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"احلال" يف خم�سة �أ�سطر

· �أكتب هذه الزاوية نيابة عن رئي�سة التحرير نبال ثوابتة ،التي رزقت بغالم قبل �أيام.
· تبالغ احلال يف االحتفال بنف�سها .هل �ستعقد هذه اجلريدة مهرجاناً خطابياً بعد كل ع�شرة �أعداد؟
· بد�أت احلال جريدة بال جمامالت ،وانتهت جريدة جتامل املجتمع ،لكنها تنتقد �سلطاته ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية .ال ب�أ�س.
· حافظت احلال على التحليل ال�سيا�سي ،لأنها اجلريدة النموذج ،لي�س للطلبة فح�سب ،بل لل�صحافة يف البلد ب�شكل عام.
· كانت �إدارة اجلامعة على حق عندما �ضغطت كي ي�صنع الطلبة جريدة احلال .وجنح هذا ،لكن بدعم كبري من االحرتافيني.

عارف حجاوي
مدير مركز تطوير الإعالم – جامعة بريزيت
� 16صفحة
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منوذج لل�صحافة اجلريئة
د .خليل هندي -رئي�س اجلامعة
طامل��ا كانت جري��دة احلال م�صدر فخار جلامع��ة بريزيت ،بو�صفها مثا ًال و�أمنوذج��اً لل�صحافة اجلريئة
وامل�س���ؤولة الرزينة يف �آن .وقد ازداد �إعجابي �شخ�ص��ياً بها منذ فتحت �صفحاتها للطلبة ،وال �أزال �أتطلع
لأن ت�ص��بح جريدة طالبية بالكامل؛ يكتبها ويحررها وي�صممها الطلبة �أنف�سهم ،بينما يلعب روادها دور
املر�شد ،للمحافظة على مهنيتها ومت ّيزها.

عدد خاص

قبل ع�شر �سنوات ،انطلقت "احلال" ،لرتوي احلال ،بل�سان ال يحيد عن احلق ،ال ميالئ وال يناوئ،
وله �شعبتان :ر�أي ور�أي �آخر .جنحت حي ًنا ،و�أخفقت حي ًنا .اليوم ،ت�صدر هذا العدد اخلا�ص.
يط��ل �إعالمي��ون ومهتمون من �أبناء "احلال" م��ن �شرفة مقابل التجربة ،عليه��ا؛ يقر�أونها بعيون
املق ّيم�ين والباحث�ين ،وينطلقون منها �إىل واقع الإعالم يف فل�سط�ين ،يتحدثون عن جوانب حتيط
ب��ه ،وي�شحن��ون التجربة بتبيان �أوج��ه الق�صور لتالفيه��ا ،و�أوجه النج��اح لتعزيزها ،م�ستظلني
ب�أخالقيات مهنة ت�سعى لأن تكون �سلطة رابعة بحق ،بعيدًا عن بهرجة الو�صف ،ورمزية املعنى.
�س�ألت "احلال" يف هذا العدد ،اجلامعة عن اجلريدة التي �سببت لها �صداعً ا �أحيا ًنا..
عادت �إىل العدد الأول ،واختارت بع�ض من كتبوا فيه ،و�س�ألتهم عن جتربتهم ون�صيحتهم..
طلبت �شهادات ممن ا�شتغلوا يف "احلال" منذ ع�شر �سنوات ،عن خ�صو�صية التجربة..
ا�ست�ضافت �صحافيني و�أدباء كانت "احلال" منربًا لإ�شكالياتهم و�إبداعاتهم..
حاورت طالبًا �صاروا �صحافيني يف م�ؤ�س�سات �إعالمية مهمة..
به���ؤالء كله��م ،تنظر "احلال" �إىل جتربته��ا ،وتقدمها للقراء ،مع وعد ب�أن تك��ون ال�سنوات الع�شر
املقبلة �أكرث �إبداعً ا و�إنتاجً ا ومتي ًزا.
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ذك��������ري��������ات م�������ن ه�����ن�����ا وه�����ن�����اك
نبال ثوابتة ٭

ع�ش��رة �أع��وام مرت ،من��ت فيها غر�س��ة احل��ال ،ك�شتلة يعرف
غار�سه��ا �أنه��ا لن تعي�ش ،وه��و �أ�صال ال يريد له��ا �أن تعي�ش� ،أو
�أن تتنف���س لأك�ثر من �أربع��ة �أ�شه��ر ،ريثما يت�سنى ل��ه قول ما
يري��د قول��ه� .إال �أن تل��ك ال�شتلة عا�ش��ت وع�شنا معه��ا ف�صولها
وق�ص�صها ،وهذه حفنة منها:

�إرادة الن�شوء

�صحافتنا الفل�سطينية ر�سمية ومغلفة بورق خ�شن .ولي�س هناك
م��ن يط ّول باله لفتحه .وبالعربي� ،صحافتنا ثقيلة دم ،وفوق كل
ه��ذا كذابة قلي ًال .حني خرجت احل��ال �صحيفة "نغ�شة" تتحدث
مع الق��ارئ مبا�شرة دون مقدمات ومتهي��دات ،ودون الكثري من
احل�ساب��ات؛ �أحبه��ا النا���س وانتظروه��ا ،وقالوا عنه��ا عبارات
تكررت كثريا ومن م�صادر عدة ،حتى �إننا حفظناها .قالوا عنها:
ننتظره��ا ونقر�أها من اجللدة للجل��دة .وقالوا :جميعنا نقر�أها؛
غفرينا ووزيرنا .وهذه نهاية الف�صل االول.

بداية الف�صل الثاين ..الثبات

لأن ما ينفع النا�س يبقى ،بقيت احلال .مل نتعب كثريا يف �إقناع
املم��ول ب�أهميته��ا ،لأنها وا�ضح��ة .وا�ستمرت احل��ال ،وعرفنا
�أن املو�ض��وع لي���س �أربع��ة �أع��داد وفق��ط .هذه جري��دة ولدت
لتعي���ش ،ودمه��ا مل يكن من �أوردتن��ا فقط ،بل ما ح��دث �أن كل
�صح��ايف �أراد ان ين�شر ما هو جريء ،ورئي�س حتريره يراقبه؛
�ض��خ مادته لـ"احلال" ،منتظرا ردة فع��ل امل�س�ؤول وردة فعل
النا���س .بد�أ ال�سب��اق رئي���س حتريره��ا الأول والأب امل�ؤ�س�س
ع��ارف حجاوي ،وكت��ب يف عدده��ا االول ،عدد الإق�لاع ،مقاال
ح��ول العائدين .طارت به اجلري��دة عاليا .حتدث عنها املثقف
ً
مغتاظا طبعً��ا .يف ال�صحف اليومية ،ويف
وال�سيا�س��ي والعائد،
النهار الت��ايل ،ن�شر مقاالن من كاتبني كبريي��ن انتقدا به احلال
وعارفه��ا .وب��د�أت ك��رة الثل��ج بالتدج��رج .توقف��ت يف بع���ض
الأعداد ،وزادت �سرعتها يف �أعداد �أخرى� .إال �أنها مل تذب.

ف�صل املثليات و�أم مازن
وهاتف ال يتوقف عن الرنني

وج��اء يف �أع��داد البداي��ات �أن ن�شرن��ا مقابلة مع �سي��دة ا�سمها
زه��رة ،وه��ي رئي�سة جمعي��ة املثليات الفل�سطيني��ات .وقالت:
نحن موجودات ،ومن يرغب بااللتقاء بنا ،فهذا عنواننا .نهاية
ال�صدمة الأوىل!
ال�صدم��ة الثانية كانت يف العدد نف�س��ه وعلى �أوالها ،وحتديدًا
يف الربع الأي�سر ال�سفلي من ال�صفحة الأوىل ،فقد ن�شرنا �صورة
�سيدة فل�سطني الأوىل ال�سيدة �أم مازن ،وكانت تلك املرة االوىل
التي تن�شر بها جريدة فل�سطينية �صورتها .وهنا بد�أت ال�صدمة
الثاني��ة .عاتبنا الإخوان يف مكتب الرئي�س وك�أنه لي�س من حقنا
�أن نفع��ل م��ا فعلناه .حتوي�ش��ة ال�صدم��ة الأوىل والثانية كانت
ك ًّما مرعبًا من االت�صاالت الهاتفية امل�ؤيدية وامل�ستنكرة .خلقنا
تفاع ًال عا�ش �أيامًا .حدث التوا�صل بني ال�صحافة والنا�س.

حراك و�صحافة حتدث
ريا ..وتخدم الفقراء
تغي ً

املفت��ي يف ذل��ك الوق��ت �صديقن��ا ال�شي��خ تي�س�ير التميم��ي قال
لب�سم��ة� ،إح��دى �ضحاي��ا ال��زواج الع��ريف يف فل�سط�ين :ليتني
�أ�ستطيع م�ساعدتك� ،إال �أن الأمر ميئو�س منه.
احل��ال نقل��ت الت��ايل :عائل��ة فقرية يف خمي��م ما .ي�ضغ��ط الأخ
الأك�بر عل��ى ب�سم��ة لتقب��ل ال��زواج عرفي��ا م��ن رج��ل مي�سور
ومتزوج .يتزوجان عرفيا وتنجب ولدين وبن ًتا.
مي��وت الرج��ل ويدف��ن مع��ه ح��ق الأوالد يف �شه��ادة املي�لاد.
والنتيج��ة �أب مي��ت و�أم م��ا زال��ت يف هويتها عزب��اء ،وال �صلة
قانونية لها بالأبناء.

"احل��ال" ن�ش��رت الق�ص��ة وال�صور عل��ى الأوىل فتدحرجت
ك��رة الثل��ج وتدخل��ت "الإن ج��ي �أوز" الن�سوي��ة ،ودفع��ت
املفت��ي لي�ساع��د ،فح�صل��ت ب�سم��ة عل��ى هوية مكت��وب فيها
"متزوجة" ،ومدون معها �أ�سماء الأبناء .بهذا ،تغريت حياة
العائلة ،ف�أ�صبح��وا موجودين يف ملف��ات احلكومة ،ودخلوا
املدار�س.

وزير ..وحمكمة

اخط�أن��ا يف مو�ض��وع ما خط�أ ب�سيطاً يتك��رر كل يوم يف عقر دار
ال�صحاف��ة .لكن خط�أنا كان "ذهبيًّا" ،لي���س لأنه غري م�سبوق،
ب��ل لأنه ممن ينطب��ق عليهم ق��ول "لعله خ�ير"� ،أو "ع�سى �أن
تكرهوا �شيئا".
لق��د كرهن��ا ذل��ك ال�ش��يء :وزي��ر تع��رف كل البل��د م��ا ل��ه وما
علي��ه� ،إال �أن��ه م�ستم��ر يف كل ما يفعل .واخلري ال��ذي حدث �أنه
�أعط��ى ال�صحاف��ة الفل�سطينية �سابقة :وزي��ر يرفع ق�ضية على
�صحافية!
الدر���س امل�ستفاد :ال تن�شر قبل �أن تت�أك��د ،و�إن ن�شرت ،ف�أحيا ًنا
لعله خري.

موزعو احلال والأمن الوقائي
 ..والإيقاف امل�ؤقت

االيق��اف امل�ؤقت هنا ال يعني  muteبل يعني " ُم ِتتْ خوف" ،وهذا
ما حدث قبل �أن �أتعلم و�ضع هاتفي اخللوي على و�ضع �صامت قبل
�أن �أن��ام .وم��ا ح�صل �أنه يف �أح��د �أيام �صدور احل��ال ،رن الهاتف يف
اخلام�سة �صباحً ا ،وجاء �صوت موزع احلال وقال" :الأمن الوقائي
�أوقف��وين ،و�أن��ا الآن يف ال�سجن .اهلل ال يردين ،ب�س �إنتي قوليلي :هاي

اجلريدة حلما�س؟" .فرفكت عيوين وقلت له :ال.
ملب�س��ا ملن يق��ر�أه دون �أن يقر�أ املادة،
كان مان�شي��ت الأوىل ً
وال ي��دري �أنح��ن م��ع حما���س �أم �ضده��ا .نح��ن ل�سن��ا مع
الإخ��وة ال يف فت��ح وال يف حما���س .نحن م��ع احلقيقة ومع
النا���س .تدخل��ت يومه��ا امل�ستوي��ات العلي��ا و�أف��رج ع��ن
امل��وزع الذي ق��ال يل يومها" :حد اهلل بين��ي وبني �شغلكو"،
وا�ستق��ال .و�إن�صافا لأعزائنا املوزع�ين ،فقد تكررت معهم
مثل هذه املواقف ،من �إيقاف توزيع ،و�سحب �أعداد ،ورفع
ال�س�لاح يف وجوهه��م� ..إلخ .من هذه اخلي��ارات .ا�ستقالوا
در�سا �آخر� .شركات التوزيع والن�شر
جميعً ا وبعدها تعلمنا ً
الإلكرتوين �أ�ضمن.

نهاية مفتوحة على طريق مغلق

طبعًا مل تنت ِه الق�صة ،فالكرة تتدحرج وتدور و�إن كان اللعيبة
اليوم خمتلفني ،ولكن من يهتم ،املهم اجلول.
"احل��ال" �سجلت الكثري من الأه��داف و�ستوا�صل الت�سجيل.
قب��ل ع�شر �سن�ين ،مل نكن مت�أكدين م��ن ذلك ،ولكنن��ا كنا نحلم
بذلك .اليوم نحلم بذلك ومت�أكدون منه.

الإخفاقات يف �آخر � 3سنوات

قللنا من التحقيقات .وفقدنا �أقالمًا رائعة كتبت معنا.
قللنا عدد الن�سخ املطبوعة.
�أم��ا ق�ص��ة املوقع االلك�تروين للحال ،فل��ن تكت��ب .يعرفها وقد
ُيع ِّرف بها من يجر�ؤ من الزمالء.
* رئي�سة التحرير.

"احلال" تعك�س احلال
فادية �سلفيتي
مديرة م�شاريع يف القن�صلية ال�سويدية
مل ترتكن��ي بح��ايل ه��ذه "احل��ال" بل جرتن��ي �إليه��ا بدون
مقدم��ات كي �أتفاعل معها ،لأنن��ي بالكاد �أتفاعل مع اجلرائد
املحلية اليومية؛ لرتابتها وركاكتها يف العديد من اجلوانب.
و�أ�ضحيت �أتطلع ال�ستالمها ب�شكل دوري� .أحيا ًنا ال ت�صلني
ل�سبب لوج�ست��ي ما ،ف�أعرت�ض ويلب��ى اعرتا�ضي و�أح�صل

عليها فو ًرا.
�أظ��ن ،بل �أكاد �أجزم� ،أن هذه اجلريدة هي من اجلرائد التي
�سبق��ت مثيالتها بخطوات كبرية ،بالرغ��م من �صغر عمرها
وجتربته��ا� .إن املوا�ضيع التي ت�ضمها ب�ين �صفحاتها تعرب
حقيق�� ًة ع��ن احلال املرئي وغ�ير املرئي ،وحتاك��ي �أحوالنا
عل��ى ع��دة م�ستوي��ات ،وب�أوجه خمتلف��ة ،بطريق��ة مبدعة
وم�ؤث��رة .وه��ذا م��ا نفتقده هن��ا .نعم ،جت��ذب الق��ارئ �أو
القارئ��ة ب�شكل طبيعي و�سل�س ،بل ب��دون �أي تثاقل ،فمث ًال،

وبالن�سب��ة يل ،ال يفوتن��ي �أي تقري��ر �أو مق��ال �أو مو�ض��وع
حم��دد عند قراءتها ،بل �أعود �أحيا ًنا لأعداد قدمية لقراءتها
وت�صفحها.
"احل��ال" تعك�س احلال �إىل ح��د كبري ،وب�شكل ذكي وغري
منطي ،وهذا مهم بر�أيي.
مبا �أنني �أتابع عن كثب تطور هذه اجلريدة منذ �سنوات،
ولي���س فقط بحكم عمل��ي ،و�إمنا كذلك ب�ش��كل �شخ�صي؛
�أ�سم��ح لنف�س��ي ب���أن �أتنب���أ ب���أن ه��ذه اجلري��دة �سيكون

له��ا م�ستقب��ل واعد �أك�ثر فيما ل��و ات�سع نط��اق توزيعها
وحتول��ت �إىل جري��دة �أ�سبوعي��ة منوذجي��ة ،م��ن حي��ث
النوعي��ة ،كونها �أ�ضافت و�أغن��ت التجربة ال�صحافية يف
بلدن��ا ،التي ما زالت بحاجة ما�س��ة ال�ستنها�ض مثل هذه
الطاقات الكامنة.
هني ًئ��ا جلريدة احلال ولكل من �ساهم وي�ساهم يف �إثراء هذه
التجربة التعليمية ال�صحافي��ة املهمة على م�ستوى جامعة
بريزيت واجلامعات الأخرى ،بل على م�ستوى الوطن.
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�إع����ل����ام م���ري�������ض ل�������ش���ع���وب م��ري�����ض��ة

كل عيد طيب
د .داد البرغوثي ٭

عارف حجاوي ٭

وقع��ت هذه احلادث��ة قبل مئة وخم�سني �سن��ة :بعثت اجلريدة
اللندنية مرا�سله��ا �إىل ليفربول لت�س ّقط الأخبار من ركاب ال�سفن
القادم��ة من العامل اجلديد .ر�ست �سفين��ة قادمة من كندا ،وبد�أ
ال��ركاب ينزل��ون ويتجه��ون �إىل عرب��ات اخلي��ل .واختلط جمع
م��ن املرا�سلني بهم .وحادثوهم وا�ستخ�بروا منهم .ويف امل�ساء،
جل���س املرا�سلون يف حانة تع��ودوا اجللو�س فيه��ا ،وانهمك كل
واح��د يف كتاب��ة خ�بر �أو ريبورت��اج جلريدت��ه .و�أم��ا �صاحبنا
املرا�س��ل ،فقعد حمزوناً لأنه مل يعرث على �شيء ي�ستحق الذكر.
غري �أنه يف النهاية �أم�سك بقلمه و�أخذ يكتب ق�صة من خياله.
ق�ص��ة ال�سيدة �آدمز التي "زعم" �أنه التقى بها على ر�صيف امليناء
ب�صحب��ة زوجه��ا .لقد عمل��ت هذه ال�سي��دة يف تنظي��ف البيوت يف
ليفربول زمناً ،وزوجها يف كندا ي�سعى يف رزقه .وبعد �أن انقطعت
عنه��ا ر�سائله� ،أبحرت بنف�سه��ا �إىل كندا وبحثت عنه �أ�شهر ًا ،حتى
وجدته ملقى على الر�صيف م�شرد ًا ،فانطلقت به �إىل حياة جديدة
و�أخ��ذا يعمالن بج��د حتى جمعا ث��روة كبرية .وها ه��ي ال�سيدة
�آدم��ز تعود م��ع زوجها الي��وم �إىل الوطن� ،إىل ليفرب��ول ،للزيارة.
و�سوف يرجعان �إىل كندا بعد �أ�سبوعني على منت الباخرة �إك�س.
ه��ذا الريبورت��اج املختلق �أعج��ب رئي�س التحري��ر فن�شره على
و�سر املرا�سل بذلك.
ال�صفحة الأوىلُ .
ق��ال ل��ه رئي���س التحري��ر :لق��د �أبرق��ت �إىل مرا�سلنا يف كن��دا �أن
ينتظر عودة ال�سفينة ليجري مقابلة مع الزوجني وي�س�ألهما عن
الفرتة التي ق�ضياها يف ليفربول .و�أُ�سقط يف يد املرا�سل الكذاب.
وانتظر امل�صيبة يوماً بعد يوم.
وذات �صباح� ،إذا بال�صحيفة تن�شر حتقيقاً مطو ًال بقلم مرا�سلها
يف كندا ،وفيه مقابلة �شائقة مع الزوجني �آدمز.
وهكذا ،كذب املرا�سل يف �إجنلرتا فاخرتع الزوجني �آدمز ،وكذب
املرا�سل يف كندا عندم��ا مل يعرث على الزوجني �آدمز فاخرتعهما
مرة �أخرى.
ونح��ن نتمن��ى �أن يك��ون يف �صحافتنا ك��ذب .لأنه �أه��ون بكثري من
هذه الأخبار اململ��ة التي تن�شرها� .صحافتنا مل ت�ستطع �أن ت�صبح
�صحاف��ة �صف��راء تن�ش��ر الأكاذي��ب والتهاوي��ل واملبالغ��ات ،ومل
ت�ستطع �أن ت�صبح �صحافة ر�صينة تن�شر عميق التحليالت .وبقيت
يف �أح�س��ن حاالتها ناقلة ببغائية عن ال��وكاالت .ويف �أ�سو�أ حاالتها
نا�ش��رة مق��االت ك�أنها �أُن�شرت م��ن قبور اخلم�سيني��ات .وفيما بني
الأ�سو�أ والأح�سن ،قد يت�سلل خرب حملي لي�س فيه رائحة اخلرب.
وجاء الفي�سبوك ،فعو�ضنا خري تعوي�ض عن كل ما افتقدنا �إليه
من التفاهة .و�صار املتعلم قبل اجلاهل يقول لك �أ�شياء عجيبة،
ف�إن �شككت يف كالمه قال :واهلل جاءين على الفي�سبوك.

حمتمل �أن تعي���ش ال�صحافة الورقية ب�ضعة عقود �أخرى ،لي�س
فق��ط بع��د موتنا نح��ن من تعودن��ا عل��ى الإم�س��اك باجلريدة،
ولك��ن لأن جتار الورق وزراع الغابات �سيخرتعون �أ�شياء تدمي
اجلري��دة بع���ض ال��دوام ،وثمة �سب��ب �آخر هو عج��ز الأجهزة
احلديث��ة – حتى الآن  -عن خماطبة الق�ص��ور التجريدي عند
الإن�سان .فهذا الكائن ما زال يريد �أن مي�سك الأ�شياء بيده.
ولك��ن ال�صحاف��ة الورقية لي�ست وعاء توعي��ة للنا�س� .إن ماتت
غ��د ًا فلن ن��ذرف عليها دمع��ة .وفيها علة �أخرى غ�ير علة النقل
الببغائ��ي عن ال��وكاالت ،وعلة ن�ش��ر املق��االت ال�سطحية :علة
الرثث��رة والعدول عما ه��و لباب �إىل ما هو ق�شور .ح�سبك هاجياً
ل�صحفنا �أن طلبة يكتبون جريدة هي يف ميزان ال�صحافة �أرجح
من كل ما �صنعوا فك�أنها ع�صا مو�سى ،جريدة �أريد لها �أن تكون
النموذج فكانته ،وق�صر عن مداها �أهل ال�صحافة.
�صح��ف العامل حلق��ت يف �سماء احلري��ة ،و�سقط��ت يف م�ستنقع
التفاه��ة ،وفيم��ا بينهم��ا كان��ت غيوماً هطل��ت عل��ى �أهلها بخري
عمي��م م��ن النقد والوع��ي ،و�صحفنا يف بالد الع��رب �إذا خرجت
من عباءة ال�سلطان �أح�ست الربد فتقفعت �أ�صابعها فال تعتم �أن
تلتم�س فرجة يف هذه العباءة كي تدخل من جديد وت�ستدفئ.
�صحف خري ما فيها �إعالناتها ،ما قولك فيها؟
ولئن تكن الإعالنات خري ما يف تلك ال�صحف ،ف�إنها �شر م�ستطري
عندم��ا ي�صب��ح املعل��ن متحكم��اً؛ ير�س��ل �إىل اجلري��دة الإعالن
وثمنه ،ومعهما �إعالن �آخر يريدك �أن تطبعه وك�أنه خرب.
يقولون :الإعالم يف بلدنا مري�ض .ونقول :البلد مري�ضة.
بق��ي يف اجلعبة �سهمان :واحد ن�صوبه �إىل احلكومة ،وواحد �إىل
ال�شعب.
�إىل احلكومة :ال�صحافة حرية �أو ًال ،و�صناعة ثانياً .هل ن�ستطيع
�أن نن�شر الأحكام الق�ضائية ال�صادرة بحق الفا�سدين؟ اجلواب:
وهل هن��اك �أ�ص ًال �أحكام ق�ضائية بحقه��م! هناك �ضب�ضبة فقط.
وه��ل الإع�لام احلكوم��ي ناج��ح؟ و�إذا مل يك��ن ناجح��اً فلم��اذا
ي�ستم��ر؟ هل هو ناجح �أ�ص ًال يف الرتوي��ج للحكومات؟ هو فا�شل
حت��ى يف الرتويج ،هو �أ�ضحوكة .والإع�لام اخلا�ص :هل ميكن
�أن ي�ستقيم بدون حرية؟ اجلواب :ال.

