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منوذج لل�صحافة اجلريئة
د. خليل هندي- رئي�س اجلامعة

طاملــا كانت جريــدة احلال م�صدر فخار جلامعــة بريزيت، بو�صفها مثاًل واأمنوذجــاً لل�صحافة اجلريئة 
وامل�صــوؤولة الرزينة يف اآن. وقد ازداد اإعجابي �صخ�صــياً بها منذ فتحت �صفحاتها للطلبة، ول اأزال اأتطلع 
لأن ت�صــبح جريدة طالبية بالكامل؛ يكتبها ويحررها وي�صممها الطلبة اأنف�صهم، بينما يلعب روادها دور 

املر�صد، للمحافظة على مهنيتها ومتّيزها.

 "احلال" يف خم�صة اأ�صطر
اأيام. قبل  بغالم  رزقت  التي  ثوابتة،  نبال  التحرير  رئي�صة  عن  نيابة  الزاوية  هذه  · اأكتب 

اأعداد؟ ع�صرة  كل  بعد  خطابياً  مهرجاناً  اجلريدة  هذه  �صتعقد  هل  بنف�صها.  الحتفال  يف  احلال  · تبالغ 
باأ�س. ل  والقت�صادية.  والجتماعية  ال�صيا�صية  �صلطاته  تنتقد  لكنها  املجتمع،  جتامل  جريدة  وانتهت  جمامالت،  بال  جريدة  احلال  · بداأت 

عام. ب�صكل  البلد  يف  لل�صحافة  بل  فح�صب،  للطلبة  لي�س  النموذج،  اجلريدة  لأنها  ال�صيا�صي،  التحليل  على  احلال  · حافظت 
الحرتافيني. من  كبري  بدعم  لكن  هذا،  وجنح  احلال.  جريدة  الطلبة  ي�صنع  كي  �صغطت  عندما  حق  على  اجلامعة  اإدارة  · كانت 

عارف حجاوي
مدير مركز تطوير الإعالم – جامعة بريزيت

ذكريات من هنا وهناك
نبال ثوابتة

إعالم مريض لشعوب 
مريضة

عارف حجاوي

األخبار من شبهة الذاتية 
إلى ذاتية الشبهة.. إعادة 

إنتاج حصان طروادة
وليد ال�صرفا 

الصحافة المكتوبة: فرص 
االستمرار والمنافسة

عماد الأ�صفر

الحال في غزة.. تنوع 
وشمولية

�صامية الزبيدي

التحقيق االجتماعي: ما ال 
يكتبه الصحافيون

�صالح م�صارقة

بين رواية الخبر ونقله
�صام بّحور

نظرة تقييمية لتغطية 
مفاهيم النوع االجتماعي 

في الحال
ناهد اأبو طعيمة

لغة على جبل األعراف
خالد �صليم

عدد خاص
قبل ع�صر �صنوات، انطلقت "احلال"، لرتوي احلال، بل�صان ل يحيد عن احلق، ل ميالئ ول يناوئ، 

وله �صعبتان: راأي وراأي اآخر. جنحت حيًنا، واأخفقت حيًنا.  اليوم، ت�صدر هذا العدد اخلا�س.
يطــل اإعالميــون ومهتمون من اأبناء "احلال" مــن �صرفة مقابل التجربة، عليهــا؛ يقراأونها بعيون 
املقّيمــني والباحثــني، وينطلقون منها اإىل واقع الإعالم يف فل�صطــني، يتحدثون عن جوانب حتيط 
بــه، وي�صحنــون التجربة بتبيان اأوجــه الق�صور لتالفيهــا، واأوجه النجــاح لتعزيزها، م�صتظلني 
باأخالقيات مهنة ت�صعى لأن تكون �صلطة رابعة بحق، بعيًدا عن بهرجة الو�صف، ورمزية املعنى.

�صاألت "احلال" يف هذا العدد، اجلامعة عن اجلريدة التي �صببت لها �صداًعا اأحياًنا..
عادت اإىل العدد الأول، واختارت بع�س من كتبوا فيه، و�صاألتهم عن جتربتهم ون�صيحتهم..

طلبت �صهادات ممن ا�صتغلوا يف "احلال" منذ ع�صر �صنوات، عن خ�صو�صية التجربة..
ا�صت�صافت �صحافيني واأدباء كانت "احلال" منرًبا لإ�صكالياتهم واإبداعاتهم..

حاورت طالًبا �صاروا �صحافيني يف موؤ�ص�صات اإعالمية مهمة..
بهــوؤلء كلهــم، تنظر "احلال" اإىل جتربتهــا، وتقدمها للقراء، مع وعد باأن تكــون ال�صنوات الع�صر 

املقبلة اأكرث اإبداًعا واإنتاًجا ومتيًزا.
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نبال ثوابتة ٭

ع�صــرة اأعــوام مرت، منــت فيها غر�صــة احلــال، ك�صتلة يعرف 
غار�صهــا اأنهــا لن تعي�س، وهــو اأ�صال ل يريد لهــا اأن تعي�س، اأو 
اأن تتنف�ــس لأكــرث من اأربعــة اأ�صهــر، ريثما يت�صنى لــه قول ما 
يريــد قولــه. اإل اأن تلــك ال�صتلة عا�صــت وع�صنا معهــا ف�صولها 

وق�ص�صها، وهذه حفنة منها:

اإرادة الن�صوء
�صحافتنا الفل�صطينية ر�صمية ومغلفة بورق خ�صن. ولي�س هناك 
مــن يطّول باله لفتحه. وبالعربي، �صحافتنا ثقيلة دم، وفوق كل 
هــذا كذابة قلياًل. حني خرجت احلــال �صحيفة "نغ�صة" تتحدث 
مع القــارئ مبا�صرة دون مقدمات ومتهيــدات، ودون الكثري من 
احل�صابــات؛ اأحبهــا النا�ــس وانتظروهــا، وقالوا عنهــا عبارات 
تكررت كثريا ومن م�صادر عدة، حتى اإننا حفظناها. قالوا عنها: 
ننتظرهــا ونقراأها من اجللدة للجلــدة. وقالوا: جميعنا نقراأها؛ 

غفرينا ووزيرنا. وهذه نهاية الف�صل الول.

بداية الف�صل الثاين.. الثبات
لأن ما ينفع النا�س يبقى، بقيت احلال. مل نتعب كثريا يف اإقناع 
املمــول باأهميتهــا، لأنها وا�صحــة. وا�صتمرت احلــال، وعرفنا 
اأن املو�صــوع لي�ــس اأربعــة اأعــداد وفقــط. هذه جريــدة ولدت 
لتعي�ــس، ودمهــا مل يكن من اأوردتنــا فقط، بل ما حــدث اأن كل 
�صحــايف اأراد ان ين�صر ما هو جريء، ورئي�س حتريره يراقبه؛ 
�صــخ مادته لـ"احلال"، منتظرا ردة فعــل امل�صوؤول وردة فعل 
النا�ــس. بداأ ال�صبــاق رئي�ــس حتريرهــا الأول والأب املوؤ�ص�س 
عــارف حجاوي، وكتــب يف عددهــا الول، عدد الإقــالع، مقال 
حــول العائدين. طارت به اجلريــدة عاليا. حتدث عنها املثقف 
وال�صيا�صــي والعائد، مغتاًظا طبًعــا. يف ال�صحف اليومية، ويف 
النهار التــايل، ن�صر مقالن من كاتبني كبرييــن انتقدا به احلال 
وعارفهــا. وبــداأت كــرة الثلــج بالتدجــرج. توقفــت يف بع�ــس 

الأعداد، وزادت �صرعتها يف اأعداد اأخرى. اإل اأنها مل تذب. 

ذك��������ري��������ات م�������ن ه�����ن�����ا وه�����ن�����اك

ف�صل املثليات واأم مازن 
وهاتف ل يتوقف عن الرنني

وجــاء يف اأعــداد البدايــات اأن ن�صرنــا مقابلة مع �صيــدة ا�صمها 
زهــرة، وهــي رئي�صة جمعيــة املثليات الفل�صطينيــات. وقالت: 
نحن موجودات، ومن يرغب باللتقاء بنا، فهذا عنواننا. نهاية 

ال�صدمة الأوىل! 
ال�صدمــة الثانية كانت يف العدد نف�صــه وعلى اأولها، وحتديًدا 
يف الربع الأي�صر ال�صفلي من ال�صفحة الأوىل، فقد ن�صرنا �صورة 
�صيدة فل�صطني الأوىل ال�صيدة اأم مازن، وكانت تلك املرة الوىل 
التي تن�صر بها جريدة فل�صطينية �صورتها. وهنا بداأت ال�صدمة 
الثانيــة. عاتبنا الإخوان يف مكتب الرئي�س وكاأنه لي�س من حقنا 
اأن نفعــل مــا فعلناه. حتوي�صــة ال�صدمــة الأوىل والثانية كانت 
ا مرعًبا من الت�صالت الهاتفية املوؤيدية وامل�صتنكرة. خلقنا  كمًّ

تفاعاًل عا�س اأياًما. حدث التوا�صل بني ال�صحافة والنا�س. 

حراك و�صحافة حتدث 
تغيرًيا.. وتخدم الفقراء 

املفتــي يف ذلــك الوقــت �صديقنــا ال�صيــخ تي�صــري التميمــي قال 
لب�صمــة، اإحــدى �صحايــا الــزواج العــريف يف فل�صطــني: ليتني 

اأ�صتطيع م�صاعدتك، اإل اأن الأمر ميئو�س منه. 
احلــال نقلــت التــايل: عائلــة فقرية يف خميــم ما. ي�صغــط الأخ 
الأكــرب علــى ب�صمــة لتقبــل الــزواج عرفيــا مــن رجــل مي�صور 

ومتزوج. يتزوجان عرفيا وتنجب ولدين وبنًتا. 
ميــوت الرجــل ويدفــن معــه حــق الأولد يف �صهــادة امليــالد. 
والنتيجــة اأب ميــت واأم مــا زالــت يف هويتها عزبــاء، ول �صلة 

قانونية لها بالأبناء.

"احلــال" ن�صــرت الق�صــة وال�صور علــى الأوىل فتدحرجت 
كــرة الثلــج وتدخلــت "الإن جــي اأوز" الن�صويــة، ودفعــت 
املفتــي لي�صاعــد، فح�صلــت ب�صمــة علــى هوية مكتــوب فيها 
"متزوجة"، ومدون معها اأ�صماء الأبناء. بهذا، تغريت حياة 
العائلة، فاأ�صبحــوا موجودين يف ملفــات احلكومة، ودخلوا 

املدار�س.

وزير.. وحمكمة 
اخطاأنــا يف مو�صــوع ما خطاأ ب�صيطاً يتكــرر كل يوم يف عقر دار 
ا"، لي�ــس لأنه غري م�صبوق،  ال�صحافــة. لكن خطاأنا كان "ذهبيًّ
بــل لأنه ممن ينطبــق عليهم قــول "لعله خــري"، اأو "ع�صى اأن 

تكرهوا �صيئا". 
لقــد كرهنــا ذلــك ال�صــيء: وزيــر تعــرف كل البلــد مــا لــه وما 
عليــه، اإل اأنــه م�صتمــر يف كل ما يفعل. واخلري الــذي حدث اأنه 
اأعطــى ال�صحافــة الفل�صطينية �صابقة: وزيــر يرفع ق�صية على 

�صحافية!
الدر�ــس امل�صتفاد: ل تن�صر قبل اأن تتاأكــد، واإن ن�صرت، فاأحياًنا 

لعله خري. 

موزعو احلال والأمن الوقائي
.. والإيقاف املوؤقت

اليقــاف املوؤقت هنا ل يعني mute بل يعني "ُمِتْت خوف"، وهذا 
ما حدث قبل اأن اأتعلم و�صع هاتفي اخللوي على و�صع �صامت قبل 
اأن اأنــام. ومــا ح�صل اأنه يف اأحــد اأيام �صدور احلــال، رن الهاتف يف 
اخلام�صة �صباًحا، وجاء �صوت موزع احلال وقال: "الأمن الوقائي 
اأوقفــوين، واأنــا الآن يف ال�صجن. اهلل ل يردين، ب�س اإنتي قوليلي: هاي 

اجلريدة حلما�س؟". فرفكت عيوين وقلت له: ل. 
كان مان�صيــت الأوىل ملب�ًصــا ملن يقــراأه دون اأن يقراأ املادة، 
ول يــدري اأنحــن مــع حما�ــس اأم �صدهــا. نحــن ل�صنــا مع 
الإخــوة ل يف فتــح ول يف حما�ــس. نحن مــع احلقيقة ومع 
النا�ــس. تدخلــت يومهــا امل�صتويــات العليــا واأفــرج عــن 
املــوزع الذي قــال يل يومها: "حد اهلل بينــي وبني �صغلكو"، 
وا�صتقــال. واإن�صافا لأعزائنا املوزعــني، فقد تكررت معهم 
مثل هذه املواقف، من اإيقاف توزيع، و�صحب اأعداد، ورفع 
ال�صــالح يف وجوههــم.. اإلخ. من هذه اخليــارات. ا�صتقالوا 
جميًعا وبعدها تعلمنا در�ًصا اآخر. �صركات التوزيع والن�صر 

الإلكرتوين اأ�صمن.

نهاية مفتوحة على طريق مغلق 
طبًعا مل تنتِه الق�صة، فالكرة تتدحرج وتدور واإن كان اللعيبة 

اليوم خمتلفني، ولكن من يهتم، املهم اجلول. 
الت�صجيل.  الأهــداف و�صتوا�صل  الكثري من  "احلــال" �صجلت 
قبــل ع�صر �صنــني، مل نكن متاأكدين مــن ذلك، ولكننــا كنا نحلم 

بذلك. اليوم نحلم بذلك ومتاأكدون منه. 

الإخفاقات يف اآخر 3 �صنوات
قللنا من التحقيقات. وفقدنا اأقالًما رائعة كتبت معنا.

قللنا عدد الن�صخ املطبوعة.
اأمــا ق�صــة املوقع اللكــرتوين للحال، فلــن تكتــب. يعرفها وقد 

ُيعرِّف بها من يجروؤ من الزمالء.

* رئي�صة التحرير.

فادية �صلفيتي
مديرة م�صاريع يف القن�صلية ال�صويدية

مل ترتكنــي بحــايل هــذه "احلــال" بل جرتنــي اإليهــا بدون 
مقدمــات كي اأتفاعل معها، لأننــي بالكاد اأتفاعل مع اجلرائد 
املحلية اليومية؛ لرتابتها وركاكتها يف العديد من اجلوانب. 
واأ�صحيت اأتطلع ل�صتالمها ب�صكل دوري. اأحياًنا ل ت�صلني  
ل�صبب لوج�صتــي ما، فاأعرت�س ويلبــى اعرتا�صي واأح�صل 

عليها فوًرا.
اأظــن، بل اأكاد اأجزم، اأن هذه اجلريدة هي من اجلرائد التي 
�صبقــت مثيالتها بخطوات كبرية، بالرغــم من �صغر عمرها 
وجتربتهــا. اإن املوا�صيع التي ت�صمها بــني �صفحاتها تعرب 
حقيقــًة عــن احلال املرئي وغــري املرئي، وحتاكــي اأحوالنا 
علــى عــدة م�صتويــات، وباأوجه خمتلفــة، بطريقــة مبدعة 
وموؤثــرة. وهــذا مــا نفتقده هنــا. نعم، جتــذب القــارئ اأو 
القارئــة ب�صكل طبيعي و�صل�س، بل بــدون اأي تثاقل، فمثاًل، 

وبالن�صبــة يل، ل يفوتنــي اأي تقريــر اأو مقــال اأو مو�صــوع 
حمــدد عند قراءتها، بل اأعود اأحياًنا لأعداد قدمية لقراءتها 

وت�صفحها.
اإىل حــد كبري، وب�صكل ذكي وغري  "احلــال" تعك�س احلال 

منطي، وهذا مهم براأيي.
مبا اأنني اأتابع عن كثب تطور هذه اجلريدة منذ �صنوات، 
ولي�ــس فقط بحكم عملــي، واإمنا كذلك ب�صــكل �صخ�صي؛ 
اأ�صمــح لنف�صــي بــاأن اأتنبــاأ بــاأن هــذه اجلريــدة �صيكون 

لهــا م�صتقبــل واعد اأكــرث فيما لــو ات�صع نطــاق توزيعها 
وحتولــت اإىل جريــدة اأ�صبوعيــة منوذجيــة، مــن حيــث 
النوعيــة، كونها اأ�صافت واأغنــت التجربة ال�صحافية يف 
بلدنــا، التي ما زالت بحاجة ما�صــة ل�صتنها�س مثل هذه 

الطاقات الكامنة.
هنيًئــا جلريدة احلال ولكل من �صاهم وي�صاهم يف اإثراء هذه 
التجربة التعليمية ال�صحافيــة املهمة على م�صتوى جامعة 

بريزيت واجلامعات الأخرى، بل على م�صتوى الوطن.

احلال "احلال" تعك�س 
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د. داد البرغوثي ٭

عارف حجاوي ٭

وقعــت هذه احلادثــة قبل مئة وخم�صني �صنــة: بعثت اجلريدة 
اللندنية مرا�صلهــا اإىل ليفربول لت�صّقط الأخبار من ركاب ال�صفن 
القادمــة من العامل اجلديد. ر�صت �صفينــة قادمة من كندا، وبداأ 
الــركاب ينزلــون ويتجهــون اإىل عربــات اخليــل. واختلط جمع 
مــن املرا�صلني بهم. وحادثوهم وا�صتخــربوا منهم. ويف امل�صاء، 
جل�ــس املرا�صلون يف حانة تعــودوا اجللو�س فيهــا، وانهمك كل 
واحــد يف كتابــة خــرب اأو ريبورتــاج جلريدتــه. واأمــا �صاحبنا 
املرا�صــل، فقعد حمزوناً لأنه مل يعرث على �صيء ي�صتحق الذكر. 

غري اأنه يف النهاية اأم�صك بقلمه واأخذ يكتب ق�صة من خياله. 
ق�صــة ال�صيدة اآدمز التي "زعم" اأنه التقى بها على ر�صيف امليناء 
ب�صحبــة زوجهــا. لقد عملــت هذه ال�صيــدة يف تنظيــف البيوت يف 
ليفربول زمناً، وزوجها يف كندا ي�صعى يف رزقه. وبعد اأن انقطعت 
عنهــا ر�صائله، اأبحرت بنف�صهــا اإىل كندا وبحثت عنه اأ�صهرًا، حتى 
وجدته ملقى على الر�صيف م�صردًا، فانطلقت به اإىل حياة جديدة 
واأخــذا يعمالن بجــد حتى جمعا ثــروة كبرية. وها هــي ال�صيدة 
اآدمــز تعود مــع زوجها اليــوم اإىل الوطن، اإىل ليفربــول، للزيارة. 
و�صوف يرجعان اإىل كندا بعد اأ�صبوعني على منت الباخرة اإك�س. 

هــذا الريبورتــاج املختلق اأعجــب رئي�س التحريــر فن�صره على 
ال�صفحة الأوىل. و�ُصر املرا�صل بذلك. 

قــال لــه رئي�ــس التحريــر: لقــد اأبرقــت اإىل مرا�صلنا يف كنــدا اأن 
ينتظر عودة ال�صفينة ليجري مقابلة مع الزوجني وي�صاألهما عن 
الفرتة التي ق�صياها يف ليفربول. واأُ�صقط يف يد املرا�صل الكذاب. 

وانتظر امل�صيبة يوماً بعد يوم. 
وذات �صباح، اإذا بال�صحيفة تن�صر حتقيقاً مطوًل بقلم مرا�صلها 

يف كندا، وفيه مقابلة �صائقة مع الزوجني اآدمز. 
وهكذا، كذب املرا�صل يف اإجنلرتا فاخرتع الزوجني اآدمز، وكذب 
املرا�صل يف كندا عندمــا مل يعرث على الزوجني اآدمز فاخرتعهما 

مرة اأخرى. 
ونحــن نتمنــى اأن يكــون يف �صحافتنا كــذب. لأنه اأهــون بكثري من 
هذه الأخبار اململــة التي تن�صرها. �صحافتنا مل ت�صتطع اأن ت�صبح 
�صحافــة �صفــراء تن�صــر الأكاذيــب والتهاويــل واملبالغــات، ومل 
ت�صتطع اأن ت�صبح �صحافة ر�صينة تن�صر عميق التحليالت. وبقيت 
يف اأح�صــن حالتها ناقلة ببغائية عن الــوكالت. ويف اأ�صواأ حالتها 
نا�صــرة مقــالت كاأنها اأُن�صرت مــن قبور اخلم�صينيــات. وفيما بني 

الأ�صواأ والأح�صن، قد يت�صلل خرب حملي لي�س فيه رائحة اخلرب. 
وجاء الفي�صبوك، فعو�صنا خري تعوي�س عن كل ما افتقدنا اإليه 
من التفاهة. و�صار املتعلم قبل اجلاهل يقول لك اأ�صياء عجيبة، 

فاإن �صككت يف كالمه قال: واهلل جاءين على الفي�صبوك. 

حمتمل اأن تعي�ــس ال�صحافة الورقية ب�صعة عقود اأخرى، لي�س 
فقــط بعــد موتنا نحــن من تعودنــا علــى الإم�صــاك باجلريدة، 
ولكــن لأن جتار الورق وزراع الغابات �صيخرتعون اأ�صياء تدمي 
اجلريــدة بع�ــس الــدوام، وثمة �صبــب اآخر هو عجــز الأجهزة 
احلديثــة – حتى الآن - عن خماطبة الق�صــور التجريدي عند 

الإن�صان. فهذا الكائن ما زال يريد اأن مي�صك الأ�صياء بيده. 
ولكــن ال�صحافــة الورقية لي�صت وعاء توعيــة للنا�س. اإن ماتت 
غــدًا فلن نــذرف عليها دمعــة. وفيها علة اأخرى غــري علة النقل 
الببغائــي عن الــوكالت، وعلة ن�صــر املقــالت ال�صطحية: علة 
الرثثــرة والعدول عما هــو لباب اإىل ما هو ق�صور. ح�صبك هاجياً 
ل�صحفنا اأن طلبة يكتبون جريدة هي يف ميزان ال�صحافة اأرجح 
من كل ما �صنعوا فكاأنها ع�صا مو�صى، جريدة اأريد لها اأن تكون 

النموذج فكانته، وق�صر عن مداها اأهل ال�صحافة.
�صحــف العامل حلقــت يف �صماء احلريــة، و�صقطــت يف م�صتنقع 
التفاهــة، وفيمــا بينهمــا كانــت غيوماً هطلــت علــى اأهلها بخري 
عميــم مــن النقد والوعــي، و�صحفنا يف بالد العــرب اإذا خرجت 
من عباءة ال�صلطان اأح�صت الربد فتقفعت اأ�صابعها فال تعتم اأن 

تلتم�س فرجة يف هذه العباءة كي تدخل من جديد وت�صتدفئ. 
�صحف خري ما فيها اإعالناتها، ما قولك فيها؟ 

ولئن تكن الإعالنات خري ما يف تلك ال�صحف، فاإنها �صر م�صتطري 
عندمــا ي�صبــح املعلــن متحكمــاً؛ ير�صــل اإىل اجلريــدة الإعالن 

وثمنه، ومعهما اإعالن اآخر يريدك اأن تطبعه وكاأنه خرب. 
يقولون: الإعالم يف بلدنا مري�س. ونقول: البلد مري�صة. 

بقــي يف اجلعبة �صهمان: واحد ن�صوبه اإىل احلكومة، وواحد اإىل 
ال�صعب. 

اإىل احلكومة: ال�صحافة حرية اأوًل، و�صناعة ثانياً. هل ن�صتطيع 
اأن نن�صر الأحكام الق�صائية ال�صادرة بحق الفا�صدين؟ اجلواب: 
وهل هنــاك اأ�صاًل اأحكام ق�صائية بحقهــم! هناك �صب�صبة فقط. 
وهــل الإعــالم احلكومــي ناجــح؟ واإذا مل يكــن ناجحــاً فلمــاذا 
ي�صتمــر؟ هل هو ناجح اأ�صاًل يف الرتويــج للحكومات؟ هو فا�صل 
حتــى يف الرتويج، هو اأ�صحوكة. والإعــالم اخلا�س: هل ميكن 

اأن ي�صتقيم بدون حرية؟ اجلواب: ل. 

