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مقدمة

تطّورت الرياضة حول العالــم يف العقود األخيرة، وأصبحت أكثر 
ارتباطــا بحياة الناس اليومية ألســباب كثيــرة، ُيعزى هذا التطور 
يف جزء كبير منه لتطــور الصحافة الرياضية حول العالم، والتي 
باتت واحدة من أكثر أنواع الصحافة متابعة. يشــير تقرير ملعهد 
الصحافة األميركي أن الرياضة هي أكثر املواضيع اإلخبارية جذبا 
الهتمام الجمهور بنسبة تشــّكل )25%(، تليها األخبار السياسية 

.1 )%21(

هذا التوّسع الهائل يف ِحرفة الصحافة الرياضية، لم يسهم 
يف تغييــر نظرة الصحفييــن تجاهها كصحافــة مهنية، 

بــل ال زالــت ُتعامــل كصحافــة ترفيهية ال تســتدعي 
االلتزام باملمارســات املهنية التــي يلتزم بها صحفّيو 

السياسية أو االقتصاد ىلع سبيل املثال.

هــذه املشــكلة ُتضــاف ملشــاكل عدة تعانــي منها 
الصحافُة الرياضّية العربية؛ إذ ما تزال متأخرة بأشــواط 
عــن الصحافة العاملية، ويمكن عــزو جزء من ذلك إلى 
غيــاب اإلمكانيات التي تتوفــر يف البطوالت العاملية 

الكبــرى. لكــْن يبقــى هناك فــرص كثيرة لم تســتغلها 
الصحافة الرياضية العربية لتطوير محتواها؛ فالخبر الرياضي 

مــا زال مقتصــرا يف كثير مــن األحيان ىلع رصــد النتائج أو 
األخبــار، والتي يمكن للجمهور أن يصل لهــا دون الحاجة ملعالجة 

1 https://www.americanpressinstitute.org/charts/twitter-17/
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صحفّيــة متخّصصة، فضال عن غياب شــبه كامل للمواد التحليلية 
م معالجاٍت جديدة للقصة الصحفية الرياضية،  املعّمقــة التي تقدِّ
إلــى جانب غيــاب املعالجات اإلنســانية التي تــدور يف محيط 

املحافل الرياضية العاملية. 

لذا، ارتأى معهد الجزيــرة لإلعالم أن ُيصدر هذا الدليل يف محاولة 
لتطوير عمل الصحفيين الرياضيين وجعله دليال إرشــاديا للراغبين 
بالتخصص؛ حيث يقدم شــرحا وتبسيطا ملاهية عمل الصحفي 
الرياضي، ونصائح لتغطية األحــداث الرياضية الكبرى انطالقا 
من قواعد مهنة الصحافة عمومــا، مع األخذ بعين االعتبار 
القواعــد التــي تنظم الصحافــة الرياضية، ومــا تقتضيه 

التغطيات من متطلبات مهنية وتقنية.

معهد الجزيرة لإلعالم
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الباب األول:

ما هي الصحافة الرياضية؟
تحّولت الصحافة الرياضيــة إلى خدمة بالغة 
األهمية مــع تحول الرياضــة لصناعة ضخمة 
قائمة بذاتهــا، وصار لهذا التخصص اإلعالمي 
الشــعبي  االمتــداد  يضاهــي  حيــوي  دور 

والجماهيري للرياضة بكافة أصنافها.

لم يُعد ُينظر إلى الصحافِة الرياضية ىلع أنَّها 
ممارسات تقتصر ىلع التســلية واالستمتاع، 
بل صارت مجااًل يتَّســم بحساسية ُتحتِّم ىلع 
املشــتغل فيه توّخي الحذر وإدراك املخاطر، 
فالصحفي الرياضي يخاطب جمهورا ُتشــّكل 
الرياضة عنصــرا محوريًا من حياتــه اليومية، 
لذلــك ُيمكن أن ُيقاَس هذا الِقســم اإلعالمي 
ىلع أقسام أخرى ُيضاهيها من حيث األهمية 
والَوْقع، مثــل الصحافة الصحية والسياســية 

واملجتمعية.

الرياضية ليســت رحلة  الصحافــة 
استجمام

يمنح املجال الرياضي للصحفي فرصة االحتكاك 
املستمر بالعمل امليداني وبالفعاليات الكبرى، 
ويبقيــه قريبا جــدا من الفاعلين فيه، ســواء 
أكانوا رياضييــن أم مدربين أم غيرهم، ما جعل 
الكثير ينظر للصحفي الرياضي ىلع أّنه يتمّتع 
بامتيازات تجعــل عمله أكثر ســهولة مقارنة 
بباقي التخصصات الصحفية، إال أن ذلك االنطباع 
يبقى نســبيا؛ ألّن ما ُيطلب من هذا الصحفّي 
كثير ودقيق للغاية، يفرض عليه امتالك خبرة 
معّمقة تستلزم جهدا إلتقانها، فضال عن ضرورة 
امتالك خلفية معرفية واسعة باألنواع الرياضية 
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املختلفة وتفاصيلها الدقيقة، دون أن يغفل 
عن مواكبة كل مستجد، ليس فقط يف مجال 
الرياضة بل يف الصحافة كصناعة تتطور بشكل 
متسارع بفضل الرقمنة أيضا. هذا التسارع خلق 
تخصصات دقيقــة داخل الصحافــة الرياضية 
ذاتها؛ فأصبح هنــاك اليوم صحافة متخصصة 
يف اقتصــاد الرياضة، وأخــرى متخصصة يف 
أسواق االنتقاالت ومواقع خاصة لتثمين القيمة 

السوقية للرياضيين واألندية الرياضية وغيرها.

يقول همام كدر، وهو صحفي رياضي يف قنوات 
»بي إن ســبورتس«: »ينفرد اإلعــالم الرياضي 
بخصوصيــة تمّثلــه وحده رغم عــدم خروجه 
عن القوالب الصحفية األساســية املعمول بها 
يف املهنة. الصحفي الرياضــي ُيطبع بطابع 
املنافسات، ىلع أساس السرعة والرشاقة يف 

التغطية، وكتابة األخبار تحت الضغط«.

فقوالب الصحافة الرياضية تقترب من الخروج 
عن النمط العام للصحافة، ولكن جزئيا. كما أن 
لغتها تتشكل من املجال الذي تشتغل عليه، 
فهي رشــيقة خفيفة. وبالنتيجة، فالقوالب 
واللغة يف الصحافة الرياضية يشــتركان يف 
أنهما يعمالن يف مجال نابض جدا ومشحون 
بالعواطف، وقدرة الصحفي ىلع مواكبة ذلك 
دون التأثير ىلع مهنيته يشكل تحديا صعبا 

أمامه.

يف ضوء ذلك يحتاج الصحفــي الرياضي إلى 
مقومات خاصة، ســواء تلك التي يتعين عليه 
اتباعها يف مستهل الطريق، أو تلك التي يجب 
أن يحتكم إليها لكي يتميز يف مسيرته، تماما 
مثل أي رياضي ناجح، يسجل األرقام القياسية 
تلو األخرى، ثم ســرعان ما يعود إلى التمارين، 

ألن أمامه رقم قياسي جديد يف األفق.

فيل آندروز
محاضر رئيســي يف قســم 
الصحافة – جامعة شــيفيلد 

هاالم البريطانية 2.  

»إنهــا أفضل وظيفـــة يف العالم، 
أليسـت كـذلك؟ تسافر حول العالم 
الرياضية  األحــداث  أهــم  وتتابــع 
مجاًنــا، ومن أفضــل املقاعد يف 
النجوم  بالالعبين  امللعب، تختلط 
وترى اسمك يتصدر الصحف أو يصل 
صوتك ملاليين املتابعين، وتجني 
ثــروة من هــذا االمتيــاز. هذه هي 
الطريقــة التي ينظر بهــا كثيرون 
لوظيفة الصحفي الرياضي، بيد  أن 
الواقع يمكن أن يكون مختلفا تماما 
عــن ذلك؛ عمــل شــاق ومتطلب، 
االلتــزام بمواعيد تســليم صارمة، 
أغلب أوقاتك ستقضيها يف العمل 
ومعظــم أوقات العمــل تكون يف 
أيام عطلة نهاية األسبوع أو فترات 
املســاء، يســبقها بالطبع ساعات 
من التحضير والبحث املعّمق حول 
تفاصيل ما ســتغطيه ألن الرياضة 
األكثــر جذبــا وتعصبــا بالنســبة 
إلى قرائك أو مســتمعيك، وعليك 
أن تســعى لبنــاء عالقــات ثقــة 
مع معظــم الالعبيــن، واملدربين 
الكتابة  مهارة  وامتالك  واملديرين، 
بدقــة، وبصــورة ممتعة، بســرعة 
فائقــة، ويف ظل ظــروف صعبة 

يف الغالب«.

2 Andrews, P., 2005. Sports journalism: A practical 
introduction. Sage. 
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أكثر من مجرد لعبة
 

تحتاج الصحافة الرياضيــة إلى جهد وتحمل 
تتوقــف؛  ال  الرياضيــة  فاألحــداث  كبيريــن، 
بطــوالت مختلفــة، جــوالت حــول العالــم، 
ومسابقات ودية، وغيرها من الفعاليات التي 

تجعل الصحفي الرياضي دائم االنشغال.

كما أن التغطية قد تحمل خصوصيات تجعلها 
تؤثر يف قطاع جماهيري واسع جدا. تضع ىلع 
الصحفــي الرياضي عبئــًا مهنيًا كبيــرًا ُيلزمه 
بتوخــي الدقة والحذر يف كل ما يقدمه من 
أخبار؛ فمبــاراة يف كــرة القدم قد 
ُتخرج مئات اآلالف إلى الشــارع 
بتأهــل  ليحتفلــوا 

• يف مونديال فرنســا 1998 تأّهبت الشرطة 
الفرنســية الحتماليــة انــدالع شــغب ىلع 
هامــش مبــاراة بيــن املنتخبيــن األمريكي 
واإليراني. غير أن األســوأ وقــع ىلع هامش 
املبــاراة بيــن منتخبي إنجلتــرا وتونس يف 
مدينة مارســيليا، حيث اندلعت أحداث عنف 
تسبب بها مشجعون 
إنجليز واستمرت 
أيــام  لثالثــة 
إلصابة  أدت 
شــخصا   32

ىلع األقل 4.

منتخب 
ما إلى كأس العالم، ومباراة أخرى 

قد تتسبب يف مظاهرات عنيفة، بل 
حتى أزمات دبلوماســية بين الدول، ما 
يضع ىلع الصحفي الرياضي مسؤولية 

كبيرة، ومن أمثلة تلك األحداث مثال: 

• كادت مباراة بين منتخَبي مصر والجزائر 
أن ُتحدث أزمة دبلوماسية بين البلدين 
عام 2009 ُعرفت إعالميا بـ »معركة أم 

درمان«، وذلك يف مباراة تحديد املتأهل 
ملونديال جنوب أفريقيا 2010، تبع املباراة 

مظاهرات وأحــداث عدة، أبرزها محاولة اقتحام 
السفارة الجزائرية بالقاهرة 3.

3 https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2009/11/091120_als_egypt_algerian_embassy_tc2 

4 https://www.bbc.com/sport/football/43217083 
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- يف فبراير عام 2012، وأثناء مباراة يف الدوري 
املصري املحلي بين فريَقي األهلي واملصري 
يف مدينة بورســعيد، وبعد انتهــاء املباراة 
مباشرة توجهت مجموعة من الجماهير التي 
كانت يف مدرجات مشــجِعي النادي املصري 
باّتجــاه مــكان تواجد جمهور النــادي األهلي 
واعتدت عليه، ما أدى إلى مقتل 72 مشــجعا 
للنــادي األهلي، وُعرفت هذه الحادثة الحقًا بـ 

»مذبحة بورسعيد« 5. 

