحداث ممائلة 

ــكل واضح إقامة أي مؤتمر صحايف  مستقبًال، ُيمنع بش
ــف عن جرائم، وتحول الـمهمة إىل إدارة الشرطة  للكش

يف التواصل مع اإلعالم.  
ــر يف  ــح دانينو أنه فيما يتعلق بأوامر منع النش وأوض
ــكل شخصي  ــتتدخل بش ــرطة س اإلعالم، فإن إدارة الش
ــات  ــم التحقيق ــة إىل قس ــول الـمهم ــر، وتح يف األوام

والـمخابرات.
ــار  إىل أنه ويف الحادث الـمذكور، "سارعت" الشرطة  ُيش
ا رغم أن الـمحكمة أجلت  إىل نشر نتائج التحقيق إعالمًيّ

رفع أمر منع النشر ليوم إضايف!

دانينو للشرطة: عقد مؤتمرات صحافية 
للكشف عن جرائم، ممنوع!

لجنة االقتصاد تدعو لنقاش "تحديات اإلعالم 
الـمحيل" وتـــرّوج لصوت إسرائيل!

ــتقلين،  الـمس ــن  ــن اإلعالميي ــن، والـمختصي ــام الصحافيي أم
ــاالت اإلعالمية  ــرب العاملين يف كافة الـمج ــن الع والـمحترفي
ــموعة أو اإللكترونية يف العالـم  ــة أو الـمرئية الـمس الـمطبوع

العربي، فرصة تقديم أعمالهم لهذه الـمسابقة.
ــكان  ــدوق س ــي - صن ــدة اإلقليم ــم الـمتح ــب األم ــام مكت ق
ــة العربية ونقابة  ــة، بالتعاون مع اتحاد الصحاف الدول العربي
ــالم العربي  ــابقة اإلع ــالق مس ــن، بإط ــن الـمصريي الصحافيي
ــواء كانت  ــات الصحافيين، س ــتقبل تقديم (ICPD)، التي تس
علـى شكل مقاالت أو تقارير إذاعية أو مصورة، تعبر عن السياق 

العربي الراهن. ستقدم جوائز قيمة للرابح عن كل فئة.
ــيخوخة، والديموغرافيا،  ــة: الش ــن الـمواضيع الـمطروح تتضم
ــة  والخصوب ــرة،  األس ــن  وتكوي ــة  الديموغرافي ــوالت  والتح
ــة الجندرية،  ــى اختالف الهوي ــة، والعنف القائم علـ الـمرتفع
ــرة الداخلية  ــة األم، والهج ــا، وصح ــرأة وتمكينه ــوق الـم وحق
ــباب  ــكان، والبيئة وتغير الـمناخ، وتمكين الش والدولية، والس

ومشاركتهم.
يجب علـى الراغبين بالتقديم أن يكونوا من إحدى هذه الدول: 

ــت، لبنان، ليبيا،  ــن، مصر، العراق، األردن، الكوي الجزائر، البحري
ــلطنة عمان، دولة  ــودان، س ــرب، جيبوتي، الصومال، الس الـمغ
ــوريا، تونس،  ــعودية، س ــطين، قطر، الـمملكة العربية الس فلس

اإلمارات العربية الـمتحدة، اليمن.
ــس،  ــد الجن ــل، وتحدي ــمهم الكام ــال اس ــب إرس ــم يج للتقدي
ــابها،  ــة التي يعملون لحس ــة، والـمؤسس ــية، والـمهن والجنس
ــخ الوالدة.  ــم الهاتف، وتاري ــد اإللكتروني، ورق ــوان البري وعن
ــل الذي يريدون تقديمه  ــك يجب عليهم تضمين رابط العم كذل
ــق األصل) مع وجود  ــخة طب ــابقة (أو صورة عنه أو نس يف الـمس
ــم صاحب العمل عليه دليًال علـى أصالة العمل، ووضع عبارة  اس
ــص  الـمخص ــكان  الـم يف   "ICPD Arab Media Contest"
asro unfpa.org للـموضوع عبر البريد اإللكتروني، وإرساله إىل

الـموعد النهائي للتقديم هو 1 آب / أغسطس.
http:// :ــة الرابط التايل ــد من الـمعلومات، يرجى معاين لـمزي
www .unfpa .org .lb/News/UNFPA-Launches-

ICPD-Arab-Media-Contest.aspx
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ــخ 3.7.13 جولة للصحافيين يف مدينة  نظم مركز "إعالم" بتاري
الخليل شارك بها 16 صحافًيا من وسائل إعالمية مختلفة وقام 
بإرشادها يهودا شاؤول من منظمة "كسر الصمت" اإلسرائيلية. 
ــين لـمنظمة "كسر الصمت"  ــاؤول من اوائل الـمؤسس ويّعد ش
ــدين  ــرائييل إىل مرش ــابقون بالجيش اإلس ــود س ــول جن إذ تح
ــة.. الجزء  ــاًكا يف الضفة الغربي ــق إنته ــر الـمناط ــدى أكث الح
ــمى بـ H2، ليقوموا  ــع تحت االحتالل من الخليل والـمس الواق

ــليط الضوء علـى ما كانوا يفعلون  بتس
ــداءات  وإعت ــاكات  إنته ــن  م ــابًقا  س
ــدف ترحليهم  ــطينيين به ــى الفلس علـ
وإرهابهم وبذريعة الحفاظ علـى األمن 

لـمجموعة من الـمستوطنين.
ــد مواقع  ــة التوقف عن ــت الجول وتضمن
ــا قذائف  ــه أطلق منه ــاؤول إن يقول ش
ــة مكتظة  ــى منطق ــد ليلة علـ ــة بع ليل
ــة من الخوف  ــكان بهدف خلق حال بالس
ــطيني يف الـمدينة وفرض  ــد الفلس عن

سيادة إسرائيلية وهمية.
ــاؤول أن  ــح ش ــياق اوض ــذا الس ويف ه
ــاحة  ــيء يف مس ــف تقتل كل ش "القذائ
ــار وتصيب  ــة أمت ــا ثماني ــف قطره نص
ــا 16  ــف قطره ــاحة نص ــع يف مس الجمي

مترا"!
ــاحة  ــة من س ــدأت الجول ــد ب ــت ق وكان
ــاؤول  ش ــوم  ليق ــا،  كهان ــرف  الـمتط
ــرار  الق ــى  حت ــخ  التاري ــتعراض  بإس

ــتمر الجولة  ــل، ولتس ــتيطان يف الخلي ــدء اإلس ــرائييل بب اإلس
ــرائيلية  ــهداء موضًحا القرارات اإلس ــارع الش ــا بعد إىل ش فيم
ــطيني،  ــارع و-"تعقيمه" من الفلس ــة يف إغالق الش الـمتعاقب

ــارع والتي كانت  ــث أغلقت كل الحوانيت والـمتاجر يف الش حي
تشكل مصدر رزق آلالف الفلسطينيين. 

ــاؤول عن آالف العائالت التي تم طردها ومن تبقي  وتحدث ش
ــه إال بأوامر خاصة  ــوع الخروج من ــجن ممن منهم يعيش يف س
ــروج من الـمدخل  ــطيني الخ ــرق خاصة، يمنع فيها الفلس وبط

الرئيس لبيته. 
ــاؤول التوجهات التي قامت بها عدة منظمات  ــتعرض ش وأس
إىل  ــي  الـمدن ــع  الـمجتم يف  ــطة  ناش
الـمحكمة العليا والذي كشف خاللها أن 
الجيش ال يقوم بإنتهاكات فقط، إنما ال 
ــكرية لتلك اإلنتهاكات  يصدر اوامًرا عس
لكي يمنع محاوالت التوجه للقضاء، فال 
يمكن قديم شكاوى علـى قرارات ليست 

موجودة علـى أرض الواقع!.
ــة  الجول ــالل  خ ــون  الصحافي ــى  والتق
بعدد من النشطاء الفلسطينيين الذين 
ــتعرضوا ما يمر عليهم من إنتهاكات  اس
مثمنين وجود الصحافيين بينهم، حيث 
ــى عمرو أنه هذه أول  قال الناشط عيس
ــن الصحافيين من  ــرة يزورهم طاقم م م
ــطيني، وهذا اللقاء مهم  الداخل الفلس
ــطيني  ــن، أولهما التواصل الفلس ألمري

وثانًيا فضح اإلنتهاكات اإلسرائيلية.
وأختتمت الجولة يف لقاء مع الوقف يف 
ــتعرض ما  ــرم اإلبراهيمي الذي أس الح
ــام 1994 وبعد  ــرض له الحرم منذ ع يتع

الـمجزرة التي نفذها غولدشطين.
ــف اإلعالمي  ــار التثقي ــن إط ــي ضم ــة تأت ــار إىل أن الجول ُيش

والـمهننة الذي يقوم به مركز "إعالم" للزمالء الصحافيين. 

"إعالم" ينظم جولة للصحافيين يف الخليل

ــري  ــًة، والـمص ــي عام ــم العرب ــذي كان العالـ ــت ال يف الوق
ــالن الجيش  ــر قبل إع ــيحدث يف مص ــاذا س ــب م ــًة، يترق خاص
ــة وأغلقت مكاتب  ــن الـمصري ــت أجهزة األم ــالب، اقتحم اإلنق
ــتوديوهات قنوات الجزيرة اإلخبارية والجزيرة اإلنجليزية  وأس
ــر مصر يف القاهرة. كما أوقفت أجهزة البث من  والجزيرة مباش
ــر لوقائع  ــتضيف يف بث مباش مكاتب الجزيرة, حيث كانت تس
ــراف الـمعنية باألزمة  ــر، ممثلين لكافة األط ــداث يف مص األح

الدائرة يف البالد بشأن األوضاع السياسية الراهنة.
ــر كال  ــتضيف يف بث مباش ــت قطع البث كانت الجزيرة تس ووق
ــعبي الـمعارض عبد الخالق  ــن عضو مجلس أمناء التيار الش م
فاروق، وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الدكتور 
ــتاذ العلوم السياسية الدكتور حسن  ياسر حمزة، إىل جانب أس
ــأن  ــورى الدكتور جمال جبريل بش ــس الش ــة، وعضو مجل نافع

األوضاع السياسية يف مصر.
كما احتجزت أجهزة األمن مدير قناة الجزيرة مباشر مصر ومدير 

مكتب الجزيرة اإلخبارية بالقاهرة, مع عدد من العاملين.

ــر  ــوات أمنية العاملين والضيوف يف الجزيرة مباش وأجبرت ق
ــث  وثقت الجزيرة بالصوت  ــر علـى التوقف عن الكالم، حي مص
أمر قوات األمن بإيقاف البث بينما كان النقل الـمباشر يعرض 
ــث الجزيرة والجزيرة  ــورة من ميدان التحرير. كما انقطع ب الص

مباشر مصر علـى القمر االصطناعي الـمصري نايل سات.
ــالمة  ــؤولية س ــلطات الـمصرية مس ــبكة الس ــد حملت الش وق
ــرة أنها تلتزم يف تغطياتها  ــن طواقمها، كما أكدت الجزي وأم
ــرف الصحفي، وشددت علـى  بالـمعايير الـمهنية وميثاق الش
ــا عن أداء مهمتها،  ــا لـمثل هذه الظروف لن يثنيه أن تعرضه
ــا لـم يمنعها من قبل قصف مكتبيها يف كابل وبغداد، أو  كم

إغالق مكاتبها يف عدد من عواصم العالـم.
ــاة "مصر 25"  ــم إغالق قن ــب الجزيرة ت ــه إىل جان ــار إىل أن ُيش
ــلـمين يف حين القت  ــوان الـمس ــان جماعة االخ ــة بلس الناطق
ــوات  ــاء القن ــن ورؤس ــى الـمذيعي ــض علـ ــن القب ــوات االم ق
ــي  والقيادات بعد اعالن الجيش االطاحة بالرئيس محمد مرس

الـمنتمي لجماعة االخــــوان. 

األمن الـمصري يقتحم مكاتب الجزيرة 
ومؤسسات إعالمية أخرى بالقاهرة

الـموعد النهائي للتقديم: 15.9.13 
أمام الصحافيين والـمدونين الراغبين بتطوير معارفهم يف العلوم فرصة التقديم إىل هذه الزمالة.

ــنوات من الخبرة  ــرط أن يملكوا ثالث س ــحين للتقديم إىل هذه الزمالة، ش ــدران الـمهدومة" عن مرش ــة "الج ــث مؤسس تبح
الصحافية علـى األقل، أو أن يتمتعوا بتجربة يف التدوين حول مواضيع العلوم.

سيحظى الزمالء الـمحظوظون علـى فرصة زيارة مختبر "الجدران الـمهدومة" وحضور مؤتمر ها يف تشرين الثاني/ أكتوبر 
فــي برلين.

تشمل الزمالة تكاليف السفر، واإلقامة يف غرفة الفندق مدة ثالث لياٍل، باإلضافة إىل دفع تكاليف دخول الـمؤتمر.
يجب علـى الراغبين بالتقديم تعبئة الطلب اإللكتروني وتـقــديم رســـالة تغطية، وعينتين من أعمالهم السابقة.

