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سائد        عن  إن حديثنا عن إعالم بديل يعنى إدراآًا واعترافًا منا بعجز اإلعالم ال
ام            تناول القضايا العامة وتلبية االهتمامات واالستجابة لمخاوف الجمهور الع
والذين يشكلون األغلبية الساحقة من الناس الذين تتجاهلهم وسائل اإلعالم           

 . الرسمية في آل مكان
 

شه                          ذي نعي ه في ظل زمن الحروب البغيضة ال ول أن ه أن نق ومما يؤسف ل
زة اإلعالم                زال أجه راء، ال ت وفساد النخبة واتساع الهوة بين األغنياء والفق

شكلها  )    بريتنى سبيرز  (، واستعادة   ) باريس هيلتون ( تستسيغ تتبع فضائح     ل
ر                   ة آلخ شات ممل ي مناق هاب ف ي اإلس درات، أو ف ا للمخ ة تعاطيه د أزم بع

امج              ي برن ة ف شة الحادث روض المده ضائح أو الع راذر  (الف غ ب  Bigبي
Brother/ ( البريطاني  أو)أميريكان آيدلAmerican Idol/.( 

 
ي                   ذ ف دما نأخ ذا الموضوع عن ا ه وي عليه تي ينط شكلة ال ا الم ى لن وتتجل
ة                 ة األجواء الديمقراطي ة في دعم ورعاي االعتبار أهمية دور المواطنة الحق
ار                      ى آخر األخب ًا عل ًا ومطلع ورًا متعلم دورها جمه تي تتطلب ب الصحية، وال

الده     م ب ه وته تي تهم دي           .  ال ي أي ة ف ى لعب ام إل ور الع دما يتحول الجمه فعن
ى مدى                      اءًا عل نى بخسائرها بن تي تجنى مكاسبها أو ُتم وسائل اإلعالم، وال
ى                 ير إل دوث تغي ساطة، ح صبح، بب دها ي ة، فعن ع الدول سنة م ا الح عالقاته

 . األفضل في حياة شعوب المجتمعات الديمقراطية أمرًا بعيد المنال
 

ل                       تزييف و  التموي ى ال وم عل ه، يق م تعريف ساتي، بحك الم المؤس إن اإلع
د من                 ديس المزي د هو تك دفهم الوحي المؤسساتي الذي يتواله أفراد أثرياء ه
ة         الثروة وليس السعي أبدًا إلى ضمان مبدأ أن حرية التعبير تخدم الديمقراطي
سام                   وض االنق اعي ع ك االجتم ة والتماس ة والجماعي ة الفردي و الحري

سالخ ة أو                  .  واالن ة  ديكتاتوري نى أنظم تي تتب ات ال الف المجتمع ى خ وعل
ًا، نجد أن مسلك              ير تمام متسلطة ، والتي ال تعدو أن تكون خنقا لحرية التعب
دة                   ة وحي ة قانوني ال مشروعيتها من زاوي اإلعالم في المجتمعات الغربية تن
ه في ظل الممارسات                        د أن ررة، بي وائح مق هي أنها ال تنتهك أي قوانين أو ل

 . التي تنتهجها نجد مآلها إلى نفس النتيجة
 

ستاني ال يعرف إال               شعب األفغان ستان، آانت ال ان ألفغان م طالب ترة حك ي ف ف
اق                      ون وأطب زة التليفزي ك ألن أجه الم، ذل ي الع ه ف دور حول ا ي ل عم القلي

ه           ة عن ة وممنوع ت محرم ضائية آان وات الف تقبال القن ات    .  اس ي الوالي و ف
ه                         دافع ب ذي ت ة ال ضًا، وبصرف النظر عن مدى حسن الني المتحدة، نجد أي
ل       وسائل اإلعالم عن نفسها،ا أن الشعب األمريكي ال يدرى هو اآلخر إال القلي

شعب     . عن العالم الخارجي  حيث نجد أن التصورات التي رسخت في أذهان ال
سي       ونظرة أفراده لألمور تستند بالكامل على مقتطفات صوتية من  لقطات ال

ديا   CNN /إن إن  و "، وآومي اي لين ا       "    ج روج له تي ت ة ال واآلراء النمطي
 . أفالم هوليود

 
م من                  ا يت بيد أنه يتحتم علينا االعتراف بأن المجتمعات الديمقراطية، رغم م
زال             ا، ال ت محاوالت ذآية لتجريدها من األسس الديمقراطية التي قامت عليه

ير                      ة التعب صالح حري رة أخرى ل يزان م ة الم ود بكف ى أن تع ى    -قادرة عل عل
. خالف األمم التي يتم إجبارها بالعنف والقهر على عدم ممارسة ذات الحق               

ى تحسين                   ا عل املين معه ة، والع وفي الواقع، فكلما حاولت اإلدارة األمريكي

 !حرية التعبير ال تزال ممكنة: وسائل اإلعالم البديلة

ذا  :   المنامة طرحت شرآة طيران الخليج مجلتها المجانية الثانية له
ة            ع بجول العام بما يتيح للمسافرين على متن طائراتها فرصة التمت