واإىل ال�صعــب: اأيهــا ال�صعب العزيز، الزيــادة يف عدد ال�صكان يف 
الدمنــارك ثلث باملئة. والزيادة يف عدد ال�صــكان يف الأردن اأكرث 
مــن ثالثة باملئة. بالعربي الف�صيــح، الأردنيون اأكرث تزايدًا من 
الدمناركيــني بع�صــرة اأ�صعــاف. نحن نتزايد بع�صــرة اأ�صعاف 
وتــرية تزايدهــم. فهــل ثرواتنــا تتزايــد بنف�ــس الن�صبــة؟ هــل 
�صناعتنا وزراعتنا تنمو �صنوياً بع�صرة اأ�صعاف منو ال�صناعة 
اللوربــاك والفيــات  ن�صتــورد  اأننــا  اأم  اأوروبــا؟  والزراعــة يف 

والعطور وال�صجائر وكل �صيء منهم؟ 
هــذه ال�صعوب البارعة يف الإجناب بارعة اأي�صاً يف ال�صكوى ويف 
�صتــم ال�صتعمار. الفائ�س الب�صري عندنا يطحن بع�صه بع�صاً؛ 

ول اأحد يجروؤ على القول: خذوا حبوب منع الزفت املغلي. 
اأ�صحكنــي �صخ�س عربي يعي�س يف اأملانيا. قال يل: يذهب الواحد 
منهــم بلحيته الكثة كــي يقب�س خم�ص�صــات الأطفال من مكتب 
الربيــد، فعنــده ثمانيــة اأطفــال، ثــم اإذا �صجــل عليــه ال�صرطي 

خمالفة �صري، راح ي�صتم ال�صليبيني.
نفكــر بطريقة عجيبة. نخلط املا�صــي باحلا�صر خلطاً م�صحكاً. 
ولعلمــك، فالأحقاد بــني الإجنليــز والفرن�صيني قدميــة، ولي�س 
بــني ال�صعبني حمبة حتى اليوم. لكنهم ل ي�صتح�صرون التاريخ 
يف كل حلظــة، بــل يعي�صون ويتعاونــون. وهل الغــرب يحبنا؟ 
بالطبــع ل. ونحــن ل نحبــه. والغرب �صبب قليل مــن م�صاكلنا، 
ونحن �صبب قليل من م�صاكله. ولكن م�صاكلنا العوي�صة حقاً هي 
من �صنــع اأيدينا. واحلل عندنا ولي�س عنده. وبالتاأكيد احلل ل 

يكون بالأحزمة النا�صفة. 
العــداوة بني ال�صــني واليابان لي�س ابنة اليــوم، وهي م�صتمرة 
علــى نار باردة. ولكن كاًل من البلدين يطور نف�صه ول ي�صرتجع 

التاريخ العتيق يف كل حلظة. 
ولل�صني مع ال�صتعمــار الأوروبي ق�صة اأفظع من ق�صتنا معه. 
يكفــي اأن بريطانيا �صنت حربني على ال�صــني لأن ال�صني منعت 

ا�صترياد الأفيون. 
لل�صعب العربي اأقول: امل�صكلة لي�صت يف الإعالم، امل�صكلة فيك. 

* مدير مركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت

اإع���������ام م���ري�������س ل�������ض���ع���وب م��ري�����ض��ة

ع�صر �صنوات مع احلال، ت�صتحق الحتفاء، فكما قال 
ال�صاعر اإبراهيم طوقان: 

هــي فرحة العيد التي قامت على     اأمل احلياة، وكلُّ 
عيد طيب

فكل عــام واحلــال بخــري، حكايتي مع احلــال بداأت 
منذ العــدد الأول منها، وحتى ل اأخطــئ، اأقول: من 

بداياتها الأوىل وحتى نهاية عام 2014.
يف كثــري من الأحيــان، كانــت ال�صحيفــة متنف�صاً يل، 
ويف بع�ــس الأحيــان، كانت تكتم اأنفا�صــي. واإن كنت 
اإجمــال يف الكتابــة اأخفــف اللهجــة قــدر امل�صتطــاع، 
حتــى ل اأحــرج اأحــدا مــن القائمــني عليهــا، عمــال 
مبنطــق املرحومــات جدتــي واأمــي وحماتــي: "تنز 
ول تقطــع"، والنــز الــذي يق�صدنه يعنــي "اأكرث من 
النقطة واأقــل من ال�صيل". وعليه، كنت اأنز �صيئا من 
املوقــف والتعبري، بــدل من اأن اأنقطع متامــا، اإىل اأن 
انقطعــت متاما اإثر خالف ب�صبــب ن�صر احلال مقابلة 
مع �صحافية اإ�صرائيلية يرونها متعاطفة مع الق�صية 
الفل�صطينيــة، فيمــا اأرى اأنــا غــري ذلــك، كــون دولة 
الحتــالل ت�صتخدم ال�صحافيــني وتد�صهم يف اأو�صاط 
الفل�صطينيــني. ولعل ما بثتــه ف�صائية "معا" موؤخرا 
عن الإعالم الإ�صرائيلي وكيف ا�صتخدم ال�صحافيات 
يف ت�صقــط اأخبــار ومعلومــات عــن القائــد الق�صامي 
حممــد ال�صيــف لت�صاعدهــم املعلومــات يف اغتيالــه، 
وهــذا ما ح�صل. فــال اأرى اأن هنــاك اأي �صرورة لأن 
يكــون اأي منــا �صحية ح�صــن النية، فنحــن �صحايا 
لع�صــرات اجلنــاة، ول داعــي لأن نكــون، وباأيدينا، 

�صحايا جلناة اآخرين. 
كثــرية،  اأ�صيــاء  يل  اأ�صافــت  احلــال  مــع  جتربتــي 
واأ�صافت يل اأي�صا معرفة: اأن روؤ�صاء التحرير وكبار 
املحرريــن يف و�صائل الإعــالم املختلفــة يف�صلون اأن 
يبتعد مرا�صلوهم وكتابهم عن املوا�صيع التي توؤدي 
اإىل "وجــع الرا�س"، فمقالتي التي كتبتها كلها كانت 
يف ال�صيا�صــة، واأكتبهــا باأكــرب قــدر ممكن مــن �صبط 
النف�س والنَف�س، ومع ذلك، وبعد اأن كتبت ما يقرتب 
مــن مئة مقال، ل اأذكر اإل واحدا فقط مدحته رئي�صة 
التحريــر، وهو يتحــدث عن اأزمة امليــاه يف ال�صيف، 
وهذا ال�صتح�صان �صممت منه رائحة مفادها "اإبعدي 

عن ال�صيا�صة يا وداد".
يف كل الأحوال، كانت التجربة قيمة، لكن اأي م�صاحة 
تعطــى لإ�صرائيلي ليعرب عن نف�صه، اأعتربها خروجا 
عــن املاألــوف، ومن النــوع املرفو�س رف�صــا مطلقا. 
وهو خطيئــة احلال الأبرز من وجهة نظري، واأتاأكد 

من �صحتها كل يوم.   
احلــال جتربــة لها ما لهــا وعليها ما عليهــا، منحتني 
فر�صــة اأن اأكــون جــزءا مــن نف�صــي، ف�صاقــت عــن 
طموحــي، لأين اأريد اأن اأكون نف�صــي بالتمام والكمال 
فيمــا اأكتب، فجاء قراري بوقف الكتابة فيها، ك�صرته 
اليوم، لأين مل اأرغــب بتخييب ظن زمالئي، لأين اأعلم 

كم هي خيبة الظن ثقيلة على النف�س وموؤملة.

*  اأ�صتاذة الإعالم يف جامعة بريزيت

كل عيد طيب

رئة للفكر والتعبري - منري فا�صه

ا ومعافى من دون رئتني. ل ي�صتطيع الإن�صان على �صعيد اجل�صم اأن يتنف�س ويكون حيويًّ
كذلك، ل ي�صتطيع املجتمع والإن�صان )على �صعيد الفكر والبيان( اأن يكونا مليئني بحيوية وعافية دون رئتني.

كانت "احلال"، عرب ال�صنوات الفائتة، مبثابة رئة تنف�ْصُت عربها بحيوية وعافية على ال�صعيد الفكري والتعبريي. كانت رئة حية، لي�س فقط على 
�صعيد حرية الفكر والتعبري، بل اأي�ًصا –وهو الأهم– على �صعيد حترر الفكر والتعبري.

اأمتنى لـ "احلال" العافية الدائمة كرئة يتنف�س عربها املجتمع الفل�صطيني.
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ثانًيــا: اإن مقولة ماكوهان الأ�صا�صيــة يف التقنية اإن الو�صيط 
هــو الر�صالــة، ما زالت تعمل بقوة يف العــامل العربي، �صواء 
كان ذلــك يف العالقــة العربيــة– العربيــة اأو يف العالقــة مع 
الآخر، ذلــك اأن التقنية بنت جمتمعها، ول ميكن ا�صتعارتها 
اآيل دون الوقــوع يف خطابهــا الأيدولوجــي، لذلــك،  ب�صــكل 
فــاإن الو�صيط العربي و�صيــط اأيديولوجي يحمــل املوؤ�ص�صة 
والرغبة، ويخفــي نزوعها نحو ال�صيطــرة والتمثيل، متثيل 
القيــم و�صناعتها. الرغبة والتمثيــل هنا يف فهم اأعمق لأ�صل 
ا�صتعــارة القرية، هــي ال�صراعــات مع البدائيــة الوح�صية 
علــى الزاد واملــاء وال�صلطــة واملكا�صب، فمن ميلــك حتمية 

املعلومة، ميلك حتمية تعريف الواقع.
ثالًثــا: اإن اآليــات النقــل تعنــي اآليــات ت�صكيــل احلقائــق 
الجتماعيــة، ومــن ميتلك التقنيــة ميتلك فر�ــس �صناعة 
احلقيقــة، ولأن الدميقراطيــة يف العــامل العربــي، تعنــي 
فقط الأغلبية، فاإن حالة النفالت تت�صكل اإعالميا وت�صبح 
الدميقراطية �صاهدة زور بني الأحزاب والو�صائط، ب�صكل 
يك�صــف عــن تهتــك معنــى احلريــة ل�صالــح ال�صطفاف، 
وعليــه، فــاإن اخل�صــارة مزدوجــة: ت�صخــم يف املفردات، 
وحالــة مــن الهزال يف البنــاء. ولأن الن�صــق القبلي؛ دول 
قبليــة، واأحزابــا قبلية دينية، هي الفواعــل؛ فاإن النتائج 
تكــون وجــود اخلــالف، دون وجــود ثقافــة الختــالف، 
وعليــه، ت�صبــح التقنيــة -احلداثيــة– م�صتاأجــرة عنــد 
ممار�صــات رعوية تقليدية ممعنة يف عقلية الدوغما، حتى 
حتولــت الو�صائــط نف�صهــا اإىل دوغمــا: يف الأخبــار، هناك 
�صحايــا مقد�صــة، وهناك �صحايا مدن�صــة، دون اأن نعرف 
الأ�صمــاء والهويــات والتفا�صيل، هنا ي�صبــح ال�صياق هو 

اخلرب مثاًل.
رابًعــا: هناك ت�صــكك منهجي يف اإمكانيــة اأن تخلق الو�صائط 
ن�صقــا مغايرا للن�صــق التقليدي، بل ت�صبــح خادمة له، فهي 

ت�صتاأجر خلدمــة اجلماعات الجتماعيــة، ومنظومة القمع، 
فالرقابــة علــى الر�ــس مل تتحــول اىل حرية علــى الدوات 
الفرتا�صيــة، بــل حتولــت اإىل نوعني من التنكــر، ا�صتخدام 
الأ�صمــاء الوهميــة والقنــاع مــن خــالل �صفحــات العــالم 
الجتماعــي، ومــن ثــم ت�صكيــل جمموعــات قيميــة معيارية 
تفر�ــس احل�صــار والقتــل علــى مــن يعار�صهــا اإلكرتونيا، 
متهيــًدا لفعل ذلك على الأر�س، احلريــة كانت الوجه الآخر 
للقمــع، مــن قمــع املنــع اإىل قمــع البــث، لأن من يبــث ميلك 
الواقــع، ومن ل يبث يخ�صر، �صمن ثنائية: ما يحدث وينقل 

يحدث، وما يحدث ول ينقل ل يحدث.
خام�ًصا: اإن الإعالم التقليدي ميار�س قمع النتقائية ويحول 
الأحــداث اإىل عالمــات، يف حــني يعتا�س الإعــالم الجتماعي 
احلالــة  مــن  والإخفــاء  البــث  مزدوجــة:  انتقائيــة  علــى 
التاريخية والبث والإخفاء من الإعالم التقليدي، التلفزيون 
والف�صائيــات. وعليه، فاإن القمع يحــدث بتحويل العالمات 
اإىل مرجع للواقع، ما يعني تاأويليًّا، قتله، لأن عملية التحقق 
تبــدو م�صتحيلــة اأمام طوفــان البث وغرائزيتــه. وعليه، ل 
ميكــن اأن جتتمــع الغوايــة والعقالنيــة وال�صرعــة والتلقي 
النا�صــج، وتعــدد الروايــات وال�صــور و�صرعتهــا وانعدام 

مرجع ثابت لها؛ مع الدقة. 
�صاد�ًصا: ال�صياق يفر�س املعنى، ويتغري كل ذلك عند احلديث 
عن ال�صياق الفل�صطيني، بوجود متغري هو الحتالل، وعليه 
تنهــار كل الأ�صاطري املحيطة بحريــة التعبري، على ذلك، اأنا 
مت�صائــم، مــع اإمياين ب�صــرورة املحاولة، يف تلقــي الأدوات 

اجلديدة منعطًفا، لأن الذوات تن�صحق اأمام البنية.
تبًعــا لذلك، فقد اأ�صبــح الإعالم الجتماعي مــالذا للب�صطاء 
واملهم�صــني واملقموعني والفا�صديــن اأي�صا، فحالــة الرقابة 
واملحا�صــرة التي يتعر�س لها هوؤلء يتم اإنتاجها بالنقي�س، 
بالختفــاء والنت�صــار عــرب الف�صــاء الجتماعــي احلــامل 

الــذي ي�صتعــري �صيئا من الف�صــاء الفرتا�صــي، وهو جمال 
العــادات،  الجتماعيــة؛  الطــرد  منطقــة  عــن  للتعوي�ــس 

واملحرمات، واملوؤ�ص�صات الر�صمية.
من هنا، فــاإن هذا النت�صار يعيد اإنتــاج العالقات البنيوية 
نف�صهــا، وهــي البطولــة والرنج�صيــة عندمــا يكــون الأمر 
دون مغامــرة اأو عقــاب، والقمــع املقنــع املختفــي علــى 
طريقــة ح�صــان طروادة مــن خــالل اللجــوء اإىل الختفاء 
والقنــاع بالأ�صماء امل�صتعارة، عندما تكــون هناك م�صاءلة 

وم�صوؤولية.
ل يعنــي ذلــك مطلقــا اإنتــاج ثقافــة احلريــة، لأن احلريــة 
النتقاميــة قتلــت حريــة الختــالف، لأن احلريــة املتعلقة 
بال�صلطــة والنتقام تقتل حرية الختالف، من خالل حتويل 

ال�صا�صات اإىل جغرافيا مقد�صة ومدن�صة مرة اأخرى. 
اإن النتقام كن�صق يحكم العالقة بني الفرد واملوؤ�ص�صة، يعود 
مرة اأخــرى مت�صلال من الواقع اىل احللــم الفرتا�صي، وهو 
ت�صلــل لي�ــس دائمــا اإ�صالحيا، فالنتقــام ياأتي �صــد العدالة 
اأحيانــا، كمــا ياأتــي �صــد الظلــم، لأن امل�صافة بــني املعلومة 
والدعاء يف الإعالم الجتماعي خا�صعة ملغامرة اأي جديد. 
يف النهاية، اإن التوا�صل احلاد واملزمن يف اجتاه واحد يدفع 
اىل التوحــد، وكيف ميكــن معاجلة اأمرا�ــس التوحد بالن�س 

القانوين، الذي يبداأ غالبا، بخطيئة اأو جرمية كربى! 
عــودة اإىل املوؤ�ص�صــات التاريخيــة التي ت�صبه جــدار ح�صان 
طــروادة، اإنهــا مــا زالــت تتحكــم بالأحــالم وتقــود عمليــة 
الختفــاء والنتقام، لذلــك مل ينجح النمــوذج الفل�صطيني يف 
احلراك ال�صبابي باإنهاء النق�صام، لأن ذلك كان يعني التنازل 
عن املوؤ�ص�صة التاريخية التــي يعني التم�صك بها عند كثريين 
جهادا مقد�صا، او كثريون يهربون عندما يحني خلع القنعة. 

* اأ�صتاذ الإعالم يف جامعة بريزيت

الأخبار من �ضبهة الذاتية اإىل ذاتية ال�ضبهة.. اإعادة اإنتاج ح�ضان طروادة

الأبعــاد  علــى  �صرتكــز  املداخلــة  هــذه  اإن  القــول  ميكــن 
الرومان�صية للمعلومة بالرتبــاط مع الذات، هذه املعلومة 
التي �صتنزع الذات متلب�صة ثوب املو�صوعية، و�صتعود بعد 
�صطــوة الو�صائط املعلومة نف�صها اإىل قناع للذات، يف املحنة 
اجلديــدة التي �صينتجها ال�صوؤال النقــدي: هل هناك ن�صخة 
عذراء اأو معنى �صفــري؟ ذلك اأن الو�صيط حالة من التحلل 
للــذات علــى ح�صــاب املو�صــوع، وكل ذلــك �صي�صــاف اإليه 
عن�صــران و�صائطيــان، اأحدهما �صائل وهــو الزمن، والآخر 
متحجــر وهــو التحقــق، و�صتتخذ هــذه اخلارطــة املعقدة 
اأبعادهــا الإعالمية وفق املتتالية التالية: كيف ميكن توزيع 
اأدوات التحقــق مــن املعلومات بالعالقة مــع الزمن؟ وكيف 
ميكن ف�صل الذات عن الزمن والتف�صريات الذاتية لل�صياقات 
عن املعلومات نف�صها، التي �صتعود مرة اأخرى بالعالقة مع 
و�صيطــني: و�صيط داخلي هو الرتكيــب وال�صياق، وو�صيط 
خارجــي هــو الآليــة والزمــن؟ وهل ميكــن القــول بعد ذلك 
بوجــود اأخبار قابلة للتحقق، بعد �صيولة الو�صيط وانقالب 
املعادلــة، مــن �صبهــة عالقــة الــذات باملو�صــوع اإىل �صبهــة 
الف�صــل بني الدات واملو�صوع يف ف�صــاء الفرتا�س الكبري، 

وهو الو�صائط الجتماعية؟ 
املدخــل الأ�صا�ــس لفهمي الذاتي للمو�صــوع تكمن يف �صعوبة 
اإيجــاد معيــار ثابت. لذلــك، �صاأحتــدث عن ثنائيــات يخلقها 
�صيــاق خمتلف متت ا�صتعارتــه من ح�صان طــروادة، حيث 
الظهــور املبهر يخفــي عملية اختفــاء مرتبــة ومنظمة لهدف 
نقي�ــس للهدية والحتفــال. ولذلك، ل بد من عــودة تنازلية، 
التفا�صيــل  اأدق  عنــد  تنتهــي  ول  العربــي  بامل�صهــد  تبــداأ 

الفل�صطينية.
اأول: العــامل العربــي يعي�ــس حالة حادة مــن الغرتاب بني 
املوؤ�ص�صــات التاريخية وموؤ�ص�صات الــراأي العام، مبعنى اأن 
هناك حالة من الت�صوه والالاكتمال يف املوؤ�ص�صات التاريخية؛ 
الدولــة، والربملــان، والإنتاج القت�صــادي، يف حني اأن هناك 
حالــة من الــرتف والتعدد والطوفــان يف موؤ�ص�صــات �صناعة 
الــراأي العــام، بدايــة من امل�صجــد، ولي�ــس انتهــاء بالعالم 

الجتماعي واملدونات. 
يعنــي ذلــك اأن حالــة التوا�صــل حولــت الق�صايــا الأ�صا�صية 
التاريخيــة اإىل ق�صايــا خدماتيــة، �صمن �صيغــة بنيوية هي 
ال�صــراع علــى متثيل القيــم، بداية من الدين، مــروًرا بالقيم 
الأ�صا�صيــة –راأ�ــس املــال الرمــزي– لالأمة العربيــة، ولي�س 
انتهاء حول من ميثل قيمة حرية التعبري اأ�صاًل. هذا ال�صراع 
ياأخــذ �صــكل الأقنعــة، اأي الختفــاء وراء املعلومــة اخلــرب 
و�صياقــه، لتقدمي خ�صم مــا للمحاكمة، يف �صيغــة �صبه اأدبية 
مفادهــا: اإن ال�صــرد ل يكذب، لكنه ل يقــول احلقيقة. مبعنى 
اأن هنــاك اأخباًرا تقول عن قمع حلقــوق الن�صان يف مكان ما، 
ول يوجــد اأخبار تقول اإنه ل يوجد قمــع يف املكان الآخر، اأو 
مبعنــى اآخر: �صقط ع�صرات ال�صحايا هنا بينهم اأطفال، فيما 

�صقط يف مكان اآخر �صحايا جميعهم اأطفال.

د. وليد الشرفا ٭
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ملاذا كتبوا يف احلال قبل 10 �ضنوات؟
 عبد البا�صط خلف

�صقــت الن�صخــة الأوىل من "احلال" طريقها يف درب "�صاحبة اجلاللة" الوعر قبل عقــد، ويف هذا العدد، تن�صر ال�صحيفة ما 
ي�صبه "الفح�س الذاتي" ملا لها وما عليها، بهدف جتاوز العرثات، ومتكني نقاط القوة وزيادة رقعتها. وجتمع لهذا الهدف 
اآراء اإعالميني ونقدهم ومالحظاتهم، ول تغلق الباب ل�صماع ردود من القراء وزمالء املهنة؛ لأن �صحيفة دون توا�صل مع 

القراء، ومن غري ا�صرت�صاد بذوي اخلربة، �صتظل ُتخاطب نف�صها.

ع�صر �صنوات من ال�صتق�صاء 0 نبهان خري�صة- اإعالمي

قبــل ع�صر �صنوات، ات�صل بــي الزميل عارف حجاوي ي�صاأل عــن اإمكانية امل�صاركة يف 
جمل�ــس اإدارة "احلال" التي �صي�صدرها "معهــد الإعالم" يف جامعة بريزيت، فوافقت 
فــوًرا؛ ملعرفتــي اأن هدف هذه ال�صحيفة و�صع حجر اأ�صا�ــس ل�صحافة ا�صتق�صائية يف 

فل�صطني.
تاأخــر العــدد الأول لأكــرث من ثالثة اأ�صهر، حتــى بتنا نخ�صى من عــدم اإمكانية �صدورها؛ 
ل�صعــف مادة ذلك العدد يف معاجلة ق�صايا ببعــد ا�صتق�صائي طمحنا له، اإل اأنها جتاوزت 
تلك العقبة، و�صدرت "احلال"، مراهنني على تطورها يف امل�صتقبل، وتناولها ملوا�صيع مل 

جتروؤ و�صيلة اإعالم حملية على تناولها، وهذا ما ح�صل فعاًل خالل عقد من عمرها.
اإن ما مييز "احلال" عن الإعالم املحلي املطبوع واملرئي وامل�صموع والإلكرتوين اأنها �صكلت-اأوًل- خروًجا على نهج "تكني�س" 
البيــت وو�صــع النفايات حتت ال�صجادة، والدعاء باأن البيت نظيف. واأ�صبحــت –ثانًيا- منربًا ل�صحافيي امل�صتقبل،  فمعظم 
من يكتبون فيها هم طلبة الإعالم يف بريزيت، الذين ي�صكلون اجليل القادم من ال�صحافيني بعد اأن "جتف اأقالم وترفع �صحف" 

اجليل الذي اأنتمي اإليه �صخ�صًيا من ال�صحافيني.