5 https://www.aljazeera.net/sport/football/2022/2/1/عشرة-أعوام-ىلع-مذبحة-بورسعيد-كيف-غيرت 
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تطور الصحافة الرياضية

ال يمكن الحديث عن الصحافة الرياضية كنوع 
واحــد، بل يوجــد صحافات رياضيــة، فليس 
الصحفي الذي يشتغل بكرة القدم هو نفسه 
الصحفي الذي يشتغل بالتنس أو ألعاب القوى 
أو الجمبــاز أو رياضات أخرى؛ ذلك أن كل رياضة 
بخصائصها؛  تطبــع صحافتهــا وصحفييهــا 
فُيالحظ أن هناك رياضات حماســية أكثر من 
غيرها بفعــل طبيعتها )كرة القدم نموذجا(، 
يف حين تتميز أخــرى بهدوئها كــ )الغولف( 
فينعكس ذلك ىلع صحافتها بشــكل الفت، 
وتتميــز غيرها بالدقة أكثر من أي شــيء آخر، 
الســيما تلــك التي يطغــى عليهــا القياس 
باملواقيــت واألمتار كـ)ألعاب القوى مثال(، فال 
يملــك الصحفي إال أن يحلــل باالعتماد ىلع 
القياســات املفروضة أكثر من اعتماده ىلع 
بعض التوصيفــات املجازية. وهي كلها يف 
نهاية املطاف ُملَزمــة بالتوازن واملوضوعية 
والتحّقــق من املعلومة التي تشــكل عصب 

العمل الصحفي املهني.
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باإلضافــة إلى تطّور الصحافــة الرياضّية تبعا 
لطبيعــة الرياضة التــي تغّطيهــا، فقد كان 
لدخول مواقع التواصل االجتماعي كوســيٍط 
أساســيٍّ لنقل الخبر دور يف تطوير أســاليب 
التغطيــة الرياضية، وهو ما وّســع من مصادر 
الصحفــي الرياضي مــن جهــة، إال أنه وضع 
أمامــه تحديــات جديــدة تتعلــق بضــرورة 
ســرعة الخبر وتغيير قوالب النشــر لتتماشى 
مــع تفضيــالت الجمهور الرقمــي. إذ لم يُعد 
الجمهور بحاجة أن يخبره الصحفي عن نتائج 
املباريات أو عّمن ســجل األهــداف والنقاط، 
وما هي ظــروف املباراة، بــل أصبح الجمهور 
ينتظــر من الصحفــي الرياضــي أن ُيقّدم له 
تحليــالت وإحصائيات معّمقــة؛ ما يجري يف 
غرف املالبس مثال، وتفسير خطط املدربين 
وغيرها من املعلومات التي ال يمكن للجمهور 

الوصول لها. 
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الصحافة الرياضية وأطوار التغّير 

محمد عمور
 beIN Sports »مدير إدارة األخبار بقنوات »بي إن سبورتس

الصحافــة الرياضية تخصص إعالمي ُيعنــى بمواكبة ووصف وتحليل 
األحــداث الرياضية والتعليق عليها، وكــذا التحقيق - إذا تطلب األمر- 
يف مناطــق الظل بها، ورصد االختــالالت املتنامية بتزامن مع تحول 
الرياضة إلى اقتصاد مستقل بذاته، وتمتعها باهتمام جماهيري متزايد.

ظهر هذا التخصص يف بدايات القرن التاســع عشر بالواليات املتحدة 
األمريكية، وكانت الجرائد تعنى أساسا بأخبار املالكمة وسباق الخيل. 
تزايــُد االهتمام الشــعبي بأخبار الرياضــة دفع الجرائــَد تدريجيا إلى 
تأســيس أقسام خاصة بالرياضة، واألنديَة الرياضيَة لتمكين الصحفيين 

من منصات خاصة بهم.

تشــهد مهنة الصحفــي الرياضي حاليــا تحوالت عميقــة يف عصر 
الثورة الرقمية، حيث أصبح للتفاعل الجماهيري ىلع منصات التواصل 
االجتماعي أثر كبير ىلع صياغة الرأي العام وتضخيم األحداث الرياضية 
وســياقاتها، وأصبح للمواقع اإللكترونية وباقي املنصات الرقمية تأثير 

بالغ ىلع املتلقين.

أحيانا، يتمتــع الكثير من نجوم ومؤثري منصــات التواصل االجتماعي 
بحظوة لدى نجــوم الرياضة، أكثر مــن الصحفييــن التقليديين الذين 
يتعامل معهم املشــاهير بكثير من الحــذر والتوجس. وليس غريبا أن 
يمنــح ليونيل ميســي أول حوار حصري بعد انتقاله إلى باريس ســان 
جيرمان - بعد قناة نادي باريس ســان جيرمان وقناة بي إن سبورتس 
- لنجم منصة تويتش اإلسباني إيباي يانوس الذي نقل مراسم تقديم 
النجــم األرجنتيني مباشــرة من هاتفــه الجوال إلى مئــات اآلالف من 

املتابعين. 

تغطيــة األحداث الرياضية بشــكل يرضي الجمهــور واملعلنين فرَض 
تدريجيــا انبثــاق عدة تخصصات داخــل املهنة الســيما يف اإلذاعة 
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والتلفزيــون، حيث أضحــى للمعلقين الرياضييــن واملحللين الفنيين 
دور مهم يف تشــكيل الوعــي الجماهيري )إيجابا وســلبا( وإشــاعة 
الثقافة الرياضية التي يجب أن تكون يف محور اهتمامات املؤسسات 

اإلعالمية الرياضية.

تأّثُر الرياضة بالعلوم والتكنولوجيا انتقل بشــكل منطقي إلى اإلعالم 
الرياضي؛ حيث تطورت تقنيات النقل التلفزيوني بشكل ثوري وجعلت 
املشــاهد يف قلــب الحدث، بــل ونقلته إلى داخل غــرف املالبس 
وحافالت الفــرق الرياضة. بــروز أهمية املعلومة التقنيــة وتحليلها 
ســاهم يف دخــول »صحافــة البيانــات Data Journalism« لعالــم 
الصحافــة الرياضية بقوة، وأصبحت مؤسســات مثل Opta للمعلومات 

وتحليلها شريكا أساسيا لألندية ووسائل اإلعالم ىلع حد سواء. 

تعاظــُم دور املال يف الرياضــة وصياغة السياســات الرياضية جعَل 
الوصــول إلى املعلومــة َمهمة يف غاية الصعوبــة، كما أن العالقات 
الوديــة التي ينســجها الصحفيون مع مصادرهم قــد ال تجعل وصول 
األســرار التي يستقونها إلى الجمهور أمرا يسيرا، لذلك ال غرابة يف أن 
معظم التحقيقات يف قضايا الرياضة أنجزها صحفيون استقصائيون 

ال عالقة لهم باإلعالم الرياضي. 

تقاطعــت مصالح اإلعــالم الرياضي مع مصالح املؤسســات الرياضية 
الرئيســة )أندية -اتحادات - اتحادات قاريــة ودولية... إلخ( بل أضحى 
التلفزيــون من أهم ممولــي الرياضة عبــر حقوق البــث التلفزيوني 
الحصرية، فتعاون املعلنون مع وســائل اإلعــالم ىلع تعظيم صورة 
الرياضييــن واألندية وتضخيــم ظاهرة النجومية مــن أجل املزيد من 

املشاهدين واملداخيل. 

غيــر أن هــذه التحــوالت العميقة التــي اســتفادت منهــا الرياضة 
والرياضيــون تطــرح الكثيــر من األســئلة األخالقيــة واملهنية حول 
اســتقاللية الصحفي املنتمي إلى مؤسسة مالكة للحقوق الحصرية، 
خصوصــا مع تداخل املصالح التجارية ونزوع املؤسســات االقتصادية 

العمالقة إلى االستثمار يف اإلعالم والرياضة.   
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نصائح أساسية 

1- خّطْط بشــكل منظم وملدى 
طويل: ىلع عكس األحداث اإلخبارية 
غير املتوقعة، فــإن األحداث الرياضية 
مبرمجة باســتمرار ويعلــن عنها بداية 
املوســم، لذا عليك تخطيط التغطيات 
لترفــع مــن كفــاءة  بشــكل مســبق 

تغطيتك.

2- توقــع املفاجئ: مع تطور خبرة 
الصحفي الرياضي، فإنه ســيصبح قادرا 
ىلع فهم السياقات، فيتوقع األحداث 
املفاجئة؛ كإقالة مدرب أو تأجيل مباراة 

وغيرها.

3- الزم امليــدان: عالقــة الصحفي 
الرياضي بامليدان أساســية يف عمله؛ 
ألّن ذلك ما يمنحه رؤية أشــمل تمكنه 
مــن تقديــم ما هــو جديــد للجمهور، 

ويزوده بأفكار ومعالجات متفردة.  

4- ابِن شــبكة مصــادرك: ال قصة 
دون معلومــة، وال معلومة دون مصادر 
تزودك بها، لذا ىلع الصحفي الرياضي 
االهتمام بتكوين شــبكة من العالقات 
مع الفاعليــن باملجــال الرياضي الذي 
يتخصــص بــه مــن إدارييــن ومدربين 
والعبين وغيرهم؛ ليضمن حصوَله ىلع 
الخبــر منهــم ويضمن له الدقــَة دائما 

فيما يغطيه. 

5- احذر االســتغالل: بالقــدر الذي 
تســعف الصحفــيَّ عالقُتــه باملصادر 
للحصول ىلع الســبق، يكون الصحفي 
معرضا لالســتغالل من تلــك املصادر، 
فقد تستغله لنشر خبر ملحاباة مدرب 
أو العب أو لضرب املنافســين أو للتأثير 
ىلع ســعر العب يف سوق االنتقاالت، 

لذا كن يقظا لَتُحوَل دوَن استغاللك.

6- طــّور مهاراتك التقنية: تدخل 
حرفة الصحافة تطورات هائلة ســنويا، 
والصحفــي الذي ُيبقي نفســه مواكبا 
لهــذه التقنيات ومتقنا لها تســتحوذ 
قصصــه ىلع اهتمام الجمهــور دائما، 
ملا فيها مــن تفاعلية وفــرادة أّمنتها 

التقنية.  

7- اســتغلَّ املنصــات الرقمية: 
اســتثمار املواقــع اإلخبارية، ووســائل 
التواصل االجتماعي أصبح جوهريا يف 
الصحافــة الرياضيــة؛ فهــذه املنصات 
تؤّمــن فرصة أكبــر للصحفيين لتقديم 
الخبر بأشــكال وأنماط مختلفة تتجاوز 
قوالب الخبر التقليدي، ما يعني ضرورة 
تطوير قوالب ســرد القصة لتتواءم مع 

متطلبات هذه املنصات 6.   

6 للمزيد: انظر دليل إنتاج الفيديو لشبكات التواصل االجتماعي 

 https://bit.ly/2LOvURp
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10- ال تكتــِف بالخبــر: الصحافــة 
الرياضيــة لــم تعد تقتصــر ىلع نقل 
نتائج املباريات أو األخبــار اآلنّية، فقد 
ظهــرت مواقــع صحفيــة متخصصــة 
وامتلكت قاعــدة جماهيرية كبيرة يف 
وقت قصير بســبب تقديمها لتحليالت 
معمّقة وفــق قوالب صحفية متنوعة؛ 
الصحافــة  االســتقصائية،  كالصحافــة 
املتأّنية، الصحافة التفسيرية، الصحافة 
 The التاريخيــة، كذلــك تجربــة موقع
Athletic  يف هــذا النــوع من القصص 

الرياضية جديرة باالهتمام فقد )تأسس 
املوقــع عــام 2016 ويف عــام 2022 
ىلع  تايمــز«  »نيويــورك  اســتحوذت 

ملكية املوقع(.

8- انتبــه للخوارزميــات: لتضمن 
وصــول قصتك الرياضيــة ألكبر جمهور 
ذي اهتمام، عليك استيعاب نظام عمل 
الخوارزميات، سواء يف محركات البحث 
أو مواقع التواصــل االجتماعي، فُتقدم 
القصة ضمــن قوالب تدعمها املنصات 
القصير مثال(، وتســتوعب  )كالفيديــو 
منصــة  لــكل  املحتــوى  خصوصيــة 
الــذي يدعمه  ىلع حدة فـــاملحتوى 
إنســتغرام، يختلــف عن الــذي يدعمه 
تويتر أو يوتيوب، وأن تراعي تفضيالت 

املحتوى لجمهور كل منصة. 

9- اصنــع هوية ملحتواك: اســَع 
لتقديــم شــكل متفــرد مــن املــواد 
تفاصيــل  ىلع  تحتــوي  الصحفيــة، 
معّمقة عن الحــدث أو الخبر الرياضي، 
وبأســلوب غير مألــوف تجعل الجمهور 
يمّيز محتواك دائما؛ فالكثير من األخبار 
يف الصحافة الرياضية تتشابه، لذا ال بد 

أن تبتكر أسلوبك الخاص.  

6 للمزيد: انظر دليل إنتاج الفيديو لشبكات التواصل االجتماعي 

 https://bit.ly/2LOvURp
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فانسان ديليك 
صحفــي رياضي من جريــدة ليكيب / 

مختص يف كرة القدم، وروائي

»بطبيعة الحال كنا نعرف أن الغالف سيكون 
له تأثير )غالف صحيفة ليكيب الفرنسية يف 
كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، الذي وضعت 
فيه شــتيمة بذيئة جــدا ادعــت أن الالعب 
الفرنسي نيكوالس أنيلكا تلفظ بها ضد مدربه 
بين شــوَطي مباراة فرنسا واملكسيك، وأثارت 
هذه القضية جدال واسًعا(. فلكل صحافة تأثير. 
ُثم إّنها ليســت سلطة رابعة من أجل ال شيء، 
وليس ألنهــا صحافــة رياضية لن تكــون لها 

سلطة. 