الـموعد النهائي للتقديم هو 15 أيلول/ سبتمبر.
HYPERLINK "http://falling-walls.com/press/fellowship/" http://  :ــع ــع الـموق ــن الـمعلومات تاب لـمزيد م

/falling-walls.com/press/fellowship

.bI²�« »UÐ `²Hð ÂuKF�« ‰U−� w� 5O�U×BK� W�U�“
منح وزماالت: 
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بقلـم: الصحافية هبة زعبي

ــادي للـمجتمع علـى مدى  يؤثر الواقع االقتص
قوته االقتصادية وعلـى عملية نموه وتطوره، 
وينعكس هذا الواقع يف حجم االهتمام الذي 
ــدى وعيهم له.  ــراده للـموضوع  وم ــه أف يكرس
لكن للـمفارقة،  نجد أن الخبر االقتصادي أقل 
ــور رغم أنه  ــذب ويلفت اهتمام الجمه خبر يج
أكثر خبر مرتبط بحياتنا اليومية والـمعيشية.
ــع اإلنترنت  ــف العربية ومواق ــص الصح تخص
ــر  ــط الخب ــا نم ــب عليه ــة يغل ــا اقتصادي زواي
االستهالكي وأخبار العالقات العامة للشركات 
ــكل إعالناتها مصدر دخل  الـمعلنة، والتي تش
للوسيلة اإلعالمية، لكن بعض الصحف تحاول 
ــن زواياها  ــر مضامي ــرى تطوي ــرة وأخ ــن فت بي
ــدات بأن هناك  ــة، وتتكرر الـمناش االقتصادي
ــة  ــة اقتصادي ــود صحاف ــة إىل وج ــة ملح حاج

مهنية تساهم يف النهوض بمجتمعنا. 
انطلقت "مجلة مالكم" االقتصادية عام 2007، 
ــهرية  ــة عربية ش ــة اقتصادي ــت أول مجل وكان
حاولت سد الفراغ وتقديم خبر اقتصادي بسيط 
ــت مجلة "إعمار"  ــهل ومهني، وكذلك حاول وس
ا،  ــها عام 2009، وهي تصدر فصلًيّ بعد تأسيس
ــكل مختلف  ــدم الخبر االقتصادي يف ش أن تق
ــة  ــب الـمجل ــارئ، وإىل جان ــاه الق ــت انتب يلف
ــع  ــالق أول موق ــار" بإط ــة "إعم ــت جمعي قام
إنترنت اقتصادي عربي. جمدت "مجلة مالكم" 
ــا إصدارها  ــع دائًم ــن الـمتوق ــن "م ــا، لك حالًيّ
ــذا ما صرح  ــكٍل جديٍد ومختلف"، ه مجدًدا بش
ــس مجلة "مالكم" لـ  ــه د. باسل غطاس، مؤس ب
"سجال"خالل استعراضه التجربة التي خاضها  

مع الـمجلة. 
>> ما الذي دفعك إلطالق مجلة "مالكم" االقتصادية؟ وكيف تم ذلك؟

ــهر تشرين ثاني عام 2007، خلت الساحة الصحافية  انطلقت مجلة "مالكم" يف ش
ــل  ــادرت إلقامتها وحدي بعد فش ــة عربية، ب ــن أي صحافة اقتصادي ــه م يف حين
ــخص  ــرة، عرضت الفكرة أمام أكثر من ش ــاد مبادر يتبنى الفك ــي يف إيج محاولت
ــتثمار شخصي توليت  لكنهم رفضوا جميًعا تبنيها، لذا قررت إطالق الـمجلة كاس
ــو ويتطور واقتصاده يتطور دون  ــؤوليته، وذلك إيماًنا مني أن مجتمعنا ينم مس
وجود متابعة لصحافة اقتصادية هناك حاجة ملحة لوجودها. جمعت منذ البداية 
طاقًما من األصدقاء تحمسوا للفكرة، وبعد أن تشاورنا قررنا إطالق الـمبادرة عن 
ــة  ــهرية، وذلك حتى نبتعد عن التكلفة العالية ونبتعد عن منافس طريق مجلة ش
مواقع اإلنترنت، وحددنا الزوايا الثابتة للـمجلة التي استمرت تقريًبا حتى صدور 

العدد األخير من الـمجلة.
>> ما هي الصعوبات التي واجهتموها يف البداية؟

 إحدى الصعوبات التي واجهتنا هي إيجاد ُكتاب وصحفيين يجيدون كتابة اللغة 
ــالء الذين نجحوا يف   ا مع عدد من الزم ــا تدريجًيّ ــة، تأقلـمن ــة االقتصادي الصحافي
تقديم الـمادة بلغة اقتصادية مبسطة ومفهومة للقارئ. الصعوبة الثانية التي 
ــا لخلق موازنة مالية بين الـمصاريف  ــا كانت مادية، بذلنا أقصى جهدن واجهناه
ــز الـمايل من خالل دخول  ــد العج ــاح لكننا ننجح يف ذلك، وحاولنا دائًما س واألرب

مستثمرين جدد ممن آمنوا وأيدوا الـمشروع وتحولوا إىل شركاء فيه.
>> هل اختلفت الصعوبات يف البداية عن الصعوبات التي تواجهها اليوم؟ وكيف 

ساهمت الـمؤتمرات يف دعم الـمجلة ودعم االقتصاد العربي؟
ــة واقتصادية، "مالكم"  ــوم هي مالي ــي ال زلنا نواجهها حتى الي ــات الت الصعوب
استطاعت عقد الـمؤتمرات االقتصادية التي وفرت من جهة مدخوًال للـمجلة، ومن 
ناحية أخرى لفتت األنظار  إىل االهتمام باالقتصاد العربي، وجعلت االهتمام به 
ــطينية، وبذلك لفتت األنظار إىل قضايا  ــطية وفلس ــرائيلية وشرق أوس قضية إس

اقتصاد الـمجتمع العربي بشكل كبير. 
>> ما هي  اإلنجازات التي حققتها "مالكم" برأيك؟

ــإن هذا جعلها  ــهرية العربية الوحيدة واألوىل، ف ــة االقتصادية الش ــا الـمجل كونه
ــتهلكه  تخلق حالة فريدة من نوعها زادت من أهمية الخبر االقتصادي الذي لـم يس
ــة التي اهتمت بها  ــد علـى األخبار  من الصحف العبري ــع يف حينه، واعتم الـمجتم
ــان العادي يقرأ ويطلع  ــط مجموعة من الـمثقفين؛ عن طريق "مالكم" بات اإلنس فق

مالكم وإعمار: صـحافة 
اقـتصادّية مهـنّية 

يف واقع اقتصادي مأزوم!

ــي وزاد اهتمامه  ــة يف مجتمعنا العرب ــتجدات االقتصادية الـمختلف ــى الـمس علـ
ــن مجموعة محدودة إىل خبر يف  ــا؛ حولنا األخبار التي كانت حديث صالونات بي به
ــة عربية من الـمبادرين ورجال  ــاول يد الجميع. أبرز عملنا وجود نخبة اقتصادي متن
ــهمهم اآلن  ــبه مغمورين وغير معروفين يف الـمجتمع، وأصبح س ــال كانوا ش األعم
متداوًال، وباتوا شخصيات اجتماعية مؤثرة ومعروفة، ويمكننا أن نتعلـم ونستفيد 
ــا يف خلق حالة من  ــا. نجحت "مالكم" أيًض ــلطنا الضوء عليه ــن تجربتهم التي س م

التواصل مع االقتصاد اإلسرائييل واالقتصاد العالـمي، والفلسطيني أيًضا.
>> هــل تجــد التغطية التــي قدمتها "مالكــم" كافية لتغطية شــؤون االقتصاد 

الـمحيل؟
يكن هدفنا تغطية الشأن االقتصادي الـمحيل، إنما خلق مادة شائقة تالئم مجلة 
ــخصية  ــلطنا الضوء دائًما علـى ش ــة علـى زوايا ثابتة، س ــهرية. احتوت الـمجل ش
ــن العرب، وتضمن العدد  ــي اهتممنا خاللها برجال األعمال والـمبادري العدد الت
ا شامًال وواسًعا، نشرنا الخبر السريع والخبر الحصري، كذلك لقاًء مع  ــهرًيّ تقريًرا ش
ــة يف مواضيع مختلفة،  ــودي، وتضمنت الـمجلة مقاالت اقتصادي ــل أعمال يه رج
ــه  ــرة، ويف الوقت نفس ــكان تنويع الـمادة حتى تقرأها كل األس ــا قدر اإلم حاولن

يقرؤها الـمختصون والخبراء يف االقتصاد ويتمتعون بها ويستفيدون منها. 
>> ما هي اآللية االقـتـصادية التي تـقترحها حتى نضمن وتيرة اســتمرار عمل أي 

وسيلة إعالمية؟
ــات الصحافية يف اآلونة األخيرة أزمة اقتصادية عالـمية،  يعاني قطاع الـمطبوع
والتي عانت منها "مالكم" أيًضا. أجد أن الطريقة للتخلص من األزمة هو االنتقال 
ــبكة العنكبوتية، لكن هذا األمر يتطلب رأس مال واستثمار كبيرين،  أكثر إىل الش
ــتتحول  لـم نتمكن من الحصول عليه إلنقاذ الـمجلة، لكن علـى الـمدى البعيد س
ــن نتمكن من منعه  ــالم اإللكتروني، وهذا األمر ل ــة االقتصادية إىل اإلع الصحاف

يعاني قطاع الـمطبوعات 
الصحافية يف اآلونة األخيرة 

أزمة اقتصادية عالـمية، 
والتـي عانت منها "مالكم" 

أيًضا..

ضعف الوعي الـمجتمعي 
للشأن االقتصادي وقلة 

وجود صحافيين مختصين يف 
االقتصاد هي أبرز الـمشاكل 

التـي تواجهها "إعمار"..
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ــه ال يمكن  ــا، ويف الوقت نفس ــئنا أم أبين ش
االستغناء عن الـمجلة الشهرية والتي تكتب 
ــر ريبورتاجات  ــة ويتم تحضي بطريقة مختلف
ــا القارئ حتى  ــص، وهذه مادة يحتاجه وقص

يستمتع بها.    
أكد  يوســف عواودة الـمدير العام لجمعية 
ــة "إعمار"  ــالل حديثه عن مجل ــار  أيًضا خ إعم
ــف الوعي  ــل غطاس أن ضع ــا ذكره د. باس م
ــادي وقلة وجود  ــأن االقتص الـمجتمعي للش
ــاد هي أبرز  ــن مختصين يف االقتص صحافيي
ــة: "نحن  ــا الـمجل ــي تواجهه ــاكل الت الـمش
ــكاليات وصعوبات، أولها عدم  نواجه عدة إش
اهتمام القراء بهذا النمط من الكتابة، والذي 
يأتي لقلة الوعي، لكن هذا األمر يخلق لدينا 
ــال الـمادة  ــعي إليص ا يحتم علينا الس تحدًيّ
ــر الثاني  ــذاب. األم ــلوب ج ــة بأس االقتصادي
ــن مختصين  ــة وضعف وجود صحافيي هو قل
ــر معيق إلصدار مجلة  يف االقتصاد، وهذا أم
بوتيرة ثابتة، وللنهوض بصحافة اقتصادية 
ــكل الـمطلوب. األمر الثالث هو الضعف  بالش
ــه مجتمعنا، والذي  ــذي يعاني االقتصادي ال
ــود الحدث  ــراء أيًضا من حيث وج ــا فق يجعلن
ــر  ــى نغي ــا حت ــادي. انطلقن ــر االقتص والخب
ــارئ،  ــى الق ــر علـ ــادي ونؤث ــع االقتص الواق
ــوع   بموض ــه  واهتمام ــه  وعي ــع  نرف ــى  وحت
ــدة بأهمية تعزيز  ــن نؤمن بش االقتصاد، نح
الوعي الـمجتمعي بالشأن االقتصادي حتى 
ــوي، ويف الوقت  ــاء اقتصاد ق ــن من بن نتمك
ــن طريق  ــون الحل ع ــع أن يك ــه ال أتوق نفس
هذه الحكومات، لذا نجد أن من واجبنا تعزيز 
ــع يأتي بعد انعزال  ــذا الوعي، فهذا الوض ه
ــام الحكومات  ــة وقي ــراء النكب ــا ج مجتمعن
ــأن  ــام يف الش ــب االهتم ــة بتغيي الـمتعاقب
االقتصادي لـمجتمعنا، حتى تكرس تبعيته 

لالقتصاد الـمركزي ولألكثرية. 
>> حدثنا عن انطالق مجلة "إعمار"؟ 

ــاريعنا  مش ــدى  إح ــار"  "إعم ــة  مجل ــر  تعتب
ــن األدوات التي  ــدة م ــية، وهي واح الرئيس
ــتخدمها لتحقيق أهداف الجمعية، نظًرا  نس
ــارة اهتمام  ــالم يف إث ــيلة اإلع ــة وس ألهمي
ــأن االقتصادي.  ــطيني بالش الجمهور الفلس
ــهر  انطلقت الـمجلة عام 2009، بعد عدة أش
من تأسيس الجمعية، وتصدر الـمجلة بوتيرة 
ــهر. نحن ندرس إمكانية  فصلية كل ثالثة أش
ــوزع قرابة  ــر، ن ــرة أكب ــة بوتي ــدار الـمجل إص
ــخة مجاًنا، ونرسلها إىل عناوين  الـ5000 نس

ــدى إعمار لرجال  ــوزع علـى أعضاء منت ــم أصحابها أن تصلهم، كذلك ت ــه اهت ثابت
ــة، ونوزعها علـى  ــار ألصحاب الـمهن الـمالي ــرب، وأعضاء منتدى إعم ــال الع األعم
ــة، ونوزعها أيًضا خالل فعاليات  ــن مهتمين بالـمواضيع االقتصادي طالب جامعيي

مختلفة ذات طابع اقتصادي.
>> إىل أي شرائح اجتماعية توجهون مضامينكم؟

ــرائح اجتماعية، أوًال نهتم بقطاع رجال األعمال كونهم من  نهتم بالتوجه لعدة ش
أهم الشرائح الـمجتمعية التي يجب تعزيزها ودعمها والرقي بها، كل رجل أعمال 
ــتهلًكا، وأحد  ــع كونه مس ــا، يهمنا الجمهور الواس ــوة للـمجتمع؛ ثانًي ــوي هو ق ق
ــتهالك"، لذا حاولنا  ــية التي ننشط بها هو "ترشيد االس ــاريع الجمعية الرئيس مش
ــتهالكي" يف مجتمع تسوده الحياة  ــيد االس ــر ثقافة "الترش من خالل الـمجلة نش
ــتهالكي داعم  ــتهالكية ويخلو من اإلنتاج، نحن نطمح إىل تطوير مجتمع اس االس
ــم مصاريفه وإدارته  ــيده يف كيفية تنظي ــاد العربي، وذلك من خالل ترش لالقتص
ــار، وهذه الـمدخرات  ــليمة، ما يجعله قادًرا علـى االدخ ــرة بصورة س ميزانية األس
ــتثمارات، هذا الجانب هو أحد أهم الـمواضيع التي نحرص علـى  ستترجم إىل اس

نشرها من خالل الـمجلة.
>> حدثنــا عن موقع "إعمــار" اإللكتروني، هل هناك إقبال عليه؟ وهل تســتغلون 

مواقع التواصل االجتماعي لنشر مضامينكم؟
موقعنا هو الـموقع االقتصادي العربي األول، أطلقناه عام 2010 ويتضمن أخباًرا 
ــتمرة، ونحن هذه الفترة بصدد  ــة وعالـمية، وندأب علـى تطويره بصورة مس محلي
ــات مجتمعنا العربي يف هذا  ــكل كبير حتى يتمكن من تلبية احتياج تطويره بش
ــط يف موقع  ــه. باإلضافة لذلك نحن ننش ــال علي ــاك زيادة يف اإلقب ــب، وهن الجان
التواصل االجتماعي "الفيسبوك" من خالل صفحة خاصة بنا، ونقوم أيًضا بتوزيع 
نشرة الكترونية تصل إىل 10 آالف بريد إلكتروني، ونحن مسؤولون أيًضا عن زاوية 

أسبوعية اقتصادية ثابتة يف صحيفة "صوت الحق"، نتوىل إعداد مضامينها.
>> ما هــي الـمواضيع التي تهتمون بها؟ وما هي الطريقــة التي تتبعونها حتى 