و�إىل ال�شع��ب� :أيه��ا ال�شعب العزيز ،الزي��ادة يف عدد ال�سكان يف
الدمن��ارك ثلث باملئة .والزيادة يف عدد ال�س��كان يف الأردن �أكرث
م��ن ثالثة باملئة .بالعربي الف�صي��ح ،الأردنيون �أكرث تزايد ًا من
الدمناركي�ين بع�ش��رة �أ�ضع��اف .نحن نتزايد بع�ش��رة �أ�ضعاف
وت�يرة تزايده��م .فه��ل ثرواتن��ا تتزاي��د بنف���س الن�سب��ة؟ ه��ل
�صناعتنا وزراعتنا تنمو �سنوياً بع�شرة �أ�ضعاف منو ال�صناعة
والزراع��ة يف �أوروب��ا؟ �أم �أنن��ا ن�ست��ورد اللورب��اك والفي��ات
والعطور وال�سجائر وكل �شيء منهم؟
ه��ذه ال�شعوب البارعة يف الإجناب بارعة �أي�ضاً يف ال�شكوى ويف
�شت��م اال�ستعمار .الفائ�ض الب�شري عندنا يطحن بع�ضه بع�ضاً؛
وال �أحد يجر�ؤ على القول :خذوا حبوب منع الزفت املغلي.
�أ�ضحكن��ي �شخ�ص عربي يعي�ش يف �أملانيا .قال يل :يذهب الواحد
منه��م بلحيته الكثة ك��ي يقب�ض خم�ص�ص��ات الأطفال من مكتب
الربي��د ،فعن��ده ثماني��ة �أطف��ال ،ث��م �إذا �سج��ل علي��ه ال�شرطي
خمالفة �سري ،راح ي�شتم ال�صليبيني.
نفك��ر بطريقة عجيبة .نخلط املا�ض��ي باحلا�ضر خلطاً م�ضحكاً.
ولعلم��ك ،فالأحقاد ب�ين الإجنلي��ز والفرن�سيني قدمي��ة ،ولي�س
ب�ين ال�شعبني حمبة حتى اليوم .لكنهم ال ي�ستح�ضرون التاريخ
يف كل حلظ��ة ،ب��ل يعي�شون ويتعاون��ون .وهل الغ��رب يحبنا؟
بالطب��ع ال .ونح��ن ال نحب��ه .والغرب �سبب قليل م��ن م�شاكلنا،
ونحن �سبب قليل من م�شاكله .ولكن م�شاكلنا العوي�صة حقاً هي
من �صن��ع �أيدينا .واحلل عندنا ولي�س عنده .وبالت�أكيد احلل ال
يكون بالأحزمة النا�سفة.
الع��داوة بني ال�ص�ين واليابان لي�س ابنة الي��وم ،وهي م�ستمرة
عل��ى نار باردة .ولكن ك ًال من البلدين يطور نف�سه وال ي�سرتجع
التاريخ العتيق يف كل حلظة.
ولل�صني مع اال�ستعم��ار الأوروبي ق�صة �أفظع من ق�صتنا معه.
يكف��ي �أن بريطانيا �شنت حربني على ال�ص�ين لأن ال�صني منعت
ا�سترياد الأفيون.
لل�شعب العربي �أقول :امل�شكلة لي�ست يف الإعالم ،امل�شكلة فيك.
* مدير مركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت

رئة للفكر والتعبري  -منري فا�شه
ال ي�ستطيع الإن�سان على �صعيد اجل�سم �أن يتنف�س ويكون حيويًّا ومعافى من دون رئتني.
كذلك ،ال ي�ستطيع املجتمع والإن�سان (على �صعيد الفكر والبيان) �أن يكونا مليئني بحيوية وعافية دون رئتني.
تنف�ستُ عربها بحيوية وعافية على ال�صعيد الفكري والتعبريي .كانت رئة حية ،لي�س فقط على
كانت "احلال" ،عرب ال�سنوات الفائتة ،مبثابة رئة ْ
�صعيد حرية الفكر والتعبري ،بل � ً
أي�ضا –وهو الأهم– على �صعيد حترر الفكر والتعبري.
�أمتنى لـ "احلال" العافية الدائمة كرئة يتنف�س عربها املجتمع الفل�سطيني.

ع�شر �سنوات مع احلال ،ت�ستحق االحتفاء ،فكما قال
ال�شاعر �إبراهيم طوقان:
ه��ي فرحة العيد التي قامت على �أمل احلياةُّ ،
وكل
عيد طيب
فكل ع��ام واحل��ال بخ�ير ،حكايتي مع احل��ال بد�أت
منذ الع��دد الأول منها ،وحتى ال �أخط��ئ� ،أقول :من
بداياتها الأوىل وحتى نهاية عام .2014
ً
يف كث�ير من الأحي��ان ،كان��ت ال�صحيف��ة متنف�سا يل،
ويف بع���ض الأحي��ان ،كانت تكتم �أنفا�س��ي .و�إن كنت
�إجم��اال يف الكتاب��ة �أخف��ف اللهج��ة ق��در امل�ستط��اع،
حت��ى ال �أح��رج �أح��دا م��ن القائم�ين عليه��ا ،عم�لا
مبنط��ق املرحوم��ات جدت��ي و�أم��ي وحمات��ي" :تنز
وال تقط��ع" ،والن��ز ال��ذي يق�صدنه يعن��ي "�أكرث من
النقطة و�أق��ل من ال�سيل" .وعليه ،كنت �أنز �شيئا من
املوق��ف والتعبري ،ب��دال من �أن �أنقطع متام��ا� ،إىل �أن
انقطع��ت متاما �إثر خالف ب�سب��ب ن�شر احلال مقابلة
مع �صحافية �إ�سرائيلية يرونها متعاطفة مع الق�ضية
الفل�سطيني��ة ،فيم��ا �أرى �أن��ا غ�ير ذل��ك ،ك��ون دولة
االحت�لال ت�ستخدم ال�صحافي�ين وتد�سهم يف �أو�ساط
الفل�سطيني�ين .ولعل ما بثت��ه ف�ضائية "معا" م�ؤخرا
عن الإعالم الإ�سرائيلي وكيف ا�ستخدم ال�صحافيات
يف ت�سق��ط �أخب��ار ومعلوم��ات ع��ن القائ��د الق�سامي
حمم��د ال�ضي��ف لت�ساعده��م املعلوم��ات يف اغتيال��ه،
وه��ذا ما ح�صل .ف�لا �أرى �أن هن��اك �أي �ضرورة لأن
يك��ون �أي من��ا �ضحية ح�س��ن النية ،فنح��ن �ضحايا
لع�ش��رات اجلن��اة ،وال داع��ي لأن نك��ون ،وب�أيدينا،
�ضحايا جلناة �آخرين.
جتربت��ي م��ع احل��ال �أ�ضاف��ت يل �أ�شي��اء كث�يرة،
و�أ�ضافت يل �أي�ضا معرفة� :أن ر�ؤ�ساء التحرير وكبار
املحرري��ن يف و�سائل الإع�لام املختلف��ة يف�ضلون �أن
يبتعد مرا�سلوهم وكتابهم عن املوا�ضيع التي ت�ؤدي
�إىل "وج��ع الرا�س" ،فمقاالتي التي كتبتها كلها كانت
يف ال�سيا�س��ة ،و�أكتبه��ا ب�أك�بر ق��در ممكن م��ن �ضبط
النف�س والن َف�س ،ومع ذلك ،وبعد �أن كتبت ما يقرتب
م��ن مئة مقال ،ال �أذكر �إال واحدا فقط مدحته رئي�سة
التحري��ر ،وهو يتح��دث عن �أزمة املي��اه يف ال�صيف،
وهذا اال�ستح�سان �شممت منه رائحة مفادها "�إبعدي
عن ال�سيا�سة يا وداد".
يف كل الأحوال ،كانت التجربة قيمة ،لكن �أي م�ساحة
تعط��ى لإ�سرائيلي ليعرب عن نف�سه� ،أعتربها خروجا
ع��ن امل�أل��وف ،ومن الن��وع املرفو�ض رف�ض��ا مطلقا.
وهو خطيئ��ة احلال الأبرز من وجهة نظري ،و�أت�أكد
من �صحتها كل يوم.
احل��ال جترب��ة لها ما له��ا وعليها ما عليه��ا ،منحتني
فر�ص��ة �أن �أك��ون ج��زءا م��ن نف�س��ي ،ف�ضاق��ت ع��ن
طموح��ي ،لأين �أريد �أن �أكون نف�س��ي بالتمام والكمال
فيم��ا �أكتب ،فجاء قراري بوقف الكتابة فيها ،ك�سرته
اليوم ،لأين مل �أرغ��ب بتخييب ظن زمالئي ،لأين �أعلم
كم هي خيبة الظن ثقيلة على النف�س وم�ؤملة.
* �أ�ستاذة الإعالم يف جامعة بريزيت
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الأخبارمن�شبهةالذاتية�إىلذاتيةال�شبهة�..إعادة�إنتاجح�صانطروادة
د .وليد الشرفا ٭

ميك��ن الق��ول �إن ه��ذه املداخل��ة �سرتك��ز عل��ى الأبع��اد
الرومان�سية للمعلومة باالرتب��اط مع الذات ،هذه املعلومة
التي �ستنزع الذات متلب�سة ثوب املو�ضوعية ،و�ستعود بعد
�سط��وة الو�سائط املعلومة نف�سها �إىل قناع للذات ،يف املحنة
اجلدي��دة التي �سينتجها ال�س�ؤال النق��دي :هل هناك ن�سخة
عذراء �أو معنى �صف��ري؟ ذلك �أن الو�سيط حالة من التحلل
لل��ذات عل��ى ح�س��اب املو�ض��وع ،وكل ذل��ك �سي�ض��اف �إليه
عن�ص��ران و�سائطي��ان� ،أحدهما �سائل وه��و الزمن ،والآخر
متحج��ر وه��و التحق��ق ،و�ستتخذ ه��ذه اخلارط��ة املعقدة
�أبعاده��ا الإعالمية وفق املتتالية التالية :كيف ميكن توزيع
�أدوات التحق��ق م��ن املعلومات بالعالقة م��ع الزمن؟ وكيف
ميكن ف�صل الذات عن الزمن والتف�سريات الذاتية لل�سياقات
عن املعلومات نف�سها ،التي �ستعود مرة �أخرى بالعالقة مع
و�سيط�ين :و�سيط داخلي هو الرتكي��ب وال�سياق ،وو�سيط
خارج��ي ه��و الآلي��ة والزم��ن؟ وهل ميك��ن الق��ول بعد ذلك
بوج��ود �أخبار قابلة للتحقق ،بعد �سيولة الو�سيط وانقالب
املعادل��ة ،م��ن �شبه��ة عالق��ة ال��ذات باملو�ض��وع �إىل �شبه��ة
الف�ص��ل بني الدات واملو�ضوع يف ف�ض��اء االفرتا�ض الكبري،
وهو الو�سائط االجتماعية؟
املدخ��ل الأ�سا���س لفهمي الذاتي للمو�ض��وع تكمن يف �صعوبة
�إيج��اد معي��ار ثابت .لذل��ك� ،س�أحت��دث عن ثنائي��ات يخلقها
�سي��اق خمتلف متت ا�ستعارت��ه من ح�صان ط��روادة ،حيث
الظه��ور املبهر يخف��ي عملية اختف��اء مرتب��ة ومنظمة لهدف
نقي���ض للهدية واالحتف��ال .ولذلك ،ال بد من ع��ودة تنازلية،
تب��د�أ بامل�شه��د العرب��ي وال تنته��ي عن��د �أدق التفا�صي��ل
الفل�سطينية.
�أوال :الع��امل العرب��ي يعي���ش حالة حادة م��ن االغرتاب بني
امل�ؤ�س�س��ات التاريخية وم�ؤ�س�سات ال��ر�أي العام ،مبعنى �أن
هناك حالة من الت�شوه والالاكتمال يف امل�ؤ�س�سات التاريخية؛
الدول��ة ،والربمل��ان ،والإنتاج االقت�ص��ادي ،يف حني �أن هناك
حال��ة من ال�ترف والتعدد والطوف��ان يف م�ؤ�س�س��ات �صناعة
ال��ر�أي الع��ام ،بداي��ة من امل�سج��د ،ولي���س انته��اء باالعالم
االجتماعي واملدونات.
يعن��ي ذل��ك �أن حال��ة التوا�ص��ل حول��ت الق�ضاي��ا الأ�سا�سية
التاريخي��ة �إىل ق�ضاي��ا خدماتي��ة� ،ضمن �صيغ��ة بنيوية هي
ال�ص��راع عل��ى متثيل القي��م ،بداية من الدين ،م��رو ًرا بالقيم
الأ�سا�سي��ة –ر�أ���س امل��ال الرم��زي– للأمة العربي��ة ،ولي�س
انتهاء حول من ميثل قيمة حرية التعبري �أ�ص ًال .هذا ال�صراع
ي�أخ��ذ �ش��كل الأقنع��ة� ،أي االختف��اء وراء املعلوم��ة اخل�بر
و�سياق��ه ،لتقدمي خ�صم م��ا للمحاكمة ،يف �صيغ��ة �شبه �أدبية
مفاده��ا� :إن ال�س��رد ال يكذب ،لكنه ال يق��ول احلقيقة .مبعنى
�أن هن��اك �أخبا ًرا تقول عن قمع حلق��وق االن�سان يف مكان ما،
وال يوج��د �أخبار تقول �إنه ال يوجد قم��ع يف املكان الآخر� ،أو
مبعن��ى �آخر� :سقط ع�شرات ال�ضحايا هنا بينهم �أطفال ،فيما
�سقط يف مكان �آخر �ضحايا جميعهم �أطفال.

ثانيً��ا� :إن مقولة ماكوهان الأ�سا�سي��ة يف التقنية �إن الو�سيط
ه��و الر�سال��ة ،ما زالت تعمل بقوة يف الع��امل العربي� ،سواء
كان ذل��ك يف العالق��ة العربي��ة– العربي��ة �أو يف العالق��ة مع
الآخر ،ذل��ك �أن التقنية بنت جمتمعها ،وال ميكن ا�ستعارتها
ب�ش��كل �آيل دون الوق��وع يف خطابه��ا الأيدولوج��ي ،لذل��ك،
ف���إن الو�سيط العربي و�سي��ط �أيديولوجي يحم��ل امل�ؤ�س�سة
والرغبة ،ويخف��ي نزوعها نحو ال�سيط��رة والتمثيل ،متثيل
القي��م و�صناعتها .الرغبة والتمثي��ل هنا يف فهم �أعمق لأ�صل
ا�ستع��ارة القرية ،ه��ي ال�صراع��ات مع البدائي��ة الوح�شية
عل��ى الزاد وامل��اء وال�سلط��ة واملكا�سب ،فمن ميل��ك حتمية
املعلومة ،ميلك حتمية تعريف الواقع.
ثال ًث��ا� :إن �آلي��ات النق��ل تعن��ي �آلي��ات ت�شكي��ل احلقائ��ق
االجتماعي��ة ،وم��ن ميتلك التقني��ة ميتلك فر���ص �صناعة
احلقيق��ة ،ولأن الدميقراطي��ة يف الع��امل العرب��ي ،تعن��ي
فقط الأغلبية ،ف�إن حالة االنفالت تت�شكل �إعالميا وت�صبح
الدميقراطية �شاهدة زور بني الأحزاب والو�سائط ،ب�شكل
يك�ش��ف ع��ن تهت��ك معن��ى احلري��ة ل�صال��ح اال�صطفاف،
وعلي��ه ،ف���إن اخل�س��ارة مزدوج��ة :ت�ضخ��م يف املفردات،
وحال��ة م��ن الهزال يف البن��اء .ولأن الن�س��ق القبلي؛ دوال
قبلي��ة ،و�أحزاب��ا قبلية دينية ،هي الفواع��ل؛ ف�إن النتائج
تك��ون وج��ود اخل�لاف ،دون وج��ود ثقاف��ة االخت�لاف،
وعلي��ه ،ت�صب��ح التقني��ة -احلداثي��ة– م�ست�أج��رة عن��د
ممار�س��ات رعوية تقليدية ممعنة يف عقلية الدوغما ،حتى
حتول��ت الو�سائ��ط نف�سه��ا �إىل دوغم��ا :يف الأخب��ار ،هناك
�ضحاي��ا مقد�س��ة ،وهناك �ضحايا مدن�س��ة ،دون �أن نعرف
الأ�سم��اء والهوي��ات والتفا�صيل ،هنا ي�صب��ح ال�سياق هو
اخلرب مث ًال.
رابعً ��ا :هناك ت�ش��كك منهجي يف �إمكاني��ة �أن تخلق الو�سائط
ن�سق��ا مغايرا للن�س��ق التقليدي ،بل ت�صب��ح خادمة له ،فهي

ت�ست�أجر خلدم��ة اجلماعات االجتماعي��ة ،ومنظومة القمع،
فالرقاب��ة عل��ى االر���ض مل تتح��ول اىل حرية عل��ى االدوات
االفرتا�ضي��ة ،ب��ل حتول��ت �إىل نوعني من التنك��ر ،ا�ستخدام
الأ�سم��اء الوهمي��ة والقن��اع م��ن خ�لال �صفح��ات االع�لام
االجتماع��ي ،وم��ن ث��م ت�شكي��ل جمموع��ات قيمي��ة معيارية
تفر���ض احل�ص��ار والقت��ل عل��ى م��ن يعار�ضه��ا �إلكرتونيا،
متهي��دًا لفعل ذلك على الأر�ض ،احلري��ة كانت الوجه الآخر
للقم��ع ،م��ن قم��ع املن��ع �إىل قم��ع الب��ث ،لأن من يب��ث ميلك
الواق��ع ،ومن ال يبث يخ�سر� ،ضمن ثنائية :ما يحدث وينقل
يحدث ،وما يحدث وال ينقل ال يحدث.
خام�سا� :إن الإعالم التقليدي ميار�س قمع االنتقائية ويحول
ً
الأح��داث �إىل عالم��ات ،يف ح�ين يعتا�ش الإع�لام االجتماعي
عل��ى انتقائي��ة مزدوج��ة :الب��ث والإخف��اء م��ن احلال��ة
التاريخية والبث والإخفاء من الإعالم التقليدي ،التلفزيون
والف�ضائي��ات .وعليه ،ف�إن القمع يح��دث بتحويل العالمات
�إىل مرجع للواقع ،ما يعني ت�أويل ًّيا ،قتله ،لأن عملية التحقق
تب��دو م�ستحيل��ة �أمام طوف��ان البث وغرائزيت��ه .وعليه ،ال
ميك��ن �أن جتتم��ع الغواي��ة والعقالني��ة وال�سرع��ة والتلقي
النا�ض��ج ،وتع��دد الرواي��ات وال�ص��ور و�سرعته��ا وانعدام
مرجع ثابت لها؛ مع الدقة.
�ساد�سا :ال�سياق يفر�ض املعنى ،ويتغري كل ذلك عند احلديث
ً
عن ال�سياق الفل�سطيني ،بوجود متغري هو االحتالل ،وعليه
تنه��ار كل الأ�ساطري املحيطة بحري��ة التعبري ،على ذلك� ،أنا
مت�شائ��م ،م��ع �إمياين ب�ض��رورة املحاولة ،يف تلق��ي الأدوات
اجلديدة منعط ًفا ،لأن الذوات تن�سحق �أمام البنية.
تبعً ��ا لذلك ،فقد �أ�صب��ح الإعالم االجتماعي م�لاذا للب�سطاء
واملهم�ش�ين واملقموعني والفا�سدي��ن �أي�ضا ،فحال��ة الرقابة
واملحا�ص��رة التي يتعر�ض لها ه�ؤالء يتم �إنتاجها بالنقي�ض،
باالختف��اء واالنت�ش��ار ع�بر الف�ض��اء االجتماع��ي احل��امل

ال��ذي ي�ستع�ير �شيئا من الف�ض��اء االفرتا�ض��ي ،وهو جمال
للتعوي���ض ع��ن منطق��ة الط��رد االجتماعي��ة؛ الع��ادات،
واملحرمات ،وامل�ؤ�س�سات الر�سمية.
من هنا ،ف���إن هذا االنت�شار يعيد �إنت��اج العالقات البنيوية
نف�سه��ا ،وه��ي البطول��ة والرنج�سي��ة عندم��ا يك��ون الأمر
دون مغام��رة �أو عق��اب ،والقم��ع املقن��ع املختف��ي عل��ى
طريق��ة ح�ص��ان طروادة م��ن خ�لال اللج��وء �إىل االختفاء
والقن��اع بالأ�سماء امل�ستعارة ،عندما تك��ون هناك م�ساءلة
وم�س�ؤولية.
ال يعن��ي ذل��ك مطلق��ا �إنت��اج ثقاف��ة احلري��ة ،لأن احلري��ة
االنتقامي��ة قتل��ت حري��ة االخت�لاف ،لأن احلري��ة املتعلقة
بال�سلط��ة واالنتقام تقتل حرية االختالف ،من خالل حتويل
ال�شا�شات �إىل جغرافيا مقد�سة ومدن�سة مرة �أخرى.
�إن االنتقام كن�سق يحكم العالقة بني الفرد وامل�ؤ�س�سة ،يعود
مرة �أخ��رى مت�سلال من الواقع اىل احلل��م االفرتا�ضي ،وهو
ت�سل��ل لي���س دائم��ا �إ�صالحيا ،فاالنتق��ام ي�أتي �ض��د العدالة
�أحيان��ا ،كم��ا ي�أت��ي �ض��د الظل��م ،لأن امل�سافة ب�ين املعلومة
واالدعاء يف الإعالم االجتماعي خا�ضعة ملغامرة �أي جديد.
يف النهاية� ،إن التوا�صل احلاد واملزمن يف اجتاه واحد يدفع
اىل التوح��د ،وكيف ميك��ن معاجلة �أمرا���ض التوحد بالن�ص
القانوين ،الذي يبد�أ غالبا ،بخطيئة �أو جرمية كربى!
ع��ودة �إىل امل�ؤ�س�س��ات التاريخي��ة التي ت�شبه ج��دار ح�صان
ط��روادة� ،إنه��ا م��ا زال��ت تتحك��م بالأح�لام وتق��ود عملي��ة
االختف��اء واالنتقام ،لذل��ك مل ينجح النم��وذج الفل�سطيني يف
احلراك ال�شبابي ب�إنهاء االنق�سام ،لأن ذلك كان يعني التنازل
عن امل�ؤ�س�سة التاريخية الت��ي يعني التم�سك بها عند كثريين
جهادا مقد�سا ،او كثريون يهربون عندما يحني خلع االقنعة.
* �أ�ستاذ الإعالم يف جامعة بريزيت
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ملاذا كتبوا يف احلال قبل � 10سنوات؟
عبد البا�سط خلف
�شق��ت الن�سخ��ة الأوىل من "احلال" طريقها يف درب "�صاحبة اجلاللة" الوعر قبل عق��د ،ويف هذا العدد ،تن�شر ال�صحيفة ما
ي�شبه "الفح�ص الذاتي" ملا لها وما عليها ،بهدف جتاوز العرثات ،ومتكني نقاط القوة وزيادة رقعتها .وجتمع لهذا الهدف
�آراء �إعالميني ونقدهم ومالحظاتهم ،وال تغلق الباب ل�سماع ردود من القراء وزمالء املهنة؛ لأن �صحيفة دون توا�صل مع
القراء ،ومن غري ا�سرت�شاد بذوي اخلربة� ،ستظل ُتخاطب نف�سها.

متيزت بالتم ّيز  -نظري جملي� -إعالمي وحملل �سيا�سي
�إن متي��ز العم��ل ال�صحفي� ،أيا كان ح��ال ال�صحيفة وحجمها ووت�يرة �صدورها ،يعترب
عن�ص��را �أ�سا�سي��ا يف الإب��داع .و"احلال" ،منذ عرفته��ا يف �أعداده��ا الأوىل وحتى اليوم،
تتمي��ز بالتمي��ز ،وحتت�ضن ع��ددًا من ال�صحافي�ين النا�شئني ،الذين يزي��د عن عددهم يف
�أية �صحيفة �أخرى.
وتتن��اول اجلري��دة ق�ضاي��ا النا���س وهمومه��م اليومي��ة ،مبق��دار يف��وق كل ال�صح��ف
الفل�سطينية الكربى ،وحتر�ص على �سماع ر�أي القراء ،يف كل عدد ،وتلتزم خطابا حرا،
نفتق��ر �إليه يف �صحافتنا "امللتزم��ة"� .أما مقاالتها وتقاريرها فق�ص�يرة وناجعة ،ومقال
رئي�سة التحرير االفتتاحي �أق�صر و�أجنع ،على طريقة "ما قل ودل" ،وهي �سحر وفن يف مهنتنا.
لقد �صنعت "احلال" مكا ًنا م�ستق ًرا لها يف عامل ال�صحافة الفل�سطينية ،ورمبا يكون قد حان الوقت لزيادة وترية �صدورها
ل�صحيف��ة �أ�سبوعي��ة .ول��وال معرفتي بال�صعوبات ،لقل��ت يومية .فبعد ع�شر �سن�ين ،ال يجوز �إبقا�ؤها به��ذا احلجم وهذه
الوترية.
م��ن ح��ق كل حمبيها ،عاملني وكتابا وقراء� ،أن يروها يف العقد الثاين �أكرب و�أغ��زر .ولكنني �س�أحافظ على مطلب متوا�ضع
الآن ،وه��و �أن تزي��د ع��دد �صفحاتها حتى تت�سع ملزي��د من املواد ويتم تكب�ير احلرف بحيث ي�ستطيع قراءت��ه كبار ال�سن
خفيفو النظر.

ال نعرف قيمتها �إال حني نحتاجها  -نا�صر اللحام -مدير مكتب امليادين يف
فل�سطني ورئي�س حترير وكالة "م ًعا"
قب��ل ع�شر �سنوات ،كانت ال�صحافة الفل�سطينية متر مبخا�ض ع�سري ،و�أحداث كبرية ي�صعب
ترتيبه��ا يف ج��دول التوقع��ات ،كاغتيال عرف��ات ،والفلتان الأمن��ي ،واالجتي��اح ،واالنق�سام،
واالنتخاب��ات ،والتناف���س ال�ض��اري على احلكم ،وهي��اج العوام ،وانعدام امل��وارد ،وتراجع
مرا�س كثرية لتثبيت ال�سفينة
العمل النقابي ،وانت�شار الهرطقة وال�سف�سطائية ،وكان ال بد من ٍ
و�سط الأمواج العاتية.
وفج���أة ظهرت مر�ساة ثقافية مهني��ة ا�سمها جريدة "احلال" ،مل تناف�س على ال�سلطة ومل ترم
نف�سها حتت �أقدام ال�سلطان ،ومل تلهث وراء الدعايات التجارية ،ومل حتاب �أ�صحاب النفوذ،
بل رمت بالأوزان الثقيلة يف قاع البحر؛ من �أجل تثبيت �سفينة ال�صحافة وعدم حتطمها.
مل تكن "احلال" الأغنى والأو�سع انت�شا ًرا والأقوى ،ولكنها كانت تعرف ماذا تريد ،وما هي الأدوات ال�سليمة وال�صحيحة للو�صول
�إىل غايته��ا ،وبق�ص��د �أو دون��ه ،عملت "احلال" على نف��ي نظرية (الغاية ُت�برر الو�سيلة) ،وقدّمت خلريج��ي ال�صحافة م�ساحة حرة
متنحهم حق التعبري ،كما قدمت للم�ؤ�س�سات ال�صحافية املتناف�سة مرهما لتطهري اجلراح.
تف��وق �أهمي��ة بقاء "احلال" مدى ح�ساب الربح واخل�سارة ،فهي �صندوق الإ�سعاف الأويل الذي يحتاجه كل فريق ،وال نعرف قيمتها
�إال حني نحتاجها.