ال أرى كيف أنــه يتعين أن تكون الصحافة غير 
الرياضيــة نبيلة وموضوعية، يف حين يتعين 
ىلع الصحافــة الرياضية أن تكون شــوفينية 
تغازل الراية الوطنية، دون أي مسافة أو عقلية 

نقدية. 

نعم، إن رغبة الصحف اليومية يف فرنســا أن 
يذهب منتخب فرنســا إلى حــد الفوز بكأس 
العالم هو الحقيقة بنفسها، ولكن أن نتخلى 
عمــا يمثل صميــم مهمتنا؛ الذي هــو اإلخبار 

واملعلومة والنقد، فهذا مستحيل.
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 https://www.youtube.com/watch?v=NhY3NWT8is0  :2019 / 7 املصدر: من حوار مع جريدة ال كروا الفرنسية

يف بعــض األحيــان تؤثر التقاليــد التحريرية 
للصحيفة الرياضية - وليس الصحيفة العامة -  
ىلع طبيعة التحرير، وهنا يتم صياغة املواد 
بنوع من امللحمية، بحيــث تأخذ حجما أكبر، 
ولكن ليس إلى الحــد الذي يحرف املعطيات، 
قطعــا ليس بهــدف تحريفهــا وإخراجها من 

قواعد املهنية يف العموم.

إذا كان هذا هو العالــم الذي تريدونه - أعني 
أن نحجم عن نشــر معلومــات تتصل بانتقال 
العب من ناد إلى آخر حتى يصبح ذلك رسميا - 
فــإّن هذا يعني أن مواقع التواصل االجتماعي 
ســتحل محل املعلومة، لن يبقى هناك إخبار 
إن انتظرنا حتى تصير األشياء رسمية لننشرها، 
وحينها لن يعود هناك ســوى مواقع التواصل 

االجتماعي« 7.
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الباب الثاني:

قبل أن تصيــر صحفيًا رياضيًا، 
ُكن صحفيًا أواًل

قبل الخوض يف اإلعالم الرياضي كتخصص، يجب ىلع الصحفي أن ُيسائل نفسه: »ما الذي 
يجعلنــي أرغب يف أن أكون صحفيا رياضا؟« إيجاد جواب متكامل لهذا الســؤال ســيكون 
دا أساســيا يف مســيرة الصحفي املهنيــة، وتاليا أهم املعطيات التي تســاعدك ىلع  محدِّ

اإلجابة عنه: 

1- تحديد نوع الوسيلة التي ترغب يف إنتاج محتواك وفق معاييرها: صحيفة مطبوعة، 
تلفزيون، منصة رقمية، إذاعة أو بودكاست. 

الســنوات  خــالل  )انتشــرت 
مــن  العديــد  املاضيــة 
التجـارب العربية التي تقدم 
محتوى رياضي بقالب حديث 

كالفيديوهات  تفاعلــي، 
ىلع  التحليليـــــة 
وكذلــك  يوتيــوب، 
إال  البودكاســــت، 
يف  اقتصرت  أنهــا 
ىلع  معظمهــا 
إنتاج فردي ألشخاص 

مهتمين بالرياضة يف 
غيــاب كبيــر للمنصات 
الصحفية املتخصصة(. 
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2- تحديد تخصص دقيــق داخل الصحافة 
الرياضية: مراســل ميداني، متخصص يف 
ســوق االنتقاالت، متخصــص يف تحليل 
املباريــات، وغيرهــا. وكل تخصص  يحتاج 
مسارا مستقال يخوضه الصحفي الرياضي 
منذ بدء مســيرته لتتركز خبرته بشــكل 

متخصص. 

)ذهــب موقع The Athletic UK ملا هو أبعد 
من ذلك، إذ خّصص مراســال لــكل فريق من 
فرق الــدوري اإلنجليزي لكــرة القدم، وبعض 
أنديــة الدرجة الثانية كذلك، ما ســاهم يف 
بنــاء قواعــد جماهيرية لهــؤالء الصحفيين 
من أنصــار النادي الذي يتخصصون بتغطيته؛ 
فمثال يتخصص جيمس بيرس بتغطية أخبار 
ليفربــول ىلع املوقع، ويملــك ىلع تويتر 

قرابة 900 ألف متابع(.

3- تحديــد املؤسســات التــي يطمــح 
الصحفــيُّ الرياضــي للعمل بهــا: وذلك 
مــن أجل فهم أســلوب عملهــا والعمل 
ىلع مواكبتــه، حتى إذا تقــّدم للعمل 
بها كان ىلع خبــرة متخصصة يف طرق 
عملها وسياستها التحريرية. كما يمكنك 
اليوم أن تبني مسيرتك املهنية بشكل 
مستقل، شــرط أن تتمكن من بناء اسم 
يجعــل كافــة املؤسســات ترغــب يف 

التعاون معك. 

)الصحفي اإليطالي فابريزيو رومانو )29 عاًما(، 
الرياضييــن املتخصصين  الصحفيين  أشــهر 
بأخبــار االنتقــاالت يف كــرة القــدم، يعمل 
بشــكل مســتقل وتتعــاون معه عشــرات 
املؤسســات اإلعالمية الكبرى، ويف حسابه 
ىلع تويتر وحَده قرابــة 11 مليون متابع، أي 
أكثر من متابعي صحيفــة كبرى كالغارديان 
البريطانيــة، والتي أيضا ينشــر بهــا مواده 

كصحفي مستقل(.
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كيف تبدأ؟ 

1. امتلك الشــغف: أن تكون شغوفا 
برياضــة مــا معنــاه أنــك مطلع ىلع 
تفاصيلهــا، وتعرف قوانينها، وأســماء 
نجومها، وتملك خلفية معرفية واسعة 
بــأدق حيثياتهــا، دون هذا ســتواجه 
صعوبــة يف بــدء مســيرتك املهنية 
كصحفــي متخصــص يف رياضــة مــا 

واالستمرار بها.  

2. ابدأ بفريق الحي: ليتســنى لك 
أن تكون حاضرا يف التدريبات، ثم يف 
امللعب الحقا يتعين عليك أن تبدأ من 
املتاح أمامك؛ وهــو الفريق املحلي أو 
أي نــاد يفتح لك أبوابه كي تتعرف عن 
كثــب ىلع رياضتك املفضلــة، وتزداد 
إملامــا باألشــياء التــي تتشــكل منها 
مادتها، فضال عن تعرفك ىلع املســار 
الــذي يقطعه الفريق مــن التمرين إلى 

املباراة يف امللعب.
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3. تابــع األخبــار بشــكل نهم: 
لتساعد نفســك أكثر، وتصبح معرفتك 
أعمــق وأشــمل عليك متابعــة األخبار 
برياضتــك املفضلــة، هذا  املتعلقــة 
ســيفيدك يف معرفة الجديد،  وكذلك 
يف تشــّرب األســاليب املختلفة يف 

الكتابة والتحليل والتعليق.

4. أرشف كل ما يلفت نظرك: كلما 
صادفت - وأنت تطالع األخبار املتصلة 
برياضتــك املفضلة - عنوانــا مميزا أو 
مقالــة قوية أو زاوية رشــيقة أو جملة 
جذابة أو وصفا ساحرا أو توصيفا دقيقا 
أو رابطــا يهمــك أو معلومــة تنقصك 
فال تتــواَن لحظــة يف توثيقها؛ فأنت 

ستحتاج إلى كل ذلك الحقا.

5. اكتب ثــم اكتب ثم اكتب: كي 
تســتفيد من كل ما ســبق يجب عليك 
تطوير مهارتك التحريرية؛ فهي مرحلة 
االنطالقــة الفعلية نحو العمل. الكتابة 
هي الســبيل الوحيد لتطويــر مهارتك 
الصحفيــة - أيــا كانت الوســيلة التي 
ترغب بالعمل بها، فالنص هو أصل كل 
محتــوى - فضال عن أنها ستســاعدك 
الــذي  الخــاص  أســلوبك  إيجــاد  يف 
ســيجعلك ُمتفّرًدا ولديك مــا يهتّم به 

القراء واملؤسسات اإلعالمية.
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حسام بركات 

رئيس  أردنــي /  صحفــي وأكاديمي 
تحرير موقع يورسبورت وكووورة سابقا

تجد الصحافــة الرياضية العربيــة يف الوقت 
الراهن صعوبــات كثيرة، وتبرز تحديات ال حصر 
لها أمام املحرر واملراســل الصحفي الرياضي، 
خاصــة وهو يحــاول مجــاراة ســطوة مواقع 
التواصــل االجتماعــي وامتهان عامــة الناس 
صناعة املحتوى، بما يحمله ذلك من انخفاض 

يف مستوى الصياغة وضحالة املعلومات.

ويالحظ الصحفي الرياضي أن مادته املكتوبة 
بعنايــة لغويــة فائقــة ومصداقيــة عاليــة 
وموضوعية ال تلقى رواجا، نظرا للفارق الزمني 
بينها وبيــن مادة أخرى نشــرت ىلع عجل أو 
ترجمت بال أدنى مهنية، ونالت اهتمام السواد 
األعظم مــن املتابعين الذين مــا عاد أغلبهم 
يكترث ملصدر املادة أو الحقائق التي تتضمنها.

ومن ُرّكاب موجــة التحليل الرياضي للمباريات 
بال ســند أو شــهادة، مرورا بمشــاهير األخبار 
القصيرة املــزورة، وانتهــاء بصانعي التعصب 
عبــر التنمــر ىلع ِفــرق الخصــوم والالعبين 
املنافسين، يف خضّم هذا كّله يحاول املحرر 
واملراســل الرياضي املحترف االنفراد بمادته 

البعيدة عن تلك املؤثرات.

وتحَت شــعار »ال يصــح إال الصحيــح«، وحتى 
يتجّنب االنسياَق خلف الرائج - مهما كان - فال 
يملك الصحفي الرياضي سوى السعي الدؤوب 
لتطويــر أدواتــه الصحفية، وتنويــع مصادره 
املحترمة، وتســريع إيقاعه وتبسيط محتواه؛ 

يطلبه  مــا  ملواكبه 
الجمهــور من جهة 
ىلع  واملحافظة 
قلمه  موثوقيــة 
مــن  وصورتــه 

جهة أخرى.
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يف هــذا الســياق، يظهر بوضــوح أن قطاعا 
عريضا من الشباب يف عاملنا العربي يعيش 
ىلع حلم العمل يف مجال الصحافة الرياضية، 
بيد أن ســوق العمل الصحفــي عموما يعاني 
حاليا من حالة ركود عكســتها تطورات الحالة 

االقتصادية وكساد سوق اإلعالن.

وهنا فإّن النصيحة هي عدم االنتظار 
مــن أجل فرصة ســانحة قد تأتي 
وقــد ال تأتــي، وإنما البــدء من 
خالل التعلم الذاتي، والحصول 
املتخصصــة  الــدورات  ىلع 
يف التحريــر الصحفي والتحليل 
ودراســة  الرياضــي  والتعليــق 

قوانين األلعاب الرياضية.

ويقــع ىلع عاتــِق كل راغــب 
يف ممارســة مهنــة الصحفــي 
الرياضي أن يسعى إلى 
امليداني  التدريب 
والعمل التطوعي؛ 
أدواتــه  لتمكيــن 
وصقل قلمه وتطوير 
مســتواه حتى يســتطيع صناعــة املحتوى 

بصورة احترافية.

أمــا صحفــي كأس العالــم فإننــي أنصحه - 
وبشــكل خاّص - بــأاّل يدَع مؤتمــرا صحفيا أو 
تجمعا إعالميا مهما بعدت املسافات إال شارك 
فيه، وأن ينظر دائما إلى املشهد غير املكرر، 
وأن يحــاول دائما أن يرى ما ال يــراه غيره. كما 

بــأن يحاول  أنصحــه 
األحــداث  تحليــل 
بصورة غيــر تقليدية، 
وأن يوثــق كل صورة، 
وأن ينام قليال ويســير 

ىلع قدميه كثيرا.
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الباب الثالث:

كيف تلــج اإلعــالم الرياضي، 
وبماذا تبدأ؟

يدخــل معظــم الصحفييــن الرياضيين إلى 
دراســة  رئيســيتين؛  بطريقتيــن  املجــال 

املؤسســات  يف  الصحافــة 
يف  والتخصــص  األكاديميــة 

الرياضة أثناء ذلــك أو أنهم - 
وبشكل مســتقل - يبدؤون 
مســيرتهم الصحفيــة دون 
دراســة أكاديمية للصحافة، 
بالتجربــة  ويتمكّنــون 
والتطوير من النضج مهنًيا 
والشواهد كثيرة . هؤالء إما 
أنهم تمكنوا من بناء خبرة 
كافيــة تؤهلهــم لالنخراط 
بالعمل بشــكل رسمي يف 
أو  الصحفيــة،  املؤسســات 
دخلوا من بوابة التدريب ومن 

ثم ارتقوا حتى أصبحوا صحفيين محترفين. 