 .  تسويقية ممتعة على صفحات المجلة أثناء السفر
 

 SHOPويجيء إصدار المجلة الدعائية الجديدة التي تحمل عنوان
سوق" ه               "  ت ذي أجرت شامل ال ر ال ن التطوي د م بوع واح د أس بع

 . الشرآة على خطوطها
 

شئون       ج ل وعلى حد قول نائب المدير التنفيذي لشرآة طيران الخلي
إن الشرآة تدخل   )  "Lee Shave /لي شيف( التسويق والمبيعات   

ة                 ة الحديث ذه الطبع ير وفي ه سرعة التغ اآلن عصرًا جديدًا يتسم ب
ئ              شكل والمضمون وتمتل دة ال ة تسوق جدي سافرين مجل دم للم نق
ل                  عار ال تقب ة وبأس ارات العالمي ات واالبتك فحاتها بالمارآ ص

م يكون شيقا                 .  المنافسة شغف للتسوق وآ ذا ال إننا جميعًا نحمل ه
 !" قدم في الجو35.000عندما نقوم به ونحن على ارتفاع 

 
وقد طرأ على المجلة الجديدة تحويالت آبيرة في تصميم صفحاتها         
سة            ا لم ا يعطيه ات بم وعات والمنتج ا للموض لوب طرحه وأس

وى     أثيرًا أق صرية وت ع         .  ع اني م الوج المج ذه الكت ل ه ويتكام
 .  الجديدة للشرآة On Airو     Gulf Lifeمجموعة إصدارات 

 
ل             الم مث وتعرض المجلة منتجات ألآبر دور صناعة العطور في الع

ور  ( ستيان دي ا   (و)  آري د غابان شي آن اآي  (و)  دولت سي مي و)  إي
اني   ( و أرم رى(و)  جيورجي ن   (و  )  بيرب الفين آالي ل(و)  آ ، )دانهي

ال وليس                     ى سبيل المث ا عل ني نورده وهذه فقط بعض األسماء ال
 .الحصر ضمن الباقة العريضة من ألمع المارآات العالمية

 
ًا حصريًا، شامًال       18وداخل المجلة نجد آذلك       منتجًا محليًا وعالمي

 Zeades(بعض المنتجات المعاصرة من زايديس أف مونت آارلو
of Monte Carlo  (         ي ن توم يكية م صميمات الكالس والت

 .هيلفيغر
 

سفر المجاني  للمسافرين               آما يتم منح جوائز عبارة عن فرص لل
غ             ن مبل شترياتهم ع د م ن تزي ات       100مم ن المنتج  دوالر م
 .  المعروضة في هذه المجالت اإلعالنية

 
 Gulf Daily News: المصدر

 
 

 طيران الخليج يصدر مجلة مجانية جديدة 

  النشرة األسبوعية لجمعية الناشرين
  في الشرق األوسط



 

ا الحاجة للوحدة في                              ع متنوعة ليس أقله ام تحت ذرائ رأي الع برر    –"  الحرب ضد اإلرهاب     "وسائل اإلعالم، توطيد  سيطرتها على ال ا ي مم
اً        شقين وإعدامهم معنوي ير، رافضين الخضوع                             -ممارسة نبذ المن ة التعب م في حري ى ممارسة حقه ورين عل ريكيين الغي ا زاد إصرار األم آلم

 .بديلومن هنا تظهر الحاجة لوجود إعالم . واالستسالم لهذا المنطق الملتوي الذي يتم الترويج له
 

ا صحف          وم به  ونجد وسائل اإلعالم البديلة تبتعد بشكل متزايد عن آونها مجرد أداة ا لتعبير للمعارضة المحلية، لتتخذ شكل مبادرات عالمية تق
ذل لمواجهة اإلعالم المؤسساتي بتكاتف            .     عالمية ودور نشر رائدة    وفي الواقع فإننا نشهد اآلن العديد من الجهود المكثفة و الحقيقية  التي ُتب

 . جماعي وعلى مستويات ال تقل عالمية
 

ارزة ممن باتت                      ن من الشخصيات الب وقد أجريت حوارًا حول هذا الموضوع مع اثني
م                         ذب دع ة ألن تجت ي حاج زال ف ا ال ت د أنه اه بي ذا االتج ي ه سموعة ف واتهم م أص

ذه الشخصيات      .  الجمهور في مهامها حتى يتحقق لها النجاح المنشود     وآانت إحدى ه
ين   (   دي آريستياناس دة                )وين ن جري ة م ة اإلنجليزي ر الطبع ديرة تحري د (، م لومون

ك ي     )ديبلوماتي ت ل تي قال ي         :"، وال ا يل دفنا يتلخص فيم ني أرى أن ه شر   :  إن ا نن أنن
د               لوب جدي رة األرضية بأس ر شعوب الك ي تنوي سهم ف ة ت االت ثري إن صحيفتنا  .  مق

