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التمثيل اإلعالمي
مفتاح للعالقات بني اليهود والعرب

ولد مرشوع مؤرش التمثيل من القناعة بأن لإلعالم 
وعالقات  مواقف  عىل  دراماتيكيا  تأثريا  املركزي 
واليهود يف إرسائيل. عىل خلفية  العرب  املواطنني 
الرصاع القومي بني مجموعتني يعشن غالبا يف مواقع 
منفصلة، فإن االعالم يبلور الشكل الذي ينظر به 
كل إىل اآلخر ويتحول إىل عنرص مركزي قد يتسبب 
بالتصعيد أو يساهم ببناء مجتمع مشرتك ومتساو 

يف إرسائيل.
بإقصاء  العربي  االعالم  يقوم  السنوات،  مدار  عىل 
املواطنني العرب أو يصورهم بصورة سلبية، ولذا فإنه 
يؤثر سلبا عىل نسيج العالقات بني اليهود والعرب. 
لذا، بادرنا بالتعاون مع "العني السابعة" إىل مرشوع 
يهدف أوال وأساسا إىل التأثري وتغيري التمثيل اإلعالمي 
باالحتجاج،  نكتفي  أال  قررنا  العرب.  للمواطنني 
العمل- ملحدودية هذه  أدوات  بتوفري  أو  بالرشح 
األدوات، وأدركنا أن احداث التغيري الجدي يتطلب 
انتاج ضغط  أجل  من  االعالم،  ونواجه  نخاطر  أن 
جامهريي يؤدي إىل تعزيز رغبته ومصلحته بالتغيري. 
أثبت العام األول، بأن الفرضيات التي انطلقنا منها 
تحسن  العرب  املواطنني  متثيل  صحيحة،  كانت 
والتغيري بات ملموسا يف امليدان، لكن الطريق ما 
زالت طويلة. يف السنوات القريبة سنواصل زيادة 
الضغط الجامهريي ولن نكف عن البحث عن طرق 
جديدة للنهوض الجدي بتمثيل املواطنني العرب يف 

االعالم. انضموا إلينا.
عيدان رينغ وأمجد شبيطة، جمعية سيكوي

تم إصدار هذه النرشة بفضل 
 دعم صندوق فريدريخ أبريط

يف إرسائيل
مرشوع مؤرش التمثيل قائم 

منذ العام 2016 بفضل الدعم 
السخي من قبل صندوق 

إرسائيل الجديد، صندوق بريل 
كتسنلسون، صندوق راين وقسم 

االعالم يف جامعة بن جوريون

كتابة: أورن فرسيكو
تحرير: شويك تاوسيغ

تركيز واستشارة: أمجد شبيطة 
وعيدان رينغ

نيو ميديا: يوفال دراير شيلو
تصميم: هداس مريون

جمعية سيكوي
www.sikkuy.org.il

www.facebook.com/sikkuy

موقع العني السابعة
www.the7eye.org.il

www.facebook.com/the7eye

بالكثري من العيّص والقليل من الجزر: هكذا بدأنا بصناعة التغيري
أورن فرسيكو، "العني السابعة"

حني أشهرنا مؤرّش التمثيل يف أذار 2016، بالتعاون مع جمعية سيكوي، رأينا امامنا 
سابقة:   معطيات  أكد  مناـ  بطلب  "يفعات"  أجرته رشكة  الذي  الفحص  قامتًا.  واقًعا 
يف   2016 العام  من  األولني  الشهرين  يف  ظهروا  الذين  املحاَورين  من  فقط   2.5%
عربًا.  كانوا  ارسائيل،  يف  الخمس  املركزية  القنوات  عىل  االخبارية  والربامج  النرشات 
حوايل ُعرش التمثيل املالئم، لـ %20 من املواطنني. من جهة: متييز صارخ. باملقابل: من 

