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محتويات العدد
مهما؟
 ٥اإلعالم التلفزيوني ..ملاذا سيظل
ًّ
أسامة الرشيدي

قد يظن البعض أن مواقع التواصل االجتماعي استطاعت صرف نظر
الجمهور عن متابعة األخبار عبر التلفزيون ،لكن أحداثاً كبرى مثل الحروب
والكوارث والثورات واالنقالبات واالنتخابات ،أظهرت عكس ذلك.

 ١٣تجار الحقيقة ..صناعة األخبار يف العصر الرقمي واملعركة من أجل
الحقائق
عرض وتقديم /عثمان كباشي

يستعرض الكاتب في مقاله كتاباً لجيل أبرامسون الذي صدر في فبراير/
شباط  2019عن دار سايمون آند شوستر ،والذي يتناول التحول الذي لحق
بالصحافة األميركية في العصر الرقمي الذي نعايشه.
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نموذجا
 ١٧حظر اإلنترنت كوسيلة للتضليل اإلعالمي ..العالم العربي
ً
أسامة حمامة

عمدت الدول العربية إلى استخدام حظر اإلنترنت كوسيلة قمعت
من خاللها شعوبها الثائرة ضدها ،وللتعتيم على ممارساتها بحق
المتظاهرين ،غير أن هذه السياسة لم تطل المواطنين وحدهم ،إنما
استخدمت كأداة أساسية لقمع الصحافة وحجب المواقع اإلخبارية.

 ٢٣األدوات الرقمية يف الصحافة ..متوفرة ولكن!
روال فرحات

لم تعد األدوات الرقمية مجرد عامل مساعد للصحفيين ،إنما باتت
حاجة في ظل تسارع التطور الرقمي الذي نعيشه .الكثير من الصحفيين
يسمعون عن األدوات الرقمية ،ولكن ماذا عن كيفية استخدامها؟

 ٢٧بين الفصحى والعامية ..كيف نصيغ اللغة األقرب إلى الجمهور؟
محمد ولد إمام
فرضت المنصات الرقمية على وسائل التواصل االجتماعي الحاجة لنوع
جديد من الكتابة ،يتميز بالسهولة واالختصار ،وهذا األمر تطلب جهدا ً
كبيراً ،خاصة وأن الهدف األساسي هو التق ّرب من الجمهور واستخدام
لغة يمكنه التعامل معها بسهولة.
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 ٣٣البودكاست االستقصائي العربي ..بانتظار الخطوة األولى
فدوى حلمي
يمتاز البودكاست -الوسيط الرقمي الصوتي -بتح ّرره من قيود النشر،
وسرعة الوصول إليه ،وسهولة تلقي محتواه ،إذ ما تحتاجه فقط هو
حاسة السمع في أي مكان وزمان ،بما يشكل بيئة تبدو مناسبة للصحافة
االستقصائية العربية لتدشين توثيق استقصائي صوتي بتكلفة مادية ومدة
زمنية أقل مما يستدعيه التوثيق االستقصائي المرئي.

 ٣٧تغطية الحرب اليمنية ..صحفيون مغامرون ومؤسسات غير
مسؤولة
بشير الضرعي
ضغوط كثيرة يتعرض لها الصحفيون في اليمن ..قتل واعتقال وإصابات
أثناء تغطية الحرب الدائرة في البالد منذ أكثر من أربعة أعوام.

 ٤٣الصحفيون أخطر من املسلحين ..حال الصحافة يف ليبيا
عماد المدولي

ال يبدو أن آثار الحرب الليبية انحصرت على المواطنين فقط ،إذ يبدو أنها
طالت الصحفيين أيضاً ،لتخلق حالة من الفوضى ،ولينعكس ذلك على
شكل التغطية الصحفية.

 ٤٩العراق ..الصحف امللونة مع ساستها
سالم زيدان
تعاني الصحف العراقية اليوم من أزمة حقيقية ،يلقي هذا التقرير الضوء
مفسرا ً أسبابها المختلفة والمرتبطة بالقراء والصحفيين على حد
عليها،
ّ
سواء.

 ٥٣ذباب أم نحل إلكتروني؟ كيف يمكن للحسابات اآللية تعزيز
املساءلة يف عالم الصحافة؟

(ترجم هذا المقال بالتعاون مع نيمان ريبورتس  -جامعة هارفارد)
نيكوالس دياكوبولوس
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ك ّتاب
املجلة
عثمان كباشي
مشــرف غرفــة األخبــار بموقــع الجزيرة
نــت .مــدرب صحافــة اإلنترنــت (
الصحافــة اإللكترونيــة) والتحريــر
الصحفــي بمعهــد الجزيــرة لإلعــام.

منتجــة أفــام وثائقيــة واســتقصائية
يف قنــاة الجزيــرة.

أسامة حمامة

بشير الضرعي

إعالمــي مغربي متخصــص بالصحافة
الرقميــة والفنــون البصرية.
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فدوى حلمي

روال فرحات

صحفــي يمنــي ،عمــل مــع مؤسســات
إعالميــة محليــة ودولية ،وشــارك يف
تغطيــة الحــرب الدائــرة يف اليمــن.

عماد املدولي

مدربــة ىلع صحافــة املوبايــل وأدوات
غوغــل للصحفييــن ،وأنتجــت مــواد
إعالميــة لصحــف وقنــوات تلفزيونيــة
محليــة وعامليــة.

صحفــي ليبــي ،محــرر أخبــار ومنتــج
مقابــات تلفزيونيـــة وعمــــل يف
عــدد مــن املؤسســات اإلعالميــة.

أسامة الرشيدي

سالم زيدان

منتــج إعــام تفاعلــي يف شــبكة
الجزيــرة اإلعالميــة ،وشــارك يف
تطويــر محتــوى عــدد مــن األفــام
الوثائقيــة والبرامــج التلفزيونيــة.

صحفــي عراقــي عمــل مراســا ملوقــع
املونيتــور األميركــي والجزيــرة نــت
والعربــي الجديــد ورصيــف .22

محمد ولد إمام

نيكوالس دياكوبولوس

صحفـــي وكاتــب موريتانــــــي ،لــه
مســاهمات يف العديــد مــن املواقــع
العربيــة.

أستــــاذ بجامعــة نـــورث ويســترن
للصحافــــة الحاســوبية.
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القنوات
التلفزيونية
يف حلبة
املنافسة
ال يمكــن الجــزم بــأن شــبكات التواصــل
االجتماعــي حســمت الجولــة يف
حلبــة املنافســة .هــذا مــا يحــاول
التقريــر الرئيســي إقناعنــا بــه مــن
خــال شــواهد تقــول بــأن القنــوات
التلفزيونيــة صامــدة يف مواجهــة
اإلعــام الرقمــي ،بــل تفوقــت أحيانــا
ال ســيما عنــد تغطيــة األحــداث
الهامــة.
الجولــة مســتمرة إذن ،ومصيــر القنوات
التلفزيونيــة كان إحــدى املحطــات
الرئيســية التــي يعــ ّرج عليهــا هــذا
العــدد ،ويجــول ىلع مواضيــع أخــرى
منوعــة تشــغل الصحفييــن يف غيــر
ـد عربــي.
بلـ ٍ
حاولنــا أن نســتعرض حــال الصحفيين
يف ليبيــا واليمــن ،وهــي ســاحات ال
تــزال مشــتعلة ،اقتضــت أن نخصــص
مقاليــن لنقــل الواقــع الــذي يعانيــه
صحفيــو هذيــن البلديــن.
كمــا كانــت أحــداث الســودان األخيــرة
حاضــرة بقــوة ،فــكان ال بــد مــن
نقــر زر التوقيــف الشــامل لإلنترنــت!
هــل ال يــزال الحديــث عــن زر كهــذا
أمــرًا مســتحي ً
ال؟ حســنًا ،يبــدو أن
تجــارب الــدول العربيــة أظهــرت أن
املســتحيل ممكـ ٌ
ـن دائمــا! لكــن ذلــك
لــم يحــل دون توثيــق االنتهــاكات
بحــق املتظاهريــن وإن تأخــر األمــر.
مجلة الصحافة

مجلة
الصحافة
العدد ( I )14السنة الرابعة  Iصيف 2019

مجلة فصلية تصدر عن معهد الجزيرة لإلعالم
شبكة الجزيرة اإلعالمية
املشرف العام
منير الدائمي
رئيس التحرير
منتصر مرعي
هيئة التحرير
مالك خليل
محمد خمايسة
مراجعة لغوية
الفضيل بن السعيد
تصميم
إدارة اإلبداع يف شبكة الجزيرة اإلعالمية
صورة الغالف
عراقيون يتجمعون يف إحدى ضواحي بغداد ملشاهدة
القنوات الفضائية عام .2003ماريو تاما ،غيتي.
مجلة الصحافة
Aljazeera Journalism Review
موقع اإلنترنت:
http://institute.aljazeera.net/ar/ajr
تويتر:
@AJR_Arabic
فيسبوك:
www.facebook.com/
aljazeerajournalismreview
بريد املجلة اإللكتروني:
ajreditor@aljazeera.net
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اإلعالم
التلفزيوني..
ملاذا سيظل
مهمًّا؟
أسامة الرشيدي
5

يتذكــر المتابعــون فــي أنحــاء
العالــم كيــف أطــل الرئيــس
التركــي رجــب طيــب أردوغــان عبر
الهاتــف المحمــول لــإدالء بــأول
تصريــح لــه أثنــاء محاولــة االنقالب
العســكري ليلــة  15يوليو/تمــوز
 .2016وقــد اعتبــر البعــض ذلــك
دليــا علــى ازديــاد أهمية وســائل
التواصــل االجتماعــي والتكنولوجيا
الحديثــة ،وقدرتهــا علــى نقــل
الحــدث بصــورة تــؤدي إلــى تغييره
كليــا ،وأن اإلعــام التلفزيونــي لــم
يعــد مهمــا كمــا كان ،لدرجــة أن
البعــض قــال إن أردوغــان هــزم
االنقــاب بهاتفــه المحمــول.
لكــن هــذه المقــوالت تتجاهــل
عــددا مــن الدالئــل األخــرى
التــي تشــير إلــى أن التلفزيــون
كوســيط إخبــاري -مــا يــزالاألكثــر أهميــة وتأثيــرا ،خاصــة
خــال األحــداث الكبــرى ،رغــم
تطــور التكنولوجيــا الحديثــة،
ورغــم اعترافنــا بأهميتهــا التــي ال
يســتطيع أحــد أن ينكرهــا.
ـتمده مــن
أول هــذه الدالئــل سنسـ ّ
واقعــة أردوغان نفســها ،فالرئيس
التركــي ظهــر عبــر الهاتــف فعــا،
ولكــن عبر قنــاة “ســي.أن.أن ترك”
الواســعة االنتشــار في تركيــا ،وهو
مــا ســاهم بقــوة فــي توصيــل
الرســالة عبــر كافــة أنحــاء البــاد،
وظهــر ذلــك فــي نــزول األتــراك
إلــى الشــوارع لمواجهــة االنقــاب
كمــا طلــب منهــم أردوغــان.

بعض الدالئل تشير إلى تفوق الهاتف المحمول على التلفاز من
حيث تغطية األخبار وتأثيره على الجمهور ،والبعض اآلخر يقول
عكس ذلك (تصوير :ولفغانغ راتاي  -رويترز).

الدليــل الثانــي يتعلــق بالحــدث
نفســه ،إذ شــكك الكثيــر مــن
المتابعيــن فــي مــدى قــوة
موقــف الرئيــس التركــي بعدمــا
ظهــر بهــذه الصــورة الباهتــة
عبــر الهاتــف المحمــول .وقــد
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تســاءل هــؤالء عــن الســبب الــذي
جعــل أردوغــان يلجــأ إلــى هــذه
الطريقــة ،رغــم أنــه يســتطيع
نظريــا إلقــاء بيــان تلفزيونــي
يبــث عبــر القنــوات الفضائيــة
واألرضيــة الحكوميــة ،وهــو مــا
جعلهــم يؤكــدون وقتهــا أن
الرئيــس التركــي فــي موقــف
ضعيــف ،وأنــه ال يســتطيع
إلقــاء ذلــك البيــان التلفزيونــي
المنتظــر ،ولذلــك لجــأ إلــى هــذه
الوســيلة .ولــوال مواجهــة قــوات
الشــرطة وجماهيــر الشــعب
لالنقالبييــن لربمــا تغيــرت معالــم
المشــهد بصــورة كليــة .وقــد
كشــف المتحــدث باســم رئاســة
الجمهوريــة التركيــة إبراهيــم
كاليــن لقنــاة الجزيــرة فــي
وثائقــي “ليلــة االنقــاب..
كيــف صنعــت تركيــا انتصارهــا؟”،
عــن ســبب لجــوء أردوغــان إلــى
هــذه الطريقــة لتوصيــل أولــى
رســائله ليلــة االنقــاب ،فقــد
قــام الرئيــس بتســجيل بيــان
تلفزيونــي بالفعــل ،وكان مقــررا
إرســاله مــن مقــر تواجــده فــي
مدينــة مرمريــس ليبــث عبــر
التلفزيــون ،لكــن شــبكة اإلنترنــت
كانــت بطيئــة فــي ذلــك المــكان،
وبالتالــي لــم تكــن هنــاك إمكانيــة
إلرســال الفيديــو إلذاعتــه عبــر
شاشــة التلفزيــون الرســمي ،وهــو
مــا يعــد تأكيــدا إضافيــا علــى أن
الرئاســة التركيــة لــم تكــن تح ّبــذ
طريقــة الهاتــف المحمــول فــي
البدايــة ،وأنهــا كانــت علــى وعــي
تــام بــأن تلــك الطريقــة ســتثير
مــن التســاؤالت والشــكوك أكثــر
ممــا ســتثير مشــاعر الطمأنينــة
لــدى الجمهــور .وقــد اســتمر ذلــك
التشــكيك حتــى ظهــر أردوغــان
علــى الهــواء بعــد ذلــك فــي

تصريــح متلفــز إلعطــاء دفعــة
قويــة للشــعب التركــي فــي
مواجهــة االنقالبييــن.
أمــا االنقالبيــون فقــد لجــؤوا
إلــى إذاعــة بيانهــم األول عبــر
التلفزيــون ،بعــد الســيطرة
علــى قنــاة “تي.آر.تــي هبــر”
( )HABER TRTالرســمية ،وإجبــار
المذيعــة علــى تالوتــه ،وهــو
مــا خــدع كثيريــن تصــوروا أن
االنقــاب نجــح وأن األمــور قــد
حســمت علــى األرض ،لدرجــة أن
رئيــس الــوزراء وقتهــا بــن علــي
يلدريــم لجــأ إلــى قنــاة خاصــة
هــو اآلخــر لتأكيــد وقــوع محاولــة
االنقــاب ومواجهــة خطــاب
االنقالبييــن .وبعدمــا تمكنــت
الجماهيــر وقــوات الشــرطة
المواليــة للحكومــة الشــرعية فــي
تركيــا مــن اســتعادة الســيطرة
علــى مبنــى القنــاة التــي أذاعــت
بيــان االنقالبييــن األول ،كان
هنــاك حــرص علــى إظهــار نفــس
المذيعــة مــرة أخــرى إلعــان
تبرئهــا مــن البيــان االنقالبــي،
وتوصيــل رســالة تفيــد بــأن األمــور
تحــت الســيطرة وأن االنقــاب
فشــل ،وهــو مــا دفــع االنقالبييــن
إلــى قصــف مقــر القمــر الصناعــي
التركــي “تــرك ســات” والســيطرة
عليــه ،فــي إشــارة إلــى إدراكهــم
ألهميــة احتــكار الصــورة وروايــة
الحــدث تلفزيونيــا .وقــد حاولــوا
قطــع إرســال كل وســائل اإلعــام،
مــن قنــوات تلفزيونيــة ومحطــات
إذاعيــة وحتــى شــبكات اإلنترنــت،
لكنهــم فشــلوا ،إذ لــم يكــن لديهم
الخبــراء الالزمــون للتعامــل مــع
ذلــك .كل هــذا يكشــف أهميــة
التلفزيــون الــذي تســيطر عليــه
قــوات الجيــش أوال قبــل القيــام
بــأي تحــرك ،لضمــان إذاعــة

“البيــان رقــم  ”1الــذي تعلــن فيــه
رســميا اســتيالئها علــى الســلطة،
وهــو مــا حــدث فــي انقــاب 3
يوليو/تمــوز  2013فــي مصــر،
وكذلــك أثنــاء عمليــة اإلطاحــة
بالرئيــس الســوداني عمــر البشــير
فــي أبريل/نيســان  ،2019وأيضــا
فــي الكثيــر مــن الــدول اإلفريقيــة
األخــرى التــي مــا زالــت تشــهد
انقالبــات عســكرية.
وعلــى الرغــم مــن أن الجمهــور
قــد ينصــرف عــن متابعــة األخبــار
عبــر التلفزيــون فــي األوقــات
العاديــة ،ويفضــل عليها الوســائط
اإللكترونيــة ومواقــع التواصــل
االجتماعــي والمواقــع اإلخباريــة
علــى شــبكة اإلنترنــت ،فــإن
األحــداث الكبــرى ال تــزال تثبــت
أهميــة اإلعــام التلفزيونــي،
مثــل الحــروب والكــوارث والثــورات
واالنقالبــات واالنتخابــات.
وقــد شــهدت األزمــة الخليجيــة
بيــن قطــر ودول الحصــار األربــع
مثــاال واضحــا علــى ذلــك ،فقــد
كان مــن أهــم مطالــب المحاصريــن
إغــاق شــبكة الجزيــرة اإلعالميــة.
وقــد جــاء ذلــك المطلــب رغــم
زعــم وســائل اإلعــام التابعــة
لــدول الحصــار -خاصــة المصريــة-
أن الجزيــرة فقــدت مصداقيتهــا،
وأنهــا لــم تعــد بنفــس األهميــة
التــي كانــت تتمتــع بهــا قبــل
ذلــك .وقــد حــاول مســؤولون مــن
دول الحصــار تــدارك الموقــف بعــد
ذلــك ،فزعــم وزيــر الدولة للشــؤون
الخارجيــة اإلماراتــي أنــور قرقــاش
أن النشــطاء الســعوديين علــى
موقــع تويتــر اســتطاعوا هزيمــة
الجزيــرة ،ليأتــي الــرد المنطقــي
مــن عــدد كبيــر مــن المتابعيــن
-وحتــى مــن بعــض مذيعــي
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الجزيــرة وموظفيهــا -متســائلين:
إذا كانــت الجزيــرة فاشــلة
كمــا تدعــون ،فلمــاذا طالبتــم
بإغالقهــا؟ وهــو مــا يكشــف
تناقضــا كبيــرا فــي خطــاب دول
الحصــار .وقــد كانــت الجزيــرة
بالفعــل أحــد العوامــل الرئيســية

فــي تفنيــد ادعــاءات دول
الحصــار علــى المســتوى الدولــي،
خاصــة مــع امتالكهــا قنــاة قويــة
وناجحــة باللغــة اإلنجليزيــة.
ادعــاء وســائل اإلعــام المصريــة
ومــن يمولهــا ويديرهــا بــأن

7

تلميذات يلتقطن صوراً
بهواتفهن المحمولة في الوقت الذي يلقي فيه
ّ
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطا ًبا (تصوير :مراد سيزر  -رويترز).