وكمــا ىلع الرياضــي أن يلتــزم بنمط حياة 
صــارم ليضمن تحولــه ملحتــرف، فإّن ىلع 
الصحفــي الرياضي اتباع األســلوب ذاته؛ عبر 
العمل بشــكل مضٍن والســعي لبناء خلفية 
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معرفية موســّعة تشــمل كافة العلوم 
املرتبطة بالرياضــة؛ كالقانون الرياضي 
اإلنســانية  والعلوم  الرياضــي  والطــب 
الرياضي  والروايــة والســرد واالقتصــاد 
وغيرهــا؛ ليضمن تطــوره وتطور قصصه 

الصحفية. 

وكثيــرا مــا ُيفصل بيــن الصحفي وبين 
الصحفــي الرياضــي، ممــا رســم تصورا 
نمطيــا بــأن الصحفي الرياضــي متحرر 
الصارمــة، لكن  مــن ضوابــط املهنــة 
الحقيقــة أن الصحفــي الرياضي عليه 
أن يكــون صحفيا يف األســاس، من ثم 
يأتــي التخصص يف الرياضــة أو غيرها. 
هــو مطالــب بفهم األجنــاس واألنماط 
الصحفيــة كافــة وإتقانهــا، وااللتــزام 
بالقواعد املهنيــة واألخالقية للمهنة، 
والنزاهــة  املوضوعيــة  رأســها  وىلع 

واملصداقية. 
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7 معارف ال بد من إتقانها: 

1- طّور ُلغتك: ال صحفي بــال لغة، وتدرك 
اللغة عبر القــراءة املســتمرة والتمرن ىلع 

أدوات السرد. 

2- التــدرب ىلع األســاليب: وذلك إما 
عبر متابعــة مجموعة مختلفة مــن الُكّتاب 
الصحفيين - من شــتى املجــاالت ال الرياضة 
حصــًرا - ومحاولــة فهــم أســاليب الكتابــة 
وتطويعها لقصتك الصحفية. أو التعّمق يف 
 Fiction &( الســرد بشــقيه األدبي والعلمي
Non-Fiction( وتطويــع تلك األســاليب يف 

قصصك الرياضية. 

3- بنــاء معرفة شــاملة: ال يقتصر فهم 
الرياضــة ىلع متابعتهــا ومعرفــة أخبارها 
اآلنّية، ىلع الصحفــي الرياضي املحترف أن 
يكــون مطلعا ىلع كافة نصــوص قوانينها، 
ويملك خلفية واســعة عن األبعاد التاريخية 

والسوســيولوجية املرتبطــة بهذه 
الرياضــة وتفاعالتها مــع املجتمع، 

وغيرها من املعارف.   

4- تطويــر تفكيرك النقدي: عبَر 
التعّمق يف تفاصيل األحداث الرياضية 

وقــراءة تاريخها وفهــم أدق تفاصيلها، 
ممــا يمكنك من طرح األســئلة املتفردة 
التي ُتعطيك تميزا عن باقي الصحفيين.  

5- نّوع محتــواك: يف البدايات ُينصح 
بعــدم التقّيد بقالب واحــد، إنتاج القصص 
الصحفية بقوالب عدة؛ نصوص وفيديوهات 

وبودكاست... وغيرها، سيساعدك يف معرفة 
القالــب الذي يناســبك بشــكل أفضل ويصل 

لجمهورك. 

6- حشد املصادر: عبَر بناء شبكة عالقات 
مع مختلــف الفاعلين يف املجــال الرياضي 
ويتأّتى ذلــك بالحضــور يف ميادين التدريب 
واملنافســة، وبنــاء عالقــات مهنيــة مــع 
الالعبين واملدربين، واالنخراط يف مجتمعات 

الصحفيين الرياضيين. 

7- النقد الذاتي: الصحفي املهني ُيسائل 
نفسه باستمرار.  فبعد كل قصة ينجزها يحاول 
تقييمهــا بشــكل موضوعي ليــدرك جوانب 
القصور فيتجنبها واإليجابيات فيبني عليها. 

دليل الصحافة الرياضية

28



فويتشيك نوفاكوفسكي
صحفي رياضي بولندي مستقل

نصيحتــي للصحفيين الشــباب؛ اســتغل كل 
فرصة لجمــع أكبر عدد ممكن مــن املصادر، 
وخلــق صالت بمعارف جديدة، فأنت ال تعرف 
أبًدا َمــن منهم قد يكون مفيــًدا يف لحظة 

معينة.

لقد أيقنت من َقبل بالفعل أنه من املستحيل 
إدارة جميع املعلومات املوجودة يف العالم؛ 
لذلــك أرّكــز ىلع تلــك املوضوعــات األقرب 
إلــى اهتماماتــي املهنية. فــإذا كان هناك 
شــيء مهم يحدث يف العالــم فمن املؤكد 
أنه ســيؤثر علّي أيًضا. أما بالنســبة للمصادر 
فإنني أستخدم يف الغالب تويتر، هناك أقوم 
الحســابات  بتجميــع 
التي تستحق املتابعة 
مختلفــة،  قوائــم  يف 
ملواقع   RSS وخالصات 
الويــب التي تســتحق 
مــع  أيًضــا،  املتابعــة 
تحديث املواقــع كثيًرا 

قــدر اإلمــكان، وتفعيــل إشــعارات الدفع أو 
النوافذ املنبثقة.  

ــل أيًضا إشــعارات  يف بعــض الحــاالت، أفعِّ
حسابات تويتر التي تشارك املعلومات األكثر 
أهميــة بالنســبة لــي )ىلع ســبيل املثال 
laczynaskobieca الحســاب الرسمي لالتحاد 

البولندي لكرة القدم للسيدات(.
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تريد قصصا مميزة.. 
صاِحْب مصورا..

مصاحبــة املصــور الصحفــي املختص يف 
الرياضــة من بيــن أســهل الطــرق وأنجعها 
للحصول ىلع مواضيع للقصة الخبرية الجيدة.

يمتلــك املصور الصحفي بحكــم مناخ عمله 
والظروف التي يشــتغل فيهــا - حيث يكون 
قريبا مــن الرياضييــن، ومتابعــا للتفاصيل - 
قــدرًة ىلع التقاط التفاصيل التي قد ال ُيتاح 

للصحفي املحرر أن يلتقطها.

وألنــه يشــتغل بحواســه، يلتفــت املصــور 
الصحفي الرياضي إلى كل األصوات اآلتية من 
كاميــرات زمالئه، فقد يمــّدك بقدر كبير من 

القصص.

كيف تستفيد من املصور أكثر؟

1- ابــَق ىلع تواصــل مباشــر: لضمان 
إنجــاز مــواّدك بســرعة قياســية ابَق ىلع 
تواصــل مباشــر مــع املصــور يف امللعب، 
جّرب تطبيقات الرســائل؛ واتساب أو ماسنجر 
أو غيرهــا. فكلما التقط صــورا هاّمة، أو علم 
بتطور مــا أطلعك ىلع مضمونــه حااًل، كي 
تستفيد منها، وتحرر بناًء عليها قصًة إخبارية 

تحمل دالالت بصرية قوية.

2- عينك وأذنك يف امللعب: ال يقتصر 
دور املصور ىلع تزويدك بالصور الحّية، بل إن 
وجوده ىلع أطراف امللعــب يخّوله االطالَع 
ىلع تفاصيل ال ُتدركهــا، حتى لو كنت يف 

املدرجات؛ فمثال قد يسمع املصور ما 
خرج  عندما  الالعــب  قاله 

غاضبا مــن قرار املدرب 
بتبديلــه، وغيرهــا من 
الدقيقــة  التفاصيــل 

املهمة. 

يف  التدقيــق   -3
الصــور قــد يعطيــك 
فكرة: التدقيق يف الصور 
قد يكشــف لــك تفاصيل 
مهمة لم ينتبه إليها أحد. 

عندما وصلــت مباراة نصف 
نهائــي كأس أمــم أفريقيــا 
يف الكاميــرون إلــى الركالت 
الترجيحية لحســم الفائز بين 
الكاميرون ومصر، لوحظ وجود 
أوراق ملصقــة ىلع زجاجــة 
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مياه حارس مصر محمد أبو جبل، 
الصحفيــون دققــوا يف الصــور 
ووجدوا أنها تعليمات تشــير إلى 
احتمــاالت جهــة التســديد لكل 
العــب مــن منتخــب الكاميرون، 
فســاعدت هــذه التعليمات يف 

تأهل مصر للنهائي.  

4- جّهــز الئحــة بطلبــات 
البدء بكتابة  صور معينة: قبل 
قصتك الخبرية اطلب من املصور 
أن يتجه ألماكن معينة أو يلتقط 
صورا بطريقة ما لتخدم السرد يف 
مادتك؛ فمثال حين ترى أن - سوق 
واقــف يف العاصمــة القطريــة 
روبورتاجــا  الدوحــة - يســتحق 

جميــال، أطلب منــه أن يقدم لك 
صورا. ستكتشــف أشياء ال يمكنك 
الوصــول إليها بالعيــن املجردة، 

وهذا مما يعّزز قصتك.

مصــادر  يؤّمــن  القــرب   -5
جديدة: وجــود املصور يف أرض 
الالعبين  مــن  وبالقرب  امللعــب 
واإلدارييــن، يؤّمن لــه قدرة ىلع 
التواصــل معهم بشــكل مباشــر، 
وبالتالي ســيوّفر لك القدرة ىلع 
إجراء لقاءات حصرية خارج امللعب 
وتأمين شــبكة عالقــات تخدمك 

يف أي سبق صحفي مستقبال. 

بيتر غريغورييف
صحفّي رياضّي بلغارّي، صاحب سلســلة 

روبورتاجات عن كرة القدم للتلفزيون 

إن كنــت ســأعطي نصيحــة وحيدة لصحفي شــاب 
فستكون كاآلتي: حاول أن تالحق شغفك، واملواضيع 
التي تهتــم بها كثيرا يف املجــال الصحفي بمنظور 
جديــد. حاول قــدر اإلمــكان البحث عن أشــخاص لم 
يســبقك أحد إلى مقابلتهــم ومحاورتهم؛ لكي تكون 
الســّباق لقصــص لم تــرَو من قبــل. وال تحــاول دائما 
االنســياق وراء املواضيــع العامــة ووراء مــا يقوم به 
اآلخــرون بذريعة أنها تحظى بشــعبية جارفة؛ ألنني 
أظــن يقينــا أن قيمة العمل الصحفي الــذي ينبع من 
مجال اهتمام الصحفي نفســه تكون دائما ذات جودة 
أىلع ملا تحتويه من شخوص وقصص وأحداث وأماكن 

لم تصلها عدسة مصور أو قلم صحفي من قبل.

فيما يخــص التعامل مع املصادر، أعتقد أنه ســيختلف 
باختالف نــوع التغطية الصحفية، فلن تكــون املصادر 
يف الخبــر العاجل نفســها يف الروبورتــاج أو التحقيق 
االستقصائي. بالنسبة لي إحدى أهم النصائح التي ُقدِّمت 
لي سابقا من صحفي أمريكي مخضرم هي: إقناع نفسك 
أنــك ال تعلم شــيئا، وال تملك أي حقيقة مســبقة حول 
املوضوع أو القصة التــي أنت ُمقبل ىلع العمل عليها؛ 
ألنك بذلك تنأى بنفسك عن أي انحياز معريف قد يقّوض 
عملك، ويجرك بعيدا عــن املوضوعية املطلوبة دائما 
عنــد التعامل املهني يف ميــدان الصحافة، لذا أحاول 
دوما أن أغوص يف نقاشــات مع كل املصادر التي أصل 

إليها، وهذا يقود دائما إلى الحصول ىلع نتيجة أفضل.

أعمــل أيضــا ىلع حفــظ كل املعلومــات الخاصــة 
بمصــادري يف أكثــر من مكان؛ يف دفتــر مالحظاتي 
وىلع الحاسوب كذلك، بهدف توثيق وأرشفة املصادر، 
وعدم نســيان التفاصيل الخاصة بها، فاالعتماد ىلع 

الذاكرة فقط كثيرا ما يؤدي للوقوع يف أخطاء. 

وأخيرا، إّن أهم شيء - رغم أنه سيبدو بديهيا للبعض، 
لكنــه أهم نصيحة – هو أن تحــرص دائما ىلع التأكد 
من املعلومة عبــر أكثر من مصــدر، وال تعتمد مصدرا 

وحيدا مهما كانت ثقتك يف معلوماته كبيرة.
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حاجــة الصحفي الرياضي إلــى املصادر التي 
تمــّده باملعلومة أمر حيــوي، مثلما هو عليه 
الحال بالنســبة إلى أي صحفي يشــتغل يف 
مجال آخر، غير أن ما يزيد من حاجة الصحفي 
الرياضي إلــى مصادر كثيــرة ومتنوعة وذات 
مصداقية عاليــة كونه يتعامــل مع جمهور 
عريض، يعرف الكثير عن الرياضة التي يشتغل 

عليها بحكم املتابعة املكثفة.