تكون جذابة للقراءة؟
ــاف، لكن توجد إمكانية لعرضه  ــبقة حول أن االقتصاد موضوع ج هناك أفكار مس
ــار االقتصادية  ــب األخب ــان العادي. أغل ــا اإلنس ــطة وجذابة يفهمه ــورة مبس بص
ــة، لكن من  ــة عالقات عام ــة ذات طبيع ــالم الـمختلف ــائل اإلع ــورة يف وس الـمنش
ــون فحوى هذه  ــاء االقتصاد، وأن يك ــه هذا اإلعالم إلعادة بن ــروض أن يوج الـمف
ــج قصص النجاح يف  ــدف. نهتم يف مجلتنا بتروي ــه لتحقيق هذا اله ــار موج األخب
ــة نجاح لرجل أعمال أو  ا علـى عرض قص ــهرًيّ ــال األعمال والـمبادرات، ونركز ش مج
ــادر كبير، ونهتم أيًضا يف تحفيز الـمبادرات، لذا نقوم بكل عدد يف عرض قصة  مب
ــروعات الصغيرة"،  ــدوق إعمار للـمش ــوا قرًضا من "صن ــباب نال ــاح لـمبادرين ش نج
ــيد االستهالك كثيًرا حتى نساعد مجتمعنا علـى التخلص من  نهتم بموضوع ترش
ا عبارة عن بحث مصغر  حول موضوع  عاداته السيئة، وتتضمن الـمجلة ملًفا رئيسًيّ
ــن من مواضيع  ــى أن نكون قريبي ــرص يف مواضيعنا وأخبارنا علـ ــادي. نح اقتص

الـمجتمع الحياتية، حتى نوفر له الحلول العملية لـمشاكله. 
 >> ما هي خططكم الـمســتقبلية الـمتعلقة بالـمجلة والـموقع؟ وهل ســتبادرون 

إلطالق صحيفة اقتصادية؟ 
ــعي للوصول ألكبر شريحة  نخطط لرفع وتيرة إصدار الـمجلة وزيادة زواياها، والس
ــه. ناقش  ــادة الدخول إلي ــر موقعنا وزي ــعى إىل تطوي ــع. كذلك نس ــن الـمجتم م
ــا أن هناك ضرورة لصحيفة اقتصادية،  ــا األخير اإلعالم االقتصادي ووجدن مؤتمرن
ــتعدون للتعاون مع الجهات الـمعنية بتحقيق هذه  ونحن يف "جمعية إعمار " مس
الفكرة، والتي يمكن تحقيقها عن طريق إصدار ملحق اقتصادي وتوزيعه من خالل 

الصحف العربية. 

ــف  تعص ــف"  "معاري ــة  صحيف يف  ــة  األزم ــت  زال ال 
بالـموظفين، ال سيما الصحافيين والـمراسلين منهم، 
ــال يف الصحيفة عن نزاع  ــا أدى إىل إعالن لجنة العم م

عمل يف أعقاب التطورات األخيرة.
ــجال" أن إدارة "معاريف" قامت يف اآلونة  ــت "س وعلـم
األخيرة بنقل الـموظفين من شركة إىل أخرى (الـمالك 
الجديد للصحيفة) دون إعالمهم بذلك، وقامت بالضغط 
ــًما من  ــتقاالتهم، ونقلت قس علـى البعض لتقديم اس
الـموظفين من الـمكاتب إىل القدس دون توضيح ذلك 

لهم، وهي خطوة ستؤثر علـى معاشاتهم.
ــال رسائل  إىل جانب ذلك، قامت إدارة "معاريف" بإرس
ــم  ــم من الـموظفين، وخاصة العاملين يف قس إىل قس
التصميم والجرافيكا، تعلـمهم فيها بأن ساعات عمل 
ــت إىل برامج عملهم االعتيادية، دون توضيح ما  أضيف

إذا كان هذا التغيير سيرافقه تغيير يف الـمعاشات.
ــف" لـم تقم بالدفع  ــجال" أن إدارة "معاري وعلـمت "س
ــتقلة مع  ــورة مس ــن بص ــلين العاملي ــض الـمراس لبع
ــات جديدة  ــرت بالـمقابل إعالن ــا نش ــة، وأنه الصحيف
ــلين وصحافيين للعمل مع  ــن خاللها عن مراس تبحث م

الصحيفة. 
ــار إىل أنه ويف السياق نفسه، كان "إعالم" قد أبرق  يش
ــا بالنظر  مجدًدا  ــة "معاريف" مطالًب ــالة إىل صحيف رس
ــر، بحجة أن توجهاته  ــرار فصل الصحايف حجاي مط بق
ــة الصهيونية،  ــة تماًما لأليدولوجي ــية مناقض السياس
ــان ممثل الصحيفة يف الـمحكمة  وفق ما جاء علـى لس
ــألة إقالة الصحايف مطر. وأشار مركز  ــت مس التي ناقش
ــرائييل يمنع  "إعالم" إىل أن قانون تكافؤ الفرص اإلس

اإلقالة علـى خـلفية سياسية أو قومية أو جندرية. 

"راتب الصحايف الـمبتدىء يف إسرائيل، 9047 شيقل"، 
ــرها  ــت بداية نكتة، إنما معطيات قامت بنش هذه ليس
ــف  ــول الوظائ ــغييل ح ــة والتش ــًرا وزارة الصناع مؤخ
ــوق  ــًة يف الس ــا عام ــرائيل ووضعه ــة يف إس الـمطلوب

اإلسرائيلية.
ــن،  ــن والصحافيي ــات إىل اإلعالميي ــت الـمعطي وتطرق
ــال  ــل يف مج ــوم يعم ــى الي ــه وحت ــارت إىل أن إذ أش
ــخًصا يف كافة التقسيمات  الصحافة واإلعالم 12896 ش
ــورون، وتقنيون)، وذكرت   ــلون، ومص الوظائفية (مراس
ــيقل، فيما  ــدئ هو 9047 ش ــب الصحايف الـمبت أن رات
أضافت أن هناك 179 وظيفة شاغرة يف الـمجال تنتظر  

الصحافيين!
أن  إىل  ــات  الـمعطي ــارت  أش ــة،  الوظيف ــج  تدري ويف 
ــر  الصحافة حصلت علـى رقم 7 من أصل الوظائف العش

األفضل يف البالد (الـمحاماة حصلت علـى الرقم 8)!
يشار إىل أن هذه الـمعطيات أغضبت الصحافيين عامة، 

والعرب خاصة، السيما أنها ال تمت للواقع بأي صلة. 
ــة  ــات الـمهن ــول "تحدي ــالم" ح ــراه "إع ــث أج وكان بح
ــتقاللية الصحافيين ووطأة ظروف  ــة: بين اس الصحافي
ــم الصحافيين العرب (87%  العمل"، قد أظهر أن معظ
ــاعات يفوق الـمعدل  من عينة البحث)، يعملون عدد س
ــتويات  ــا يتعلق بمس ــث فيم ــر البح ــبوعي، وأظه األس
ــراوح بين  ــا منخفضة، وتت ــى، أنه ــور ومدى الرض األج
ــئل  ــيقل للوظيفة الكاملة. وعندما س 3200 - 9000 ش
ــم عن أجورهم،  ــون يف البحث عن مدى رضاه الصحافي
صرح %67 منهم بأنهم غير راضين عنها، فيما قال 7% 
ــع %62 من عينة  ــا عنها، وتوق ــم راضون إىل حد م إنه

البحث أجًرا أكبر.

وزارة الصناعة والتشغيل: 
راتب الصحايف يف إسرائيل، 9047 شيقل!

األزمة يف صحيفة "معاريف" ال زالت مستمرة
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بقلـم: الصحايف فادي معلـم، 
محرر يف صحيفة غلوبس 

تعتبر الصحافة االقتصادية يف إسرائيل اليوم 
ــرة علـى الرأي العام  ــائل الـمؤث من أكثر الوس
ــا علـى الحكومة، فالدور التي  يف البالد، وأيًض
لعبته هذه الصحافة قبل حوايل سنتين، خالل 
ــوارع تل أبيب  ــرات التي خرجت إىل ش الـمظاه
ومدن أخرى مطالبة بالعدالة االجتماعية، كان 
ــباب نجاح تلك الـمظاهرات. سنتحدث  أحد أس
يف هذا الـمقال عن تاريخ الصحافة االقتصادية 
يف إسرائيل منذ بدايتها يف سنوات الـ 80 من 
ــنتطرق  ــرن الـماضي وحتى يومنا هذا، وس الق
ــباب والعوامل التي جعلت الصحافة  إىل األس

االقتصادية بهذه القوة.
ــة يف  ــة االقتصادي ــول إن الصحاف ــن الق يمك
ــيس جريدة  ــع تأس ــام 1983 م ــدأت ع ــالد ب الب
ــرة كان  ــك الفت ــة، يف تل ــس" االقتصادي "غلوب
ــدى أصعب  ــه أح ــرائييل يواج ــاد اإلس االقتص
ــخ الدولة، وصل  ــة يف تاري ــات االقتصادي االزم
ــا يقارب %450  ــم الـمايل خاللها إىل م التضخ
ا وأكثر. تأسست صحيفة "غلوبس" علـى  ــنوًيّ س
ــرأون، ويف البداية كانت  يد الصحايف حاييم ب
ــن تبعث  ــة من صفحتي ــرة مؤلف ــارة عن نش عب
ــس  ــاز الفاك ــق جه ــن طـري ــتركين ع إىل الـمش
ــة بتل أبيب.  ــوم التداول بالبورص يف نهاية ي
وكانت النشرة تلخص األحداث التي حصلت يف 
ــالت اقتصادية  ــوم بالبورصة مع تحلي ذلك الي

قصيرة.
ــنوات قليلة، دخل رجل األعمال إليعيزر  بعد س
ــريًكا، ومن بعدها تطورت النشرة  ــمان ش فيش
ــة  ــة يومي ــة اقتصادي ــت صحيف إىل أن أصبح
تغطي جميع األحداث االقتصادية التي حصلت 
ــة إىل تحليالت  ــرم، باإلضاف ــوم الـمنص يف الي
اقتصادية عميقة من محللين وخبراء يف شتى 
ــة  صحيف ــتوحت  اس ــة.  االقتصادي ــاالت  الـمج

ــال تايمز"،  ــة البريطانية الـ "فينانش ــة االقتصادي ــس" تصميمها من الصحيف "غلوب
ــنة 1997 كانت  ــورق الزهري التي تطبع عليه الجريدة. يف س ــر ما يميزها لون ال وأكث
ــرت من  ــبكة اإلنترنت، نش ا علـى ش ا اقتصادًيّ ــس" أول من أطلق موقًعا إخبارًيّ "غلوب

خالله األخبار التي تظهر كل يوم يف الجريدة، باإلضافة إىل أخبار خاصة بالـموقع. 
ــادي، وكان  ــع "TheMarker" االقتص ــح موق ــام 2000، افتت ــار ع ــن أي يف األول م
ــايف غاي رولنيك  ــم الـموقع علـى يد الصح ــع "غلوبس". أقي ــس األول لـموق الـمناف
 "TheMarker" ــع ــدأ التعاون بين موق ــة من صحيفة "هآرتس". ب ــاعدة مالي وبمس
ــم التوحيد  ــنة 2003 ت ــنين. س ــنة 2001، وازداد علـى مر الس ــة "هآرتس" س وصحيف
ــتقالليته من ناحية  ــات التحرير، لكن موقع "TheMarker"حافظ علـى اس بين هيئ
ــّوَل الـملحق االقتصادي لصحيفة  ــنة 2005، عندما ُح تحريرية. التغيير األكبر كان س
 ،"�eMarker " ــدد صفحات ــنة 2008 زيَد ع "هآرتس" إىل"TheMarker"، ويف س
ــن ملحق إىل  ــت"TheMarker" م ــا، وهكذا تحول ــتركون يخصونه ــح لها مش وأصب

صحيفة، وأصبحت أول منافس لصحيفة "غلوبس". 
ــتباًقا لخطوة  ــنة 2008 كان اس ــول يف "TheMarker" من ملحق إىل صحيفة س التح
ــة اقتصادية  ــا أقامت صحيف ــوت" عندم ــة "يديعوت أحرون ــت بها صحيف ــة قام مماثل
 "TheMarker"ــرائيل عام 2008، وتدعى "كلكاليست". مثل "غلوبس" و ثالثة يف إس
ــت. "غلوبس"،  ــبكة اإلنترن ــى ش ــا موقع علـ ــت" أيًض ــة "كلكاليس ــد لصحيف ــه يوج فإن
ــة الوحيدة يف البالد، لكن  ــت" هي الصحف االقتصادي و"TheMarker"، و"كالكاليس

باإلضافة لها، توجد الـمالحق االقتصادية للصحف الكبرى يف إسرائيل.
ــف االقتصادية، باألخص  ـــ 80 والـ 90، كانت الصح ــنوات ال ــة الطريق، يف س يف بداي
ــس"، مخصصة لرجال األعمال والعاملين يف الـمجال االقتصادي، إذ أن النظام  "غلوب
ــائد يف البالد منذ إقامة دولة إسرائيل وحتى تلك الفترة كان بعيًدا عن  الـمايل الس
ــمايل، ولذلك فإن الوعي االقتصادي عند الـمواطنين لـم يكن متطوًرا  النظام الرأس
ــن القرن الـماضي،  ــنوات الـ 90 م ــال اليوم. بدأ التحول يف منتصف س ــا هو الح كم
عندما تسلـم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقاليد الحكم سنة 1996. نتنياهو الذي 
حصل علـى لقب ثاٍن يف مجال إدارة األعمال من معهد "ماستشوستس" التكنولوجي 
ا من النظام الرأسمايل األمريكي، وحاول أن  يف بوسطن، الواليات الـمتحدة، تأثر جًدّ

يغير النظام الـمايل يف إسرائيل إىل نظام يميل أكثر نحو الرأسمالية.
ــنوات الـ 90 وبداية سنوات الـ 2000، أسست إسرائيل  يف تلك الفترة أيًضا، نهاية س
ــة باإلضافة إىل التغيرات  ــال الهاي-تك، هذه الـمكان ــا دولًة عظمى يف مج مكانته
ــادي يف البالد.  ــي يف الـمجال االقتص ــادة الوع ــو أدت إىل زي ــا نتنياه ــي أجراه الت
ــن حتى يف حينه كان  ــادي تلك الفترة باالزدياد، لك ــدأ الوعي يف الـمجال االقتص ب
ــن يف مجال الهاي- تك  ــتثمرين والعاملي ــي مقتصر علـى رجال األعمال، الـمس الوع
ــنوات الـ 2000،  ــكان مع بداية س ــاد. بدأ الوعي االقتصادي عند باقي الس واالقتص
عندما دخلت إسرائيل أطول أزمة اقتصادية عرفتها البالد. يف تلك الفترة عين رئيس 
ــية  ــو وزيًرا الـمالية. الخطوات القاس ــارون، بنيامين نتنياه ــوزراء آنذاك، أرئيل ش ال
ــدة تقليصات يف  ــملت ع ــو لـمحاربة األزمة الـمالية، والتي ش ــي اتخذها نتنياه الت
ــتى الـمجاالت، أثرت بصورة قاسية علـى الـمواطنين وساعدت يف توسيع الفجوة  ش
ــة، باإلضافة إىل زيادة عدد الفقراء. أدت التقليصات  ــن األغنياء والفقراء يف الدول بي

إىل زيادة الوعي االقتصادي العام لدى الـمواطنين يف إسرائيل. 