الجزيــرة متراجعــة ،ربمــا يعــود
إلــى اعتقادهــا بأنهــا نجحــت
فــي تأليــب الــرأي العــام المصــري
علــى الرئيــس المعــزول محمــد
مرســي ،وحشــد الجماهيــر ضــده
فــي مظاهــرات  30يونيــو/
حزيــران  ،2013وهــو حشــد اعتمد
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بالدرجــة األولــى علــى اإلعــام
التقليــدي (الصحــف والفضائيــات)
بصــورة أكبــر بكثيــر مــن اإلعــام
الجديــد الــذي اعتمــدت عليــه
ثــورة  25يناير/كانــون الثاني 2011
فــي الحشــد والتعبئــة للتظاهــر
ضــد حســني مبــارك ،وهــي

مفارقــة تكشــف عــن الفــارق
بيــن االثنيــن ،لكنهــا تكشــف
أيضــا أن األحاديــث عــن ســطوة
مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي
بدايــة الربيــع العربــي احتــوت
مبالغــات كثيــرة وتفــاؤال لــم يكــن
فــي محلــه ،أو أن تلــك الســطوة

ســتتحقق بعــد ســنوات عديــدة
فــي أفضــل األحــوال .كمــا أن
أهــم النجــوم الذيــن ظهــروا فــي
البدايــة علــى مواقــع التواصــل
“باســم يوســف” ســرعان مــا تــم
احتــواؤه فــي برامــج تلفزيونيــة
ضخمــة التكلفــة تبــث علــى
القنــوات الفضائيــة ،وهــو مــا
يمكــن اعتبــاره “ردة” عــن التطــور
المفتــرض .فوفقــا للســردية التــي
تتحــدث عــن تفــوق اإلعــام
اإللكترونــي واإلعــام الجديــد ،كان
ينبغــي أن يبــدأ باســم يوســف
مــن التلفزيــون ثــم يتوجــه إلــى
الفضــاء اإللكترونــي ،باعتبــاره
الوســيط األكثــر متابعــة وتأثيــرا
وتطــورا ،لكــن مــا حــدث هــو
العكــس .أو أن ذلــك ببســاطة
يمكــن اعتبــاره مفارقــة تكشــف
أن التلفزيــون مــا يــزال يمتلــك
بريقــا وســطوة ،ويمكنــه احتــواء
الظواهــر الجديــدة وتدجينهــا
ووضعهــا فــي إطــار محــدد،
خاصــة أن مجــال اإلعالنــات مــا
زال مســيطرا عليــه مــن قبــل
التلفزيــون.
وقــد أثبتــت اســتطالعات رأي
مهمــة بعضــا ممــا يذكــره
المقــال ،ففــي اســتطالع “المؤشــر
العربــي” لعــام  ،2018الــذي
يجريــه المركــز العربــي لألبحــاث
ودراســة السياســات ســنويا ،تبيــن
أن  %57مــن جمهــور الــرأي العــام
فــي المنطقــة العربيــة يعتمــد
علــى التلفزيــون لمتابعــة األخبــار
السياســية ،بينمــا حلــت شــبكة
اإلنترنــت فــي المركــز الثانــي
بنســبة  ،%22والراديــو ثالثــا
بنســبة  ،%8وجــاءت الصحــف
اليوميــة فــي المركــز األخيــر
بنســبة  ،%5وهــو مــا اعتبــره
القائمــون علــى االســتطالع دليــا
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أطفال من قرية الخليل الفلسطينية يحاولون االطالع على النقل
المباشر لقناة الجزيرة التي كانت تنقل وقائع اقتحام مجموعة
مستوطنين لمنزل فلسطيني (تصوير :ديفيد سيلفرمان  -غيتي).
9
علــى أن النســبة األكبــر مــن الــرأي
العــام مــا زالــت تعتمــد علــى
التلفزيــون مصــدرا لألخبــار ،وأن
“القنــوات التلفزيونيــة هــي األكثر
أهميــة فــي التأثيــر فــي مواطني
الــدول العربيــة” ،خاصــة فــي
مصــر والعــراق ولبنــان ،إذ تراوحــت
نســبة متابعــي التلفزيــون
باعتبــاره المصــدر األول لمتابعــة
األخبــار السياســية فــي تلــك
البلــدان بيــن  70و.%88
إذا كنــا اســتعرضنا فــي الجــزء
الســابق أســباب وعوامــل قــوة
وســطوة اإلعــام التلفزيونــي،
ففــي هــذا الجــزء سنســتعرض
الوجــه اآلخــر مــن الظاهــرة ،أال
وهــو ســلبيات مواقــع التواصــل
وإســتراتيجيات
االجتماعــي،
أنظمــة الحكــم فــي تدجينهــا
والســيطرة عليهــا مثلمــا تحــاول

الســيطرة علــى المجــال العــام
واإلعــام التقليــدي بالضبــط .وقــد
تحقــق لبعــض تلــك األنظمــة
نجاحــات معتبــرة فــي ذلــك،
وهــو مــا يجعــل المــرء حــذرا فــي
تقييــم النظــرة المتفائلــة للبعــض
حــول قــدرة اإلعــام الجديــد على
كســر القيــود الحكوميــة وإتاحــة
الفرصــة لألصــوات المهمشــة
والجماهيــر.
شــملت جهــود األنظمــة العربيــة
عــدة مجــاالت ،منهــا إصــدار
تشــريعات وقوانيــن تتعامــل مــع
الفضــاء اإللكترونــي مثلمــا تتعامل
مــع وســائل اإلعــام التقليديــة،
وتشــمل معاقبــة مســتخدمي
اإلنترنــت ومواقــع التواصــل
االجتماعــي والتنكيــل بهــم،
وتطويــر تقنيــات وحجــب المواقــع
التــي ال تريــد لهــا أن تصــل إلــى

الجمهــور ،وتكويــن مــا يعــرف
باســم “الجيــش اإللكترونــي”
أو “الذبــاب اإللكترونــي” الــذي
تتلخــص مهمتــه فــي نشــر
خطــاب الســلطة ،والهجــوم
علــى المعارضيــن وتشــويه
ســمعتهم ،ونشــر أخبــار زائفــة
عنهــم لدفعهــم لالنســحاب مــن
الفضــاء اإللكترونــي ،وصناعــة
وســوم مؤيــدة للســلطة ودفعهــا
للوصــول إلــى قمــة “الترنــد”
لإليحــاء بوجــود شــعبية كبيــرة
لنظــام الحكــم ،والترويــج إلنجــازات
وهميــة ،واإلبــاغ عــن التغريــدات
والمنشــورات المعارضــة.
كمــا شــملت جهــود األنظمــة
العربيــة :االستـــــعانة بفـــــرق
متخصصــة فــي اختــراق الحســابات
اإللكترونيــة وتقنيــات التجســس
والتعقــب اإللكترونــي ،خاصــة

السنة الرابعة  -صيف 2019

اإلســرائيلية منهــا ،لمالحقــة
النشــطاء والمعارضيــن ،وتحديــدا
الذيــن ينشــطون عبــر مواقــع
التواصــل بأســماء مســتعارة
وحســابات ال تكشــف عــن
شــخصيتهم الحقيقيــة .وقــد
كشــف عــن عشــرات الحــاالت
مــن هــذه األمثلــة عبــر الصحــف
العالميــة ،وكانــت آخرهــا مــا
أوردتــه صحيفــة “هآرتــس”
اإلســرائيلية بشــأن وجــود شــبكة
روبوتــات لنشــر المحتــوى الموالــي
لدولــة اإلمــارات والمناهــض لقطــر
وإيــران بيــن القــراء اإلســرائيليين
علــى تويتــر.
هــذه الجهــود امتــدت أيضــا
إلــى محاولــة التأثيــر علــى
الشــركات الكبــرى التــي تتحكــم
فــي أهــم المواقــع والشــبكات
اإللكترونيــة علــى اإلنترنــت ،وقــد
أســفرت بالفعــل عــن خضــوع
نســبي مــن عــدد مــن الكيانــات
التــي تديــر مواقــع التواصــل
االجتماعــي .ويمكــن أن نذكــر
هنــا عــددا مــن األمثلــة الدالــة،
فقــد رضــخ موقــع “ســناب شــات”
للضغــوط الســعودية ،وقــرر
حجــب حســاب شــبكة الجزيــرة
فــي المملكــة بحجــة “االلتــزام
بالقوانيــن المحليــة” .كمــا رضخــت
شــبكة “نتفليكــس” وحذفــت
حلقــة كوميديــة تنتقــد ولــي
العهــد الســعودي محمــد بــن
ســلمان مــن الســعودية ،قدمهــا
الفنــان الكوميــدي األميركــي
حســن منهــاج الــذي انتقــد
“شــركات وادي الســيليكون التــي
تســبح فــي المــال الســعودي”
علــى حــد قولــه ،مطالبــا تلــك
الشــركات برفــض االســتثمارات
القادمــة مــن المملكــة .كمــا
حــذف موقــع يوتيــوب آالف

الفيديوهــات التــي توثــق جرائــم
نظــام بشــار األســد فــي ســوريا
خــال األعــوام الماضيــة ،بحجــة
أن تلــك الفيديوهــات مرتبطــة
“بالمنظمــات اإلرهابيــة” ،وهــو
مــا يمكــن أن يؤثــر علــى جهــود
جمــع األدلــة ضــد النظــام الســوري
الســتخدامها مســتقبال.
أمــا عــن المحتــوى الفلســطيني،
فمــا أكثــر الصفحــات والحســابات
الفلســطينية التــي ُحذفــت خدمة
إلســرائيل وانتصــارا لهــا ،لدرجــة أن
تلــك االنتهــاكات أصبحــت توثــق
شــهريا من قبــل مراكــز متخصصة.
فمثــا ،أعلــن عــن  20انتهــاكا
تعــرض لهــا نشــطاء فلســطينيون
علــى موقــع فيســبوك خــال
أكتوبر/تشــرين األول الماضــي،
شــملت حــذف حســابات ومنعــا
مــن النشــر ،وفقــا لتقريــر مركــز
“صــدى سوشــيال” المتخصــص
فــي اإلعــام االجتماعــي.
وســبق أن تعرضــت قنــاة
“شــبكة قــدس” علــى يوتيــوب
وإنســتغرام للحــذف ،وكذلــك قنــاة
“فلســطين اليــوم” ،اســتجابة
لضغــوط وبالغــات إســرائيلية .كما
حظــر محــرك البحــث “غوغــل”
حســابات نشــرت أخبــارا وتقاريــر
عــن اســتخدام إســرائيل األســرى
الفلســطينيين كفئــران تجــارب
ألدويــة جديــدة ،بينمــا تعرضــت
قنــاة تلفزيــون “هيســبان”
اإليرانــي علــى يوتيــوب وقنــاة
تلفزيــون “بــرس تي.فــي” قبــل
أشــهر للحظــر بالســبب نفســه.
كمــا شــهد مايو/أيــار  2019هجمة
جديــدة مــن فيســبوك ضــد
الحســابات الفلســطينية ،ووثــق
المركــز الفلســطيني للتنميــة
والحريــات اإلعالميــة (مــدى)

إغــاق فيســبوك  69صفحــة
إلعالمييــن ونشــطاء فلســطينيين
مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
يومــي  23و 24مايو/أيــار ،2019
وشــملت صفحــــات لصحفييــن
وكتــاب ونشــطاء ومواطنيــن
فلسطينيـــــين ،دون أن يتلقــى
أصحابهــا أي إنــذارات مســبقة أو
تفســيرات لإلغــاق.
وموقــع تويتــر بالــذات تــدور
شــكوك واتهامــات كثيــرة بحــق
مكتبــه اإلقليمــي فــي دبــي،
وسياســاته المواليــة والداعمــة
للســلطات في اإلمارات والســعودية.
وتتمثــل هــذه الشــكوك فــي
حــذف عــدد مــن الحســابات
والتغريــدات والوســوم بســبب
تعارضهــا مــع سياســات الدولتيــن.
وقــد شــهد كاتــب هــذه الســطور
بنفســه تجربــة حيــة توثــق هــذه
السياســة ،عندمــا ّ
عطــل الموقــع
خاصيــة البحــث عــن كلمــة
“الفجيــرة” عــدة ســاعات ،بعــد ورود
أنبــاء عــن وقــوع انفجــارات فــي
مينــاء المدينــة يــوم  12مايو/أيــار
 ،2019قبــل أن تعلــن الخارجيــة
اإلماراتيــة عــن تعرض ســفن تجارية
لمــا ســمتها “عمليــات تخريبيــة”
قــرب المينــاء .وكُ ِ
شــف ســابقا عــن
فضيحــة تــورط فيهــا موظــف
ســعودي بمكتــب دبــي ،ســ ّرب
بيانات حســابات ســعودية معارضة
علــى تويتــر ،لتعتقــل الســلطات
الســعودية أصحابها ،ومنهــم تركي
الجاســر صاحب حســاب “كشــكول”،
فيمــا تتحــدث تقاريــر صحفيــة
بأنــه قتــل تحــت التعذيــب .حتــى
الناشــطة الســعودية منال الشــريف
أعلنــت إغــاق حســابها علــى
تويتــر ،قائلــة إن الموقــع يشــكل
خطــرا علــى حياتهــا.
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وقــد امتــدت هــذه السياســة إلــى
مصــر ،بعدمــا أغلــق تويتر حســاب
الناشــط البــارز وائــل عبــاس ،الــذي
وثــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان
فــي الجمهوريــة ،منــذ مــا قبــل
ثــورة ينايــر وبعدهــا .وكانــت
“الجزيــرة” نفســها قــد تعــ ّرض
حســابها علــى تويتــر للحــذف
لعــدة ســاعات بــدون إبــداء أي
أســباب ،قبــل أن يعــود الحســاب
فجــأة كمــا حــذف فجــأة ،بــدون
تقديــم أيــة توضيحــات.
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هــذه الشــواهد تكشــف أيضــا
عــن ظاهــرة أخطــر ،وهــي :كيــف
يمكــن أن تكــون مواقــع التواصــل
االجتماعــي عرضــة للتالعــب
والتحكــم بهــا والســيطرة عليهــا
وتوجيههــا نحــو مــا تريــده أنظمة
بعينهــا؟ وقــد عــرف العالــم
تفاصيــل االختراق الروســي الناجح
لمواقــع التواصــل فــي الواليــات
المتحــدة لتوجيــه دفة الــرأي العام
األميركــي عبــر فيســبوك بهــدف
التأثيــر فــي نتائــج انتخابــات
الرئاســة عــام  ،2016ممــا ال يحتــاج
إلــى كثيــر مــن الشــرح .فضــا عــن
أن انتشــار مواقــع التواصــل أدى
إلــى زيــادة هائلــة فــي انتشــار مــا
باتــت تعــرف “باألخبــار الكاذبــة”
أو “األخبــار الزائفــة” التــي مــأت
مواقــع التواصــل فــي عــدد كبيــر
مــن البلــدان.
وتعــد الصــور ومقاطــع الفيديــو
الزائفــة التــي تناولــت مــا يحــدث
ألقليــة الروهينغــا فــي ميانمــار
دليــا واضحــا علــى ذلــك؛
فرغــم حملــة القمــع الوحشــية
التــي تعــرض لهــا المســلمون
فــي ذلــك البلــد منــذ أعــوام،
والتــي وثقتهــا منظمــات األمــم
المتحــدة ومنظمــات حقــوق

اإلنســان الدوليــة ،فــإن البعــض
لجــأ إلــى نشــر صــور ومقاطــع
فيديــو ألحــداث وحشــية تــدور
فــي مناطــق وبلــدان أخــرى مــن
العالــم ،واالدعــاء بأنهــا وقعــت
فــي ميانمــار ،وهــو مــا أضــر كثيــرا
بجهــود التوعيــة بالقضيــة وجعل
كثيريــن يتشــككون فــي مصداقية
مــا يتعــرض لــه الروهينغــا ككل،
حتــى إن البعــض أنشــأ صفحــات
متخصصــة لمحاربــة انتشــار تلــك
األخبــار والشــائعات وتفنيدهــا،
مثــل صفحــة “ده بجــد” وصفحــة
“متصدقــش” علــى فيســبوك ،وهما
صفحتــان تركــزان بشــكل أساســي
علــى تفنيــد أبــرز الشــائعات واألخبار
الزائفــة علــى مســتوى مصــر والوطن
العربــي بشــكل عــام.
لكــن مواقــع التواصــل االجتماعــي
كانــت مســرحا لنشــر خطــاب
الكراهيــة والتحريــض فــي
ميانمــار نفســها مــن قبــل النظــام
الحاكــم فــي البــاد ورجــال
الديــن البوذييــن المتشــددين
ضــد المســلمين .وقــد أقــر موقــع
فيســبوك بأنــه لــم يقــم بجهــود
كافيــة مــن أجــل مواجهــة
اســتخدام الموقــع فــي التحريــض
علــى العنــف فــي ميانمــار.
قــد تفســر هــذه الشــواهد
التــي عرضــت فــي هــذا المقــال
مــا قامــت بــه شــركة غوغــل
عندمــا نظمــت حملــة إعالنــات
تلفزيونيــة موجهــة لمشــاهدي
التلفزيــون فــي مصــر ،إذ مــا زال
التلفزيــون يمتلــك الجــزء األكبر من
مســاحة ســوق اإلعالنــات ،وكذلــك
الرغبــة فــي الوصــول إلــى شــرائح
جديــدة مــن الجمهــور ،خاصــة
كبــار الســن والشــباب اليافــع .ربمــا
ال تســتخدم هاتــان الشــريحتان

موقــع غوغــل كثيــرا ،ألن نســبة
معتبــرة مــن الكبــار ال تجيــد
التعامــل مــع التكنولوجيــا بشــكل
عــام ،أمــا الصغــار فقــد تفتــح
وعيهــم علــى عالــم الشــبكات
االجتماعيــة ومواقــع التواصــل
مباشــرة ،فــإذا أرادوا معرفــة أي
معلومــة توجهــوا فــي األغلــب
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بالســؤال إلــى أصدقائهــم عبــر
حســاباتهم علــى مواقــع التواصــل
المختلفــة ،أو كتابــة الســؤال عبــر
المجموعــات المغلقــة فــي تلــك
المواقــع ،بــدال مــن كتابــة الســؤال
أو المعلومــة المــراد معرفتهــا
عبــر غوغــل ،وهــو تحليــل قــد
يفســر تلــك الحملــة اإلعالنيــة

التــي اعتمــدت بالتأكيــد علــى
إحصائيــات موثوقــة تثبــت
الفرضيــات التــي اســتندت إليهــا
حــول أهميــة التلفزيــون.
وبالطبــع فــإن كل هــذه الشــواهد
التــي نعرضهــا هنــا ليســت
حكمــا نهائيــا باســتمرار أفضليــة