ل نعرف قيمتها اإل حني نحتاجها - نا�صر اللحام- مدير مكتب امليادين يف 
فل�صطني ورئي�س حترير وكالة "مًعا"

قبــل ع�صر �صنوات، كانت ال�صحافة الفل�صطينية متر مبخا�س ع�صري، واأحداث كبرية ي�صعب 
ترتيبهــا يف جــدول التوقعــات، كاغتيال عرفــات، والفلتان الأمنــي، والجتيــاح، والنق�صام، 
والنتخابــات، والتناف�ــس ال�صــاري على احلكم، وهيــاج العوام، وانعدام املــوارد، وتراجع 
العمل النقابي، وانت�صار الهرطقة وال�صف�صطائية، وكان ل بد من مرا�ٍس كثرية لتثبيت ال�صفينة 

و�صط الأمواج العاتية.
وفجــاأة ظهرت مر�صاة ثقافية مهنيــة ا�صمها جريدة "احلال"، مل تناف�س على ال�صلطة ومل ترم 
نف�صها حتت اأقدام ال�صلطان، ومل تلهث وراء الدعايات التجارية، ومل حتاب اأ�صحاب النفوذ، 

بل رمت بالأوزان الثقيلة يف قاع البحر؛ من اأجل تثبيت �صفينة ال�صحافة وعدم حتطمها.
مل تكن "احلال" الأغنى والأو�صع انت�صاًرا والأقوى، ولكنها كانت تعرف ماذا تريد، وما هي الأدوات ال�صليمة وال�صحيحة للو�صول 
اإىل غايتهــا، وبق�صــد اأو دونــه، عملت "احلال" على نفــي نظرية )الغاية ُتــربر الو�صيلة(، وقّدمت خلريجــي ال�صحافة م�صاحة حرة 

متنحهم حق التعبري، كما قدمت للموؤ�ص�صات ال�صحافية املتناف�صة مرهما لتطهري اجلراح.
تفــوق اأهميــة بقاء "احلال" مدى ح�صاب الربح واخل�صارة، فهي �صندوق الإ�صعاف الأويل الذي يحتاجه كل فريق، ول نعرف قيمتها 

اإل حني نحتاجها. 

متيزت بالتمّيز - نظري جملي- اإعالمي وحملل �صيا�صي

اإن متيــز العمــل ال�صحفي، اأيا كان حــال ال�صحيفة وحجمها ووتــرية �صدورها، يعترب 
عن�صــرا اأ�صا�صيــا يف الإبــداع. و"احلال"، منذ عرفتهــا يف اأعدادهــا الأوىل وحتى اليوم، 
تتميــز بالتميــز، وحتت�صن عــدًدا من ال�صحافيــني النا�صئني، الذين يزيــد عن عددهم يف 

اأية �صحيفة اأخرى. 
وتتنــاول اجلريــدة ق�صايــا النا�ــس وهمومهــم اليوميــة، مبقــدار يفــوق كل ال�صحــف 
الفل�صطينية الكربى، وحتر�س على �صماع راأي القراء، يف كل عدد، وتلتزم خطابا حرا، 
نفتقــر اإليه يف �صحافتنا "امللتزمــة". اأما مقالتها وتقاريرها فق�صــرية وناجعة، ومقال 

رئي�صة التحرير الفتتاحي اأق�صر واأجنع، على طريقة "ما قل ودل"، وهي �صحر وفن يف مهنتنا.
لقد �صنعت "احلال" مكاًنا م�صتقًرا لها يف عامل ال�صحافة الفل�صطينية، ورمبا يكون قد حان الوقت لزيادة وترية �صدورها 
ل�صحيفــة اأ�صبوعيــة. ولــول معرفتي بال�صعوبات، لقلــت يومية. فبعد ع�صر �صنــني، ل يجوز اإبقاوؤها بهــذا احلجم وهذه 

الوترية.
مــن حــق كل حمبيها، عاملني وكتابا وقراء، اأن يروها يف العقد الثاين اأكرب واأغــزر. ولكنني �صاأحافظ على مطلب متوا�صع 
الآن، وهــو اأن تزيــد عــدد �صفحاتها حتى تت�صع ملزيــد من املواد ويتم تكبــري احلرف بحيث ي�صتطيع قراءتــه كبار ال�صن 

خفيفو النظر.

اأ�صرت ال�صرطي من عقول بع�س ال�صحافيني
�صمر الدرميلي- �صحافية من غزة

كنت من اأوائل من كتب لـ "احلال"، وقد كانت م�صاهمتي خالل اأعدادها الأوىل تبحث عن كل 
مــا هو جديد ومميز و"ح�صا�س" و"�صائك"، ويف كل مرة تهاتفني هيئة التحرير "ما جديدك 

�صمر؟".
مل اأكــن اأ�صتطيــع اأن اأقرتح اأفكاًرا تقليدية، اأو ا�صتهلكــت "تناوًل ون�صرًا"، وقد كان البحث 

عن فكرة تقرير جديدة تاأخذ وقتاً اأطول من اإجراء وكتابة التقرير نف�صه.
ف�صحيفــة "احلال" جتــرب كل من يعمل معها على البتعاد عن التنــاول التقليدي يف ال�صكل 

وامل�صمون والفكرة.
وكانــت ال�صحيفــة وما زالــت تبحث عن كل ما هو نادر التداول، اأو مو�صوعات �صائقــة وممتعة، اأو حتى مهم�صة، وبعيدة عن 

ال�صوء.
وا�صتطاعــت اجلريــدة اأن تاأ�صر ال�صرطــي املتواجد يف عقول بع�س ال�صحافيــني واأقالمهم، وجعلتهم اأكرث جــراأة وقدرة على 
تخطــي هذا احلاجز، بحيث �صــاروا يطلقون العنان للنقد البّناء، والتحليل "ال�صاخر اجلــاد"، ويالحقون امل�صوؤولني و�صناع 
القــرار وي�صتجوبونهم، ويطرحون امل�صكلة بعمق، ويفت�صون عن حــل واقعي وممكن. بعد مرور ع�صر �صنوات على تاأ�صي�صها، 

�صارت اجلريدة ُتفّرح القلب وُتبّي�س الوجه.

تناول نقدي ومنوذج لإعالم ُمتعدد
خليل �صاهني- �صحايف وكاتب

لي�س لدينا بعد يف فل�صطني موؤ�صرات لقيا�س مدى جناح �صحيفة مطبوعة، لكن ترقب قطاع 
مــن القراء ل�صدور �صحيفة ما، ي�صكل موؤ�صــًرا يجدر ب�صحيفة "احلال" اأن تعتز به. فهناك 
مــن ينتظر، ويرتقــب، ليطلع على ما تت�صمنــه اجلريدة من ق�صايا تتناولهــا ب�صكل نقدي، 

يقرتب من ال�صتباك اأحيانا مع مراكز القوة والنفوذ.
مل تعــد "احلــال" جمــرد �صحيفة مطبوعة تقليديــة، فهي اليوم منرب للنقا�ــس، ينفتح على 
م�صاركــة �صحافيــني ممار�صني، وخريجــني جدد، وطلبة اإعــالم. كما اأنهــا تت�صدى لتقدمي 
منــوذج لإعالم متعــدد الو�صائط الأكرث انت�صــاًرا وتاأثريا. ويف كل ذلك، باتــت نافذة اأي�صا 

نطل منها على اأ�صماء تب�صرنا بجيل جديد ومهني من ال�صحافيني وال�صحافيات.
ت�صــكل "احلال" ق�صة جناح، لكنها تنطــوي على حتديات عديدة، اأولها تعريف الهوية والر�صالة والدور اخلا�س بها. وثانيها 
الإجابــة عــن �صــوؤال كيف ننتقل مــن النقطة التي نقف فيهــا اليوم اإىل النقطة التي نريــد الو�صول اإليها؟ وثالثهــا تطوير تناول 
الق�صايــا املختلفة لت�صمل الفنون الأكرث تاأثرًيا، كالق�صة ال�صحافية والتحقيقــات ال�صتق�صائية. ورابعها ال�صتباك فل�صطينًيا 
مــع اجلــدل املثار عاملّيا حول مراجعــة املعايري الإعالمية املهنية، بــل واإعادة تعريف دور الإعالم، يف �صــوء النت�صار الهائل 

لو�صائط التوا�صل الجتماعي، وتقنيات الإعالم اجلديد.

بداية قوية تبعها تراجع
ربى عنبتاوي- �صحافية

حني �صدرت "احلال"، اأحدثت نقلة نوعية يف الإعالم ال�صتق�صائي ومقال الراأي 
مــن حيث م�صاحــة احلرية املتاحة، والهم اأنها مل تكــن موؤطرة حزبياً، بل كانت 

للجميع، تتحدث وتنتقد كل الأطياف والأحزاب. 
كانــت ال�صحيفة ظاهرة، ففي بداياتها �صمت طاقماً مميزًا من اأ�صاتذة واإعالميني 
�صباب، وتلقيت دعوة للكتابة يف اأوائل اأعدادها من معلمتي ورئي�س التحرير الآن 
نبــال ثوابتة، وتناول اأول تقاريري كامــريات املراقبة يف القد�س القدمية، واأذكر 
اأين كتبــت ن�ًصا طوياًل، يف حــني كانت �صيا�صة رئي�س التحريــر عارف حجاوي اأن 

نخت�صر وُنكّثف.
وده�صــت حــني �صاهــدت الخت�صار للن�صــف، ومن يومهــا تعلمت اأهــم در�س يف 
ال�صحافــة التقريريــة، وجتنب احل�صو والو�صول ال�صريع للفكرة، والتكثيف، فالقارئ ل ميلك الكثري من الوقت ليقراأ التقارير 

بالغة الطول. 
تابعــت كتاباتــي، وكان ال�صحايف يف تلــك ال�صحيفة اجلريئة املثرية للجــدل اآنذاك، قد �صمن له قاعدة ل باأ�ــس بها من القراء، 
وانت�صــرت ب�صــكل لفت يف كل املحافظات، واأحدثت تفاعال لنوعية م�صامينها، واأ�صلوبها اجلديد، وك�صفها للم�صتور يف كثري من 

الق�صايا ال�صيا�صية والجتماعية. 
لكــن بعــد التزام دام ل�صنوات، توقفت عن الكتابــة املنتظمة لرتباطي باأعمال اأخرى، لكن ما لحظته لحًقا اأن "احلال" مل تعد 
قويــة ومنت�صــرة كما يف ال�صابــق، ومل تعد م�صدر قلٍق لكثري من اأعداء ك�صف امل�صتور كمــا كانت، وتراجع انت�صارها. اأقرتح يف 

عيد "احلال" العا�صر، اأن تعود ال�صحيفة اإىل �صريتها الأوىل، لت�صبح حديث النا�س، وم�صدر قلق دائم مبهنيتها كما كانت.
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وبعد هــذه املقدمــة التربيرية، اأقــول اإن امل�صهــد الإعالمي 
مزدحــم كثريا هذه الأيام، مع ابتعــاد وقلة اعتناء بالإعالم 
التقليدي اأو على القل توزع متابعيه على ف�صاء وا�صع من 
الأدوات. ويبقــى ال�صــوؤال: هــل متلك ال�صحافــة املطبوعة 
فر�صــا لال�صتمــرار يف ال�صــدور ورقّيــا؟ واإن توفــرت هــذه 
الفر�ــس، فهل هناك فر�ــس للمناف�صة؟ هــذه الأ�صئلة مثارة 
منــذ �صنوات، ودوافع ال�صتمرار يف طرحها واإثارتها تتعزز 

يوما بعد يوم يف ظل املعطيات التالية:
• النت�صــار الهائــل لالألواح والهواتــف الذكية 

التــي تقــدم الأخبــار واملعلومــات حلظة 
بلحظــة وجماًنــا، مع زيــادة وانت�صار 

عــدد التطبيقات التــي تاأتيك باخلرب 
الواحــد مــن م�صــادر متعــددة مع 
اإمكانية حتديد امل�صادر وت�صنيف 
الخبــار كفل�صطينيــة اأو دولية اأو 

عاجلــة اأو طبيــة اأو فنيــة اأو اأدبية 
كتطبيــقFlipboard  اأو تطبيــق 

نب�س مثال. 
املــايل ملوؤ�ص�صــات  • تنامــي وتراكــم العجــز 

الإعــالم املكتوب وابتعاد املعلنني واملمولني واملانحني 
عنهــا، فمثال، باتــت املوؤ�ص�صــات التي تــوزع اإعالناتها على 
و�صائل الإعالم ح�صب ن�صبــة متابعيها، جمربة على توزيع 
اإعالناتها ب�صكل وا�صع جدا، وهو ما قلل من فر�س ال�صحف 

يف احل�صول على اعالنات جمزية.  
• هجــرة الكادر املهنــي لل�صحف نحو الراديــو والتلفزيون 
واملواقــع الإلكرتونية، بحًثا عن ال�صهــرة والجور الأعلى 

ووفرة الفر�س اأمام هذا الكادر يف ظل زيادة عدد 
الف�صائيــات الخباريــة التي تقــدم اخلرب 

والتحليــل، وزيــادة عــدد الف�صائيــات 
الهــواء  علــى  احلــدث  تبــث  التــي 

مبا�صرة.
• الإيقاع ال�صريع للحياة وجتاوب 
اجلمهور معه، خا�صة عرب و�صائل 

حيــث  الجتماعــي،  التوا�صــل 
يرغــب اجلمهــور مبعلومــة �صريعــة 

وخمت�صــرة ومكثفــة، ومــا يرافق ذلك 
مــن انت�صار خلدمــة الخبار عــرب الر�صائل 

الق�صرية وتنامي الرغبة لدى كثريين يف ا�صتخدام 
التفاعلية التي توفرها و�صائل الإعالم اجلديد، فالكل يرغب 

يف التدخل واإبداء الراأي والتعليق.
كثــرية هــي ال�صبــاب التــي تدفــع اىل العتقــاد بــان ع�صر 

ال�صحافــة الورقية قد دخل غرفة النعا�ــس، ولكنها تنطلق 
جميعــا مــن مع�صكــر واحــد ا�صتطــاع اأفــراده التاأقلــم مــع 
الجهزة احلديثــة والهواتف واللواح الذكيــة، فيما هناك 
مع�صكر اآخر مــا زال وفياً يتمرت�س خلف الورق وي�صر على 
طباعــة املن�صور اللكرتوين و�صــراء الكتاب حتى لو توفرت 
ن�صخــة اإلكرتونيــة جمانية منــه. ويبدو ان هنــاك معطيات 
تدعــم فكرة تعاي�س او ا�صتمرار املع�صكرين لفرتة مقبلة قد 

تطول. ومن هذه املعطيات:
• ا�صتمرار �صــدور ال�صحافة الورقية رغم كل 
هــذا اجلــدل الدائر حــول دخولهــا غرفة 
النعا�ــس، وهو مــا يذكر بــاأن افتتاح 
�صــالت ال�صينمــا مل يقفــل امل�صارح 
وان التلفزيــون واجهــزة الفيديــو 
ابــواب  تقفــل  مل  دي  يف  والــدي 
�صــالت العر�ــس ال�صينمائي. لقد 
اأثــر كل من هذه الفنــون على الآخر 
وجمهــوره،  رواده  بع�ــس  و�صلبــه 
ولكــن ال�صراع متخ�س عــن احتفاظ كل 

فن بجمهور ويٍف له بغ�س النظر عن ن�صبته.
• مــا زال اجلمهــور ينظــر باحــرتام وثقة اكــرب للكلمة 
املطبوعــة من تلــك املن�صورة على مواقــع النرتنت، بل ان 
الكاتــب نف�صــه يعتنــي بكلماته التــي �صت�صــدر ورقيا، اكرث 
بكثــري من عنايته بتلك التي �صت�صــدر اإلكرتونيا، ناهيك عن 
ان جمهــور القراء ميتــاز عن جمهــور املت�صفحني بالرتكيز 
والهــدوء والعمــق والنظــرة النقديــة التحليليــة، وهــو ما 
يفتقــده املت�صفحــون الذيــن ميــرون �صريعــا علــى كتابات 
للتمعــن  �صبوريــن  يعــودوا  ومل  خمت�صــرة، 

والتعمق يف كتابات اطول ن�صبيا. 
التلفزيونــات  خــارج  املعلنــون   •
تقليديــون  غالبيتهــم  يف  والذاعــات 
ويثقــون اكــرث بالدعايــة ال�صــادرة 
ورقيــا مــن تلــك التــي حتفــل بهــا 
�صغــرية  وم�صتطيــالت  مربعــات 
على هوام�ــس الن�صو�س يف املواقع 
اللكرتونية، ف�صــال عن اأن العالنات 
الر�صمية للوظائف واملحاكم واملفقودات 
وغريها ما زالت تعتمد ال�صحف الورقية ول 
تعرتف بالعالنات الواردة على املواقع اللكرتونية 

مهما كانت ن�صبة م�صداقيتها او انت�صارها.
• �صهولــة ور�صمية التوثيــق و�صعوبة التزويــر يف ال�صحف 
الورقيــة اكرب بكثري منها يف املواقــع اللكرتونية، فالروابط 

ال���������ض����ح����اف����ة امل����ك����ت����وب����ة: ف�����ر������س ال������ض�����ت�����م�����رار وامل���ن���اف�������ض���ة
جتاوب ال�ضحف مع التحديات واملعطيات اجلديدة كان يف الغالب �ضكليا وبهدف اظهار القدرة على م�ضايرة احلداثة
والتطور، ولي�س ا�ضتغال خ�ضائ�ضها خلدمة ال�ضحيفة وظل بعيدا عن تطوير ال�ضيا�ضات وال�ضكال التحريرية

بدايًة، يف هذه الورقة الكثري من النطباعات التي لن نختلف على 
�صحتها، ولكننا قد نختلف على حجمها وطرق قيا�صها وحتليلها. 
ول �صــك يف اأن العمــل ال�صحــايف املكتوب هو الأ�صا�ــس، ويليه او 
يرتافــق معه ال�صوت اأو ال�صــورة بالن�صبة لالإذاعة والتلفزيون. 
اأمــا الف�صاء الإلكرتوين، فهو م�صتوعــب واأداة و�صكل ن�صر ولي�س 

اأ�صا�س عمل )على الأقل حتى الآن(.

تختفــي يف العامل الفرتا�صي واحل�صابات تخرتق، وال�صماء 
الوهمية تزدهر، وامل�صوؤولية تختفي؛ ففي ال�صحيفة الورقية 
جتــد دائما ا�صًما لرئي�س التحريــر امل�صوؤول وعنوانا ثابتا ملقر 
املطبوعة، ولكنك ل جتد ذلك يف كثري من املواقع اللكرتونية. 
• ازدهار اجلرائم اللكرتونية و�صوء ال�صمعة املهنية للعديد 

من املواقع اللكرتونية ف�صال عن تكاثرها الن�صطاري.
الورقيــة  ال�صحافتــني  بــني  حاليــا  القائــم  فالتعاي�ــس  اًذا، 
والرقميــة، مر�صــح لال�صتمــرار لفــرتة قــد تطــول او تق�صر 
تبعا حل�صــن ادراك القائمني عليهــا وجتاوبهم مع املعطيات 

اجلديــدة ومتطلبات اجلمهور، ويف هذا ال�صياق، 
ل بــد ا�صتعرا�ــس وتقييــم بع�ــس اجلهود 

التجــاوب  مــع  كنــوع  بذلــت  التــي 
والتعاطــي مع امل�صتجــدات يف �صوق 

العالم:
• بع�ــس ال�صحــف ان�صــاأت موقعــا 
تفاعلــي(  )غــري  جامــدا  اإلكرتونيــا 
علــى  وردت  كمــا  موادهــا  وتن�صــر 

ال�صحيفــة، ا�صافــة لن�صخــة ب�صيغــة 
ب�صيغــة )PDF(، هــذا مكــن متابعــي 

مــن  وجــدوا-  -اإن  اخلــارج  يف  ال�صحيفــة 
متابعتهــا واأفــاد الباحثني، حيث مكنهــم من الدخول 

اىل ار�صيــف اعــداد ال�صحيفة، وهذه املواقــع كانت حُتدث بعد 
العا�صرة من �صباح كل يوم، ومل تكن تفاعلية، ومل تكن موادها 
خا�صــة بها، بــل كان املحرر امل�صوؤول ينتقي عــدة مواد من كل 
�صفحــة ويحيلهــا لل�صركة امل�صوؤولة عن حتديــث املوقع لتقوم 
بدورهــا بن�صرهــا، وكما ا�صلفنــا، بعد العا�صــرة �صباحا، رمبا 
لعــدم التاأثــري علــى املبيعــات ال�صباحية وهي الكــرث. ل �صك 
ان وجــود ال�صحيفــة اإلكرتونيا ا�صر مببيعاتهــا وا�صاف عبئا 
ماليا، ولو ب�صيطا، عليهــا ولكنه مكن كتاب وجمهور ال�صحيفة 
من اعادة ن�صر وتداول اهم ما جاء فيها عرب �صفحات التوا�صل 
الجتماعــي، وهــو ما قــاد لحقــا اىل اعتمــاد بع�ــس ال�صحف 
حل�صابات ر�صمية خا�صة بها على مواقع التوا�صل الجتماعي.
• بع�ــس ال�صحــف اندفع اكــرث فاأ�ص�ــس مواقــع اإلكرتونية 

تفاعليــة ومتعــددة الو�صائط جتــد بداخلها مــواد م�صورة 
واخــرى �صوتية ويجــري حتديثهــا بانتظام وعــدة مرات 
خالل اليــوم وت�صتمل علــى الخبار العاجلــة، ومواد اعيد 
حتريرهــا لت�صبح ان�صب للن�صــر اللكرتوين، وهذا ا�صتدعى 
مزيــدا مــن اجلهــد والنفقــات وتوظيــف كادر متخ�ص�ــس 
وتدريــب الطاقم القدمي ليواكب التطورات التقنية، ول �صك 
يف اأن املــردود مل يكــن بحجم اجلهد والنفــاق، وكاد يخلق 

هويتني لل�صحيفة.
• كافــة ال�صحــف تقريبا جلاأت اىل خف�ــس النفقات وحماولة 
تعزيز املوارد عرب تقليل عدد الكتاب واملوظفني 
وامل�صورين والرواتب وتقليل عدد الن�صخ 
بالعالنــات  واكــرث  اكــرث  والهتمــام 
الهام�صيــة  والعمــال  التجاريــة 
كطباعة املالحــق والكتب والبحث 
الن�صطــة  وتقليــل  متويــل،  عــن 
التــي حتتــاج وقتــا وجهــدا ومال 
اخلا�صــة،  واملــواد  كالتحقيقــات 
وزيــادة العتمــاد علــى ال�صــرتاك 
املواقــع  مــن  والخــذ  الــوكالت  يف 

والف�صائيات وال�صحف الجنبية.
• قليل من اجلهد مت بذله من اجل ا�صتكتاب كتاب 
جــدد و�صحافيــني قديرين او مــن اجل تطويــر ال�صاليب 
التحريريــة لتكــون اكــرث ا�صتجابــة لواقع التدفــق الهائل 
وال�صريع لالخبار واملعلومــات، فبع�س ال�صحف ما زالت 
تعتقــد انهــا م�صــدر خربي، فت�صــع علــى �صفحتها الوىل 
عنوانــا نكــون قــد �صمعنــاه عــرب الذاعــة قبــل 18 �صاعة 
ورمبــا �صاهدنا �صــوره مبا�صــرة وا�صتمعنا لكافــة الآراء 

والتعليقات عليه قبل ان ننام. 
اعتقــد ان بع�ــس التو�صيات قد تكون �صاحلــة لطالة فرتة 
بقاء ال�صدور الورقي لل�صحف، ولكن املناف�صة م�صاألة �صعبة 
جــدا وغري مرتبطة مبهارة فر�صان ال�صحافة املطبوعة بقدر 
ما هي مرتبطة بتغري مزاج و�صلوك املتلقي. ومن التو�صيات 

التي قد تخدم بقاء ال�صحف الورقية:
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• توحيــد مكاتب العالنات لل�صحف من اجل انهاء التناف�س 
الــذي قــد يقــود اىل تــدين ا�صعــار العــالن ومــا يرافقــه من 

ا�صتجابة او خ�صوع للمعلن.
• اتفــاق ال�صحــف علــى يــوم او يومــي اجــازة لــكل 

�صحيفــة بالتنــاوب دوريا، فالعائــد املايل من 
الت�صغيليــة  والكلفــة  �صئيــل  املبيعــات 

كبرية.

على ال�صعيد التحريري:
اكــرث  العتنــاء  ال�صحــف  • علــى 
بالتعمــق فيما وراء اخلرب اكرث من 

اعتنائهــا باظهــار اخلــرب، والرتكيز 
على اجلانــب اخلدماتــي والر�صادي 

ولعــب دور الو�صيــط، واعــادة العتبــار 
راأي  �صحافــة  كونهــا  املطبوعــة  لل�صحافــة 

وحتليــل، واعتناء باجلانــب املعلوماتي وب�صــكل ت�صميمي 
حديث.

• البحــث عن خرباء وجمالت ومياديــن جديدة لتغطياتها، 
كاملجــالت الثقافيــة والفكريــة والرتبويــة العميقــة التــي 
ت�صت�صعــب و�صائل العــالم الخرى اخلو�ــس فيها، وكذلك 
املناطــق املهم�صــة التي ل تهتم بهــا التلفزيونات، واخلرباء 
واملتحدثــني والكفاءات الذين ل يظهــرون على التلفزيونات 

والذاعات ل�صبب او لآخر.
• ر�صــد وا�صتخــدام وا�صتغــالل مــا تنتجــه و�صائــل العالم 
الخرى كالف�صائيات والذاعات واملواقع اللكرتونية �صواء 

عرب اعادة ن�صره او اعادة التعامل معه.