تطّور الصحافة اإلسرائيلية     اإلقتصادية ومــــدى تأثيرها عىل الشارع
من ناحية أخرى، شملت التغييرات التي قام بها نتنياهو خالل فترته رئيًسا للوزراء، 
ــفته االقتصادية  ــًرا للـمالية، والتي من أراد من خاللها تحقيق فلس ــن بعدها وزي وم
ــملت أيًضا فك بعض التقييدات الـمفروضة علـى البورصة  ــوق الحر، ش الداعمة للس
ــب"، إذا أمكن القول،  ــذه التغييرات أدت إىل "تقري ــارة بالعمالت األجنبية، ه والتج
ــتثمار بعض من التوفيرات  ــم من الـمواطنين الذين بدأوا باس هذا الـمجال إىل قس
الخاصة بهم يف البورصة. هذا أدى إىل زيادة االهتمام بالـمجال االقتصادي واألخبار 
ــتثمرون يستعينون بالصحف االقتصادية لـمساعدتهم  االقتصادية، إذ أصبح الـمس

يف أخذ قرارات االستثمار.
ا يف خارطة الصحافة  ــبًيّ ــنة 2007 كان للصحافة االقتصادية مركز ثانوي نس  حتى س
ــاد العالـمي يف تلك  ــت باالقتص ــة الحادة التي عصف ــالد، لكن األزم ــة يف الب العام
السنة، أدت إىل رفع مكانة الصحافة االقتصادية، ومن تلك الفترة وحتى اليوم أصبح 
االقتصاد الـموضوع الرئيسي علـى جدول أعمال الدول العظمى يف العالـم. الحاجة 
ا لألخبار،  ــًيّ ــف االقتصادية مصدًرا أساس ــورات جعلت من الصح ــة آخر التط إىل معرف
خصوًصا أن االزمة أدت إىل انهيار عدد من البنوك الكبرى يف العالـم، باإلضافة إىل 
االنهيار يف أسواق األسهم. األزمة االقتصادية أثرت بصورة كبيرة علـى الـمواطنين، 
ــبة البطالة، حيث  ــا يف الواليات الـمتحدة وأوروبا، وأدت إىل ارتفاع حاد بنس خصوًص

وصلت يف دول معينة مثل اليونان وإسبانيا إىل أكثر من 20%.
ــتغالل الحكومة  ــالد، باإلضافة إىل اس ــة االقتصادية يف الب ــة الصحاف ــاع مكان ارتف
ــن وتقليص البرامج  ــة لزيادة الضرائب علـى الـمواطني ــة االقتصادية العالـمي لألزم
ــركات الكبيرة يف  ــاء والش ــاءات لألغني ــح واإلعف ــادة الـمن ــك زي ــة، وكذل االجتماعي
ــرائيل، أمور أدت بالصحف االقتصادية إىل تغطية الـمواضيع االجتماعية بصورة  إس
ــال الـمظاهرات  ــا دور كبير يف افتع ــعة كان له ــر؛ هذه التغطية الـموس ــاملة أكث ش
ــات آالف الـمواطنين  ــارك فيها مئ ــف 2011، والتي ش ــي حدثت صي ــة الت االجتماعي

بسبب غالء الـمعيشة والـمطالبة بالـمساواة يف تحمل العبء االقتصادي.
ــَر يف صحيفة "غلوبس" خبر لـمراسلة الشؤن االستهالكية،  ــهر حزيران 2011، ُنِش يف ش
ــض منتوجاتها،  ــعار بع ــتقوم برفع أس ــركة "تنوفا" س ــت حيوت، مفاده أن ش أيالني
ــر الخبر  ــرائييل. بعد نش ــتهلك اإلس ــعر جبنة الكوتج الـمحببة علـى الـمس ومنها س
ــبوك" تطالب "تنوفا" بالعدول عن  ــئت مجموعة علـى الشبكة االجتماعية "فيس أنش
ــذه الـمجموعة والتي بدأت بتنظيم  ــخص انضم إىل ه قرارها؛ قرابة الـمائة ألف ش
مظاهرات أسبوعية لالحتجاج علـى غالء األسعار. إىل هذه االحتجاجات انضمت أيًضا 
ــطة  ــوت واإليجارات، والتي أطلقتها الناش ــعار البي ــات طالبت بتخفيض أس احتجاج
ــبوعية يف عدة مدن  ــرات أس ــف ُنّظمت مظاه ــي ليف. خالل الصي ــة دافن االجتماعي

إسرائيلية مطالبة الحكومة اإلسرائيلية بإيجاد حل لهذه الـمشاكل. 
التغطية الـمكثفة لهذه االحتجاجات والـمظاهرات من الصحافة العامة يف إسرائيل، 
ــرات والتي بلغت  ــاص، وازدياد حدة هذه الـمظاه ــكل خ والصحافة االقتصادية بش
ــا حوايل نصف  ــارك فيه ــهر أيلول، إذ ش ــرة ُنّظَمْت يف تل أبيب بش ــا يف مظاه أوجه
ــن وإقامة لجنة  ــى الرضوخ لطلبات الـمتظاهري ــخص، أجبرت الحكومة علـ مليون ش
ــذه الـمظاهرات رفعت الـموضوع  ــاكل الـمتظاهرين، ه "تراختنبرغ" إليجاد حل لـمش

االقتصادي يف البالد إىل أعلـى سلـم أولويات الحكومة. 
ــة  ــاكل غالء الـمعيش ــرق معالجة الحكومة لـمش ــة االقتصادية لط ــة الصحاف مواكب

ــي طالب  ــرى الت ــاكل األخ ــكان والـمش واإلس
ــا، وأيًضا متابعة مواضيع  الـمتظاهرون بحله
ــة التي يحصل  ــة التفضيلي ــق بالـمعامل تتعل
عليها األغنياء من مؤسسات الدولة والبنوك، 
ــوفا ونوحي دانكنر الذين  ــحاك تش مثل يتس
ــة من دفع  ــاءات من الدول ــالن علـى إعف يحص
ــون للبنوك،  ــم من الدي ــطب قس الضرائب وش
ــع الضرائب  ــوم الدولة برف ــل تق ويف الـمقاب
ــة عجز  يف  ــن لتغطي ــي الـمواطني ــى باق علـ

الـميزانية بمقدار 46 مليار شيقل.
ــة العالـمية  ــة االقتصادي ــة االمر: االزم خالص
إىل  ــة  باإلضاف ــوم،  الي ــى  حت ــتمرة  الـمس

ــت يف  ــي حصل ــة الت ــات االجتماعي االحتجاج
ــال  الـمج يف  ــدم  التق ــدم  وع  ،2011 ــف  صي
ــي، جعل الـمجال االقتصادي يسيطر  السياس
ــرائيل. هذا  ــث العام يف دولة إس علـى الحدي
ــارع  ــرأ علـى الحديث يف الش ــر الذي ط التغيي
ــر  تأثي ــدرة  ق ــود  صع إىل  أدى  ــرائييل  اإلس
ــبب زيادة الوعي  ــة االقتصادية، وبس الصحاف
ــن نتيجة ألحداث  ــادي لدى الـمواطني االقتص
السنوات األخيرة وتغطية مواضيع اجتماعية 
ــة، لـم تعد الصحافة  من الصحافة االقتصادي
ــن  الذي ــراء  ق ــى  علـ ــرة  مقتص ــة  االقتصادي
يعملون يف مجال االقتصاد والهاي-تك، إنما 

تشمل قّراء من "عامة الشعب".

 الخطوات القاسية التـي اتخذها 
نتنياهو لـمحاربة األزمة الـمالية، 
والتـي شملت عدة تقليصات يف 

شتى الـمجاالت، أثرت بصورة 
قاسية عىل الـمواطنين وساعدت 

يف توسيع الفجوة بين األغنياء 
والفقراء يف الدولة



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

WWW.ILAM-CENTER.ORG 14

2013 “u9≠ ©4® œbF�«qOz«dÝ≈ w� ÒwMOD�KH�« ÒwÐdF�« lL²−LK�  Òw�öŽ≈ e????????�d� ≠ Âö?????????Ž≈

WWW.ILAM-CENTER.ORG 15

2013 “u9≠ ©4® œbF�«

ــبت علـى  ــرائييل بتقديم فقرة عرضت أيام الس ــي يف التلفزيون اإلس ــت زعب عمل
ــع قناة (ART) يف برنامج  ــدار عامين حول حوادث الطرق، ثم انتقلت للعمل م م
ــتركت  ــذي كان يبث من رام اهللا، وبعدها عكا ثم الناصرة. اش ــرق" ال "ديوان الش
ــاركة وفد  ــتوى العالـم العربي ضمن مش ــدة مؤتمرات يف األردن علـى مس يف ع
ــطيني؛ باإلضافة إىل ذلك، كانت زعبي مهتمة وفعالة يف  صحايف وإعالمي فلس
ــاء) الذي جمع سيدات  ــبيبة الحيفاوية، وكانت عضوة يف (ائتالف النس حركة الش
ا.. عملت يف  ــًنّ ــدة بينهن وأصغرهن س ــاة العربية الوحي ــت الفت ــات، كان ويهودي
ــال التدريس لفترة وجيزة، ثم قررت العودة إىل خوض غمار اإلعالم، باإلضافة  مج
ــال ورفع  ــيدات األعم ــمين" لس ــدة جمعيات، منها "ياس ــة يف ع ــا فاعل إىل كونه
ــيرة" لذوي  ــطراوس وكرام بلعوم، وجمعية "مس ــة الـمرأة بقيادة عوفرا ش مكان

االحتياجات الخاصة، وجمعية "مريم لـمكافحة السرطان".
ــجال":  "إذا كنت تعمل يف مجال اإلعالم،  ــول زعبي يف بداية مقابلتها مع "س تق
هناك دائًما حدود أو أجندة، يف أغلب األحيان لـم أتبع هذه األجندة، ودائًما كان 

لدي ما يقال حتى لو بطريقة غير مباشرة."
>> لـماذا اخترت إنشاء موقع إنترنيت وليس صحيفة مطبوعة؟ 

ا علـى السؤال: الصحف الـمطبوعة ال زالت موجودة، لكن شعبيتها  تقول غادة رًدّ
ا، %75 من  ــاب نسبًيّ ــتمر لدى القراء، نحن نتحدث عن مجتمع ش يف انخفاض مس
ــبابي، يمضي  طيلة  ــكان العرب هم تحت سن (35) عاًما، مجتمعنا ش ــبة الس نس
ــب  ــل واإلنترنت بهدف الحصول علـى معلومات حس ــبكات التواص وقته أمام ش
ــه، نحن نتحدث عن جيل "ديناميكي" مثقف وذكي،  يرغب بالتواصل مع  متطلبات
ــبوع ليقرأ ما حصل  ــالل اإلنترنيت، جيل ال يقبل انتظار نهاية األس ــم  من خ العالـ

يف بداية األسبوع، نحن يف عصر التكنولوجيا والتقدم والتواصل، وهذا واحد من 
الدوافع إلقامة موقع إلكتروني محتلن بمعاييره ومضامينه الـمختلفة يف شتى 
الـمجاالت. أعتقد أن الصحف الصادرة يف نهاية األسبوع  يجب أن توفر للقارئ ما 

ال يقرأه خالل األسبوع عبر الـمواقع. 
وتضيف: مع هذا الكم الهائل من اإلعالم يجب التنويه إىل ضرورة تقديم صحافة 
ا أو مراسًال.  مهنية وموضوعية، فليس كل من أمسك كاميرا يمكن اعتباره صحافًيّ

>> هل تحدثينا عن الخطوة األوىل يف إنشاء الـموقع؟
ــل ما يقارب  ــام 2006، وهناك قت ــر الحرب علـى لبنان ع ــرة بدأت إث ــي: الفك زعب
ــبب عدم الوعي  ــمال البالد والناصرة، وبس ا يف الداخل من ش ــطينًيّ ا فلس 18 عربًيّ
ــدأت تنفيذ الفكرة بدعم من  ــة التصرف يف حاالت الطوارئ، ب ــكايف حول كيفي ال
ــم، وكنا يف ذلك  ــل وبدأنا بجمع طاق ــال، وضعنا  خطة عم ــي وهو رجل أعم زوج

الحين طاقًما صغيًرا يقدس معنى الصحافة الـمهنية.
وتضيف:  يتميز موقع "ُبـكرا" بتأثيره علـى أولويات الـمتصفح اليومية، إذ نجح أن 
ــاكل  يواجهها مجتمعنا،  ا، يطرح قضايا ومش ا توعوًيّ ا حقيقًيّ يكون مصدًرا إعالمًيّ
ــتهزاء بالـمتصفح،  ــدم االس ــارئ وع ــي الفكري للق ــى احترام الوع ــرص علـ ويح
ويحرص منذ تأسيسه علـى تكثيف الثروة الـمعلوماتية يف الـمجاالت الـمختلفة 

مثل أخبار االقتصاد، والصحة، والفن وغيرها من الـمواضيع.
>> هل قررتم منذ البداية أي الـمضامين سيقدمها الـموقع للقارئ؟

ــيس الـموقع وضعت األجندة واالستراتيجية، وهذه أتت  ــك. منذ تأس زعبي: ال ش
بعد دراسة من مختصين الحتياجات الـمتصفح العربي يف اإلنترنيت بشكل عام، 
والـمتصفح يف الداخل الفلسطيني بشكل خاص، وضعنا أجندة تلبي احتياجات 
ــطيني يف الداخل، يمكن القول  ــعب الفلس ــرائح مختلفة من أبناء الش أجيال وش
ــل أن يقرأ  ــت، أي األخبار كنت أفض ــوال الوق ــدي رافقتني ط ــورة ابني ع إن ص
ــه علـى جميع  ــل علـى تطبيق ــا أوده البني أعم ــده أن  يرى؟ وم ــور أري وأي الص