التلفزيــون وتفوقــه ،لكــن المقــال
يطــرح عــددا مــن القضايــا التــي ال
يــزال اإلعــام التلفزيونــي يحقــق
فيهــا تقدمــا وأفضليــة ،مقابــل
عــدد مــن التحديــات التــي تواجــه
وســائل اإلعــام الجديــدة والفضــاء
اإللكترونــي الــذي ال شــك أن لــه
فوائــد وإيجابيــات كبيــرة.
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هــذا كتــاب عــن حــال الصحافــة
األميركيــة فــي ظــل العصــر
الرقمــي ،انكســاراتها وانتصاراتهــا،
مؤلفتــه جيــل أبرامســون ،شــاهدة
علــى تلــك الحــال ،وحاضــرة فــي
معــارك عديــدة فــي ذلــك الشــأن،
بــل كانــت هدفــا لبعــض هــذه
المعــارك .فقــد شــغلت منصــب
رئيــس تحريــر صحيفــة نيويــورك
تايمــز الشــهيرة فــي الفتــرة مــن
 2011وحتــى  2014كأول امــرأة
تشــغل هــذا المنصــب منــذ
صــدور الصحيفــة قبــل  160عامــا.
ّ
يركــز هــذا الكتــاب عبــر فصولــه

الثالثــة عشــر علــى مســيرة أربــع
مؤسســات إعالميــة أميركيــة
خــال العقديــن الماضييــن،
اللذيــن شــهدا مــا يمكــن تســميته
باالضطــراب اإلعالمــي ،وهــي
الفتــرة التــي بــدأت بوصــول ثــورة
اإلنترنــت ،وشــهدت انهيــار نمــاذج
اإلعــام التقليديــة ،حيــث لــم
تتمكــن ســوى قلــة قليلــة مــن
المؤسســات اإلعالميــة التقليديــة
مــن إيجــاد ســبل للبقــاء علــى
قيــد الحيــاة ،ناهيــك عــن االزدهار.
وقــد عايشــت أبرامســون بدايــات
ذلــك االضطــراب مــن خــال عملها
رئيســة تحريــر لنيويــورك تايمــز
فــي الفتــرة المذكــورة آنفــا ،وصــوال
إلــى إقالتهــا مــن منصــب رئاســة
التحريــر فــي عــام  2014فــي
أعقــاب معركــة إداريــة كان محورها
االســتراتيجية الرقميــة للصحيفــة،
وفــي أعقــاب ظهــور مقالــة فــي
موقــع بوليتيكــو عــام 2013
حملــت عنــوان The at Turbulence
“ Timesاالضطرابــات فــي التايمــز”.
تغريــدة ترمب وحفل جوائز بوليتيزر
فــي األيــام األولــى لصــدور الكتــاب،
غــرد الرئيــس األميركــي دونالــد
ترامــب علــى حســابه فــي تويتــر

قائــا إن المؤلفــة فضحــت فــي
كتابهــا تحيــز نيويــورك تايمــز
تجاهــه ،بيــد أن المؤلفــة ردت
عليــه بالقــول “كل مــن يقــرأ
كتابــي ســيجد أننــي أقــدر
نيويــورك تايمــز ،وأثنــي علــى
تغطيتهــا لــكل مــا يتعلــق بــك”.
كمــا رد عليــه مغــردون آخــرون
بالقــول “ســيدي الرئيــس ،القــراءة
شــيء أساســي عليــك أن تجربــه،
ألن الكثيــر مــن التلفزيــون مضــر
بــك”.
تدلــف بنــا المؤلفــة جيــل
أبرامســون إلــى متــن كتابهــا
عبــر مقدمــة مطولــة تنقــل لنــا
فيهــا مشــاهداتها مــن داخــل
حفــل توزيــع جوائــز بوليتــزر
للتميــز الصحفــي للعــام ،2016
هــذه الجائــزة الشــهيرة التــي
حصلــت عليهــا نيويــورك تايمــز
 117مــرة ،وواشــنطن بوســت 47
مــرة .وتحدثنــا الكاتبــة عــن غيــاب
شــخصيات عــن ذلــك الحفــل،
كانــت تســجل حضــورا دائمــا فــي
الســنوات الســابقة ،مثــل دونالــد
غراهــام مالــك صحيفــة واشــنطن
بوســت الــذي أجــرى تعديــات
فــي الصحيفــة قبــل ثــاث
ســنوات ،والــذي كان مهمومــا
بســبب عــدم قــدرة الصحيفــة
علــى تجــاوز مشــاكل تخفيــض
أعــداد العامليــن بهــا ،وتالشــي
مداخيــل اإلعالنــات ،ممــا اضطــره
فــي نهايــة المطــاف إلــى بيــع
الصحيفــة التــي كانــت تمتلكهــا
عائلتــه منــذ عــام  1933إلــى
جيــف بيــزوس أحــد مليونيــرات
العصــر الرقمــي الــذي أحــدث
فيهــا تعديــات شــملت حتــى
ممراتهــا الصقيلــة التــي اختفــت
منهــا الصــورة الشــهيرة لصفحتهــا
األولــى فــي أعقــاب فضيحــة

نيكســون والتــي حملــت عنوانــا
مــن كلمتيــن هــو “نيكســون
يســتقيل” لتحــل مكانهــا شاشــات
عــرض ضخمــة تظهــر بثــا حيــا
إلحصــاءات زوار موقــع الصحيفــة،
إلــى جانــب شــعار بيــزوس األشــهر
“عــدم التطــور مســألة خطيــرة”.
عصــر القلــق الصحفــي ومــن
بيــن مــا رصدتــه المؤلفــة
فــي ذلــك الحفــل غيــاب مــن
أســمتهم بالحــرس الجديــد،
أصحــاب المؤسســات اإلعالميــة
الرقميــة التــي بــدأت تســتولي
علــى المشــهد ،واســتغلت
غوغــل وفيســبوك لكــي تبنــي
لنفســها قاعــدة ضخمــة مــن
الجمهــور الشــاب .وبالرغــم مــن
أن هــذه المؤسســات الجديــدة
لــم تحصــل علــى الكثيــر مــن
الجوائــز ،إال أن أســماء مثــل
(بزفيــد) و(فايــس) قــد أصبحــت
منافســا شرســا للحــرس القديــم
مــن المؤسســات اإلعالميــة.
وتصــف المؤلفــة ذلــك االحتفــال
بأنــه “كان تمجيــدا للعصــر
الذهبــي لــأداء الصحفــي
األميركــي” بيــد أن المحتفيــن
كانــت تعتريهــم حالــة مــن القلــق
علــى مســتقبل مؤسســاتهم.
وتشــير إلــى أن صناعــة
الصحافــة األميركيــة فقــدت
فــي العقــد الماضــي  %60مــن
القــوى العاملــة كانــت أجورهــم
تعــادل  1،3مليــار دوالر ،وأن ذلــك
صاحبــه تراجــع فــي مســتوى
األداء المهنــي ،بســبب انخفــاض
عــدد المؤسســات الصحفيــة
وانخفــاض القصــص والموضوعــات
الصحفيــة المهمــة التــي كانــت
تأتــي بجوائــز مثــل بوليتــزر.
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وتــرى المؤلفــة أن ذلــك الواقــع
أصبــح يهــدد حريــة النــاس
وحقــوق الجمهــور فــي معرفــة
الحقيقــة .وتضيــف أن كل ذلــك
المجــد الــذي حققــه الــرواد
األوائــل قــد أصبــح تحــت مرمــى
النيــران ،فقــد أصبــح الكــم هــو
المعيــار حيــن حلــت مقاييــس
النقــرات وعــدد مــرات مشــاهدة
الصفحــات والتعليقــات مــكان
التأثيــر الحقيقــي ،ممــا قــاد إلــى
انخفــاض ثقــة الجمهــور فــي
وســائل اإلعــام ،ورغــم انتشــار
األخبــار فــي كل مــكان أصبــح مــن
الصعوبــة بمــكان الحصــول علــى
معلومــات ذات مصداقيــة.
زمــن اآليفــون كمــا أشــرت آنفــا،
فــإن المؤلفــة جيــل أبرامســون
تتنــاول فــي كتابهــا (تجــار
الحقيقــة) قصــة أربعــة مؤسســات
صحفيــة ،اثنــان مــن الــرواد

األوائــل فــي صناعــة األخبــار
همــا نيويــورك تايمــز وواشــنطن
بوســت اللتــان كافحتــا فــي
لحظــة التحــوالت التكنولوجيــة
علــى
للحفــاظ
المزعجــة
قيمهمــا األساســية ،وقادمــان
جــدد همــا (بزفيــد) و( فايــس).
وتتطــرق أبرامســون إلــى مــا
أصــاب المؤسســات الصحفيــة
التقليديــة مــن آالم قاســية
بســبب تراجــع مداخيــل التوزيــع
واإلعــان الناتــج عــن تحــول
الجمهــور نحــو الحصــول علــى
األخبــار والمعلومــات مــن اإلنترنت.
وتقــول المؤلفــة إن حكايــة
كتابهــا تبــدأ مــن العــام 2007
الــذي شــهد بدايــة التحــوالت
الكبــرى فــي مجــال صناعــة
األخبــار ،ففيــه ظهــر اآليفــون
كجهــاز ذكــي ،إلــى جانــب
العديــد مــن التطبيقــات الخاصــة
باألخبــار والتــي أصبحــت الوســيلة

األولــى للجمهــور للحصــول علــى
األخبــار ،وفيــه تحــول فيســبوك
إلــى الوســيلة األشــهر لتوزيــع
األخبــار .وفــي هــذا العــام أيضــا
– بحســب المؤلفــة -قــرر موقــع
“فايــس” اســتخدام الفيديوهــات
اإلخباريــة الرقميــة ،وظهــر موقــع
“بزفيــد” الــذي أصبــح وســيلة
هامــة مــن وســائل انتشــار األخبــار.
فــي الجانــب اآلخــر كان 2007
العــام الــذي بــدأت فيــه الكثيــر
مــن األشــياء تتداعــى بالنســبة
لصحيفــة نيويــورك تايمــز ،فقــد
عانــت مــن أزمــة ماليــة بســبب
تحولهــا إلــى المبنــى الجديــد،
حيــث اضطــرت معهــا إلــى
اســتدانة مبلــغ  250مليــون دوالر،
وإلــى تأجيــر العديــد مــن طوابــق
المبنــى الــذي كانــت تخطــط
ألن يصبــح مقــرا لإلمبراطوريــة
الجديــدة للوســائط المتعــددة.
وبالنســبة لصحيفــة واشــنطن
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بوســت ،فقــد عانــت هــي األخــرى
مــن واقــع مشــابه لمــا عانتــه
رفيقتهــا نيويــورك تايمــز.
عصــر ترامــب تقــول المؤلفــة إنــه
وإزاء ذلــك الواقــع ،بــدأ الكثيــر
مــن المهتميــن بعالــم صناعــة
األخبــار فــي الواليــات المتحــدة
األميركيــة يتســاءلون عمــا إذا مــا
كانــت نيويــورك تايمــز وواشــنطن
بوســت اللتــان تعتبــران مــن ركائــز
مؤسســة الصحافــة األميركيــة،
قادرتــان علــى الصمــود أمــام
معركــة التحــول الرقمــي ،إلــى
جانــب الحفــاظ علــى القيــم التــي
عرفتهــا الصحافــة األميركيــة.
وتضيــف أنــه وفــي عصــر ترامــب،
يصبــح مثــل تلــك األســئلة
مشــروعا ،بــل يمكــن أن تضــاف
إليهــا أســئلة أخــرى مــن شــاكلة؛
هــل مــا زالــت المؤسســات
الصحفيــة التقليديــة المتعبــة
قــادرة علــى أداء المهمــة التــي
رســمها اآلباء المؤسســون للصحافة
الحــرة؟ وهــل تســتطيع الجوائــز
الالمعــة التــي أصبحــت تخصــص
لموضوعــات التســلية أن تؤثــر
علــى دور هــذه المؤسســات فــي
أداء واجبهــا المتعلــق بوظيفــة
إعــام الجمهــور؟ هــل نمــوذج
العمــل الجديــد الــذي قــد يتعارض
مــع أهــواء بعــض المــاك ،قــادر
علــى أن يدعــم مبــدأ الجــودة
فــي صناعــة األخبــار؟ هــل
باإلمــكان اســتعادة ثقــة الجمهــور
فــي وســائل اإلعــام بينمــا
الرئيــس ترامــب يصفهــا يوميــا
تقريبــا بأنهــا “أخبــار زائفــة”؟
وتعتــرف المؤلفــة بــأن تلــك
األســئلة تشــكل موضوعــات
هامــة ،وقــد تســتغرق اإلجابــة
عليهــا وقتــا طويــا ،ولكنهــا
حاولــت ذلــك مــن خــال العديــد

مــن فصــول هــذا الكتــاب.
وتشــير إلــى أنهــا قــد قضــت
عاميــن فــي العمــل علــى
هــذا الكتــاب والتقــت بالعديــد
مــن الصحفييــن والمحرريــن
وأخصائيــي التكنولوجيــا فــي
محاولــة للبحــث عــن إجابــة
الســؤال المــؤرق وهــو :هــل
ثمــة مؤسســات صحفيــة تعنــى
بقضيــة جــودة األخبــار والجوانــب
المهنيــة المتعلقــة بصناعتهــا؟
ورغــم إقــرار المؤلفــة بأنــه لــم
يبــق ســوى عــدد قليــل مــن
المؤسســات الصحفيــة التــي
تعنــى بجــودة صناعــة األخبــار،
إال أنهــا تــرى أن المؤسســات
األربعــة التــي تناولتهــا فــي
كتابهــا وهــي :نيويــورك تايمــز،
واشــنطن بوســت ،بزفيــد وفايــس
بإمكانهــا القيــام بذلــك الــدور.
وتــرى المؤلفــة أن نجــاح بزفيــد
يوضــح تأثيــر فيســبوك علــى
الطريقــة التــي تنتشــر بهــا
المعلومــات عبــر اإلنترنــت ،أمــا
فايــس فقــد اســتطاعت عبــر

اعتمادهــا علــى الفيديــو الرقمــي
وخدمــات البــث المباشــر مــن أن
تحــل مــكان التلفزيــون التقليــدي،
وأن تكســب والء الجمهــور الشــاب
الــذي يعتمــد علــى المشــاهدة
أكثــر مــن اعتمــاده علــى القــراءة.
وبالنســبة لصحيفــة نيويــورك،
تايمــز فهــي تغطــي مســتوى
الموضوعــات
مــن
شــامال
الصحفيــة ومــن أماكــن عديــدة،
وبشــكل أعمــق مــن أي مؤسســة
إعالميــة أخــرى ،وبالمقابــل تعمــل
واشــنطن بوســت دائمــا علــى
الحفــاظ علــى مجدهــا وصورتهــا
باعتبارهــا المؤسســة اإلعالميــة
األكثــر اهتمامــا بقضايــا السياســة
األميركيــة.
المؤلف :جيل أبرامسون
تاريخ الصدور :فبراير/شــباط 2019
دار النشر :سايمون آند شوستر
عدد الصفحات509 :

كتاب جيل أبرامسون الذي صدر في فبراير /شباط ( 2019تويتر).
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حظر اإلنترنت كوسيلة
للتضليل اإلعالمي..
نموذجا
العالم العربي
ً
أسامة حمامة
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حتــى وقــت قريــب ،كان الحديــث
عــن زر اإليقــاف الشــامل لإلنترنــت
( )Switch Kill Internetأمــرا
شــبه مســتحيل ،نظــرا لصعوبــة
تطبيــق الفكــرة علــى األرض .لكــن
تجــارب بعــض الــدول العربيــة
أظهــرت ســهولة المســألة ،فقــد
عمــدت كثيــر منهــا إلــى قطــع
خدمــة اإلنترنــت كلمــا تعالــت
أصــوات شــعوبها الغاضبــة.
فهــي مــن جهــة ،تفعــل ذلــك
بغيــة إجهــاض الثــورات وإخمــاد
عزيمــة المحتجيــن وإضعــاف
قدراتهــم التنظيميــة ،ومــن جهــة
أخــرى ،تمــارس سياســة التعتيــم
اإلعالمــي مــن أجــل إبقــاء
األحــداث الجاريــة طــي الكتمــان،
خصوصــا عندمــا يتعلــق األمــر
ً
باالســتبداد السياســي وانتهــاكات
حقــوق اإلنســان مــن قمــع
للمتظاهريــن وأعمــال التعذيــب

واالختفــاء القســري وغيرهــا.
تتأرجــح اســتراتيجيات الــدول
الحريصــة على مــداراة ممارســاتها،
بيــن منــع الولــوج التــام لإلنترنــت
والرقابــة الصارمــة عليــه ،حيــث
تنطــوي االســتراتيجية الثانيــة
علــى حجــب المواقــع اإلخباريــة
والمدونــات وشــبكات التواصــل
االجتماعــي ،التــي مــن شــأنها
إيصــال الوجــه اآلخــر للحقيقــة
إلــى الــرأي العــام الدولــي.

في السودان
يحيلنــا هــذا إلــى قصــة “المذبحة”
التــي حدثت مؤخــرا في الســودان،
حيــن فــض المجلــس العســكري
ٍ
بعنــف اعتصــام الناشــطين عنــد
مقــر الجيــش وســط الخرطــوم

يــوم  3يونيو/حزيــران الماضــي،
تــا ذلــك قطــع شــامل لخدمــة
اإلنترنــت بحجــة تهديــد األمــن
القومــي.
ارتفعــت األصــوات المنــددة
بالقطــع ،مــن بينهــا صــوت
المحامــي عبــد العظيــم حســن
الــذي رفــع دعــوى ضــد “زيــن”،
الشــركة المشــغلة لخدمــات
االتصــاالت ،وهــي المــزود الرســمي
لإلنترنــت فــي الســودان .العجيــب
فــي القصــة فــوزه األحــادي
بالدعــوى يــوم  23يونيو/حزيــران،
أي أنــه سيســتفيد بشــكل فــردي
مــن خدمــة اإلنترنــت ،بينمــا
ســيظل عمــوم الشــعب الســوداني
محرومــا مــن حــق الدخــول إلــى
الشــبكة العنكبوتيــة بشــكل
عــادي ،فــي حيــن يســتوجب تجاوز
الحظــر اتبــاع خطــوات تقنيــة
ّ
معقــدة تســتلزم إلمامــا متقدمــا
بنظــم المعلومــات واالتصــال.

السنة الرابعة  -صيف 2019

صحفي يتظاهر ضد إغالق صحيفة الجريدة في اليوم العالمي لحرية
الصحافة في الخرطوم العام ( 2012تصوير :محمد نور الدين  -رويترز).

جــاء قــرار محكمــة الخرطــوم
الجزئيــة بنــاء علــى عريضــة
تقــدم بهــا المحامــي حســن نيابة
عــن المتضرريــن .و ُيلــزم القــرار
شــركة “زيــن الســودان” بإعــادة
خدمــات اإلنترنــت .لكــن ممثــل
الشــركة حســن ســعيد قــال أمــام
المحكمــة ردا علــى الطلــب الــذي
تضمنتــه الدعــوى ،إن الشــركة
ّ
تلقــت أمــرا شــفهيا مــن “ســلطات
عليــا” بقطــع اإلنترنــت.