ع�شر �سنوات من اال�ستق�صاء  0نبهان خري�شة� -إعالمي
قب��ل ع�شر �سنوات ،ات�صل ب��ي الزميل عارف حجاوي ي�س�أل ع��ن �إمكانية امل�شاركة يف
جمل���س �إدارة "احلال" التي �سي�صدرها "معه��د الإعالم" يف جامعة بريزيت ،فوافقت
ف��و ًرا؛ ملعرفت��ي �أن هدف هذه ال�صحيفة و�ضع حجر �أ�سا���س ل�صحافة ا�ستق�صائية يف
فل�سطني.
ت�أخ��ر الع��دد الأول لأك�ثر من ثالثة �أ�شهر ،حت��ى بتنا نخ�شى من ع��دم �إمكانية �صدورها؛
ل�ضع��ف مادة ذلك العدد يف معاجلة ق�ضايا ببع��د ا�ستق�صائي طمحنا له� ،إال �أنها جتاوزت
تلك العقبة ،و�صدرت "احلال" ،مراهنني على تطورها يف امل�ستقبل ،وتناولها ملوا�ضيع مل
جتر�ؤ و�سيلة �إعالم حملية على تناولها ،وهذا ما ح�صل فع ًال خالل عقد من عمرها.
خروجا على نهج "تكني�س"
�إن ما مييز "احلال" عن الإعالم املحلي املطبوع واملرئي وامل�سموع والإلكرتوين �أنها �شكلت�-أو ًال-
ً
البي��ت وو�ض��ع النفايات حتت ال�سجادة ،واالدعاء ب�أن البيت نظيف .و�أ�صبح��ت –ثانيًا -منرب ًا ل�صحافيي امل�ستقبل ،فمعظم
من يكتبون فيها هم طلبة الإعالم يف بريزيت ،الذين ي�شكلون اجليل القادم من ال�صحافيني بعد �أن "جتف �أقالم وترفع �صحف"
اجليل الذي �أنتمي �إليه �شخ�صيًا من ال�صحافيني.

�أ�سرت ال�شرطي من عقول بع�ض ال�صحافيني
�سمر الدرميلي� -صحافية من غزة
كنت من �أوائل من كتب لـ "احلال" ،وقد كانت م�ساهمتي خالل �أعدادها الأوىل تبحث عن كل
م��ا هو جديد ومميز و"ح�سا�س" و"�شائك" ،ويف كل مرة تهاتفني هيئة التحرير "ما جديدك
�سمر؟".
اً
"تناول ون�شر ًا" ،وقد كان البحث
مل �أك��ن �أ�ستطي��ع �أن �أقرتح �أفكا ًرا تقليدية� ،أو ا�ستهلك��ت
عن فكرة تقرير جديدة ت�أخذ وقتاً �أطول من �إجراء وكتابة التقرير نف�سه.
ف�صحيف��ة "احلال" جت�بر كل من يعمل معها على االبتعاد عن التن��اول التقليدي يف ال�شكل
وامل�ضمون والفكرة.
وكان��ت ال�صحيف��ة وما زال��ت تبحث عن كل ما هو نادر التداول� ،أو مو�ضوعات �شائق��ة وممتعة� ،أو حتى مهم�شة ،وبعيدة عن
ال�ضوء.
وا�ستطاع��ت اجلري��دة �أن ت�أ�سر ال�شرط��ي املتواجد يف عقول بع�ض ال�صحافي�ين و�أقالمهم ،وجعلتهم �أكرث ج��ر�أة وقدرة على
تخط��ي هذا احلاجز ،بحيث �ص��اروا يطلقون العنان للنقد الب ّناء ،والتحليل "ال�ساخر اجل��اد" ،ويالحقون امل�س�ؤولني و�صناع
الق��رار وي�ستجوبونهم ،ويطرحون امل�شكلة بعمق ،ويفت�شون عن ح��ل واقعي وممكن .بعد مرور ع�شر �سنوات على ت�أ�سي�سها،
�صارت اجلريدة تُف ّرح القلب وتُب ّي�ض الوجه.

تناول نقدي ومنوذج لإعالم ُمتعدد
خليل �شاهني� -صحايف وكاتب
لي�س لدينا بعد يف فل�سطني م�ؤ�شرات لقيا�س مدى جناح �صحيفة مطبوعة ،لكن ترقب قطاع
م��ن القراء ل�صدور �صحيفة ما ،ي�شكل م�ؤ�ش�� ًرا يجدر ب�صحيفة "احلال" �أن تعتز به .فهناك
م��ن ينتظر ،ويرتق��ب ،ليطلع على ما تت�ضمن��ه اجلريدة من ق�ضايا تتناوله��ا ب�شكل نقدي،
يقرتب من اال�شتباك �أحيانا مع مراكز القوة والنفوذ.
مل تع��د "احل��ال" جم��رد �صحيفة مطبوعة تقليدي��ة ،فهي اليوم منرب للنقا���ش ،ينفتح على
م�شارك��ة �صحافي�ين ممار�سني ،وخريج�ين جدد ،وطلبة �إع�لام .كما �أنه��ا تت�صدى لتقدمي
من��وذج لإعالم متع��دد الو�سائط الأكرث انت�ش��ا ًرا وت�أثريا .ويف كل ذلك ،بات��ت نافذة �أي�ضا
نطل منها على �أ�سماء تب�شرنا بجيل جديد ومهني من ال�صحافيني وال�صحافيات.
ت�ش��كل "احلال" ق�صة جناح ،لكنها تنط��وي على حتديات عديدة� ،أولها تعريف الهوية والر�سالة والدور اخلا�ص بها .وثانيها
الإجاب��ة ع��ن �س���ؤال كيف ننتقل م��ن النقطة التي نقف فيه��ا اليوم �إىل النقطة التي نري��د الو�صول �إليها؟ وثالثه��ا تطوير تناول
ريا ،كالق�صة ال�صحافية والتحقيق��ات اال�ستق�صائية .ورابعها اال�شتباك فل�سطينيًا
الق�ضاي��ا املختلفة لت�شمل الفنون الأكرث ت�أث ً
م��ع اجل��دل املثار عامل ّيا حول مراجع��ة املعايري الإعالمية املهنية ،ب��ل و�إعادة تعريف دور الإعالم ،يف �ض��وء االنت�شار الهائل
لو�سائط التوا�صل االجتماعي ،وتقنيات الإعالم اجلديد.

بداية قوية تبعها تراجع
ربى عنبتاوي� -صحافية
حني �صدرت "احلال"� ،أحدثت نقلة نوعية يف الإعالم اال�ستق�صائي ومقال الر�أي
م��ن حيث م�ساح��ة احلرية املتاحة ،واالهم �أنها مل تك��ن م�ؤطرة حزبياً ،بل كانت
للجميع ،تتحدث وتنتقد كل الأطياف والأحزاب.
ً
ً
كان��ت ال�صحيفة ظاهرة ،ففي بداياتها �ضمت طاقما مميزا من �أ�ساتذة و�إعالميني
�شباب ،وتلقيت دعوة للكتابة يف �أوائل �أعدادها من معلمتي ورئي�س التحرير الآن
نب��ال ثوابتة ،وتناول �أول تقاريري كام�يرات املراقبة يف القد�س القدمية ،و�أذكر
ن�صا طوي ًال ،يف ح�ين كانت �سيا�سة رئي�س التحري��ر عارف حجاوي �أن
�أين كتب��ت ً
نخت�صر و ُنك ّثف.
وده�ش��ت ح�ين �شاه��دت االخت�صار للن�ص��ف ،ومن يومه��ا تعلمت �أه��م در�س يف
ال�صحاف��ة التقريري��ة ،وجتنب احل�شو والو�صول ال�سريع للفكرة ،والتكثيف ،فالقارئ ال ميلك الكثري من الوقت ليقر�أ التقارير
بالغة الطول.
تابع��ت كتابات��ي ،وكان ال�صحايف يف تل��ك ال�صحيفة اجلريئة املثرية للج��دل �آنذاك ،قد �ضمن له قاعدة ال ب�أ���س بها من القراء،
وانت�ش��رت ب�ش��كل الفت يف كل املحافظات ،و�أحدثت تفاعال لنوعية م�ضامينها ،و�أ�سلوبها اجلديد ،وك�شفها للم�ستور يف كثري من
الق�ضايا ال�سيا�سية واالجتماعية.
لك��ن بع��د التزام دام ل�سنوات ،توقفت عن الكتاب��ة املنتظمة الرتباطي ب�أعمال �أخرى ،لكن ما الحظته الح ًقا �أن "احلال" مل تعد
قلق لكثري من �أعداء ك�شف امل�ستور كم��ا كانت ،وتراجع انت�شارها� .أقرتح يف
قوي��ة ومنت�ش��رة كما يف ال�ساب��ق ،ومل تعد م�صدر ٍ
عيد "احلال" العا�شر� ،أن تعود ال�صحيفة �إىل �سريتها الأوىل ،لت�صبح حديث النا�س ،وم�صدر قلق دائم مبهنيتها كما كانت.
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ال���������ص����ح����اف����ة امل����ك����ت����وب����ة :ف�����ر������ص اال������س�����ت�����م�����رار وامل���ن���اف�������س���ة
جتاوب ال�صحف مع التحديات واملعطيات اجلديدة كان يف الغالب �شكليا وبهدف اظهار القدرة على م�سايرة احلداثة
والتطور ،ولي�س ا�ستغالل خ�صائ�صها خلدمة ال�صحيفة وظل بعيدا عن تطوير ال�سيا�سات واال�شكال التحريرية
عماد الأ�صفر ٭

بداي ًة ،يف هذه الورقة الكثري من االنطباعات التي لن نختلف على
�صحتها ،ولكننا قد نختلف على حجمها وطرق قيا�سها وحتليلها.
وال �ش��ك يف �أن العم��ل ال�صح��ايف املكتوب هو الأ�سا���س ،ويليه او
يرتاف��ق معه ال�صوت �أو ال�ص��ورة بالن�سبة للإذاعة والتلفزيون.
�أم��ا الف�ضاء الإلكرتوين ،فهو م�ستوع��ب و�أداة و�شكل ن�شر ولي�س
�أ�سا�س عمل (على الأقل حتى الآن).

وبعد ه��ذه املقدم��ة التربيرية� ،أق��ول �إن امل�شه��د الإعالمي
مزدح��م كثريا هذه الأيام ،مع ابتع��اد وقلة اعتناء بالإعالم
التقليدي �أو على االقل توزع متابعيه على ف�ضاء وا�سع من
الأدوات .ويبق��ى ال�س���ؤال :ه��ل متلك ال�صحاف��ة املطبوعة
فر�ص��ا لال�ستم��رار يف ال�ص��دور ورق ّي��ا؟ و�إن توف��رت ه��ذه
الفر���ص ،فهل هناك فر���ص للمناف�سة؟ ه��ذه الأ�سئلة مثارة
من��ذ �سنوات ،ودوافع اال�ستمرار يف طرحها و�إثارتها تتعزز
يوما بعد يوم يف ظل املعطيات التالية:
• االنت�ش��ار الهائ��ل للألواح والهوات��ف الذكية
الت��ي تق��دم الأخب��ار واملعلوم��ات حلظة
بلحظ��ة وجما ًن��ا ،مع زي��ادة وانت�شار
ع��دد التطبيقات الت��ي ت�أتيك باخلرب
الواح��د م��ن م�ص��ادر متع��ددة مع
�إمكانية حتديد امل�صادر وت�صنيف
االخب��ار كفل�سطيني��ة �أو دولية �أو
عاجل��ة �أو طبي��ة �أو فني��ة �أو �أدبية
كتطبي��ق� Flipboardأو تطبي��ق
نب�ض مثال.
• تنام��ي وتراك��م العج��ز امل��ايل مل�ؤ�س�س��ات
الإع�لام املكتوب وابتعاد املعلنني واملمولني واملانحني
عنه��ا ،فمثال ،بات��ت امل�ؤ�س�س��ات التي ت��وزع �إعالناتها على
و�سائل الإعالم ح�سب ن�سب��ة متابعيها ،جمربة على توزيع
�إعالناتها ب�شكل وا�سع جدا ،وهو ما قلل من فر�ص ال�صحف
يف احل�صول على اعالنات جمزية.
• هج��رة الكادر املهن��ي لل�صحف نحو الرادي��و والتلفزيون
واملواق��ع الإلكرتونية ،بح ًثا عن ال�شه��رة واالجور الأعلى
ووفرة الفر�ص �أمام هذا الكادر يف ظل زيادة عدد
الف�ضائي��ات االخباري��ة التي تق��دم اخلرب
والتحلي��ل ،وزي��ادة ع��دد الف�ضائي��ات
الت��ي تب��ث احل��دث عل��ى اله��واء
مبا�شرة.
• الإيقاع ال�سريع للحياة وجتاوب
اجلمهور معه ،خا�صة عرب و�سائل
التوا�ص��ل االجتماع��ي ،حي��ث
يرغ��ب اجلمه��ور مبعلوم��ة �سريع��ة
وخمت�ص��رة ومكثف��ة ،وم��ا يرافق ذلك
م��ن انت�شار خلدم��ة االخبار ع�بر الر�سائل
الق�صرية وتنامي الرغبة لدى كثريين يف ا�ستخدام
التفاعلية التي توفرها و�سائل الإعالم اجلديد ،فالكل يرغب
يف التدخل و�إبداء الر�أي والتعليق.
كث�يرة ه��ي اال�سب��اب الت��ي تدف��ع اىل االعتق��اد ب��ان ع�صر

ال�صحاف��ة الورقية قد دخل غرفة االنعا���ش ،ولكنها تنطلق
جميع��ا م��ن مع�سك��ر واح��د ا�ستط��اع �أف��راده الت�أقل��م م��ع
االجهزة احلديث��ة والهواتف وااللواح الذكي��ة ،فيما هناك
مع�سكر �آخر م��ا زال وفياً يتمرت�س خلف الورق وي�صر على
طباع��ة املن�شور االلكرتوين و�ش��راء الكتاب حتى لو توفرت
ن�سخ��ة �إلكرتوني��ة جمانية من��ه .ويبدو ان هن��اك معطيات
تدع��م فكرة تعاي�ش او ا�ستمرار املع�سكرين لفرتة مقبلة قد
تطول .ومن هذه املعطيات:
• ا�ستمرار �ص��دور ال�صحافة الورقية رغم كل
ه��ذا اجل��دل الدائر ح��ول دخوله��ا غرفة
االنعا���ش ،وهو م��ا يذكر ب���أن افتتاح
�ص��االت ال�سينم��ا مل يقف��ل امل�سارح
وان التلفزي��ون واجه��زة الفيدي��و
وال��دي يف دي مل تقف��ل اب��واب
�ص��االت العر���ض ال�سينمائي .لقد
�أث��ر كل من هذه الفن��ون على الآخر
و�سلب��ه بع���ض رواده وجمه��وره،
ولك��ن ال�صراع متخ�ض ع��ن احتفاظ كل
ويف له بغ�ض النظر عن ن�سبته.
فن بجمهور ٍ
• م��ا زال اجلمه��ور ينظ��ر باح�ترام وثقة اك�بر للكلمة
املطبوع��ة من تل��ك املن�شورة على مواق��ع االنرتنت ،بل ان
الكات��ب نف�س��ه يعتن��ي بكلماته الت��ي �ست�ص��در ورقيا ،اكرث
بكث�ير من عنايته بتلك التي �ست�ص��در �إلكرتونيا ،ناهيك عن
ان جمه��ور القراء ميت��از عن جمه��ور املت�صفحني بالرتكيز
واله��دوء والعم��ق والنظ��رة النقدي��ة التحليلي��ة ،وه��و ما
يفتق��ده املت�صفح��ون الذي��ن مي��رون �سريع��ا عل��ى كتابات
خمت�ص��رة ،ومل يع��ودوا �صبوري��ن للتمع��ن
والتعمق يف كتابات اطول ن�سبيا.
• املعلن��ون خ��ارج التلفزيون��ات
واالذاع��ات يف غالبيته��م تقليدي��ون
ويثق��ون اك�ثر بالدعاي��ة ال�ص��ادرة
ورقي��ا م��ن تل��ك الت��ي حتف��ل به��ا
مربع��ات وم�ستطي�لات �صغ�يرة
على هوام���ش الن�صو�ص يف املواقع
االلكرتونية ،ف�ض�لا عن �أن االعالنات
الر�سمية للوظائف واملحاكم واملفقودات
وغريها ما زالت تعتمد ال�صحف الورقية وال
تعرتف باالعالنات الواردة على املواقع االلكرتونية
مهما كانت ن�سبة م�صداقيتها او انت�شارها.
• �سهول��ة ور�سمية التوثي��ق و�صعوبة التزوي��ر يف ال�صحف
الورقي��ة اكرب بكثري منها يف املواق��ع االلكرتونية ،فالروابط

تختف��ي يف العامل االفرتا�ضي واحل�سابات تخرتق ،واال�سماء
الوهمية تزدهر ،وامل�س�ؤولية تختفي؛ ففي ال�صحيفة الورقية
جت��د دائما ا�س ًما لرئي�س التحري��ر امل�س�ؤول وعنوانا ثابتا ملقر
املطبوعة ،ولكنك ال جتد ذلك يف كثري من املواقع االلكرتونية.
• ازدهار اجلرائم االلكرتونية و�سوء ال�سمعة املهنية للعديد
من املواقع االلكرتونية ف�ضال عن تكاثرها االن�شطاري.
ا ًذا ،فالتعاي���ش القائ��م حالي��ا ب�ين ال�صحافت�ين الورقي��ة
والرقمي��ة ،مر�ش��ح لال�ستم��رار لف�ترة ق��د تط��ول او تق�صر
تبعا حل�س��ن ادراك القائمني عليه��ا وجتاوبهم مع املعطيات
اجلدي��دة ومتطلبات اجلمهور ،ويف هذا ال�سياق،
ال ب��د ا�ستعرا���ض وتقيي��م بع���ض اجلهود
الت��ي بذل��ت كن��وع م��ع التج��اوب
والتعاط��ي مع امل�ستج��دات يف �سوق
االعالم:
• بع���ض ال�صح��ف ان�ش���أت موقع��ا
�إلكرتوني��ا جام��دا (غ�ير تفاعل��ي)
وتن�ش��ر مواده��ا كم��ا وردت عل��ى
ال�صحيف��ة ،ا�ضاف��ة لن�سخ��ة ب�صيغ��ة
ب�صيغ��ة ( ،)PDFه��ذا مك��ن متابع��ي
ال�صحيف��ة يف اخل��ارج �-إن وج��دوا -م��ن
متابعته��ا و�أف��اد الباحثني ،حيث مكنه��م من الدخول
اىل ار�شي��ف اع��داد ال�صحيفة ،وهذه املواق��ع كانت تحُ دث بعد
العا�شرة من �صباح كل يوم ،ومل تكن تفاعلية ،ومل تكن موادها
خا�ص��ة بها ،ب��ل كان املحرر امل�س�ؤول ينتقي ع��دة مواد من كل
�صفح��ة ويحيله��ا لل�شركة امل�س�ؤولة عن حتدي��ث املوقع لتقوم
بدوره��ا بن�شره��ا ،وكما ا�سلفن��ا ،بعد العا�ش��رة �صباحا ،رمبا
لع��دم الت�أث�ير عل��ى املبيع��ات ال�صباحية وهي االك�ثر .ال �شك
ان وج��ود ال�صحيف��ة �إلكرتونيا ا�ضر مببيعاته��ا وا�ضاف عبئا
ماليا ،ولو ب�سيطا ،عليه��ا ولكنه مكن كتاب وجمهور ال�صحيفة
من اعادة ن�شر وتداول اهم ما جاء فيها عرب �صفحات التوا�صل
االجتماع��ي ،وه��و ما ق��اد الحق��ا اىل اعتم��اد بع���ض ال�صحف
حل�سابات ر�سمية خا�صة بها على مواقع التوا�صل االجتماعي.
• بع���ض ال�صح��ف اندفع اك�ثر ف�أ�س���س مواق��ع �إلكرتونية

تفاعلي��ة ومتع��ددة الو�سائط جت��د بداخلها م��واد م�صورة
واخ��رى �صوتية ويج��ري حتديثه��ا بانتظام وع��دة مرات
خالل الي��وم وت�شتمل عل��ى االخبار العاجل��ة ،ومواد اعيد
حتريره��ا لت�صبح ان�سب للن�ش��ر االلكرتوين ،وهذا ا�ستدعى
مزي��دا م��ن اجله��د والنفق��ات وتوظي��ف كادر متخ�ص���ص
وتدري��ب الطاقم القدمي ليواكب التطورات التقنية ،وال �شك
يف �أن امل��ردود مل يك��ن بحجم اجلهد واالنف��اق ،وكاد يخلق
هويتني لل�صحيفة.
• كاف��ة ال�صح��ف تقريبا جل�أت اىل خف���ض النفقات وحماولة
تعزيز املوارد عرب تقليل عدد الكتاب واملوظفني
وامل�صورين والرواتب وتقليل عدد الن�سخ
واالهتم��ام اك�ثر واك�ثر باالعالن��ات
التجاري��ة واالعم��ال الهام�شي��ة
كطباعة املالح��ق والكتب والبحث
ع��ن متوي��ل ،وتقلي��ل االن�شط��ة
الت��ي حتت��اج وقت��ا وجه��دا وماال
كالتحقيق��ات وامل��واد اخلا�ص��ة،
وزي��ادة االعتم��اد عل��ى اال�ش�تراك
يف ال��وكاالت واالخ��ذ م��ن املواق��ع
والف�ضائيات وال�صحف االجنبية.
• قليل من اجلهد مت بذله من اجل ا�ستكتاب كتاب
ج��دد و�صحافي�ين قديرين او م��ن اجل تطوي��ر اال�ساليب
التحريري��ة لتك��ون اك�ثر ا�ستجاب��ة لواقع التدف��ق الهائل
وال�سريع لالخبار واملعلوم��ات ،فبع�ض ال�صحف ما زالت
تعتق��د انه��ا م�ص��در خربي ،فت�ض��ع عل��ى �صفحتها االوىل
عنوان��ا نك��ون ق��د �سمعن��اه ع�بر االذاع��ة قب��ل � 18ساعة
ورمب��ا �شاهدنا �ص��وره مبا�ش��رة وا�ستمعنا لكاف��ة الآراء
والتعليقات عليه قبل ان ننام.
اعتق��د ان بع���ض التو�صيات قد تكون �صاحل��ة الطالة فرتة
بقاء ال�صدور الورقي لل�صحف ،ولكن املناف�سة م�س�ألة �صعبة
ج��دا وغري مرتبطة مبهارة فر�سان ال�صحافة املطبوعة بقدر
ما هي مرتبطة بتغري مزاج و�سلوك املتلقي .ومن التو�صيات
التي قد تخدم بقاء ال�صحف الورقية:
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على ال�صعيد االداري

• توحي��د مكاتب االعالنات لل�صحف من اجل انهاء التناف�س
ال��ذي ق��د يق��ود اىل ت��دين ا�سع��ار االع�لان وم��ا يرافق��ه من
ا�ستجابة او خ�ضوع للمعلن.
• اتف��اق ال�صح��ف عل��ى ي��وم او يوم��ي اج��ازة ل��كل
�صحيف��ة بالتن��اوب دوريا ،فالعائ��د املايل من
املبيع��ات �ضئي��ل والكلف��ة الت�شغيلي��ة
كبرية.

على ال�صعيد التحريري:

• عل��ى ال�صح��ف االعتن��اء اك�ثر
بالتعم��ق فيما وراء اخلرب اكرث من
اعتنائه��ا باظه��ار اخل�بر ،والرتكيز
على اجلان��ب اخلدمات��ي واالر�شادي
ولع��ب دور الو�سي��ط ،واع��ادة االعتب��ار
لل�صحاف��ة املطبوع��ة كونه��ا �صحاف��ة ر�أي
وحتلي��ل ،واعتناء باجلان��ب املعلوماتي وب�ش��كل ت�صميمي
حديث.
• البح��ث عن خرباء وجماالت وميادي��ن جديدة لتغطياتها،
كاملج��االت الثقافي��ة والفكري��ة والرتبوي��ة العميق��ة الت��ي
ت�ست�صع��ب و�سائل االع�لام االخرى اخلو���ض فيها ،وكذلك
املناط��ق املهم�ش��ة التي ال تهتم به��ا التلفزيونات ،واخلرباء
واملتحدث�ين والكفاءات الذين ال يظه��رون على التلفزيونات
واالذاعات ل�سبب او لآخر.
• ر�ص��د وا�ستخ��دام وا�ستغ�لال م��ا تنتج��ه و�سائ��ل االعالم
االخرى كالف�ضائيات واالذاعات واملواقع االلكرتونية �سواء
عرب اعادة ن�شره او اعادة التعامل معه.