الـمتصفحين.
>> هـل يمكننا الـقـول إن اإلنترنيت "مربح"؟

ــن أن تكون "بزنيس" فهو مخطئ، ومن يفكر  ــي: من يعتقد أن الصحافة يمك زعب
ــيس "بزنيس" خاص به بإمكانه إنشاء شركات خاصة يف مجال العقارات،  يف تأس
ــن الـمنبر الصحايف ليس تجارة، خاصة أن  ــويق، ولك أو يف مجال اإلعالنات والتس
ــذي القرارات، الصحافة  ــدر قوة  وعامل مهم يف التأثير علـى متخ ــة  مص الصحاف
ــابق. يف  ــر حقيقي ألي متصفح لـم يكن بإمكانه التعبير بكلـمة حق يف الس منب
موقع "ُبكرا" ال نصل خط النهاية يف الـمصاريف، فنحن دائمو التجدد يف البرامج 
ــات الـمتصفحين، وهذا كله  ــي وتلبي رغب ــى مع العصر التكنولوج التي تتماش
ــب تكريس جهود عدة، أهمها الجهد االقتصادي، وصدًقا لـم نفكر يف الربح  يتطل
ــط بيئة  ا، وس ــادي، وأؤكد مرة أخرى أنني أرى  بـ "ُبكرا"  منبًرا مؤثًرا صحافًيّ الـم

تفتقر فعًال إلعالم مهني وموضوعي.
>> هل يؤثر عدم سعيكم للربح الـمادي عىل معاشات الصحافيين والـمراسلين؟ 

ــدر موظفينا يف  ــرا" يحترم موظفيه، نق ــن االثنين، موقع "ُبك ــي: ال عالقة بي زعب
الـمكتب ويف الـميدان وفًقا لكفاءاتهم، بل وأكثر من هذا، نعمل جاهدين علـى 
ــتثمار يف اإلنسان. إذا كان هناك دورات  تطوير بعض الكفاءات ألننا نؤمن باالس
تنظم فإننا نعمل علـى دمجهم يف فيها، وإذا كانت هناك مؤتمرات خارج البالد 
ــت إليه الصحافة  ــتوى الذي وصل ــم إليها، نحن نرى الـمس ــردد يف ابتعاثه ال نت
ــا، لكن علـى  ــول إننا ننجح دائًم ــن لالرتقاء بها، ال أق ــعى جاهدي الـمحلية ونس

األقل لنا محاوالت.
ــى الوضع االقتصادي السيء للـمؤسسات اإلعالمية  وتضيف زعبي: يجب أال ننس
الـمحلية، فأنا أدير موقًعا يخاطب األقلية الفلسطينية، وهذا بحد ذاته تحٍدّ يجب 
ــات الحكومية  ــات الـمؤسس تجاوزه والتعامل معه، وأنتم أكثر دراية منا بسياس

 • سوق اإلعالنات ال يدعم 
بالشكل الـمطلوب، والشركات 

الكبرى تجهل احتياجات 
مجتمعنا وقوته الشرائية.

 • نعمل قدر اإلمكان علـى 
تجاوز الصورة والخبر، والتعمق 

يف الـمواد اإلخبارية التي 
نقدمها للقارىء.

 • لدينا خطوط حمراء تتمثل 
يف عدم تشجيع القارئ علـى 
ما يمس النسيج االجتماعي 

الـموحد.

ــر الداعمة لنا؛ رغم هذه الصعوبات نعمل  غي
علـى إيفاء موظفينا حقوقهم دون انتقاص، 
أوًال ألننا نحترمهم وثانًيا ألن ذلك يصب يف 

مصلحة الـموقع.
>> كيــف تفســرين االســتقاالت يف مجال 

اإلعالم عموًما ومن الـموقع خصوًصا؟
ــة يمكن أن تقدم  ــي: أوًال يف كل مؤسس زعب
ــتقاالت، لكن إذا تحدثنا عن موقع "ُبكرا"   اس
ــاس مادي  ــتقاالت  لـم تقدم علـى أس فاالس
أو معاملة غير الئقة، قدمت ألن الطرف اآلخر 
ــرى للعمل، أو  ــاالت أخ ــث عن مج ــد البح يري
ــه للتعليم األكاديمي،  للـمبادرات، أو التوج
يكن لدينا موظف عمل أقل من 3 –4 سنوات، 
ــدم مــن  ــى أن الـموظف ق ــدل علـ ــذا ي وه
ــتطيع  ــة كل ما يس عمله الـمهني للـمؤسس
ــا يف "ُبـكرا" نبحث  ــه، ونحن أيًض أن يـقـدم
ــر صحي  ــدة، وهـذا أم ــات الجدي ــن الطاق ع

للـمكتب والـموظف يف آن.
ــنا موقع  ــد علـى أننا لس ــن الـمهم التأكي م
ــى  ــار ال يغط ــادث االنتح ــًال ح ــور" ، فمث "ص
ــكل عابر، بل نحاول التطرق إليه من عدة  بش
جوانب، مهنيتنا يف التغطية دفعت جمعية 
ــى منصتها،  ــا للحديث علـ ــرم" لدعوتن "بطي
ــابق،  بينما لـم تكن لتدعو أي عربي يف الس
هذا جواب حول مهنيتنا يف متابعتنا الخبر 
ــلفت ذكره فيما يتعلق  والحرص علـى ما أس
ــس لطفل يف  ــب التوعوي، حادث ده بالجان
ــب ال يمر مر الكرام عندنا، وهذه طبيعة  النق
ــة، وهذا ما يؤدي  ــل مرهقة، لكنها مهني عم
ــادوا علـى تقديم  ــلين اعت ــرب" مراس إىل "ه

صورة وخبر مؤلف من أربعة أسطر.
ا  >> إًذا هل تعتبرين "ُبكرا " مشروًعا اجتماعيًّ

ا؟  أوسع من كونه منبًرا إعالميًّ
أن  إىل  ــت  نوه ــي  حديث ــة  بداي يف  ــادة:  غ
ــالة ومصدر  ــس "بيزنس" ، فهو رس "ُبكرا" لي
ــوة، قمنا بتغطية أوضاع األطفال الغزيين  ق
ــا  وجندن ــرائيلية،  اإلس ــفيات  الـمستش يف 
ــنا وموقعنا للتبرع لهم. قمنا بتغطية  أنفس
ــدارس، حيث اضطر  ــدى الـم ــدث يف إح ما ح
ــم عدة أيام، ثم  الطالب للـمكوث يف بيوته
ــم وتابعنا أوضاع األطفال  وصلنا إىل بيوته
ــا، الضغط علـى  ــدر قوتن ا، هذا مص ــخصًيّ ش
ــي من أجل  ــرار، التحرك اإلعالم ــذي الق متخ
ــايف يتضمن  ــروعنا صح ــر، ونعم مش التغيي
ــا نفخر به. نحن دائًما نحرص  جانًبا اجتماعًيّ
ــع بهدف توعوي  ــى طرح قضايا الـمجتم علـ
ــا  دائًم ــك  ذل ــود  يع أن  ــن  آملي ــي،  وحقيق

اختيرت السيدة غادة زعبي، مؤسسة ومديرة موقع "بكرا"، واحدة من الشخصيات النسائية الـمؤثرة يف 
الـمجتمع الفلســطيني يف إســرائيل قبل عامين، وذلك بعد مبادرتها إلقامة الـموقع ونجاحه. تحمل 
زعبي اللقب األول يف اللغة اإلنجليزية، وهي من مواليد حيفا، تعود أصول ذويها إىل قرية الســمارية 
الـمهجرة (قرب قرية الـمزرعة يف الجليل الغربي)، بدأ مشــوارها اإلعالمي يف "صوت إســرائيل باللغة 

العربية"، وشاركت يف عدد من الدورات بموضوع الصحافة.

غادة زعبي لـ "سجال":

"بكرا" مـشــروع 
إعالمي توعوي يطرح 

ا ا مخـتـلفـً خـطـابـً
أجرى الحوار: أمل جّمال وسماح بصول



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

WWW.ILAM-CENTER.ORG 16

2013 “u9≠ ©4® œbF�«qOz«dÝ≈ w� ÒwMOD�KH�« ÒwÐdF�« lL²−LK�  Òw�öŽ≈ e????????�d� ≠ Âö?????????Ž≈

WWW.ILAM-CENTER.ORG 17

2013 “u9≠ ©4® œbF�«

بالفائدة علـى قرائه ومتصفحيه.
>> من يعتبر منافًسا لـ "ُبكرا" يف الـمضمون؟

زعبي: ال أريد التحدث عن الـمنافسة وال أتخيل 
أننا ننافس أحًدا، نحن موقع له أجندته وإيمانه 
واستراتيجيته، ويحمل رسالة حقيقية، أمًال يف 
ــح. من يدخل  ــل تثقيف إعالمي صحي أن يحص
ــواًء الصحة،  ــا يف موقع "ُبكرا"، س ــة الزواي كاف
ــر والتحقيقات، وحتى  ــاد، أو التقاري أو االقتص
ــرص يف أن تكون  ــة، يالحظ الح ــن والرياض الف
ــورات والـمضمون  ــر التط ــا محتلنة بآخ الزواي
ــنكمل  ــاء اهللا س ــي، وإن ش ــي الحقيق الـمهن

طريقنا بمساعدة الطاقم الـمهني الـموجود.
>> كيف تقيمين وضع اإلعالنات، وهل تحظون 

بحصة  من "كعكة اإلعالنات"؟
ــى  علـ ــكايل  إش ــات  اإلعالن ــوع  موض ــي:  زعب
ــتثمار يف األقلية  ــون االس ــتويين، األول ك مس
ا، ال يتعدى الـ %3، ومن  الفلسطينية قليل جًدّ
ــات، وليس  ــركات اإلعالن ــإن ش ــة أخرى ف ناحي
ــام"، ال تفهم  ــة الحكومي "الالب مكتب الدعاي
ــدر أصًال  ــع العربي وال تق ــات الـمجتم احتياج
ــتهلك العربي. جزء من  ــرائية للـمس القوة الش
ــركات  التحديات التي نواجهها زيارة تلك الش
ــتثمار  ــرح لها بالتفصيل عن ضرورة االس والش
ــي  فيما يتعلق بـ  ــالن يف اإلعالم  العرب واإلع
ــتثمار بالعربي  ــح، االس ــام" فاألمر واض "الالب
ـــ %3، وهناك  ــدى أيًضا ال ــًدا وال يتع ــل ج قلي
ــة العربية  ــات تصلح للترجمة للغ عدة مناقص
ــالم العربي  ــرها يف اإلع ــن "الالبام" ال ينش لك
ــر من اإلعالنات التي يحتاج   أصًال، هناك الكثي
ــم بها لكنها ال  ــح أن يكون علـى علـ الـمتصف

تنشر يف وسائل اإلعالم العربية.
>> تلقينــا وعــًدا مــن "الالبام" برفع نســبة 
اإلعالنــات الـمخصصــة للـمجتمــع العربي إىل 

%8، هل بدأ التحول؟
ــة فيما  ــر مطمئن ــورة غي ــف الص ــي: لألس زعب
ــات؛ كانت يل  ــة اإلعالن ــيم كعك ــق بتقس يتعل
ــات يف "الالبام" ولكن األمور تسير ببطئ  جلس
ــالم  ــام" إىل اإلع ــه "الالب ــوم توج ــديد. الي ش
ــة التدريج" (וועדת  ــي للتواصل مع "لجن العرب
מדרוג) التي  تعمل علـى فحص دقيق لنسبة  
ــن يف الـمواقع، وتجبي منا مبلًغا  الـمتصفحي
ــم تدريج  ــذا الفحص كي يت ــل ه ا مقاب ــهرًيّ ش
ــى اإلعالنات،  ــايل الحصول علـ مواقعنا وبالت
ــك أن اإلعالم العربي يعاني من "فقر"،  وال ش
ــواب العرب يف  ــروض أن يقوم الن ــن الـمف وم

الكنيست بدعم هذه القضية. 
>> كم عدد الـموظفين يف "بكرا"؟

ــوم 36 موظًفا، من ضمنهم  زعبي: عددهم الي

ــلون يف  ــررون، ومزودو الـمضامين، والـمراس ــم التقني، والبرمجة، والـمح الطاق
الـميدان، إىل جانب  طاقم "الـميديا"، والطاقم الذي يعمل يف "ُبكرا تي يف" .

>> بمــا أن هناك عمل علـى إنتاج برامج، هل فكرتــم يف خوض تجربة التلفزيون 
العربي؟

ــون العربي، وال نفكر يف خوضها ألن العمل  ــي: لـم نتقدم لـمناقصة التلفزي زعب
ــوية كيف  ــرة وميزانيات ضخمة، وقد رأينا س ــاج إىل جهود كبي ــي يحت التلفزيون

انهارت تجربة التلفزيون العربي بسبب شح الـموارد، إضافة إىل أسباب أخرى.
>> هل فكرتم مثال يف تطوير "تلفزيون" خاص بالـموقع؟

ــي زاوية خاصة نقوم  ـــ "ُبكرا تي يف"، وه ــمى ب ــي: نعمل علـى إنتاج ما يس زعب
ــرض األفالم. نحاول يف  ــا الـمصورة، باإلضافة إىل ع ــن خاللها بعرض إنتاجاتن م
"ُبكرا تي يف" أن ننتج برامج خاصة بالـمجتمع تخاطب كل األجيال، فهناك نشرة 
إخبارية وأخرى فنية وبرامج أخرى موسمية، فمثًال نحن نعمل علـى إنتاج برنامج 
تلفزيوني لالنتخابات الـمحلية، وإنتاج برنامج آخر خاص برمضان (مطبخ). نعي 
ــار البيئة الـمتلفزة، ويقضي طوال  ــباب موجود اليوم يف مضم جيًدا أن جيل الش
ــى البقاء يف هذه  ــل جاهدين علـ ــبوك"، لذا نعم ــوب و"الفيس وقته أمام الحاس

البيئة.
>> اال تخيفك سرعة "الفيسبوك" يف تصيد األخبار؟ أال تعتبرينه منافًسا؟

ــع صحايف، ألن  ــة الـمختلفة  بموق ــبكات االجتماعي ــن مقارنة الش ــي: ال يمك زعب

ــخصية للفرد، وليس كل "ستاتوس" يكتب علـى  ــبوك" اخترق الحياة الش "الفيس
ــن، إذا لـم  ــيف ذي الحدي ــبوك" كالس ــي وله مصداقيه. "الفيس ــبوك مهن الفيس
ــن أبًدا  ــامل، ال يمك ــيؤدي به إىل دمار ش ــتخدامه س ــخص كيفية اس ــرف الش يع
مقارنة موقع صحايف يقوم علـى أجندة مهنية ومصداقية يف تناول األخبار، بما 
ــر يف "الفيسبوك" دون وجود رقيب  يتأكد من صحتها ومصدرها. عندما يقع   ينش
ــر صور الضحايا مراعاة لشعور أهلهم، ونرفض أن نكون  حادث طرق  نتأخر يف نش