ووتــش” الدوليــة يعتبــر اســتمرار
قطــع اإلنترنــت فــي الســودان
انتهــاكا صارخــا لحقــوق اإلنســان.
ـدر موقــع
فــي الســياق نفســه ،قـ ّ
البنــك الدولــي خســائر الســودان
مــن إيقــاف خدمــات اإلنترنــت
بنحــو  45مليــون دوالر فــي اليــوم
الواحــد ،بينمــا تحــدث خبــراء عــن
خســائر اقتصاديــة إجماليــة تتجاوز
المليــار دوالر ،إضافــة إلــى اإلضــرار
بعمليــات اإلغاثــة اإلنســانية.

رئيــس تحريــر “صحيفــة التيــار”
الســودانية عثمــان ميرغنــي
تنــاول مشــكلة كبيــرة تتمثــل في
انقطــاع التواصــل اإللكترونــي بيــن
الجرائــد والمطابــع ،ممــا يضطــر
المنابــر الورقيــة إلــى تخزيــن
النســخ المعــدة للنشــر فــي
بطاقــة ذاكــرة وتســليمها إلــى دار
الطباعــة يدويــا ،لتكــون النتيجــة
تأخيــرا كبيــرا فــي اإلصــدار ،يك ّبــد
جمــة.
تلــك المنابــر خســائر ّ

المفوضــة الســامية لحقــوق
اإلنســان ميشــال باشــليه دعــت
بدورهــا الحكومــة العســكرية
فــي الســودان إلــى إنهــاء
إغــاق اإلنترنــت خــال كلمتهــا
االفتتاحيــة فــي مجلــس حقــوق
اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة
بجنيــف ،وصــدر تصريــح مماثــل
عــن منظمــة “هيومــن رايتــس

اآلثــار الســلبية لحظــر اإلنترنــت
طالــت قطــاع الصحافــة واإلعــام
أيضــا ،إذ أضحــى التأخيــر الســمة
البــارزة فــي عمليــة التحريــر وإخراج
الصحــف التــي تعتمــد علــى
الشــبكة المعلوماتية بشــكل مباشر،
وأصبــح المراســلون وكتــاب المقاالت
مجبريــن علــى إيصــال المــواد إلــى
مقــرات العمــل بأنفســهم.

أما شــبكة الصحفيين الســودانيين
فقــد أدانــت -فــي بيــان لهــا-
اســتمرار المجلــس العســكري فــي
قطــع خدمــة اإلنترنت ،واســتنكرت
إقالــة مديــر التلفزيــون الحكومــي
جمــال مصطفــى ومنــع صحفييــن
مــن دخــول مبانــي التلفزيــون.
كمــا حــذرت مــن انهيــار عــدد مــن
المؤسســات الصحفيــة ،فــي ظــل
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وبالتعــاون بيــن غوغــل وتويتــر،
تمكــن المصريــون خــال فتــرة
الحظــر مــن إرســال تغريــدات
عبــر خطــوط الهاتــف ،وذلــك
بتــرك رســالة صوتيــة علــى أرقــام
ُخصصــت لهــذا الغــرضُ ،م ّ
وظفيــن
يحــول
برنامــج ذكاء صناعــي
ّ
الصــوت إلــى كتابــة (speech
 )text intoتلقائيــا .وقــد اســتعمل
النشــطاء بالمــوازاة أجهــزة
الفاكــس إلرســال الصــور.
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صحفية سودانية تحمل الفتة احتجاجاً على اعتقال الصحفي
السوداني جعفر السبكي في الخرطوم ( 2010تصوير :محمد نور
الدين  -رويترز).
تهــرب الناشــرين ،والمماطلــة فــي
صــرف مســتحقات الصحفييــن.
وبهــذا تســتمر معانــاة صحفيــي
الســودان علــى المســتوى
الرقمــي ،وتجــدر اإلشــارة إلــى أن
الحكومــة ســبق لهــا حظــر الولــوج
إلــى تطبيقــات تويتر ،وفيســبوك،
وواتســاب بدايــة يناير/كانــون
الثانــي  ،2019إثــر تصاعــد موجــة
االحتجــاج الشــعبي ضــد الرئيــس
الســابق عمــر البشــير.

في مصر
غيــر بعيــد عــن الســودان ،توجــد
مصــر صاحبــة التاريــخ الحافــل
فــي التضييــق علــى الصحافــة
وحريــة الولــوج إلــى المعلومــة.

ففــي  27يناير/كانــون الثانــي
- 2011ثالــث أيــام ثــورة الغضــب-
حظــرت حكومــة حســني مبــارك
خدمــة اإلنترنــت فــي كافــة أرجــاء
البــاد ،وأصــدرت آنــذاك شــركة
“فودافــون مصــر” بيانــا تقــول
فيــه إنهــا مجبــرة علــى اتبــاع
التشــريع المصــري الــذي يمنــح
الحكومــة حــق اتخــاذ قــرار الحظر.
مــزودات خدمــة اإلنترنــت األخــرى
“لينــك إيجيبــت” و”تليكــوم
إيجيبــت” و”اتصــاالت” و”نــور”
حــذت حــذو “فودافــون” ،ورغــم
ذلــك اســتطاع المتظاهــرون
المتمكنــون معلوماتيــا مــن إنشــاء
شــبكات اتصال باســتخدام المودمات
القديمــــــة)،(Dial-up modems
مســتفيدين مــن خطــوط الهاتــف
التــي ظلــت تعمــل.

التصعيــد الرقمــي اســتمر فــي
مصــر بعــد االنقــاب العســكري
عــام  ،2013حيــث عملــت
الحكومــة علــى فــرض شــتى
أنــواع الرقابــة علــى فضــاء
اإلنترنــت ،وبذلــت الجهــد لشــراء
الوســائل المعلوماتيــة الكفيلــة
بذلــك ،فــي خـ ٍ
ـرق ســاف ٍر للحريــات
المدنيــة وخصوصيــة مســتخدمي
الشــبكة .فعقــب اختــراق شــركة
تكنولوجيــا المعلومــات اإليطاليــة
“هاكينــغ تيــم” صيــف العــام
 ،2015كشــفت التســريبات ضلــوع
المخابــرات المصريــة فــي عقــد
صفقــة تنــوي بموجبهــا اقتنــاء
تكنولوجيــا للمراقبــة الموجهــة
( ،)Surveillance Directedتجمــع
بهــا معطيــات شــخصية حــول
أفــراد معينيــن.
منــذ يناير/كانــون الثانــي ،2016
حظــر النظــام المصــري منصــة
“العربــي الجديــد” ،ممــا أدى
أضــر العديــد مــن المواقــع التــي
تســتعمل نفــس شــبكة توصيــل
المحتــوى (.)CDN
فــي ديســمبر/كانون األول ،2016
اكتشــف المصريــون حجــب
تطبيــق التراســل الفــوري اآلمــن
“ســيغنال” ( ،)Signalوقــد ســبق
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ذلــك تعطيــل وعرقلــة بشــكل
ممنهــج لبروتوكــوالت الحمايــة
الخاصــة بمواقــع الويــب ،مثــل
( )HTTPSو( ،)SSHوأشــرفت علــى
تنفيــذ الخطــة شــركات االتصــال
( )DATA TEالتابعــة لمــزود الخدمة
“إيجيبــت تيلكــوم”“ ،فودافــون”
و”نــور” بإيعاز مــن النظــام المصري.
كمــا عملــت تلــك الشــركات علــى
دس برمجيــات خبيثــة للتجســس
فــي متصفحــات اإلنترنــت عبــر
النوافــذ اإلشــهارية (up-Pop
 ،)Adsكجــزء مــن آليــات التفتيــش
للحــزم (Packet Deep
الدقيــق
ُ
.)Inspection
سياســة الحظــر اســتمرت لتطــال
 21موقعــا إخباريــا عــام ،2017
مــن بينهــا موقــع الجزيــرة نــت،
وهافنغتــون بوســت عربــي ،ومدى
مصــر .وقــد أعلنــت وكالــة أنبــاء
الشــرق األوســط التابعــة للنظــام
فــي بيــان صــدر يــوم  24مايــو/
أيــار  ،2017أن الحظــر يهــم منابــر
إعالميــة “تدعــم اإلرهــاب وتنشــر
األكاذيــب”.
عــدد المواقــع المحظــورة ارتفــع
بعــد فتــرة وجيــزة ليصــل 62
موقعــا علــى األقــل ،أغلبهــا
صحــف مســتقلة ومنابــر معارضــة
للنظــام أو منصــات تدويــن .وقــد
ضمــت علــى ســبيل الذكــر يوميــة
“ديلــي صبــاح” التركيــة ،ومنصــة
“ميديــوم” ( )Mediumاألميركيــة
للتدويــن ،وموقــع “البديــل”
اإلخبــاري المعــارض.
حادثــة حظــر المواقــع جــاءت
عقــب غــارات شــنتها الشــرطة
المصريــة علــى مقــرات عــدة
صحــف إلكترونيــة تقبــع فــي
القاهــرة ،مــن بينهــا مكتــب موقــع
“البورصــة” اإلخبــاري ،ومكتــب
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صحفيون يحتجون أمام مكتب رئيس الوزراء في
تونس العاصمة العام ( 2102تصوير :زبير السويسي -
رويترز)
جريــدة “ديلــي نيــوز إيجيبــت”
الناطقــة باإلنجليزية ،التــي تعرضت
يــوم  2مايو/أيــار  2017لمصــادرة
المعــدات التقنيــة واســتجواب
أطقمهــا حــول تغطيتهــم للشــأن
السياســي فــي البــاد.
الحكايــة لــم تتوقــف هنــا،
فقــد امتــد األمــر ليشــمل
حملــة اعتقــاالت واســعة فــي
حــق نشــطاء إلكترونييــن مــن
صحفييــن وفاعليــن مدنييــن
ومدونيــن معارضيــن للنظــام،
كانــت تتــم بذرائــع مــن قبيــل
“التحريــض علــى العنــف”،
و”شــتم الرئيــس” ،و”التحريــض
ضــد الســلطة” ،و”ازدراء األديــان”،

و”نشــر األخبــار الزائفــة” .وقــد
راجــت فــي أبريل/نيســان 2017
قصــة محامــي حقــوق اإلنســان
محمــد رمضــان الــذي حكــم عليــه
بالســجن عشــر ســنوات واإلقامــة
الجبريــة بمنزلــه مــع حظــر
اســتعمال اإلنترنــت لمــدة خمــس
ســنوات بعــد خروجــه ،بســبب
تهــم تضمنــت “إهانــة الرئيــس”
و”اســتعمال الفيســبوك للتحريــض
علــى العنــف”.
نشــطاء إلكترونيــون كثر لقــوا نفس
مصيــر محمــد رمضــان فــي الســنة
نفســها ،منهــم عمــر مصطفــى،
ومحمــد ربيــع عبــد العزيــز ،وعبــد
العزيــز محمــود ،وغيرهــم الكثيــر.

اإلنترنــت فــي مصــر اليــوم ليســت
أفضــل حــاال ،حيــث صــادق عبــد
الفتــاح السيســي علــى إصــدار
قانــون يجــ ّرم ولــوج المواقــع
المحجوبــة ويهــدد بســجن مــن
يفعــل ذلــك .وفــي أبريل/نيســان
 ،2019منعــت الســلطات الوصــول
إلــى خدمــة “بتلــي” الختصــار
الروابــط ،ممــا ّ
حطــم قرابــة 37.5
مليــار موقــع ويــب تســتضيفه
الخدمــة .فضــا عــن حظــر مــزودي
خدمــات اإلنترنــت لنحــو  34ألــف
عنــوان إلكترونــي (internet
 )domainsمــن أجــل وضــع
حــد لحملــة “باطــل” الرافضــة
للتعديــات الدســتورية التــي
اقترحتهــا الحكومــة ســعيا إلبقــاء
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تقويــض حريــة التعبيــر بتونــس
هــو عبــد الوهــاب عبــد اللــه
المستشــار الســابق للرئيــس،
الــذي هنــدس “مشــروع التضليــل
اإلعالمــي” طــوال  23عامــا،
وأطلــق عليــه أهــل القطــاع لقــب
“قامــع الصحفييــن”.

كانــت تحــوي عشــرات المقــاالت
والحــوارات والكتــب العلميــة.
أمــا فــي موريتانيــا ،فتــم حظــر
اإلنترنــت  48ســاعة بعــد
انتخابــات  22يونيو/حزيــران 2019
التــي أعلنــت فــوز مرشــح النظــام
محمــد ولــد الغزوانــي .وتزامــن
ذلــك مــع احتجاجــات قــوى
المعارضــة والتنديــد بوقــوع تزويــر
واســع فــي االنتخابــات الرئاســية.
الحظــر اســتهدف منــع الصحفيين
والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان
وجماعــات المعارضــة مــن التواصل
بحريــة وتبــادل المعلومــات.

الجديــر بالذكــر أن نظــام بــن علــي
تبنــى سياســة حجــب الكثيــر مــن
المواقــع اإلخباريــة عبــر الوكالــة
التونســية لإلنترنــت (Agence
 ،)d’Internet Tunisienneحيــث
كان نشــطاء التواصــل والمدونــون
آنــذاك يســخرون مــن تلــك الرقابــة
ـموها “عمــار .”404
الممنهجــة وسـ ّ
مــن بيــن تلــك المواقــع ،نذكــر
“الحــوار نــت” ،وهــو موقــع
إخبــاري انطلــق رســم ًّيا يــوم 11
وحجــب
أبريل/نيســان 2004
ُ
فــي نفــس اليــوم .كمــا ُحجــب
موقــع “العربيــة نــت” نهائ ًيــا
عــام  .2005وطــال الحجــب موقــع
“تونــس نيــوز” وتعــرض للقرصنــة
يــوم  5ســبتمبر/كانون األول
 ،2007وفُ ســخ أرشــيفه كامــا،
فــي خطــوة أثــا رت مســتخدمي
اإلنترنــت والمدافعيــن عــن حريــة
الــرأي والتعبيــر.
المدونــات ً
أيضــا نالــت نصيبهــا
مــن الحجــب والقرصنــة فــي
تونــس ،ولعــل أهــم ضحايــا تلــك
الحقبــة الرئيــس الســابق المنصف
المرزوقــي ،حيــن اختفــى موقعــه
الشــخصي تمامــا مــن اإلنترنــت
وأفرغــت قاعــدة بياناتــه التــي

ظاهــرة حظــر خدمــة اإلنترنــت
وممارســة الرقابــة عليــه وجــدت
لهــا مســتقرا فــي عــدة دول
عربيــة أخــرى ،ســواء تعلــق األمــر
بمنــع شــامل أو جزئــي للولــوج،
وقــد حــدث ذلــك فــي ســوريا
والجزائــر والســعودية والبحريــن
والمغــرب والعــراق.

فــي ّ ،2016
وقعــت مجموعــة مــن
اإلعالمييــن ونشــطاء المجتمــع
المدنــي عريضــة تطالــب بفضــح
ممارســات عبــد الوهــاب عبــد الله
ودوره فــي قمــع حريــة الصحافــة
وإخضــاع اإلعــام.

السيســي فــي الســلطة لمــدة 15
عامــا أخــرى.

تجارب دول عربية أخرى
فــي تونــس ،مهــد الربيــع
العربــي ،دأب الرئيــس المخلــوع
زيــن العابديــن بــن علــي قبــل
الثــورة علــى محاولــة إلجــام
قطــاع اإلعــام وإحــكام قبضتــه
عليــه ،مــن خــال زرع رؤســاء
تحريــر ينشــرون بروباغنــدا نظامه
ويصطــادون خصومــه مــن أصحــاب
الكلمــة الحــرة.
ولعــل أهــم اســم فــي ســجل

أمــام هــذا الوضــع المثيــر للقلــق،
وموجــات التهديــد والتخويــف
التــي يتعرضــون لهــا ،يجــد عديــد
الصحفييــن والمدونيــن العــرب
أنفســهم مضطريــن لممارســة
رقابــة ذاتيــة علــى مــا ينشــرونه
إلكترونيــا ،حتــى فــي غيــاب
وجــود حظــر إجرائــي ملمــوس
لخدمــة اإلنترنــت ،فهــم يعرفــون
أن التعبيــر بحريــة ســيجر عليهــم
ويــات كبيــرة ،حيــث توهمهــم
األنظمــة بوجــود فضــاء للتعبيــر
الحــر بغيــة اســتدراجهم إلــى
زاويــة ضيقــة يحاصــرون فيهــا،
كمــا حصــل مــع الصحفييــن
المغربييــن رئيــس تحريــر جريــدة
“لكــم” اإللكترونيــة علــي أنــوزال،
ومديــر موقــع “بديــل” حميــد
المهــداوي ،وهــو خلــف القضبــان
إلــى تاريــخ كتابــة هــذا المقــال.
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األدوات
الرقمية
يف الصحافة..
متوفرة ولكن!
روال فرحات
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قبــل ســنوات ،كان علــى
الصحفــي العامــل فــي جريــدة
مــا ،امتــاك مهــارات الكتابــة
الصحفيــة والتمكــن مــن كيفيــة
إجــراء التحقيقــات والمقابــات
ورســم الصفحــة ومــا إلــى هنالــك
مــن مهــام ،لكــن األمــر اليــوم بــات
مختلفـاً ،فهــذه المهــارات وحدهــا
لــم تعــد تكفــي فــي العصــر
الرقمــي الــذي نعيشــه ،خاصــة
أن الصحــف نفســها باتــت تواجــه
تحديــات كبيــرة فــي البقــاء ،وهذا
األمــر انعكــس علــى الصحفييــن
أنفســهم ،إذ أصبــح وجودهــم
ً
مرتبطــا بقدرتهــم علــى االلتحــاق
بالعالــم الرقمــي واالندمــاج فيــه
والتعــرف علــى خصائصــه.

نجــح الكثيــر منــا كصحفييــن فــي
الغــوص فــي هــذا العالــم ،وهــذا
أهلهــم ليصبحــوا صحفييــن
مــا ّ
رقمييــن .كان اكتســاب المهــارات
الجديــدة وتعلــم أدوات العالــم
الرقمــي ســبباً فــي حصولهــم
علــى فــرص عمــل جديــدة،
مســتفيدين مــن هــذا العالــم
الواســع ،مــن خــال حصولهــم
علــى المعلومــة بســرعة أكبــر
وتكلفــة أقــل .كمــا فتــح لهــم
المجــال للتعلــم عــن بعــد ومــن
خلــف مكاتبهــم ودون الحاجــة
أحيا ًنــا إلــى التســجيل فــي
الجامعــات ودراســة مناهــج
تعليميــة .منهــم مــن تمكــن
مــن فعــل ذلــك ،ومنهــم مــن لــم
يفعــل ألســباب عديــدة.