ل الخلفيــة التي يملكها  ويف العموم، ُتشــكِّ
الصحفــي الرياضــي، وعالقته باملســؤولين 
الرياضييــن  والرياضييــن واملدربيــن ووكالء 
والفاعليــن يف املجال الرياضــي، فضال عن 

الباب الرابع:

المصادر في الصحافة الرياضية
املعطيات العامة من برامج وقوانين وغيرها، 
مصادَر تمكنه من التوقع والبناء عليها لكتابة 
الخبر أو الســتنتاج ما قد يقع، أو ما ســيصبح 

مادة إعالمية إخبارية تحتاج إلى التحرير.

ال حدود للمصادر التي يعتمد عليها الصحفي 
الرياضــي. فهنــاك دائمــا جهات مســؤولة 
يف الدولــة أو يف االتحــادات األوملبيــة أو 
االتحــادات الرياضيــة، وحتــى يف البرملــان 
أو املجالــس املحليــة، ناهيك عــن األندية 
وجمعيات املشــجعين وجمعيات الرياضيين 
القدامــى وجمعيــات الحّكام وغيرهــا، كلها 
مصادر يمكنها أن تســاعد يف معرفة خبر، أو 

معرفة معلومة قد تشكل قاعدة لخبر.
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ولبنــاء عالقــات وثيقــة مع املصــادر هناك 
وسيلة واحدة ووحيدة؛ هي مقابلة املعنيين 
عــن كثــب. ولعــل أفضــل طريقة يســلكها 
الصحفــي الرياضــي لتشــكيل مجموعة من 
املصــادر وتوثيقها هو حضوره يف التدريبات 
ويف املباريــات، وال ســيما يف املنافســات 
الكبرى التي يتفرغ لها كليا، وتكون مناســبة 
والرياضييــن  املســؤولين  فيهــا  يقابــل 
واإلعالميين اآلخرين وشــخصيات مهمة أكثر 
مــن مرة ويف أجواء بعيدة عن الرســمية بما 
تفرضه من بروتوكوالت تعيق اللقاء الســلس 

حيث تتشكل العالقات والصداقات.

الصحفي الرياضــي ال يختلف عن زمالئه يف 
قاعــات التحرير، يــدرك جيدا قيمــة وكاالت 
األنباء الرسمية وما تقّدمه من أخبار موثوقة، 
كما أنه صار يدرك اليوم قيمة مواقع التواصل 
االجتماعــي، والســيما الصفحــات الرســمية 
لألنديــة واالتحــادات الرياضيــة واالتحــادات 
األوملبيــة والرياضيين وغيرهــم، مما يوفر له 
مادة غنيــة قابلــة ألن تصبح أخبــارا مهمة 

وجذابة.

كيف تكّون شبكة املصادر؟

1- املصــادر الخاصة ُتكتســب - ىلع 
تنوعها - بالحضــور امليداني واملتابعة يف 

املالعب.

2- بنــاء عالقــات مــع مصــادرك من 
مســؤولين والعبين ومدربين وفاعلين، يكون 
- ىلع الخصوص - أثناء املنافســات الكبرى 
ككأس العالــم مثــال، حيث تجــري املباريات 
ىلع مدى أيــام معدودة تكــون فيها الفرق 
مقيمة يف مــكان واحد طوال فترة البطولة، 
مما ُيسهل للصحفي التواصل مع أكبر قدر من 
املصادر؛ فمثال ستكون جامعة قطر هي مقر 
إقامة املنتخب األرجنتيني خالل كأس العالم 
- قطــر 2022، وجــود الصحفي هنــاك يؤّمن 
له عشــرات املصــادر واملقابــالت والقصص 
الصحفيــة التي ســتتصدر الصفحــات األولى 

لكبرى الصحف. 
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3- احترام ما ال يرغب مصدرك بنشــره 
أهــم بكثير من نشــر مــا يرغب فيــه. فعدم 
احترامك لتلك الخصوصية سُيفقدك مصدرك 
بالتأكيــد، ويجعــل باقــي املصادر تخشــى 

التعامل معك. 

والتزامــك  عملــك  احترافيــة   -4
بأخالقيات املهنة كفيالن ببناء ســمعة 
لــك بيــن املصــادر )مــن العبيــن وإداريين 
وغيرهم(، وهذا ما سيدفعهم للتواصل معك 
مــن تلقاء أنفســهم إلجــراء حــوار أو منحك 

معلومة مهمة دون باقي الصحفيين. 

5- املصادر العامة متاحة لك ولغيرك 
الــوكاالت واملواقع  مــن الصحفييــن، مثــل 
الخاصة بالالعبين واألندية واالتحادات، فضال 
عن الصفحات الرســمية ىلع مواقع التواصل 
الوكالء  االجتماعــي، وغيرها مــن صفحــات 

وجمعيات املشجعين.

6- تتبُُّع وسائل اإلعالم األخرى - السيما 
املنافســة منها - مهم للغاية؛ ألنه يشــكل 

حافزا للذاكرة.

7- اســتخدم املعلومــات الخــام من 
املصادر املفتوحــة للمعلومات، هناك 
شــبكات متخصصــة يف صحافــة البيانــات 
املتعلقة بالرياضات املختلفة ستزودك بكم 
كبير مــن األرقام واإلحصائيــات الهامة والتي 

تلفت انتباه الجمهور.
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أبرز املواقع املتخصصة 
باإلحصائيات واملعلومات الرياضية:

كرة القدم: 
   موقــع Soccerstats.com: يقدم املوقع 
ثة بشــكل مســتمر  أرقامــًا وإحصائياٍت محدَّ
عن معظم مســابقات كرة القدم يف العالم، 

وإحصائيات معمقة تغطــي معظم الجوانب 
التي تهّم أي صحفي رياضي متخصص. 

   موقــع Whoscored.com: أيضــا ُيقــّدم 
الفــرق  ألداء  معمقــة  إحصائيــات  املوقــع 
والالعبيــن، ويقدم تقييمــات ألداء الالعبين 

بعد كل مباراة. 

    موقــع understat.com: يقــدم املوقع 
إحصائيــات معمقة للمباريــات يف الدوريات 
الخمس الكبرى )اإلنجليزي، اإلسباني، اإليطالي، 
األملاني، الفرنسي( ستساعد الصحفيين يف 

كتابة التقارير التحليلية للمباريات. 

    موقــع fbref.com: هذا املوقع مخصص 
لهواة إنجازات الالعبين يف كامل مســيرتهم 
الكروية باألرقام؛ كم هدفا ســّجل ميسي يف 
كامل مســيرته؟ من سّجل أهدافا أكثر موسم 
2011/2010 ميسي أم رونالدو؟ كل هذه األرقام 
يزودك بهــا املوقع لتســتطيع تقديم مواد 

أكثر عمقا وشمولية تجذب بها القراء. 

   موقــع transfermarkt.co.uk: يتخصص 
املوقــع يف تتبع عمليات انتقــال الالعبين 
بين أندية كــرة القدم حول العالم، وال يقتصر 
ىلع الكرة األوروبية، إذ يغطي معظم دوريات 
العالم، بما فيها العديد من الدوريات العربية. 

رياضات أخرى:  
التنس: 

 ultimatetennisstatistics.com     
        tennisstats247.com

 coretennis.net     

كرة السلة: 
hoopshype.com    
 proballers.com    

ألعاب القوى: 
 worldathletics.org/stats-zone    

رياضات مختلفة: 
    موقــع statsperform.com: يغطي أكثر 
من نصف مليون مباراة سنويا ويحللها باألرقام 

واإلحصائيات.

    موقع gracenote.com: يقدم إحصائيات 
ألنواع مختلفة من الرياضات. 

    موقــع sports-reference.com: يقــدم 
املوقــع قاعــدة بيانــات مجانيــة ملختلف 
الرياضــات، كذلك خاصية تتبــع أداء الالعبين 

يف مختلف الرياضات. 
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يســعى كل صحفي رياضي إلى كتابة قصة 
صحفيــة ممتعة تجــذب القــراء املهتمين 
واملتتبعيــن، وتجعله محطَّ إعجــاٍب وتميٍز 
أيضــا. وألجل ذلــك ُيفترض فيــه أن يعتمد 
أوال وقبــل كل شــيء ىلع قــوة املالحظة 
وحساســية االلتقــاط وتطويع اللغــة وبناء 
قصته بسالســة، مع التخلي عــن كل ما يراه 

حشوا بال فائدة.

كان أحد الصحفيين الفرنســيين من عشــاق 
ألعــاب القــوى، املتتبعين عن كثب ملســار 
البطــل العاملي واألوملبي املغربي هشــام 
الكروج قبل ســنة تقريبا من إعالنه االعتزال 
ســنة 2006، يدرك جيــدا أن البطل لن يعود 
إلى املضمار، ولكنه كان بحاجة إلى تســويق 
الخبــر بطريقة مثيرة وسلســة، ومن دون أن 
يشــير إلى أنــه تلقى املعلومــة من محيط 
البطل هشام الكروج، وربما من البطل نفسه.

ماذا فعل هذا الصحفــي الذكي؟ بدأ مقالته 
الصحفية باإلشــارة إلــى أن وجنتــي البطل 
العاملي واألوملبي هشــام الكــروج لم تعودا 
ضامرتين كما كان عليــه األمر من قبل. ويف 
ذلك إشارة إلى أنه انقطع عن التدريبات، أو لم 
يعد يتدرب بقســوة، مما أكسبه بعض الوزن، 
وهو ما ظهــر ىلع وجنتيه. وَخلص من ذلك 

الباب الخامس:

كيف تكتب قصة رياضية؟

ومن املعطيات األخرى التي توفرت لديه إلى 
أن البطل لن يعود إلى املضمار مجددا.

هكذا إذن، فــإن قوة املالحظة والقدرة ىلع 
التقاطهــا بناًء ىلع معرفــة وثيقة باملجال 
)ألعــاب القــوى( وباملعنــّي باألمر )هشــام 
الكروج(، وبالجنس الصحفي )القصة الخبرية(، 
جعلت الصحفي يكتــب قصة صحفية مثيرة 
للغاية، استطاعت أن تبقى يف األذهان عمرا 

طويال، وربما تصبح نموذجا للتدريس.
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وال قصــة صحفية رياضية جيدة بدون عنوان 
اختــارت  نوفمبــر 2020  جــذاب، ففــي 26 
صحيفــة ذي صــن البريطانية عنوانــا مثيرا 

لكي تخبــر قراءها بوفاة األســطورة 
دييغو أرمانــدو مارادونا؛ إذ كتبت: 
»بيــن يدي اإلله«، وكانت اإلشــارة 
واضحة إلى الهدف الشــهير الذي 

أحــرزه مارادونــا يف مرمى الحارس 
بيتر شــيلتون يف  اإلنجليــزي 

مونديــال  نهائــي  نصــف 
املكســيك 1986، حيــث إن 
مارادونــا ملا ُســئل إذا ما 
كان قد سجل بيده، أجاب: 

»إنها يد الرب«.
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خطــوات عمليــة لكتابــة قصــة 
رياضية جذابة:

1- ابــِن خلفيــة معرفية واســعة عن 
الحــدث، لتتمّكن من توظيــف تلك املعرفة 

يف بناء مقاربات قصتك بشكل متفرد. 

2- دّرب نفسك ىلع مهارات التفكير 
النقدي التي تجعلك قادرا ىلع التقاط زوايا 
معالجة متفردة تتيح لك إنتاج قصة صحفية 

تلقى صدى. 

3- عند نزولك للميدان حاول تسجيل 
كل التفاصيــل ومقابلــة أكبــر عــدد من 
األشخاص، تتبع الجماهير وهتافاتها، اسألهم 
عن رحلتهــم للملعب وتجربتهــم الذاتية )ال 
تهتم بسؤالهم فقط عن توقعاتهم لنتيجة 

املباراة فال قيمة صحفية مهمة يف ذلك(. 

4- اختر زاويــة معالجة متفردة لتفتتح 
بها قصتك الصحفية، فباملقدمة تســتطيع 
جذب القارئ أو املشاهد إلكمال باقي القصة، 
أو أن ُيعــزف عنهــا تماما، مــع الحفاظ ىلع 

القيمة الخبرية املتضمنة يف املقدمة.

الصياغــات  عــن  ابتعــد   -5
وحاول  للعناوين،  التقليدية 

يعطــي  عنــوان  صياغــة 
املعلومة ويف ذات الوقت 

يكون ملفتا. جاء عنوان 
الصفحة األولى لصحيفة 

نيويورك بوست األميركية 
املنتخــب  تعــادل  بعــد 

األمريكي مع نظيره اإلنجليزي يف كأس العالم 
2010: »الواليــات املتحدة تفوز بنتيجة 1-1 إنه 
أعظم تعادل مع البريطانيين منذ معركة بنكر 
هيل )يف إشــارة ملعركة وقعــت أثناء الثورة 

األميركية ضد البريطانيين عام 1775(«.   