السباقين يف جرح مشاعر الـمتصفحين.
>> إىل أين تتجه مواقع اإلنترنيت حسب رأيك؟ 

ــدد مرة أخرى علـى أن يل  زعبي: ما يعنيني هو ما أقدمه لقرائي يف "ُبكرا"، وأش
دوًرا يف التوعية، ودوًرا يف الثورة الـمعلوماتية، ودوًرا يف التنشئة الـمجتمعية، 
ودوًرا يف الحفاظ علـى الثوابت الوطنية التي تربينا عليها، ومواكبة التطورات، 
وهذا ما أطمح إليه وهذه رسالة موقعنا. هنالك العديد من الـمواقع، منها قطرية 
ــة  ــوق حرة والـمنافس ــل أجنداتها وال أتابعها، الس ــة، وصدًقا أجه ــرى محلي وأخ

متاحة.
>> هل هنالك خطوط حمراء وحدود ومنع نشر؟

ــزب أو مجموعة، نعكس  ــتقل ال ينتمي إىل أي ح ــن موقع تقدمي مس ــي: نح زعب
ــة أيًضا قدر اإلمكان، نحاول  ــال الـمجتمع ونحاكي قضاياه وتطوراته اإليجابي ح
ــر الحواجز،  ــر أحياًنا تقارير تعتبر من الـمحرمات يف مجتمعنا بهدف كس أن ننش

ــة  منص ــح  نمن أن  ــرى  أخ ــا  أحياًن ــاول  ونح
ــن يعترض  ــرائيلية. هناك م ــخصيات إس لش
ــواب ألننا نحترم  ــاءل: لـماذا هم؟ الج ويتس
قراءنا ونهدف إىل إيصال الصوت اإلسرائييل 
ــؤولية  ــراء- عليهم مس ــم – أي الق لهم، وه
ــا أن يعي  ا لن ــن الـمهم جًدّ ــاذ القرار. م اتخ
ــد،  لبي ــف  ومواق آراء  ــي  العرب ــح  الـمتصف
ــرائيليين،  ولفني، وبينيت، وغيرهم من اإلس
حتى يعرف ما يدور يف فلكه من آراء عنصرية 

أو قرارات مصيرية.
ــإن لنا أجندتنا  ــبة للخطوط الحمراء ف بالنس
التي نحرص علـى تطبيقها، فنحن ال نشجع 
ــتقبل العام  قراءنا علـى أمور تمس بالـمس
ــة  ــل، فقضي ا يف الداخ ــطينًيّ ــا فلس مجتمًع
ــة طرحناها بصراحة، وعلـى  الخدمة الـمدني
الرغم من ذلك فهناك خطوط حمراء، نرفض 

ــجع علـى الخدمة الـمدنية مثًال. ويف  أن نش
ــه نرفض أن يكون لنا خط واضح  الوقت نفس
ــورية، فكما هو مجتمعنا  ــألة الس يف الـمس

منقسم، نحن أيًضا منقسمون. 
>> هل لديكــم معطيات دقيقة عن نســبة 

تصفح الـموقع؟
ــام عادية  ــه ويف أي ــن القول إن ــي: يمك زعب
ــر،  ــف زائ ــن 820 إىل 840 أل ــا بي ــاك م هن
ــع العربي و40 %  ــم %60 من الـمجتم منه
ــدد يرتفع بـ  ــذا الع ــم العربي. ه ــن العالـ م
ــام الـمتصفح  ــبوع. اهتم ــة األس %60 نهاي
ــي الـمحيل يظهر يف األخبار الـمحلية،  العرب
ــن العالـم العربي   ــم الـمتصفح م فيما يهت
ــواًء  ــاص بالـموقع، س ــا الخ ــم الـميدي بعالـ

بالـمسلسالت أو األغاني. 

من يعتقد أن الصحافة يمكن 
أن تكون "بزنيس" فهو 

مخطئ، ومن يفكر يف تأسيس 
"بزنيس" خاص به بإمكانه 

إنشاء شركات خاصة يف 
مجال العقارات، أو يف مجال 

اإلعالنات والتسويق..
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بقلـم: الصحايف حامد إغبارية، 
محرر صحيفة "صوت الحق والحرية"

ــالم والصحافة  ــع اإلع ــن واق ــث ع ــد الحدي عن
االقتصادية يف الداخل الفلسطيني، ال يمكننا 
ــا،  ــادي لـمجتمعن ــع االقتص ــن الواق ــه ع فصل
ــى له، وهو  ــا االقتصادي يرث ــا أن واقعن فكم
ــتهالكي وغير منتج، وليست  اقتصاد تابع، اس
ــة، ويكتفي  ــات اقتصادية َجْمعي ــه طموح لدي
ــٌبّ يف الغالب  ــات، بمعنى أن همه ُمْنَص بالفت
ــهر ، علـى  ــى لقمة العيش ومصروفات الش علـ
ــرة، وعلـى االستمرار يف  ــتوى الفرد واألس مس
الحياة علـى مستوى الـمجموع، كذلك هو حال 
ــادي يف الداخل. ويف الحقيقة  اإلعالم االقتص
ا  ال نستطيع أن نقول إن عندنا إعالًما اقتصادًيّ
ــع  يق ــاد  االقتص ألن  ــة،  اقتصادي ــة  صحاف أو 
ــالم الـمحيل.  ــلـم اهتمامات اإلع ــفل س يف أس
ــن معلومة  ــد أن تبحث ع ــا تري ــن َثَمّ عندم وم
اقتصادية فإنك ستبذل جهًدا كبيًرا حتى تجد 
ــا وهناك يف تلك الصحيفة  ا هن خبًرا اقتصادًيّ
أو ذلك الـموقع اإللكتروني، وهي يف األساس 
ــاة مأخوذة من اإلعالم  أخبار ومعلومات منتق
ــرد أكثر مما  ــق بقضايا تهم الف ــري، تتعل العب
تهم الـمجتمع إال فيما ندر . هي أخبار تتحدث 
ــية أو  ــلع األساس ــعار الس ــب أو أس ــن الضرائ ع

أسعار الوقود أو العمالت، وما شابه ذلك.
ــببين رئيسيين لهذه  يمكن القول إن هناك س
ــائل  وس ــات  باهتمام ــق  يتعل األول  ــة؛  الحال
ــائل  ــلـم أولوياتها، إذ أن كافة وس اإلعالم وس
ــادًرا) تهتم بالـمواضيع الخفيفة  اإلعالم (إال ن
ــذب الجمهور،  ــأنها ج الترفيهية، والتي من ش
ــا  ــر بالقضاي ــن واآلخ ــن الحي ــم بي ــا تهت وربم
ــقاط  ــاب إس ــن ب ــة (م ــية واالجتماعي السياس
الواجب!!)، ولكن حتى هذه تعرض بصورة فجة 
ــال تفصيلها.  ــلبية، ليس هنا مج ــار س وذات آث
والسبب الثاني عدم وجود تخصصات إعالمية 
ــال  ــون يف مج ــاد، فالعامل ــال االقتص يف مج

ــات العمل الصحايف،  ــا إىل مقوم ــيل يف غالبيتهم يفتقرون أساًس ــالم الـمح اإلع
ــك عن التخصص يف  ــر متخصصين يف اإلعالم، ناهي ــم أيًضا غي ــم يف غالبيته وه
ــية وغيرهما. ثَمّ إن مالكي  ــال من الـمجاالت، مثل االقتصاد والعلوم السياس مج
ــون بالتخصصات،  ــا، ال يهتم ــالم، الذين يهمهم الربح الـمادي أساًس ــائل اإلع وس
فتجد الصحايف يخوض يف جميع القضايا والـملفات (تكتشف يف نهاية الـمطاف 
ــيلة اإلعالم بتخصيص زوايا اقتصادية  ا منها)، ومن َثَمّ ال تهتم وس أنه ال يجيد أًيّ
ــا االقتصادية  ــات، وتعالج قضايا مجتمعن ــكاًرا وحلوًال واقتراح ــل آفاًقا وأف تحم
ــيلة إعالم (مكتوبة أو إلكترونية) تهتم  ــية، ونادًرا ما تجد وس وهمومه الـمعيش

بالـملف االقتصادي يف الداخل الفلسطيني.

ك  ـِ وسبب ثالث يمكن أن يضاف إىل السببين أعاله، هو ارتباط مجتمعنا الـمستهل
ــى الخروج من عنق  ــج، وعدم قدرته علـ ــرائييل الـمنت ــا بالـمجتمع اإلس اقتصادًيّ
ــا بالـملف  ــط ارتباًطا وثيًق ــف االقتصاد مرتب ــه أن مل ــك في ــة. ومما ال ش الزجاج
ــا، وألن مجتمعنا  ــاص بمجتمعن ــري واالجتماعي) الخ ــك الفك ــي (وكذل السياس
ا، فإن هذا الوضع  ــا واجتماعًيّ ا وفكرًيّ ــًيّ ــكل (حتى اآلن) وحدة واحدة سياس ال يش
ــش االقتصاد  ــرورة ويبقينا علـى هام ــادي بالض ــى الـملف االقتص ــس علـ ينعك
ــية وفكرية واجتماعية، فإننا نقصد  ــرائييل. (عندما نتحدث عن وحدة سياس اإلس
ــه، وهذه  ــية توجه ــذا يحتاج قيادة سياس ــى مجتمعنا، وه ــب علـ ــع الغال الطاب

ا). القيادة غير موجودة فعلًيّ
****

ــذا االرتقاء.  ــاك حافز له ــد أن يكون هن ــالم االقتصادي ال ب ــي باإلع ــي نرتق  لك
ــذه الـمرحلة، هو تحول مجتمعنا يف الداخل  ا يف ه ــز الذي أراه، وإن نظرًيّ والحاف
ــادي، يف طريقه إىل أن يكون منتًجا، وهذا ال  ــتهلك إىل فاعل اقتص من مجرد مس
ــنى إال من خالل منظومة سياسية – اجتماعية – فكرية واحدة، تتبنى فكرة  يتس
ــه، دون أن ينتظر تكرم الـمؤسسة  ــه بنفس الـمجتمع العصامي الذي يبني نفس

ــذه الفتات  ــات، ولتكن ه ــمية عليه بالفت الرس
ــع  ــب الـمجتم ــد عص ــاهم يف ش ــات تس إضاف
ــاس  أو  العصامي، ولكن ال أن تكون هي األس
ــا هي الحال اآلن) للـملف  الـمتكأ الوحيد (كم

االقتصادي عندنا.
بهذا الفهم ومن هذا الـمنطلق يمكن أن ينشأ 
عندنا إعالم اقتصادي  فاعل ذو تأثير ومتفاعل 
ــا ال أتحدث عن  ــة. أن ــا االقتصادي ــع القضاي م
ــات ثقيلة،  ــن بنوك وال عن صناع بورصة وال ع
ــس لبدايات نوع من  ــدث عن وضع أس إنما أتح
ــم الواقعي  ــادي (مع الفه ــتقالل االقتص االس
ــرائييل...).  ــا الـمرتبط باالقتصاد اإلس لوضعن
ــل أن 200  ــي فكرة:  تخي ــرب مثاًال وأعط وأض
ــاهم كل منهم بـ  ــل س ــن الداخ ــل أعمال م رج
ــروع اقتصادي محيل  ــف دوالر لبناء مش 100 أل
ــات  لـمنتج ــًال  ــروع معم الـمش ــذا  ه ــن  (وليك
ــيكون عندك 20  ــًرا)، س ــًال ال حص ــب؛ مث الحلي
ــيقل. هذا  ــون دوالر، أي نحو 80 مليون ش ملي
ــنا الـمحلية، ومن شأنه أن  مبلغ كبير بمقاييس
ــاهم يف حل  ــاريع أخرى، وأن يس ــس لـمش يؤس
ــكلة البطالة، وأن يساهم يف سوق  جزء من مش

محلية منتجة أيًضا وليست مجرد مستهلكة.
ــيل  الـمح ــالم  اإلع أن  ــف  أضي أن  ــتطيع  وأس
ــوم مجتمعنا  ــدي، الذي يحمل حقيقة هم الج
ــادر  يب أن  ــه  ــل، يمكن الداخ ــطيني يف  الفلس
ــن الـمبادرات  ــاذج الناجحة م ــف النم إىل كش
ــة وتقديمها أمثلة تؤكد  ــة الـمحلي االقتصادي
أن بإمكاننا بناء اقتصاد محيل، وبذلك تساهم 
ــادرات جديدة.  ــجيع مب ــائل اإلعالم يف تش وس
ولكن... نحن يف الحقيقة نحتاج إىل انقالب أو 
ثورة فكرية يف التعامل مع حالنا االقتصادية، 
وهذا يحتاج شجاعة (ال مغامرة وال انتحاًرا كما 
ــا بقدراتنا  ــض)، ويحتاج إيماًن ــد يخيل للبع ق
ــن التبعية  ــع االقتصادي م ــى تغيير الوض علـ
ــتقاللية أو االكتفاء الذاتي،  ــوع من االس إىل ن
ولو يف جزء من الفروع االقتصادية ذات الطابع 

االستهالكي.

إعالم قاصر ومجتمع مستهلك: 
عن غـيـاب الصحافـة االقتـصاديـة       يف إعالمنا الـمحيل

أكثر من Status... وإعالمي
 الصحايف عميت سيجل، مراسل سياسي يف القناة الثانية: "أتهم البيد 
ــالء العرق،  ــبب يف غ ــطاينتس بأنه الس ــابق ش اليوم وزير الـمالية الس
ــروبات الروحية الرخيصة. شطاينتس أدعى بدوره علـى ان  وبقية الـمش
ــا ترى األصدق؟!  ــه، فمن ي ــد يكذب، وقرار الغالء اتخذه البيد نفس البي
اإلثنان، لكن شطاينتس أكثر. البيد صدق بقوله أن القرار لتغيير طريقة 
فرض الضرائب اتخذها شطاينتس كطريق لدخول إىل الـ OECD، لكن 
ــد كان ليرفض دخول الـ OECD حتى يبقى  ممكن الظن علـى أن البي
ــدس. باإلضافة، يف حينها  ــيه" بالق ــالو موش عرق "ايلوت" أرخص بـ "س
كان القرار علـى ضريبة بقدر 84 شيقل لكل ليتر من الكحول. البيد رفع 
الضريبة إىل 105 شيقل وايًضا أدخل القرار إىل حيز التنفيذ قبل 6 أشهر 
من الـموعد الـمقرر أن يبدأ به. بإختصار، العرق ارتفع بـ 40 شيقل، 20 

بفترة شطاينتس، و20 بفترة البيد، وبصحتكم!. 