على ال�صعيد الت�صويقي:
• اتاحــة جمــال التفاعليــة مــع اجلمهور 

عــرب املوقــع اللكــرتوين وح�صابــات 
التوا�صــل الجتماعــي وتخ�صي�س 
او  يوميــا  اكــرث  او  �صفحــة 
ا�صبوعيــا لر�صائــل او اآراء القــراء 
جمال�ــس  وخلــق  وم�صاهماتهــم 

امنــاء من املجتمــع املحلي ونوادي 
لأ�صدقاء او م�صرتكي ال�صحيفة.

• التكامل اكرث واكرث بني الن�صخة الورقية 

وما ين�صر عرب املوقع اللكــرتوين وح�صابات ال�صحيفة على 
مواقع التوا�صل الجتماعي عرب الردود والتعقيبات.

• حماولــة التمايز عن ال�صحف الخرى، فــاإن كان �صعبا يف 
جمال اخلرب ففي ال�صورة والكاريكاتري وال�صكل الت�صميمي 

واللوان.
• الن�صــر علــى حلقــات ملــواد مهمــة ومثرية 
لالهتمام �صواء كانــت ادبية او تاريخية 
او ملخ�صــات لكتــب حديثــة او مواد 

مرتجمة يجري اختيارها بعناية.

جتربة جريدة احلال:
قــد ل تكون جريدة احلــال ال�صهرية 
ال�صــادرة عن مركز تطوير العالم يف 
جامعة بريزيت منذ نحو ع�صر �صنوات، 
الــذي نقرتحــه حلــل  النمــوذج الف�صــل 
م�صــكالت ال�صحافة، فهناك اختالفان جوهريان، 
اولهمــا ان احلــال �صهريــة ولي�صت يوميــة، وثانيهما ان احلال 
ممولة ول تعتمد على املبيعات او العالنات، ومع ذلك، فاإن يف 

�صيا�صة حترير احلال الكثري مما ميكن ال�صتفادة منه:
• ال�صتقالليــة عــن ال�صلطــة والف�صائــل وعــدم اخل�صــوع 

ل�صيا�صة ت�صرت�صي املعلنني او حماباة املتنفذين.
• التعاطي مع ق�صايا اجتماعية ح�صا�صة كنزع احلجاب او املثلية 
اجلن�صية والــزواج العريف والزواج بني ابنــاء الديانات املختلفة 

وغريها من املوا�صيع التي ل ترغب بها ال�صحف اليومية.
• اجلــراأة يف التعامــل مع الق�صايــا ال�صيا�صيــة والف�صائلية 

وق�صايا الف�صاد �صواء عرب التغطيات او املقالت.
• الــروح ال�صبابية؛ فمعظــم �صحافيي احلال هم من طالب 
العالم من عدة اماكن وهو ما ي�صمن وجود حما�س وتنوع 
يف امل�صمــون واجلغرافيا وبعــد عن املحاذير 
او العتبــارات غري املهنية كالعالقة مع 

ال�صيا�صيني او احل�صابات الوظيفية.
• اإفراد احلال م�صاحة جيدة لعر�س 

اآراء اجلمهور. 
• الر�صاقة يف التحرير فاملواد مكثفة. 

• ا�صتخدام او�صع للكاريكاتري.
• البعد عــن الخبار الربوتوكولية 

واخبار العالقات العامة.

التو�ضيات:
مكاتب  توحيد  عرب  التناف�س  اإنهاء   ◄

العانات
◄ تعطيل بالتناوب خلف�س كلفة الت�ضغيل

اخلرب  وراء  ومبا  باملعلومات  الهتمام    ◄
والرتكيز على ادوار الر�ضاد والو�ضاطة

كتغطية  واملقالت  بالتحليل  الهتمام   ◄
على تراجع الدور الخباري

◄ ابراز اخلربات والكفاءات اجلديدة
ون���وادي  للتفاعلية  جم��ال  ان�����ض��اء   ◄

لا�ضدقاء
◄ التكامل مع املوقع اللكرتوين وح�ضابات 

التوا�ضل الجتماعي
الخرى  ال�ضحف  عن  التمايز  حماولة   ◄

بال�ضورة والكاريكاتري والت�ضميم 

مميزات احلال:

◄ ال�ضتقالية عن ال�ضلطة والف�ضائل 
وعدم خ�ضوع للمعلنني

عناوين  م��ع  اجل���ريء  التعاطي   ◄
وق�ضايا ح�ضا�ضة اجتماعيا ة�ضيا�ضيا

والبعد  واجلغرايف  العمري  التنوع   ◄
عن احل�ضابات الوظيفية 

◄ عر�س اآراء اجلمهور 

اخبار  عن  والبعد  التحرير  ر�ضاقة   ◄
العاقات العامة

◄ ا�ضتخدام او�ضع للكاريكاتري 

�صكلــت "احلال" اإ�صافــة نوعية لل�صحافــة الفل�صطينية 
نظرهــا،  و�صمــول  دوريتهــا،  حيــث  مــن  املحليــة، 
وتنــوع م�صاربهــا، وجتــدد م�صامينهــا، وحفاظها على 

ا�صتمراريتها منذ عقد من الزمن.
وجتــاوزت "احلــال" احلــدود املكانيــة التــي فر�صهــا 
الحتــالل الواقــع، والزمانيــة التــي عطلهــا النق�صــام 
الطــارئ، لتعيد تقدمي امل�صّلم مــن معارفنا نقدًا وبالغة، 

وتربز الأ�صيل من تراثنا لغة وم�صموناً.
و�صعت "احلال" اإىل جتاوز �صرح احلال الفل�صطينية اإىل 
الغو�س فيهــا، والبحث والتمحي�س والتمييز بني الغث 
وال�صمــني فيها، ف�صلطــت ال�صوء على كثــري من امللفات 

املهملة، والفا�صدة اأحياناً.
ومل َتن�صــق اأو ُت�صق اإىل جماملة املقامــات الرفيعة على 

ح�صاب املهنة التي و�صعت من اإعالء قيمتها هدفاً لها.
كانــت "احلال" من�صــة للراأي والــراأي الآخر، واحلجة 
ونظريتهــا، واحلكمة و�صالتهــا. واأ�صبحت جر�صاً يدق 
يف روؤو�س املق�صرين واملت�صاهلني يف حقوق النا�س، ويف 

اآذان املتاآمرين على احلقيقة.
ومــن البداية، فتحت "احلال" اأبوابهــا اأمام ال�صحافيات 
وال�صحافيــني اجلريئني للكتابة املهنية والقوية من كامل 

الوطن، فكانت لهوؤلء من قطاع غزة اإ�صهامات وا�صحة.
فعلى مدار ع�صرة اأعوام من عمر احلال، كتب الع�صرات 
مــن ال�صحافيــات وال�صحافيــني، من اأملــع الأ�صماء، اإىل 

احلال يف غزة.. تنوع و�ضمولية

اأولئــك الذيــن التحقوا باملهنــة حديثاً، فلــم يعد املعيار 
يومــا اأملعيــة ال�صم، بــل املو�صــوع، �صــواء كان كاتبه 
�صحافّياً خم�صرماً اأو متدرباً اأو دار�صاً لالإعالم اأو غريه.

ومتيزت املو�صوعات ال�صحافية التي تناولت قطاع غزة 
علــى �صفحات "احلال"، باإيالء فنون الق�ص�س والتقارير 
الإن�صانيــة، والتحقيقــات ال�صتق�صائيــة، م�صاحة اأكرب، 
وان�صــداد للمو�صوعات الجتماعية، �صــواء كانت اأزمات 

دائمة، اأو طارئة، اأو جناحات هنا وهناك.
ول نبالــغ اإن قلنــا اإن "احلــال" جنحــت يف تقدمي �صور 
متنوعــة عــن قطــاع غزة ل حت�صــره يف خانــة واحدة، 
قطاعــات  كل  اإزاء  ومتكافئــاً  نزيهــاً  اهتمامــاً  واأولــت 
املجتمــع، وفئاته؛ فعاجلت ق�صايا الن�صاء كما الرجال، 
كمــا الق�صايــا امل�صرتكــة، وذوي الإعاقــة، واملهم�صــني 
والفقراء، كما املبدعني، والناجحني، وغريبي الأطوار.

واإن كانــت ال�صبغــة الجتماعيــة هــي الغالبــة، اإل اأن 
املو�صوعــات ال�صيا�صية ظلت حا�صرة يف اأجواء �صعبة 
مــرت على فل�صطني عموما، وقطــاع غزة خ�صو�صاً، مع 
انقــالب النظــام ال�صيا�صــي علــى نف�صه، وان�صطــاره اإىل 
�صطرين؛ فبات طرق احلديد، يف اأحيان كثرية، حمفوفاً 

باملخاطر، �صاخناً كان اأو باردًا.
واإن احتكمــت "احلال" اإىل منطــق املهنية وال�صتقاللية 
يف الطــرح، فــاإن تراجعــاً مو�صوعيــاً طــراأ علــى عــدد 
التقاريــر ذات الطابــع ال�صيا�صــي املح�ــس، املمهــورة 

بتوقيع �صحافيني و�صحافيات من غزة، وعنها.
ويف جانــب اآخر، متيزت "احلــال" بانت�صارهــا لق�صايا 
الن�صاء وكتاباتهن ال�صحافية املهنية، واأحياناً الأدبية، 
فنــرثت عرب �صفحاتها حيوات متنوعة لن�صاء ناجحات، 
التمييــز  ا�صتمــرار  اأ�صبــاب  عــن  ونقبــت  ومكلومــات، 

�صدهن، وتعنيفهن، وتهمي�صهن يف ال�صياقات املختلفة.
كما فتحت "احلال" �صفحاتها اأمام ال�صحافيات النا�صئات، 
اللواتــي وجدن عربها م�صاحــًة للن�صــر، وت�صجيل ح�صور 

�صحايف.
تتجدد "احلــال" يف عامهــا العا�صر، �صفحــة اإلكرتونية 
ا�صتمراريتهــا،  علــى  يحافــظ  مــا  متعــددة،  بو�صائــط 
ويراكــم علــى جتربتهــا، وي�صتجيب لتطــورات الع�صر 
التكنولوجــي، من دون اأن تفــرط يف اإ�صدارها ال�صحايف 

اإخراجاً، وطباعة ورقية.

* من�صقة مركز تطوير الإعالم يف قطاع غزة

سامية الزبيدي ٭

* م�صوؤول املتابعة والتقييم يف مركز تطوير الإعالم
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ثمــة و�صمات �صغرية تلحــق بال�صحافيــني يف ال�صنوات 
الأخــرية، تزدريهــم وتتعامــل معهــم على اأنهــم خملفات 
�صحــف ومطابــع، وفر�صان دونيــون يف ف�صائيات ماأجرة 
لــدول واأجهــزة اأمــن وبنــوك ومرابــني وملــوك غ�صيــل 
اأموال. حتى اجلوائز ورفع القبعات، فاإنها تذهب لعلماء 
الجتمــاع والأدباء اأو �صباط ال�صرطة، اأما ال�صحافيون، 
فهم حتت النقد اأو مدعّون هام�صيون على اأطراف حفالت 

الإنتاج الجتماعي وال�صيا�صي والقت�صادي.
�صاأكتــب هــذه املقالة لأقــرتح خمــارج للزمــالء للخروج 
من حتــت ع�صا امل�صاءلــة، واقرتاح توجهــات جديدة يف 
التغطيــات من خالل جتربتي ال�صحافية بعد 19 عاما من 
عملــي مرا�صــال يف 1996 وحمــررا 2001 ومدربــا 2005 
واأ�صتــاذا جامعيــا ومن�صقــا لوحــدة بحــوث و�صيا�صــات 

الإعالم الآن.
حقل هذه املقالة هو جريــدة احلال اجلامعية ال�صغرية، 
التــي عملت فيها منــذ تاأ�صي�صهــا مرا�صال ومعلقــا ومدربا 
واأخريا حمررا مقيما لتدريــب قرابة 20 طالبا �صهريا من 

التحقيق الجتماعي: ما ل يكتبه ال�ضحافيون

ننقاد ول نقود، بل نر�صد هذا اجلمهور الهائج على معرفة 
يوميــة توؤهله لبناء راأيه، نخفــف ولءه الأعمى للفكر اأو 
الأيديولوجيــا اأو الأديان، مبعــارف يومية من معلومات 
وتعليقــات جتعله يت�صامــح ويوا�صل امل�صــي يف التاريخ 

دون اأزمات.

الت�صامح كاأجندة للتقرير ال�صحايف
قبل �صنوات، طلبت من طالبي حممد مرار اأن يكتب تقريرا 
�صحافيــا عن الت�صامح بــني ال�صائمني وغري ال�صائمني يف 
جامعــة بريزيت. وزعنا الأدوار على متحدثني مت�صددين 
وعلمانيــني، وجئنــا باأ�صوات ثالثــة مــن ذات الفريقني، 
لكنهــا مت�صاحمــة، وجعلنــا )املحــرر واملرا�صــل( موقفها 
بليغا و�صيــدا، باللغة واجلماليات والوعــي، ف�صار لدينا 
تقريــر ياأخــذ اجلمهــور اإىل منطقــة ل يتذكــر فيهــا موقفه 
الأ�صــويل، بل يعمــل فيه عقلــه ووعيه ودوافعــه لتخاذ 

موقف، ل التمرت�س على قدميه. 
قبل عام، دفعت اأكرث مــن طالبة ملناق�صة احلجاب، كتبنا 
تقريــرا عن وجود �صبعة اأنــواع من احلجاب يف بريزيت، 
موزعة على �صبعة ف�صائل فل�صطينية حتور �صكل حجاب 
البنــات ليطابــق طابعهــا ال�صيا�صــي. طــورت الأمــر مع 
طالبــي لتكتب وفــاء �صالح فجــاأة: )تزايــد ظاهرة خلع 
احلجاب يف بريزيت(، وينفعل منه القراء على الفي�صبوك 
وي�صتمــون ويهجمون على الفكــرة ويح�صل التقرير على 
اأكــرث مــن 15 م�صاركة يف الفي�صبــوك ويندلع نقا�س كبري، 
اأماتنــي مــن اخلــوف على البنــت القرويــة التــي كتبته. 
تابعت النقا�ــس من اجلريدة يف ال�صفــت الليلي، وتخيلت 
اأن عــراكا بالأيدي �صيحدث بــني الطالب غدا يف اجلامعة. 
ا�صتيقظــت مبكــرا وتابعــت التعليقــات علــى الفي�صبوك، 
وفجــاأة، اكت�صفت اأنهــا انتهت اىل ا�صتنتاجــات من قبيل: 
)هذا عمل �صحافيــني(. ل اأعرف اإن كانت اجلملة تهكمية 
اأم اأن يف باطنهــا ا�صتئمانا لل�صحافيني على اإثارة النقا�س 

املعريف. ملت للمعنى الثاين، وفرحت اأميا فرحة، وذهبت 
للجامعــة مليئا بال�صعادة. جنحت فكرة التقرير. جنحت 
جــراأة ال�صحافيــة ال�صغرية. جنح اجلمهــور يف املعرفة 
والنقا�ــس. �صــارت فكــرة خلــع احلجــاب خــارج �صلطة 
اجلمهــور وال�صحافيــني، يف مــكان اآمن ل اأعــرف اإىل اأين 
�صياأخذهــا، لكــن العمليــة التجريبيــة اآمنة، وموؤكــد اأنها 

�صت�صل اإىل واقع اأف�صل مما كانت عليه.

التالعب مع �صلطة اجلمهور
اخلال�صــة مــع اجلمهور: يجــب اأن نتالعب معــه وبه، ل 
نراه مــن عني لوبون العرقيــة والفا�صية فننتــج له اإعالم 
التنومي املغناطي�صي، ول بعني احلياد واملو�صوعية التي 
كتــب لها كثــريون، ول نتمرت�س يف ت�صنيفــات الثنائيات، 
 CBC ،كاأن نكــون اإما مع اجلزيرة اأو الخبار اللبنانية
امل�صريــة اأو 21 الخوانيــة املغلقــة، بــل مــع توجهــات 
�صحافية غري عميقة، )اأخروية( على راأي عزمي ب�صارة، 
ل تتوقــع نهايــة الإنتــاج، وتكــون على طــرف اجلمهرة، 
تقول �صيئا اآخر مفيــدا للجمهرة وعك�صها، معها و�صدها، 
حتر�ــس النقا�س ول تتوقــع نهايته، اإىل اأن تفيء اجلمهرة 
اإىل راأي اأو ل راأي، فالعمليــة يف جوهرهــا هــي الإنتــاج 

ولي�س النتيجة.

الالموقف يف حياة ال�صحايف
كل الالموقف هذا، مل اأتعلمه من نظريات الإعالم املحكمة 
يف اجلامعــة، بل مــن مزاح �صهرات اتبعتــه مع اأ�صدقائي 
الكاتــب زيــاد خدا�ــس والناقــد الرتبوي مالــك الرمياوي 
واأ�صتــاذ اجلامعــة اأ�صامة امليمــي، فاأنا ال�صحــايف بينهم، 
ويطلبــون مني اأن اأقول راأيي، يف موقــف لب�صار الأ�صد اأو 
يا�صــر عرفــات، فاأطلب منهــم اأن يطلبوا �صــكل اإجاباتي، 
هــل يريدوننــي مع اأم �صــد، واأنا جاهز ملــن يدفع ح�صاب 
الطاولــة، فاأجند كل عقلــي ولغتي واإمياءاتــي ومناطقي 
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�صالح م�صارقة ٭

دائرة الإعالم يف جامعة بريزيت. 
ثمــة حتديــات كثــرية، فالتكنولوجيــا �صــارت امل�صمون 
الذكي، والكتابة �صارت علما تقليديا غري مفرح، ال�صيا�صة 
�صــارت ال�صلطة الوىل يف العلــوم الجتماعية، الإعالنات 
غــري ر�صيــدة، الكتابــات ال�صحافيــة اأغرقــت نف�صهــا يف 
املعلوماتية فقــط، اأو اأ�صندت ربابتها للتعليق ال�صاخب، 
ول و�صطية ول و�صيط نا�صجا يف الو�صائط. هذه جزء من 
حمفل نقا�ــس اأكادمييي الت�صــال وال�صحافة، وطاولت 
نادرة تتخ�ص�ــس يف �صناعة �صحافة تكون املفاعل الأول 

يف اإنتاج املعرفة اليومية والتاريخية للجمهور. 
اإذن، مــا هو دور املحــرر يف الو�صيلة؟ كيف يح�صر طبخة 
التحريــر؟ ملن يتبع: للجمهــور اأم لل�صلطة؟ اأية قوالب اأو 
ثيمــات اأو اأفــكار اأو قيــم �صي�صعها يف متنــاول امل�صتمعني 
والقراء وامل�صاهدين، هل هو موؤمتن مثل املفكر على اإنتاج 
املعرفة اليومية اأم اأنه موظف ثانوي على هام�س راأ�صمال 
املجتمــع؟ ما الذي ف�صلــت فيه جتربتي كمحــرر مقيم مع 

الطالب، وما الذي خربته يف عقول الزمالء ال�صغار؟

»التالعب« مع �صاحب اجلاللة اجلمهور
قبــل اأكرث من مئــة عــام، وبعد الثــورة الفرن�صيــة، �صتم 
الفيل�صوف لوبــان اجلمهور، ويعود كتابــه الآن للواجهة 
بعــد الربيع العربي. »ثمة حاجــة ل�صتم اجلمهور«، هكذا 
قــال يل اأ�صتاذ اإعالم عربي يف اأحــد املوؤمترات. طبعا كالم 
�صديقي غري حكيم. ويف املقابل، ثمة مئة عام من نظريات 
الت�صال قبل الآن، متجد اجلمهور وتن�صبه اآلهة معرفية، 
وهو ما حدث يف الربيع العربي، حيث �صار العالم اأ�صريا 
للجمــوع والندفــاع اجلماهــريي، وبــني ت�صــادم هاتني 
الو�صلتــني )جمهــور يقــود ال�صحافيني وجمهــور يقوده 
ال�صحافيــون(، يجب اأن نعامل اأنف�صنا باحرتام اأكرب، فال 

موؤ�ضر لقراءة القوالب واحلقول الإخبارية يف املواد ال�ضحافية للطاب



»الحال« - العدد 115 - السنة العاشرة 09»احلال « - الأربعاء 2015/2/11م املوافق 22 ربيع الثاين 1436هـ
اخلبيثــة واحلميمــة، واأجيــب بــكل اإميــان اأننــي هكذا، 
فن�صحــك جميعا، وفجــاأة، يطلب اأحدهم منــي اأقول راأيا 
اآخــر خمالفــا ومناق�صــا ملوقفــي ال�صابــق، فاأقــول بــذات 
التقنيــات، وي�صاعدوننــي هــم ب�صعــادة وبــكل جديــة يف 
اأن اللعبــة حمرتمــة  لب�ــس القنــاع، فنكت�صــف جميعنــا 
علميــا، وفككتنا قبــل النقا�س واأثنــاءه وبعده من املوقف 
الأ�صويل اأو املتوقــع، وفتحت بابا للمعلومات واملقابالت 
واملقاربــات، وجهزت م�صاحة دميقراطية لتبادل املواقف 
والتناق�صات، فاأفرح كثريا ونوا�صل لعبة ال�صهرات هذه.

وهــذا مــا يوؤكــده ال�صحافيــان كوفات�ــس وروزن�صتيل يف 
كتابهمــا »عنا�صر ال�صحافة، حــول املهنة كمنتدى عام«، 
وردا علــى �صوؤالــني وجيهني: مــا الذي ينبغــي اأن يعرفه 
ال�صحافيــون؟ ومــا الذي ينبغــي اأن يتوقعــه اجلمهور؟ 
واإجابتــي املتوا�صعــة هنــا عــن تفكيــك جمهــور الآراء 
وجمهور الأفراد وجمهور ال�صحافيني، واإحياء املمار�صة 
الذاتيــة مــن ال�صحافة واجلمهــور واإطالق فنــون الأداء 
العملي وابتكار احلياة اليومية التي قالها دو �صارتو قبل 
35 عاما ومل ينتبه له اأحد، لأن جنومية فوكو كانت تبني 
�صلطــة معرفية حتى وهي تفكك املعرفة، وهذا لي�س عيب 

الأخري، بل عيب اجلمهور ونخب الإنتاج الجتماعي.

الالتوقع هو احلل.. الالموقف اأي�صا
ال�صحافيــون �صد الزواج املبكــر، اخليال الجتماعي عن 
متزوجة على مقاعد املدر�صة اأو الكلية مليء بالهواج�س، 
عمالــة الأطفال انهيار ح�صاري واأخالقــي، الرئي�س ياأخذ 
مديــات  ارتفــاع  الهاويــة،  اإىل  املفاو�صــات  يف  فل�صطــني 
�صواريخ املقاومة �صامن كبري لالنت�صار على اإ�صرائيل.. 
م�صبقــة  معرفــة  ال�صحافيــون،  ويكتــب  يعتقــد  هكــذا 
ال�صتنتاج، واأنا �صخ�صيا يف تدريبي للطالب، اأرتكب خطاأ 
فاح�صــا عــرب اإطالقهم اإىل ميــدان بعنوان متوقــع للتقرير 
املمار�صــة،  الأكادمييــا و�صلوكيــات  اأخالــف  ال�صحــايف، 
ولكني بحاجة اإىل هذا اخلطاأ كي اأ�صعل �صغفهم واأقول لهم 
�صت�صلــون اإىل هناك، حيث العنوان املبجــل املتفق عليه. 

لكن يف التنفيذ ينفــرط كل �صيء، وتنتج ممار�صة املجتمع 
نف�صها باأ�صكال جديدة.