6- تجنب استخدام الصياغات الجاهزة 
والتي مّل القراء من سماعها، )الجمهور يجتاح 
املدرجات، الشــوط الثاني شــوط املدربين، 
مباراة نارية... إلخ( وحــاول أن تبتكر صياغات 
جديدة تخص الحدث وتصف تفاصيله بدقة. 

7- القصــة الجيدة هي التــي تركز ىلع 
التفاصيل الدقيقة وليس ىلع العموميات.
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من كتــاب »الصحافة الرياضية« 
فيل أندروز 8 

»إن ســر كتابة قصة إخبارية جيدة يتمثل يف 
معرفة كيفية تلخيص جوهر القصة وخالصتها 
يف املقدمة، جملة واحدة أو فقـرة قصيرة ثم 
يمكن بعد ذلك إضافــة املزيد من املعلومات 
حســب ترتيــب أهميتهــا. إن جوهــر القصة 
اإلخبارية الجيدة يراد منه - مهما كانت النقطة 
التــي يرغب القــارئ يف التوقف عــن القراءة 
عندهــا - أن يكون مــا قرأه الشــخص موصاًل 
ملغــزى القصة وخالصتهــا... عليك أن تتجنب 
بدء املقدمات بطرح األســئلة أو االقتباســات؛ 
حيث إن القارئ يرغــب يف معرفة ما وقع من 
أحداث، وليس أن يتّم استجوابه، فاالقتباسات 
يف القصة اإلخبارية تــؤدي إلى إبطاء عملية 

فهم الحقائق الرئيسية واستيعابها«.

يف نفــس الســياق، يطــرح أندروز الســؤال 
التالي: »مــا الدور الذي يفتــرض أن يقوم به 
تقرير املباراة أو السباق؟ إذا كنا نعلم مسبقا 
نتيجة املباراة فلماذا يجب أن نهتم بالطريقة 
التي تــّم بها عمل التقريــر؟«  يجيب بقوله: 
»إّن هنــاك أســبابًا عديدة لذلــك؛ أواًل: يقّدم 
التقريــر تجربة بديلة للقراء الذين لم يتمكنوا 
من حضــور أو مشــاهدة الحدث بأنفســهم. 
ومن هنا يجــب أن تقدم التقاريــر وصفا حيا 
للحظــات واملواقف الرئيســية للحــدث. إنه 
يقدم أيضا ألولئـك الـــذين تمكنوا من حضور 
الحــدث أو الذين شــاهدوه عـــلى التلفزيون 
الفرصَة ملعايشة التجربة مرة أخرى، ومقارنة 
الخاصــة  االنطباعــات  بتلــك  انطباعاتهــم 
بصحفي خبير. ويتم يف الغالب قراءة التقارير 
بعنايــة ودقة أكـــبر من جانــب أولئك الذين 
قامــوا بحضور الحدث؛ فإذا ذهبنا ملشــاهدة 

مباراة كرة القدم فإن تقرير تلك املباراة يكون 
هــو أول تقرير نتوجه إليــه يف صحف اليوم 
التالي، واألشخاص الذين يسكنون يف املدن 
التي ما زالت تصدر صحفا رياضية يف مســاء 
أيام السبت يقومون يف الغالب بشراء نسـخة 
منهـا وهـم يف طريقهم للمنزل من امللعب. 
إنهم يقومون بذلك لكي يطلعوا عـــلى سرد 
للحدث، وشرح لحظـــة بلحظـة للمباراة التي 
قاموا للتّو بمشاهدتها، ويستمتعوا بمعايشة 
التجربة مــرة أخرى، أماًل يف الحصول عـــلى 
معلومــات إضافية قد تكون فاتتهم من قبل. 
من هنا يجب أن تكون التقارير دقيقة وغنية 
باملعلومات، لتتمكن من ترك انطباعها ىلع 

القارئ الذي شهد الحدث«. 

وال يقــف أندروز عنــد هذا الحــد، بل يمضي 
معددا األســباب التي تبرر قــراءة قصة خبرية 
تتحدث عن مباراة رياضية قائال: »يرغب بعض 
القــراء يف اختبار اآلراء ووجهــات النظر التي 
شــكلوها أثناء مشاهدتهم للحدث، مقابل آراء 
الخبراء والصحفيين املتخصصين... يقرأ الناس 
أيضا التقارير من أجل الحصول ىلع املعلومات؛ 
كقيــام العب قــوي بتســجيل رقم قياســي 
شخصي، أو تسجيل العب كرة رميته األلف يف 
هذا املوســم، أو أّن أحد الفرق قد حصل ىلع 
فرصــة الترقي لبطولة أعـــلى مرتبــة. ويقرأ 
الكثير من األشــخاص التقارير من أجل الترفيه 
واالستمتاع، رغم أنهم قد ال يكونون مهتمين 
بصورة خاصة بنتيجــة الحدث. إنهم يقومون 
بقراءتهــا نظرا لجودة النــص املكتوب، أو من 
أجل ذكاء أو فكاهــة أو حكمة كاتب موهوب، 

والذي حدث أن أصبح صحفيا رياضيا.
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من املهم للغاية أن يكون الصحفي الرياضي 
موســوعيًا من حيث مواكبة املجــال برمته، 
بما تعنيه املوسوعية من اإلحاطة بُمختلف 
األصناف الرياضية. لكن باملوازاة مع ذلك، تظل 
خطوة التخصــص يف جانب )فريق، منطقة، 
رياضــة... إلخ( أمرا مطلوبــا يف قطاٍع يحتدم 
فيــه التنافس بيــن املؤسســات الصحفية 
ىلع تكوين قاعــدة من القــراء واملتابعين. 
ذلك أّن التخصص يمنحــك هويتك املتفردة 
التــي تجعــل الجمهور يســتند إليك كمصدر 
رئيس. وهذا التخصــص ال يقتصر فقط ىلع 
التخصص العام يف نــوع الرياضة )كرة قدم، 
كرة ســلة... إلخ( بل يتدرج بشكل أدق داخل 

الرياضة نفسها. 

كمــا ُينَصــح الصحفيــون الرياضيون - وىلع 
الرغــم من أهمية تخصصهــم - أن يبنوا يف 
غضون ذلك شمولية معرفية بباقي املجاالت 
الرياضية؛ فقد تكــوُن يف امليدان وتلوح لك 
فرصة داخل غرفة تحريرك لتغطية مسابقة 
لكرة املضرب أو الســلة، شموليتك املعرفّية 
تجعلك ىلع رأس خيارات املؤسسة لتكليفك 

بهذه املهمة.

الباب السادس:

التخصص الرياضي

إن فهــم الرياضــة بمختلف أنواعهــا، يجعل 
الصحفي الرياضي ملما بخبايا تؤهله لتقديم 
قصص إخبارية متميزة جدا. فلئن بدا أن لكل 
نوع رياضي خصوصياته التي تميزه عن غيره، 
فــإن واقع األمر أّن كل نوع يكمل بقية األنواع 

األخرى.
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ما الفائــدة العائدة ىلع الصحفي 
من التخصص؟

 
1- بناء السمعة: تخصصه يف نوع رياضي 
يلقى رواجا لكنه ال يحظى بالتغطية الكافية 
)كألعــاب القوى مثــال( أو بمجــال متخصص 
دقيق يف إحــدى الرياضات )صحافة البيانات 
الرياضية مثال(، سيمنحه امتيازا لدى الجمهور 
وســرعان ما ســيبني قاعدة متابعين ضخمة 
وســيصبح مرجعــا رئيســيا لــدى الجمهــور 
واملؤسســات الصحفية ىلع حد سواء؛ ألنه 
يقــدم زاويــة املعالجة الناقصــة يف باقي 

التغطيات األخرى للحدث. 
 

الصحفــي  يتحــول  املصــادر:  ثقــة   -2
املتخصــص ملصــدر موثوق لــدى الرياضيين 
يف األخبــار املتعلقة بتخصصه. لنعد ملثال 
الصحفي اإليطالي فابريزو رومانو املتخصص 
بأخبار سوق االنتقاالت يف كرة القدم، والذي 
اســتطاع أن يكّون شــبكة مصادر ضخمة من 
انتقالهم  وكالء الالعبين املعنييــن بعملية 
بين أندية كــرة القدم وحتــى اإلداريين يف 

تلك األندية. 
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5- تخليد تجربتك: بعد أن تخوض تجربة 
التخصص الصحفي لسنوات طويلة، فإن ذلك 
يؤهلــك لتأليف كتــاب متخصــص تضع فيه 
ُخالصــة تجربتك وخبرتــك يف ذاك املجال، 

وسيتحول ملرجع أساسي. 

6- مســيرتك مستمرة: ال يعدم الصحفي 
املتخصص فرص العمــل بعد أن يبني خبرة 
طويلة يف التخصــص الرياضي، فتلك الخبرة 
تؤهلــه ألن يصبح محلــال رياضيــا أو محاضرا 
جامعيا، بل حتى يمكن أن تفتح له أبواب إدارة 
األنديــة الرياضية أو اإلشــراف ىلع الالعبين، 
بسبب تلك الخبرة الواسعة التي يمتلكها يف 

جوانب اللعبة أو تخصصه الدقيق. 

3- مصداقية قصصك: ســتحظى قصصك 
الصحفيــة بمصداقيــة كبيرة لــدى الجمهور، 
بعد تبنيك مسيرة مهنية متخصصة، وتصبح 
الوجهة األولى للخبر الدقيق كلما برزت ىلع 
الســطح قضية متعلقة بتخصصك. فصحفي 
مختــص باالقتصاد الرياضي ألندية كرة القدم 
مثال سيكون املرجع األول واملوثوق ملعرفة 

تفاصيل انتقال ملكية ناٍد معين. 

4- تراكــم املعرفــة: بعــد بناء مســيرة 
مهنية طويلة يف تخصص معين، ســيتحول 
الصحفــي املتخصــص ملوســوعة مرجعية 
يســتعان به للتحقق من األرقام واملعطيات 
وكخبيــر تتزاحــم عليه وســائل اإلعالم ألخذ 
تعليقــه ىلع الحدث، إلدراك تلك الوســائل 
قيمــة املعلومات التي ســيقدمها الصحفي 

املتخصص.
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سيلفانا سترايدر
)صحفية رياضية نمســاوية / صحيفة 

كوريي(

اســأل نفسك أوال عن أكثر األشــياء التي تثير 
شــغفك، وكيف تريد دعم وتحســين الشيء 
الذي »تحتــرق« من أجله. بالنســبة لي فإّن 
مــا أحتــرق ألجله هــو MMA )فنــون القتال 
املختلط( وأريد مساعدة الرياضة والرياضيين 
يف النمســا ىلع التحســن والتعامل بجدية 

أكبر وبدون تحيز يف املستقبل.

ثانيــا: أنــا دائما مــا أتعمــق يف البحث عن 
األشــياء، أريد الحصــول ىلع كل املعلومات 
حول املوضــوع الذي أكتبه، أشــاهد مقاطع 
الفيديــو، وأبحث عن كل شــيء يف غوغل، 
وأتحدث إلى الناس، وأجري مقابالت، وأحصل 
ىلع بعض الكتب، وأســتمع إلى البودكاست 
وأشــياء أخرى. فقط قم بفهم كل ما يمكنك 
الحصــول عليــه، وتحقق أيًضا ممــا إذا كانت 

املعلومات صحيحة أم ال.

أضــع جميــع املعلومات يف مســتند ىلع 
 Google جهاز الكمبيوتر، وخصوصا يف منصة
Drive؛ لذلــك يمكنني دائًما إلقاء نظرة عليه 

من هاتفــي أو جهاز كمبيوتر العمل أو أجهزة 
الكمبيوتر املحمولة األخرى، وهو مؤّمن بشكل 
مــزدوج. عندما يكــون لــدي كل املعلومات 
أقوم بعمل نســخة من هذا املســتند ويف 
هذه النســخة أقوم بإعادة ترتيب كل شــيء 
وتقسيمه؛ مثال: من قال ماذا؟ وما املعلومات 
األكثر أهمية من األخرى؟ وهكذا، خاصة عندما 

أفكر يف مصدر األخبار التي أتلقاها.

بعــد ذلك أبدأ يف التفكير يف أهم األشــياء 
التي حصلت عليها، وما رتبتها حســب معيار 
األهميــة، ثم أبــدأ الكتابة عنهــا يف وثيقة 

ثالثة، وأعمل عندئٍذ ىلع كل املعلومات.
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إرشادات مهمة: 

1- معرفة الصحفي الرياضي بالقانون 
املنظــم للمهنــة مهــم بقــدر معرفته 

بقوانين األنواع الرياضية وأكثر.

2- دفاع الصحفي الرياضي عن فريقه 
املفضل أو العبه املفضل يف مقال صحفي 

يعد مناقضا للموضوعية املهنية.