 الصحافية سيفان راهب مئير من القناة الثانية: ماذا قال بوغي يعلون 
ــه يدير الدولة من  ــود برعنانا عن يئير البيد ؟ هو يظن أن ــطاء الليك لنش
ــود العالـم يف  ــه درعي ليه ــبوك. ماذا قال اريي ــات الفيس ــى صفح علـ
مقابلة يف صحيفة نمساوية؟ عندما تقومون بالدعم يف السنة القريبة، 
تبرعوا بنقودكم فقط للـمدارس الدينية وليس لـمؤسسات أخرى. ماذا 
ــرة،  ــت بالحديث عن الـموضوعين يف النش ــاء اليوم؟ قم ــت انا مس فعل

أنتهت النشرة. 

ــة تطرف وتعصب جارف   محمد ضراغمة، مراســل وكالة األنباء AP: ثم
ــطينيين هذه األيام، تطرف يف  ــلوكيات وآراء الفلس ــط س يظهر يف ابس
ــة ويف الثقافة، تطرف يف الحب  الفرح ويف الغضب، تعصب يف السياس
ــه ذاهب اىل مواجهة  ــب اىل حفلة فنية يتصرف كان ــرب، الذاه ويف الح
ــاء ومع البيئة كانهم اعداء ال بد من نهشهم  ــلحة، نتعامل مع النس مس

علنا. الحوار خرج من حياتنا ولـم يعد...

 اودي سيغل، صحايف ومحلل سياســي يف القناة الثانية: مصر تحولت 
ــالمي.  ــى الدمقراطية من الحكم اإلس ــظ علـ ــش يحاف ــا. الجي إىل تركي

الخريف اإلسالمي يواجه بصيف شرق أوسطي ساخن جًدا.

 اإلعالمية ســنا لهب، راديو الشــمس : من كان منكم يدين باالخوان.. 
ــالم  ــالم.. فان االس ــان االخوان قد رحلوا و من كان منكم يدين باالس ف

حي ال يموت. 

 تسفي يحزكييل، مدير القســم العربي يف أخبار القناة العاشرة: طيب، 
بعد أن سجلت حادثة تاريخية عظيمة يف مصر، وهي اإلنقالب العسكري 
الثاني الذي قام به الجيش حيث أقال رئيس منتخب من منصبه بشكل 
ديمقراطي، وبعد أن ودعنا زميلنا يف القسم العربي يف األخبار، جلعاد 
ــا من األحداث األخيرة. هبة أبو  ــيلواح، نهدي لكم الذكرى األفضل لن ش
ــة العبرية بطالقة، منحتنا العديد  ــيف، صحافية مصرية تتحدث اللغ س
ــاحة الـمصرية ذاتها،  ــن كل الـمحللين علـى الس ــن األخبار األفضل م م

هي... نجم هذه الثورة. 
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بقلـم: نبيل أرميل

ــور الفكر  ــوء وتط ــدث هذا الـمقال عن نش يتح
ــرائيل منذ  ــرايل يف إس ــادي النيو-ليب االقتص
ــد  ــر العق ــى آواخ ــات وحت ــف الثمانين منتص
ــز يف دور  ــة، ويترك الثاني ــة  ــن األلفي األول م
ــه  وج ــى  علـ ــرائيلية  اإلس ــالم  اإلع ــائل  وس
ــى وجه الخصوص،  ــوم، واالقتصادية علـ العم
ــه  ــه ودفع ــر وتقديم ــذه الفك ــج له يف التروي
ــادي الحصري  ــري االقتص ــه النهج الفك بصفت

و"الـموضوعي"الوحيد الـمطروح. 

مقدمة
ــرات االحتفالية التي عقدتها  يف أحد الـمؤتم
يومية "دا- ماركر"، وهي الـملحق االقتصادي 
ــرف بنيامين نتنياهو،  لصحيفة "هآرتس"، اعت
ــه متفاجئ من حجم  ــة آنذاك، بأن وزير الـمالي
ــه من الـملحق  ــم الذي حصل ويحصل علي الدع
ــا  ــها عندم ــة نفس ــن الصحيف ــادي وم االقتص
ــة التي  ــات االقتصادي ــر بالسياس ــق األم يتعل
ــتغراب  ــك أن اس ــى تطبيقها. ال ش ــل علـ يعم
وزير الـمالية، والحًقا رئيس الحكومة، من هذا 
ــبة لـ "هآرتس"  الدعم هو أمر مفهوم، فبالنس
ــي، ُيعتبر  ــار الصهيون ــوبة علـى اليس الـمحس
ــيًئا  س ــدًرا  ق ــة  اليميني ــه  وحكومت ــو  نتنياه
لـمستقبل إسرائيل، كما تبين مقاالت التحرير 
يف أحيان متقاربة، فيما اعتبر نتنياهو نفسه، 
يف اجتماع ُمغلق، أن صحيفة "هآرتس" واحدة 

ــودي- األمريكي توماس  ــايف اليه ــب الكاتب الصح ــرائيل إىل جان ــن أعداء إس م
فريدمان، أحد أشد الـمنتقدين لسياسة نتنياهو. 

ــات االقتصادية التي تبناها  ــة موقف الصحيفة الـمذكورة من السياس إن مراجع
ــة (-1996 1999)، ثم الحًقا  ــه األوىل رئيَس حكومة ووزير مالي ــو منذ واليت نتنياه
ــن بكل وضوح موقف  ــارون (2005-2003)، تبي ــَر مالية يف حكومة أريئيل ش وزي
ــعى نتنياهو إىل  ــات االقتصادية التي س ــم للسياس ــا الداع ــة ومحرريه الصحيف
تطبيقها وترسيخها، سياسة اقتصادية نيو- ليبرالية متشددة. موقف "دا ماركر" 
لـم يختلف عن موقف بقية وسائل اإلعالم الرئيسية يف إسرائيل، وخاصة وسائل 
اإلعالم االقتصادية التي تعاملت مع الفكر االقتصادي الذي حمله نتنياهو علـى 
ــة والـمالية  ــان الـمتانة االقتصادي ــادي الوحيد الكفيل بضم ــه الفكر االقتص أن

إلسرائيل. 
ــد أو عن غير قصد، يف  ــرائيلية، عن قص ــائل اإلعالم اإلس إن الدور الذي لعبته وس

ــيخ هذا  ــديد األثر علـى ترس ــج للفكر االقتصادي النيو- ليبرايل كان له ش التروي
ــكان الدولة  ــر وترجمته إىل أفعال وإىل برامج تنفيذية أثرت وتؤثر علـى س الفك

بشكل يومي وملـموس. 

إسرائيل تتحول
ــة االقتصادية النيو- ــيخ السياس ــائل اإلعالم يف ترس قبل أن نخوض يف دور وس

ــو- ليبرايل  ــر االقتصادي الني ــول تطور الفك ــن تقديم نبذة ح ــة، ال بد م ليبرالي
ــد الثمانينات من القرن  ــير علـماء االقتصاد إىل أن منتصف عق ــرائيل. يش يف إس
ــية االقتصادية يف إسرائيل،  ــمي يف السياس الـماضي يعتبر بداية التحول الرس
ــنة 1985 علـى  ــت االقتصادي" الذي انطلق س ــم التعامل مع برنامج "التثبي ويت
ــتراكية، إىل اقتصاد ذي  ــرائييل ذي مميزات اش أنه نقطة التحول من اقتصاد إس
مميزات ليبرالية رأسمالية. األهداف الـُمباشرة لبرنامج التثبيت االقتصادي كانت 
ثالثة: تخفيض نسبة التضخم الـمايل (وقد وصلت يف مطلع ذلك العام إىل أكثر 

ــار  ــن %400)، وموازنة ميزان الـمدفوعات وتثبيت االقتصاد، والعودة إىل مس م
ــية االقتصادية  النمو. وعلـى الرغم من ادعاء بعض علـماء االجتماع بأن السياس
ــر، إال أن هناك  ــرار قبل ذلك بكثي ــت إىل دوائر صنع الق ــة تغلغل ــو- ليبرالي الني
ــنة التحول. أعاد برنامج اإلصالح االقتصادي  ــنة 1985 هي س إجماًعا علـى أن س
تعريف العالقات بين الـمجموعات الـُمختلفة يف الـمجتمع اإلسرائييل، وقد أدى 
ــو- ليبرالية علـى  ــة الني ــتفيدة من السياس إىل تعزيز مكانة الـمجموعات الـمس
حساب الـمجموعات األخرى. يف إطار السياسة الجديدة أصبح بنك إسرائيل العًبا 
ــه أهمية كبرى يف بلورة  ــاد، وأصبح لرأي كبار الـموظفين في ــا يف االقتص مركزًيّ
ــرائيل  ــات يف بنك إس ا، نجح واضعو السياس ــات االقتصادية للبالد. عملًيّ التوجه
ــاد النيو-ليبرايل من خالل  ــرائيل إىل عهد االقتص ويف وزارة الـمالية يف نقل إس
ــة، ويف القطاعات  ــات النقدية والـمالي ــة يف السياس ــداث التغييرات البنيوي إح

ــات الدعم  ــة والـمالية، ويف سياس الـمصرفي
االجتماعي. 

ِمن "نحن" إىل "أنا" 
ــرائيل  إس يف  ــة  االقتصادي ــوالت  التح أدت 
ــري يف البنى  ــدوث تغيير جوه ــاله إىل ح أع
ــة،  الدول يف  ــة  واالقتصادي ــة  االجتماعي
ــدة  ــرى عدي ــل يف دول أخ ــا حص ــا كم تماًم
ــبه  ــها من اقتصاد ش ــوالت نفس ــرت بالتح م
ــتراكي- ديمقراطي إىل نظام اقتصادي  اش
ــري  ليبرايل/ نيو ليبرايل علـى النمط التاتش
ــرائيل حتى  والريغني. لـم يكن للفرد يف إس
ــه الـمركزي يف  ــف الثمانينات موقع منتص
االقتصاد، فاإلنسان الـمتوسط كان جزًءا من 
منظومة اجتماعية – اقتصادية حافظت عليه 
ــهر  وحمته من الـمخاطر الـُمختلفة، ومن أش
ــة القطاع  ــات طبًعا منظوم ــذه الـمنظوم ه
العام ومنظومة االتحادات العمالية القوية، 
ــن القوى  ــت الغالبية العظمى م ــد انتم وق
العاملة يف الـمجتمع اإلسرائييل إىل واحدة 
من هاتين الـمنظومتين. أما األمر األساسي 
ــات للفرد فقد  ــذه الـمنظوم ــذي وفرته ه ال
كان األمان الوظيفي واالقتصادي، إن أثناء 
ــة التقاعد؛ ومن  ــل أو  يف مرحل ــة العم مرحل
هذا الـمنطلق كان انشغال الفرد الـمتوسط 
ــدوًدا للغاية، إذ لـم  باألمور االقتصادية مح
ــا يعمل علـى  ــًال بحاجة إىل فهم م ــن أص يك

تحديده وتطبيقه اآلخرون "فوق". 
ــة االقتصاد  ــرائيل إىل مرحل ــول إس أدى دخ
ــف  منتص ــن  م ــداًء  ابت ــرايل  النيو-ليب
ــن أمور أخرى عديدة، إىل  الثمانينات، من بي
إضعاف الـمنظومتين الـمذكورتين، القطاع 
ــروج  ــة، وإىل خ ــادات العمالي ــام واالتح الع
ــط من دائرة حمايتها لُيصبح  الفرد الـمتوس
ــادي  ــه االقتص ــن وضع ــؤول األول ع الـمس
ــة  ــار  الخط ــي إط ــتقبل. فف اآلن ويف الـمس
االقتصادية الجديدة قلصت إسرائيل إىل حد 
ــاه والرعاية االجتماعيين  ــد خدمات الرف بعي
ــؤولية إىل  ــن، ونقلت هذه الـمس للـمواطني
األفراد أنفسهم؛ وأدى تحرير ضوابط العمل 
ــول العبين جدد كثر  ــواق الـمال ودخ يف أس
ــال أمام  ــاح الـمج ــة، وإفس ــذه الحلب إىل ه
ــتثمارية  ــوك التجارية والصناديق االس البن

صاحبة الجاللة يف الخدمة!
عن دور وسائل اإلعالم اإلسرائيلية يف الترويج 

للفكر االقتصادي النيو-ليبرايل

ــودي- األمريكي توماس  ــايف اليه ــب الكاتب الصح ــرائيل إىل جان ــن أعداء إس م
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ــر  أكب دور  ــب  لع إىل  ــة،  واألجنبي ــة  الـمحلي
ــادة اهتمام هذه  ــواق الـمال، وىل زي يف أس
الـمؤسسات بـ "الـمستثمر الفرد"، فأصبحت 
تسعى لتطوير "منتجات" استثمارية مختلفة 
يمكن تسويقها له، كاألسهم وسندات الدين 
وما شابه، وأصبحت تنظر إىل الفرد/ العميل 
ــة اقتصادية  ــاًنا ذا وعي ومعرف بصفته إنس
متطورة تؤهله ألن يكون مسؤوًال عن مصيره 

ومستقبله االقتصادي والـمايل. 
ــول االقتصادي  ــة التح ــن لديناميكي لـم يك
ــاله أن تتواصل  ــورة أع ــي الـمذك واالجتماع
ــذي  ــب وُيغ ــالم يواك ــور إع ــود وتط دون وج
ــه؛ خروج الفرد من  ــذا التحول ويتفاعل مع ه
ــام ومنظومة  ــة القطاع الع "حماية" منظوم
ــؤول  االتحادات العمالية وتحوله إىل الـمس

ــادي والـمايل، أدى  األول عن مصيره االقتص
ــا هذا  ــاج فيه ــدة احت ــة جدي ــوء حال إىل نش
الفرد إىل الـمعلومات االقتصادية والـمالية 
ــح. اإلصالحات  ــكل صحي ــاذ قراراته بش التخ
ــواق الـمال حولتها إىل حلبة  التي طالت أس
فعالة ومتفاعلة يشارك يف أعمالها اليومية 
ــج تداوالت  ــر بنتائ ــن ويتأث آالف الـمواطني
ــد وقت  ــر. بع ــرات اآلالف وأكث ــواقها عش أس
ــارع  ــالم أن الش ــائل اإلع ــت وس ــر أدرك قصي
ــة  ــات اقتصادي ــار  ومعلوم ــن أخب ــث ع يبح
ــة الرائدة  ــف اليومي ــدأت الصح ــة، فب يومي
ــة  االقتصادي ــار  لألخب ــا  تغطياته ــيع  بتوس
الـمحلية والعالـمية، وبدأت بتعيين محررين 
ــال الصحافة االقتصادية  متخصصين يف مج
ــكل يومي،  ــار البورصة بش ــة أخب ويف تغطي
ــاع األعمال  ــخصيات قط ــح لقصص وش وأصب