واقع ًّيــا ،مــن الصعــب اإلحاطــة
بجميــع التقنيــات واألدوات الرقمية
المتاحــة اليــوم ،كمــا أن عمليــة
البحــث عنهــا تتطلــب مهــارة قــد
ال تتوفــر لــدى جميــع الصحفييــن،
لكــن ذلــك ال ينفــي أهميــة إيجــاد
أدوات مخصصــة للعمــل الصحفــي،
ومسـ ِ
ـاعدة فــي اكتســاب معــارف
جديــدة.
عمليــة االكتســاب هــذه قــد تتــم
إلكترون ًّيــا ،أو مــن خــال حضــور
ورشــات عمــل وتدريبــات تقــدم
هــذه األدوات .وكل مــا عليك فعله
هــو تكثيــف البحــث والتقــدم
الكتســاب مــا تريــده وإتقانــه.
األمــر ليــس بهــذه الصعوبــة.
ـت
ـت أداة جديــدة ،رفعـ َ
وكلمــا أتقنـ َ
مؤهالتــك وخبرتــك المهنيــة
والعمليــة.
لكــن المشــكلة تكمــن فــي عــدم
وجــود أدوات محــددة علــى
الصحفــي امتالكهــا ليكــون
مؤهــا للخــوض فــي غمــار تجربة
مهنيــة جديــدة ،إذ يتحكــم بذلــك
المســمى الوظيفــي واالختــاف
بيــن المؤسســات اإلعالميــة
والرقميــة مــن حيــث المؤهــات
المطلوبــة.
عالم ًّيــا ،ال توجــد مؤهــات محددة
يجــب أن تتوفــر فــي الصحفــي
المتقــدم إلــى الوظيفــة ،إذ كل
واحــدة مــن تلــك المؤسســات
تتفــرد بمتطلبــات خاصــة بهــا
حســب احتياجاتهــا ،وهــذا مــا
ينعكــس تشــت ًتا لــدى الصحفــي
الرقمــي ،حيــث يصعــب عليــه
معرفــة أي مــن المؤهــات التــي
يتوجــب عليــه تطويرهــا.
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األدوات الرقمية متوفرة بسهولة ،يمكن الحصول عليها بشكل بسيط ومجاناً في
كثير من األحيان ولكن ذلك ال يحدث .الصورة لنساء تبعن الخضروات أمام لوحة إعالنية
للهواتف الذكية لشركة هواوي الصينية (تصوير :كيفن فراير  -غيتي).

أيــن الصحفيــون اليــوم
مــن هــذا التطــور؟

أثنــاء تدريبــي مجموعــة مــن
الصحفييــن وطــاب اإلعــام فــي
الجامعــات اللبنانيــة علــى أدوات
غوغــل المخصصــة للصحفييــن،
شــعرت بقلــق ســببه أن جميــع
ُ
المــواد التــي ســأقدمها فــي
التدريــب متاحــة مجا ًنــا عبــر
غوغــل مــع شــرح مفصــل ،لكننــي
تفاجــأت أن المشــاركين فــي
التدريــب لــم يتعرفــوا إليهــا مــن
قبــل ،وال يعلمــون بوجودهــا.
أســباب كثيــرة تحــول دون
اســتدالل الصحفييــن علــى
األدوات الرقميــة ،أهمهــا عــدم
الترويــج لهــا ،حيــث إن الشــركات

الكبــرى والمســؤولين عــن هــذه
األدوات ال يعلنــون عنهــا للجمهــور
المســتفيد منهــا بطريقة واســعة
تضمــن وصولهــا إليهــم.

وإن فعلــوا ،تبقــى الطريقــة
المعلنــة غيــر فعالــة ،وضيقــة
اإلطــار .وعليــه ،يجــب علــى هــذه
الشــركات الوصــول إلــى الجمهــور
عبــر البحــث عنــه واالتصــال بــه.

أسباب كثيرة تحول دون استدالل الصحفيين على األدوات الرقمية،
أهمها عدم الترويج لها (تصوير :كارستن كول  -غيتي).
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25
كانت «غوغل» من أهم الشركات التي دعمت الصحفيين ،إذ ز ّودتهم بمنصات خاصة قدمت األدوات الرقمية
من خاللها ،وقامت بإتاحتها مجاناً .الصورة المرأة تسير أمام مقر شركة غوغل في المملكة المتحدة (تصوير
دان كيتوود  -غيتي).

فــي المقابــل ،تنظــم بعــض
المؤسســات تدريبــات وورش عمــل
بهــدف تعريــف الصحفييــن علــى
منتجاتهــا الرقميــة ودعوتهــم
الســتخدامها فــي مياديــن عملهم.
لكــن تبقــى المشــكلة فــي
اســتقطاب الصحفييــن ،حيــث إن
نســبة كبيــرة منهــم ال يعرفون عن
هــذه الورشــات ،وإن علمــوا تبقــى
مؤهالتهــم غيــر كافيــة لقبولهــم
للمشــاركة ،حيــث يقــف عامــل
ً
عائقــا أمامهــم .فكيــف لهم
الخبــرة
تطويــر خبراتهــم ومهاراتهــم بينما
ترفــض طلباتهــم بســبب عــدم

حيازتهــم علــى الخبــرة الكافيــة.
مــن العوائــق التــي تمنــع
الصحفييــن مــن تطويــر مهاراتهــم،
غيــاب هــذه الذهنيــة لــدى
أصحــاب المؤسســات اإلعالميــة
التــي تمتنــع عــن االســتثمار فــي
تطويــر موظفيهــا ،وتنظــر إليهــم
علــى أنهــم موظفــون يقومــون
ً
عائقــا
بواجباتهــم فقــط ،وتقــف
أمــام تطويــر مهاراتهــمُ .يترجــم
ذلــك مــن خــال عــدم الســماح
لعامليهــا بالمشــاركة فــي ورشــات
تدريبيــة إال بعــد االقتطــاع مــن
رواتبهــم القليلــة فــي األصــل ،أو
حتــى مــن أيــام اإلجــازة .إضافــة

إلــى هــذا ،ق ّلمــا نســمع عــن
مؤسســات إعالميــة تعاقــدت مــع
شــركات تمتلــك أدوات رقميــة
بهــدف تطويــر الموظفيــن لديهــا.
وأخيــ ًرا ،بيئــة العمــل الصحفــي
عربيــا ليســت فــي أحســن أحوالها،
إذ هنــاك تحديــات كثيــرة علــى
الصحفييــن تخطيهــا ،مــن بينهــا
إيجــاد محتــوى يهــم الجمهــور،
وإنجــاز مهامــه كمــا يريدهــا
المديــرون والممولــون .وهنــا،
ينغمــس الصحفــي في عملــه دون
التفكيــر فــي تحســين مهاراتــه ،إذ
يكــون أقصــى اهتماماتــه تســليم
واجباتــه المهنيــة والذهــاب إلــى
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والذهــاب إلــى وظيفتــه الثانيــة أو
إلــى حياتــه.
هــذه األســباب وغيرهــا تجعــل
الصحفييــن متأخريــن عــن ركــوب
قطــار التكنولوجيــا الســريع،
والتفويــت علــى أنفســهم فرصــة
علمــا بــأن
التطــور والتقــدم،
ً
تحســين مهــارات الصحفييــن
وإتقانهــم ألدوات جديــدة ينعكس
علــى المحتــوى الــذي يقدمونــه

ـول إلــى محتــوى
للجمهــور ،ويتحـ ّ
عصــري ومبتكــر بعيــد عــن
المحتــوى التقليــدي الــذي اعتــاد
الجمهــور مشــاهدته.
وليــس هــذا كل شــيء ،فالعالــم
قســم الصحفييــن اليــوم
الرقمــي ّ
إلــى رقمييــن وغيــر رقمييــن،
هــوة فيمــا
بمعنــى أنــه خلــق
ّ
بينهــم ،وأعطــى األفضليــة اليــوم
للصحفــي الــذي يتقــن تلــك

األدوات والبرمجيــات الرقميــة
الحديثــة .لــذا فــإن المطلــوب
تكثيــف الجهــود فــي ســبيل
تحســين مهــارات الصحفييــن
وتطويرهــم ،وخلــق أرضيــة
تجعلهــم يلتقــون فــي مــكان
واحــد .وهــذا مــن مســؤولية
األطــراف الثالثــة :الشــركات العالمية
الكبــرى ،والمؤسســات اإلعالميــة
والصحفيــة ،والصحفيــون أنفســهم.

روابط مفيدة للصحفيين:
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/tools
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/
https://ijnet.org/ar/toolkits
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بين الفصحى والعامية..
كيف نصيغ اللغة األقرب
إلى الجمهور؟
محمد ولد إمام
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مع ظهور المنصات الرقمية على وسائل التواصل االجتماعي ،ظهرت
ضرورة االختصار والبساطة (تصوير :كريس هوندروس  -غيتي).
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تطــرح قضيــة مســتويات اللغــة
عــدة إشــكاليات للصحفــي
والكاتــب الممــارس وحتــى
األديــب ،وذلــك انطالقــاً مــن
تعــد المــادة الخــام
أن اللغــة
ّ
ألي كتابــة .فــي هــذا المقــال،
ســأتناول قضيــة اســتخدام اللغــة
الفصحــى والعاميــة فــي اإلعــام
الجديــد خصوصــا ،وذلــك انطالقــا
مــن تجربتــي فــي هــذا المجــال
وتفضيلــي لبعــض العبــارات علــى
أخــرى كمــا ســأبين الحقــا.
اللغــة جــزء ال يتجــزأ مــن العمليــة
االتصاليــة التــي تقوم فــي مفهومها
البســيط علــى العناصــر التاليــة:
ِ
المرســل ،والرســالة ،والوســيلة،
والمســتقبِل .والرســالة اإلعالميــة
وســيلتها اللغــة ،وهــي تبــادل
المفاهيــم أو الرمــوز وفكهــا بيــن
المرســل والمســتقبل .وقــد قســم
العــرب قديمــا الكالم إلــى أنــواع هي:
أوال -النثــر العــادي ،أي الخطــاب
بقصــد التعبيــر البســيط بيــن
المتحدثيــــــــن دون اهتمــــام
بالشــكل أو الناحيــة الجماليــة.
ثانيــا -النثــر العلمــي ،وهــو
وسـ ٌ
ـيلة لنقــل المعــارف والحقائــق
العلميــة ،ويكــون التركيــز فيــه
علــى المحتــوى ال علــى الشــكل.
ثالثــا -النثــر الفنــي ،وهــو أعلــى
مراتــب النثــر ،حيــث يســتخدم
اللغــة ألقصــى مداهــا التعبيــري
والتصويــري ،متجــاوزا لغــة الخطاب
العــادي ولغــة العلــم الجافــة
إلــى لغــة أدبيــة ذات أبعــاد
جماليــة ،باســتخدام التنســيق
واألخيلــة والتنميــق للتعبيــر عــن
ومضــات النفــس وخطــرات الــروح
وخلجاتهــا.
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ثــم إن هنــاك نوعــاً آخــر حديثــاً،
هــو النثــر الصحفــي ،ويقــع فــي
المنتصــف بيــن األدب والخطــاب
العــادي ،فيأخــذ مــن كليهمــا
بطــرف.

األربعــاء لطــه حســين ،ومقــاالت
شــكري فــي المقتطــف ،ومقــاالت
المازنــي ،وغيرهــم .ويكفــي أن
تعــرف أن جريــدة “األهــرام” بــدأت
صحيفــة أدبيــة.

والتلفزيــون ،فصــارت أغلــب المواد
المذاعــة باللهجــات المحليــة،
ُ
خصوصــا الدرامــا والبرامــج
الحواريــة ،ولــم يســلم مــن طغيــان
العاميــة إال نشــرات األخبــار.

وقــد ارتبطــت الصحافــة العربيــة
منــذ نشــأتها بــاألدب ،فأغلــب
الصحــف كانــت أدبيــة ،وكبــار

لكــن هــذا التمــازج أو التــزاوج بيــن
الصحافــة واألدب فــي طــور نشــأة
ّ
خــف مــع الزمــن ،حيــث
الصحــف

وقــد أدى هــذا إلــى نقــاش طويــل
عريــض بيــن الصحفييــن والكتــاب
حــول اســتخدام العاميــة وضــرورة
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الرسالة اإلعالمية وسيلتها اللغة وهي تبادل المفاهيم أو الرموز
وفكها بين المرسل والمستقبل (تصوير :بيتر ماكديارميد  -غيتي).

األدبــاء مــن جيــل النهضــة ومــا
بعــده كالعقــاد وطــه حســين
وشــكري والمازنــي وغيرهــم ،كانــوا
يكتبــون فــي الصحــف .كمــا أن
كثيــرا مــن الكتــب كانــت مقـ ٍ
ـاالت
فــي أعمــدة الصحافــة ،ثــم ُجمعت
الحقــاً فــي كتــاب ،مثــل حديــث

تخصصــت الصحــف وظهــرت
الصحــف اإلخباريــة والفنيــة
وغيرهــا .كمــا اختلفــت لغتهــا
تبعــا لذلــك ،فكلمــا ابتعــدت
الصحافــة عــن األدب كانــت لغتُهــا
أســهل ،لكنهــا أيضــا ابتعــدت
عــن الفصحــى .ثــم جــاء الراديــو

الموازنــة بيــن مــا ُيكتــب ومــا
يفهمــه الجمهــور المســتهدف،
ولــن نطيــل بتتبــع اآلراء هنــا.
فالحاصــل أن اللغــة الفصحــى
انحســرت كثيــرا ً فــي إعالمنــا
عمومــاً ،بــل كادت تختفــي فــي
اإلعــام المحلــي تمامــا.
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ولــن أطيــل هنــا أيضــا فــي قصــة
نشــأة العاميــات أو اللهجــات
المحليــة ،وال الفــوارق بينهــا وبيــن
اللغــة األم عبــر التصحيــف واإلبدال
واإلدغــام والنحــت والقلــب وغيــر
ذلــك ،فهــو موضــوع مســتقل
وبحــث طويــل.
والمتتبــع للعاميــات ،يجــد بعــض
األنماط الواضحــة ()parallels vivid
رغــم االختالفــات فــي الكلمــات
والــدالالت .ومــن ذلــك مــا ذكــره
أحــد المستشــرقين عندمــا كتــب
أنــه تع ّلــم اللغــة العربيــة فــي
إيطاليــا ،لكنــه واجــه مشــكلة
كبيــرة عندمــا ســافر إلــى بعــض
الــدول العربيــة ،حيــث يذكــر أنــه
فــي بعــض الــدول ،عندمــا يطلــب
شــرا ًبا ُيعطونــه مشــرو ًبا ،وفــي
البعــض اآلخــر يعطونــه جور ًبــا.
ومــع ظهــور المنصــات الرقميــة
علــى وســائل التواصــل االجتماعي،
ظهــرت ضــرورة االختصــار
والبســاطة ،وهــو مــا يتطلــب
تدري ًبــا كبيــ ًرا للمنتجيــن علــى
هــذا الشــكل المســتحدث مــن
الكتابــة ،حيــث تتميــز هــذه
القصــص الخبريــة -إضافــة إلــى
الســهولة واالختصــار -بالتوجــه
إلــى جمهــور حديــث الســن وذي
اهتمامــات شــبابية ورياضيــة
وإنســانية ،وهــذا يضعنــا أمــام
اختبــار صعــب للمواءمــة بيــن
مــا يفهمــه المتلقــي الشــاب
مــن جيــل األلفيــة وبيــن ســامة
اللغــة وسالســتها وســهولتها ،مــع
الميــل إلــى األســلوب الشــبابي
فــي االختصــارات مثــا والرمــوز
واســتخدام الوجــوه التعبيريــة.
وهنــا ،علــى المنصــة أن تســتخدم
الفصحــى الســهلة المفهومــة
ولكــن الصحيحــة أيضــا ،فــي كل ما
ـموعا أو مكتو ًبــا ،أصل ًّيا
تنتجــه مسـ ً

مترجمــا عــن لغــات أخــرى ،وهذا
أو
ً
ال خــاف عليــه .لكــن المتدخليــن
فــي القصــص يتحدثــون غالبــاً
بلهجاتهــم ،وهــم مــن شــرائح
مجتمعيــة ومســتويات علميــة
واقتصاديــة مختلفــة ومتباينــة،
ففــي القصــص اإلنســانية مثــا،
علينــا أن نُجــري مقابلــة مــع
المريــض أو ضحيــة العنــف ،ومــع
الطبيــب أو المرافــق كذلــك ،وكلهم
ســيتحدثون بالعاميــة ،وكذلــك
شــهود العيــان والخبــراء وغيرهــم.
هــذه المداخــات والمقابــات
ال نتحكــم فــي لغتهــا ،وهــي
ضروريــة للقصــة.
وللغــة فــي هــذه الوســائط
خصائــص أخــرى غيــر األســلوب
الموجــز واألنيــق الجــاذب ،فينبغي
انتقــاء واختيــار ألفــاظ دقيقــة
وصحيحــة لغو ًّيـــا .وســــأضرب
ّ
وأفضلــه
أقد ُمــه
أمثلــة ممــا
ِّ
شــخصيا بيــن مــا هــو شــائع فــي
االســتخدام و ُيتنــاول كمترادفــات.
فكلمــة “تواجــد” لغويــا تختلــف
عــن “الوجــود” ،ورغــم ذلــك كثــر
اســتخدامها بهــذا المعنــى.
وكلمــة “األهرامــــــــــات” ،لــم
ال نكتــب “األهــرام”؟ ،واألمــر
نفســه مــع كلمــة “الضغوطــات”،
فلنكتــب الضغــوط وهكــذا..
وعلينــا أيضــا أن ندقــق فــي
الفــروق الدقيقــة بيــن الكلمــات،
فمثــا نجــد فــي اإلعــام
وم ْحتجِ بــة،
مح َّجبــة
كلمــات:
ُ
َ
وبالتمعــن ،نجــد
ومتح ِّجبــة..
ّ
َ
أن كلمــة “محجبــة” تومــئ
إلــى أن األمــر مفــروض عليهــا،
و”محتجبــة” تومــئ إلــى معنــى
الخلــوة أو االنعــزال عــن النــاس،
وكأنهــا تتخــذ حاجبــا علــى
بابهــا ،واألحســن عنــدي كلمــة
“متحجبــة” .وقــس علــى ذلــك

كلمات تســتخدم كمترادفــات رغم
اختــاف معانيهــا مثــل :خاطــئ
ٍ
جــاث وجاثــم ،آهلــة
ومخطــئ،
ومأهولــة ،عشــواء وشــعواء ...إلــخ.
وســأتناول هنــا تحد ًّيــا ظهــر
مــع هــذا النــوع مــن مقاطــع
الفيديــو الرقميــة ،وهــو هــل
نكتــب العاميــة التــي يتحــدث
بهــا مشــاركون فــي الفيديــو
أم نتــرك الــكالم غيــر مكتــوب؟
وألن طبيعــة هــذه المقاطــع
تعتمــد علــى الكتابــة علــى
لزامــا علينــا أن
الصــورة ،فــكان
ً
نكتــب كل مــا ُيقــال ،علــى غــرار
المنصــات األجنبيــة ،لكــن تلــك
المنصــات ال تواجــه قضيــة العامية
والفصحــى كمــا هــو الحــال عندنا،
ترجــم مــا
فاقتــرح البعــض أن ُي َ
ُيقــال بالعاميــات إلــى الفصحــى،
ألن هــذه المنصــات تتوجــه إلــى
الناطقيــن بالعربيــة عمومــا ،وربما
لــن يفهمــوا العاميــات بمختلــف
أنواعهــا ،ولكــن هــذا ســيبعدنا
عــن الــكالم المنطــوق فيصيــر
مثــل ترجمتنــا للمقاطــع التــي
نســتخدمها باللغــات األخــرى.
وأمــام هــذا التحــدي اللغــوي
الكبيــر فــي قضيــة اللهجــات
المتعــددة واســتخدامها مــن
عدمــه فــي الرســائل اإلعالميــة،
علينــا كمنتجيــن ومحرريــن
لهــذه القصــص اإلخباريــة
القصيــرة التعامــل مــع المتدخليــن
بلهجاتهــم المحليــة مــن شــرق
الوطــن العربــي إلــى غربــه،
فعقدنــا بصفتنــا صحفييــن
ومحرريــن ،اجتماعــات تحريريــة
وناقشــنا الخيــارات المتاحــة،
وخالصــةُ مــا توصلنــا إليــه هــو
ضــرورة كتابــة هــذه اللهجــات،
بــدل أن نتركهــا مســموعة فقــط،
ولكــن مــع مراعــاة اآلتــي:
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التفكيــر بالمتلقــي العربــي
فــي مختلــف أقطــاره وجهاتــه:
وهــذا يعنــي أن نقــ ّرب كتابــة
الكلمــة إلــى أصلهــا العربــي
قــدر اإلمــكان ،فمثــا إذا كان
شــخص مصــري يتحــدث وقــال
ٌ
“أؤول” نكتبهــا باعتبــار األصــل
وهــو انقــاب القــاف همــزة فــي
النطــق ،فنكتبهــا “أقــول” ،وهكــذا
إذا قلــب الــذال زا ًيــا أو غيــر ذلــك.