3- يجــب ىلع الصحفــي الرياضي أن 
يصف األحــداث كما هي، وأال ينقاد لّلعب 
ىلع مشاعر الجمهور من أجل نشر أخبار كاذبة 
تتوافــق مع التمنيــات واألهواء أو ما يســمى 

.)Confirmation Bias( باالنحياز التوكيدي

4- إبقاء العالقة مع املصادر الصحفية 
مهنية بحتــة وعــدم قبول أي نــوع من 
الهدايــا من تلــك املصــادر، أو تلقي دعوات 

خاصة بغرض التأثير ىلع تغطية الصحفي.

الصحفي الرياضي شــأنه شــأن بقية زمالئه 
يف املهنة، مدعــوّ إلى االنضباط بمجموعة 
من القواعد املهنيــة واألخالقية والقانونية 
واإلنسانية، ويفترض يف الصحفي الرياضي - 
وإن كان يشتغل ىلع مادة إعالمية مشحونة 
بالعواطــف، وتتوجــه إلى جماهيــر عريضة، 
وتحرك املشــاعر - أن يلتزم بالصدق واألمانة 
والتــوازن يف نقــل األخبار وتحريرهــا وبثها 
أيضا، ىلع اعتبار أن الصحافة الرياضية تقوم 
باألســاس ىلع تقديم األخبــار واملعلومات 
الرياضيــة املفصلــة املنضبطــة بالحيادية 
والتــوازن لخدمــة الجمهــور يف تكوين رأي 

موضوعي.

ويف حــال العكس؛ أي يف غيــاب الحيادية 
والتوازن اإلخباري، فقد يؤدي األمر إلى الوقوع 
يف خطــأ التشــهير أو االزدراء أو التمييــز أو 
العنصرية، لتكون الجماهير بذلك عرضة للتيه 
وحتــى الصدمة، ولــن تســتطيع تكوين رأي 

موضوعي. 

الباب السابع:

األخالقيات المهنية
في الصحافة الرياضية
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يحســن بالصحفــي الرياضــي أن يكون ىلع 
مسافة من الفاعلين الرياضيين بكل أنواعهم؛ 
فإّن من شــأن هذه املسافة أن تجعله مهنيا 
بامتيــاز، يكتب بموضوعيــة وحيادية، وينال 
االحترام من كل الجهات ســواء اختلفت معه 

أم اّتفقت.

وليس األمــر يف املجال الصحفــي الرياضي 
بالســهل؛ ذلــك أن الصحفييــن الرياضيين - 
بحكــم عالقتهــم الوثيقــة وشــبه اليومية 
لفتــرات  معهــم  ووجودهــم  بالفاعليــن، 
طويلة بعض األحيان بفعل الســفر لتغطية 
املنافسات - يقعون أحيانا يف فّخ التعاطف 
غيــر املهني مع هؤالء، وهــذا قد يؤثر ىلع 
أدائهم وإن كان محبذًا لدى قطاع عريض من 

جماهير املتلقين.

5- اللقــاء باملصــادر يجــب أن يتم وفق 
قواعــد مهنيــة وأخالقيــة، بحيــث ال تتأثر 

حيادية الصحفي. 

6- حماية املصــادر واحترام خصوصيتهم 
مهم للغاية.

7- ال تكتــب شــيئا ال يمكــن إثبــات 
صحته؛ مثاله: اتهام العب بالغش لخســارة 
مباراة للتالعب بنتيجتها، يف غياب أي دليل 

مادي ملموس ومقنع.

8- ال تعتمــد ىلع مصــدر واحــد؛ يف 
تغطية األحداث الرياضية التي تشهد منافسة 
حادة؛ مثال: كالسيكو ريال مدريد وبرشلونة، أو 
الوداد والرجاء البيضاويين يف املغرب... إلخ، ال 
ينبغي أن يعتمد الصحفي ىلع مصدر ينتمي 

إلى فريق واحد.

9- تجّنب الخلط بين الصحافة الرياضّية 
والعالقات العامة؛ أي أن تتحول إلى ناطق 
رسمي باسم العب أو فريق أو وكيل لالعبين.

10- تجنب استعمال عبارات »حماسية« 
قد تثير النعرات بين الجماهير.
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الباب الثامن:
دليلك لتغطية 

كأس العالم 
والبطوالت 

الكبرى 

سُيركز هذا الباب ىلع نصائح عملية لتغطية 
بطولــة كأس العالم FIFA، لكــن ذات النصائح 
يمكنهــا أن تنســحب ىلع كافــة البطوالت 
واألحــداث الكبرى، ال ســيما تلــك التي ُتجرى 
كافة مبارياتها ومســابقاتها يف فترة زمنية 
قصيرة مثل األوملبيــاد، وكؤوس األمم )كأس 
آسيا، كأس األمم األفريقية... وغيرها(، وبطولة 
العالم أللعــاب القوى، وغيرهــا من البطوالت 
التي تتخذ ذات الطابــع، والتي تجتمع فيها 
كافــة الفــرق يف البلــد املنظــم، وتخوض 
املنافســات يف مدة زمنية محددة ال تتجاوز 

الـ 30 يومًا ىلع أقصى تقدير.  
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املحور األول:
التحضير املسبق 

تغطيــة البطــوالت الكبرى تقتضــي تواصال 
يقظا مــع االتحادات املعنية، ســواء الدولية 
أو املحليــة، كالتواصــل مع االتحــاد الدولي 
لكــرة القدم FIFA، أو اللجنة األوملبية الدولية 
IOC وغيرها. فهذه االتحادات هي املسؤولة 

عن إصــدار االعتمادات الخاصــة بالصحفيين 
الذين يمكنهم التغطيــة، هذا االعتماد يتيح 
للصحفــي دخول املالعب وحضــور تدريبات 
الفرق وحضور املؤتمرات الصحفية قبل وبعد 
املباريــات، ويضمن لك اإلقامــة يف األماكن 

املخصصة للصحفيين وغيرها. 

وينصح كافــة الصحفيين بزيارة موقع االتحاد 
ملعرفــة  الرياضييــن،  للصحفييــن  الدولــي 
تفاصيل الحصــول ىلع عضوية االتحاد وكل 
مــا يتعلق بالتصاريــح واالعتمــادات الخاصة 
بالصحفييــن الرياضيين وكافــة القضايا التي 

تهّم الصحفيين الرياضيين.

املحور الثاني:
نمط التغطية 

يف املحافــل الرياضيــة الكبــرى مثل كأس 
العالم واألوملبيــاد، ال تجعل تغطيتك تقتصر 
فقط ىلع ما يحــدث يف مالعب املباريات 
األفــكار  مــن  العديــد  هنــاك  والتدريبــات، 
املطروحــة يف طريقــك يومّيــًا، تنتظر من 

ينتبه إليها.

قــد تجد قصصا كثيرة وســط الجمهور، لذلك 
حافظ ىلع صلتك بالجمهور من خالل مواقع 
التواصــل االجتماعــي حتى داخــل امللعب، 
فالجماهير قد تنبهك إلى أشــياء غابت عنك 
وأنــت يف امللعب، وقد تجــد قصة عن أحد 
املنتخبــات أو داخل حافلــة أو داخل املركز 
اإلعالمي أو مع ســائق تاكسي كلها تستحق 
أن تروى بأســلوب قصة ملونــة. االنتباه لهذه 
القصــص يضيــف »بهــارات« إلــى تغطيتك 
اليوميــة ألخبــار تلــك البطولــة ونتائجهــا 

وكواليس حياتها اليومية.
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كيــف تقوم بالتغطيــة امليدانية 
العاجلة؟

1- برمجة الحــدث املطلوب للتغطية 
يعــد أمــرا ضروريا. وهنــا يتعيــن ترتيب كل 
الخطــط ذات الصلة؛ مــن معرفة الطريق إلى 
املالعب وكذلك مالعب التدريبات، أو مواعيد 

املؤتمرات الصحفية وأماكنها أو غير ذلك. 

2- التطبيقات املساعدة يف الوصول 
إلــى املالعب، وأماكــن الحــدث الرياضي 
األخــرى مهمــة جدا، وتســاعد ىلع كســب 
الوقت والجهد واملال أيضا، فعليك التخطيط 
م،  لذلك بشــكل مبكر قبل سفرك للبلد املنظِّ
والبحث بشــكل جيد عن أفضل وأســرع أنواع 

املواصالت أو آليات التنقل يف ذلك البلد.

3- الوصــول إلــى األماكــن يف وقت 
مناســب أمٌر ال فصال فيه؛ يساعد ذلك يف 
التحضير القبلي ومعرفــة املكان، ويؤّمن لك 
التواصل مــع املســؤولين واملنظمين الذين 
قد يخبرونك بأشــياء غاية يف األهمية قبل 

ازدحام املكان.

4- التأكد مــن كاّفة املعّدات التقنية 
الالزمة؛ كشــحن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر 
ومعدات التصوير، والتأكد من سرعة االنترنت، 
واالتصــال باألقمــار الصناعيــة وغيرها. حيث 
يســاعدك ذلك ىلع ضمــان الجاهزّية التاّمة 

لنقل األخبار وقت حدوثها. 

5- أنت سيد نفسك يف الحدث، ليس 
عليــك أن تنتظــر التوجيهات مــن أحد، غير 
حدســك الصحفي. ابحث عن القصة يف كل 

مكان وال تلتزم فقــط بالتغطيات التقليدية 
التي سينقلها الجميع.

6- دّقة الخبر أهّم من سرعة نشره، 
عليك دائما التحقق من كل األخبار قبل 
نشــرها، لذا حاول أن ُتعد استراتيجية 
خاصة آلليات التحقق من األخبار وتدرب 

عليها جيدا قبل التغطية. 

نصائح للحصول ىلع سبق صحفي 
متفرد

ما تنقله كاميرات البث متاح للجميع ال يغري 
باملنافســة، لكن قــوة مالحظتك وذكاءك 
يف التقاط ما يجري من حولك، ســيقودك 
إلى التمّيز والتفــّرد بتغطية تضفي عليها 
ملستك املهنية والفنية. لهذا، تمّعن يف 

اآلتي:

معرفتك   -1
بالرياضيين 

مساعد  عامل 
ىلع  ابــَق  جدا، 

عــن  بهــم  صلــة 
طريــق صفحاتهــم الرســمية يف مواقع 

التواصل االجتماعي أو التواصل املباشر.

2- الحصــة التدريبية التــي تحُضرها 
ملنتخب بالدك أو لغيره مــن املنتخبات، 
تمــّر بســرعة، فاحــرص إذن ىلع أن تكون 
مناَسَبة ال تفلت من بين يديك للحصول ىلع 
ســبق صحفي متمّثــل يف تصريح أو التقاط 
أو صورة؛ فصورة الالعب املغربي فيصل فجر، 
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وهو ينظر إلى هاتفه املحمول أثناء التدريب، 
شــكلت مادة دسمة، وأثارت الكثير من الجدل 

أكثر مما شكله املران نفسه.

3- املتابعــة عن كثــب تجعلك 
قارئــا جيدا ملــا يحدث أمامــك ومِلا 
بيــن الســطور. يســاعدك ذلــك يف 
استنتاجاٍت ُمهمة تشكل هي األخرى 
موضعــًا لقصة إخبارية جيــدة؛ فهناك 
صــالت بيــن الحــدث الرياضــي والوضع 
والعمرانية  االقتصادية  والجوانب  السياسي، 

والثقافية والبيئية وغيرها.

4- عادة مــا يتحــّرك الرياضّيون يف 
إطار ضيق خــالل البطوالت الكبــرى، وهذا 
يزيــد احتمالية حصولك ىلع مقابلة حصرية 
أو معلومــة هامــة من أحــد الالعبيــن، لذا 
ُينصــح بالبقاء بالقرب من أماكن وجود الفرق 

الرياضية. 

حديثك   -5
- مثال - عن 
ن  لقمصـــا ا
وشــرب امليــاه 
وطبيعة التدريبات 
ليس أمرا ثانويا، إنه من 
صميم التغطيــة الصحفية للبطوالت الكبرى، 
إنــه ُبعد آخر يحتاجه املتلقي لتكتمل عنده 
الصورة، ومتى منحته إياه، سيتابعك بال شك 

ويبقى متصال بتغطياتك.

رّكز عليها لتكون تغطيتك  جوانب 
متفردة:

إن مالعــَب البطــوالت الكبــرى تشــكل يف 
العــادة محطة للحدث الرياضــي ال تدوم أكثر 
مــن ســاعتين يف أقصــى التقديــرات - مع 
بعض االســتثناءات التي ال يقاس عليها - أما 
بقية األحــداث فتقع خــارج املالعب، وهي 
شديدة األهمية بحيث يجب عليك أن تحرص 
ىلع متابعتهــا بغرض االســتفادة منها يف 
قصصك اإلخبارية، وسترى كم ستكون مادتك 
اإلعالمية هنا مميزة للغاية ومثيرة لالهتمام.