هكذا حضيض ميكننا -ويجب علينا- الصعود.
الذرائع:  مختلف  نعرف  كنا  أنفسهم.  الصحفيني  الوضع عىل  باملسؤولية هذا  ألقينا 
الرضورات التي يفرضها االنهيار االقتصادي يف االعالم، الطابع الرسيع لألخبار، صعوبات 
نقبله.  ومل  هذا  عرفنا  ومألوف.  فوري  سهل،  هو  ما  وتفضيل  اإلنتاج  كتب  تحديث 
صحيح أيًضا أن لكل تنظيم إدارة عليا ومزاجا مهنيّا وثقافة تنظيمية، ولكن القرارات 
قليل من  يتخذها عدد  قرارات  املحاَورين، هي  املطاف هوية  تبلور يف خامتة  التي 
األشخاص: املحرر املبارش، مقّدم الربنامج، املحققون يف التحرير، املراسل معّد التقرير. 
لقد نجحنا خالل العام األول من مؤرش التمثيل بأن نثري بدرجة ملحوظة مسألة نسبة 
مشاركة املحاَورين من املجتمع العريب بجميع املقاييس التي اختريت: العدد اإلجاميل 
ويف  الخمس،  القنوات  يف  بثها  يتم  التي  الربامج  عموم  يف  العرب  املحاَورين  ونسبة 
النرشات والربامج االخبارية الـ 19 الرائدة، التي متحور عملنا حولها؛ العدد اإلجاميل 
اإلجاميل  العدد  وكذلك  تخصصاتهم؛  بسبب  ظهروا  الذين  العرب  املحاَورين  ونسبة 

ونسبة املحاَورات العربيات اللوايت ظهرن يف تلك الربامج.
حاولت  لهيئات  السابقة  التجربة  خلفية  عىل  املرشوع  "سيكوي"  طاقم  مع  بَنينا، 
داخل  العريب  للمجتمع  العربي  االعالم  تغطية  يف  تغيري  إحداث  مختلفة  بأساليب 
نقد  أو  بديلة  إنتاج  كتب  إصدار  لصحفيني،  وجوالت  ورشات  بواسطة  ارسائيل: 
بتلك  الفشل  التغطية. حاولنا تشخيص نقاط  السلبية والتي تقلّص حجم  السياقات 
النشاطات وغريها، والتي مل تنجح بإحداث التغيري املرجو، وقررنا استهداف القضية 

بطريقة مختلفة، بصورة صحفية مبارشة.
طريقة العمل – الجزرة والعصا )مع التشديد عىل العصا(. الصحفيون، ال يختلفون 
عن ضيوفهم، يهمهم ما يُكتب عنهم ويرغبون بالتفّوق والربوز االيجايب، وأن يُحسبوا 

تعكس  ال  الكتيب  هذا  يف  الواردة  اآلراء 
بالرضورة مواقف مؤّسسة فريدريخ إيربت.

ملنشورات  تجاري  استخدام  أي  بتاتًا  مينع 
مؤّسسة فريدريخ إيربت دون إذن خطّي.

سيكوي،  لجمعية  محفوظة  الحقوق  كل 
العني السابعة وصندوق فريدريخ إيربت.



معدل املحاَورين العرب يف الربامج اإلخبارية املركزية يف التلفزيون والراديو عىل األداء القيمي واالجتامعي، كام يخشون من أن يُذكروا بشكل سلبي. لقد أطرينا 
أسامء  ذكرنا  ذلك.  عن  امتنع  من  وانتقدنا  عرب  محاَورين  لدمج  جهوًدا  بذل  ملن 
الصحفيني، ونرشنا صورهم. حني رصدنا قحطا تاما باستضافة عرب يف برامج معينة، 
سلطنا عليها األضواء، ما أدى عموًما اىل رذاذ متجدد من التمثيل، ويف أحيان أخرى 

اىل مطر منهمر.
كان هناك صحفيون، أعلنوا منذ البداية تجندهم لزيادة متثيل املجتمع العريب. درور 
زرسيك من "لندن وكرشنباوم" يف القناة العارشة، نوريت كنطي من "ما بوعري" يف غايل 