على ال�صعيد الت�سويقي:

• اتاح��ة جم��ال التفاعلي��ة م��ع اجلمهور
ع�بر املوق��ع االلك�تروين وح�ساب��ات
التوا�ص��ل االجتماع��ي وتخ�صي�ص
�صفح��ة او اك�ثر يومي��ا او
ا�سبوعي��ا لر�سائ��ل او �آراء الق��راء
وم�ساهماته��م وخل��ق جمال���س
امن��اء من املجتم��ع املحلي ونوادي
لأ�صدقاء او م�شرتكي ال�صحيفة.
• التكامل اكرث واكرث بني الن�سخة الورقية

مميزات احلال:
◄ اال�ستقاللية عن ال�سلطة والف�صائل
وعدم خ�ضوع للمعلنني
◄ التعاطي اجل���ريء م��ع عناوين
وق�ضايا ح�سا�سة اجتماعيا ة�سيا�سيا
◄ التنوع العمري واجلغرايف والبعد
عن احل�سابات الوظيفية
◄ عر�ض �آراء اجلمهور
◄ ر�شاقة التحرير والبعد عن اخبار
العالقات العامة
◄ ا�ستخدام او�سع للكاريكاتري
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وما ين�شر عرب املوقع االلك�تروين وح�سابات ال�صحيفة على
مواقع التوا�صل االجتماعي عرب الردود والتعقيبات.
• حماول��ة التمايز عن ال�صحف االخرى ،ف���إن كان �صعبا يف
جمال اخلرب ففي ال�صورة والكاريكاتري وال�شكل الت�صميمي
وااللوان.
• الن�ش��ر عل��ى حلق��ات مل��واد مهم��ة ومثرية
لالهتمام �سواء كان��ت ادبية او تاريخية
او ملخ�ص��ات لكت��ب حديث��ة او مواد
مرتجمة يجري اختيارها بعناية.

احلال يف غزة ..تنوع و�شمولية

جتربة جريدة احلال:
ق��د ال تكون جريدة احل��ال ال�شهرية
ال�ص��ادرة عن مركز تطوير االعالم يف
جامعة بريزيت منذ نحو ع�شر �سنوات،
النم��وذج االف�ض��ل ال��ذي نقرتح��ه حل��ل
م�ش��كالت ال�صحافة ،فهناك اختالفان جوهريان،
اولهم��ا ان احل��ال �شهري��ة ولي�ست يومي��ة ،وثانيهما ان احلال
ممولة وال تعتمد على املبيعات او االعالنات ،ومع ذلك ،ف�إن يف
�سيا�سة حترير احلال الكثري مما ميكن اال�ستفادة منه:
• اال�ستقاللي��ة ع��ن ال�سلط��ة والف�صائ��ل وع��دم اخل�ض��وع
ل�سيا�سة ت�سرت�ضي املعلنني او حماباة املتنفذين.
• التعاطي مع ق�ضايا اجتماعية ح�سا�سة كنزع احلجاب او املثلية
اجلن�سية وال��زواج العريف والزواج بني ابن��اء الديانات املختلفة
وغريها من املوا�ضيع التي ال ترغب بها ال�صحف اليومية.
• اجل��ر�أة يف التعام��ل مع الق�ضاي��ا ال�سيا�سي��ة والف�صائلية
وق�ضايا الف�ساد �سواء عرب التغطيات او املقاالت.
• ال��روح ال�شبابية؛ فمعظ��م �صحافيي احلال هم من طالب
االعالم من عدة اماكن وهو ما ي�ضمن وجود حما�س وتنوع
يف امل�ضم��ون واجلغرافيا وبع��د عن املحاذير
او االعتب��ارات غري املهنية كالعالقة مع
ال�سيا�سيني او احل�سابات الوظيفية.
• �إفراد احلال م�ساحة جيدة لعر�ض
�آراء اجلمهور.
• الر�شاقة يف التحرير فاملواد مكثفة.
• ا�ستخدام او�سع للكاريكاتري.
• البعد ع��ن االخبار الربوتوكولية
واخبار العالقات العامة.

التو�صيات:
◄ �إنهاء التناف�س عرب توحيد مكاتب
االعالنات
◄ تعطيل بالتناوب خلف�ض كلفة الت�شغيل
◄ االهتمام باملعلومات ومبا وراء اخلرب
والرتكيز على ادوار االر�شاد والو�ساطة
◄ االهتمام بالتحليل واملقاالت كتغطية
على تراجع الدور االخباري
◄ ابراز اخلربات والكفاءات اجلديدة
◄ ان�����ش��اء جم��ال للتفاعلية ون���وادي
لال�صدقاء
◄ التكامل مع املوقع االلكرتوين وح�سابات
التوا�صل االجتماعي
◄ حماولة التمايز عن ال�صحف االخرى
بال�صورة والكاريكاتري والت�صميم

سامية الزبيدي ٭

�شكل��ت "احلال" �إ�ضاف��ة نوعية لل�صحاف��ة الفل�سطينية
املحلي��ة ،م��ن حي��ث دوريته��ا ،و�شم��ول نظره��ا،
وتن��وع م�شاربه��ا ،وجت��دد م�ضامينه��ا ،وحفاظها على
ا�ستمراريتها منذ عقد من الزمن.
وجت��اوزت "احل��ال" احل��دود املكاني��ة الت��ي فر�ضه��ا
االحت�لال الواق��ع ،والزماني��ة الت��ي عطله��ا االنق�س��ام
الط��ارئ ،لتعيد تقدمي امل�س ّلم م��ن معارفنا نقد ًا وبالغة،
وتربز الأ�صيل من تراثنا لغة وم�ضموناً.
و�سعت "احلال" �إىل جتاوز �شرح احلال الفل�سطينية �إىل
الغو�ص فيه��ا ،والبحث والتمحي�ص والتمييز بني الغث
وال�سم�ين فيها ،ف�سلط��ت ال�ضوء على كث�ير من امللفات
املهملة ،والفا�سدة �أحياناً.
ومل تَن�س��ق �أو تُ�سق �إىل جماملة املقام��ات الرفيعة على
ح�ساب املهنة التي و�ضعت من �إعالء قيمتها هدفاً لها.
كان��ت "احلال" من�ص��ة للر�أي وال��ر�أي الآخر ،واحلجة
ونظريته��ا ،واحلكمة و�ضالته��ا .و�أ�صبحت جر�ساً يدق
يف ر�ؤو�س املق�صرين واملت�ساهلني يف حقوق النا�س ،ويف
�آذان املت�آمرين على احلقيقة.
وم��ن البداية ،فتحت "احلال" �أبوابه��ا �أمام ال�صحافيات
وال�صحافي�ين اجلريئني للكتابة املهنية والقوية من كامل
الوطن ،فكانت له�ؤالء من قطاع غزة �إ�سهامات وا�ضحة.
فعلى مدار ع�شرة �أعوام من عمر احلال ،كتب الع�شرات
م��ن ال�صحافي��ات وال�صحافي�ين ،من �أمل��ع الأ�سماء� ،إىل

�أولئ��ك الذي��ن التحقوا باملهن��ة حديثاً ،فل��م يعد املعيار
يوم��ا �أملعي��ة اال�سم ،ب��ل املو�ض��وع� ،س��واء كان كاتبه
�صحاف ّياً خم�ضرماً �أو متدرباً �أو دار�ساً للإعالم �أو غريه.
ومتيزت املو�ضوعات ال�صحافية التي تناولت قطاع غزة
عل��ى �صفحات "احلال" ،ب�إيالء فنون الق�ص�ص والتقارير
الإن�ساني��ة ،والتحقيق��ات اال�ستق�صائي��ة ،م�ساحة �أكرب،
وان�ش��داد للمو�ضوعات االجتماعية� ،س��واء كانت �أزمات
دائمة� ،أو طارئة� ،أو جناحات هنا وهناك.
وال نبال��غ �إن قلن��ا �إن "احل��ال" جنح��ت يف تقدمي �صور
متنوع��ة ع��ن قط��اع غزة ال حت�ص��ره يف خان��ة واحدة،
و�أول��ت اهتمام��اً نزيه��اً ومتكافئ��اً �إزاء كل قطاع��ات
املجتم��ع ،وفئاته؛ فعاجلت ق�ضايا الن�ساء كما الرجال،
كم��ا الق�ضاي��ا امل�شرتك��ة ،وذوي الإعاق��ة ،واملهم�ش�ين
والفقراء ،كما املبدعني ،والناجحني ،وغريبي الأطوار.
و�إن كان��ت ال�صبغ��ة االجتماعي��ة ه��ي الغالب��ة� ،إال �أن
املو�ضوع��ات ال�سيا�سية ظلت حا�ضرة يف �أجواء �صعبة
م��رت على فل�سطني عموما ،وقط��اع غزة خ�صو�صاً ،مع
انق�لاب النظ��ام ال�سيا�س��ي عل��ى نف�سه ،وان�شط��اره �إىل
�شطرين؛ فبات طرق احلديد ،يف �أحيان كثرية ،حمفوفاً
باملخاطر� ،ساخناً كان �أو بارد ًا.
و�إن احتكم��ت "احلال" �إىل منط��ق املهنية واال�ستقاللية
يف الط��رح ،ف���إن تراجع��اً مو�ضوعي��اً ط��ر�أ عل��ى ع��دد
التقاري��ر ذات الطاب��ع ال�سيا�س��ي املح���ض ،املمه��ورة
بتوقيع �صحافيني و�صحافيات من غزة ،وعنها.
ويف جان��ب �آخر ،متيزت "احل��ال" بانت�صاره��ا لق�ضايا
الن�ساء وكتاباتهن ال�صحافية املهنية ،و�أحياناً الأدبية،
فن�ثرت عرب �صفحاتها حيوات متنوعة لن�ساء ناجحات،
ومكلوم��ات ،ونقب��ت ع��ن �أ�سب��اب ا�ستم��رار التميي��ز
�ضدهن ،وتعنيفهن ،وتهمي�شهن يف ال�سياقات املختلفة.
كما فتحت "احلال" �صفحاتها �أمام ال�صحافيات النا�شئات،
اللوات��ي وجدن عربها م�ساح�� ًة للن�ش��ر ،وت�سجيل ح�ضور
�صحايف.
تتجدد "احل��ال" يف عامه��ا العا�شر� ،صفح��ة �إلكرتونية
بو�سائ��ط متع��ددة ،م��ا يحاف��ظ عل��ى ا�ستمراريته��ا،
ويراك��م عل��ى جتربته��ا ،وي�ستجيب لتط��ورات الع�صر
التكنولوج��ي ،من دون �أن تف��رط يف �إ�صدارها ال�صحايف
�إخراجاً ،وطباعة ورقية.
* من�سقة مركز تطوير الإعالم يف قطاع غزة
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التحقيق االجتماعي :ما ال يكتبه ال�صحافيون
�صالح م�شارقة ٭

ثم��ة و�صمات �صغرية تلح��ق بال�صحافي�ين يف ال�سنوات
الأخ�يرة ،تزدريه��م وتتعام��ل معه��م على �أنه��م خملفات
�صح��ف ومطاب��ع ،وفر�سان دوني��ون يف ف�ضائيات م�أجرة
ل��دول و�أجه��زة �أم��ن وبن��وك ومراب�ين ومل��وك غ�سي��ل
�أموال .حتى اجلوائز ورفع القبعات ،ف�إنها تذهب لعلماء
االجتم��اع والأدباء �أو �ضباط ال�شرطة� ،أما ال�صحافيون،
فهم حتت النقد �أو مدع ّون هام�شيون على �أطراف حفالت
الإنتاج االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�صادي.
�س�أكت��ب ه��ذه املقالة لأق�ترح خم��ارج للزم�لاء للخروج
من حت��ت ع�صا امل�ساءل��ة ،واقرتاح توجه��ات جديدة يف
التغطي��ات من خالل جتربتي ال�صحافية بعد  19عاما من
عمل��ي مرا�س�لا يف  1996وحم��ررا  2001ومدرب��ا 2005
و�أ�ست��اذا جامعي��ا ومن�سق��ا لوح��دة بح��وث و�سيا�س��ات
الإعالم الآن.
حقل هذه املقالة هو جري��دة احلال اجلامعية ال�صغرية،
الت��ي عملت فيها من��ذ ت�أ�سي�سه��ا مرا�سال ومعلق��ا ومدربا
و�أخريا حمررا مقيما لتدري��ب قرابة  20طالبا �شهريا من

دائرة الإعالم يف جامعة بريزيت.
ثم��ة حتدي��ات كث�يرة ،فالتكنولوجي��ا �ص��ارت امل�ضمون
الذكي ،والكتابة �صارت علما تقليديا غري مفرح ،ال�سيا�سة
�ص��ارت ال�سلطة االوىل يف العل��وم االجتماعية ،الإعالنات
غ�ير ر�شي��دة ،الكتاب��ات ال�صحافي��ة �أغرق��ت نف�سه��ا يف
املعلوماتية فق��ط� ،أو �أ�سندت ربابتها للتعليق ال�صاخب،
وال و�سطية وال و�سيط نا�ضجا يف الو�سائط .هذه جزء من
حمفل نقا���ش �أكادمييي االت�ص��ال وال�صحافة ،وطاوالت
نادرة تتخ�ص���ص يف �صناعة �صحافة تكون املفاعل الأول
يف �إنتاج املعرفة اليومية والتاريخية للجمهور.
�إذن ،م��ا هو دور املح��رر يف الو�سيلة؟ كيف يح�ضر طبخة
التحري��ر؟ ملن يتبع :للجمه��ور �أم لل�سلطة؟ �أية قوالب �أو
ثيم��ات �أو �أف��كار �أو قي��م �سي�ضعها يف متن��اول امل�ستمعني
والقراء وامل�شاهدين ،هل هو م�ؤمتن مثل املفكر على �إنتاج
املعرفة اليومية �أم �أنه موظف ثانوي على هام�ش ر�أ�سمال
املجتم��ع؟ ما الذي ف�شل��ت فيه جتربتي كمح��رر مقيم مع
الطالب ،وما الذي خربته يف عقول الزمالء ال�صغار؟

«التالعب» مع �صاحب اجلاللة اجلمهور

قب��ل �أكرث من مئ��ة ع��ام ،وبعد الث��ورة الفرن�سي��ة� ،شتم
الفيل�سوف لوب��ان اجلمهور ،ويعود كتاب��ه الآن للواجهة
بع��د الربيع العربي« .ثمة حاج��ة ل�شتم اجلمهور» ،هكذا
ق��ال يل �أ�ستاذ �إعالم عربي يف �أح��د امل�ؤمترات .طبعا كالم
�صديقي غري حكيم .ويف املقابل ،ثمة مئة عام من نظريات
االت�صال قبل الآن ،متجد اجلمهور وتن�صبه �آلهة معرفية،
وهو ما حدث يف الربيع العربي ،حيث �صار االعالم �أ�سريا
للجم��وع واالندف��اع اجلماه�يري ،وب�ين ت�ص��ادم هاتني
الو�صلت�ين (جمه��ور يق��ود ال�صحافيني وجمه��ور يقوده
ال�صحافي��ون) ،يجب �أن نعامل �أنف�سنا باحرتام �أكرب ،فال

م�ؤ�شر لقراءة القوالب واحلقول الإخبارية يف املواد ال�صحافية للطالب
القالب الإخباري امل�ستخدم
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احلال

ننقاد وال نقود ،بل نر�شد هذا اجلمهور الهائج على معرفة
يومي��ة ت�ؤهله لبناء ر�أيه ،نخف��ف والءه الأعمى للفكر �أو
الأيديولوجي��ا �أو الأديان ،مبع��ارف يومية من معلومات
وتعليق��ات جتعله يت�سام��ح ويوا�صل امل�ش��ي يف التاريخ
دون �أزمات.

قبل �سنوات ،طلبت من طالبي حممد مرار �أن يكتب تقريرا
�صحافي��ا عن الت�سامح ب�ين ال�صائمني وغري ال�صائمني يف
جامع��ة بريزيت .وزعنا الأدوار على متحدثني مت�شددين
وعلماني�ين ،وجئن��ا ب�أ�صوات ثالث��ة م��ن ذات الفريقني،
لكنه��ا مت�ساحم��ة ،وجعلن��ا (املح��رر واملرا�س��ل) موقفها
بليغا و�سي��دا ،باللغة واجلماليات والوع��ي ،ف�صار لدينا
تقري��ر ي�أخ��ذ اجلمه��ور �إىل منطق��ة ال يتذك��ر فيه��ا موقفه
الأ�ص��ويل ،بل يعم��ل فيه عقل��ه ووعيه ودوافع��ه التخاذ
موقف ،ال التمرت�س على قدميه.
قبل عام ،دفعت �أكرث م��ن طالبة ملناق�شة احلجاب ،كتبنا
تقري��را عن وجود �سبعة �أن��واع من احلجاب يف بريزيت،
موزعة على �سبعة ف�صائل فل�سطينية حتور �شكل حجاب
البن��ات ليطاب��ق طابعه��ا ال�سيا�س��ي .ط��ورت الأم��ر مع
طالب��ي لتكتب وف��اء �صالح فج���أة( :تزاي��د ظاهرة خلع
احلجاب يف بريزيت) ،وينفعل منه القراء على الفي�سبوك
وي�شتم��ون ويهجمون على الفك��رة ويح�صل التقرير على
�أك�ثر م��ن  15م�شاركة يف الفي�سب��وك ويندلع نقا�ش كبري،
�أماتن��ي م��ن اخل��وف على البن��ت القروي��ة الت��ي كتبته.
تابعت النقا���ش من اجلريدة يف ال�شف��ت الليلي ،وتخيلت
�أن ع��راكا بالأيدي �سيحدث ب�ين الطالب غدا يف اجلامعة.
ا�ستيقظ��ت مبك��را وتابع��ت التعليق��ات عل��ى الفي�سبوك،
وفج���أة ،اكت�شفت �أنه��ا انتهت اىل ا�ستنتاج��ات من قبيل:
(هذا عمل �صحافي�ين) .ال �أعرف �إن كانت اجلملة تهكمية
�أم �أن يف باطنه��ا ا�ستئمانا لل�صحافيني على �إثارة النقا�ش

املعريف .ملت للمعنى الثاين ،وفرحت �أميا فرحة ،وذهبت
للجامع��ة مليئا بال�سعادة .جنحت فكرة التقرير .جنحت
ج��ر�أة ال�صحافي��ة ال�صغرية .جنح اجلمه��ور يف املعرفة
والنقا���ش� .ص��ارت فك��رة خل��ع احلج��اب خ��ارج �سلطة
اجلمه��ور وال�صحافي�ين ،يف م��كان �آمن ال �أع��رف �إىل �أين
�سي�أخذه��ا ،لك��ن العملي��ة التجريبي��ة �آمنة ،وم�ؤك��د �أنها
�ست�صل �إىل واقع �أف�ضل مما كانت عليه.

التالعب مع �سلطة اجلمهور

اخلال�ص��ة م��ع اجلمهور :يج��ب �أن نتالعب مع��ه وبه ،ال
نراه م��ن عني لوبون العرقي��ة والفا�شية فننت��ج له �إعالم
التنومي املغناطي�سي ،وال بعني احلياد واملو�ضوعية التي
كت��ب لها كث�يرون ،وال نتمرت�س يف ت�صنيف��ات الثنائيات،
ك�أن نك��ون �إما مع اجلزيرة �أو االخبار اللبنانيةCBC ،
امل�صري��ة �أو  21االخواني��ة املغلق��ة ،ب��ل م��ع توجه��ات
�صحافية غري عميقة�( ،أخروية) على ر�أي عزمي ب�شارة،
ال تتوق��ع نهاي��ة الإنت��اج ،وتك��ون على ط��رف اجلمهرة،
تقول �شيئا �آخر مفي��دا للجمهرة وعك�سها ،معها و�ضدها،
حتر���س النقا�ش وال تتوق��ع نهايته� ،إىل �أن تفيء اجلمهرة
�إىل ر�أي �أو ال ر�أي ،فالعملي��ة يف جوهره��ا ه��ي الإنت��اج
ولي�س النتيجة.

الالموقف يف حياة ال�صحايف

كل الالموقف هذا ،مل �أتعلمه من نظريات الإعالم املحكمة
يف اجلامع��ة ،بل م��ن مزاح �سهرات اتبعت��ه مع �أ�صدقائي
الكات��ب زي��اد خدا���ش والناق��د الرتبوي مال��ك الرمياوي
و�أ�ست��اذ اجلامع��ة �أ�سامة امليم��ي ،ف�أنا ال�صح��ايف بينهم،
ويطلب��ون مني �أن �أقول ر�أيي ،يف موق��ف لب�شار الأ�سد �أو
يا�س��ر عرف��ات ،ف�أطلب منه��م �أن يطلبوا �ش��كل �إجاباتي،
ه��ل يريدونن��ي مع �أم �ض��د ،و�أنا جاهز مل��ن يدفع ح�ساب
الطاول��ة ،ف�أجند كل عقل��ي ولغتي و�إمياءات��ي ومناطقي
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اخلبيث��ة واحلميم��ة ،و�أجي��ب ب��كل �إمي��ان �أنن��ي هكذا،
فن�ضح��ك جميعا ،وفج���أة ،يطلب �أحدهم من��ي �أقول ر�أيا
�آخ��ر خمالف��ا ومناق�ض��ا ملوقف��ي ال�ساب��ق ،ف�أق��ول ب��ذات
التقني��ات ،وي�ساعدونن��ي ه��م ب�سع��ادة وب��كل جدي��ة يف
لب���س القن��اع ،فنكت�ش��ف جميعن��ا �أن اللعب��ة حمرتم��ة
علمي��ا ،وفككتنا قب��ل النقا�ش و�أثن��اءه وبعده من املوقف
الأ�صويل �أو املتوق��ع ،وفتحت بابا للمعلومات واملقابالت
واملقارب��ات ،وجهزت م�ساحة دميقراطية لتبادل املواقف
والتناق�ضات ،ف�أفرح كثريا ونوا�صل لعبة ال�سهرات هذه.
وه��ذا م��ا ي�ؤك��ده ال�صحافي��ان كوفات���ش وروزن�ستيل يف
كتابهم��ا «عنا�صر ال�صحافة ،ح��ول املهنة كمنتدى عام»،
وردا عل��ى �س�ؤال�ين وجيهني :م��ا الذي ينبغ��ي �أن يعرفه
ال�صحافي��ون؟ وم��ا الذي ينبغ��ي �أن يتوقع��ه اجلمهور؟
و�إجابت��ي املتوا�ضع��ة هن��ا ع��ن تفكي��ك جمه��ور الآراء
وجمهور الأفراد وجمهور ال�صحافيني ،و�إحياء املمار�سة
الذاتي��ة م��ن ال�صحافة واجلمه��ور و�إطالق فن��ون الأداء
العملي وابتكار احلياة اليومية التي قالها دو �سارتو قبل
 35عاما ومل ينتبه له �أحد ،لأن جنومية فوكو كانت تبني
�سلط��ة معرفية حتى وهي تفكك املعرفة ،وهذا لي�س عيب
الأخري ،بل عيب اجلمهور ونخب الإنتاج االجتماعي.

الالتوقع هو احلل ..الالموقف �أي�ضا

ال�صحافي��ون �ضد الزواج املبك��ر ،اخليال االجتماعي عن
متزوجة على مقاعد املدر�سة �أو الكلية مليء بالهواج�س،
عمال��ة الأطفال انهيار ح�ضاري و�أخالق��ي ،الرئي�س ي�أخذ
فل�سط�ين يف املفاو�ض��ات �إىل الهاوي��ة ،ارتف��اع مدي��ات
�صواريخ املقاومة �ضامن كبري لالنت�صار على �إ�سرائيل..
هك��ذا يعتق��د ويكت��ب ال�صحافي��ون ،معرف��ة م�سبق��ة
اال�ستنتاج ،و�أنا �شخ�صيا يف تدريبي للطالب� ،أرتكب خط�أ
فاح�ش��ا ع�بر �إطالقهم �إىل مي��دان بعنوان متوق��ع للتقرير
ال�صح��ايف� ،أخال��ف الأكادميي��ا و�سلوكي��ات املمار�س��ة،
ولكني بحاجة �إىل هذا اخلط�أ كي �أ�شعل �شغفهم و�أقول لهم
�ست�صل��ون �إىل هناك ،حيث العنوان املبج��ل املتفق عليه.
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لكن يف التنفيذ ينف��رط كل �شيء ،وتنتج ممار�سة املجتمع
نف�سها ب�أ�شكال جديدة.
مث ً
�لا :ذات م��رة ،كتب��ت الطالبة رن��اد ال�شربات��ي تقريرا
�صحافي��ا عن متزوجات على مقاع��د الدرا�سة ،متزوجات
مبك��را ،وق��اد �سري التقرير �أثناء تنفي��ذه �إىل حاالت زواج
مبك��ر ناجح��ة ،و�إىل طالب��ات متزوج��ات وحوام��ل عل��ى
مقاع��د الدرا�س��ة يح�ص��دن عالم��ات �شرف .وم��رة كتبت
الطالب��ة ريتا �أبو غو���ش بدفع مني تقري��را عن �صواريخ
املقاوم��ة ،وح�صلن��ا م��ن متخ�ص�ص�ين عل��ى حتليل ذكي
ي�ش�ير �إىل �أن ق�ص��ر مدي��ات ال�صواري��خ �أو ا�ستخ��دام
�صواري��خ �ض��د الدروع ق��د تره��ق الإ�سرائيل��ي �أكرث من
�صواريخ ت�صل اخل�ضرية.
الأمثل��ة كث�يرة عل��ى �أن التوقع ه��و �أ�سو�أ حام��ل لإعادة
�إنت��اج الثيم��ات يف التقاري��ر ال�صحافي��ة ،وه��و م��ا مي�ل�أ
ال�صح��ف اليومية والوكاالت والف�ضائي��ات بتقارير تقود
�إىل ال �ش��يء� ،صحي��ح �أنه��ا مليئ��ة باملعلوم��ات ،ولكنه��ا
تبق��ي عقل اجلمهور حمايدا و�ساكن��ا ،لكن الدخول حلقل
التقري��ر ال�صح��ايف بروحي��ة الالتوقع� ،ست���ؤدي بالت�أكيد
�إىل �إنتاج �صحايف اجتماعي �أك�ثر دميقراطية لال�ستنتاج،
وب�سلطة رقم ومعلومة �أخ��ف وط�أة على العقل ،وبفتحة
�أفق �أو�سع للجمهور كي يعيد بناء معناه اليومي وابتكار
حيات��ه (دو �سارت��و) ح��ول املعرف��ة واال�سته�لاك الآمن
واملنتج يف ال�صحافة واالت�صال.