ــف الثمانينات أول  ــرت يف منتص ــل وظه ــائل اإلعالم، ب ــدة يف وس ــاحة متزاي مس
ــي صحيفة "غلوبس"، التي  ــة متخصصة يف اإلعالم االقتصادي وه صحيفة يومي
ــزال تصدر  حتى يومنا هذا؛ وبطبيعة الحال لـم يقتصر مد اإلعالم االقتصادي  ال ت
ــمل برامج  ــل تطور الحًقا ليش ــالم الـمطبوع فقط، ب ــى الصحف واإلع ــي علـ النام
ــت التابعة لدوِر إعالٍم  ــة، والعديد من مواقع اإلنترن ــة وإذاعية متخصص تلفزيوني

كبيرة أو مستقلة. 
ــة االقتصادية حدثت  ــهدتها الصحاف ــرى التي ش ــول إن الطفرة الكب ــن الق ويمك
ــالم االقتصادية  ــائل اإلع ــيس عدد من وس يف مطلع األلفية الثانية، حيث تم تأس
ــت"،  ــر"، وصحيفة وموقع "كالكاليس ــة وموقع  "دا مارك ــة مثل صحيف الـمتخصص
ــادر إًذا  ــًال. من الذي ب ــم تصمد طوي ــع الـمتخصصة التي لـ ــن الـمواق ــا م وغيره
ــة بين خلفية  ــل هناك عالق ــالم االقتصادية، وه ــائل اإلع ــورة وتطوير وس إىل بل
ــط التحريري الذي تبنته  ــائل اإلعالم هذه وبين الخ ــين والـمالكين لوس الـمؤسس

منذ البداية؟  
إن مراجعة خارطة اإلعالم اإلسرائييل وتطوره منذ ثالثة عقود تقريًبا وحتى يومنا 
ــن القطاع الخاص  ــذا اإلعالم وبي ــدى عمق العالقة بين ه ــف للقارئ م ــذا، تكش ه
ومجتمع األعمال يف إسرائيل. إن ارتباط الـمؤسسات الصحافية برأس الـمال ليس 
ــات الصحافية هذه هي يف السواد األعظم من الحاالت  باألمر الغريب، فالـمؤسس
ــب الـمادي وتحقيق األرباح ألصحابها. مع ذلك نجد  ــركات تجارية تسعى للكس ش
ــائل اإلعالم  ــبب حصر ملكية وس ــرائييل مختلف بس أن األمر يف حالة اإلعالم اإلس
ــركات  ــدودة من أصحاب رأس الـمال الذين يملكون ش ــة يف مجموعة مح الـمركزي
ــنة 2011  ــات تجارية مختلفة يف قطاعات اقتصادية أخرى. يف بحث أعد س ومؤسس
تحت عنوان "تحليل اإلسقاطات االقتصادية لتركيز وتقاطع الـملكية علـى وسائل 
ــت، ورد أن درجة الـمركزية  ــدر عن مركز األبحاث التابع للكنيس ــالم"، والذي ص اإلع
ــرائييل تظهر من خالل تقاطعات الـملكية علـى  ــوق اإلعالم اإلس الـمرتفعة يف س
ــي يعاني منها  ــة الت ــة الـمفرط ــل الـمركزي ــة، ويف ظ ــالم الـُمختلف ــائل اإلع وس
ــية تتبع لـمجموعات  ــائل اإلعالم الرئيس ــرائييل نجد أن غالبية وس االقتصاد اإلس
ــألة النزاهة  ــال مختلفة، األمر الذي يحول مس ــطة يف مجاالت أعم ــة ناش اقتصادي
ــة والـمعايير الـمهنية والـموضوعية إىل تحديات يواجهها الصحافيون  الصحافي
ــرائييل هو  ــه أن "االقتصاد اإلس ــوم؛ ويذكر البحث نفس ــاح كل ي ــررون صب والـمح
ا، ففي سوق االئتمان اإلسرائييل نسبة عالية من الـمركزية،  ــبًيّ اقتصاد مركزي نس
لذلك ُيصبح العائد علـى االستثمار يف وسائل اإلعالم يف إسرائيل، عائد منخفض 
ا. هذه الـمعطيات قد تدفع إىل  ــلبًيّ ا، بل ويف بعض األحيان يكون العائد س ــبًيّ نس
ــن منطلقات ربحية أو بهدف خلق صحافة  ــائل اإلعالم، ليس م تملك الصحف ووس
مهنية، إنما العتبارات أخرى تتعلق بالنشاط التجاري اإلضايف للـمالكين أنفسهم، 
ــياق  أو من منطلق الرغبة يف التأثير علـى الرأي العام وعلـى النقاش العام يف س

هذا النشاط." 
ــًرا يف صحيفة  ــاس أعاله حصل مؤخ ــذي ورد يف االقتب ــى الكالم ال ــر دليل علـ خي
ــعينات من ضائقة مالية  ــف" اليومية؛ لقد عانت الصحيفة منذ أواخر التس "معاري
ــنة،  ــواقل كل س ــرات ماليين الش ــائر بعش ــدت أصحابها، عائلة نمرودي، خس وكب
ا لألزمة االقتصادية التي ُتهدد قطاع الصحافة الـمطبوعة يف  ــاًال حًيّ وأصبحت مث
ــرائيل. يف مطلع عام 2011 قررت مجموعة "ديسكونت" االستثمارية التي تعود  إس
ــا ما يقارب  ــراء الصحيفة، وضخت فيه ــي دانكنر، ش ــل األعمال نوح ــا لرج ملكيته
ــببين  ــتغراب لس ــنتين. أثارت هذه الصفقة االس ــاقل يف أقل من س 400 مليون ش
ــبب األول هو انعدام الجدوى االقتصادية يف استثمار كهذا علـى  ــيين: الس رئيس
ضوء األزمة التي يعاني منها قطاع اإلعالم بشكل عام، والثاني قيام دانكر بهذه 
ــة متفاقمة تهدد بقاءها  ــركاته من ضائقة مالي الصفقة فيما تعاني مجموعة ش

ــواق. واستناًدا إىل هذه الخلفية أجمعت التحليالت أن السبب األساسي  يف األس
ــيلة إعالمية  ــيطرة علـى وس ــعيه للس ــراء "معاريف" هو س ــام دانكنر بش وراء قي
ــدى لـموجة االنتقادات  ــين صورته أمام الرأي العام، وتتص ــاعده علـى تحس تس
ــائل اإلعالم اإلسرائيلية الـمختلفة  ــات وس التي تعرض لها علـى صفحات وشاش
ــر. وفعًال لـم يتأخر ظهور الدليل علـى  ــبب نهجه اإلداري واالستثماري الخاس بس
ــد أن عارضت  ــف" بع ــة "معاري ــة لصفق ــة الحقيق ــن يف الني ــدق رأي الـمحللي ص
ــمية التي أوصت بضرورة تقليص  ــدة توصيات إحدى اللجان الرس الصحيفة وبش
مستوى الـمركزية يف االقتصاد اإلسرائييل عبر تفكيك الـمجموعات االستثمارية 
ــاالت عمل مختلفة،  ــركات يف مج ــيطر علـى عدد كبير من الش ــة التي تس الهرمي
ــها مجموعة نوحي دانكنر االستثمارية. لقد كان واضًحا أن الـموقف  وعلـى رأس
ا مع مصالح أصحاب الصحيفة  ــب جًدّ النقدي للصحيفة من توصيات اللجنة يتناس

الجدد. 

إجماع علـى النيو-ليبرالية
ــكل وثيق  ــرائيل ارتبط بش ــة االقتصادية يف إس ــور الصحاف ــاله أن تط ــا أع ذكرن
بالتحوالت التي طرأت علـى السياسة االقتصادية فيها منذ منتصف الثمانينات، 
ــوذج االقتصادي النيو-ليبرايل، ومن هذا الـمنطلق كان من  مع التحول إىل النم
ــة الترويج األهم للفكر  ــائل اإلعالم االقتصادية إىل آلي ــي أن تتحول وس الطبيع
ــالم الـمبادئ النيو- ــائل اإلع ــادي الجديد، وهكذا نفهم كيف تبنت وس االقتص

ــى ذلك، أصبحت  ــري الوحيد. بناًء علـ ــا إطارها الفك ــية بصفته ليبرالية األساس
ــواق،  ــص دور الحكومة يف عمل األس ــة، مثل تقلي ــر النيو- ليبرالي ــات النظ وجه
ــط عالقات العمل، وإضعاف االتحادات العمالية  وخصخصة الخدمات، وتغيير نم
ــل حقائق  ــل النقاش وتمث ــة" ال تقب ــبه "علـمي ــور، فرضيات ش ــابه من أم وما ش
اقتصادية موضوعية ومحايدة، وليس بصفتها وجهات نظر ُتمثل منظومة قيمية 
ــلبية الناجمة  محددة من بين منظومات وآراء أخرى. أما النتائج االجتماعية الس
ــاع الفجوات  ــتويات الفقر، واتس ــن تبني النموذج النيو- ليبرايل، كارتفاع مس ع
ــة واالجتماعية، فقد  ــات الصحي ــتوى الخدم ــات الـُمجتمع، وتراجع مس بين طبق
ــبيل النمو  ــى أنها عواقب ال مفر منها يف س ــة االقتصادية علـ ــا الصحاف عرضته

االقتصادي العام. 
ــة االقتصادية  ــف االقتصادية يف األزم ــذي لعبته الصح ــول الدور ال ــال ح يف مق
ــام 2008، يقول الباحث االجتماعي  ــة التي ضربت اقتصادات العالـم ع العالـمي
ــكل الفكر النيو- ليبرايل إجماًعا  ــي داهان: "يف السنوات الثالث األخيرة، ش يوس
ــي تعتاش علـى  ــذه الصحافة الت ــة االقتصادية. ه ــا يف الصحاف ــا وقيمًيّ علـمًيّ
ــع غالبية قرائها  ــات الـمالية، والتي يتب ــالت اإلعالنية للـمؤسس مدخوالت الحم
ــة العمل. ويف  ــوق حري ــذي يمنح قوى الس ــت التوجه ال ــة، دعم ــات الغني للطبق
ــة التي تبناها  ــة النيو- ليبرالي ــة االقتصادية السياس ــرائيل دعمت الصحاف إس
صّناع القرار يف إسرائيل، وعلـى رأسهم بنيامين نتنياهو ". ويف مكان آخر يعرض 
ــة يف تحويل جزء كبير من  ــائل اإلعالم االقتصادي كاتب الـمقال كيف نجحت وس
ــات الـمالية، كالـمدراء والـمحللين والوسطاء،  العاملين يف الشركات والـمؤسس
ــة اإلعالمية  ــيطرة علـى الحلب ــؤالء يف الس ــن، وكيف نجح ه ــوم إعالميي إىل نج
ــر االقتصادية  ــير الظواه ــى تحليل األحداث وتفس ــم تأثير واضح علـ ــح له ليصب

واالجتماعية من منظور نيو- ليبرايل ليظهر وكأنه الـمنظور الوحيد. 
ــادي، فكالهما مرآة لآلخر. ال  ــي عن الواقع االقتص ــن فصل الواقع السياس ال يمك
ــج للفكر النيو -  ــات اإلعالمية يف التروي ــن فهم الدور الذي لعبته الـمؤسس يمك
ليبرايل بمعزل عن التغيرات السياسية التي مرت علـى الـمجتمع اإلسرائييل منذ 

ــها التراجع الحاد  ــن تقريًبا، وعلـى رأس عقدي
يف مكانة اليسار اإلسرائييل وسيطرة أحزاب 
ــية بشكل شبه  اليمين علـى الحلبة السياس
كامل. ال مكان هنا لحديث موسع عن أسباب 
ــمل أيًضا  ــار، لكن هذا التراجع ش تراجع اليس
ــبه كامل للفكر اليساري االقتصادي  غياًبا ش
ــتثناء  ــض للفكر النيو- ليبرايل، باس الـمناق

الحر.
ــائل اإلعالم  ــة دليل آخر علـى تمترس وس ثم
ــر النيو- ليبرايل،  االقتصادية يف خانة الفك
ــة  لحرك ــة  الصحافي ــة  التغطي يف  ــر  ظه
ــارع  ــي هزت الش ــعبية الت ــات الش االحتجاج
ــت موجة  ــف 2011. حظي ــرائييل يف صي اإلس
ــى خلفية  ــت علـ ــي انطلق ــات الت االحتجاج
ــف  بتعاط ــة  الصعب ــية  الـمعيش ــاع  األوض
إعالمي واسع، بما يف ذلك تعاطف الصحف 

ــن وجود  ــى الرغم م ــن علـ ــة، لك االقتصادي
ــاء االقتصاد  ــن علـم ــن العديد م ــاع بي إجم
ــكلة يعود إىل  ــل الـمش ــأن أص ــاع ب واالجتم
ــة  ليبرالي ــو-  الني ــة  االقتصادي ــية  السياس
ــة عقود، إال أن  ــة يف البالد منذ ثالث الـمتبع
ــائل اإلعالم االقتصادية أصرت علـى رأي  وس
مخالف يؤمن بأن الـمشكلة ليست يف الفكر 
ــل  ــد ذاته، إنما يف "فش ــرايل بح ــو- ليب الني
األسواق" ويف وجود معوقات أخرى ال عالقة 
ــذا الـمنطلق دعمت  ــا بهذا الفكر. ومن ه له
ــة "ترختنبرغ"  ــات لجن ــع الصحف توصي جمي
ــاب موجة االحتجاجات،  ــّكلت يف أعق التي ُش
ــات اقتصادية –  ــادت بإجراء إصالح والتي ن
ــت يف اإلطار  ــة مختلفة، لكنها بقي اجتماعي

الفكري النيو- ليبرايل. 
ــة  الصحاف ــور  وتط ــخ  تاري ــة  مراجع إن 
ــرائيل يؤكد علـى أنه لـم  االقتصادية يف إس
يكن باإلمكان لهذه الصحافة الدعوة لتغيير 
ــي يف نهاية الـمطاف  ــوذج القائم، فه النم

جزء ال يتجزأ منه.

يعتبر بداية التحول الرسمي يف 
السياسية االقتصادية يف إسرائيل، 
ويتم التعامل مع برنامج "التثبيت 

االقتصادي" الذي انطلق سنة 
1985 علـى أنه نقطة التحول من 

اقتصاد إسرائييل ذي مميزات 
اشتراكية، إىل اقتصاد ذي مميزات 

ليبرالية رأسمالية

إن ارتباط الـمؤسسات الصحافية 
برأس الـمال ليس باألمر الغريب، 

فالـمؤسسات الصحافية هذه هي 
يف السواد األعظم من الحاالت 
شركات تجارية تسعى للكسب 

الـمادي وتحقيق األرباح ألصحابها
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للتواصل مع مركز "إعالم":

عبر الـموقع االلكتروني
www.ilam-center.org 

الفيسبوك
www.facebook.com/IlamMediaCenter 

التويتر
twitter.com/ilam_center 

قناة يوتيوب
www.youtube.com/user/IlamMediaCenter 
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