مثــاًل: ذات مــرة، كتبــت الطالبة رنــاد ال�صرباتــي تقريرا 
�صحافيــا عن متزوجات على مقاعــد الدرا�صة، متزوجات 
مبكــرا، وقــاد �صري التقرير اأثناء تنفيــذه اإىل حالت زواج 
مبكــر ناجحــة، واإىل طالبــات متزوجــات وحوامــل علــى 
مقاعــد الدرا�صــة يح�صــدن عالمــات �صرف. ومــرة كتبت 
الطالبــة ريتا اأبو غو�ــس بدفع مني تقريــرا عن �صواريخ 
املقاومــة، وح�صلنــا مــن متخ�ص�صــني علــى حتليل ذكي 
ا�صتخــدام  اأو  ال�صواريــخ  مديــات  ق�صــر  اأن  اإىل  ي�صــري 
�صواريــخ �صــد الدروع قــد ترهــق الإ�صرائيلــي اأكرث من 

�صواريخ ت�صل اخل�صرية. 
الأمثلــة كثــرية علــى اأن التوقع هــو اأ�صواأ حامــل لإعادة 
اإنتــاج الثيمــات يف التقاريــر ال�صحافيــة، وهــو مــا ميــالأ 
ال�صحــف اليومية والوكالت والف�صائيــات بتقارير تقود 
اإىل ل �صــيء، �صحيــح اأنهــا مليئــة باملعلومــات، ولكنهــا 
تبقــي عقل اجلمهور حمايدا و�صاكنــا، لكن الدخول حلقل 
التقريــر ال�صحــايف بروحيــة الالتوقع، �صتــوؤدي بالتاأكيد 
اإىل اإنتاج �صحايف اجتماعي اأكــرث دميقراطية لال�صتنتاج، 
وب�صلطة رقم ومعلومة اأخــف وطاأة على العقل، وبفتحة 
اأفق اأو�صع للجمهور كي يعيد بناء معناه اليومي وابتكار 
حياتــه )دو �صارتــو( حــول املعرفــة وال�صتهــالك الآمن 

واملنتج يف ال�صحافة والت�صال.

»غلطات« واإ�صافات يف التجرية
راجعت لغر�س �صيمنار �صحيفة اجلامعة، 12 عددا �صدرت 
يف العام 2014، ور�صدنا هنا م�صاهمات الطالب الذين دربتهم 
علــى الكتابة حــول ق�صايــا اجتماعية و�صيا�صيــة وتوجهات 
التــي  للقوالــب  التحليليــة  القــراءة  وخ�ص�صنــا  اأخــرى، 
ا�صتخدمها الطالب، وللحقول التي م�صى فيها املتدربون، كما 

ظهرت يف اجلدول املن�صور يف ال�صفحة ال�صابقة.
من الأخطاء التي ارتكبتها، كما يظهر يف التحليل الرقمي، 
اأن التقاريــر ذات الطابــع ال�صيا�صي حت�صــد ن�صبة عالية 

ت�صل اإىل 23.7%، وهذا يجب تقليله مع اجليل اجلديد من 
ال�صحافيــني، لي�س لإلغاء اهتمامهم ال�صيا�صي، بل لتنويع 

عامل اإنتاجهم يف امل�صتقبل، املليء بالأخبار ال�صيا�صية.
التحقيق الجتماعي

�صحيح اأنني منذ بداأت العمل على تدريب الطالب يف احلال، 
واأنا اأقول اإنني �صاحب �صاكو�س يف ال�صحافة الفل�صطينية، 
ينقــر بهدوء لإنتاج تنوعــات يف الأخبار عــرب حتقيقات اأو 
تقاريــر اجتماعيــة، اإل اأننــي غــري را�ٍس عن الرقــم املنتج 
عــام 2014، فن�صبة التقرير الجتماعــي ت�صل اإىل 33.4 % 
فقط، �صحيح اأنها ن�صبة اأعلى من ال�صيا�صة وباقي توجهات 

املواد اخلربية، لكن يجب زيادة هذه الن�صبة.
وبخ�صو�ــس اخلــرب، فــاإن طبيعــة اجلريــدة كمطبوعــة 
�صهريــة ل ت�صمــح يل اأن اأعطــي الطلبة مهمة كتابــة اأخبار 
فيهــا. وفيمــا يخ�ــس املقــال، فلــي راأي يف املو�صــوع: اإن 
تدريب الطلبة على الإنتاج الإخباري بعيدا عن توجهاتهم 
واآرائهــم يف اأول طريــق ممار�صة ال�صحافــة، هو املخزون 
الأهــم حل�صولهم على فر�س عمل ورواتب اأول، وهذا مهم 
بالن�صبة يل، وثانيا: اإن التدريب على القوالب اخلربية التي 
ل راأي فيها يراكم خمزون الطالب يف الراأي، بل ي�صنع مع 
ال�صنوات الراأي، وثالثا: اأرى اأن املقالة اجلديدة تاأتي بعد 
�صنوات من اخلربة يف راأي الآخرين وتاأتي ناجحة بعد اأن 

يقراأ ال�صحايف مليون راأي قبل اأن يكتب راأيه. 

�صحافة القت�صاد اخلا�صر
هنــاك جنــاح، اإىل حــد مــا، يف ال�صحافــة القت�صاديــة، 
�صحيح اأن ن�صبة 8.3% قليلة، ولكنها البداية، وبالإمكان 
التقاريــر  عــرب  بهــدوء،  الطــالب  تدريــب  يف  تطويرهــا 
والق�ص�ــس والتحقيقات، مبعزل عــن امل�صاحات ال�صائدة 
تغطيتهــا يف الإعالم املحلي، وموا�صيــع القت�صاد كثرية 
والبنــوك  لل�صــركات  العامــة  العالقــات  اأخبــار  خــارج 
واملوازنــة العامــة. ال�صحافة القت�صادية قــد نحققها يف 
ق�ص�ــس الفقر والتدبري الأ�صــري والقرو�س واملديونيات 
والرواتب واحلوافز واأ�صعــار ال�صتهالك وجودة املنتج 

وق�ص�ــس جنــاح راأ�صماليــات �صغرية وعــدالت توزيع 
م�صروبــة، ويف اأ�صعار ال�صلع الأ�صا�صيــة. التجربة مليئة 
مب�صابك اإخبارية قد جتدها يف خرب اقت�صادي ق�صري جدا، 
لو تو�صعت فيه، ف�صتكتب تقريرا اقت�صاديا واجتماعيا له 

وزن و�صلة بالواقع اأكرث بع�صرات املرات من اخلرب. 

الرتبية الإعالمية والرقمية 
جنحنــا يف موؤ�صــر ا�صتغلــت عليه منــذ بداية العــام، ا�صمه 
العتناء ب�صحافة ال�صحافيني؛ م�صتجدات املهنة، والرتبية 
والإعالنــات  التحقــق،  و�صحافــة  والرقميــة،  الإعالميــة 
امل�صللة، و�صحافة امل�صتهلك، واإدارة الها�صتاغ، والقر�صنة 
الإلكرتونية، والرتبيــة والتوا�صل الجتماعي. هذا املوؤ�صر 
يظهر يف الأرقام بن�صبة 10.5%، وبالإمكان تكبري الن�صبة يف 
امل�صتقبل. وقلت: جنحنا، لأن الإعالم املحلي ل يعتني بهذا 
التوجــه الإخباري، بل يعتني بالنتاجات التقنية، ولكنه ل 

يدر�س ويحلل ويقي�س علم اجتماع ال�صلع الإلكرتونية. 
اأختــم ورقتي بدون تو�صيات، ولكن اأذكر اأن من ح�صدوا 
اجلوائــز ال�صحافية يف ال�صنوات الأخرية، ا�صتغلوا على 
كتابــة الأخبــار ل�صنوات طويلــة، ولكن اجلائــزة جاءت 
مــن تقرير اجتماعــي اأو حتقيق �صحايف علــى ال�صطح مل 
ينتبــه له اأحدن اأو مــن ق�صة تدور اأحداثها يف اأحد الظالل 

البعيدة عن الأحداث ال�صيا�صية املركزية. 
لي�ــس عيبــا اأن نقــول اإن الإعالم الفل�صطينــي الذي فرحنا 
لقيامــه بعــد ال�صلطة يتحــول الآن اإىل اإعــالم موؤ�ص�صاتي، 
ولي�ــس جماهرييــا ول حتى فرديــا، واإن جمهوره ا�صتغل 
ظهــور الإعــالم الإلكــرتوين ليدير ظهــره لالإعــالم القائم. 
ونحــن بحاجــة اإىل موجة قويــة من »النقــد الأن�صني« يف 
الإعــالم، على راأي اإدوارد �صعيــد، نقد يعرف مكانه واأنه 
ل ي�صعى ليكون بديال بل يف معظم وقته يقدم القرتاحات 
لنف�صــه وخل�صومه، لأننــا �صركاء يف النجــاح و�صركاء يف 

اخل�صارة بذات املقدار.

* اأ�صتاذ الإعالم يف جامعة بريزيت
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لكل ثقافــة رواياتها اخلا�صة، �صواء كانت للت�صلية اأو التعليم اأو 
احلفــاظ على الرتاث الثقايف اأو غر�س القيم الأخالقية. وكثريًا ما 
تعالــج هذه الروايات اأكرث من هدف يف اآٍن واحد. وغالباً ما تتكرر 
هــذه الروايات داخل الأ�صــرة اأو املجتمع ككل. وهــذه الروايات 
غالبــاً مــا تت�صم بطابــع اخلرافة، لكنهــا غالباً تت�صمــن اإيحاءات 
حــول احلقائق الكامنة خلفها. اإن دورة حياة الرواية من الواقع 
اإىل اخليــال حمــل نقا�س يف وقت لحــق، ولكن دعونــا ناأخذ بعني 
العتبــار اأن الو�صيلة الأ�صا�صية للرواية هــي الو�صيلة ال�صفوية، 
واأن مزيجــاً مــن احلقيقــة والرجتــال والتنميق عــادة ما يكون 

موجودًا يف ن�صختها النهائية.
الأخبــار، مــن ناحيــة اأخــرى، هي �صــكل خا�س مــن اأ�صــكال �صرد 
الروايــة. والأخبــار بحد ذاتهــا �صناعة تعتمد علــى ِمَهن متعددة 
تعمــل بتتابــع لإنتــاج الروايــات الإخباريــة، والتــي لالأ�صــف تتم 
غربلتها واإعادة �صياغتها مــن خالل نظرة معينة خلدمة جمموعة 
حمــددة مــن القيم والأهــداف. عــالوة على ذلــك، اإن جمــال عمل 
الأخبــار يف ظل ال�صرعــة املتناهية والعــامل املرتبط رقميــاً ب�صكل 
فائــق يف ع�صرنا احلــايل اأ�صبح اأكرث تخ�ص�صاً من اأي وقت م�صى، 
مــع وجود اأجنــدات اأعمــال متناف�صة ب�صــكل متبادل، �صــواء اأراد 
قطــاع الإعالم العــرتاف بذلك اأم ل. لقد اأ�صبحــت املو�صوعية يف 
عامل ال�صحافة �صيئاً من خملفات املا�صي، ونادرًا ما توجد، وغالباً 

ل يتم ال�صعي وراءها يف عرو�س اإنتاج وتقدمي اأخبار اليوم.
اإن عالقــة الأخبار ب�صرد الرواية هي مبثابة عملية اإنتاج الزيتون 
بالن�صبــة للم�صتهلــك. فاملنَتج النهائي، �صــواء كان زيتوناً اأخ�صر 
ممتلئــاً اأو خــربًا مكتوباً ب�صــكٍل جيد، يبدو رائعــاً للوهلة الأوىل، 
ولكــن ال�صــكل ل ميثــل �صــوى جزء مــن ال�صــورة. ولكــي ي�صل 
الزيتــون اللذيذ اإىل مائدتنا، فاإنه يحتــاج اإىل عمل جماعي مثابر؛ 
حيــث تتطلب كل مرحلــة من مراحل دورة حيــاة الزيتون خربة 
مهنيــة خا�صــة بهــا. فاملُــَزاِرع يغر�ــس الأ�صجــار متباعــدة قلياًل 
بع�صهــا عن بع�س، ثم يقوم بت�صميدهــا، وتقليمها بعد كل مو�صم 
ح�صاد، ثم يتحمل قاطفو الزيتون العبء الأكرب من العمل، حيث 
يقومــون بتجريد فــروع الأ�صجار من الثمــار، وغربلة املح�صول 
من الأوراق، وتعبئته وجتهيــزه للع�صر. وتع�صر ثمار الزيتون 
بوا�صطــة عمال حمرتفني اآخريــن ي�صتلمون الزيتــون ويحولونه 
اإىل زيــت ذهبي اللون. وبعد جني الزيتون، يتــم تقليم الأ�صجار. 
هــذا فــٌن قــدمي، ل يقــوم بــه ُمزارعــان اثنــان بنف�ــس الطريقــة. 
والهــدف من التقليم هو زيادة و�صــول ال�صوء والهواء اإىل داخل 
فــروع الأ�صجار، للحد مــن الآفات والأمرا�ــس، واحليلولة دون 
�صيخوخــة تلك الفروع، ويتــم التخل�س من الفــروع امليتة. فلكل 
مرحلة خمت�صون بها، وكل منهم يعتمد على املرحلة التي �صبقت 
عمله ليتمكن من تنفيذ مهامه، ومن َثمَّ امل�صي اإىل املرحلة املقبلة. 
واإذا اأُ�صــيء التعامل مع اأي مرحلة، فقد يختلف طعم الزيتون اأو 
الزيــت. واأ�صحــاب اخلربة ي�صتطيعون مــن الوهلة الأوىل متييز 

مدى �صعف العملية.
وعملية �صناعة الأخبار ت�صبه اإىل حد كبري عملية اإنتاج الزيتون. 
يحدث اخلرب؛ َثمَّ يقوم �صحايف حمرتف بتغطيته. وخالل مرحلة 
�صناعــة اخلرب، يتــم جمع اأجزاء مهمة مــن املعلومات ف�صاًل عن 
بيانــات لي�صت لها �صلة بالأخبار، اأو روايات ل ميكن التحقق من 
�صحتها. ويدقق ال�صحــايف اجليد الكثري من املعلومات اخلاطئة 
اأو مــا لي�صــت لها �صلة باخلــرب، وبعدها ميرر اخلــرب اإىل املحرر. 
وكُمقّلــم اأ�صجــار الزيتــون، ي�صلط املحــرر ال�صــوء على اخلرب، 

ب��������ني رواي����������������ة اخل�����������رب ون�����ق�����ل�����ه٭

الإ�صرائيلي. ع�صمت مــن دير جرير يف ال�صفة الغربية. يف كتابه، 
ي�صــور غزة، املكان الذي مل تطاأه قدمه قــط. ت�صوره الكامل عن 
غزة جاء من املعلومات التي ح�صل عليها من زمالئه املعتقلني من 
غــزة. وبع�س الأ�صخا�س من غزة الذين قراأوا الكتاب اأفادوا اأنه 
ا�صتطاع و�صــف الواقع يف غزة  اأف�صل من اأولئك الذين يعي�صون 
فيها. ولالأ�صف، مل يتم ترجمة الكتاب اإىل اللغة الإجنليزية اأو اأي 
لغــة اأخرى ل�صتقطاب جمهور اأكرب. اإن حاجز اللغة ي�صكل عائقاً 

كبريًا جدًا اأما نقل رواياتنا على نطاق وا�صع.
اأنــا واثنان من الزمــالء الأمريكيني كانت لنــا اأي�صاً حماولة لنقل 
الروايــات اخلا�صــة بال�صعــب الفل�صطينــي. تلــك املحاولة كانت 
بعــد حــرب اخلليــج الأوىل يف العــام 1991، وا�صتهدفــت الراأي 
العــام يف الغرب. وقد اخرتنا يف حينــه التاريخ ال�صفوي كو�صيلة 
للتعبــري، حيــث �صرعنــا بجمــع ونقــل عينة مــن روايــة ال�صعب 
الفل�صطينــي باأكملــه- اأولئــك الذيــن يعي�صــون حتــت الحتــالل 
الع�صكــري، واأولئــك الذيــن يعي�صــون يف اإ�صرائيــل، والالجئــني 
والآخريــن الذيــن يعي�صــون يف ال�صتــات. وكانت النتيجــة كتاباً 
بعنوان، "الوطــن: التاريخ ال�صفوي لفل�صطــني والفل�صطينيني". 
والزميــالن الأمريكيــان اللــذان �صــاركاين هــذه التجربــة همــا: 
�صتوتــن لينــد، وهو مــوؤرخ اأمريكي معروف، وكاتــب ونا�صط يف 
جمــال احلقــوق املدنيــة، وزوجته، األي�ــس لينــد، �صاحبة كتاب 
"لن نذهب: ح�صابات �صخ�صية ملناه�صي احلروب". ومل نكتف 
بجمــع روايات اأ�صخا�س من خمتلف مناحي احلياة فقط، ولكننا 
قمنا اأي�صاً ب�صياغة تلــك الروايات ب�صكل مهني - غربلة الزيتون 
مــن الأوراق - ثم قمنــا بدعم ما �صجلناه بدقــة �صديدة من خالل 
مراجــع م�صتقلــة. وهكذا، مت توثيــق الكتاب على نطــاق وا�صع، 
وبذلــك، فاإن الروايات لها �صرعية كبــرية من وجهة نظر القارئ. 
�صهادات ك�صهادة الراحلــة األيك�صا ناف، املوؤرخة ال�صابقة مبعهد 
�صميث�صونيــان، منحتنا ال�صعور بالر�صا كونها علمت اأننا �صاهمنا 
يف عمــل مهم جــدًا؛ حيث كتبت ناف اأن كتــاب الوطن "موؤثر جدًا 
ويحرك امل�صاعــر.. وم�صدر ل يقدر بثمن لدرا�صة كٍل من التاريخ 

الجتماعي للفل�صطينيني ون�صالهم من اأجل وطنهم".
للروايــات طرق عديــدة للو�صــول اإىل جمهور وا�صــع، والأخبار 

لي�صت �صوى واحدة منها.

الآلة الأخبارية
اإن عــدم كوين �صحافيا اأو اإعالمياً حمرتفــاً يجعلني اأتردد يف 
و�صع اآليات حول ما يتوجب حدوثه لتحويل روايات �صعبنا 
اإىل اأخبــار، ل جمرد روايــات حول ن�صالنا مــن اأجل احلرية 
وال�صتقــالل، واإمنا روايات �صعبنا حول كل �صيء، مثل: من 
نحن، وكيف نعي�س ونحــب، وكيف نخترب حتديات احلياة، 
وكيــف نتعامــل مــع املعانــاة التــي نعي�صهــا، وكيــف نزرع 
طعامنا، وكيــف نرق�س، وكيف ن�صتمع للمو�صيقى، والقائمة 

تطول.
اإذا اأردنــا دخول �صوق الأخبار العاملية، املتغري ب�صرعة متناهية 
واملُ�صبــع باملناف�صــة ال�صر�صة، يجب علينا التمييــز بني رواياتنا 
واأخبارنــا. فعندمــا يتــم حتديد خــرب جدير بالنقــل، يجب علينا 
ت�صخــري كل جهد ممكــن لنقله بو�صيلة ت�صــل ب�صال�صة اإىل القارئ 
العادي، وذلك من خالل ق�ص�س اإن�صانية ُت�صَرد يف الوقت املنا�صب 
دون زخرفــة، اأو مبالغــة، اأو زيــف، وتكــون مدرو�صــة ومكتوبة 
ب�صــكٍل جيــد، وموزعة ب�صكل مهنــي، اإلَّ اأن وجــود عدد كبري من 
املنابــر الإعالميــة يف ع�صرنــا احلــايل ُيعتــرب حتدياً كبــريًا اأمام 

حتقيق هذا الهدف.
ُخال�صــة القــول: بالرغــم مــن رغبتنــا العميقة يف خلــق قطاع 
اأكــرث مو�صوعيــًة واأقل جتارياً، لي�س لدينــا اأي خيار �صوى اأن 
نتعلم �صناعــة الإعالم، وال�صتثمار يف املهــارات واملوؤ�ص�صات 
املطلوبــة، وال�صــرتاك يف اللعبــة دون التخلي عــن اأخالقيات 
املهنــة اإذا اأردنــا لرواياتنا اأن ُتنَقــل. والبديل هــو ال�صتمرار 
باإر�صــال الروايــات اإىل الآلف من ح�صابــات الربيد الإلكرتوين 
غــري املعروفة والنوم طوال الليل معتقدين اأننا اأحدثنا تاأثريًا 
علــى العــامل، بينمــا يف الواقــع مل نفعــل �صيئاً �صــوى ال�صغط 
باأمنلة اأ�صبعنا علــى زر الإر�صال املوجود على لوحة املفاتيح 

لدينا.

* هذا املقال مرتجم عن املقال الأ�صلي باللغة الإجنليزية
** رجــل اأعمال فل�صطيني- اأمريكي مقيم يف مدينة رام اهلل، ويعمل م�صت�صارًا 
لل�صيا�صات لدى ال�صبكــة "�صبكة ال�صيا�صات الفل�صطينية". ُولد ون�صاأ يف مدينة 
ياجنزتــاون، بوليــة اأوهايــو. ملعرفة املزيــد، ميكنكم الطالع علــى مدونته 
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وي�صتغنــي عن الروايات التي ل ميكن التحقق من �صحتها. وبعد 
ذلك، يتم التاأكد من امل�صادر ومراجعة احلقائق. وبعد تنفيذ هذه 
العمليــة فقــط، ميكن للخــرب اأن ينتقل اإىل مراحــل اأخرى جديدة 

كلياً، و�صوًل ملرحلتي الن�صر والتوزيع.
ويت�صــح مــن ت�صويــر هــذه العمليــة املوجــزة اأن دورة حيــاة 
اخلــرب ما هــي اإل دورة ي�صعى من خاللها كل �صحايف حمرتف اإىل 
ا�صتخــدام مهاراتــه يف نقل اخلرب اإىل القــارئ باأكرب قدر ممكن من 
املعلومــات املفيــدة وبجميــع الو�صائل املمكنة )اأجــروؤ على قول 
"مو�صوعية"(، بالرغم من نفوذ ال�صركات فيما يتعلق بالأخبار 

التي يتم نقلها وتراجع املو�صوعية يف ع�صرنا احلايل.
اإذًا، ما عالقة ذلك كله بفل�صطني، و�صناعة الأخبار؟ الكثري.

قبــل النتقــال اإىل املجتمع الــدويل، دعونا نركز قليــاًل على �صوق 
الأخبــار املحلي. فالعمليــة تعاين خلاًل فادحــاً با�صتثناءات قليلة 
جــدًا. وكالزيتــون، تنبثــق الروايــات كاأخبار، ولكــن لأي متابع 
جيــد لالأخبــار، ل تــزال هنــاك رغبــة كبــرية يف احل�صــول على 
املزيد من التفا�صيل مــن وكالت الأنباء ال�صائدة لدينا. لن اأطيل 
احلديث عــن اأوجه الق�صور يف النظام، ولكننــي اأت�صاءل: كم هو 
عــدد املرات التــي مت فيها نقــل راأي من الآراء علــى اأنه خرب، اأو 
مت فيهــا تقدمي اإعالن جتاري على اأنــه رواية اإخبارية؟ وكم عدد 
ال�صخ�صيــات العامــة اأو التجارية التي قامــت ب�صياغة رواياتها 
اخلا�صــة ون�صرها كما هــي، باأخطائها اللغويــة والنحوية وغري 
ذلــك؟ والأ�صواأ من ذلك كلــه، كم عدد ال�صحافيــني الذين يتلقون 
رواتــب من م�صــادر اأخرى غري اجلهــة التي يعملــون لديها، من 
اأجــل الرتويج ل�صخ�س اأو �صركة اأو م�صار �صيا�صي معني؟ الوقت 
لي�ــس منا�صبــاً لتقييــم اأوجه الق�صــور تلك، ولكــن دعونا نعرتف 
بوجودهــا، ونفهــم جيدًا اأنهــا ت�صكل عائقــاً كبريًا لدخــول �صوق 

الأخبار العاملية الأكرث تطلباً وجدية.

العودة اإىل رواية اخلرب
يف املجتمعــات التــي تعــاين مــن ال�صطهــاد، كمجتمعنــا، تلعــب 
الروايــات دورًا حا�صماً يف نقــل تاريخ ال�صعوب من جيٍل اإىل اآخر، 

ف�صاًل عن تاريخ ن�صالهم من اأجل احلرية.
نحن نروي اخلرب ب�صكل جيد جدًا.