«غلطات» و�إ�ضافات يف التجرية

09

راجعت لغر�ض �سيمنار �صحيفة اجلامعة 12 ،عددا �صدرت
يف العام  ،2014ور�صدنا هنا م�ساهمات الطالب الذين دربتهم
عل��ى الكتابة ح��ول ق�ضاي��ا اجتماعية و�سيا�سي��ة وتوجهات
�أخ��رى ،وخ�ص�صن��ا الق��راءة التحليلي��ة للقوال��ب الت��ي
ا�ستخدمها الطالب ،وللحقول التي م�شى فيها املتدربون ،كما
ظهرت يف اجلدول املن�شور يف ال�صفحة ال�سابقة.
من الأخطاء التي ارتكبتها ،كما يظهر يف التحليل الرقمي،
�أن التقاري��ر ذات الطاب��ع ال�سيا�سي حت�ص��د ن�سبة عالية

ت�صل �إىل  ،%23.7وهذا يجب تقليله مع اجليل اجلديد من
ال�صحافي�ين ،لي�س لإلغاء اهتمامهم ال�سيا�سي ،بل لتنويع
عامل �إنتاجهم يف امل�ستقبل ،املليء بالأخبار ال�سيا�سية.
التحقيق االجتماعي
�صحيح �أنني منذ بد�أت العمل على تدريب الطالب يف احلال،
و�أنا �أقول �إنني �صاحب �شاكو�ش يف ال�صحافة الفل�سطينية،
ينق��ر بهدوء لإنتاج تنوع��ات يف الأخبار ع�بر حتقيقات �أو
را�ض عن الرق��م املنتج
تقاري��ر اجتماعي��ة� ،إال �أنن��ي غ�ير ٍ
ع��ام  ،2014فن�سبة التقرير االجتماع��ي ت�صل �إىل % 33.4
فقط� ،صحيح �أنها ن�سبة �أعلى من ال�سيا�سة وباقي توجهات
املواد اخلربية ،لكن يجب زيادة هذه الن�سبة.
وبخ�صو���ص اخل�بر ،ف���إن طبيع��ة اجلري��دة كمطبوع��ة
�شهري��ة ال ت�سم��ح يل �أن �أعط��ي الطلبة مهمة كتاب��ة �أخبار
فيه��ا .وفيم��ا يخ���ص املق��ال ،فل��ي ر�أي يف املو�ض��وع� :إن
تدريب الطلبة على الإنتاج الإخباري بعيدا عن توجهاتهم
و�آرائه��م يف �أول طري��ق ممار�سة ال�صحاف��ة ،هو املخزون
الأه��م حل�صولهم على فر�ص عمل ورواتب �أوال ،وهذا مهم
بالن�سبة يل ،وثانيا� :إن التدريب على القوالب اخلربية التي
ال ر�أي فيها يراكم خمزون الطالب يف الر�أي ،بل ي�صنع مع
ال�سنوات الر�أي ،وثالثا� :أرى �أن املقالة اجلديدة ت�أتي بعد
�سنوات من اخلربة يف ر�أي الآخرين وت�أتي ناجحة بعد �أن
يقر�أ ال�صحايف مليون ر�أي قبل �أن يكتب ر�أيه.

�صحافة االقت�صاد اخلا�سر

هن��اك جن��اح� ،إىل ح��د م��ا ،يف ال�صحاف��ة االقت�صادي��ة،
�صحيح �أن ن�سبة  %8.3قليلة ،ولكنها البداية ،وبالإمكان
تطويره��ا يف تدري��ب الط�لاب به��دوء ،ع�بر التقاري��ر
والق�ص���ص والتحقيقات ،مبعزل ع��ن امل�ساحات ال�سائدة
تغطيته��ا يف الإعالم املحلي ،وموا�ضي��ع االقت�صاد كثرية
خ��ارج �أخب��ار العالق��ات العام��ة لل�ش��ركات والبن��وك
واملوازن��ة العام��ة .ال�صحافة االقت�صادية ق��د نحققها يف
ق�ص���ص الفقر والتدبري الأ�س��ري والقرو�ض واملديونيات
والرواتب واحلوافز و�أ�سع��ار اال�ستهالك وجودة املنتج

وق�ص���ص جن��اح ر�أ�سمالي��ات �صغرية وع��داالت توزيع
م�ضروب��ة ،ويف �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سي��ة .التجربة مليئة
مب�شابك �إخبارية قد جتدها يف خرب اقت�صادي ق�صري جدا،
لو تو�سعت فيه ،ف�ستكتب تقريرا اقت�صاديا واجتماعيا له
وزن و�صلة بالواقع �أكرث بع�شرات املرات من اخلرب.

الرتبية الإعالمية والرقمية

جنحن��ا يف م�ؤ�ش��ر ا�شتغل��ت عليه من��ذ بداية الع��ام ،ا�سمه
االعتناء ب�صحافة ال�صحافيني؛ م�ستجدات املهنة ،والرتبية
الإعالمي��ة والرقمي��ة ،و�صحاف��ة التحق��ق ،والإعالن��ات
امل�ضللة ،و�صحافة امل�ستهلك ،و�إدارة الها�شتاغ ،والقر�صنة
الإلكرتونية ،والرتبي��ة والتوا�صل االجتماعي .هذا امل�ؤ�شر
يظهر يف الأرقام بن�سبة  ،%10.5وبالإمكان تكبري الن�سبة يف
امل�ستقبل .وقلت :جنحنا ،لأن الإعالم املحلي ال يعتني بهذا
التوج��ه الإخباري ،بل يعتني باالنتاجات التقنية ،ولكنه ال
يدر�س ويحلل ويقي�س علم اجتماع ال�سلع الإلكرتونية.
�أخت��م ورقتي بدون تو�صيات ،ولكن �أذكر �أن من ح�صدوا
اجلوائ��ز ال�صحافية يف ال�سنوات الأخرية ،ا�شتغلوا على
كتاب��ة الأخب��ار ل�سنوات طويل��ة ،ولكن اجلائ��زة جاءت
م��ن تقرير اجتماع��ي �أو حتقيق �صحايف عل��ى ال�سطح مل
ينتب��ه له �أحدن �أو م��ن ق�صة تدور �أحداثها يف �أحد الظالل
البعيدة عن الأحداث ال�سيا�سية املركزية.
لي���س عيب��ا �أن نق��ول �إن الإعالم الفل�سطين��ي الذي فرحنا
لقيام��ه بع��د ال�سلطة يتح��ول الآن �إىل �إع�لام م�ؤ�س�ساتي،
ولي���س جماهريي��ا وال حتى فردي��ا ،و�إن جمهوره ا�ستغل
ظه��ور الإع�لام الإلك�تروين ليدير ظه��ره للإع�لام القائم.
ونح��ن بحاج��ة �إىل موجة قوي��ة من «النق��د الأن�سني» يف
الإع�لام ،على ر�أي �إدوارد �سعي��د ،نقد يعرف مكانه و�أنه
ال ي�سعى ليكون بديال بل يف معظم وقته يقدم االقرتاحات
لنف�س��ه وخل�صومه ،لأنن��ا �شركاء يف النج��اح و�شركاء يف
اخل�سارة بذات املقدار.
* �أ�ستاذ الإعالم يف جامعة بريزيت
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ب����ي���ن رواي����������������ة اخل�����ب�����ر ون�����ق�����ل�����ه٭
سام بحّور٭٭

لكل ثقاف��ة رواياتها اخلا�صة� ،سواء كانت للت�سلية �أو التعليم �أو
احلف��اظ على الرتاث الثقايف �أو غر�س القيم الأخالقية .وكثري ًا ما
تعال��ج هذه الروايات �أكرث من هدف يف � ٍآن واحد .وغالباً ما تتكرر
ه��ذه الروايات داخل الأ�س��رة �أو املجتمع ككل .وه��ذه الروايات
غالب��اً م��ا تت�سم بطاب��ع اخلرافة ،لكنه��ا غالباً تت�ضم��ن �إيحاءات
ح��ول احلقائق الكامنة خلفها� .إن دورة حياة الرواية من الواقع
�إىل اخلي��ال حم��ل نقا�ش يف وقت الح��ق ،ولكن دعون��ا ن�أخذ بعني
االعتب��ار �أن الو�سيلة الأ�سا�سية للرواية ه��ي الو�سيلة ال�شفوية،
و�أن مزيج��اً م��ن احلقيق��ة واالرجت��ال والتنميق ع��ادة ما يكون
موجود ًا يف ن�سختها النهائية.
الأخب��ار ،م��ن ناحي��ة �أخ��رى ،هي �ش��كل خا�ص م��ن �أ�ش��كال �سرد
الرواي��ة .والأخب��ار بحد ذاته��ا �صناعة تعتمد عل��ى مِ هَن متعددة
تعم��ل بتتاب��ع لإنت��اج الرواي��ات الإخباري��ة ،والت��ي للأ�س��ف تتم
غربلتها و�إعادة �صياغتها م��ن خالل نظرة معينة خلدمة جمموعة
حم��ددة م��ن القيم والأه��داف .ع�لاوة على ذل��ك� ،إن جم��ال عمل
الأخب��ار يف ظل ال�سرع��ة املتناهية والع��امل املرتبط رقمي��اً ب�شكل
فائ��ق يف ع�صرنا احل��ايل �أ�صبح �أكرث تخ�ص�صاً من �أي وقت م�ضى،
م��ع وجود �أجن��دات �أعم��ال متناف�سة ب�ش��كل متبادل� ،س��واء �أراد
قط��اع الإعالم االع�تراف بذلك �أم ال .لقد �أ�صبح��ت املو�ضوعية يف
عامل ال�صحافة �شيئاً من خملفات املا�ضي ،ونادر ًا ما توجد ،وغالباً
ال يتم ال�سعي وراءها يف عرو�ض �إنتاج وتقدمي �أخبار اليوم.
�إن عالق��ة الأخبار ب�سرد الرواية هي مبثابة عملية �إنتاج الزيتون
بالن�سب��ة للم�ستهل��ك .فاملن َتج النهائي� ،س��واء كان زيتوناً �أخ�ضر
ممتلئ��اً �أو خ�بر ًا مكتوباً
ب�ش��كل جيد ،يبدو رائع��اً للوهلة الأوىل،
ٍ
ولك��ن ال�ش��كل ال ميث��ل �س��وى جزء م��ن ال�ص��ورة .ولك��ي ي�صل
الزيت��ون اللذيذ �إىل مائدتنا ،ف�إنه يحت��اج �إىل عمل جماعي مثابر؛
حي��ث تتطلب كل مرحل��ة من مراحل دورة حي��اة الزيتون خربة
مهني��ة خا�ص��ة به��ا .فاملُ�� َز ِارع يغر���س الأ�شج��ار متباع��دة قلي ًال
بع�ضه��ا عن بع�ض ،ثم يقوم بت�سميده��ا ،وتقليمها بعد كل مو�سم
ح�صاد ،ثم يتحمل قاطفو الزيتون العبء الأكرب من العمل ،حيث
يقوم��ون بتجريد ف��روع الأ�شجار من الثم��ار ،وغربلة املح�صول
من الأوراق ،وتعبئته وجتهي��زه للع�صر .وتع�صر ثمار الزيتون
بوا�سط��ة عمال حمرتفني �آخري��ن ي�ستلمون الزيت��ون ويحولونه
�إىل زي��ت ذهبي اللون .وبعد جني الزيتون ،يت��م تقليم الأ�شجار.
ه��ذا ف��نٌ ق��دمي ،ال يق��وم ب��ه ُمزارع��ان اثن��ان بنف���س الطريق��ة.
واله��دف من التقليم هو زيادة و�ص��ول ال�ضوء والهواء �إىل داخل
ف��روع الأ�شجار ،للحد م��ن الآفات والأمرا���ض ،واحليلولة دون
�شيخوخ��ة تلك الفروع ،ويت��م التخل�ص من الف��روع امليتة .فلكل
مرحلة خمت�صون بها ،وكل منهم يعتمد على املرحلة التي �سبقت
عمله ليتمكن من تنفيذ مهامه ،ومن َث َّم امل�ضي �إىل املرحلة املقبلة.
و�إذا �أُ�س��يء التعامل مع �أي مرحلة ،فقد يختلف طعم الزيتون �أو
الزي��ت .و�أ�صح��اب اخلربة ي�ستطيعون م��ن الوهلة الأوىل متييز
مدى �ضعف العملية.
وعملية �صناعة الأخبار ت�شبه �إىل حد كبري عملية �إنتاج الزيتون.
يحدث اخلرب؛ َث َّم يقوم �صحايف حمرتف بتغطيته .وخالل مرحلة
�صناع��ة اخلرب ،يت��م جمع �أجزاء مهمة م��ن املعلومات ف�ض ًال عن
بيان��ات لي�ست لها �صلة بالأخبار� ،أو روايات ال ميكن التحقق من
�صحتها .ويدقق ال�صح��ايف اجليد الكثري من املعلومات اخلاطئة
�أو م��ا لي�س��ت لها �صلة باخل�بر ،وبعدها ميرر اخل�بر �إىل املحرر.
وك ُمق ّل��م �أ�شج��ار الزيت��ون ،ي�سلط املح��رر ال�ض��وء على اخلرب،

وي�ستغن��ي عن الروايات التي ال ميكن التحقق من �صحتها .وبعد
ذلك ،يتم الت�أكد من امل�صادر ومراجعة احلقائق .وبعد تنفيذ هذه
العملي��ة فق��ط ،ميكن للخ�بر �أن ينتقل �إىل مراح��ل �أخرى جديدة
كلياً ،و�صو ًال ملرحلتي الن�شر والتوزيع.
ويت�ض��ح م��ن ت�صوي��ر ه��ذه العملي��ة املوج��زة �أن دورة حي��اة
اخل�بر ما ه��ي �إال دورة ي�سعى من خاللها كل �صحايف حمرتف �إىل
ا�ستخ��دام مهارات��ه يف نقل اخلرب �إىل الق��ارئ ب�أكرب قدر ممكن من
املعلوم��ات املفي��دة وبجمي��ع الو�سائل املمكنة (�أج��ر�ؤ على قول
"مو�ضوعية") ،بالرغم من نفوذ ال�شركات فيما يتعلق بالأخبار
التي يتم نقلها وتراجع املو�ضوعية يف ع�صرنا احلايل.
�إذ ًا ،ما عالقة ذلك كله بفل�سطني ،و�صناعة الأخبار؟ الكثري.
قب��ل االنتق��ال �إىل املجتمع ال��دويل ،دعونا نركز قلي ً
�لا على �سوق
الأخب��ار املحلي .فالعملي��ة تعاين خل ًال فادح��اً با�ستثناءات قليلة
ج��د ًا .وكالزيت��ون ،تنبث��ق الرواي��ات ك�أخبار ،ولك��ن لأي متابع
جي��د للأخب��ار ،ال ت��زال هن��اك رغب��ة كب�يرة يف احل�ص��ول على
املزيد من التفا�صيل م��ن وكاالت الأنباء ال�سائدة لدينا .لن �أطيل
احلديث ع��ن �أوجه الق�صور يف النظام ،ولكنن��ي �أت�ساءل :كم هو
ع��دد املرات الت��ي مت فيها نق��ل ر�أي من الآراء عل��ى �أنه خرب� ،أو
مت فيه��ا تقدمي �إعالن جتاري على �أن��ه رواية �إخبارية؟ وكم عدد
ال�شخ�صي��ات العام��ة �أو التجارية التي قام��ت ب�صياغة رواياتها
اخلا�ص��ة ون�شرها كما ه��ي ،ب�أخطائها اللغوي��ة والنحوية وغري
ذل��ك؟ والأ�سو�أ من ذلك كل��ه ،كم عدد ال�صحافي�ين الذين يتلقون
روات��ب من م�ص��ادر �أخرى غري اجله��ة التي يعمل��ون لديها ،من
�أج��ل الرتويج ل�شخ�ص �أو �شركة �أو م�سار �سيا�سي معني؟ الوقت
لي���س منا�سب��اً لتقيي��م �أوجه الق�ص��ور تلك ،ولك��ن دعونا نعرتف
بوجوده��ا ،ونفه��م جيد ًا �أنه��ا ت�شكل عائق��اً كبري ًا لدخ��ول �سوق
الأخبار العاملية الأكرث تطلباً وجدية.

العودة �إىل رواية اخلرب

يف املجتمع��ات الت��ي تع��اين م��ن اال�ضطه��اد ،كمجتمعن��ا ،تلع��ب
جيل �إىل �آخر،
الرواي��ات دور ًا حا�سماً يف نق��ل تاريخ ال�شعوب من ٍ
ف�ض ًال عن تاريخ ن�ضالهم من �أجل احلرية.
نحن نروي اخلرب ب�شكل جيد جد ًا.
ق��ام البيت الدمنارك��ي يف فل�سط�ين م�ؤخر ًا بعر�ض فيل��م وثائقي
جدي��د باللغة الإجنليزي��ة (مرتجم �إىل العربي��ة) للمخرج مهدي
فليف��ل ،عنوان��ه "الع��امل لي�س لن��ا" وتعر�ض النتق��ادات الذعة.
عندم��ا كان مه��دي يف التا�سعة من عمره ،انتق��ل �إىل الدمنارك مع
والديه .وم��ع تقدمه بالعمر ،اعتاد كل �صي��ف العودة �إىل م�سقط
ر�أ�سه "خميم عني احللوة" لالجئني بجنوب لبنان ،حيث ال يزال
ج��ده وعمه و�أع��ز �أ�صدقائ��ه يعي�شون هناك حتى ه��ذه اللحظة،
بالإ�ضاف��ة �إىل  70,000الج��ئ فل�سطيني �آخ��ر .ومن خالل ثروة
كبرية م��ن الت�سجيالت ال�شخ�صية ،و�أر�شي��ف العائلة ،وال�صور
واللقط��ات التاريخي��ة ،ي�ص��ور الفيل��م ثالثة �أجي��ال يعي�شون يف
املنف��ى ،ويعط��ي �صورة حميم��ة تغلب عليه��ا روح الدعابة ،عن
الفراغ املطلق الذي يهيمن على حياتهم اليومية.
ق�ص��ة مهدي ه��ذه ق�صة حقيقي��ة ،مدعومة ب�شخ�صي��ات و�أماكن
حقيقي��ة وملحات قا�سي��ة جد ًا م��ن م�أ�ساتنا الواقعي��ة .من �ضمن
الفنان�ين الآخري��ن بينن��ا ،الكاتب��ة فِ��دَى جري���س ،الت��ي ت��روي
ق�ص�ص��اً ل�شعبن��ا بطريق��ة خيالي��ة خفيف��ة ،ولكن ب�إط��ار واقعي
ميك��ن من خالله لأي �شخ�ص يعي�ش هذا الواقع �أن يفهمه ب�سرعة
و�سهول��ة .فِ��دَى م��ن قري��ة ف�سوط��ة الفل�سطيني��ة ،القريب��ة من
احل��دود اللبنانية .من خالل ق�ص�صها العربية الق�صرية "حياتنا
ال�صغ�يرة" و "اخلواج��ا" ،ت�ص��ف احلياة اليومي��ة يف قريتها يف
اجللي��ل ،الت��ي ميك��ن �أن تكون قري��ة يف �أي مكان �آخ��ر يف العامل.
وبح���س فكاهي ،وروح دعابة و�شعور دائم بالواقع� ،سلطت ِفدَى
ال�ضوء على حياة القروي�ين الفل�سطينيني وجتاربهم ومعاناتهم
اليومي��ة يف �إطار كوميدي خفيفِ .فدَى هي �إحدى ُك َّتاب الق�ص�ص
الق�ص�يرة لدينا ،ولها هدف كمعظم ُك َّتاب الق�ص�ص .وهدفها ،كما
يب��دو بو�ضوح ،ه��و �إعط��اء الطابع الإن�س��اين لل�شع��وب املعذبة
وامل�ضطهدة ،ويف الوقت ذاته ت�سلية القارئ طوال الوقت.
ومن اجله��ود الأخرى العظيمة لرواية ق�صتن��ا الواقعية ،رواية
"ال�سل��ك" باللغة العربية ،التي كتبه��ا ال�سجني املحرر ع�صمت
من�ص��ور ،ال��ذي �أم�ضى  20عام��اً من حياته يف �سج��ون االحتالل

الإ�سرائيلي .ع�صمت م��ن دير جرير يف ال�ضفة الغربية .يف كتابه،
ي�ص��ور غزة ،املكان الذي مل تط�أه قدمه ق��ط .ت�صوره الكامل عن
غزة جاء من املعلومات التي ح�صل عليها من زمالئه املعتقلني من
غ��زة .وبع�ض الأ�شخا�ص من غزة الذين قر�أوا الكتاب �أفادوا �أنه
ا�ستطاع و�ص��ف الواقع يف غزة �أف�ضل من �أولئك الذين يعي�شون
فيها .وللأ�سف ،مل يتم ترجمة الكتاب �إىل اللغة الإجنليزية �أو �أي
لغ��ة �أخرى ال�ستقطاب جمهور �أكرب� .إن حاجز اللغة ي�شكل عائقاً
كبري ًا جد ًا �أما نقل رواياتنا على نطاق وا�سع.
ً
�أن��ا واثنان من الزم�لاء الأمريكيني كانت لن��ا �أي�ضا حماولة لنقل
الرواي��ات اخلا�ص��ة بال�شع��ب الفل�سطين��ي .تل��ك املحاولة كانت
بع��د ح��رب اخللي��ج الأوىل يف الع��ام  ،1991وا�ستهدف��ت الر�أي
الع��ام يف الغرب .وقد اخرتنا يف حين��ه التاريخ ال�شفوي كو�سيلة
للتعب�ير ،حي��ث �شرعن��ا بجم��ع ونق��ل عينة م��ن رواي��ة ال�شعب
الفل�سطين��ي ب�أكمل��ه� -أولئ��ك الذي��ن يعي�ش��ون حت��ت االحت�لال
الع�سك��ري ،و�أولئ��ك الذي��ن يعي�ش��ون يف �إ�سرائي��ل ،والالجئ�ين
والآخري��ن الذي��ن يعي�ش��ون يف ال�شت��ات .وكانت النتيج��ة كتاباً
بعنوان" ،الوط��ن :التاريخ ال�شفوي لفل�سط�ين والفل�سطينيني".
والزمي�لان الأمريكي��ان الل��ذان �ش��اركاين ه��ذه التجرب��ة هم��ا:
�ستوت��ن لين��د ،وهو م���ؤرخ �أمريكي معروف ،وكات��ب ونا�شط يف
جم��ال احلق��وق املدني��ة ،وزوجته� ،ألي���س لين��د� ،صاحبة كتاب
"لن نذهب :ح�سابات �شخ�صية ملناه�ضي احلروب" .ومل نكتف
بجم��ع روايات �أ�شخا�ص من خمتلف مناحي احلياة فقط ،ولكننا
قمنا �أي�ضاً ب�صياغة تل��ك الروايات ب�شكل مهني  -غربلة الزيتون
م��ن الأوراق  -ثم قمن��ا بدعم ما �سجلناه بدق��ة �شديدة من خالل
مراج��ع م�ستقل��ة .وهكذا ،مت توثي��ق الكتاب على نط��اق وا�سع،
وبذل��ك ،ف�إن الروايات لها �شرعية كب�يرة من وجهة نظر القارئ.
�شهادات ك�شهادة الراحل��ة �أليك�سا ناف ،امل�ؤرخة ال�سابقة مبعهد
�سميث�سوني��ان ،منحتنا ال�شعور بالر�ضا كونها علمت �أننا �ساهمنا
يف عم��ل مهم ج��د ًا؛ حيث كتبت ناف �أن كت��اب الوطن "م�ؤثر جد ًا
كل من التاريخ
ويحرك امل�شاع��ر ..وم�صدر ال يقدر بثمن لدرا�سة ٍ
االجتماعي للفل�سطينيني ون�ضالهم من �أجل وطنهم".
للرواي��ات طرق عدي��دة للو�ص��ول �إىل جمهور وا�س��ع ،والأخبار
لي�ست �سوى واحدة منها.