وكذلــك لــو قــال المتحــدث “هــوم
بيتحملــو هــاظ” نكتبهــا “هــم
يتحملــوا هــذا” ،ولــو قــال “أنــا
أعرفــو” فنكتبهــا بهــاء باعتبــار
األصــل أيضــاً “أعرفــه” ،فالحــظ
َــي “يتحملــو” و”أعرفــو”
أن فعل ْ
كالهمــا مكتــوب فــي العاميــة
بــواو ،بينمــا األصــل مختلــف كمــا
تــرى.

االســــتغناء عــن اللواحـــــــــق
والزوائــد فــي بعــض اللهجــات:
مثــا فــي المغــرب ،هنــاك زيــادة
الغيــن فــي بدايــة األفعــال
“غنْديــر” وكذلــك الــكاف “كَ نْقول”،
َ
“ح ِنعمــل” وأحيانــا
وفــي المشــرق َ
“ه ِنعمــل” و” ْب ِنعمــل”،
تُكتــب َ
هــذه اللواحــق يمكــن أن تُربــك
مــن يقرؤهــا مكتوبــة ،لذلــك
نحذفهــا لتســهيل فهمهــا علــى
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على المنصة أن تستخدم الفصحى السهلة المفهومة ولكن الصحيحة أيضا ،الصورة من ميدان التحرير
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بقيــة المتابعيــن مــن دول عربيــة
أخــرى.
الكلمــات التــي مــن لغــات أخــرى
كالفرنســية فــي المغــرب العربــي
مثــا واإلنجليزيــة فــي المشــرق،
نترجمهــا إلــى اللغــة العربيــة
الفصحــى فقــط ،وال نكتبهــا
بلغتهــا وال بالحــروف العربيــة
طبعــا.

مراعــاة قواعــد الفصحــــــــى
حتــى فــي اللهجـــــــــــات:
فبــدل أن نكتــب “بيؤولــو” كمــا
أســلفنا ،نُرجــع الهمــزة إلــى
أصلهــا القــاف ،ونحــذف الالحقــة
البــاء ،ثــم نراعــي القاعــدة فــي
كتابــة ألــف الجماعــة فتتحــول
مــن “بيؤولــو” إلــى “يقولــوا”..
فأغلــب أهــل المغــرب لــن يفهمــوا
الكتابــة األولــى ،بينمــا الكتابــة
الثانيــة أصبحــت مفهومــة رغــم
النطــق المختلــف للمتحــدث
باللهجــة .وكذلــك لــو كتبنــا عــن
ـو”
شــخص مغربــي يقــول “كَ َن ْحكيـ ْ
فنزيــل اللواحــق الــكاف والــواو
فتصيــر “نحكــي” ..ولــو أن
شــخصاً مــن موريتانيــا قــال فــي

تســجيل “اشــطاري” ،فنكتبهــا
باعتبــار األصــل “إيــش طــارئ”،
فــإذا قرأهــا أحــد مــن المشــارقة
مثــا فســيفهمها عكــس الكتابــة
األولــى.
هــذه نمــاذج ممــا يمــر علينــا فــي
بعــض القصــص التــي يتحــدث
فيهــا متحدثــون باللهجــات
العربيــة المختلفــة.
ومــن أهــداف هــذا المســعى ً
أيضــا
الحفــاظ علــى رابطــة اللغــة التــي
تربــط المتلقيــن فــي جميــع أنحاء
الوطــن العربــي ،فيتــم ربطهــم
باللغــة األم الفصحــى ،فضــا عــن
تســهيل التواصــل بينهــم.
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بــدأ البودكاســت ،أو مــا كان يعــرف
بالتدويــن الصوتــي ،فــي مطلــع
نشــأته نتيجــة تعــاون مشــترك
بيــن ديــف وينيــر وآدم كاري ،كان
ذلــك فــي العــام  ،2001عندمــا
فعالــة
تحدثــا عــن “طريقــة ّ
إليصــال الصــوت عبــر اإلنترنــت”،
واعتبــرا أنّ “أر.أس.أس” ()RSS
هــي المفتــاح لذلــك .غيــر أن
اســم “بودكاســت” اســتُخدم
مصطلحــا ذا مدلــول فــي
باعتبــاره
ً
ســبتمبر/أيلول مــن العــام 2004
علــى يــد آدم كاري .ومــع نهايــة
ـجل قرابة الخمســة
العام  ،2005سـ ّ
مالييــن متابــع اشــتراكهم لمتابعة
بودكاســت واحــد علــى األقــل،1
لتبــدأ ثــورة التدويــن الصوتــي
باجتيــاح اهتمامــات ر ّواد العالــم
الرقمــي ،الثــورة التــي تلقفهــا
الصحفيــون لتدويــن أعمالهــم
جديــدا يتســع
واختيارهــا فضــا ًء
ً
لمســاحة الصــوت علــى امتدادهــا
واختــاف نغماتهــا.
يمتــاز البودكاســت بتحــ ّرره مــن
قيــود النشــر ،وســرعة الوصــول
إليــه ،وســهولة تلقــي محتــواه،
إذ مــا تحتاجــه فقــط هــو حاســة
الســمع فــي أي مــكان وزمــان،
ّ
يشــكل بيئــة مناســبة
وهــذا مــا
للصحافــة االســتقصائية العربيــة،
بحيــث يصبح من الســهل تدشــين
توثيــق اســتقصائي صوتــي
بتكلفــة ماديــة ومــدة زمنيــة
أقــل ممــا يســتدعيه التوثيــق
االســتقصائي المرئــي ،مــع قــدرة
التدويــن االســتقصائي الســمعي
علــى مواكبــة المجريــات التــي
تحتــاج للتحقيــق فــي حيثياتهــا
حيــن وقوعهــا ،األمــر الذي ُيكســب
التوثيــق االســتقصائي الســمعي
ميــزة األســبقية ،باإلضافــة إلــى
ّ
ّ
البــث ،ممــا
التحكــم فــي مــدة

يجعــل وثيقــة واحــدة أو أ ّيــا
مــن أدلــة التحقيــق علــى قلــة
عددهــا ،كافيــة لنشــر بودكاســت
اســتقصائي حولهــا.
ورغــم ذلــك ،فــإن تحديــات
البودكاســت االســتقصائي تكمــن
بدايــة فــي إعــادة التقعيــد
لمفهــوم التوثيــق االســتقصائي
الصحفــي عرب ًّيــا فــي ذهــن
المتلقــي ،فقــد ســاهمت مجموعة
مــن األعمــال االســتقصائية
العربيــة المرئيــة علــى ترســيخ
اإلبهــار البصــري كهويــة للعمــل
االســتقصائي الصحفــي .وعنــد
االنعتــاق مــن هــذه المفاهيــم
المتعلقــة بالصــورة ،يمكــن تق ّبــل
التوثيــق االســتقصائي الســمعي
بســهولة كإحــدى وســائل التوثيق
االســتقصائي الصحفــي .ومــع
اختفــاء االفتتــان بالصــورة كعامــل
جــذب للعمــل االســتقصائي
الصحفــي ،يرتكــز العــبء علــى
وصياغــة
وأدائــه
الصــوت
المحتــوى علــى أ ّنــه ليــس
نصــا لفيلــم وثائقــي أو تقريــر
ًّ
إخبــاري يتــآزر فيــه الصــوت مــع
الصــورة لضمــان وصــول المحتــوى
بشــكله األفضــل أو مــا ُيعــرف
بالكتابــة للصــورة ،بــل إنّ صياغــة
المحتــوى االســتقصائي الســمعي
تعتمــد علــى اإليجــاز والصياغــة
األقــرب للمحادثــة المباشــرة مــع
المســتمع ،الــذي يفــرض علــى
المــد ّون الصوتــي أن يعمــل لكــي
ينجــح فــي جــذب اهتمامــه مــن
أولــى دقيقتيــن ،وربطــه بأهــداف
الموضــوع االســتقصائي مــن خــال
لعــب المــد ّون لثالثــة أدوار ،هــي
ِ
والقــاص،
حــادث
والم
أدوار الــراوي
ّ
ُ
وذلــك باالعتمــاد علــى العبــارات
القصيــرة ،واختيــار األصــوات
الطبيعيــة المســاندة فــي خلفيــة

المقطــع الســمعي باتــزان بمــا
يتناســب مــع المضمــون ،علــى
أن ُيســتطاع تمييــز مصدرهــا
ومدلولهــا ودورهــا فــي المقطــع
بسالســة .فمثــا ،عندمــا تضيــف
أصــوات أبــواق ســيارات وضجيــج
أزمــة ســير لغايــة خلــق حالــة
حيــة للمقطــع الســمعي فقــط،
فــإن ذلــك لــن يــؤدي الغــرض ،بــل
إنــك ســتعيد حصــار االســتقصاء
فــي
الســمعي
الصحفــي
إطــار التقريــر الخبــري اإلذاعــي
المألــوف .واألمــر ذاتــه ينطبــق
علــى توظيــف الموســيقى
والمؤثــرات الصوتيــة ،فالبودكاســت
االســتقصائي ليــس ًّ
بثــا موســيق ًّيا
وال إذاع ًّيــا ،بــل بِنيتُــه الصــوت
البشــري.

أهم تجارب البودكاست
االستقصائي عالمي ًا
“ ”Serialاألعلــى اســتماعاً علــى
اإلطــاق
بودكاســت “ 2”Serialاألميركــي
يعــد
الــذي انطلــق عــام 2014
ّ
تجربــة ســ ّباقة حققــت أعلــى
متابعــة علــى مســتوى العالــم
فيمــا يتعلــق بتحميــل حلقاتــه،
وهــي السلســلة األشــهر عالميــا،
تقدمــه الصحفيــة االســتقصائية
ّ
ســارة كوينــغ .وقــد حــاز علــى
العديــد مــن الجوائــز العالميــة
الكبــرى التــي تُمنــح فــي هــذا
ّ
واحتــل المرتبــة األولــى
المجــال،
فــي تصنيــف “تايــم” ()Time
ألفضــل عشــرة بودكاســتات
للعــام الماضــي .3والجديــر بالذكــر
أنّ أربعــة مــن هــذه المدونــات
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الســمعية العشــر هــي مدونــات
اســتقصائية ،وقــد نشــرت صحيفة
“ديلــي تلغــراف” مقــاال يحمــل
عنوانــه تســاؤال :كيــف قلــب
“ ”Serialصناعــة البودكاســت
رأســا علــى عقــب؟ 4هــذا الســؤال
ذاتــه ُطــرح فــي “هــاف بوســت”

( 5)HUFFPOSTفــي مقــال بعنــوان:
“ ..”Serialلمــاذا حــاز هذه الشــهرة
الواســعة؟ ومقــاالت أخــرى عديــدة
حاولــت اإلجابــة علــى هذا الســؤال.
وعــن أســباب نجــاح هــذا
البودكاســت ،فيرجعــه البعــض

برنامج «لحظة» أطلقته الجزيرة بعد تدشينها منصة «بودكاست»
وهي منصة صوتية رقمية.

إلــى ســببين ،األول موضوعــه
المشــوق المتعلــق
االســتقصائي
ّ
بجرائــم ذات طبيعــة خاصــة
وكشــف آليــة تعامــل القضــاء
األميركــي معهــا ،والثانــي هــو
صــوت الصحفيــة االســتقصائية
ســارة ومســتوى أدائهــا ،حيــث
ّ
شــكا عامــ ً
ا رئيســياً لإلدمــان
علــى اســتماع هــذه السلســلة.
كمــا لعبــت المعايشــة الصوتيــة
دورهــا القــوي مــن خــال طــرح
األســئلة وردود األفعــال الشــعورية
التــي يمكــن لمســها فــي درجــة
ّ
التحكــم
صوتهــا وقدرتهــا علــى
فــي التعبيــر الصوتــي ،ممــا عــ ّزز
عنصــر التشــويق لمعرفــة نهايــة
الحلقــة .كمــا أنّ ســارة تصيــغ
محتــوى يعتمــد علــى التصــادم
ومفاجــأة المســتمع ،وتقديــم
حقائــق وأجوبــة غيــر متوقعــة،
فــي ســرد أحــداث مجريــات
التعامــل القضائــي األميركــي مــع
الجريمــة موضــوع الحلقــة.
“ ”Criminalمــن خمســين
ـتمعا إلــى البودكاســت الحائــز
مسـ ً
علــى جائــزة أفضــل وثائقــي بعــد
عــام واحــد فقــط علــى انطالقته.
انطلــق البودكاســت “6”Criminal
عــام  2014فــي قريــة “دريــم”
بواليــة كارولينــا الشــمالية
ليطــرح قصــص الجرائــم الغريبــة
وكشــف أســباب إقــدام المجــرم
علــى فعلتــه .تقــول مقدمــة
البرنامــج فيبــي جــدج 7إ ّنهــا لــم
تكــن تتوقــع هــذا النجــاح الهائــل
لتدويــن ســمعي بــدأ بجهــود
بســيطة وبتكلفــة ماليــة محدودة
للغايــة ،وتع ّبــر عــن مقــدار
ســعادتها عندمــا علمــت أنّ
حملهــا خمســون
حلقتهــا األولــى ّ
ّ
لتحقــق اليــوم مالييــن
ـتمعا،
مسـ ً
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المتابعــات الســمعية .كمــا أن
هــذا البودكاســت حــاز عــام 2015
علــى جائــزة أفضــل وثائقــي
فــي مهرجــان الســاحل الدولــي
للصــوت.
وتعــزو فيبــي ســبب هــذا النجــاح
إلــى أمريــن :أولهما أنّ البودكاســت
شــبيها بشــيء آخــر،
لــم يكــن
ً
ولــم ُيستنســخ مــن برنامــج أو
بودكاســت ُمقــارب لــه ،بــل هــو
حــد ذاتــه فكــرة ُمبتكــرة.
فــي
ّ
واألمــر الثانــي أ ّنهــا ُوفقــت بفريق
عمــل مؤمــن للغايــة بمشــروع
ورســالة هــذا البودكاســت الــذي
تقدمــه للمســتمعين.
ّ
شــق االســتقصاء
لقــد ســبق أن
الصحفــي العربــي بأنواعــه
المختلفــة طريقــه فــي عالــم
الصحافــة والتحقيــق ،لكنــه مــا
يــزال يحــاول إبــراز بصمــة مختلفــة
لــه فــي عالــم االســتقصاء الصحفي
العالمــي .هــذه المحاوالت تســتحق
أن ُيضــاف إليهــا محــاوالت تأســيس
منصــات قويــة وراســخة متخصصــة
ّ
في االســتقصاء الصحفي الســمعي
العربــي ،حتــى وإن تعثــرت فــي
أي
بداياتهــا كمــا هــو الحــال فــي ّ
تجربــة تع ّلم حتــى تُصبح ممارســة
ـم صناعــة عربيــة خالصــة
ومــن ثـ ّ
ّ
تمكنهــا
تحمــل خصائصهــا التــي
مــن المنافســة عالم ًّيــا.

صياغــة المحتــوى االســتقصائي
الســمعي تعتمــد علــى اإليجــاز
والصياغــة األقــرب للمحادثــة
المباشــرة مــع المســتمع.

أطلقت «الجزيرة بودكاست» برنامج «رموز» حيث يقدم حياة
شخصيات مهمة بقالب درامي ،متحدثة بلسانها لتخبرنا قصة حياتها.

المراجع

1- Tricks of the Podcasting Masters, Rob Walch, Mur
Lafferty, Page 12
2- https://serialpodcast.org/
3- https://time.com/5455070/best-podcasts-2018-2/
4-https://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/
mediatechnologyandtelecoms/11513025/How-Serialshook-up-the-podcasting-industry.html
5-https://bit.ly/2KpvEUQ KFt9KMmxATQ8L24fU7aGy5raD
6C1ziY9PjfjGuydQ
6-https://thisiscriminal.com/
7- https://transom.org/2018/podcast-mindset-part-1/
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تغطية الحرب
اليمنية..
صحفيون
مغامرون
ومؤسسات
غير مسؤولة
بشير الضرعي

فــي الحــرب التــي تشــهدها
اليمــن منــذ أكثــر مــن أربعــة
أعــوام ،يدفــع الصحفيــون بشــكل
ـوع
شــبه يومــي ثمن ـاً باهظــا يتنـ ّ
بيــن التهديــد واالعتــداء بالضــرب
واالعتقــال والخطــف والتغييــب
القســري والســجن ،والقتــل (مصــدر
الفيديــو) ،واإلعاقة الدائمــة ،وإغالق
المؤسســات والوســائل اإلعالميــة،
وحجــب المواقــع اإللكترونيــة،
وفقــدان مصــدر الدخــل ،ومداهمــة
المنــازل ،وتجميــد الحســابات
المصرفيــة ،والتشــريد داخــل
البــاد وخارجهــا.