قــام البيت الدمناركــي يف فل�صطــني موؤخرًا بعر�س فيلــم وثائقي 
جديــد باللغة الإجنليزيــة )مرتجم اإىل العربيــة( للمخرج مهدي 
فليفــل، عنوانــه "العــامل لي�س لنــا" وتعر�س لنتقــادات لذعة. 
عندمــا كان مهــدي يف التا�صعة من عمره، انتقــل اإىل الدمنارك مع 
والديه. ومــع تقدمه بالعمر، اعتاد كل �صيــف العودة اإىل م�صقط 
راأ�صه "خميم عني احللوة" لالجئني بجنوب لبنان، حيث ل يزال 
جــده وعمه واأعــز اأ�صدقائــه يعي�صون هناك حتى هــذه اللحظة، 
بالإ�صافــة اإىل 70،000 لجــئ فل�صطيني اآخــر. ومن خالل ثروة 
كبرية مــن الت�صجيالت ال�صخ�صية، واأر�صيــف العائلة، وال�صور 
واللقطــات التاريخيــة، ي�صــور الفيلــم ثالثة اأجيــال يعي�صون يف 
املنفــى، ويعطــي �صورة حميمــة تغلب عليهــا روح الدعابة، عن 

الفراغ املطلق الذي يهيمن على حياتهم اليومية.
ق�صــة مهدي هــذه ق�صة حقيقيــة، مدعومة ب�صخ�صيــات واأماكن 
حقيقيــة وملحات قا�صيــة جدًا مــن ماأ�صاتنا الواقعيــة. من �صمن 
الفنانــني الآخريــن بيننــا، الكاتبــة ِفــَدى جري�ــس، التــي تــروي 
ق�ص�صــاً ل�صعبنــا بطريقــة خياليــة خفيفــة، ولكن باإطــار واقعي 
ميكــن من خالله لأي �صخ�س يعي�س هذا الواقع اأن يفهمه ب�صرعة 
و�صهولــة. ِفــَدى مــن قريــة ف�صوطــة الفل�صطينيــة، القريبــة من 
احلــدود اللبنانية. من خالل ق�ص�صها العربية الق�صرية "حياتنا 
ال�صغــرية" و "اخلواجــا"، ت�صــف احلياة اليوميــة يف قريتها يف 
اجلليــل، التــي ميكــن اأن تكون قريــة يف اأي مكان اآخــر يف العامل. 
وبح�ــس فكاهي، وروح دعابة و�صعور دائم بالواقع، �صلطت ِفَدى 
ال�صوء على حياة القرويــني الفل�صطينيني وجتاربهم ومعاناتهم 
اليوميــة يف اإطار كوميدي خفيف. ِفَدى هي اإحدى ُكتَّاب الق�ص�س 
الق�صــرية لدينا، ولها هدف كمعظم ُكتَّاب الق�ص�س. وهدفها، كما 
يبــدو بو�صوح، هــو اإعطــاء الطابع الإن�صــاين لل�صعــوب املعذبة 

وامل�صطهدة، ويف الوقت ذاته ت�صلية القارئ طوال الوقت.
ومن اجلهــود الأخرى العظيمة لرواية ق�صتنــا الواقعية، رواية 
ال�صجني املحرر ع�صمت  التي كتبهــا  العربية،  "ال�صلــك" باللغة 
من�صــور، الــذي اأم�صى 20 عامــاً من حياته يف �صجــون الحتالل 
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ما قاله العاملون يف احلال ريم زبن
كان احلرا�س يغلقون علينا املبنى
وليد مقبول- م�صمم احلال �صابقا

بداياتــي كانــت معها. لكن لالأ�صــف مل اأمتكن من ال�صتمــرار. اأذكر اأيامهــا اأننا كنا 
ن�صهــر ليال ونعمــل يف الإجازات حتــى ي�صدر العــدد. كانت هنــاك اإ�صكالية كبرية 
يف كيفيــة اإعــداد ال�صفحــات ب�صكلها احلــايل، من حيــث التحريــر والتدقيق، حتى 
اإخراجهــا. اأذكــر مــرة اأننا تاأخرنــا يف ال�صدور ب�صبــب توقيف العــدد يف املطبعة. 

اعرت�س اأ�صحاب املطبعة على اأحد املقالت.
ومما ل ميكن اأن اأن�صاه اأنني كنت قد دعوت اأهلي لزيارتي من نابل�س يف رام اهلل يوم 
اإجازتي. وقد جاءوا وعادوا م�صاء قبل اأن اأعود اإىل املنزل لأننا كنا منتلك اإ�صرارا 
ــا علــى اإ�صدار العــدد. اأيامهــا كان حر�ــس اجلامعــة ياأتوننا مــرارا وتكرارا،  قويًّ
مت�صائلني عن موعد مغادرتنــا املبنى، لأنهم م�صطرون لت�صليم "الوردية" واملباين 

مغلقة، فا�صطررنا يف كثري من املرات اأن نبقى داخل املبنى والأبواب اخلارجية مغلقة علينا، وبعد اأن ننتهي، كنا نت�صل 
باحلر�س ليفتحوا لنا الأبواب ونخرج منهكني.

اأيامهــا كنــت والأ�صتاذ عارف حجاوي وال�صيدة نبال ثوابتة نعمل ليل نهار يف اآخر اأيام الإ�صدار، ونبال تت�صل مع املحررين 
تارة ومع املدققني تارة اأخرى. ل اأن�صى كيف كان الإنرتنت اأيامها بطيئا و�صعيفا، خ�صو�صا عند ا�صتالمنا لل�صور املطلوبة. 
وقتها كان الرتكيز على الكاريكاتري، وهذا ما �صغلنا جميعاً، ل �صيما مو�صوع الكاريكاتري امل�صاحب للموا�صيع والتحقيقات، 

وتاأخر الكاريكاتري اأو �صعف �صبكة الإنرتنت اأو كرب حجم ال�صورة، ما كان ي�صبب اإرباكا م�صاعًفا لإنهاء العدد.
اأجمل يوم بعد هذا التعب هو و�صول اجلريدة من املطبعة. كنا ننتظرها كاأ�صري اأفرج عنه اأو قريب عاد من ال�صفر. كانت 
اأيامــا متعبــة ممتعــة ول تن�صى. وما زالت تفا�صيلهــا را�صخة يف ذهني. كانــت احلال مولودنا اجلديــد واأمامها حتديات 

ج�صام لتعي�س وت�صتمر. ومل يتوقع اأحدنا هذه ال�صتمرارية.

خروج عن جلباب ال�صحافة العربي
اإياد الرجوب- حمرر احلال �صابًقا

عرفُت احلال منذ بداياتها، قارئا ثم كاتبا فيها فمحررا لها. جتربة �صحافية اأعتز بها، 
فيهــا خروج مّتزن عــن ماألوف اجللباب ال�صحايف العربي، وهــذا ما حتتاجه �صاحتنا 
الفل�صطينية يف ظل اجنذاب ال�صحافة املوجودة باجتاه ال�صوت الر�صمي اأو احلزبي 

وتهمي�صها �صوت املواطن.
يف احلال دوما رهاٌن على اجلديد، ل َنقل فيها ول تقليد. اأما جواز عبورها الدبلوما�صي 
للقــارئ فهو ابتعادها الوا�صــح عن دبلوما�صية الطــرح، والت�صاقها مببداأ: "من حق 
القــارئ اأن يعــرف احلقيقــة"، ولهذا، كثريا مــا ا�صطدمت مع �صانــع القرار و�صول 

للمحاكم، دون اأن يردعها ذلك عن موا�صلة م�صريتها وفق نهٍج خّطته لنف�صها منذ عددها الأول.  
مــن اأهــم ما مييــز احلال التكثيــف بعيدا عن احل�صو، فــال تقع عينــك اإل على جوهر املو�صــوع، �صواء يف العنــوان اأم املنت 
اأم ال�صــورة اأم الكاريكاتــري، ولهــذا فــاإن قارئها ي�صل ملراده دون عنــاء البحث يف تفا�صيل مملة، وهــو بذلك ي�صت�صعر مدى 

احرتامها لوقته وعقله وذائقيته، فيبادلها الحرتام احرتاما. 
احلال، حالة �صحافية فل�صطينية يتمنى غريها اأن يكونها.

اأغرق يف القراءة واأن�صى الر�صم
مراد �صراغمة- ر�صام الكاريكاتري

كانت جتربتي مع احلال رائعة ومميزة. بداأت م�صواري فيها يف �صنة 2008 وما زلت 
اأتذكر اأوىل حماولتي للتوا�صل مع القائمني عليها لأن�صر ر�صوماتي.

املقــالت املن�صورة باجلريدة ذات طابع خمتلف ومتميز عن باقي ال�صحف التي تنقل 
اخلرب كما هو غالبا. وللحال مل�صة مميزة وفيها نوع من الت�صويق يجذب القارئ.

وعندما ت�صلني املواد لأر�صم لها كاريكاتريات، كنت اأو�صع دوًما حتت �صيف الوقت. 
مطلــوب منــي جمهود كبري يف وقت �صيق يف معظم الأحيان، ويجب اأن اأجنــز الكاريكاتريات ب�صرعة. وكنت اأغرق يف قراءة 
املوا�صيــع واأن�صــى الهدف الرئي�س وهو ر�صم الكاريكاتري. واأحر�س دائما على قراءة احلال لتطرقها ملوا�صيع مت�س حياتنا 
ب�صكل مبا�صر و�صربها الأمثلة والق�ص�س على كل خرب، كما اأن هناك م�صداقية و�صفافية وتنوعا مل اأجدها عند الغري. اأمتنى 

جلميع الطاقم التقدم والتطور الدائم.

عندما كتبت لأول مرة
ح�صام الربغوثي- اإداري يف مركز تطوير الإعالم

بداأنــا احلال عــام 2005، على اأن ن�صدر منهــا اأربعة اأعداد. عملت مــع الأ�صتاذ كان 
عــارف حجاوي رئي�ــس التحرير وال�صيدة نبــال ثوابتة. كان العــدد الأول حتديا لنا 
كوننــا �صنخرج بنموذج جريدة جديدة فريدة مــن نوعها، تختلف عن منط ال�صحف 
ال�صادرة. كان العمل على اختيار املوا�صيع �صل�صاً. وكان معظم ال�صحافيني بانتظار 
فر�صــة لكتابــة ما يجول يف خاطرهم من موا�صيــع ل ي�صتطيعون ن�صرها يف �صحفهم، 

فوجدوا فر�صتهم يف احلال. وجنحنا يف العددين الأول والثاين.
طلــب منــي الأ�صتاذ عارف كتابة مادة، وكانت اأول جتربــة يل يف الكتابة. اأذكر اأن املو�صوع 
كان بعنــوان "الطريــق اإىل غيني�ــس". قابلــت �صخ�صــا كان قد كتــب عبارة "نعــم لل�صالم" 
مليونــني ومئتــي األــف مــرة ونيــف. وكتبت مــادة من اأربــع �صفحــات. طلب منــي رئي�س 

التحريــر اخت�صارهــا. واأ�صبح مو�صوعي �صفحة �صغرية. وحينما ن�صرت يف العــدد الثاين من احلال، كان لها �صدى وا�صع، وات�صلت 
بــي وكالة رويرتز وجمموعة من الف�صائيات املحلية والعربيــة حتى يتوا�صلوا مع هذا ال�صخ�س. فرحت جدا بهذا الإجناز، فاأحببت 

اجلريدة اأكرث. وعملت بجهد اأكرب. كانت مهمتي هي توزيع احلال. ويف العددين الثالث والرابع، �صاركت اأي�صا بالكتابة. 
ومــن مهامــي اأي�صا متابعة ال�صحافيني الذين كانوا يتاأخرون يف ت�صليــم موادهم، ما ي�صطرنا لإجراء ع�صرات املكاملات يوميا 

ملتابعة عملهم. كان عمال مرهقا، لكننا ا�صتمتعنا لأننا اأوجدنا كيانا بات له ا�صم بارز.
توقف الإ�صدار لعدة اأعداد بعد اإيقاف التمويل. وانتقلت رئا�صة التحرير من عارف حجاوي اإىل نبال ثوابتة. ثم جاءنا بعدها 
دعــم ملعــاودة الإ�صــدار وال�صتمرار باجلريدة، لي�س لعدد اأو اثنني، بل لأعوام حتى و�صلنــا الع�صرة. ومل يخل اأي عدد من 

متابعات مع ال�صحافيني. ويف العامني الأخريين ا�صتقطبت احلال طلبة العالم للكتابة فيها.
اأحد املواقف التي اأخافتني يف اأيام احلال الأوىل عندما كتبنا تقريرا عن حما�س يف فرتة القتتال مع فتح. كان هناك كاريكاتري 
عــن حما�ــس يف ال�صفحة الأوىل، واملان�صيت عن حما�س. ويف �صبــاح ن�صر العدد، عند ال�صاعة الثالثة فجرًا، ات�صل بي املوزع، 

وقال اإن اجلريدة م�صي�صة، فقد اأوقفت قوات الأمن الوقائي املوزع و�صادرت العدد، معتقدين اأنها كانت حلما�س.

م�صاكل وتهديدات
عا�صم نا�صر- م�صمم احلال

بداأت اإخراج احلال من العدد ال�صاد�س. ونحن الآن و�صلنا للعدد 115. كانت جتربة 
فريــدة مــن نوعها، فاأنا اأعمل يف �صحف اأخرى. لكــن جتربة احلال كانت جّدا مميزة، 
لأن الذيــن عملــوا يف احلال كانوا كــرثا، وقد تغريوا عدة مــرات. كانت جتاربنا فيها 
منوعة جدا. كانت احلال جريئة يف طرح املوا�صيع، وتعر�صنا كطاقم عمل للم�صاكل 
والتهديــد اأكرث من مرة. والآن، اختلفت احلــال واأ�صبحت جتارب طالبية اأكرث منها 
عمــل حمرتفني، وهذه جتربة لها مميزاتها اأي�ًصا. وكقــارئ قبل اأن اأكون �صمن طاقم 
العمــل، كانــت احلــال وما زالــت ت�صم موا�صيــع ل اأجدهــا يف ال�صحــف العادية. مل 
يكــن جناح احلــال ممكنا لــول ت�صافر جهود العاملــني فيها �صهرًا تلــو الآخر. وعلى 
مــدار ال�صنوات املا�صيــة، كنا نبحث عن و�صائل لتحرير احلــال من �صيطرة اأي جهة 
خارجيــة، لإيجاد جريــدة م�صتقلة ل تخ�صع لقرارات اأحد. وباعتقادي اأننا جنحنــا يف جعل احلال م�صتقلة، فنحن نوزعها 

ونطلق عددا تلو الآخر دون اأن يوؤثر اأحد على م�صمون اجلريدة.

التجربة يف بداياتها
علي بطحة- املوقع الإلكرتوين

جتربــة احلــال ما زالت يف بدايتهــا رغم مرور 115 عــددا على �صدورهــا. وقد تباينت 
مراحلهــا؛ فقــد كانت يف بدايتها نقدية، ثم قل النقد نوعا ما. ولأن احلال جريدة طالبية 
يف معظمها، فيجب اأن تكون نقدية ب�صكل اأعلى مما هي عليه الآن؛ لأن الطالب يف ِحل من 
اأي قيــد اأو اأي �صلطــة مرتبطة به. وبالتايل، فال بــد اأن يكون �صوته عاليا حتى لو اأزعج 
اجلميــع، فهــذه هي وظيفة الإعالم ب�صــكل عام. وباإمكان احلال النتقــاد ب�صرا�صة اأكرب 
من تلك املتاحة يف اجلرائد احلكومية اأو العامة. اأمتنى اأن تكون م�صرية احلال املقبلة 

اأكرث نقدًا وطرقاً للممنوع.

تهديدات هاتفية
بثينة ال�صمريي- مديرة امل�صاريع يف مركز تطوير الإعالم

حــني بداأنا احلال قبل ع�صر �صنــوات، مل يتوقع اأي منا ا�صتمرارها هذه املدة. بالن�صبة 
لنــا، كانت جتربة جديدة �صنعمل عليها وكلنا رغبــة مبعرفة اإىل اأين قد ي�صل �صداها. 
كانــت البدايــة التفاق على اإ�صــدار اأربعة اأعــداد، وقد جنحت. ووجدنــا اأن �صداها 
كان كبــريا، فبحثنا عن مزيد من التمويل لأربعــة اأعداد جديدة، وا�صتمرت جناحاتها 

لن�صتمر يف البحث عن متويل يوفر الأموال الالزمة اموا�صلة اإ�صدارها.
يف بداياتهــا، كانــت منوذجا �صعبا، فقد �صببــت لنا الكثري من امل�صــاكل، فقد كنا نعمل 
با�صتقاللية ومهنية ومو�صوعية، وكانت لدينا جراأة لنتقاد اجلميع اأيا كانوا ب�صورة 
مهنيــة مدعمة باأدلــة دائما، وهذا مل ير�ــس كثريين. كنا نتلقى العديــد من ال�صكاوى، 

وتعر�صنا للتهديد ب�صكل مبا�صر عرب الهاتف، وهذا ما جعلنا يف مرحلة ما نقف لرنى اإن كنا �صن�صتمر بها اأم ل، لكن ذلك دورنا. 
اقتنعنا اأن هذه العقبات دليل �صواب طريقنا الذي ن�صري فيه، و�صعرنا اأننا يف موقعنا املنا�صب، وتارة كنا نتهم باأننا حما�س، 

واأخرى باأننا فتح، وهذا دليل على ا�صتقالليتنا.
نحــن فخــورون باحلــال؛ فالكثري من الأ�صمــاء الالمعة كتبت فيهــا، ونحن فخورون بــاأن كثريا من طالبنا كتبــوا وما زالوا 
يكتبــون فيهــا لي�صبحوا اأ�صماء لمعة بف�صلها، وقد نال بع�صهم فر�س عمل بناء على اأعمالهم يف احلال، وهو ما نعده اإجنازا 

نفخر به ب�صدة.
يف اأحــد الأعــداد، ن�صرنا مقال فيه انتقاد ملنظمة التحرير، فجاءتنا تهديدات هاتفية، فخفنا، وا�صطررت للنوم يف بيت رئي�صة 

التحرير نبال ثوابتة. كانت فرتة �صعبة، ومع ذلك، ا�صتطعنا جتاوزها، واكت�صبنا القوة على اإثرها.
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�صكلــت جريــدة احلال، منذ �صدورهــا، اإ�صافة نوعيــة، ل �صيما اأنها 
ت�صدر �صمــن روؤية اإعالميــة خمتلفة �صاهمت بتقــدمي منوذج جديد 
لل�صحافة املكتوبة باإطارها العام. مع ذلك، هل �صكلت حالة فريدة يف 
التغطية الإعالمية لواقع �صورة املراأة والرجل يف امل�صهد الإعالمي؟ 
وهل كانت منربا لطرح الق�صايا احل�صا�صة لي�صاهم يف تغيري الذهنية 
ال�صائــدة عــن اأدوارنــا، اأو على الأقــل خرقها، يف ظــل �صدورها عن 
اأهم موؤ�ص�صة اأكادمييــة قادرة على ا�صتعرا�س مناذج مهنية ناجحة 
ومذهلــة؟ واإىل اأي مدى ابتعدت عن الأمنــاط التقليدية التي ت�صجن 
الرجــال يف خانة ال�صيطرة وترهن الن�صــاء للخ�صوع ونكران الذات، 

كما تكر�صها و�صائل الإعالم املتنوعة بدون وعي بذلك؟ 

ال�صيا�صة التحريرية
احلال ل توجه املرا�صلني واملحررين للتعاطي مع ق�صايا الن�صاء 
على نحو خا�س، ولي�صت لديهــا �صيا�صة حتريرية مكتوبة جتاه 
ق�صايــا النوع الجتماعــي، مبعنى اأن هذا مــرتوك لفهم وتوجه 
ال�صحــايف، ومــع ذلــك، تنت�صــر احلــال للن�صــاء علــى طريقتها 
ب�صكل ما، من خــالل الطرق املبا�صر لبع�س الق�صايا، مثل ق�صية 
احلجاب التــى طرحت اأكرث من مرة وبزاويا خمتلفة، اأو ق�صية 
املثليات يف فل�صطــني، اأو الزواج العريف، اأو ت�صليط ال�صوء على 

مناذج خمتلفة، كاأول جنارة اأو �صائقة تاك�صي.

حجم م�صاركة ال�صحافيات
يف قــراءة حلجــم م�صاركــة ال�صحافيــات يف احلــال، يتبــني اأنه 
ت�صاعدي، وبالتدقيــق يف ال�صنوات الأربع الأخرية من 2010- 
حمرتفــات  �صحافيــات  كتبتهــا  مــادة   59 اأن  يت�صــح   ،2014
وطالبــات، وارتفــع العــدد اإىل 107 مواد يف جممــوع اإ�صدارات 
احلــال للعــام 2011، اأي ما يعــادل 30% من املــواد املن�صورة. 

�صحافية لل�صحافيات مقابل 12 ال�صحافيني(.
* هنــاك تبايــن نوعــي ملمو�ــس يف نوعيــة الق�صايــا الجتماعيــة 
والقطاعية املطروحة على خالف الطاغي ال�صيا�صي يف ال�صحف، ما 
بدا جلّيا يف عديد من املقالت التي ترتك ب�صمة وتاأثريا على واقع 
املــراأة، كمــا هو احلال اأي�صــا على الراأي العــام اأو قراء اجلريدة 
عك�ــس ال�صحــف الأخــرى. ال�صحافيــات يتكاثــرن يف ال�صحافــة 
الن�صائيــة والفنيــة، وي�صمــر عددهــن يف ال�صحافــة القت�صادية 
واملاليــة والعلميــة، فلي�س املطلوب اأن ت�صتاأثــر ق�صايا املراأة بكل 
ما تكتبــه ال�صحافيات، بل يكون جزءًا من اهتمام وتوجه الزمالء 
ال�صحافيني اأي�صاً. مبعنــى اأنه قد ل تكون ق�صايا املراأة للجريدة 
اأولويــة يف الإطار الإ�صرتاتيجــي لروؤية احلال، واإمنا تبني النوع 
الجتماعــي من منظور �صمــويل يعك�س ذاته اإيجابــا باملقام الأول 
علــى ق�صايــا املراأة ودورهــا و�صــوًل اإىل تغطية اآمنــة ومتوازنة 

ومدجمة يف كافة الق�صايا من منظور النوع الجتماعي. 
بالرجــوع اإىل جل التغطيات التي مت ر�صدهــا يف جريدة احلال، 
والتــي تتاأرجــح بــني �صانعــات للر�صالــة �صاهــدات ومت�صالت 
بالأحــداث، ل �صيمــا يف املوا�صيع التي تتطلــب م�صرحة معينة 
و�صحايــا ودموعا و�صفقة، ل تختلف يف زوايــا الطرح وطبيعة 

الطرح عن باقي ال�صحف بل هي ذات الروؤى.
هــذا ل يعني اأننا ل نحبذ التخ�ص�س بق�صايا املراأة ل�صحافيات 
التــوازن وعليــه،  بــد مــن  الرغبــة يف ذلــك، واإمنــا ل  لديهــن 
وا�صتخال�صــاً، مل تقــدم احلال منــوذج التغطية املثلــى لق�صايا 
الن�صــاء، فهــي مل تــدع الن�صويــة، ويت�صــف تدخلهــا وطرحهــا 
بالت�صلــل بخفــة دون اخت�صام الآخــر كما يف من�صــورات اأخرى 

تناق�س ق�صايا الن�صاء.

التو�صيات 

- اإعادة النظر يف �صيا�صة التوزيع للحال، لأنها ل ت�صل جمهور الن�صاء. 
- زيــادة ح�صــور الن�صــاء يف الق�صايــا القت�صاديــة والعلميــة 

واملالية.
- تبنــي ر�صائل اإعالميــة تعزز مفاهيم ال�صراكــة وامل�صاواة من 

خالل نقا�صات معمقة. 
- �صياغة �صيا�صية حتريرية مكتوبة تعمم على ال�صحافيني/ات 
لتعميق منظور النوع الجتماعي يف كافة التغطيات الإعالمية.

- تدريب املرا�صلني ور�صامــي الكاريكاتري اجلدد على النموذج 
اجليــد للتغطيــة الآمنــة لق�صايــا الن�صــاء فيما يتعلــق بالعنف 

الأ�صري، مبا فيها ال�صور ور�صوم الكاريكاتري.
- تكري�ــس زاوية خا�صة لعر�س جتــارب و�صور لن�صاء حاولن 
و�صنعــن فرقا داخل اأ�صــوار اجلامعة وخارجهــا لإظهار فر�س 

وحيوات م�صرقة.
- رفــع الوتــرية وت�صجيــع ال�صحافيــني/ات يف تنــاول ق�صايا 

املراأة، بطريقة منوذجية تفتح نقا�صا جمتمعيا معمقا. 
- تبنــي �صيا�صــة الطرق املتوا�صــل باأن تفتح ق�صيــة كل مو�صم 
وتقــوم بالعمــل عليه وت�صتمــر التغطية الفعالة حتــى ت�صتطيع 
اأن تخلــق �صــدى واأثرا فاعــال يف الق�صايا اجلندريــة احلقوقية 
املطروحــة، بحيث تدفع ال�صحف الأخرى لتبني نف�س الق�صية، 
وهــذا يخلق اأثرا كبــريا، وجت�صيدا حقيقيــا ل�صراكة الإعالم يف 

الق�صايا والهموم اجلندرية.