الآلة الأخبارية

�إن ع��دم كوين �صحافيا �أو �إعالمياً حمرتف��اً يجعلني �أتردد يف
و�ضع �آليات حول ما يتوجب حدوثه لتحويل روايات �شعبنا
�إىل �أخب��ار ،ال جمرد رواي��ات حول ن�ضالنا م��ن �أجل احلرية
واال�ستق�لال ،و�إمنا روايات �شعبنا حول كل �شيء ،مثل :من
نحن ،وكيف نعي�ش ونح��ب ،وكيف نخترب حتديات احلياة،
وكي��ف نتعام��ل م��ع املعان��اة الت��ي نعي�شه��ا ،وكي��ف نزرع
طعامنا ،وكي��ف نرق�ص ،وكيف ن�ستمع للمو�سيقى ،والقائمة
تطول.
�إذا �أردن��ا دخول �سوق الأخبار العاملية ،املتغري ب�سرعة متناهية
واملُ�شب��ع باملناف�س��ة ال�شر�سة ،يجب علينا التميي��ز بني رواياتنا
و�أخبارن��ا .فعندم��ا يت��م حتديد خ�بر جدير بالنق��ل ،يجب علينا
ت�سخ�ير كل جهد ممك��ن لنقله بو�سيلة ت�ص��ل ب�سال�سة �إىل القارئ
العادي ،وذلك من خالل ق�ص�ص �إن�سانية ُت�س َرد يف الوقت املنا�سب
دون زخرف��ة� ،أو مبالغ��ة� ،أو زي��ف ،وتك��ون مدرو�س��ة ومكتوبة
ب�ش��كل جي��د ،وموزعة ب�شكل مهن��ي� ،إ َّال �أن وج��ود عدد كبري من
ٍ
املناب��ر الإعالمي��ة يف ع�صرن��ا احل��ايل ُيعت�بر حتدياً كب�ير ًا �أمام
حتقيق هذا الهدف.
ُخال�ص��ة الق��ول :بالرغ��م م��ن رغبتن��ا العميقة يف خل��ق قطاع
�أك�ثر مو�ضوعي�� ًة و�أقل جتارياً ،لي�س لدين��ا �أي خيار �سوى �أن
نتعلم �صناع��ة الإعالم ،واال�ستثمار يف امله��ارات وامل�ؤ�س�سات
املطلوب��ة ،واال�ش�تراك يف اللعب��ة دون التخلي ع��ن �أخالقيات
املهن��ة �إذا �أردن��ا لرواياتنا �أن تُن َق��ل .والبديل ه��و اال�ستمرار
ب�إر�س��ال الرواي��ات �إىل الآالف من ح�ساب��ات الربيد الإلكرتوين
غ�ير املعروفة والنوم طوال الليل معتقدين �أننا �أحدثنا ت�أثري ًا
عل��ى الع��امل ،بينم��ا يف الواق��ع مل نفع��ل �شيئاً �س��وى ال�ضغط
ب�أمنلة �أ�صبعنا عل��ى زر الإر�سال املوجود على لوحة املفاتيح
لدينا.
* هذا املقال مرتجم عن املقال الأ�صلي باللغة الإجنليزية
** رج��ل �أعمال فل�سطيني� -أمريكي مقيم يف مدينة رام اهلل ،ويعمل م�ست�شار ًا
لل�سيا�سات لدى ال�شبك��ة "�شبكة ال�سيا�سات الفل�سطينية"ُ .ولد ون�ش�أ يف مدينة
ياجنزت��اون ،بوالي��ة �أوهاي��و .ملعرفة املزي��د ،ميكنكم االطالع عل��ى مدونته
الإلكرتونية على العنوان التايل.ePalestine.com :
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ما قاله العاملون يف احلال
كان احلرا�س يغلقون علينا املبنى
وليد مقبول -م�صمم احلال �سابقا

بدايات��ي كان��ت معها .لكن للأ�س��ف مل �أمتكن من اال�ستم��رار� .أذكر �أيامه��ا �أننا كنا
ن�سه��ر ليال ونعم��ل يف الإجازات حت��ى ي�صدر الع��دد .كانت هن��اك �إ�شكالية كبرية
يف كيفي��ة �إع��داد ال�صفح��ات ب�شكلها احل��ايل ،من حي��ث التحري��ر والتدقيق ،حتى
�إخراجه��ا� .أذك��ر م��رة �أننا ت�أخرن��ا يف ال�صدور ب�سب��ب توقيف الع��دد يف املطبعة.
اعرت�ض �أ�صحاب املطبعة على �أحد املقاالت.
ومما ال ميكن �أن �أن�ساه �أنني كنت قد دعوت �أهلي لزيارتي من نابل�س يف رام اهلل يوم
�إجازتي .وقد جاءوا وعادوا م�ساء قبل �أن �أعود �إىل املنزل لأننا كنا منتلك �إ�صرارا
قويًّ��ا عل��ى �إ�صدار الع��دد� .أيامه��ا كان حر���س اجلامع��ة ي�أتوننا م��رارا وتكرارا،
مت�سائلني عن موعد مغادرتن��ا املبنى ،لأنهم م�ضطرون لت�سليم "الوردية" واملباين
مغلقة ،فا�ضطررنا يف كثري من املرات �أن نبقى داخل املبنى والأبواب اخلارجية مغلقة علينا ،وبعد �أن ننتهي ،كنا نت�صل
باحلر�س ليفتحوا لنا الأبواب ونخرج منهكني.
�أيامه��ا كن��ت والأ�ستاذ عارف حجاوي وال�سيدة نبال ثوابتة نعمل ليل نهار يف �آخر �أيام الإ�صدار ،ونبال تت�صل مع املحررين
تارة ومع املدققني تارة �أخرى .ال �أن�سى كيف كان الإنرتنت �أيامها بطيئا و�ضعيفا ،خ�صو�صا عند ا�ستالمنا لل�صور املطلوبة.
وقتها كان الرتكيز على الكاريكاتري ،وهذا ما �شغلنا جميعاً ،ال �سيما مو�ضوع الكاريكاتري امل�صاحب للموا�ضيع والتحقيقات،
وت�أخر الكاريكاتري �أو �ضعف �شبكة الإنرتنت �أو كرب حجم ال�صورة ،ما كان ي�سبب �إرباكا م�ضاع ًفا لإنهاء العدد.
�أجمل يوم بعد هذا التعب هو و�صول اجلريدة من املطبعة .كنا ننتظرها ك�أ�سري �أفرج عنه �أو قريب عاد من ال�سفر .كانت
�أيام��ا متعب��ة ممتع��ة وال تن�سى .وما زالت تفا�صيله��ا را�سخة يف ذهني .كان��ت احلال مولودنا اجلدي��د و�أمامها حتديات
ج�سام لتعي�ش وت�ستمر .ومل يتوقع �أحدنا هذه اال�ستمرارية.

خروج عن جلباب ال�صحافة العربي
�إياد الرجوب -حمرر احلال �ساب ًقا

عرفتُ احلال منذ بداياتها ،قارئا ثم كاتبا فيها فمحررا لها .جتربة �صحافية �أعتز بها،
فيه��ا خروج م ّتزن ع��ن م�ألوف اجللباب ال�صحايف العربي ،وه��ذا ما حتتاجه �ساحتنا
الفل�سطينية يف ظل اجنذاب ال�صحافة املوجودة باجتاه ال�صوت الر�سمي �أو احلزبي
وتهمي�شها �صوت املواطن.
َ
يف احلال دوما رهانٌ على اجلديد ،ال نقل فيها وال تقليد� .أما جواز عبورها الدبلوما�سي
للق��ارئ فهو ابتعادها الوا�ض��ح عن دبلوما�سية الط��رح ،والت�صاقها مببد�أ" :من حق
الق��ارئ �أن يع��رف احلقيق��ة" ،ولهذا ،كثريا م��ا ا�صطدمت مع �صان��ع القرار و�صوال
نهج ّ
خطته لنف�سها منذ عددها الأول.
للمحاكم ،دون �أن يردعها ذلك عن موا�صلة م�سريتها وفق ٍ
م��ن �أه��م ما ميي��ز احلال التكثي��ف بعيدا عن احل�شو ،ف�لا تقع عين��ك �إال على جوهر املو�ض��وع� ،سواء يف العن��وان �أم املنت
�أم ال�ص��ورة �أم الكاريكات�ير ،وله��ذا ف���إن قارئها ي�صل ملراده دون عن��اء البحث يف تفا�صيل مملة ،وه��و بذلك ي�ست�شعر مدى
احرتامها لوقته وعقله وذائقيته ،فيبادلها االحرتام احرتاما.
احلال ،حالة �صحافية فل�سطينية يتمنى غريها �أن يكونها.

تهديدات هاتفية
بثينة ال�سمريي -مديرة امل�شاريع يف مركز تطوير الإعالم

ح�ين بد�أنا احلال قبل ع�شر �سن��وات ،مل يتوقع �أي منا ا�ستمرارها هذه املدة .بالن�سبة
لن��ا ،كانت جتربة جديدة �سنعمل عليها وكلنا رغب��ة مبعرفة �إىل �أين قد ي�صل �صداها.
كان��ت البداي��ة االتفاق على �إ�ص��دار �أربعة �أع��داد ،وقد جنحت .ووجدن��ا �أن �صداها
كان كب�يرا ،فبحثنا عن مزيد من التمويل لأربع��ة �أعداد جديدة ،وا�ستمرت جناحاتها
لن�ستمر يف البحث عن متويل يوفر الأموال الالزمة اموا�صلة �إ�صدارها.
يف بداياته��ا ،كان��ت منوذجا �صعبا ،فقد �سبب��ت لنا الكثري من امل�ش��اكل ،فقد كنا نعمل
با�ستقاللية ومهنية ومو�ضوعية ،وكانت لدينا جر�أة النتقاد اجلميع �أيا كانوا ب�صورة
مهني��ة مدعمة ب�أدل��ة دائما ،وهذا مل ير���ض كثريين .كنا نتلقى العدي��د من ال�شكاوى،
وتعر�ضنا للتهديد ب�شكل مبا�شر عرب الهاتف ،وهذا ما جعلنا يف مرحلة ما نقف لرنى �إن كنا �سن�ستمر بها �أم ال ،لكن ذلك دورنا.
اقتنعنا �أن هذه العقبات دليل �صواب طريقنا الذي ن�سري فيه ،و�شعرنا �أننا يف موقعنا املنا�سب ،وتارة كنا نتهم ب�أننا حما�س،
و�أخرى ب�أننا فتح ،وهذا دليل على ا�ستقالليتنا.
نح��ن فخ��ورون باحل��ال؛ فالكثري من الأ�سم��اء الالمعة كتبت فيه��ا ،ونحن فخورون ب���أن كثريا من طالبنا كتب��وا وما زالوا
يكتب��ون فيه��ا لي�صبحوا �أ�سماء المعة بف�ضلها ،وقد نال بع�ضهم فر�ص عمل بناء على �أعمالهم يف احلال ،وهو ما نعده �إجنازا
نفخر به ب�شدة.
يف �أح��د الأع��داد ،ن�شرنا مقاال فيه انتقاد ملنظمة التحرير ،فجاءتنا تهديدات هاتفية ،فخفنا ،وا�ضطررت للنوم يف بيت رئي�سة
التحرير نبال ثوابتة .كانت فرتة �صعبة ،ومع ذلك ،ا�ستطعنا جتاوزها ،واكت�سبنا القوة على �إثرها.

ريم زبن

عندما كتبت لأول مرة
ح�سام الربغوثي� -إداري يف مركز تطوير الإعالم

بد�أن��ا احلال ع��ام  ،2005على �أن ن�صدر منه��ا �أربعة �أعداد .عملت م��ع الأ�ستاذ كان
ع��ارف حجاوي رئي���س التحرير وال�سيدة نب��ال ثوابتة .كان الع��دد الأول حتديا لنا
كونن��ا �سنخرج بنموذج جريدة جديدة فريدة م��ن نوعها ،تختلف عن منط ال�صحف
ال�صادرة .كان العمل على اختيار املوا�ضيع �سل�ساً .وكان معظم ال�صحافيني بانتظار
فر�ص��ة لكتاب��ة ما يجول يف خاطرهم من موا�ضي��ع ال ي�ستطيعون ن�شرها يف �صحفهم،
فوجدوا فر�صتهم يف احلال .وجنحنا يف العددين الأول والثاين.
طل��ب من��ي الأ�ستاذ عارف كتابة مادة ،وكانت �أول جترب��ة يل يف الكتابة� .أذكر �أن املو�ضوع
كان بعن��وان "الطري��ق �إىل غيني���س" .قابل��ت �شخ�ص��ا كان قد كت��ب عبارة "نع��م لل�سالم"
مليون�ين ومئت��ي �أل��ف م��رة وني��ف .وكتبت م��ادة من �أرب��ع �صفح��ات .طلب من��ي رئي�س
التحري��ر اخت�صاره��ا .و�أ�صبح مو�ضوعي �صفحة �صغرية .وحينما ن�شرت يف الع��دد الثاين من احلال ،كان لها �صدى وا�سع ،وات�صلت
ب��ي وكالة رويرتز وجمموعة من الف�ضائيات املحلية والعربي��ة حتى يتوا�صلوا مع هذا ال�شخ�ص .فرحت جدا بهذا الإجناز ،ف�أحببت
اجلريدة �أكرث .وعملت بجهد �أكرب .كانت مهمتي هي توزيع احلال .ويف العددين الثالث والرابع� ،شاركت �أي�ضا بالكتابة.
وم��ن مهام��ي �أي�ضا متابعة ال�صحافيني الذين كانوا يت�أخرون يف ت�سلي��م موادهم ،ما ي�ضطرنا لإجراء ع�شرات املكاملات يوميا
ملتابعة عملهم .كان عمال مرهقا ،لكننا ا�ستمتعنا لأننا �أوجدنا كيانا بات له ا�سم بارز.
توقف الإ�صدار لعدة �أعداد بعد �إيقاف التمويل .وانتقلت رئا�سة التحرير من عارف حجاوي �إىل نبال ثوابتة .ثم جاءنا بعدها
دع��م ملع��اودة الإ�ص��دار واال�ستمرار باجلريدة ،لي�س لعدد �أو اثنني ،بل لأعوام حتى و�صلن��ا الع�شرة .ومل يخل �أي عدد من
متابعات مع ال�صحافيني .ويف العامني الأخريين ا�ستقطبت احلال طلبة االعالم للكتابة فيها.
�أحد املواقف التي �أخافتني يف �أيام احلال الأوىل عندما كتبنا تقريرا عن حما�س يف فرتة االقتتال مع فتح .كان هناك كاريكاتري
ع��ن حما���س يف ال�صفحة الأوىل ،واملان�شيت عن حما�س .ويف �صب��اح ن�شر العدد ،عند ال�ساعة الثالثة فجر ًا ،ات�صل بي املوزع،
وقال �إن اجلريدة م�سي�سة ،فقد �أوقفت قوات الأمن الوقائي املوزع و�صادرت العدد ،معتقدين �أنها كانت حلما�س.

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

بد�أت �إخراج احلال من العدد ال�ساد�س .ونحن الآن و�صلنا للعدد  .115كانت جتربة
فري��دة م��ن نوعها ،ف�أنا �أعمل يف �صحف �أخرى .لك��ن جتربة احلال كانت جدّا مميزة،
لأن الذي��ن عمل��وا يف احلال كانوا ك�ثرا ،وقد تغريوا عدة م��رات .كانت جتاربنا فيها
منوعة جدا .كانت احلال جريئة يف طرح املوا�ضيع ،وتعر�ضنا كطاقم عمل للم�شاكل
والتهدي��د �أكرث من مرة .والآن ،اختلفت احل��ال و�أ�صبحت جتارب طالبية �أكرث منها
عم��ل حمرتفني ،وهذه جتربة لها مميزاتها � ً
أي�ضا .وكق��ارئ قبل �أن �أكون �ضمن طاقم
العم��ل ،كان��ت احل��ال وما زال��ت ت�ضم موا�ضي��ع ال �أجده��ا يف ال�صح��ف العادية .مل
يك��ن جناح احل��ال ممكنا ل��وال ت�ضافر جهود العامل�ين فيها �شهر ًا تل��و الآخر .وعلى
م��دار ال�سنوات املا�ضي��ة ،كنا نبحث عن و�سائل لتحرير احل��ال من �سيطرة �أي جهة
خارجي��ة ،لإيجاد جري��دة م�ستقلة ال تخ�ضع لقرارات �أحد .وباعتقادي �أننا جنحن��ا يف جعل احلال م�ستقلة ،فنحن نوزعها
ونطلق عددا تلو الآخر دون �أن ي�ؤثر �أحد على م�ضمون اجلريدة.

التجربة يف بداياتها
علي بطحة -املوقع الإلكرتوين

جترب��ة احل��ال ما زالت يف بدايته��ا رغم مرور  115ع��ددا على �صدوره��ا .وقد تباينت
مراحله��ا؛ فق��د كانت يف بدايتها نقدية ،ثم قل النقد نوعا ما .ولأن احلال جريدة طالبية
يف معظمها ،فيجب �أن تكون نقدية ب�شكل �أعلى مما هي عليه الآن؛ لأن الطالب يف حِ ل من
�أي قي��د �أو �أي �سلط��ة مرتبطة به .وبالتايل ،فال ب��د �أن يكون �صوته عاليا حتى لو �أزعج
اجلمي��ع ،فه��ذه هي وظيفة الإعالم ب�ش��كل عام .وب�إمكان احلال االنتق��اد ب�شرا�سة �أكرب
من تلك املتاحة يف اجلرائد احلكومية �أو العامة� .أمتنى �أن تكون م�سرية احلال املقبلة
�أكرث نقد ًا وطرقاً للممنوع.

�أغرق يف القراءة و�أن�سى الر�سم
مراد �ضراغمة -ر�سام الكاريكاتري
كانت جتربتي مع احلال رائعة ومميزة .بد�أت م�شواري فيها يف �سنة  2008وما زلت
�أتذكر �أوىل حماوالتي للتوا�صل مع القائمني عليها لأن�شر ر�سوماتي.
املق��االت املن�شورة باجلريدة ذات طابع خمتلف ومتميز عن باقي ال�صحف التي تنقل
اخلرب كما هو غالبا .وللحال مل�سة مميزة وفيها نوع من الت�شويق يجذب القارئ.
وعندما ت�صلني املواد لأر�سم لها كاريكاتريات ،كنت �أو�ضع دومًا حتت �سيف الوقت.
مطل��وب من��ي جمهود كبري يف وقت �ضيق يف معظم الأحيان ،ويجب �أن �أجن��ز الكاريكاتريات ب�سرعة .وكنت �أغرق يف قراءة
املوا�ضي��ع و�أن�س��ى الهدف الرئي�س وهو ر�سم الكاريكاتري .و�أحر�ص دائما على قراءة احلال لتطرقها ملوا�ضيع مت�س حياتنا
ب�شكل مبا�شر و�ضربها الأمثلة والق�ص�ص على كل خرب ،كما �أن هناك م�صداقية و�شفافية وتنوعا مل �أجدها عند الغري� .أمتنى
جلميع الطاقم التقدم والتطور الدائم.
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نظرة تقييمية لتغطية مفاهيم النوع االجتماعي يف احلال
ناهد أبو طعيمة ٭

�شكل��ت جري��دة احلال ،منذ �صدوره��ا� ،إ�ضافة نوعي��ة ،ال �سيما �أنها
ت�صدر �ضم��ن ر�ؤية �إعالمي��ة خمتلفة �ساهمت بتق��دمي منوذج جديد
لل�صحافة املكتوبة ب�إطارها العام .مع ذلك ،هل �شكلت حالة فريدة يف
التغطية الإعالمية لواقع �صورة املر�أة والرجل يف امل�شهد الإعالمي؟
وهل كانت منربا لطرح الق�ضايا احل�سا�سة لي�ساهم يف تغيري الذهنية
ال�سائ��دة ع��ن �أدوارن��ا� ،أو على الأق��ل خرقها ،يف ظ��ل �صدورها عن
�أهم م�ؤ�س�سة �أكادميي��ة قادرة على ا�ستعرا�ض مناذج مهنية ناجحة
ومذهل��ة؟ و�إىل �أي مدى ابتعدت عن الأمن��اط التقليدية التي ت�سجن
الرج��ال يف خانة ال�سيطرة وترهن الن�س��اء للخ�ضوع ونكران الذات،
كما تكر�سها و�سائل الإعالم املتنوعة بدون وعي بذلك؟

ال�سيا�سة التحريرية

احلال ال توجه املرا�سلني واملحررين للتعاطي مع ق�ضايا الن�ساء
على نحو خا�ص ،ولي�ست لديه��ا �سيا�سة حتريرية مكتوبة جتاه
ق�ضاي��ا النوع االجتماع��ي ،مبعنى �أن هذا م�تروك لفهم وتوجه
ال�صح��ايف ،وم��ع ذل��ك ،تنت�ص��ر احل��ال للن�س��اء عل��ى طريقتها
ب�شكل ما ،من خ�لال الطرق املبا�شر لبع�ض الق�ضايا ،مثل ق�ضية
احلجاب الت��ى طرحت �أكرث من مرة وبزاويا خمتلفة� ،أو ق�ضية
املثليات يف فل�سط�ين� ،أو الزواج العريف� ،أو ت�سليط ال�ضوء على
مناذج خمتلفة ،ك�أول جنارة �أو �سائقة تاك�سي.

حجم م�شاركة ال�صحافيات

يف ق��راءة حلج��م م�شارك��ة ال�صحافي��ات يف احل��ال ،يتب�ين �أنه
ت�صاعدي ،وبالتدقي��ق يف ال�سنوات الأربع الأخرية من -2010
 ،2014يت�ض��ح �أن  59م��ادة كتبته��ا �صحافي��ات حمرتف��ات
وطالب��ات ،وارتف��ع الع��دد �إىل  107مواد يف جمم��وع �إ�صدارات
احل��ال للع��ام � ،2011أي ما يع��ادل  %30من امل��واد املن�شورة.

وازدادت الن�سبة يف العام  2012لت�صل �إىل  %41من املواد التي
كتبتها �صحافيات.
وتتباين م�شاركة ال�صحافيات من عدد لآخر يف �إ�صدارات 2014؛
حي��ث كان �أدناها يف الع��دد  113بن�سبة  15( %45.5مادة كتبتها
�صحافي��ات م��ن جمموع  33م��ادة من�شورة) ،و�أعاله��ا يف العدد
 109بن�سب��ة  23( %72م��ادة كتبتها �صحافي��ات من جمموع 33
م��ادة من�شورة) ،ومبعدل �إجم��ايل ( %59ال�صحافيات كتنب 238
ماده من �أ�صل  404مواد من�شورة) يف عام .2014
وكان��ت م�ساهم��ات ال�صحافي��ات يف �أعداد ع��ام � 2014أعلى من
م�ساهم��ة ال�صحافي�ين (يف الع��دد  102م�ساهمته��ن  %61م��ن
جمم��وع املواد املن�ش��ورة ،وعل��ى الت��وايل ،%59 ،%57 ،%60
 )%58 ،%70 ،%57 ،%72 ،%61 ،%54.5 ،%53با�ستثن��اء
الع��دد  ،113حي��ث امل�ساهم��ة الأدن��ى لل�صحافي��ات بن�سب��ة
 ،%45.5وهي الأدنى حل�ساب م�ساهمة ال�صحافيني.
وميك��ن تف�س�ير امل�ساهمة املرتفع��ة لل�صحافيات ،ك��ون رئي�سة
التحري��ر �سيدة ،وبالتايل ،فت�أنيث امل�شه��د حا�ضر من خالل دفع
ال�صحافيات للكتابة .ومن جانب �آخر ،ف�إن عدد الطالبات يف ق�سم
ال�صحافة يف اجلامعة �أك�بر ،ولذلك ،فم�ساهمتهن �أكرث ،ال �سيما
يف ال�صحاف��ة املطبوعة .وعليه ،ميك��ن اال�ستخال�ص �أن جريدة
احلال ،باملقارنة مع ال�صحف ال�شهرية تعطي امل�ساحة الأو�سع
مل�شاركة ال�صحافي��ات وا�ستقطابهن ،وبال�ضرورة الطالبات ،ما
يح�سب لهيئة التحرير و�إدارة مركز تطوير الإعالم.