إليك هذه اإلرشادات:

1- امللعــب يحتــاج منك إلــى قصة 
خبرية ملهمة فبعض املالعب ُتعّد تحفة 
معمارية، وتحمل معانَي تاريخية توثِّق لتاريخ 

البلد ومالمحه، لذلك تستحق االنتباه.

2- الجماهير تخلق الحدث، فانتبه جيدا 
إليها. ســتمنحك بال أدنى شــك قصصا ثرية 

يحبُّها املتلقي ويتابعها بنهم.

3- ال تنس أن تراقــب وتتابع زمالءك 
من وسائل اإلعالم األخرى؛ فقد يدّلونك 

ىلع أشياء مثيرة تشّكل موضوعًا لقصصك.

4- عــادة ما تكــون املالعــب ضاّجة 
باألحداث، ليس فقط مــن جانب الالعبين 
واملدربيــن والحــكام، بل وأيضا مــن اآلخرين 
الذين يف امللعــب؛ من مصورين وحضور إلى 

شخصيات شديدة األهمية وغيرها.
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5- إلقاء نظرات خاطفة وفاحصة ىلع 
رتبتها  التي  االجتماعي  التواصل  مواقع 
وأعددتها من قبل ســيكون ُمهمًا أيضا، ألنها 
هك بدورها إلى ما لــم تصله عيُنك،  قــد توجِّ

وما لم يقع عليه سمعك يف امللعب.

 - االســتراحات  خــالل  احــرص   -6
كاســتراحة ما بين الشوطين يف كرة 
القــدم - ىلع أن تتجّول داخــل املالعب 
التــي قد ال تتــاح لك فرصة لكي تشــاهدها 
مــرة أخرى. هذا مهم جــدا. وغالبا ما تصادف 
شــخصيات مهمة أو أشياء ملهمة يمكنها أن 

تكون موضوعا لقصصك الخبرية.

7- بعيــدا عــن املالعــب ومالعــب 
التدريبات، كل شــيء من حولك يف البلد 
الذي يستضيف البطولة مجال مفتوح للكتابة؛ 
العمــران وعــادات الناس وصخــب الجماهير 
األجنبيــة والطقــس واأللــوان واألصوات، كل 

شيء يمكنه أن يشكل مادة إعالمية رائعة.

8- الفنــدق حيــث تقيــم ومحيطه، 
ال تجعلهمــا خــارج اهتماماتــك؛ ألنك 
ستكتشــف أحيانا أنك تقيم مــع كنوز تصلح 
موضوعــا لقصصــك اإلخباريــة. فقــط انتبه 
إليهــا. مما ُيذكر يف كأس العالم بروســيا، إّن 
إعالمّيين اكتشــفوا بالصدفــة أنهم يقيمون 
مع شبيه ميســي اإليراني، فشكل ذلك مادة 

دسمة وجميلة جدا للتنويع.
9- القنــوات املحلية مهمــة للغاية 
مهما كانت لغتها غير مفهومة؛ فهي 
تقدم لك أشياء يستحيل أن تعرفها بنفسك، 
وتقــدم لك معلومــات مهمة جــدا. فاحرص 
ىلع أن تلقي عليها نظرة صباحية ومسائية. 

سيكون ذلك مفيدا يف قصصك.

10- حاول جهدك أن تســّجل األحداث 
الهامشــّية التــي ال تراها مســتعجلة يف 
يومياتــك. عندمــا ينتهي الحدث ســتجدها 
ثمينة تشــكل مادة دســمة لقصــص يحبها 

الجمهور.
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املحور الثالث:
دروس وإرشــادات من صحفيين 

غطوا كأس العالم

ال بديــل عــن التجربــة عندما يتعلــق األمر 
بالحديث عن الدليل إلى النجاح يف تغطية؛ 

تقود  وحدها  فالتجربــة 
غيــر  اكتشــافات  إلــى 

تراكــم  ومــع  مســبوقة، 
الصحفّيون  يكتسب  التجارب 

خبــرات تقودهــم إلــى كتابــة 
قصص جيدة والحصول ىلع أخبار 

حصرية.
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1- محمد الروحلي
صحفي مغربــي بصحيفة بيان اليوم، 
غّطــى بطــوالت كأس العالــم 1994، 

1998، 2006، و2018

تغطية كأس العالم ليست بالحدث السهل أو 
العادي، وال بد للصحفي أن يســتعد لها ىلع 
غرار الالعب املشــارك الذي يستعد هو اآلخر 

للمشاركة.

- أول مــا يجب أن يقوم به الصحفي الرياضي 
هو إعداد تقارير مسبقة، وجمع ما يكفي من 
معطيات حــول الحــدث أو املنتخبات، أرقام 
وإحصائيات، وإذا كان األمــر يتعلق بمنتخبك 
املحلــي - مثــال - فينبغــي إجــراء حوارات 
خاصــة وعقد لقاءات مباشــرة قبــل الوصول 
إلى بلد كأس العالم؛ فإعداٌد بهذا الشكل من 
شأنه تســهيل مهمة الصحفي بعد انطالق 

املنافسات. 

- قبل السفر البد من االطالع أوال ىلع ظروف 
الطقــس بالبلــد املحتضــن، وىلع قوانين 
الدولة، وكيفية التنقل الداخلي دون نســيان 
إعداد لبــاس مناســب يتفــادى التعقيد، ما 
يســاعد ىلع التفّرغ ملا هــو أهم، فضال عن 
ضمان اإلقامــة بمنطقة تســّهل التنقل من 

وإلى املركز الصحفي واملالعب.

- البــد أيضا من معرفة لغة التواصل واإلعداد 
لذلك؛ تجنبا لإلشكاليات. والصحفي الناجح هو 
الذي يتقن اللغــات الحية، وخاصة اإلنجليزية 

بالدرجة األولى.

- الحــرص ىلع التواصل مع باقي الصحفيين 
الذين يشــاركون بالبطولة، مما يساعد ىلع 
تنمية مدارك الصحفي، كما يساعد أيضا يف 
الحصــول ىلع معلومات ومعطيــات مهمة 

ستحتاجها يف تغطيتك.

- الوجــود باســتمرار داخل املركــز الصحفي 
عامــٌل مســاعد للعمل، وال بد مــن أخذ وقت 
كاٍف قبل يوم املباراة، لبدء العمل يف ظروف 

حسنة.

- الشــروع يف إعداد التغطيــة قبل املباراة 
وأثناءها، ومباشرة مع انتهاء الوقت القانوني 
يتم تحديث املعطيات، وإرســالها يف الوقت 
املناســب؛ مراعاة للفارق الزمني بين دولتك 

والدولة املضيفة للحدث.

دليل الصحافة الرياضية

52



2- كاميال ماتوسو
صحفية برازيلية

www.folha.uol.com.br

هنــاك طريقتان إلزاميتــان للتحضير لتغطية 
ســبيل  ىلع   - حالتــي  يف  العالــم.  كأس 
املثــال - عندمــا علمت أنني ســأكون يف 
روسيا لتغطية أخبار املنتخب البرازيلي، فإن 
أول شــيء فعلته: هو بدء بحث شامل حول 
الفريق واملدربين واألماكن التي ستقام فيها 
املباريــات والتدريبــات؛ فاالطــالع الجيد هو 
الخطــوة األولى ملعرفة األخبــار. األمر الثاني: 
هــو محاولة رســم خريطة لألشــخاص الذين 
ســيكونون ضمن الفريق. لقد بــدأت البحث 
عنهم قبل الرحلة؛ ألنهم هم من ســأتواصل 
معهــم عند إعــداد أي تقرير. فعلى ســبيل 
املثــال إذا تعــّرض الالعب نيمــار لألذى ولم 
تتحدث أبًدا إلى طبيب الفريق من قبل فمن 
غير املحتمل أن يجتمع بك ومن املســتبعد 

أن يقّدم لك معلومات عن الالعب.

بالنســبة لــكأس العالــم 2014، قضيــُت 50 
يوًمــا يف بيلــو هوريزونتي، حيــث غطيت 
والــدورات  املباريــات يف ملعــب مينيــراو 
التدريبية للفرق التي تلعب هناك )األرجنتين 
وتشيلي وأوروغواي(. كنت مسؤولًة أيضا عن 
إعداد تقارير عن الجوانب السياســية لالتحاد 
البرازيلي لكرة القدم )CBF(، والتي نســميها 

تغطية كارتوال )القادة(.

تعلمــت الكثيــر مــن خــالل مراقبــة عمــل 
الصحفيين اآلخرين الذين ســبق لهم تغطية 
العديد من مباريات كأس العالم. أحد األشــياء 
التــي تعّلمُتهــا هو أنــه يف هــذا النوع من 

التغطية ســتكون هناك فتــرات من الهدوء، 
ولكن املهم هو أن نكون مستعدين للحظات 

األزمة. 

التحــدي األكبر هو القــدرة ىلع رواية قصص 
مختلفــة عــن الصحفييــن اآلخريــن؛ فأخبار 
معظم الصحفيين تكون حول نتائج املباريات 
وما يحدث أثناء التدريب، هذا هو السبب يف 
أهمية التحضير، ســوف ُتحــدث فرًقا إن كنت 
ىلع علم جيد وقد أسست شبكة مصادرك. 
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3- مولدي الجامعي
 صحفــي تونســي بقنــوات الكأس 
وبالفريــق  القطريــة  الرياضيــة 
الدولــي لكرة  التلفزيونــي لالتحــاد 

القدم )فيفا(. 

لعّلي كنت من املحظوظين بأن عشت نظام 
»دولة« فيفا من الداخل خالل مونديال روسيا 
2018، ونســخَتْي كأس العالــم لألنديــة 2019 
و2020 يف الدوحــة، وكأس العرب 2021 حين 
انتميت إلى فريق »فيفا فيلمز« معّدا وصحفيا.

إحدى أبرز اإلشــكالّيات التــي الحظتها خالل 
عملــي هــي غيــاب املســاحة املمنوحــة 
للصحفيين من قبل مؤسســاتهم؛ إذ روى لي 
زميل يعمل مراسال ملؤسسة إعالمية التقيته 
قبــل انطــالق إحــدى مباريــات كأس العالم 
بســاعتين: أنه كان ىلع الهواء مباشــرة عبر 
األقمار الصناعية يف 11 مناســبة منذ الصباح 

ولم يحاور أي ضيف إطالقا. 

فقد كانــت القناة تطلب منــه أن يقف أمام 
الكاميرا عند فندق إقامة الفرق وليس داخله؛ 
ففي املونديال يخضع التصوير داخل الفنادق 
لعرض حقوق آخر يســمى حقوق الكواليس، 
أو عليــه أن يقــف عند امللعــب ليظهر يف 
تغطية مباشــرة ويرّدد ذات الكلمات بدون أي 

قيمة خبرية.

لــم يكن ســعيدا بذلك؛ ألنــه كان صحفيا. كان 
ينتظر - رغم تلك املرات العديدة التي ظهر بها 
ىلع الشاشة - أن يبدأ العمل الجاّد من امللعب؛ 
 )On Arrival Interview( كتغطية لقاء الوصــول

وصوال إلى املنطقة املختلطة بعد املباراة. 

كما ترســخت يف الســنوات األخيرة - خاصة 
مع األزمــة االقتصادية العاملية - عادُة َتخّلي 
مؤسســات إعالميــة عــن تغطيــة الحــدث 
الرياضي الكبير بســبب عــدم امتالك حقوق 
الصــورة، فُتحِجــم عن إرســال موَفــد يغطي 
املونديال مثال، وإن كان السبب الرئيس يعود 
إلــى تمويل مهّمة الصحفي عبر عقود رعاية 
ترفض شــركاتها - جهــال - تمويل جهة غير 

حاصلة ىلع حقوق بث املباريات.

لكــن يبدو مــن اإلجحاف يف حــق الصحفي 
ويف حق املونديال ىلع حد الســواء، حصر 
الحدث يف املســتطيل األخضر ألنه أكبر من 

ذلك بكثير.

أذكــر يف مونديــال البرازيل قصصــا جميلة 
ومؤثرة لم ترِوها املالعب، بل تروي الكثيَر منها 
األحياُء الفقيرة العاشــقة لكــرة القدم، حيث 
ُصنعت بعيدا عن الحدث بآالف الكيلومترات؛ 
فقد ننسى نتائج مونديال البرازيل مثال، لكن 
قطعا لن ننسى الصورة الفوتوغرافية الرائعة 
التــي التقطها مصور وكالة األنباء الفرنســية 
من إحدى شــرفات أحيــاء الفافيــال الفقيرة؛ 
صــورة األلعــاب الناريــة التي رافقــت افتتاح 
مونديــال 2014، وما حملته مــن أبعاد رمزية 

جمعت بين فقر الواقع وثراء األحالم. 

ومن منا ال يذكر قصــة انتظار العالم توّقعات 
»األخطبــوط بــول« للنتائــج؟ رغــم أن هذا 
األخطبوط كان يف حديقة حيوان مائية يف 
نيوزيالندا؛ أي ىلع بعــد 12 ألف كيلومتر من 

أحداث املونديال.
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