بحســب األرقــام المتاحــة وفــق
تقريــر لمرصــد الحريــات اإلعالميــة
«مرصــدك» ( )1حــول الحريــات
الصحفيــة فــي اليمــن ،فــإن 2041
انتهــاكا تعــ ّرض لــه الصحفيــون
اليمنيــون فــي الفتــرة بيــن عامي
 2015و ،2018قتــل خاللهــا 43
صحفيــا وشــرد  176آخــرون خــارج
البــاد و 78داخلهــا ،حســب تقريــر
( )2صــادر عــن مركــز الدراســات
واإلعــام االقتصــادي ،فــي حيــن
يقبــع فــي ســجون الحوثييــن منذ
أربعــة أعــوام  15صحفيــا مهــددا
بأحــكام اإلعــدام .كمــا يختطــف
تنظيــم القاعــدة الصحفــي محمــد

المقــري منــذ أكتوبر/تشــرين األول
 ،2015ومصيــره مجهــول حتــى
اآلن.
أمــا عــدد الذيــن قتلــوا بالقنــص
واالســتهداف المباشــر فقــد بلــغ
ـري
عشــرة صحفييــن ،وفق ـاً لتقريـ ْ
اإلجهــاز علــى الشــهود (،)3
وثمــن الخــذالن ( )4الصادريــن عــن
المنظمــة الوطنيــة لإلعالمييــن
اليمنييــن «صــدى» ،بينمــا تعـ ّرض
 33صحفيــا لإلصابــة بجــروح
داميــة ،نصفهــم أصيــب بقــص
القذائــف المدفعيــة ،والنصــف
اآلخــر بالرصــاص الحــي.
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من غرفة أخبار قناة بلقيس اليمنية في إسطنبول (تصوير :كريس
ماكغراث  -غيتي)

مؤشر وتساؤالت
كانــت المعطيــات التــي ذكرناهــا
كفيلــة بــأن يكــون اليمــن فــي
المرتبــة  168ضمــن مؤشــر ()5
حريــة الصحافــة الصــادر عــن
مؤسســة «مراســلون بــا حــدود»
فــي أبريل/نيســان الماضــي.
وعلــى الرغــم مــن أن اســتهداف
العامليــن فــي المجــال اإلعالمــي
فــي مناطــق النــزاع مخالــف
للقانــون الدولــي ،فــإن المتابــع
للمشــهد الصحفــي فــي اليمــن،
ســيجد أن مجموعــة كبيــرة مــن

الصحفييــن يذهبــون إلــى جبهات
القتــال المشــتعلة دون االســتعانة
بــأدوات الحمايــة الجســدية وتتبع
وســائل الســامة المهنيــة ،وهــو
مــا تســبب فــي مقتــل بعضهــم
وإصابــة البعــض بإعاقــات دائمــة.
وهــذا مــا يدفــع إلــى التســاؤل
عمــا يدفــع هــؤالء الصحفييــن
للمخاطــرة بحياتهم؟ وما مســؤولية
المؤسســات اإلعالميــة إزاء ذلــك؟
ومــا واجباتهــا فــي حــال تعــرض
صحفييهــا لمكــروه؟
قبــل اإلجابــة علــى هــذه

التســاؤالت ،نســتعرض أنــواع
الصحفييــن واإلعالمييــن فــي
الحــرب اليمنيــة ،إذ هنــاك
الصحفيــون المســتقلون ،ومراســلو
وســــــــائل اإلعــام المحليــة
والدوليــة ،وهنــاك صحفيــو مــا
يعــرف باإلعــام الحربــي التابــع
للمليشــيات ،أو اإلعــام العســكري
التابــع للجيــش النظامــي .وفــي
الحقيقــة ،فــإن هنــاك خلطــا
بجهــل تــارة وتعمــد تــارة أخــرى-عنــد تنــاول وضــع الصحفييــن
ســـــــواء العامليــن لمصلحــة
مؤسســات إعالميــة أو لجهــات
عســكرية.
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دوافع ذاتية
يتفــق الصحفيــان اليمنيــان وليــد
الجعــوري وماجــد الغولــي علــى
أن الصحفييــن يقومــون بالتغطيــة
اإلعالميــة إليمانهــم بالقضيــة
التــي يحملونهــا ،علــى الرغــم من
أنهــا تهــدد ســامتهم الجســدية
لعــدم توفــر وســائل الســامة
والحمايــة ،بحســب الغولــي الــذي
يعمــل مراســا لقنــاة «اليمــن»
الحكوميــة التــي تبــث مــن
الريــاض ،مضيفــا «عملــت بجهــود
شــخصية ومــن دون وســائل
الســامة المهنيــة لكونــي أعمــل
فــي مؤسســة ال تحتــرم نفســها،
مســتغلة دافعــي الذاتــي
لمناصــرة القضيــة الوطنيــة».
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حمل الجعــوري الصحفيين
بــدورهُ ،ي ّ
بدرجــة أولــى مســؤولية ذهابهــم
إلــى خطــوط النــار مــن دون

ارتــداء أدوات الحمايــة واتبــاع
وســائل الســامة ،ويقــول لمجلــة
«الصحافــة» إن «مــن يتحمــل
ذهــاب الصحفــي إلــى خطــوط
النــار بــدون وســائل الســامة هــو
الصحفــي نفســه ..هنــاك روح
المغامــرة موجــودة لــدى البعــض،
وال توجــد ضغــوط تمــارس عليــه
للذهــاب إلــى تلــك المناطــق».
ومــع ذلــك ،يؤكــد الجعــوري أن
القنــوات ال توفــر لصحفييهــا
ومصوريهــا أي وســائل ســامة،
الســيما أن لــدى هــؤالء الصحفييــن
رغبــة فــي نقــل أخبــار المعــارك
مــن خطوطهــا األماميــة وتصويــر
مــواد مهمــة.

إصابات وخذالن
تعــ ّرض ماجــد الغولــي لإلصابــة
بشــظية فــي قدمــه اليمنــى

قبــل ثمانيــة أشــهر أثنــاء
تغطيتــه للمعــارك فــي مثلــث
«عاهــم» بمحافظــة حجــة غربــي
اليمــن إثــر انفجــار عبــوة ناســفة
قريبــا منــه ،لكــن ذلــك لــم يمنعــه
مــن اســتئناف عملــه ،لينجــو مــرة
أخــرى مــن رصــاص القناصــة.
ووفقــا لحديــث الغولــي لمجلــة
«الصحافــة» ،فــإن مغامرتــه
وتضحياتــه لــم تدفــع القنــاة
إلــى توفيــر وســائل الســامة،
ولــم يحصــل علــى أي دورة حــول
الســامة المهنيــة فــي مناطــق
النــزاع ،بــل انتهــى األمــر بتوقيفه
عــن العمــل مــن قبــل مديــر القناة
دون دفــع مســتحقاته.
كمــا نجــا وليــد الجعــوري مــن
أكثــر مــن حادثــة قصــف مباشــر،
إال أنــه أصيــب بقذيفــة فــي
منطقــة «قانيــة» بمحافظــة
البيضــاء وســط اليمــن ،ســببت

لم تغ ّير كل الحوادث الذي تعرضها لها الصحفيون خالل أربع سنوات من الحرب ،شيئاً،
فال يزال الصحفيون وتحديداً المستقلين يعملون في المناطق التي تعد خطيرة ،من
دون أبسط وسائل الحماية( .تصوير برينت ستيرتون/غيتي)

السنة الرابعة  -صيف 2019

فقدانــه للســمع بأذنــه اليســرى،
فــي حيــن قتــل زميلــه عبــد اللــه
القــادري وأصيــب زميلــه اآلخــر
أديــب الشــاطري بإصابــات بليغــة
أثنــاء عملــه علــى مقابلــة لصالــح
قنــاة «يمــن شــباب» الفضائيــة
مــع قائــد عســكري فــي الجيــش
اليمنــي.
وال يتوقــف الضــرر عنــد اإلصابــة
الجســدية ،فهنــاك صحفيــون
تعرضــوا لضغــوط نفســية بعدمــا
شــهدوا علــى حــوادث إطــاق نــار
أو قصــف جــوي أو انفجــار ألغــام
أرضيــة.
ويشــكو الجعـــوري خــــــذالن
المؤسســات اإلعالمية لمنتســبيها
الذيــن يتعرضــون إلصابــات ،قائــا
إن «المؤسســات اإلعالميــة غيــر
معنيــة بالجوانــب األخالقيــة ،إذ
ال تســاعد وال تدعــم الصحفييــن
الذيــن يتعرضــون إلصابــة تمنعهم
عــن العمــل ،بــل توقــف عنهــم
عائداتهــم الماليــة».

اإلعالم الدولي
بــدوره يؤكــد زميــل للجعــوري
ّ
تحفــظيعمــل لقنــاة أجنبيــة
علــى ذكــر اســمه -أن قناتــه عادة
مــا تطالبــه بمــواد جديــدة وقوية،
لكنــه يضطــر للقيــام بمهمــات
يحاســب بالقطعــة.
خطيــرة ألنــه
َ
ويــرى الغولــي والجعــوري أن هناك
فرقــا بيــن العمــل للمؤسســات
الدوليــة وبيــن تلــك المحليــة،
فاألولــى ال يدخــل مراســلوها
مناطــق االشــتباكات إال بــأدوات
الســامة ،بينمــا ال توفــر القنــوات
المحليــة لمراســليها أي شــيء مــن
مســتلزمات الحمايــة.

النقابة والمنظمات
ويســتنكر الجعــوري موقــف نقابــة
الصحفييــن اليمنييــن التــي لــم
تصــدر بيانــا تضامنيــا معــه بعــد
إيقافــه عــن العمــل .وفــي حيــن
« ُيجمــع الصحفيــون فــي اليمــن
علــى الــدور الضعيــف لنقابتهــم،
تنظــم بعــض المنظمــات دورات
لســامة الصحفييــن ،لكنهــا
تبقــى محــدودة ألنهــا تتركــز
فــي المحافظــات التــي ال تشــهد
اشــتباكات مســلحة».
كمــا أن هنــاك غيابــا للمواقــف
المســؤولة مــن قبــل جميــع
األطــراف والمؤسســات المعنيــة
إزاء التحريــض الممنهــج والمســتمر
ضــد الصحفييــن فــي وســائل
اإلعــام الممثلــة ألطــراف الحــرب،
أو مــن قبــل نشــطاء الحــرب علــى
منصــات التواصــل.
ووفقــا للجعــوري ،فــإن االســتفادة
تتــم مــن العمــل والتجــارب
وإرشــادات العســكريين الذيــن
يعطونهــم تعليمــات للدخــول
والخــروج واالنســحاب فــي حــال
الخطــر .لذلــك ينصــح زميلــه
الغولــي الصحفييــن بتجنــب
أماكــن الخطــر ألن المطلــوب
منهــم نقــل الحــدث ال أن يصبحــوا
هــم مادتــه.

واجبات المؤسسات
وباالنتقـــــــــال إلــى واجبــات
المؤسســات اإلعالميــة فــي حماية
صحفييهــا ،يؤكــد مديــر قنــاة
«بلقيــس» اليمنيــة أحمــد الزرقــة
أن القنــاة حرصــت منــذ اللحظــة
األولــى علــى تزويــد مراســليها

بمعــدات األمــن والســامة ،ومنهــا
الخــوذات والــدروع ،باإلضافــة إلــى
كتيــب تعليمــات الســامة.
لمجلــة
الزرقــة
وأوضــح
«الصحافــة» أنهــم ينبهــون
المراســلين علــى عــدم الذهــاب
إلــى الخطــوط األماميــة أو مرافقــة
األطقــم العســكرية أو الجماعــات
المســلحة باعتبــار ذلــك خطــ ًرا
علــى حياتهــم ،وهــذا جــزء مــن
مســؤوليتهم األخالقيــة ،بحســبه.
ويــرى أن ســامة الصحفييــن
عمليــة مشــتركة بين المؤسســات
والصحفييــن فــي الميــدان ،مشــي ًرا
إلــى أن الصحفــي يســعى أحيانــا
للحصــول علــى ســبق صحفــي
علــى حســاب ســامته وأمنــه.
كمــا ال يســتبعد الزرقــة وجــود
ضغــوط مــن المؤسســات بضــرورة
الذهــاب إلــى الخطــوط األماميــة
والبحــث عــن صــور خاصــة أو
تقاريــر خاصــة ومرافقــة للقــوات
العســكرية ،وهــذا يعــود إلــى
عــدم إدراك القائميــن علــى
المؤسســات أن ســامة الصحفــي
أهــم مــن الحصــول علــى الســبق.

مسؤولية وميثاق شرف
وفــي كل الحــاالت ،يقــول مديــر
قنــاة «بلقيــس» إن وســائل
اإلعــام تتحمــل مســؤولية
أساســية تجــاه صحفييهــا نظــرا ً
ألنهــا فــي أغلبهــا ال تقــدم
وســائل الســامة وال توقــع عقــودا
معهــم تكفــل دفــع مســتحقاتهم
وعالجهــم فــي حــال إصابتهــم.
ويضيــف «تتمثــل هذه المســؤولية
فــي تحمــل تبعــات تعــ ّرض
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طواقمهــا وأفرادهــا للخطــر،
وتأميــن حصولهــم علــى العــاج
وعلــى مرتبــات ضمــان نهايــة
خدمــة ألســرهم وأقاربهــم».

اليمنيــة وســط حالــة االنقســام
والحــرب وغيــاب المؤسســات
التــي تشــهدها البــاد .ففــي
تونــس مثــا ،أصــدرت الهيئــة
العليــا المســتقلة لالتصــال
الســمعي والبصــري فــي مايــو/
أيــار  2016وثيقــة ( )6توجيهيــة
حــول التغطيــة اإلعالميــة خــال
فتــرة األزمــات ،تضمنــت إجــراءات
الســامة المهنيــة.

اإلعالميــة مســؤولية الســامة
الجســدية للصحفــي وألزمتهــا
باتخــاذ اإلجــراءات واالحتياطــات
الالزمــة لحمايتــه أثنــاء متابعتــه
لعملــه فــي المناطــق الخطــرة،
واعتبــرت أن الرئيــس المباشــر
معنــي بالمتابعــة المســتمرة
ّ
للصحفــي وتحديــد موقعــه
ضمانــا لســرعة التحــرك فــي حــال
تعرضــه لإلصابــة أو االختفــاء.

وتتجلــى أهميــة وضــع هــذا
الميثــاق فــي ظــل غيــاب الجهــات
الرقابيــة علــى وســائل اإلعــام

نموذج مسؤول

وقبــل ذلــك ،فــإن مــن واجبــات
المؤسســة اإلعالميــة تدريــب
الصحفــي علــى كيفيــة العمــل
فــي البيئــة العدائيــة ،بمــا فــي
ذلــك اإلســعافات األوليــة ،وتزويــده

ويدعــو الزرقــة إلــى كتابــة ميثــاق
شــرف يلزم القنــوات والمؤسســات
التــي يصــاب مراســلوها فــي
الميــدان بتحمــل نفقــات العــاج،
ومنحهــم مرتبــات أثنــاء العــاج،
ورعايــة أســرهم بعــد ذلــك.

وحملت الوثيقة التونسية المؤسسات
ّ

41

صحفي يصور موقعاً تعرض للقصف من قبل قوات التحالف العربي بقيادة
السعودية ،في العاصمة اليمنية صنعاء (تصوير :خالد عبد اهلل  -رويترز)

السنة الرابعة  -صيف 2019

بــأدوات الســامة ووســائل االتصــال
فــي المناطــق التــي ال تغطيهــا
شــبكات الهاتــف الجــوال ،فضــا
عــن تدريبــه علــى الحمايــة
المعلوماتيــة.

لهــا الصحفيــون خــال الســنوات
األربــع للحــرب شــي ًئا ،فــا يــزال
الصحفيــون -المســتقلون تحديــدا-
يعملــون فــي المناطــق الخطيــرة
بــدون أبســط وســائل الحمايــة.

كمــا أن المؤسســة اإلعالمية ملزمة
بالمتابعــة الطبيــة والنفســية
للمراســل فــي حــال تعرضــه ألي
هــزة نفســية أو أحــداث عنــف.

وكل مــا يجدونــه بعــد هــذه
المغامــرات هــو التضامــن معهــم
باعتبارهــم ضحايــا ،وذلــك مــن
خــال الوقفــات االحتجاجيــة
المحليــة أو الدوليــة ،وتقاريــر
االنتهــاكات ضــد الصحفييــن ،أو
مــن خــال تقريــر أو خبــر فــي
وســائل اإلعــام ومنشــورات علــى
شــبكات التواصــل االجتماعــي.

توظيف سياسي
لــم تغ ّير كل الحــوادث الــذي تع ّرض

كمــا أن تضحيــات البعــض يتــم
توظيفهــا مــن قبــل مؤسســاتهم
اإلعالميــة سياس ـ ًّيا بــدون تقديــم
أي تعويــض.
وعلــى الرغــم مــن أن الصحفــي
يتحمــل جــز ًءا كبيـ ًرا من مســؤولية
حمايــة نفســه ،فــإن المؤسســات
اإلعالميــة يجــب عليهــا أن تحرص
علــى ســامة مراســليها .كمــا أن
مــن واجــب نقابــة الصحفييــن
والمنظمــات والجهــات الحكوميــة
المعنيــة أن تضغــط لتحســين
خصوصــا
بيئــة عمــل الصحفييــن،
ً
فــي مناطــق االشــتباكات.

لحظة مقتل مصور قناة «اليمن» أحمد الشيباني
https://www.youtube.com/watch?v=hkCk35nCVk4
لحظة استهداف صحفيي قناة «يمن شباب» في منطقة قانية بمحافظة البيضاء
https://www.youtube.com/watch?v=hkCk35nCVk4

مصادر:
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 -2الصحفيــون اليمنيــون ..ثالثــة أعــوام مــن التشــرد ،تقريــر ،مركــز الدراســات واإلعــام االقتصــادي،
مايو/أيــار .2018
 -3اإلجهــاز علــى الشــهود ،تقريــر واقــع الصحافــة فــي اليمــن  ،2018المنظمــة الوطنيــة لإلعالمييــن
اليمنييــن ،أبريل/نيســان .2019
 -4ثمــن الخــذالن ،تقريــر واقــع الصحافــة فــي اليمــن ( ،)2015 -2017المنظمــة الوطنيــة لإلعالمييــن
اليمنييــن ،يناير/كانــون الثانــي .2018
 -5مؤشــر حريــة الصحافــة الصــادر عــن مؤسســة «صحفيــون بــا حــدود» (،)https://rsf.org/ar/lymn
أبريل/نيســان .2019
 -6وثيقــة توجيهيــة حــول التغطيــة اإلعالميــة خــال فتــرة األزمــات ..األحــداث اإلرهابيــة نموذجــا،
الهيئــة العليــا المســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري ،تونــس ،مايو/أيــار .2016
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الصحفيون أخطر من
املسلحين ..حال
الصحافة يف ليبيا
عماد املدولي
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فجــأة ظهــرت أمامــه مدرعــة
عســكرية وأحــاط بــه عــدد مــن
المســلحين ،صــرخ بصــوت عــال
“ال تطلــق النــار ،نحــن صحفيــون..
أخفضــوا أســلحتهم” ،ولكــن
تقــدم نحــوه وصفعــه
أحدهــم
ّ
علــى وجهــه بقــوة قائــ ً
ا “ال
يوجــد صحافــة فــي ليبيــا!” .هــذا
مــا جــرى مــع خالــد علــي ،وهــو
صحفــي ليبــي فــي العشــرين من
ّ
يغطــي االشــتباكات
عمــره ،كان
المســلحة بيــن القــوات التابعــة
لحكومــة الوفــاق الوطنــي الليبيــة
وقــوات اللــواء المتقاعــد خليفــة
حفتــر فــي جنــوب العاصمــة
طرابلــس ،قبــل أن تُلقــي قــوات
األخيــر القبــض عليــه.
يقــول علــي “كانــت لحظــة
فارقــة ..توقعــت أن يطلــق أحدهم
النــار فــو ًرا عنــد رؤيتنــا ،فالمنطقة
كانــت مشــتعلة والتوتــر يحيــط
بالمتقاتليــن ..صرختــي أوقفــت
اســتهدافنا ،ليــس رأفــة بنــا بــكل

تأكيــد ،فســوء معاملتهــم لنــا
أثبــت لــي ذلــك”.
اعتُقــل علــي مــع عــدد مــن
جرحــى مقاتلــي حكومــة الوفــاق
وجــرى نقلهــم إلــى مدينــة قريبة
مــن العاصمــة تســيطر عليهــا
قــوات حفتــر ،ورغــم تأكيــده لهــم
أنــه صحفــي يغطــي األحــداث
فقــط ،فإنهــم تعاملــوا معــه
كأســير حــرب بــل أكثــر حتــى مــن
ذلــك ،وفــق قولــه.