ر�صد امل�ضامني الإعالمية م
ن خالل منظور النوع االجتماعي

* ال ب��د م��ن الت�أكيد ب�أن احلال غري متخ�ص�ص��ة يف ق�ضايا املر�أة،
ومع ذلك ،ف�إن حجم تناول ق�ضايا املر�أة فيها ،يف �أح�سن الأحوال،
و�ص��ل �إىل  %33م��ن جمموع الأع��داد ال�صادرة ع��ام  ،2012ومل
يتعد جمموع املوا�ضيع ذات العالقة بق�ضايا املر�أة  15مو�ضوعاً
يف عام  .2010ول��و �أخذنا عام  2014كنموذج ،ف�سنجد �أن ن�سبة
التغطي��ة التي خ�ص�ص��ت لق�ضايا املر�أة بلغ��ت  %28من جمموع
امل��واد املن�ش��ورة يف الع��دد  ،108و�أدناه��ا يف الع��دد  113حيث
بلغ��ت الن�سبة  .%6وبلغ معدل التغطي��ة الإجمايل لكل الأعداد يف
عام  2014ن�سبة  58( %14.4مو�ضوعا من جمموع .)404
* العالق��ة ب�ين امل�شاركة الوا�سعة لل�صحافي��ات يف الكتابة على
�صفح��ات احلال ال تعني بال�ضرورة تناو ًال �أكرب لق�ضايا املر�أة،
فقد بلغت م�ساهمتهن  %72من جمموع املواد املن�شورة يف العدد
 109لع��ام  ،2014وبلغت تغطية ق�ضايا امل��ر�أة يف العدد نف�سه
 %6.2م��ن �إجمايل املو�ضوعات املطروحة ،ما ينطبق �أي�ضا على
الع��دد  ،111حي��ث امل�ساهمة  %70من املو�ضوع��ات املن�شورة
مقابل  %12ملو�ضوعات تخت�ص بق�ضايا املر�أة.
* حتديد �أولويات امل��واد املن�شورة يف �سياق الظروف الوطنية
املختلف��ة الت��ي حتي��ط بالتح�ض�ير ل�ص��دور الع��دد( ،الع��دد
 110لع��ام  2014اخلا���ص باحلرب على غزة تن��اول  19مادة

�صحافية لل�صحافيات مقابل  12ال�صحافيني).
* هن��اك تباي��ن نوع��ي ملمو���س يف نوعي��ة الق�ضاي��ا االجتماعي��ة
والقطاعية املطروحة على خالف الطاغي ال�سيا�سي يف ال�صحف ،ما
بدا جليّا يف عديد من املقاالت التي ترتك ب�صمة وت�أثريا على واقع
امل��ر�أة ،كم��ا هو احلال �أي�ض��ا على الر�أي الع��ام �أو قراء اجلريدة
عك���س ال�صح��ف الأخ��رى .ال�صحافي��ات يتكاث��رن يف ال�صحاف��ة
الن�سائي��ة والفني��ة ،وي�ضم��ر عدده��ن يف ال�صحاف��ة االقت�صادية
واملالي��ة والعلمي��ة ،فلي�س املطلوب �أن ت�ست�أث��ر ق�ضايا املر�أة بكل
ما تكتب��ه ال�صحافيات ،بل يكون جزء ًا من اهتمام وتوجه الزمالء
ال�صحافيني �أي�ضاً .مبعن��ى �أنه قد ال تكون ق�ضايا املر�أة للجريدة
�أولوي��ة يف الإطار الإ�سرتاتيج��ي لر�ؤية احلال ،و�إمنا تبني النوع
االجتماع��ي من منظور �شم��ويل يعك�س ذاته �إيجاب��ا باملقام الأول
عل��ى ق�ضاي��ا املر�أة ودوره��ا و�ص��و ًال �إىل تغطية �آمن��ة ومتوازنة
ومدجمة يف كافة الق�ضايا من منظور النوع االجتماعي.
بالرج��وع �إىل جل التغطيات التي مت ر�صده��ا يف جريدة احلال،
والت��ي تت�أرج��ح ب�ين �صانع��ات للر�سال��ة �شاه��دات ومت�صالت
بالأح��داث ،ال �سيم��ا يف املوا�ضيع التي تتطل��ب م�سرحة معينة
و�ضحاي��ا ودموعا و�شفقة ،ال تختلف يف زواي��ا الطرح وطبيعة
الطرح عن باقي ال�صحف بل هي ذات الر�ؤى.
ه��ذا ال يعني �أننا ال نحبذ التخ�ص�ص بق�ضايا املر�أة ل�صحافيات
لديه��ن الرغب��ة يف ذل��ك ،و�إمن��ا ال ب��د م��ن الت��وازن وعلي��ه،
وا�ستخال�ص��اً ،مل تق��دم احلال من��وذج التغطية املثل��ى لق�ضايا
الن�س��اء ،فه��ي مل ت��دع الن�سوي��ة ،ويت�ص��ف تدخله��ا وطرحه��ا
بالت�سل��ل بخف��ة دون اخت�صام الآخ��ر كما يف من�ش��ورات �أخرى
تناق�ش ق�ضايا الن�ساء.

التو�صيات
 �إعادة النظر يف �سيا�سة التوزيع للحال ،لأنها ال ت�صل جمهور الن�ساء. زي��ادة ح�ض��ور الن�س��اء يف الق�ضاي��ا االقت�صادي��ة والعلمي��ةواملالية.
 تبن��ي ر�سائل �إعالمي��ة تعزز مفاهيم ال�شراك��ة وامل�ساواة منخالل نقا�شات معمقة.
 �صياغة �سيا�سية حتريرية مكتوبة تعمم على ال�صحافيني/اتلتعميق منظور النوع االجتماعي يف كافة التغطيات الإعالمية.
 تدريب املرا�سلني ور�سام��ي الكاريكاتري اجلدد على النموذجاجلي��د للتغطي��ة الآمن��ة لق�ضاي��ا الن�س��اء فيما يتعل��ق بالعنف
الأ�سري ،مبا فيها ال�صور ور�سوم الكاريكاتري.
 تكري���س زاوية خا�صة لعر�ض جت��ارب و�صور لن�ساء حاولنو�صنع��ن فرقا داخل �أ�س��وار اجلامعة وخارجه��ا لإظهار فر�ص
وحيوات م�شرقة.
 رف��ع الوت�يرة وت�شجي��ع ال�صحافي�ين/ات يف تن��اول ق�ضايااملر�أة ،بطريقة منوذجية تفتح نقا�شا جمتمعيا معمقا.
 تبن��ي �سيا�س��ة الطرق املتوا�ص��ل ب�أن تفتح ق�ضي��ة كل مو�سموتق��وم بالعم��ل عليه وت�ستم��ر التغطية الفعالة حت��ى ت�ستطيع
�أن تخل��ق �ص��دى و�أثرا فاع�لا يف الق�ضايا اجلندري��ة احلقوقية
املطروح��ة ،بحيث تدفع ال�صحف الأخرى لتبني نف�س الق�ضية،
وه��ذا يخلق �أثرا كب�يرا ،وجت�سيدا حقيقي��ا ل�شراكة الإعالم يف
الق�ضايا والهموم اجلندرية.
* من�سقة وحدة النوع االجتماعي يف مركز تطوير الإعالم
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لغة على جبل الأعراف
علي
ل��ه :قل ركبتي��ه .فقال الفتى :دعني ي��ا عم ،فما موت �أب��ي �أ�ش َّد ّ
من نحوك هذا!
عل��ى �أن �أبا علقمة و�أمثاله ،كان��وا ردًّا "متطر ًفا" على �شيوع اللحن
يف ع�صره��م .وكال الفريق�ين متطرف يف نهجه ،فلي�س التقعر يف اللغة
مقبو ًال ،ولي�س �إهمالها مقبو ًال � ً
أي�ضا.
ما ن�سعى �إليه فكرة وا�ضحة بلغة �سليمة نحوًا ومبنى ،فهل �إىل هذا
من �سبيل؟
�إن اللغ��ة ه��ي املادة اخل��ام ،الت��ي يقت�ض��ي التعامل معه��ا مهارة يف
تطويعها للخروج ب�أ�شكال متنا�سقة و�أنيقة ،يعجبنا مبناها ومعناها.
اللغة جميلة ،والأدوات جميلة � ً
أي�ضا ،يظل فقط ح�سن الر�سم والألوان.

خالد سليم ٭

***

�س���أل �أب��و علقمة النحوي ،وه��و �أحد املتقعري��ن يف اللغة يف الع�صر
العبا�س��ي ،الذي��ن ي�ستخدم��ون غريب الألف��اظ ،خادم��ه� :أ�صقِعَ ت
العتاريف؟ فقال اخلادم :زقف ْي ِلم!
فتعج��ب �أب��و علقمة ،وقال خلادم��ه :يا غالم! ما زقف ْي ِل��م هذه؟ فقال
اخل��ادم :و�أنت ،ما �صقعت العتاريف هذه؟ فقال �أبو علقمة :معناها
ت�صح.
�أ�صاحت الديكة؟ فقال له خادمه :وزقف ْي ِلم معناها :مل ِ
وم��رة ،قدم عل��ى �أبي علقمة النح��وي ابن �أخ له ،فق��ال له :ما فعل
�أبوك؟ قال الفتى :مات .فقال له :وما علته؟ قال :ورمت قدميه .فقال
�أب��و علقمة :قل قدم��اه .فقال الفتى :فارتفع ال��ورم �إىل ركبتاه .فقال

يف معلق��ة طرفة بن العب��د ،عدد الرجل ثالثة �أمور ت�سعده يف الدنيا،
وال ي�أ�سف لدنو �أجله �إن فعلها ،ذكر �إكرام ال�ضيف و�إغاثة امللهوف،
والثالث هذا البيت:
وتق�صري يوم الدجن والدجن معجب ..ببهكنة حتت اخلباء املعمد.
و�إزالة لإعجام البيت ،ف�إن الرجل يريد امر�أة ممتلئة يق�ضي معها وقته يف املطر.
لقد كانت املر�أة املمتلئة مثا ًال للجمال الذي ي�سعى �إليه �صاحبنا� .إال
�أن ما كان يطرب طرفة وقومه ،يف الن�ساء واللغة ،مل يعد مقبو ًال هذه
الأيام ،ومل تعد "البهكنة" ،لفظة وداللة ،مما يحب النا�س يف زماننا.
ال�صحاف��ة اليوم حتت��اج �إىل لغة قادرة على �إي�ص��ال ر�سالتها ،دون
وح�شي الألفاظ ،وال �سف�سفها.
***

يف درا�سة �أملانية حديثة ،توقع علماء لغويون اختفاء �أكرث من ٪90
من لغات العامل خالل قرن.

وحتدث��ت الدرا�س��ة عن �أك�ثر من  6000لغ��ة م�ستخدم��ة يف العامل
الي��وم ،ما يعني �أن قراب��ة  600لغة فقط مر�شح��ة للبقاء والتداول
بحلول العام .2115
حل�س��ن حظن��ا ،حتت��ل اللغ��ة العربي��ة املرتب��ة اخلام�س��ة يف ع��دد
الناطق�ين به��ا يف العامل ،وهي مر�شح��ة للبقاء ،وكونه��ا لغة القر�آن
الكرمي ،وكرثة الناطقني بها� ،ضمانتان لها من االندثار.
ولعل هذا �أدعى لنا لاللتفات لها وحماولة مواءمتها حلال ع�صرنا.
***

نري��د يف الإع�لام لغة تق��ف يف املنت�ص��ف ،على جبل الأع��راف؛ لغة
خالي��ة م��ن التعقيد املرهق والبالغ��ة العالية غري املفي��دة ،وخالية
� ً
أي�ض��ا م��ن الإ�سف��اف يف اللف��ظ والنحو ،مب��ا ي�شوه املعن��ى ويربك

الفكرة.
ونزع��م �أننا يف احلال ،بذلنا جهودنا لنق��دم لغة و�سطية ،ال ت�صعب
كتابته��ا ،وي�سه��ل فهمه��ا ،ب��ل رمب��ا كانت مرجعً��ا لكثريي��ن ،كتبوا
موادهم ،فن�شرنا قمح املعنى واللفظ ،و�أبعدنا الزوان.
�إن �سرعة تدفق معطيات الإعالم تقت�ضي ر�شاقة يف الكتابة ،وتكثي ًفا
يف املعنى ،فال يكون الإطناب مم ًّال ،وال الإيجاز خم ًّال.
***

يقال يف احلديث اليومي" :دوام احلال من املحال".
�أما "احلال" ،حالنا ،فقد دامت ع�شر �سنوات ،و�ستدوم.
* حمرر احلال

�صحافيون و�أدباء كتبوا يف احلال ..ماذا قالوا عنها؟
نائلة خليل

عبد الرحيم عبد اهلل

مثلت احلال حمطة مهمة لل�صحافيني ،فهي تطرح مو�ضوعاتها بطريقة خارج امل�ألوف .امل�صالح يف
احل��ال غري موج��ودة� .سقف احلريات فيها �أكرب ،عدا عن التنوع واملهنية وامل�صداقية والنوعية،
بعي��د ًا عن عملي��ات الرتوي�ض .وحتى ت�ستطي��ع موا�صلة م�سريتها ،فال ب��د �أن تبقى على توا�صل
دائم مع ال�صحافيني املحرتفني وفتح باب وا�سع للق�ضايا الإ�شكالية التي تهم النا�س ،واال�ستمرار
بتدريب جيل من الطالب ينطلقون بعدها باحرتاف ،حمافظني على عالقتهم باحلال.

جمان قني�ص

الكتاب��ة يف جري��دة احل��ال بالن�سبة يل كانت التجرب��ة الأوىل يف جم��ال ال�صحافة املكتوبة،
ويع��ود الف�ضل للمربي الفا�ضل عارف حجاوي ،الذي وجهن��ي لطريقة الكتابة ال�صحيحة
القائم��ة عل��ى التب�سي��ط اللغوي ،وه��ذا ب�صراحة ما مي ّي��ز احلال حتى اللحظ��ة ،عدا عن
ح�ضوره��ا املميز بني ال�صحافيني؛ فهي غن ّية املوا�ضيع ،من ّوع��ة ،وكونها الآن تعد منربًا
للطلبة ،فهذا لي�س بالأمر ال�سيئ ،فهي فر�صة لأن تكون حمطة للتناف�س على الكتابة بينهم.

كانت احلال يل ،وجليل من ال�صحافيني الفل�سطينيني ،وعدًا بجر�أة الن�شر �إذا �أحجمت املطبوعات التي
نعم��ل فيها �أو تراجع��ت .يف احلال كنا نحاول �أن نرفع �سقف املت��اح ،يحمينا ا�سم بريزيت وحمررون
�أكف��اء وحمرتمون .كان��ت احلال درعنا يف وجه "�سوء احلال" يف �س��وق �صحافية �صغرية وه�شة .ثم
تغريت احلال؛ �صارت �صو ًتا لل�شباب وجتاربهم .وهذا دور جميل� .أ�ؤمن �أن �أثر احلال الأكرب كان يف
حم��اوالت جتديد -مل تدم للأ�سف -يف �صحف البالد الث�لاث ،ويف قدرات ال�شباب ممن مرت �أ�سما�ؤهم
على �صفحاتها� .أما عن حلمي للحال ،فهو ن�سخة ع�صرية للحا�سوب والهاتف.

غازي بني عودة

جتربت��ي يف جري��دة احلال ممتازة ،فه��ي مبنية على خلق ج ّو مهني مميز ،وه��ي �صحيفة متتاز بالعمق
والنوعي��ة ،بعي��د ًا ع��ن ال�سطحي��ة املفرط��ة واال�ستن�س��اخ املوج��ود حالي��اً يف بع���ض م��واد ال�صحافة
الإلكرتوني��ة" .احل��ال" تقوم على الأفق احلر بعيد ًا عن القيود الت��ي تفر�ضها اجلهات املختلفة� ،أكانت
امل�ؤ�س�س��ات الإعالمي��ة �أو املجتمع ،عدا عن تطرقها لق�ضايا ح�سا�سة ته��م ال�شارع الفل�سطيني .ومبا �أنها
الآن متثل منرب ًا للطلبة ،فهي فر�صة لبناء ج�سور بينهم وبني ال�صحافيني الآخرين.

زياد خدا�ش

حممد �ضراغمة

�أح��ب يف احل��ال خفتها اجلمالي��ة ،وراهنية طرحه��ا ،وابتعادها ع��ن البالغ��ة وال�شعارات يف
ومتا�سها الذكي مع م�س��ارات وهموم املواطن،
تناوله��ا للمو�ضوع��ات .تتمي ّز بعمق �أفكاره��ا،
ّ
بالإ�ضاف��ة �إىل انفتاحها على االجتاهات الفكرية املختلف��ة .وحتى ت�ستمر وتتطور� ،أن�صح ب�أن
تق�ترب من عامل املدار�س والطلبة كعر���ض م�شكالتها وتناول املوا�ضيع ذات العالقة باملنهاج
وال�سيا�سة التعليمية ،وبهذا ،تتوجه للق�ضايا الرتبوية ب�شكل �أكرب.

ميزة احلال �أنها منرب مفتوح بال رقابة مهنية �أو ذاتية ،بخالف و�سائل الإعالم الأخرى،
�إ�ضاف ًة لنوعية املوا�ضيع التي تكتب فيها واملعلومات التي ت�ضمها ،والفر�صة التي يتاح
لن�شره��ا يف ه��ذه ال�صحيفة ب�شكل ح ّر دون قيود .وكونه��ا �أ�صبحت وجهة الكتابة للطلبة
�ش��يء مهم ومميز ،فهي متنحهم جتربة الكتابة ال�صحافية ،وتزودهم ب�أعمدتها ،ال �سيما
يف ظل تراجع ال�صحافة الورقية �أمام الإلكرتونية.

يو�سف ال�شايب

العم��ود الأ�سا�سي لنجاح احلال هو كتابة ال�صحافيني املتمر�سني فيها ،حيث طرقت �أبوابًا غري
مطروق��ة ،وتخطت احل��دود احلم��راء يف موا�ضيعها املتناول��ة بجر�أة ونوعي��ة ،فمثلت منربًا
لل�صحافي�ين والطلبة لن�شر ما ال ميكن ن�شره .ولك��ن ،بعد �أن غدت �صوت الطلبة ،مل تعد هناك
م�ساح��ة لل�صحافي�ين املحرتفني ،له��ذا� ،أرى �أنه من ال�ض��روري خلق �صحيف��ة �أخرى خا�صة
للطالب ،وتعود احلال لل�صحافيني لت�ستعيد رونقها والكتابة باخلطوط احلمراء العري�ضة.

إباء أبو طه

و�ضاح زقطان

احل��ال تتمي��ز بالو�ضوح واجلر�أة وتعدد املوا�ضيع� ،صحيفة ح�� ّرة وخمتلفة يف الوقت ذاته،
ل��ذا كن��ت �سعيدا ج��دا بتجربة الكتابة فيه��ا .وحتى تبق��ى وت�ستمر يف عطائها ،ف�لا بد من �أن
حتاف��ظ عل��ى ك ّتابها �س��واء من ال�صحافي�ين املتمر�س�ين �أو الطلب��ة ،و�أن تالم���س دوماً ،كما
عهدناه��ا ،ق�ضايا ال�شارع الفل�سطيني ال �سيما يف ظل مزاحمة ال�صحافة الإلكرتونية ،وتراجع
ال�صحافة املكتوبة ،باال�ضافة �إىل حماولة توزيعها بال�شكل الذي ي�صل ملتناول اجلميع .
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 ..انطلقوا من "احلال" �إىل ف�ضاء املهنة

أنس أبو عريش

خليل جاد اهلل  -قناة فل�سطني الريا�ضية و�إذاعة � 24أف �أم

مي�ساء الأحمد
مرا�سلة يف تلفزيون فل�سطني

جتربت��ي يف احلال كان نقطة االنط�لاق احلقيقية يل يف عامل ال�صحافة امليدانية ،وكنت
حري�ص��ة دائمً��ا عل��ى �أن تك��ون مادت��ي حا�ض��رة يف العدد ،مدرك��ة �أن حج��م التغذية
الراجع��ة �ستجعلن��ي �أخطو خطوة للأم��ام من �أجل �صحافة مهني��ة ولغة قوية ومادة
متما�سكة ومتكاملة بجهود امل�شرفني علی املواد �أ�صحاب اخلربة .وبالرغم من �صدور
وتوزي��ع احلال علی نطاق اجلامعة ال�ضيق� ،إال �أنني مل�ست متابعة وا�ضحة لها من �صحافيني عاملني يف
م�ؤ�س�س��ات �إعالمية �أخری ،وكانت هن��اك ردة فعل �إيجابية عن جتربتنا يف احلال يف خو�ض غمار امليدان
بالتزامن مع الدرا�سة الأكادميية ،ما �سهل �أمامنا الطريق يف احل�صول علی وظيفة بعد التخرج.

بداي ًة� ،أبارك للحال والقائمني عليها بلوغ م�سرية � 10سنوات من الن�شر ،والإبداع.
جترب��ة الكتاب��ة مع احلال كانت الفر�صة التي �أنتظرها كطالب (قبل عدة �سنوات) ،فهناك فرق
كبري بني �أن تكتب لتنفيذ واجب درا�سي ،وبني �أن تكتب جلمهور الق ّراء.
احل��ال �أ�ضاف��ت يل الكث�ير م��ن الأ�شي��اء ،و�أبرزه��ا الكيفي��ة الت��ي �أ�صنع به��ا تقري��ر ًا مقروء ًا
وم�ضبوط��اً� ،أي لي���س على طريقة التقارير التي ك ّنا ننجزها كط�لاب يف اجلامعة مثال .و�أي�ضاً
والتق�صي ،لأنه مل تكن ُتقبل -وما زالت -الأفكار
�أ�ضافت يل هام�شا كبريا من التفكري والبحث
ّ
�أو املوا�ضيع العاد ّية وامل�ستهلكة للمواد التي نقرتحها .و�ساعدتني احلال يف املجال الذي �أعمل
ب��ه حالي��اً ،خا�صة �أنني متخ�ص�ص يف جم��ال الإعالم الريا�ضي ،ومعظ��م املواد التي ن�شرتها يف احل��ال كانت ريا�ضية.
و�أ�ستذكر هنا امل�ساعدة الكبرية التي قدّمها يل الأ�ستاذ �صالح م�شارقة ،الذي ا�ستفدت من ن�صائحه وتعديالته كثري ًا.

نردين الطروة  -مرا�سلة يف ف�ضائية عودة

حامت �أبو زيد � -شركة جوال
�أذك��ر جيدا حلظة �ص��دور تقري��ري الأول يف �صحيفة احلال .حينه��ا انتظرت عقارب
ال�ساع��ة حت��ى هرولت باجت��اه الرابعة ع�ص ًرا ،حي��ث موعد انته��اء حما�ضرة قواعد
اللغة التي كنت �أمقتها كثريا� .أذكر جيدا حلظة دخويل املنزل ومعي عدد احلال ،وعدد
�آخر من اللهفات وال�ضحكات ،مهروال لأري مادتي الأوىل لأ�سرتي.
�أ�سع��دين اليوم اجتي��از احلال عتبة الع�شر �سن��وات من �إ�صدارها .لق��د علمني �صالح
م�شارق��ة وع��ارف حج��اوي ووليد ال�شرف��ا وغريهم م��ن �أ�ساتذتي الأفا�ض��ل ممن لهم
الف�ض��ل الكب�ير ملا و�صلت ل��ه الآن ،نعم ،ه��ذه بالد غ�سان كنف��اين وحممود �أبو الزل��ف وعارف حجاوي
وع��ارف �سليم وح�سني الربغوثي ومريد الربغوثي و�سمي��ح القا�سم وتوفيق زياد وفدوى طوقان وعبد
الرحي��م حمم��ود ،ولن متوت ما دام��ت احلال تخرج ال�صحافي�ين والأدباء وال�شعراء مم��ن �ستكون لهم
الب�صمة الأكرب يف تغيري "حال" ال�صحافة الفل�سطينية.

�إيليا غربية
حملة املقاطعة العاملية لإ�سرائيل ()BDS

احل��ال �أم�سكت بيدي و�أخ��ذت ب�صماتي وطبعتها على الورق ،كانت وما زالت الدرجة
الأوىل يف �سلم��ي ال�صح��ايف� ،أول عمل �صحايف حقيقي كان يل يف العام  2012للحال حني
كن��ت طالب��ة ،ويف كل مرة كنت �أكت��ب ،كان ثلة م��ن �أف�ضل �أ�ساتذة الإع�لام ت�صوبني
وتر�شدين ،وعلى ر�أ�سهم الأ�ستاذ �صالح م�شارقة ،الذي يناديك "زميلي" بعد �أول تقرير
لك ،رافعاً تالمذته خطوة خطوة �إىل �أعلى ال�سلم ،وناق ًال �أقالمهم يف ترحال وجتوال بني
ال�سيا�س��ة ،واالقت�صاد ،والفن ،والق�ص���ص الإن�سانية واالجتماعية .جتربتي يف احلال
مل تك��ن فق��ط �أول ما �أدرجه يف �سريتي الذاتي��ة ،بل و�أي�ضا خلقت ّيف من خالل خمتلف املوا�ضيع التي كتبتها
وال�شخ�صي��ات الت��ي قابلتها �صحافية نا�شئة وقعت يف حب احلروف وال��كالم والتق�صي والتحقيق .جمعت
تقاري��ري يف احل��ال و�صنعت منها مفتاحاً لبوابة ال�صحافة والإع�لام� ،أعمل الآن يف ال�صحافة والإعالم وما
زلت �أكتب يف احلال عن احلال� .شكر ًا لعائلتي ال�صحافية الأوىل ،للحال.

مها عطاري
�إذاعة الربج

تع��ددت الألق��اب والأ�سم��اء ،فكن��ت مرة مه��ا زكي ،ومرة �أخ��رى مها ع��ودة� ،أو مها
عط��اري .لكن القل��ب كان نف�سه؛ قلب فتاة الإعالم الفل�سطيني��ة التي تطمح للأف�ضل،
فوج��دت حينها �أن تكون �ضمن فريق مرا�سلي �صحيفة احل��ال التي تتناول موا�ضيع
مهم��ة يف حياة النا�س على كافة الأ�صعدة ،وموا�ضيع مل يتناولها الإعالم ،و�أن تكون
قلمًا يكتب و�صفحة تروى عليها ق�ص�ص كثرية ،فكانت جتربتي باحلال عالمة جميلة
�سجل��ت يف ر�صي��دي� ،ساعدتني كثريا �أي��ام الدرا�سة يف اجلامع��ة ،و�أ�ضافت يل �أي�ضا
خ�برة جي��دة جدا .والآن ،بعد االنته��اء من مرحلة الدرا�سة ،وب��دء العمل� ،أعود �إىل
كتاباتي وكتابات زمالئي ،فقد �صنعت منا جيال يفهم �أن الكلمة التي ننطق بها �ست�صل
�إىل �آذان كثرية ،ف�شك ًرا للحال و�شك ًرا للقائمني عليها .

الكتاب��ة �أثناء الدرا�سة يف جريدة احلال �أك�سبتنا اخل�برة واملهارة يف الكتابة ال�صحافية،
وعلمتنا �أن نكون دائما قريبني من نب�ض النا�س ،نحمل همومهم و�أحالمهم ،ون�سلط ال�ضوء
على الق�ضايا املغيبة عن الإعالم ،ونفت�ش عن كل جديد.
�إن جترب��ة احل��ال هي جترب��ة غنية ،فدرا�س��ة الإعالم مهم��ة ،ولكنها وحده��ا ال تكفي وال
ت�صنع ال�صحايف ،والتجربة العملية هي الأهم .واحلال كانت بداية التجربة العملية .و�أن
ترى ا�سمك كطالب للمرة الأوىل باجلريدة على عمل �صحايف له مذاق خمتلف.
وبع��د � 10سن��وات من العطاء ،نتمنى للح��ال و�أ�سرة احلال مزيدًا من النجاح والتميز .و�أق��ول لهم بقلب �صادق ينب�ض بحب
بريزيت و�أ�سرتها وكل �شرب فيها� ،شكرا لكم� .شك ًرا لأ�ستاذي الرائع �صالح م�شارقة� ،أنتم �سببٌ فيما نحن فيه الآن من جناح .