* من�صقة وحدة النوع الجتماعي يف مركز تطوير الإعالم

وازدادت الن�صبة يف العام 2012 لت�صل اإىل 41% من املواد التي 
كتبتها �صحافيات.

وتتباين م�صاركة ال�صحافيات من عدد لآخر يف اإ�صدارات 2014؛ 
حيــث كان اأدناها يف العــدد 113 بن�صبة 45.5% )15 مادة كتبتها 
�صحافيــات مــن جمموع 33 مــادة من�صورة(، واأعالهــا يف العدد 
109 بن�صبــة 72% )23 مــادة كتبتها �صحافيــات من جمموع 33 
مــادة من�صورة(، ومبعدل اإجمــايل 59% )ال�صحافيات كتنب 238 

ماده من اأ�صل 404 مواد من�صورة( يف عام 2014.
وكانــت م�صاهمــات ال�صحافيــات يف اأعداد عــام 2014 اأعلى من 
م�صاهمــة ال�صحافيــني )يف العــدد 102 م�صاهمتهــن 61% مــن 
جممــوع املواد املن�صــورة، وعلــى التــوايل %60، %57، %59، 
با�صتثنــاء   )%58  ،%70  ،%57  ،%72  ،%61  ،%54.5  ،%53
بن�صبــة  لل�صحافيــات  الأدنــى  امل�صاهمــة  حيــث   ،113 العــدد 

45.5%، وهي الأدنى حل�صاب م�صاهمة ال�صحافيني.
وميكــن تف�صــري امل�صاهمة املرتفعــة لل�صحافيات، كــون رئي�صة 
التحريــر �صيدة، وبالتايل، فتاأنيث امل�صهــد حا�صر من خالل دفع 
ال�صحافيات للكتابة. ومن جانب اآخر، فاإن عدد الطالبات يف ق�صم 
ال�صحافة يف اجلامعة اأكــرب، ولذلك، فم�صاهمتهن اأكرث، ل �صيما 
يف ال�صحافــة املطبوعة. وعليه، ميكــن ال�صتخال�س اأن جريدة 
احلال، باملقارنة مع ال�صحف ال�صهرية تعطي امل�صاحة الأو�صع 
مل�صاركة ال�صحافيــات وا�صتقطابهن، وبال�صرورة الطالبات، ما 

يح�صب لهيئة التحرير واإدارة مركز تطوير الإعالم. 

ر�صد امل�صامني الإعالمية م
ن خالل منظور النوع الجتماعي

* ل بــد مــن التاأكيد باأن احلال غري متخ�ص�صــة يف ق�صايا املراأة، 
ومع ذلك، فاإن حجم تناول ق�صايا املراأة فيها، يف اأح�صن الأحوال، 
و�صــل اإىل 33% مــن جمموع الأعــداد ال�صادرة عــام 2012، ومل 
يتعد جمموع املوا�صيع ذات العالقة بق�صايا املراأة 15 مو�صوعاً 
يف عام 2010. ولــو اأخذنا عام 2014 كنموذج، ف�صنجد اأن ن�صبة 
التغطيــة التي خ�ص�صــت لق�صايا املراأة بلغــت 28% من جمموع 
املــواد املن�صــورة يف العــدد 108، واأدناهــا يف العــدد 113 حيث 
بلغــت الن�صبة 6%. وبلغ معدل التغطيــة الإجمايل لكل الأعداد يف 

عام 2014 ن�صبة 14.4% )58 مو�صوعا من جمموع 404(. 
* العالقــة بــني امل�صاركة الوا�صعة لل�صحافيــات يف الكتابة على 
�صفحــات احلال ل تعني بال�صرورة تناوًل اأكرب لق�صايا املراأة، 
فقد بلغت م�صاهمتهن 72% من جمموع املواد املن�صورة يف العدد 
109 لعــام 2014، وبلغت تغطية ق�صايا املــراأة يف العدد نف�صه 
6.2% مــن اإجمايل املو�صوعات املطروحة، ما ينطبق اأي�صا على 
العــدد 111، حيــث امل�صاهمة 70% من املو�صوعــات املن�صورة 

مقابل 12% ملو�صوعات تخت�س بق�صايا املراأة.
* حتديد اأولويات املــواد املن�صورة يف �صياق الظروف الوطنية 
التــي حتيــط بالتح�صــري ل�صــدور العــدد، )العــدد  املختلفــة 
110 لعــام 2014 اخلا�ــس باحلرب على غزة تنــاول 19 مادة 

نظرة تقييمية لتغطية مفاهيم النوع الجتماعي يف احلال
ناهد أبو طعيمة  ٭
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 إباء أبو طه�ضحافيون واأدباء كتبوا يف احلال.. ماذا قالوا عنها؟

نائلة خليل
مثلت احلال حمطة مهمة لل�صحافيني، فهي تطرح مو�صوعاتها بطريقة خارج املاألوف. امل�صالح يف 
احلــال غري موجــودة. �صقف احلريات فيها اأكرب، عدا عن التنوع واملهنية وامل�صداقية والنوعية، 
بعيــدًا عن عمليــات الرتوي�س. وحتى ت�صتطيــع موا�صلة م�صريتها، فال بــد اأن تبقى على توا�صل 
دائم مع ال�صحافيني املحرتفني وفتح باب وا�صع للق�صايا الإ�صكالية التي تهم النا�س، وال�صتمرار 

بتدريب جيل من الطالب ينطلقون بعدها باحرتاف، حمافظني على عالقتهم باحلال.

جمان قني�س
الكتابــة يف جريــدة احلــال بالن�صبة يل كانت التجربــة الأوىل يف جمــال ال�صحافة املكتوبة، 
ويعــود الف�صل للمربي الفا�صل عارف حجاوي، الذي وجهنــي لطريقة الكتابة ال�صحيحة 
القائمــة علــى التب�صيــط اللغوي، وهــذا ب�صراحة ما ميّيــز احلال حتى اللحظــة، عدا عن 
ح�صورهــا املميز بني ال�صحافيني؛ فهي غنّية املوا�صيع، منّوعــة، وكونها الآن تعد منرًبا 
للطلبة، فهذا لي�س بالأمر ال�صيئ، فهي فر�صة لأن تكون حمطة للتناف�س على الكتابة بينهم.

عبد الرحيم عبد اهلل
كانت احلال يل، وجليل من ال�صحافيني الفل�صطينيني، وعًدا بجراأة الن�صر اإذا اأحجمت املطبوعات التي 
نعمــل فيها اأو تراجعــت. يف احلال كنا نحاول اأن نرفع �صقف املتــاح، يحمينا ا�صم بريزيت وحمررون 
اأكفــاء وحمرتمون. كانــت احلال درعنا يف وجه "�صوء احلال" يف �صــوق �صحافية �صغرية وه�صة. ثم 
تغريت احلال؛ �صارت �صوًتا لل�صباب وجتاربهم. وهذا دور جميل. اأوؤمن اأن اأثر احلال الأكرب كان يف 
حمــاولت جتديد -مل تدم لالأ�صف- يف �صحف البالد الثــالث، ويف قدرات ال�صباب ممن مرت اأ�صماوؤهم 

على �صفحاتها. اأما عن حلمي للحال، فهو ن�صخة ع�صرية للحا�صوب والهاتف.

غازي بني عودة
جتربتــي يف جريــدة احلال ممتازة، فهــي مبنية على خلق جّو مهني مميز، وهــي �صحيفة متتاز بالعمق 
والنوعيــة، بعيــدًا عــن ال�صطحيــة املفرطــة وال�صتن�صــاخ املوجــود حاليــاً يف بع�ــس مــواد ال�صحافة 
الإلكرتونيــة. "احلــال" تقوم على الأفق احلر بعيدًا عن  القيود التــي تفر�صها اجلهات املختلفة، اأكانت 
املوؤ�ص�صــات الإعالميــة اأو املجتمع، عدا عن تطرقها لق�صايا ح�صا�صة تهــم ال�صارع الفل�صطيني. ومبا اأنها 

الآن متثل منربًا للطلبة، فهي فر�صة لبناء ج�صور بينهم وبني ال�صحافيني الآخرين.

حممد �صراغمة 
ميزة احلال اأنها منرب مفتوح بال رقابة مهنية اأو ذاتية، بخالف و�صائل الإعالم الأخرى، 
اإ�صافًة لنوعية املوا�صيع التي تكتب فيها واملعلومات التي ت�صمها، والفر�صة التي يتاح 
لن�صرهــا يف هــذه ال�صحيفة ب�صكل حّر دون قيود. وكونهــا اأ�صبحت وجهة الكتابة للطلبة 
�صــيء مهم ومميز، فهي متنحهم جتربة الكتابة ال�صحافية، وتزودهم باأعمدتها، ل �صيما 

يف ظل تراجع ال�صحافة الورقية اأمام الإلكرتونية.

يو�صف ال�صايب
العمــود الأ�صا�صي لنجاح احلال هو كتابة ال�صحافيني املتمر�صني فيها، حيث طرقت اأبواًبا غري 
مطروقــة، وتخطت احلــدود احلمــراء يف موا�صيعها املتناولــة بجراأة ونوعيــة، فمثلت منرًبا 
لل�صحافيــني والطلبة لن�صر ما ل ميكن ن�صره. ولكــن، بعد اأن غدت �صوت الطلبة، مل تعد هناك 
م�صاحــة لل�صحافيــني املحرتفني، لهــذا، اأرى اأنه من ال�صــروري خلق �صحيفــة اأخرى خا�صة 

للطالب، وتعود احلال لل�صحافيني لت�صتعيد رونقها والكتابة باخلطوط احلمراء العري�صة.

زياد خدا�س 
اأحــب يف احلــال خفتها اجلماليــة، وراهنية طرحهــا، وابتعادها عــن البالغــة وال�صعارات يف 
تناولهــا للمو�صوعــات. تتميّز بعمق اأفكارهــا، ومتا�ّصها الذكي مع م�صــارات وهموم املواطن، 
بالإ�صافــة اإىل انفتاحها على الجتاهات الفكرية املختلفــة. وحتى ت�صتمر وتتطور، اأن�صح باأن 
تقــرتب من عامل املدار�س والطلبة كعر�ــس م�صكالتها وتناول املوا�صيع ذات العالقة باملنهاج 

وال�صيا�صة التعليمية، وبهذا، تتوجه للق�صايا الرتبوية ب�صكل اأكرب.

و�صاح زقطان
احلــال تتميــز بالو�صوح واجلراأة وتعدد املوا�صيع، �صحيفة حــّرة وخمتلفة يف الوقت ذاته، 
لــذا كنــت �صعيدا جــدا بتجربة الكتابة فيهــا. وحتى تبقــى وت�صتمر يف عطائها، فــال بد من اأن 
حتافــظ علــى كّتابها �صــواء من ال�صحافيــني املتمر�صــني اأو الطلبــة، واأن تالم�ــس دوماً، كما 
عهدناهــا، ق�صايا ال�صارع الفل�صطيني ل �صيما يف ظل مزاحمة ال�صحافة الإلكرتونية، وتراجع 

ال�صحافة املكتوبة، بال�صافة اإىل حماولة توزيعها بال�صكل الذي ي�صل ملتناول اجلميع .

�صــاأل اأبــو علقمة النحوي، وهــو اأحد املتقعريــن يف اللغة يف الع�صر 
العبا�صــي، الذيــن ي�صتخدمــون غريب الألفــاظ، خادمــه: اأ�صِقَعت 

العتاريف؟ فقال اخلادم: زقفْيِلم!
فتعجــب اأبــو علقمة، وقال خلادمــه: يا غالم! ما زقفْيِلــم هذه؟ فقال 
اخلــادم: واأنت، ما �صقعت العتاريف هذه؟ فقال اأبو علقمة: معناها 

ح. اأ�صاحت الديكة؟ فقال له خادمه: وزقفْيِلم معناها: مل ت�صِ
ومــرة، قدم علــى اأبي علقمة النحــوي ابن اأخ له، فقــال له: ما فعل 
اأبوك؟ قال الفتى: مات. فقال له: وما علته؟ قال: ورمت قدميه. فقال 
اأبــو علقمة: قل قدمــاه. فقال الفتى: فارتفع الــورم اإىل ركبتاه. فقال 

لــه: قل ركبتيــه. فقال الفتى: دعني يــا عم، فما موت اأبــي اأ�صدَّ علّي 
من نحوك هذا!

ا "متطرًفا" على �صيوع اللحن  علــى اأن اأبا علقمة واأمثاله، كانــوا ردًّ
يف ع�صرهــم. وكال الفريقــني متطرف يف نهجه، فلي�س التقعر يف اللغة 

مقبوًل، ولي�س اإهمالها مقبوًل اأي�ًصا.
ما ن�صعى اإليه فكرة وا�صحة بلغة �صليمة نحًوا ومبنى، فهل اإىل هذا 

من �صبيل؟
اإن اللغــة هــي املادة اخلــام، التــي يقت�صــي التعامل معهــا مهارة يف 
تطويعها للخروج باأ�صكال متنا�صقة واأنيقة، يعجبنا مبناها ومعناها.
اللغة جميلة، والأدوات جميلة اأي�ًصا، يظل فقط ح�صن الر�صم والألوان.

***
يف معلقــة طرفة بن العبــد، عدد الرجل ثالثة اأمور ت�صعده يف الدنيا، 
ول ياأ�صف لدنو اأجله اإن فعلها، ذكر اإكرام ال�صيف واإغاثة امللهوف، 

والثالث هذا البيت:
وتق�صري يوم الدجن والدجن معجب.. ببهكنة حتت اخلباء املعمد.
واإزالة لإعجام البيت، فاإن الرجل يريد امراأة ممتلئة يق�صي معها وقته يف املطر.

لقد كانت املراأة املمتلئة مثاًل للجمال الذي ي�صعى اإليه �صاحبنا. اإل 
اأن ما كان يطرب طرفة وقومه، يف الن�صاء واللغة، مل يعد مقبوًل هذه 
الأيام، ومل تعد "البهكنة"، لفظة ودللة، مما يحب النا�س يف زماننا.
ال�صحافــة اليوم حتتــاج اإىل لغة قادرة على اإي�صــال ر�صالتها، دون 

وح�صي الألفاظ، ول �صف�صفها.
***

يف درا�صة اأملانية حديثة، توقع علماء لغويون اختفاء اأكرث من %90 
من لغات العامل خالل قرن.

خالد سليم  ٭

لغة على جبل الأعراف

وحتدثــت الدرا�صــة عن اأكــرث من 6000 لغــة م�صتخدمــة يف العامل 
اليــوم، ما يعني اأن قرابــة 600 لغة فقط مر�صحــة للبقاء والتداول 

بحلول العام 2115. 
حل�صــن حظنــا، حتتــل اللغــة العربيــة املرتبــة اخلام�صــة يف عــدد 
الناطقــني بهــا يف العامل، وهي مر�صحــة للبقاء، وكونهــا لغة القراآن 

الكرمي، وكرثة الناطقني بها، �صمانتان لها من الندثار.
ولعل هذا اأدعى لنا لاللتفات لها وحماولة مواءمتها حلال ع�صرنا.

***
نريــد يف الإعــالم لغة تقــف يف املنت�صــف، على جبل الأعــراف؛ لغة 
خاليــة مــن التعقيد املرهق والبالغــة العالية غري املفيــدة، وخالية 
اأي�ًصــا مــن الإ�صفــاف يف اللفــظ والنحو، مبــا ي�صوه املعنــى ويربك 

الفكرة.
ونزعــم اأننا يف احلال، بذلنا جهودنا لنقــدم لغة و�صطية، ل ت�صعب 
كتابتهــا، وي�صهــل فهمهــا، بــل رمبــا كانت مرجًعــا لكثرييــن، كتبوا 

موادهم، فن�صرنا قمح املعنى واللفظ، واأبعدنا الزوان.
اإن �صرعة تدفق معطيات الإعالم تقت�صي ر�صاقة يف الكتابة، وتكثيًفا 

يف املعنى، فال يكون الإطناب ممالًّ، ول الإيجاز خمالًّ.
***

يقال يف احلديث اليومي: "دوام احلال من املحال".
اأما "احلال"، حالنا، فقد دامت ع�صر �صنوات، و�صتدوم.

* حمرر احلال
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 أنس أبو عريش.. انطلقوا من "احلال" اإىل ف�ضاء املهنة

مي�صاء الأحمد
مرا�صلة يف تلفزيون فل�صطني

جتربتــي يف احلال كان نقطة النطــالق احلقيقية يل يف عامل ال�صحافة امليدانية، وكنت 
حري�صــة دائًمــا علــى اأن تكــون مادتــي حا�صــرة يف العدد، مدركــة اأن حجــم التغذية 
الراجعــة �صتجعلنــي اأخطو خطوة لالأمــام من اأجل �صحافة مهنيــة ولغة قوية ومادة 
متما�صكة ومتكاملة بجهود امل�صرفني على املواد اأ�صحاب اخلربة. وبالرغم من �صدور 

وتوزيــع احلال على نطاق اجلامعة ال�صيق، اإل اأنني مل�صت متابعة وا�صحة لها من �صحافيني عاملني يف 
موؤ�ص�صــات اإعالمية اأخرى، وكانت هنــاك ردة فعل اإيجابية عن جتربتنا يف احلال يف خو�س غمار امليدان 

بالتزامن مع الدرا�صة الأكادميية، ما �صهل اأمامنا الطريق يف احل�صول على وظيفة بعد التخرج.

حامت اأبو زيد - �صركة جوال

اأذكــر جيدا حلظة �صــدور تقريــري الأول يف �صحيفة احلال. حينهــا انتظرت عقارب 
ال�صاعــة حتــى هرولت باجتــاه الرابعة ع�صًرا، حيــث موعد انتهــاء حما�صرة قواعد 
اللغة التي كنت اأمقتها كثريا. اأذكر جيدا حلظة دخويل املنزل ومعي عدد احلال، وعدد 

اآخر من اللهفات وال�صحكات، مهرول لأري مادتي الأوىل لأ�صرتي.
اأ�صعــدين اليوم اجتيــاز احلال عتبة الع�صر �صنــوات من اإ�صدارها. لقــد علمني �صالح 
م�صارقــة وعــارف حجــاوي ووليد ال�صرفــا وغريهم مــن اأ�صاتذتي الأفا�صــل ممن لهم 
الف�صــل الكبــري ملا و�صلت لــه الآن، نعم، هــذه بالد غ�صان كنفــاين وحممود اأبو الزلــف وعارف حجاوي 
وعــارف �صليم وح�صني الربغوثي ومريد الربغوثي و�صميــح القا�صم وتوفيق زياد وفدوى طوقان وعبد 
الرحيــم حممــود، ولن متوت ما دامــت احلال تخرج ال�صحافيــني والأدباء وال�صعراء ممــن �صتكون لهم 

الب�صمة الأكرب يف تغيري "حال" ال�صحافة الفل�صطينية.

اإيليا غربية
)BDS( حملة املقاطعة العاملية لإ�صرائيل

احلــال اأم�صكت بيدي واأخــذت ب�صماتي وطبعتها على الورق، كانت وما زالت الدرجة 
الأوىل يف �صلمــي ال�صحــايف، اأول عمل �صحايف حقيقي كان يل يف العام 2012 للحال حني 
كنــت طالبــة، ويف كل مرة كنت اأكتــب، كان ثلة مــن اأف�صل اأ�صاتذة الإعــالم ت�صوبني 
وتر�صدين، وعلى راأ�صهم الأ�صتاذ �صالح م�صارقة، الذي يناديك "زميلي" بعد اأول تقرير 
لك، رافعاً تالمذته خطوة خطوة اإىل اأعلى ال�صلم، وناقاًل اأقالمهم يف ترحال وجتوال بني 
ال�صيا�صــة، والقت�صاد، والفن، والق�ص�ــس الإن�صانية والجتماعية. جتربتي يف احلال 

مل تكــن فقــط اأول ما اأدرجه يف �صريتي الذاتيــة، بل واأي�صا خلقت يّف من خالل خمتلف املوا�صيع التي كتبتها 
وال�صخ�صيــات التــي قابلتها �صحافية نا�صئة وقعت يف حب احلروف والــكالم والتق�صي والتحقيق. جمعت 
تقاريــري يف احلــال و�صنعت منها مفتاحاً لبوابة ال�صحافة والإعــالم، اأعمل الآن يف ال�صحافة والإعالم وما 

زلت اأكتب يف احلال عن احلال. �صكرًا لعائلتي ال�صحافية الأوىل، للحال.

مها عطاري
اإذاعة الربج

تعــددت الألقــاب والأ�صمــاء، فكنــت مرة مهــا زكي، ومرة اأخــرى مها عــودة، اأو مها 
عطــاري. لكن القلــب كان نف�صه؛ قلب فتاة الإعالم الفل�صطينيــة التي تطمح لالأف�صل، 
فوجــدت حينها اأن تكون �صمن فريق مرا�صلي �صحيفة احلــال التي تتناول موا�صيع 
مهمــة يف حياة النا�س على كافة الأ�صعدة، وموا�صيع مل يتناولها الإعالم، واأن تكون 
قلًما يكتب و�صفحة تروى عليها ق�ص�س كثرية، فكانت جتربتي باحلال عالمة جميلة 
�صجلــت يف ر�صيــدي، �صاعدتني كثريا اأيــام الدرا�صة يف اجلامعــة، واأ�صافت يل اأي�صا 
خــربة جيــدة جدا. والآن، بعد النتهــاء من مرحلة الدرا�صة، وبــدء العمل، اأعود اإىل 
كتاباتي وكتابات زمالئي، فقد �صنعت منا جيال يفهم اأن الكلمة التي ننطق بها �صت�صل 

اإىل اآذان كثرية، ف�صكًرا للحال و�صكًرا للقائمني عليها .

خليل جاد اهلل - قناة فل�صطني الريا�صية واإذاعة 24 اأف اأم
بدايًة، اأبارك للحال والقائمني عليها بلوغ م�صرية 10 �صنوات من الن�صر، والإبداع.

جتربــة الكتابــة مع احلال كانت الفر�صة التي اأنتظرها كطالب )قبل عدة �صنوات(، فهناك فرق 
كبري بني اأن تكتب لتنفيذ واجب درا�صي، وبني اأن تكتب جلمهور القّراء.

احلــال اأ�صافــت يل الكثــري مــن الأ�صيــاء، واأبرزهــا الكيفيــة التــي اأ�صنع بهــا تقريــرًا مقروءًا 
وم�صبوطــاً، اأي لي�ــس على طريقة التقارير التي كّنا ننجزها كطــالب يف اجلامعة مثال. واأي�صاً 
ي، لأنه مل تكن ُتقبل -وما زالت- الأفكار  اأ�صافت يل هام�صا كبريا من التفكري والبحث والتق�صّ
اأو املوا�صيع العادّية وامل�صتهلكة للمواد التي نقرتحها. و�صاعدتني احلال يف املجال الذي اأعمل 

بــه حاليــاً، خا�صة اأنني متخ�ص�س يف جمــال الإعالم الريا�صي، ومعظــم املواد التي ن�صرتها يف احلــال كانت ريا�صية. 
واأ�صتذكر هنا امل�صاعدة الكبرية التي قّدمها يل الأ�صتاذ �صالح م�صارقة، الذي ا�صتفدت من ن�صائحه وتعديالته كثريًا.

نردين الطروة - مرا�صلة يف ف�صائية عودة
الكتابــة اأثناء الدرا�صة يف جريدة احلال اأك�صبتنا اخلــربة واملهارة يف الكتابة ال�صحافية، 
وعلمتنا اأن نكون دائما قريبني من نب�س النا�س، نحمل همومهم واأحالمهم، ون�صلط ال�صوء 

على الق�صايا املغيبة عن الإعالم، ونفت�س عن كل جديد.
اإن جتربــة احلــال هي جتربــة غنية، فدرا�صــة الإعالم مهمــة، ولكنها وحدهــا ل تكفي ول 
ت�صنع ال�صحايف، والتجربة العملية هي الأهم. واحلال كانت بداية التجربة العملية. واأن 

ترى ا�صمك كطالب للمرة الأوىل باجلريدة على عمل �صحايف له مذاق خمتلف.
وبعــد 10 �صنــوات من العطاء، نتمنى للحــال واأ�صرة احلال مزيًدا من النجاح والتميز. واأقــول لهم بقلب �صادق ينب�س بحب 
بريزيت واأ�صرتها وكل �صرب فيها، �صكرا لكم. �صكًرا لأ�صتاذي الرائع �صالح م�صارقة، اأنتم �صبٌب فيما نحن فيه الآن من جناح .