ا شيئًا           –تتخصص في عالم اإلعالم الجيد       فهي تتخصص في أشياء ال أحد يعرف عنه
دري الصحف األخرى شيئًا                       ارًا مهمة ال ت ورد أخب حتى نسلط عليها الضوء وآذلك ن

 ."  عنها البتة، آما أن التحليالت النقدية التي نقدمها هي دقيقة و موثوق بها
 

سية شهيرة تصدر                  )لوموند ديبلوماتيك(البد أن الجميع قد سمعوا بصحيفة   " وتستطرد ويندي قائلة     ا صحيفة باري ا أنه اتهم عنه ل معلوم ، وآ
ة               .  بصفة شهرية وتتميز بجراءتها  واستقالليتها      ات األجنبي صحيفة عشرات من الطبع إال أن ما ال يعرفه هؤالء هو أنه يصدر آترجمة لهذه  ال

ومن بين هذه الطبعات األجنبية الكثيرة   ".  حول العالم بثالثين لغة مختلفة، مما يجعل لنا جمهورًا خارجيًا  قوامه مليون ونصف المليون شخص    
 .com.mondediplo.www.: بالطبع الطبعة اإلنجليزية والتي يمكن اإلطالع عليها بسهولة على الموقع

 
دآتور     ا ال برج   (أم ان زوانين ر ف رر دار      )روج دير ومح و م و بريس  "  ، وه بلوت

ل     ، فإنه شخص   (www.plutobooks.com)"   المحدودة دون آل ، من   يعمل ب
ه                 ى عدد ال حصر ل ة عل خالل شرآته، على توزيع آميات آبيرة من الكتب القيم

الم           ع أنحاء الع ه في      .  من المكتبات والمؤسسات األآاديمية في جمي ويوحي مكتب
ة   في لندن بزنزانة صغيرة    Archway"/   آرآواي"   شارع   ذه       منعزل د أن ه ، بي

تي أجريت            .  الزنزانة تخرج الكثير مما يخدم البشرية     ة ال اء المحادث وقد علق أثن
شكل مستقل            "معه مؤخرا قائًال   شر سنويا، و ب  60إن دار نشر بلوتو تحتفل بعامها العشرين هذا العام، إننا شيء نادر في هذا الوجود حيث نن

 " آتابًا جديدا يتناول موضوعات غير قصصية
 

افح من أجل      "    بلوتو"وفي عالم يشكل فيه صناعة نشر الكتب وبيعها جزءًا من تكتالت آبيرة للوسائل اإلعالمية العالمية، ال تزال دار نشر      تك
ة        ...  إننا نتميز عن جميع دور النشر األخرى بأننا نتناول قضايا الساعة الكبرى  . "البقاء واالستمرار على الساحة  ل تفشي النزعة اإلمبريالي مث

اب اشتراآيين              ..والحرب والسالم محليًا وعالميًا و طغيان االضطهاد وسيطرة بعض الشعوب على بعضها        برى من منظور آت ضيا آ . آلها تعد ق
اوله                            يز وأسعارا في متن نى والمتم افي الغ اج الثق ذلك اإلنت ا آ .  موقراءنا ال يتوقعون منا فقط أن ننشر لهم الكتب المناسبة، ولكنهم يتوقعون من

صعبة                                             اء في ظل الظروف ال يرة للنجاح في البق ا آب ل الفرصة أمامن ذي يجع سبب ال ا، وهى ال ا لقرائن تي  نفخر بتحقيقه وهذه هي اآلمال ال
 ".للعولمة

 
ع          ذي       CounterPunch.orgوعلى شبكة االنترنت، نجد موق دًا     ال يظل واح

ة االحترام           دا        .  من أآثر المواقع التعليقية التي تحظى باألهمي اال واح ا أن مق و بم
لن يكفينا لكي نورد وصفًا آامًال بأفضل وسائل اإلعالم البديلة المتاحة اليوم، فإن      

دء   CommmonDreams.orgموقع  يعد أحد المواقع الممتازة التي يمكن الب
ذا             درجها ه تي ي ة ال منها في هذا المجال، خاصة وأن قائمة وسائل اإلعالم البديل

 .الموقع هي بحق شاملة
 

ا                             ى مدى إشراك الجمهور فيه ى إل ود بالدرجة األول ا يع ومن المهم أن ننوه إلى أن نجاح أو فشل وسائل اإلعالم البديل في تحقيق غاياتها إنم
ام ودعمهم لها، فهذا الجمهور في النهاية هو الذي يحدد القضايا التي يهتم لها والموسيقى التي يستمع إليها و نوعية األخبار الجديرة باالهت     : م

ار                    آخر أخب أتي ب تي ت سالم أم ال م والحرب وال ون   "  هل هي األخبار التي تشمل بشكل مباشر تغطية مواضيع  الصحة والتعلي اريس هيلت في  "  ب
 .الخيار لنا في نهاية المطاف. السجن
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