حممود عو�ض اهلل  -مركز الإعالم احلكومي

مل �أتيق��ن �أن��ه ميكن يل �أن �أكون �صحافياً �إال بعد قراءة تقري��ري الأول يف "احلال" ،كنت حينها طالباً يف
ال�صحاف��ة ،وكانت عالماتي جيدة ،لك��ن ما كان ينق�صها الظهور واجلمهور .هذا النق�ص يف البناء املميز
بهيئت��ه التدري�سي��ة وطلبته (دائرة ومركز الإع�لام) ملأته "احلال" ،ف�أودعت به��ا تقاريري �شهر ًا بعد
�شهر ،لترتك ّيف جتربة �أزعم �أنها غنية وجميلة.
�أجن��زت ع��دة تقاري��ر ،تخلله��ا الكثري م��ن الدرو�س والع�بر؛ لتزودين بخ�برة ا�ستباقي��ة ودراية
وعالق��ات خ�ض��ت بها غمار التجربة يف العم��ل ال�صحايف بعد التخرج ،وما كان هذا ل��وال �أ�ساتذتنا يف هيئة التحرير
الذين نبهونا وق ّومونا عند اخلط�أ �أو ح�صول لغط ،و�أخ�ص بالذكر �أ�ستاذي القدير �صالح م�شارقة.
كان��ت "احل��ال" �سفينت��ي املالئمة التي انتقلت بها من بح��ر التعليم �إىل بحر املهن��ة والعمل ،وكان عملي فيها عام ً
�لا دافعاً �سه ّل
توظيفي يف املركز الإعالمي يف مكتب رئي�س الوزراء .و�أن�صح طلبة الإعالم �أن يبادروا بالكتابة يف "احلال" -وغريها �إن توفر-
و�أن يلتفتوا لرجع ال�صدى ،حتى يكون حالهم مُي�سر ًا وطريقهم �سال ًكا بعد التخرج ،بحجز موطئ قدم لهم يف مهنة املتاعب.

نور �أقط�ش � -شبكة �أجيال الإذاعية

مل��رات مع��دودة ،ورد ا�سم��ي يف �أع��داد �صحيفة احلال ،ولكن من��ذ �أول فر�صة لتقدمي تقاري��ر لل�صحيفة،
�أعجبت �أميا �إعجاب بالطريقة الب�سيطة باختيار املوا�ضيع التي �س�أحولها ملواد �صحافية كاملة الأطراف،
وي�شت��د الإعج��اب والتحفي��ز للعمل والإجناز عندم��ا يكون املو�ض��وع نابعاً من داخ��ل كاتبه ويعرب عن
تفا�صي��ل يعي�شه��ا ويرغب يف الكتابة عنه��ا ،معرب ًا عن ذاته التي تعك�س داخل �سط��ور التقرير املكون من
 700كلم��ة فق��ط .جتربتي الق�صرية كواحد من ع�شرات ال�صحافيني باحلال ،كانت على ق�صرها ،يحفزها
التناف���س و�أع��داد الزمالء الكت��اب على اختالف املراح��ل العمرية و�سنوات خ�برات كل واحد منهم؛ بع�ضهم م��ن "العتاولة"
و�آخرون من طالب الإعالم ،ما يجربك على التناف�س وال�سعي امل�ستمر للتطور حتى ت�صبح قادر ًا على حفظ موقع لك بني ه�ؤالء
الزمالء ،وترى موادك النور يف �إحدى �صفحات ال�صحيفة التي تتغذى من �أنفا�س �شبان ميلأهم احلما�س والن�شاط.

منجد �أبو �شرار  -املركز الإعالمي احلكومي -مكتب رئي�س الوزراء

�صحيف��ة احل��ال بداي��ة تغيري كل احل��ال بالن�سبة يل ،وهي القاع��دة احلقيقية الت��ي انطلقت منها
للعم��ل يف ال�صحاف��ة ،واحلا�ضنة التي قدم��ت الفر�صة العملية الأوىل ملمار�س��ة ما تعلمته خالل 4
�سن��وات يف اجلامع��ة ،وال �ش��ك يف �أنها جتربة مفيدة جدا على ال�صعي��د املهني من خالل الن�صائح
والتوجيه��ات التي قدمها طاقم ال�صحيفة خالل العمل الذي ا�ستمر لنحو عام .اليوم ،و�أنا �أعمل يف
مركز الإعالم احلكومي ،حت�ضر جتربتي مع احلال من خالل الكثري من املهام التي �أ�ؤديها ،بخا�صة �إعداد التقارير
والأ�س���س املهني��ة التي تقام عليها ،وحترير امل��واد ال�صحافية� .شكرا للحال وللعاملني فيه��ا ،وكم هو جميل لو �أن
هناك برناجما تبادر �إليه ال�صحيفة لتدريب اخلريجني وم�ساعدتهم لإجناز اخلطوات الأوىل لبدء م�سريتهم املهنية.
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طاقم مركز الإعالم .الواقفون من اليمني :نبال ثوابتة ،وعماد الأ�صفر ،ويا�سمني م�سك ،و�إياد عيد ،وعماد غنيم ،ولورا ال�صايج ،و�أمون ال�شيخ ،وعبري �إ�سماعيل ،وربى كيلة ،و�أكرم اجلريري� .أما اجلال�سون ،فمن اليمني :خالد �سليم وناهد �أبو طعيمة ،وبثينة ال�سمريي ،وح�سام الربغوثي.

z< y q
 19 R Õ`6¡ ! Az hŠ [Jعا ًما من النجاح
ت�أ�س���س مرك��ز تطوي��ر الإع�لام ع��ام  1996حت��ت
م�سم��ى "مركز الإع�لام" يف �إطار كلي��ة الآداب .ويف
عام �ُ ،1999س َمي "معه��د تطوير الإعالم" ،و�أ�صبح
ج��ز ًءا من املراكز واملعاه��د املجتمعية يف اجلامعة.
ويف ع��ام � ،2006أُعي��دت ت�سميت��ه لي�صب��ح مرك��ز
تطوير الإعالم.

الر�ؤية

تعتم��د ر�ؤية املركز على �أن حري��ة الر�أي والتعبري
أ�سا�سا للعدالة وامل�شاركة
والنقا�ش املفتوح ت�ش��كّل � ً
وامل�س��اواة والدميقراطي��ة جلمي��ع الفل�سطيني�ين.
و ُي�ساه��م املرك��ز يف حتقيق ه��ذه الر�ؤي��ة من خالل
تطوي��ر ق��درات ال�صحافي�ين املهني��ة ومهاراته��م،
للو�ص��ول �إىل �صحاف��ة ح��رة وذات م�صداقي��ة
و�شفافي��ة ،منطلق�ين م��ن قناع��ة ب���أن الدميقراطية
احلقيقي��ة امل�ستن��دة عل��ى التعددية والفك��ر الناقد
والبح��ث ع��ن احلقيق��ة ،حتت��اج �إىل �صحافة حرة
تنمو فيها.

الر�سالة

تق��وم ر�سال��ة املرك��ز عل��ى تعزي��ز ون�ش��ر القي��م
الدميقراطي��ة والتعددي��ة والت�سام��ح وحري��ة الر�أي
والتعب�ير يف املجتم��ع الفل�سطيني ،م��ن خالل عدد من
الأن�شط��ة املرتابط��ة :الإنتاج الإعالم��ي ،والتدريب،
والتعليم.

�أهداف املركز

يهدف املركز �إىل:
• ن�شر ثقافة حرية الإعالم.
• بن��اء الق��درات الإعالمية واحلفاظ عل��ى دميومتها
وتعزيز مهنيتها.
• رفع م�ستوى وقيمة حرية الر�أي والتعبري كمنطلق
للحريات الأو�سع.
• زي��ادة وع��ي ال�صحافي�ين واملواطن�ين بحقوقه��م
وواجباتهم يف جمتمع ت�سوده احلرية وامل�ساواة.
• ت�شجيع تنمية و�إنتاج الإعالم النموذجي.
• الت�شبي��ك م��ع ال�ش��ركاء املحلي�ين والإقليمي�ين
والدوليني لالرتقاء مب�ستوى الإعالم الفل�سطيني.
• �إنتاج مواد خا�صة بتطوير الإعالم الدميقراطي.
• امل�شارك��ة يف النقا�ش��ات املتعلق��ة بال�سيا�س��ات
الإعالمي��ة ،وتق��دمي امل�ش��ورة وامل�سان��دة للم�ؤ�س�سات
احلكومية ومنظمات املجتمع املدين.

الن�شاطات الرئي�سية

يوف��ر املرك��ز فر���ص التدري��ب املهن��ي لالخت�صا�صي�ين
الإعالمي�ين ،حي��ث يقدم فري��ق متخ�ص�ص م��ن املدربني
وامل�ست�شارين ذوي اخل�برات يف التخ�ص�صات الإعالمية
املختلف��ة ع��ددًا م��ن امل�ساق��ات التدريبي��ة الق�ص�يرة
والطويلة امل��دى يف وحدات املركز اخلم���س :التلفزيون،
والإذاعة ،وال�صحافة املكتوبة والإعالم اجلديد ،والنوع
االجتماعي ،والأبحاث وال�سيا�سات الإعالمية.

ويق��ود املرك��ز مب��ادرة تطوي��ر الإع�لام الفل�سطين��ي،
املكون��ة م��ن ت�سع��ة حم��اور ،ومدته��ا ث�لاث �سنوات،
بال�شراك��ة م��ع فريق وطن��ي من  50م�ؤ�س�س��ة حكومية
وخا�صة و�أهلية.
كما يقدم املركز ،بالتع��اون مع دائرة الإعالم ،دورات
تدريبية لطلبة البكالوريو���س ،وين�شر لطالب الإعالم
يف جري��دة احلال ال�شهرية ال�صادرة عن املركز بن�سبة
 %80م��ن امل��واد .كم��ا يقدم ط�لاب برام��ج �إذاعية يف
�إذاع��ة اجلامع��ة التي ي�ش��رف عليه��ا املرك��ز .ويوفر
املرك��ز منحً ��ا ق�ص�يرة الأم��د للط�لاب بالتع��اون م��ع
�شركاء �أوروبيني.
ويقع املرك��ز ،الذي يد ّرب �سنويًّ��ا قرابة � 500صحايف،
يف مبن��ى حمم��د امل�سروج��ي للإع�لام ال��ذي افتتح عام
 ،2013وتبل��غ م�ساحت��ه  3.000م�تر مرب��ع ،وي�ض��م
�إ�ضاف��ة �إىل املركز ،دائرة الإعالم ،ويحتوي على �أربعة
ا�ستوديوه��ات �إذاع��ة ومونت��اج ،وخمت�برات تدري��ب
جمه��زة تقنيًّا ب�أحدث الأجهزة .كم��ا �أن للمركز فرعً ا يف
غزة.
وي�ض��م املركز اال�ستوديو التلفزيوين الأكرب من نوعه يف
فل�سطني ،حيث تبل��غ م�ساحته  160م ً
رتا مربعًا ،يت�سع
ل��ـ  140مقعدًا للجمه��ور .واال�ستوديو جمه��ز بتقنيات
 ،HDوه��ي �أعلى كفاءة موج��ودة حمليًّا من ناحية
ج��ودة ال�ص��ورة و�سرع��ة النق��ل .ويتمي��ز اال�ستوديو
ب�إ�ض��اءة فعالة مت تركيبها بال�سقف م��ع �إمكانية رفعها
�أو خف�ضها م��ن م�ستوى ال�سطح ح�سب االحتياج ،وهي
مرتبط��ة بجهاز حتك��م يف غرفة التحك��م (Control

 )Roomالواقع��ة ف��وق اال�ستودي��و ،التي حتتوي
� ً
أي�ض��ا على جه��از مونتاج فوري ،وي�ش��رف املركز على
خم�سة �أجنحة للتحرير الرقمي ،و�أربعة ا�ستوديوهات
�إذاع��ة جمه��زة ،وكذلك مراف��ق وح��دة ال�صحافة التي
ت�شتمل على �أجه��زة حا�سوب مرتبطة باالنرتنت يوجد
عليه��ا برامج حا�س��وب للت�صميم اجلرافيك��ي وت�صميم
املجالت وال�صحف.
و�أطل��ق املركز بداي��ة العام الأكادمي��ي 2015/2014
�إذاعة بريزي��ت ،ببث جتريبي داخ��ل حميط اجلامعة،
تو�س��ع الح ًق��ا ليغطي خمتل��ف الأرا�ض��ي الفل�سطينية.
والإذاع��ة جمتمعي��ةُ ،تعن��ى بالق�ضاي��ا اليومي��ة
واالقت�صادية والإعالمية والثقافية املختلفة.
وق��د تع��ززت عالق��ة املرك��ز باملجتم��ع يف ال�سن��وات
الأخرية ،بف�ض��ل تنوع م�شاريعه وتعدد وتو�سع قائمة
اجلهات امل�ستفيدة من خدمات��ه ،بدءًا من ال�صحافيني،
م��رو ًرا بخريج��ي الإع�لام وطلب��ة الإع�لام وموظف��ي
الإع�لام والعالق��ات العام��ة يف ال��وزارات والهيئ��ات
الر�سمي��ة ،والنا�شط�ين املجتمعي�ين واملنظم��ات غ�ير
احلكومي��ة .و�أ�صب��ح املرك��ز عنوا ًن��ا لطل��ب اخلدمات
اال�ست�شاري��ة يف جم��ال الإع�لام م��ن قب��ل ال��وزارات
والهيئ��ات الر�سمية والأجه��زة الأمنية واملنظمات غري
احلكومية.
الربيد الإلكرتوينmdc@birzeit.edu :
املوقع الإلكرتوينmdc.birzeit.edu :
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احل���������������ال ..ك�����م�����ا ت�������راه�������ا ج�����ام�����ع�����ة ب��ي��رزي�����ت
دمج العملي والنظري
د .هرني جقمان -نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية

نردين الميمي

جتربة �صحفية ت�ستحق البقاء
غ�سان اخلطيب -نائب رئي�س اجلامعة للتنمية واالت�صال

�أعتق��د �أن "احلال" ق��د حت�سنت وتو�سعت بعد �أن فتحت املج��ال للطلبة للكتابة فيها،
وه��م الآن يكتب��ون معظم موادها ،فهم بذلك يكت�سبون اخل�برة التي ت�ؤهلهم لالنطالق
ل�س��وق العم��ل الإعالم��ي .وتعك���س جترب��ة احلال ر�ؤي��ة اجلامع��ة الت��ي تبنتها منذ
ت�أ�سي�سه��ا؛ وهي عملي��ة الدمج بني العمل��ي والنظري .ن�صيحتي للح��ال هي الرتكيز
على ال�صحافة اال�ستق�صائية ومتابعة امل�شاكل التي يواجهها املجتمع ب�شكل �أكرب.

احل��ال من الدوريات القليلة التي �أنتظ��ر �صدورها دائما .وحني �س�ألت نف�سي عن ال�سبب،
مل �أجد جواباً ،فهل هو �صدورها عن بريزيت التي �أحب؟ �أم جر�أتها وخروجها عن القيود؟
�أم لزاوي��ة ع��ارف احلجاوي املثرية للج��دل؟ �أم للمهنية العالية مل�ضمونه��ا؟ �أم جلاذبية
�أ�سلوبه��ا و�سال�س��ة عر�ضها؟ رمبا لكل ذلك ،كيف ال وهي ت�صدر عن املركز الإعالمي الأول
يف الب�لاد ،ويف جوان��ب معينة ،الأوىل يف املنطقة كلها .وماذا بالن�سبة للخم�س ع�شرة �سنة
القادم��ة؟ كم��ا خ ّرجت جامعة بريزي��ت ودربت خرية �صحفيي البل��د ،نطمح يف �أن تخرج
احلال من اجلامعة �إىل الوطن ،لعلها بذلك تف َل ُح جزء ًا �آخر من الأر�ض البور.

جر�أة ونقد مو�ضوعي
د .عادل الزاغة -نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

�أعتق��د �أن جريدة احل��ال �أثبتت متيزها عن باقي ال�صحف ال�صادرة يف البالد من حيث
اجل��ر�أة وطرح الق�ضايا املهمة ،وقدرته��ا على القيام بالنقد املو�ضوعي ملا هو موجود
وبالرتكي��ز عل��ى النق��اط والتج��ارب امل�ضيئة لأف��راد وم�ؤ�س�سات .واجلي��د يف احلال
ه��و قدرتها على تقدمي م��واد ق�صرية غري مرهقة للقارئ وحتق��ق الغاية منها يف ن�شر
املعلومة.
�أعتقد �أن من املهم لتطور احلال �أن تفرد �صفحة ثقافية تخ�ص�صها لكتابات مثقفني عن
ق�ضاي��ا تهم الوطن (وم�ؤ�س�سات التعليم العايل من وقت لآخر) .وميكن لهذه ال�صفحة
�أن تعك�س الر�أي والر�أي الآخر يف �سجال وجدل الأفكار� .أحب �أن ت�سمى هذه ال�صفحة
ب��ـ "املواجهة" .كما �أنه من اجليد التحول الكل��ي للن�شر الإلكرتوين للجريدة و�إتاحتها
لأكرب عدد ممكن من خالل و�ضعها على �صفحة اجلامعة الإلكرتونية.

الن�سخة الإجنليزية تطور يف م�سريتها
�سامية حليلة -نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون املجتمعية

�أكرث ما �أعجبني يف احلال م�ؤخر ًا �أنها باتت ت�صدر باللغة الإجنليزية ،حيث �سي�ساهم
ذل��ك يف انت�شارها ب�ش��كل �أكرب ،و�سي�شمل خمتل��ف الفئات داخل املجتم��ع الفل�سطيني
وخارج��ه ،كما يعجبني باحلال الربط يف موا�ضيعها ب�ين �شطري الوطن الفل�سطيني،
فق�ضايا قطاع غزة و�صحفييها حا�ضرة يف �صفحاتها.
�أمتنى من احلال م�ستقب ًال �أن ت�ستطيع الو�صول �إىل امل�ستوى العاملي ،و�أن حتافظ على
جر�أته��ا يف ط��رح الق�ضايا التي ته��م جمتمع جامعة بريزيت ب�ش��كل خا�ص ،واملجتمع
الفل�سطيني ب�شكل عام.

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

احرتام �أخالقيات العمل ال�صحايف
حممد الأحمد -عميد �ش�ؤون الطلبة

�صحيف��ة احل��ال تعك�س ر�ؤي��ة متميزة كونها ت�شتم��ل على حتقيقات �صحافي��ة يجريها طلبة
اجلامع��ة املتميزون يف جمال الإعالم ومن دوائر خمتلف��ة ،وبذلك فهي تعك�س ر�ؤية اجلامعة
و�سيا�سته��ا التطويرية والدميقراطية يف م�شاركة الطلبة واقع احلال يف املجتمع الفل�سطيني،
ما يعرب عن احرتام �آرائهم وعملهم و�إنتاجهم ال�صحايف وي�صدر عن �صحيفة جامعية حمكمة.
و�إذا �أريد لها اال�ستمرار ،فمن ال�ضروري املحافظة على ت�شجيع طلبة اجلامعة املتميزين بالكتابة
ال�صحافي��ة من دوائر خمتلفة وت�شجي��ع �أ�ساتذة اجلامعة �أي�ضا للم�شارك��ة يف كتابة مو�ضوعات
تعك���س حال امل�ؤ�س�سة الأكادميية وواقع املجتمع الفل�سطيني .ومن املفيد �أي�ضاً �أن تتناوب هيئة
التحرير على كتابة كلمة العدد يف كل مرة �أو تكليف بع�ض الأ�ساتذة لكتابة هذه الكلمة.

من خالل اطالعي الدائم على "احلال"� ،أرى �أنها ومن خالل موا�ضيعها املختلفة تالم�س واقع
احلال وق�ضاياه ،وكانت ال�صحيفة ال�سباقة ب�إثارة املوا�ضيع التي تهم ال�شباب واملواطنني،
كم��ا عملت عل��ى �إثارة املوا�ضي��ع والق�ضايا اخلا�صة بجامعة بريزي��ت ،ومتيزت احلال عن
غريها من ال�صحف باجلر�أة املرتبطة باحرتام القواعد الأخالقية للعمل ال�صحايف.
�أعجبن��ي �أن "احل��ال" فتحت املج��ال لطلبة الإع�لام املتميزين للكتاب��ة فيها ،ف�أ�صب��ح الطلبة على
ات�صال �أكرب بها ،و�ساهم ذلك �أي�ضا بتطوير الأداء الإعالمي لهم� .أمتنى للحال �أن تبقى كما عهدناها
�سابقاً خارجة من دائرة الإعالم النمطية ،ال�سطحية ،و�أن ت�سعى نحو تفاعل �أكرث مع الطلبة.

جريدة ت�شبه بريزيت
رمزي ريحان� -أ�ستاذ فيزياء وم�ست�شار يف مكتب رئي�س اجلامعة �سابق ًا

كتابة املحظور وك�شف امل�ستور
ريتا جقمان� -أ�ستاذة يف معهد ال�صحة العامة واملجتمعية

احل��ال جتربة فريدة يف فل�سط�ين� ،أ�س�سها جمموعة من الإعالميني املعروفني ،وا�ستمرت �إىل
وقتن��ا ه��ذا رغم كل ال�صعاب التي واجهتها� .أكرث ما �أحب��ه باحلال اجلر�أة التي متاثل جر�أة
جامع��ة بريزيت منذ انطالقته��ا ،ويعجبني تغطيتها لق�ضايا املجتم��ع الفل�سطيني املختلفة،
فه��ي �صحيفة �سيا�سي��ة ،ثقافية ،اجتماعي��ة ،فكرية .كذلك دمج احلال ب�ين مقاالت وتقارير
ل�صحفي�ين معروفني وب�ين طلبة الإعالم �أمر مهم وجميل رغم املخاط��رة ،فهذا الأمر يعطي
دافعاً لطلبة الإعالم للتميز والتقدم والتدريب.
�أمتن��ى م��ن احلال م�ستقبال �أن ت�ستمر مبا بد�أت به وتتمي��ز �أكرث ،كما �أمتنى لن�سختها باللغة
الإجنليزي��ة النج��اح والو�صول �إىل غ�ير الناطقني بالعربية ،خا�ص��ة املواطنني يف الواليات
املتحدة الأمريكية.

�صحيفة احلال ت�شق طريقاً خمتلفاً يف العمل ال�صحفي ،فهي تعر�ض عرب �صفحاتها املختلفة
ق�ضايا وموا�ضيع تو�ض��ع �ضمن قائمة "املحظورات" التي يتجنب ال�صحايف احلديث عنها
لأ�سب��اب خمتلفة ،فاحلال تك�شف الكثري من الق�ضاي��ا ال�سيا�سية واالجتماعية التي يحاول
املجتم��ع �أن يغطيها ويت�سرت عليها ،وال تكتفي احل��ال بن�شر التقرير بطريقة دمثة فح�سب،
بل ت�سعى �أي�ضاً �إىل �إيجاد احللول للكثري من الق�ضايا.
�أمتن��ى م��ن احل��ال م�ستقب ً
�لا �أن ت�ستم��ر عل��ى نهجه��ا ال��ذي اعتدن��اه م��ن حي��ث اجل��ر�أة
وامل�س�ؤولي��ة ،و�أمتنى �أن ت�سلط ال�ضوء على ق�ضاي��ا وموا�ضيع حلالة الن�ساء يف جمتمعنا
الفل�سطيني ،الذي ما زال جزء كبري منه خمفياً.

الرتكيز على الن�شر الإلكرتوين  -عثمان �شرك�س� -أ�ستاذ يف دائرة اجلغرافيا

جري��د احل��ال ت�ص��در �شهري��اً .يف كل �سن��ة  12ع��دد ًا� .أي �أنه �صدر منها قرابة  120عددا .ال�س�ؤال ال��ذي يطرح هنا :كم يكلف �إ�صدار كل عدد؟ وهل ميك��ن توفري هذه الأموال؟ ر�أيي �أنه نعم ،و�ستظ��ل احلال ت�صدر وب�شكل �أف�ضل
و�أ�سرع ،وتتحول من جريدة حملية �إىل �إقليمية وعاملية ،وذلك عرب حتويلها �إىل جملة �إلكرتونية تن�شر �أي�ضا على �صفحة اجلامعة على في�سبوك ،وت�صدر يومياً لتواكب الأحداث املحلية والإقليمية والعاملية ،يف جميع جماالت
الإعالم وال�سيا�سة واالقت�صاد واالجتماع والفن والعلوم والتكنولوجيا والطب والزراعة� ،إلخ .وبهذه الطريقة ي�شارك بها جميع الطلبة والأ�ساتذة من جامعة بريزيت وخارجها حملياً وعربياً وعاملياً ،ويتدرب الطلبة فيها على
الكتاب��ة الإبداعي��ة يف التحقيق��ات ال�صحافية ذات اللون الإ�شكايل النقدي دون تابو (حمرمات) يف طرح الأفكار والآراء والرد على الأعمدة والزوايا ال�صحافية الرائدة التي �أ�صبحت احلال تفتقر �إليها يف الأعداد ال�سابقة .وبهذا،
ف�إن احلال �سرت�شد الطلبة وتدربهم على كتابة الأعمدة والتحقيقات ال�صحافية والق�ص�ص الق�صرية وال�سرد ال�صحايف.
املقاالت املن�شورة يف هذا العدد من " احلال" تعرب عن وجهة نظر كاتبيها
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