تساهال، أو كرين نويباخ من برنامج "سيدر يوم" يف "ريشت ب"  وآخرون.
انتباهنا الشخيص، إذ أن  بطبيعة الحال، كان التغيري األكرب يف الربامج التي اسرتعت 
معدل املتحدثني واملحاَورين العرب يف النرشات والربامج االخبارية الـ 19 الرائدة كان 
يرتاوح مطلع 2016 بني %3 و %4. ومنذ ذلك الوقت طرأ ارتفاع منهجي وصل الذروة 
يف شهر كانون األول، إذ وصلت نسبة التمثيل يف تلك الربامج %6، مبا يقارب ضعفي 

التمثيل الذي سبق تسجيله يف أشهر السنة األوىل.
لقد أحدثنا تغيريًا ال يقل اهمية يف عدد املختصني العرب الذين متت محاورتهم يف 
القنوات االعالمية املركزية. فحصنا عدد املحاَورين الذين ظهروا يف الربامج االخبارية 
– ليس لكونهم عربًا بل بسبب تخصصهم. هذا هو املقياس الوحيد من بني تلك التي 
الذي  املحاَور  أن  انطالقا من فرضية  البسيط،  األشخاص  عّد  تجاوز  الذي  فحصناها، 
يظهر كمختص يُنظر اليه بشكل تلقايئ كمرجعية ويف سياق ايجايب. يف أول شهرين 
من العام 2016، ظهر نحو 30 مختًصا عربيا يف الشهر، وبعد مرشوعنا رصدنا ارتفاعا 

تدريجيا وصل ذروته يف الصيف، بظهور قرابة 120 مختًصا عربيًا يف الشهر.
إىل  بالتبلور.  اآلخذ  الطلب  مع  يتناسب  ما  لتوفري  مكّمل  بنشاط  أرفق  الحراك  هذا 
جانب "مؤرش التمثيل"، تم يف العام 2016، مببادرة من جمعية "آنو" وبالتعاون مع 
"سيكوي"، إشهار مجمع املعلومات حول املختصني العرب، تحت عنوان A-List، الذي 

أعّد لتوفري ما يحتاجه الصحافيون املهتمون برفع عدد املختصني العرب.
أنهينا العام 2016 مع نسبة متثيل عامة، يف كافة النرشات والربامج اإلخبارية يف القنوات 
املركزية الخمس، تصل إىل %3.5 تقريبا. أي بارتفاع بنسبة %30 تقريبا باملقارنة مع 
املعطى الذي حصلنا عليه يف بداية العام. ما زالت النسبة منخفضة بشكل مريب، 
وتضعنا أمام مواصلة التحدي – مواصلة االنتقاد، واالطراء عند الحاجة، من أجل جعل 
الصحافيني والصحافيات ذاتهم الذين ينهضون كل صباح ويتخذون القرارات حول من 

الذي سيُسمعون صوته ويظهرونه – يتذكرون بأنه من الرضوري بذل جهد صغري من 
أجل توفري التمثيل أكرث مالَءمة لُخمس مواطني الدولة.
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עושים שינוי: שנה למדד הייצוג

אחוז מרואיינים ערבים
ב-19 תוכניות האקטואליה המובילות*

نسبة احملاوَرين العرب
في البرامج اإلخبارية املركزية، باملعدل**
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מספר המומחים הערבים
שמופיעים מדי חודש בערוצים השונים

عدد اخملتصني العرب
الذين يحاوَرون شهريا في القنوات اخملتلفة
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ינואר
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اخملتصون العرب
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منذ 01.16

השוואה שנתית בין הערוצים השונים
מרואיינים ערבים, 3 בינואר-31 בדצמבר 2016

مقارنة سنوية بني وسائل 
االعالم اخملتلفة

باحملاوَرين العرب، 31.12.16-3.1
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