حممود عو�س اهلل - مركز الإعالم احلكومي
مل اأتيقــن اأنــه ميكن يل اأن اأكون �صحافياً اإل بعد قراءة تقريــري الأول يف "احلال"، كنت حينها طالباً يف 
ال�صحافــة، وكانت عالماتي جيدة، لكــن ما كان ينق�صها الظهور واجلمهور. هذا النق�س يف البناء املميز 
بهيئتــه التدري�صيــة وطلبته )دائرة ومركز الإعــالم( مالأته "احلال"، فاأودعت بهــا تقاريري �صهرًا بعد 

�صهر، لترتك يّف جتربة اأزعم اأنها غنية وجميلة. 
اأجنــزت عــدة تقاريــر، تخللهــا الكثري مــن الدرو�س والعــرب؛ لتزودين بخــربة ا�صتباقيــة ودراية 

وعالقــات خ�صــت بها غمار التجربة يف العمــل ال�صحايف بعد التخرج، وما كان هذا لــول اأ�صاتذتنا يف هيئة التحرير 
الذين نبهونا وقّومونا عند اخلطاأ اأو ح�صول لغط، واأخ�س بالذكر اأ�صتاذي القدير �صالح م�صارقة.

كانــت "احلــال" �صفينتــي املالئمة التي انتقلت بها من بحــر التعليم اإىل بحر املهنــة والعمل، وكان عملي فيها عامــاًل دافعاً �صهّل 
توظيفي يف املركز الإعالمي يف مكتب رئي�س الوزراء.  واأن�صح طلبة الإعالم اأن يبادروا بالكتابة يف "احلال" -وغريها اإن توفر- 

واأن يلتفتوا لرجع ال�صدى، حتى يكون حالهم ُمي�صرًا وطريقهم �صالًكا بعد التخرج، بحجز موطئ قدم لهم يف مهنة املتاعب.

نور اأقط�س - �صبكة اأجيال الإذاعية
ملــرات معــدودة، ورد ا�صمــي يف اأعــداد �صحيفة احلال، ولكن منــذ اأول فر�صة لتقدمي تقاريــر لل�صحيفة، 
اأعجبت اأميا اإعجاب بالطريقة الب�صيطة باختيار املوا�صيع التي �صاأحولها ملواد �صحافية كاملة الأطراف، 
وي�صتــد الإعجــاب والتحفيــز للعمل والإجناز عندمــا يكون املو�صــوع نابعاً من داخــل كاتبه ويعرب عن 
تفا�صيــل يعي�صهــا ويرغب يف الكتابة عنهــا، معربًا عن ذاته التي تعك�س داخل �صطــور التقرير املكون من 
700 كلمــة فقــط. جتربتي الق�صرية كواحد من ع�صرات ال�صحافيني باحلال، كانت على ق�صرها، يحفزها 
التناف�ــس واأعــداد الزمالء الكتــاب على اختالف املراحــل العمرية و�صنوات خــربات كل واحد منهم؛ بع�صهم مــن "العتاولة" 
واآخرون من طالب الإعالم، ما يجربك على التناف�س وال�صعي امل�صتمر للتطور حتى ت�صبح قادرًا على حفظ موقع لك بني هوؤلء 

الزمالء، وترى موادك النور يف اإحدى �صفحات ال�صحيفة التي تتغذى من اأنفا�س �صبان ميالأهم احلما�س والن�صاط.

منجد اأبو �صرار - املركز الإعالمي احلكومي- مكتب رئي�س الوزراء
�صحيفــة احلــال بدايــة تغيري كل احلــال بالن�صبة يل، وهي القاعــدة احلقيقية التــي انطلقت منها 
للعمــل يف ال�صحافــة، واحلا�صنة التي قدمــت الفر�صة العملية الأوىل ملمار�صــة ما تعلمته خالل 4 
�صنــوات يف اجلامعــة، ول �صــك يف اأنها جتربة مفيدة جدا على ال�صعيــد املهني من خالل الن�صائح 
والتوجيهــات التي قدمها طاقم ال�صحيفة خالل العمل الذي ا�صتمر لنحو عام. اليوم، واأنا اأعمل يف 

مركز الإعالم احلكومي، حت�صر جتربتي مع احلال من خالل الكثري من املهام التي اأوؤديها، بخا�صة اإعداد التقارير 
والأ�ص�ــس املهنيــة التي تقام عليها، وحترير املــواد ال�صحافية. �صكرا للحال وللعاملني فيهــا، وكم هو جميل لو اأن 
هناك برناجما تبادر اإليه ال�صحيفة لتدريب اخلريجني وم�صاعدتهم لإجناز اخلطوات الأوىل لبدء م�صريتهم املهنية.
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19 عاًما من النجاح
تاأ�ص�ــس مركــز تطويــر الإعــالم عــام 1996 حتــت 
م�صمــى "مركز الإعــالم" يف اإطار كليــة الآداب. ويف 
عام 1999، �ُصَمي "معهــد تطوير الإعالم"، واأ�صبح 
جــزًءا من املراكز واملعاهــد املجتمعية يف اجلامعة. 
اأُعيــدت ت�صميتــه لي�صبــح مركــز  ويف عــام 2006، 

تطوير الإعالم.

الروؤية
تعتمــد روؤية املركز على اأن حريــة الراأي والتعبري 
والنقا�س املفتوح ت�صــّكل اأ�صا�ًصا للعدالة وامل�صاركة 
وامل�صــاواة والدميقراطيــة جلميــع الفل�صطينيــني. 
وُي�صاهــم املركــز يف حتقيق هــذه الروؤيــة من خالل 
تطويــر قــدرات ال�صحافيــني املهنيــة ومهاراتهــم، 
م�صداقيــة  وذات  حــرة  �صحافــة  اإىل  للو�صــول 
و�صفافيــة، منطلقــني مــن قناعــة بــاأن الدميقراطية 
احلقيقيــة امل�صتنــدة علــى التعددية والفكــر الناقد 
والبحــث عــن احلقيقــة، حتتــاج اإىل �صحافة حرة 

تنمو فيها.

الر�صالة
القيــم  ون�صــر  تعزيــز  علــى  املركــز  ر�صالــة  تقــوم 
الدميقراطيــة والتعدديــة والت�صامــح وحريــة الراأي 
والتعبــري يف املجتمــع الفل�صطيني، مــن خالل عدد من 
الأن�صطــة املرتابطــة: الإنتاج الإعالمــي، والتدريب، 

والتعليم.

اأهداف املركز
يهدف املركز اإىل:

الإعالم. حرية  ثقافة  • ن�صر 
القــدرات الإعالمية واحلفاظ علــى دميومتها  • بنــاء 

وتعزيز مهنيتها.
الراأي والتعبري كمنطلق  • رفع م�صتوى وقيمة حرية 

للحريات الأو�صع.
بحقوقهــم  واملواطنــني  ال�صحافيــني  وعــي  • زيــادة 

وواجباتهم يف جمتمع ت�صوده احلرية وامل�صاواة.
النموذجي. الإعالم  واإنتاج  تنمية  • ت�صجيع 

والإقليميــني  املحليــني  ال�صــركاء  مــع  الت�صبيــك   •
والدوليني لالرتقاء مب�صتوى الإعالم الفل�صطيني.

الدميقراطي. الإعالم  بتطوير  خا�صة  مواد  • اإنتاج 
بال�صيا�صــات  املتعلقــة  النقا�صــات  يف  امل�صاركــة   •
الإعالميــة، وتقــدمي امل�صــورة وامل�صانــدة للموؤ�ص�صات 

احلكومية ومنظمات املجتمع املدين.

الن�صاطات الرئي�صية
يوفــر املركــز فر�ــس التدريــب املهنــي لالخت�صا�صيــني 
الإعالميــني، حيــث يقدم فريــق متخ�ص�س مــن املدربني 
وامل�صت�صارين ذوي اخلــربات يف التخ�ص�صات الإعالمية 
الق�صــرية  التدريبيــة  امل�صاقــات  مــن  عــدًدا  املختلفــة 
والطويلة املــدى يف وحدات املركز اخلم�ــس: التلفزيون، 
والإذاعة، وال�صحافة املكتوبة والإعالم اجلديد، والنوع 

الجتماعي، والأبحاث وال�صيا�صات الإعالمية.

ويقــود املركــز مبــادرة تطويــر الإعــالم الفل�صطينــي، 
املكونــة مــن ت�صعــة حمــاور، ومدتهــا ثــالث �صنوات، 
بال�صراكــة مــع فريق وطنــي من 50 موؤ�ص�صــة حكومية 

وخا�صة واأهلية.
كما يقدم املركز، بالتعــاون مع دائرة الإعالم، دورات 
تدريبية لطلبة البكالوريو�ــس، وين�صر لطالب الإعالم 
يف جريــدة احلال ال�صهرية ال�صادرة عن املركز بن�صبة 
80% مــن املــواد. كمــا يقدم طــالب برامــج اإذاعية يف 
اإذاعــة اجلامعــة التي ي�صــرف عليهــا املركــز. ويوفر 
املركــز منًحــا ق�صــرية الأمــد للطــالب بالتعــاون مــع 

�صركاء اأوروبيني.
ــا قرابة 500 �صحايف،  ويقع املركــز، الذي يدّرب �صنويًّ
يف مبنــى حممــد امل�صروجــي لالإعــالم الــذي افتتح عام 
2013، وتبلــغ م�صاحتــه 3.000 مــرت مربــع، وي�صــم 
اإ�صافــة اإىل املركز، دائرة الإعالم، ويحتوي على اأربعة 
ا�صتوديوهــات اإذاعــة ومونتــاج، وخمتــربات تدريــب 
ا باأحدث الأجهزة. كمــا اأن للمركز فرًعا يف  جمهــزة تقنيًّ

غزة.
وي�صــم املركز ال�صتوديو التلفزيوين الأكرب من نوعه يف 
فل�صطني، حيث تبلــغ م�صاحته 160 مرًتا مربًعا، يت�صع 
لـــ 140 مقعًدا للجمهــور. وال�صتوديو جمهــز بتقنيات 
اأعلى كفاءة موجــودة حمليًّا من ناحية  HD، وهــي 
جــودة ال�صــورة و�صرعــة النقــل. ويتميــز ال�صتوديو 
باإ�صــاءة فعالة مت تركيبها بال�صقف مــع اإمكانية رفعها 
اأو خف�صها مــن م�صتوى ال�صطح ح�صب الحتياج، وهي 
 Control( مرتبطــة بجهاز حتكــم يف غرفة التحكــم

Room( الواقعــة فــوق ال�صتوديــو، التي حتتوي 
اأي�ًصــا على جهــاز مونتاج فوري، وي�صــرف املركز على 
خم�صة اأجنحة للتحرير الرقمي، واأربعة ا�صتوديوهات 
اإذاعــة جمهــزة، وكذلك مرافــق وحــدة ال�صحافة التي 
ت�صتمل على اأجهــزة حا�صوب مرتبطة بالنرتنت يوجد 
عليهــا برامج حا�صــوب للت�صميم اجلرافيكــي وت�صميم 

املجالت وال�صحف.
واأطلــق املركز بدايــة العام الأكادميــي 2015/2014 
اإذاعة بريزيــت، ببث جتريبي داخــل حميط اجلامعة، 
تو�صــع لحًقــا ليغطي خمتلــف الأرا�صــي الفل�صطينية. 
اليوميــة  بالق�صايــا  ُتعنــى  جمتمعيــة،  والإذاعــة 

والقت�صادية والإعالمية والثقافية املختلفة.
ال�صنــوات  باملجتمــع يف  املركــز  تعــززت عالقــة  وقــد 
الأخرية، بف�صــل تنوع م�صاريعه وتعدد وتو�صع قائمة 
اجلهات امل�صتفيدة من خدماتــه، بدًءا من ال�صحافيني، 
مــروًرا بخريجــي الإعــالم وطلبــة الإعــالم وموظفــي 
الــوزارات والهيئــات  العامــة يف  الإعــالم والعالقــات 
الر�صميــة، والنا�صطــني املجتمعيــني واملنظمــات غــري 
احلكوميــة. واأ�صبــح املركــز عنواًنــا لطلــب اخلدمات 
الــوزارات  قبــل  مــن  الإعــالم  ال�صت�صاريــة يف جمــال 
والهيئــات الر�صمية والأجهــزة الأمنية واملنظمات غري 

احلكومية.

mdc@birzeit.edu :الربيد الإلكرتوين
mdc.birzeit.edu :املوقع الإلكرتوين

طاقم مركز الإعالم. الواقفون من اليمني: نبال ثوابتة، وعماد الأ�صفر، ويا�صمني م�صك، واإياد عيد، وعماد غنيم، ولورا ال�صايج، واأمون ال�صيخ، وعبري اإ�صماعيل، وربى كيلة، واأكرم اجلريري. اأما اجلال�صون، فمن اليمني: خالد �صليم وناهد اأبو طعيمة، وبثينة ال�صمريي، وح�صام الربغوثي.
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عارف حجاوي، لبنى عبد الهادي، 
خالد �صليم، ب�صام عوي�صة، �صامية الزبيدي.

محرر مقيم:
�صالح م�صارقة

اإلخراج:

عا�صم نا�صر
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املقالت املن�صورة يف هذا العدد من " احلال"  تعرب عن وجهة نظر كاتبيها

احل���������������ال.. ك�����م�����ا ت�������راه�������ا ج�����ام�����ع�����ة ب�����ريزي�����ت
جتربة �صحفية ت�صتحق البقاء

غ�صان اخلطيب- نائب رئي�س اجلامعة للتنمية والت�صال
احلــال من الدوريات القليلة التي اأنتظــر �صدورها دائما. وحني �صاألت نف�صي عن ال�صبب، 
مل اأجد جواباً، فهل هو �صدورها عن بريزيت التي اأحب؟ اأم جراأتها وخروجها عن القيود؟ 
اأم لزاويــة عــارف احلجاوي املثرية للجــدل؟ اأم للمهنية العالية مل�صمونهــا؟ اأم جلاذبية 
اأ�صلوبهــا و�صال�صــة عر�صها؟ رمبا لكل ذلك، كيف ل وهي ت�صدر عن املركز الإعالمي الأول 
يف البــالد، ويف جوانــب معينة، الأوىل يف املنطقة كلها. وماذا بالن�صبة للخم�س ع�صرة �صنة 
القادمــة؟ كمــا خّرجت جامعة بريزيــت ودربت خرية �صحفيي البلــد، نطمح يف اأن تخرج 

احلال من اجلامعة اإىل الوطن، لعلها بذلك تفَلُح جزءًا اآخر من الأر�س البور.

دمج العملي والنظري
د. هرني جقمان- نائب رئي�س اجلامعة لل�صوؤون الأكادميية

اأعتقــد اأن "احلال" قــد حت�صنت وتو�صعت بعد اأن فتحت املجــال للطلبة للكتابة فيها، 
وهــم الآن يكتبــون معظم موادها، فهم بذلك يكت�صبون اخلــربة التي توؤهلهم لالنطالق 
ل�صــوق العمــل الإعالمــي. وتعك�ــس جتربــة احلال روؤيــة اجلامعــة التــي تبنتها منذ 
تاأ�صي�صهــا؛ وهي عمليــة الدمج بني العملــي والنظري. ن�صيحتي  للحــال هي الرتكيز 

على ال�صحافة ال�صتق�صائية ومتابعة امل�صاكل التي يواجهها املجتمع ب�صكل اأكرب.

جراأة ونقد مو�صوعي
د. عادل الزاغة- نائب رئي�س اجلامعة لل�صوؤون الإدارية واملالية

اأعتقــد اأن جريدة احلــال اأثبتت متيزها عن باقي ال�صحف ال�صادرة يف البالد من حيث 
اجلــراأة وطرح الق�صايا املهمة، وقدرتهــا على القيام بالنقد املو�صوعي ملا هو موجود 
وبالرتكيــز علــى النقــاط والتجــارب امل�صيئة لأفــراد وموؤ�ص�صات. واجليــد يف احلال 
هــو قدرتها على تقدمي مــواد ق�صرية غري مرهقة للقارئ وحتقــق الغاية منها يف ن�صر 

املعلومة.
اأعتقد اأن من املهم لتطور احلال اأن تفرد �صفحة ثقافية تخ�ص�صها لكتابات مثقفني عن 
ق�صايــا تهم الوطن )وموؤ�ص�صات التعليم العايل من وقت لآخر(. وميكن لهذه ال�صفحة 
اأن تعك�س الراأي والراأي الآخر يف �صجال وجدل الأفكار. اأحب اأن ت�صمى هذه ال�صفحة 
بـــ "املواجهة". كما اأنه من اجليد التحول الكلــي للن�صر الإلكرتوين للجريدة واإتاحتها 

لأكرب عدد ممكن من خالل و�صعها على �صفحة اجلامعة الإلكرتونية.

الن�صخة الإجنليزية تطور يف م�صريتها
�صامية حليلة- نائب رئي�س اجلامعة لل�صوؤون املجتمعية

اأكرث ما اأعجبني يف احلال موؤخرًا اأنها باتت ت�صدر باللغة الإجنليزية، حيث �صي�صاهم 
ذلــك يف انت�صارها ب�صــكل اأكرب، و�صي�صمل خمتلــف الفئات داخل املجتمــع الفل�صطيني 
وخارجــه، كما يعجبني باحلال الربط يف موا�صيعها بــني �صطري الوطن الفل�صطيني، 

فق�صايا قطاع غزة و�صحفييها حا�صرة يف �صفحاتها.
اأمتنى من احلال م�صتقباًل اأن ت�صتطيع الو�صول اإىل امل�صتوى العاملي، واأن حتافظ على 
جراأتهــا يف طــرح الق�صايا التي تهــم جمتمع جامعة بريزيت ب�صــكل خا�س، واملجتمع 

الفل�صطيني ب�صكل عام. 

احرتام اأخالقيات العمل ال�صحايف
حممد الأحمد- عميد �صوؤون الطلبة

من خالل اطالعي الدائم على "احلال"، اأرى اأنها ومن خالل موا�صيعها املختلفة تالم�س واقع 
احلال وق�صاياه، وكانت ال�صحيفة ال�صباقة باإثارة املوا�صيع التي تهم ال�صباب واملواطنني، 
كمــا عملت علــى اإثارة املوا�صيــع والق�صايا اخلا�صة بجامعة بريزيــت، ومتيزت احلال عن 

غريها من ال�صحف باجلراأة املرتبطة باحرتام القواعد الأخالقية للعمل ال�صحايف.
اأعجبنــي اأن "احلــال" فتحت املجــال لطلبة الإعــالم املتميزين للكتابــة فيها، فاأ�صبــح الطلبة على 
ات�صال اأكرب بها، و�صاهم ذلك اأي�صا بتطوير الأداء الإعالمي لهم. اأمتنى للحال اأن تبقى كما عهدناها 

�صابقاً خارجة من دائرة الإعالم النمطية، ال�صطحية، واأن ت�صعى نحو تفاعل اأكرث مع الطلبة.

جريدة ت�صبه بريزيت
رمزي ريحان- اأ�صتاذ فيزياء وم�صت�صار يف مكتب رئي�س اجلامعة �صابقًا

احلــال جتربة فريدة يف فل�صطــني، اأ�ص�صها جمموعة من الإعالميني املعروفني، وا�صتمرت اإىل 
وقتنــا هــذا رغم كل ال�صعاب التي واجهتها. اأكرث ما اأحبــه باحلال اجلراأة التي متاثل جراأة 
جامعــة بريزيت منذ انطالقتهــا، ويعجبني تغطيتها لق�صايا املجتمــع الفل�صطيني املختلفة، 
فهــي �صحيفة �صيا�صيــة، ثقافية، اجتماعيــة، فكرية. كذلك دمج احلال بــني مقالت وتقارير 
ل�صحفيــني معروفني وبــني طلبة الإعالم اأمر مهم وجميل رغم املخاطــرة، فهذا الأمر يعطي 

دافعاً لطلبة الإعالم للتميز والتقدم والتدريب.
اأمتنــى مــن احلال م�صتقبال اأن ت�صتمر مبا بداأت به وتتميــز اأكرث، كما اأمتنى لن�صختها باللغة 
الإجنليزيــة النجــاح والو�صول اإىل غــري الناطقني بالعربية، خا�صــة املواطنني يف الوليات 

املتحدة الأمريكية.

ت�صجيع طلبة الإعالم املتميزين
لبنى عبد الهادي- مديرة مكتب العالقات العامة

�صحيفــة احلــال تعك�س روؤيــة متميزة كونها ت�صتمــل على حتقيقات �صحافيــة يجريها طلبة 
اجلامعــة املتميزون يف جمال الإعالم ومن دوائر خمتلفــة، وبذلك فهي تعك�س روؤية اجلامعة 
و�صيا�صتهــا التطويرية والدميقراطية يف م�صاركة الطلبة واقع احلال يف املجتمع الفل�صطيني، 
ما يعرب عن احرتام اآرائهم وعملهم واإنتاجهم ال�صحايف وي�صدر عن �صحيفة جامعية حمكمة.

واإذا اأريد لها ال�صتمرار، فمن ال�صروري املحافظة على ت�صجيع طلبة اجلامعة املتميزين بالكتابة 
ال�صحافيــة من دوائر خمتلفة وت�صجيــع اأ�صاتذة اجلامعة اأي�صا للم�صاركــة يف كتابة مو�صوعات 
تعك�ــس حال املوؤ�ص�صة الأكادميية وواقع املجتمع الفل�صطيني. ومن املفيد اأي�صاً اأن تتناوب هيئة 

التحرير على كتابة كلمة العدد يف كل مرة اأو تكليف بع�س الأ�صاتذة لكتابة هذه الكلمة. 

كتابة املحظور وك�صف امل�صتور
ريتا جقمان- اأ�صتاذة يف معهد ال�صحة العامة واملجتمعية

�صحيفة احلال ت�صق طريقاً خمتلفاً يف العمل ال�صحفي، فهي تعر�س عرب �صفحاتها املختلفة 
ق�صايا وموا�صيع تو�صــع �صمن قائمة "املحظورات" التي يتجنب ال�صحايف احلديث عنها 
لأ�صبــاب خمتلفة، فاحلال تك�صف الكثري من الق�صايــا ال�صيا�صية والجتماعية التي يحاول 
املجتمــع اأن يغطيها ويت�صرت عليها، ول تكتفي احلــال بن�صر التقرير بطريقة دمثة فح�صب، 

بل ت�صعى اأي�صاً اإىل اإيجاد احللول للكثري من الق�صايا.
اأمتنــى مــن احلــال م�صتقبــاًل اأن ت�صتمــر علــى نهجهــا الــذي اعتدنــاه مــن حيــث اجلــراأة 
وامل�صوؤوليــة، واأمتنى اأن ت�صلط ال�صوء على ق�صايــا وموا�صيع حلالة الن�صاء يف جمتمعنا 

الفل�صطيني، الذي ما زال جزء كبري منه خمفياً.

 نردين الميمي

الرتكيز على الن�صر الإلكرتوين - عثمان �صرك�س- اأ�صتاذ يف دائرة اجلغرافيا
جريــد احلــال ت�صــدر �صهريــاً. يف كل �صنــة 12 عــددًا. اأي اأنه �صدر منها قرابة 120 عددا. ال�صوؤال الــذي يطرح هنا: كم يكلف اإ�صدار كل عدد؟ وهل ميكــن توفري هذه الأموال؟ راأيي اأنه نعم، و�صتظــل احلال ت�صدر وب�صكل اأف�صل 
واأ�صرع، وتتحول من جريدة حملية اإىل اإقليمية وعاملية، وذلك عرب حتويلها اإىل جملة اإلكرتونية تن�صر اأي�صا على �صفحة اجلامعة على في�صبوك، وت�صدر يومياً لتواكب الأحداث املحلية والإقليمية والعاملية، يف جميع جمالت 
الإعالم وال�صيا�صة والقت�صاد والجتماع والفن والعلوم والتكنولوجيا والطب والزراعة، اإلخ. وبهذه الطريقة ي�صارك بها جميع الطلبة والأ�صاتذة من جامعة بريزيت وخارجها حملياً وعربياً وعاملياً، ويتدرب الطلبة فيها على 
الكتابــة الإبداعيــة يف التحقيقــات ال�صحافية ذات اللون الإ�صكايل النقدي دون تابو )حمرمات( يف طرح الأفكار والآراء والرد على الأعمدة والزوايا ال�صحافية الرائدة التي اأ�صبحت احلال تفتقر اإليها يف الأعداد ال�صابقة. وبهذا، 

فاإن احلال �صرت�صد الطلبة وتدربهم على كتابة الأعمدة والتحقيقات ال�صحافية والق�ص�س الق�صرية وال�صرد ال�صحايف.