اصطفاف وانحياز
كثــر الحديــث فــي اآلونــة األخيــرة
عــن طريقــة تعامــل وســائل
اإلعــام الليبيــة مــع الحــرب
الدائــرة منــذ أبريل/نيســان فــي
محيــط طرابلــس .ال يمكــن إنــكار
حالــة االصطفــاف التــي يشــهدها
اإلعــام فــي ليبيــا اآلن بيــن مؤيــد

للحــرب ورافــض لهــا ،وبالتالــي،
فإنــه قــد يتحــول تدريج ًّيــا إلــى
إعــام خــاص يدافــع ٌّ
كل بطريقته
عــن طرفــي النــزاع ،وهــي حالــة
انــزالق يخشــاها الكثيــر مــن
المختصيــن فــي مجــال اإلعــام.
“فوضــى عارمــة فــي انتقــاء
المصطلحــات خــال تغطيــة
الحــرب مــن قبــل وســائل
اإلعــام الليبيــة التــي تتســبب
مصطلحاتهــا فــي شــيطنة الطرف
الــذي تعارضــه ،فنــرى عبــارات
مثــل :الجماعــات اإلرهابيــة،
المليشــيات ،مجرمــي الحــرب،
عســكرة الدولــة ،الدولــة المدنيــة،
الجيــش الوطنــي ..ناهيــك عــن
عشــرات األوصــاف التــي تقلــل
مــن قيمــة الخصــم وتحــط مــن
قــدره” ،وفــق مــا يذكــره الكاتــب
الصحفــي إســماعيل القريتلــي
الــذي يــرى أن مــا ســبق “يظهــر
جليــا فــي اعتمــاد وســائل اإلعالم
والصحفييــن علــى مصــادر مــن
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وقفة احتجاجية لقناة «ليبيا األحرار» ضد الحرب واستهداف
الصحفيين (تصوير :عماد المدولي).

الطــرف الــذي يحظــى بتأييــد كل
وســيلة إعالميــة عنــد الحديــث
عــن الطــرف المقابــل ،وعــدم بــذل
أي جهــد للوصــول إلــى الطــرف
المقابــل المشــارك فــي الحــرب،
فضــا عــن غيــاب محاولــة تدقيــق
المعلومــات المســتقاة مــن األطراف
المؤيــدة مــن مصــادر مســتقلة”.
الحــل هنــا يكــون بتطويــر إجــراءات
صناعــة القــرار األخالقــي داخــل
غــرف األخبار ،هــذا ما يــراه القريتلي
مناســبا لعالج المشــكلة التــي تبدأ
مــن “منــح الصحفيين حق ممارســة
حريتهــم للتعبيــر عــن آرائهــم
بشــأن المصــادر والمصطلحــات”.

أسباب المشكلة
المشــاكل التــي ذكرهــا القريتلــي
موجــودة فعــا فــي اإلعــام
الليبــي ،خاصــة لجهــة اعتمــاد
الوســيلة اإلعالميــة علــى مصــادر

محــددة تتبــع الطــرف الــذي تؤيــده
دون البحــث عــن مصــادر مســتقلة،
باإلضافــة إلــى االعتمــاد علــى
المصــادر المجهولــة ،وهــو مــا يتضح
فــي كميــة األخبــار والعواجــل
المغلوطــة التي تنشــر هنــا وهناك.

لعالجهــا عبــر الحديــث النظــري
عــن أخالقيــات المهنــة وذكــر
مصــادر للكتــب والباحثيــن ،دون
الغــوص أكثــر وتحديــد المســببات
والتفســيرات لهــذه الظاهــرة التــي
أوصلــت اإلعــام فــي ليبيــا إلــى
هــذه المرحلــة الخطيــرة.

ولكــن هــل يمكــن أن تتســاوى
جميــع وســائل اإلعــام فــي هــذه
المشــكلة ،أم أن هنــاك تفاوتــا
فــي هــذه التجــاوزات؟ وهــل
يمكــن حــل مثل هــذه اإلشــكاليات
فــي هــذه الظــروف عبــر تطويــر
صناعــة القــرار األخالقي وممارســة
حريــة التعبييــر للصحفييــن ،أم
أنهــا مجــرد نظريــات ومقترحــات
حالمــة بعيــدة عــن أرض الواقــع؟
وربمــا الســؤال األهــم هنــا :هــل
يمكــن الحديــث عــن الحياديــة
والموضوعيــة فــي ظــروف كالتــي
تمــر بهــا ليبيــا اآلن؟

اإلعــام الليبــي منــذ العــام
 2011وبعــد ســقوط نظــام
معمــر القذافــي ،عــاش ثمانــي
ســنوات مــن الحــروب األهليــة
التــي لــم تتوقــف فــي مدينــة
إال واندلعــت فــي أخــرى ،وهــذه
الحــروب المحليــة التــي ســاندتها
أطــراف إقليميــة ودوليــة ،خلفــت
آثــارا اجتماعيــة واصطفافــا بيــن
مختلــف القــوى االجتماعيــة،
واإلعــام المحلــي نــال جــز ًءا منهــا
ترســا ضمــن تــروس الضغائن
وصــار ً
وبــث األحقــاد وشــيطنة الخصــوم.

باعتقــادي أنــه ال يمكــن الحديــث
عن المشــاكل وال تقديــم مقترحات

هــذا ال يعنــي بحــال مــن األحــوال
أن كل وســائل اإلعــام المحليــة
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الليبيــة وقعــت فــي فــخ هــذه
التجــاوزات ،فهنــاك وســائل -وإن
قـ ّ
ـل عددهــا -التزمــت الحــد األدنى
مــن المعاييــر األخالقيــة للمهنــة.
“االنقســام السياســي والحــروب
األهليــة واالصطفــاف المجتمعــي
وعــدم االســتقرار الــذي أصــاب
المجتمــع والدولــة معــا ،كل هــذه
العوامــل ألقــت بظاللهــا علــى
مجمــل العمــل اإلعالمــي ،وهــو
عمــل فــي نهايــة المطــاف يــدور
مــع رأس المــال والتوجه السياســي
للممــول” ،بحســب مــا يــراه الكاتــب
الصحفــي هشــام الشــلوي.

بيئة مشحونة
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الشــلوي أشــار إلــى أن إحــدى
المشــاكل البــارزة التــي أوصلــت
العمــل اإلعالمــي إلــى هــذا الوضع
المتدنــي ،تتمثــل فــي كــون أغلب
الصحفييــن الناشــئين تربــوا داخــل
هــذه المؤسســات المصطفــة منــذ
البدايــة ،حيــث تعلمــوا صناعــة
“الحقــد والكراهيــة” ،ولــم يتســن
لهــم التــدرب فــي مؤسســات
إعالميــة كبــرى محايــدة بعيــدة
عــن األجــواء المشــحونة .أضــف
إلــى ذلــك أن المجتمــع الليبــي
يعيــش منــذ عــدة ســنوات فــي
حالــة هيجــان وغليــان علــى
مســتوى المــدن والقــرى والقبائــل
والبيــوت والعائــات ،والصحفيــون
هــم نتــاج هــذا المجتمــع الــذي
يعلــو فيــه منــذ ســنوات صــوت
البندقيــة ويختفــي فيــه صــوت
العقــل .هــذه الظــروف النفســية
والمجتمعيــة واإلقليميــة والدوليــة
جعلــت الوصــول إلــى الحقيقــة
أمــرا ً متعــذرا ،وأحيانــا غيــر
مرغــوب فيــه.

ماذا عن الموضوعية
في الحرب؟

فكــرة الحياديــة والموضوعيــة
تبقــى صعبــة التحقــق بحذافيرهــا
حتــى فــي المجتمعــات المســتقرة،
فالمجتمــع األميركــي مســتقر ال
شــك ،إال أنــه منــذ وصــول الرئيــس

دونالــد ترمــب إلــى البيــت األبيــض،
بدأنــا نالحــظ أن التشــظي
واالنقســام الحــاد بــدا هــو المهيمن
علــى المشــهد اإلعالمــي األميركي.
أمــا عــن ليبيــا ،فيتعــذر فيهــا
طلــب الحياديــة والموضوعيــة،
أو علــى األقــل تطبيقهــا بصــورة
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حالمــة .ويضــرب الشــلوي مثــا
بتغطيــة قنــاة “ليبيــا األحــرار”
المحليــة (قنــاة خاصــة تبــث مــن
تركيــا) لهجــوم قــوات حفتــر علــى
طرابلــس ،حيــث يصــف تغطيتهــا
بأنهــا تتســم بتــوازن وموضوعيــة
ال بــأس بهمــا ،مقابــل هــذا الضــخ

األســود مــن قنــوات تابعــة وممولة
إمارات ًّيــا.
ويضيــف الشــلوي أن مــا يجــري
تســويقه بشــأن تغطيــة “ليبيــا
األحــرار” مــن قبــل اإلعــام المضــاد
لهــا فــي التوجهــات علــى أنهــا

إرهابيــة“ ،يدخــل بنــا فــي عالــم
فضفــاض مــن المصطلحــات غيــر
القابلــة للتحديــد أو الضبــط ،إال أن
الفيصــل الموضوعــي فــي مســألة
كهــذه هــو المشــاهدة وقــراءة
مــا تبثــه وتكتبــه هــذه الوســائل
ليســهل عقــد المقارنــة”.
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(تصوير :جون مور  -غيتي).

مجلة الصحافة العدد ()14

التضييق على
الصحفيين
ومــا فاقــم أوضــاع اإلعــام فــي
ليبيــا هــو انعــكاس االصطفــاف
وشــيطنة األطــراف علــى حــال
الصحفييــن وطريقــة تعامــل
أطــراف النــزاع معهــم ،حيــث
باتــوا يتعرضــون للمضايقــات
والتهديــد وحتــى االختطــاف،
وهــو أمــر حــذرت منــه األمــم
المتحــدة ،معتبــر ًة أن الصحفييــن
واإلعالمييــن الليبييــن مــا زالــوا
يواجهــون تهديــدات واعتــداءات

أكثــر خطــورة مــن المقاتليــن ،لــذا
ُيفتــرض إعدامهــم علــى الفــور”.

ال حياد في القضايا
األخالقية
ال تخطــئ العيــن واألذن الكثيــر
مــن الهفــوات والكثيــر مــن
الضعــف والتحيــز فــي أغلــب
وســائل اإلعــام الليبيــة أثنــاء
تغطيتهــا للحــرب فــي طرابلــس،
إال أنهــا بــكل تأكيــد ال تســتوي
كلهــا فــي الحكــم.
ويــرى البعــض أن هنــاك مســارين

العمل الصحفي في ليبيا يصنف كأحد أخطر األماكن في العالم
مراسلون بال حدود
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فــي ســعيهم وراء الحقيقــة.
تخــوف وتحذيــر األمــم المتحــدة
جــاء بعــد اختطــاف صحفي ْيــن
مــن قنــاة “ليبيــا األحــرار” همــا
محمــد القــرج ومحمــد الشــيباني
مــن قبــل قــوات حفتــر أثنــاء
تغطيتهمــا للحــرب ،قبــل أن يجري
إطــاق ســراحهما فــي وقــت
الحــق عبــر وســاطات غيــر محلية.
يصــف أحــد الصحفييــن ظــروف
اعتقالــه قائــا “تمــت معاملتنــا
بقســوة ،وتعرضنــا للضــرب
واإلهانــة مــن قبــل المســلحين،
كمــا تــم حرماننــا مــن المــاء
والطعــام لفتــرات طويلــة ..تخيــل
أنــه حتــى بعــد تأكدهم مــن أنني
صحفــي ال أحمــل الســاح ،شــهر
أحدهــم ســاحه فــي وجهــي
قائــا إنــه يعتبــر اإلعالمييــن

فقــط أمــام وســائل اإلعــام
للتعاطــي مــع حــرب طرابلــس،
إمــا تأييدهــا ومســاندة المعتــدي
ليصبــح المنبــر اإلعالمــي أداة فــي
العــدوان ،وإمــا رفــض الهجــوم
وإدانتــه ،وهــو موقــف يضــع المنبر
بالضــرورة فــي صــف المعتــدى
عليــه ،حيــث ال مجــال هنــا للحياد.
ومــن هنــا تحدثنــا إلــى الباحــث
األكاديمــي محمــد إســماعيل
الــذي يقــول إن “ثمــة أصواتــا
تزعــم أنهــا ضــد الحــرب وأنهــا
حياديــة ..باعتقــادي أن هــذه
مغالطــة ســمجة ،فمــن يزعــم أنــه
ضــد الحــرب ينبغــي أن يتوجــه
بخطابــه إلــى مــن أوقدهــا ،وال
يتــردد فــي إدانتــه والمجاهــرة
بالوقــوف ضــد عدوانه واســتهتاره
بدمــاء الضحايــا”.

غيــر أن أســتاذ اإلعــام بجامعــة
طرابلــس فــرج دردور يلــوم اإلعــام
الرافــض للحــرب أيضــاً ،ألنــه لــم
يرســل رســائل إيجابيــة إلــى الطرف
المعــادي ،ولــم يحــاول اســتقطاب
المعتدليــن منهــم -علــى األقــل-
عبــر تخفيــف لهجــة خطابــه.
ويقــر دردور بــأن بيئــة الحــرب
ال يمكــن لهــا أن تنتــج إعالمــا
مثاليــا ،وبالتالــي ال يمكــن القيــاس
عليــه عبــر وضــع نظريــات ورديــة
بعيــدة عــن الواقــع ،إال أنــه يشــدد
فــي الوقــت ذاتــه علــى أن أي
خروقــات وجرائــم سيحاســب
يومــا مــا ،بغــض
عليهــا القانــون ً
النظــر عــن الزمــن والبيئــة التــي
ارتكبــت فيهــا ،وفــق قولــه.
اإلعــام ســاح قــوي مــن األســلحة
المؤثــرة ،وهــو مســبب رئيســي
فيمــا وصلنــا إليــه ،فخطــاب
الكراهيــة والتحريــض وشــيطنة
اآلخــر لــم يكــن وليــد الحــرب
أوجِ ــه،
الحاليــة ،إنمــا هــو اآلن فــي ْ
وال يمكــن لوســائل اإلعــام أن
تكــون حياديــة فــي ظــروف هــذه
المعركــة التــي يصفهــا كثيــرون
بالوجوديــة والمصيريــة.
الكاتــب الليبــي المقيــم فــي لندن
عبــد اللــه الكبيــر يــرى أن حفتــر
ووســائل إعالمــه يقــودون حربــا
مفتوحة ،يســتعملون فيهــا كل ما
هــو مبــاح أو غيــر مبــاح ،وبالتالــي
فــإن مــن يدافعــون عــن أنفســهم
وعــن خيــار الدولــة المدنيــة ال
يمكنهــم إال األخــذ بــكل األســباب
التــي تحقــق لهــم النصــر ،ومــن
هــذه األســباب بطبيعــة الحــال
اإلعــام ،لــذا ليــس مــن المنطقــي
اســتعمال خطــاب إعالمــي محايــد
فــي مثــل هــذه الظــروف.
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وضع مأساوي
وعــن وضــع اإلعــام الــذي يتمنــاه
فــي ليبيــا ،يقــول خالــد علــي
الــذي تــم إطــاق ســراحه بعــد
جهــود ،إنــه يأمــل أن يتحســن
شــكل اإلعــام مســتقبال ،وأن يعلم
أطــراف النــزاع أن الصحفــي ليــس
عــد ًّوا حتــى وإن لــم يؤيدهــم.
ورغــم تأكيــده أنــه لــم يعــد يفكــر
فــي العودة إلــى العمــل الصحفي،
فإنــه يتمنــى أن يتحســن شــكل
الخطــاب اإلعالمــي فــي ليبيــا وأن
يبتعــد عــن التحريــض والتشــويه،
محــذ ًرا كافــة العامليــن فــي
المجــال اإلعالمــي بــأن أول مــن
ســيكتوي بنــار هــذه التصرفــات
هــم الصحفيــون أنفســهم.
48

تجــدر اإلشــارة إلــى أن ليبيــا تقبــع
فــي المرتبــة  162فــي التصنيــف
العالمــي لحريــة الصحافــة ،مــن
أصــل  180دولــة .وبحســب منظمــة
“مراســلون بــا حــدود” ،فــإن العمل
الصحفــي فــي ليبيــا يصنــف كأحد
أخطــر األماكــن فــي العالــم.

بيئــة الحــرب ال يمكــن لهــا أن
إعالمــا مثال ًّيــا
تنتــج
ً
المصور الصحفي األميركي ستيفن سوتلوف خالل أدائه إحدى المهمات
الصحفية في ليبيا العام ( 2011تصوير :إتيان دي مالجاليف  -غيتي).

مجلة الصحافة العدد ()14

العراق..
الصحف امللونة
مع ساستها
سالم زيدان
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تتســاقط الصحــف العراقيــة واحدة
تلــو األخــرى ،مــرة لعــدم ّ
توفــر
التمويــل ،ومــرة لعــدم مجاراتهــا
للصحافــة الرقمية ،واألســباب تتنوع
بين ضعــف اإلدارة وتراجــع المحتوى
والعجــز عــن التســويق والترويــج.
يحتفــل الصحفيــون العراقيــون
بعيدهــم فــي  15يونيو/حزيــران
مــن كل عــام ،ويتزامــن هــذا العيــد
مــع الذكــرى  150لتأســيس “الزوراء”
أول صحيفــة عراقيــة -علــى يــدالحاكــم العثمانــي مدحــت باشــا
( )1التــي واصلــت الصــدور لـــ 48
عامــا ،وأغلقــت يــوم  11مــارس/
ً
آذار  ،1917قبــل أن تعــاود نقابــة
الصحفييــن العراقييــن إصدارهــا
2
صيــف العــام . 012
م ـ ّرت الصحافــة العراقيــة بتحديات
ً
صحفــا
عديــدة ،إذ ال يمتلــك العــراق
عاما،
واصلــت الصــدور ألكثــر مــن ً 50

نتيجــة تغييــر األنظمــة السياســية
باالنقالبــات العســكرية أو االحتالل،
فــكل حقبــة فــي العــراق كانــت
تلغــي التــي ســبقته.
قبــل العــام  ،2003كان عــدد
الصحــف اليوميــة واألســبوعية 9
صحــف ،لكنهــا جميعــا توقفــت
بعــد ســقوط نظــام صــدام
حســين .ومــع نشــوء النظــام
السياســي الحالــي ،تولــدت فوضى
كبيــرة فــي إصــدار الصحــف،
إذ بلــغ عددهــا  171صحيفــة
يوميــة وأســبوعية ،ليعــاود العــدد
االنحســار إلــى  21صحيفــة.
تتعــ ّرض المؤسســات الصحفيــة
والعاملــون فيهــا بيــن فتــرة
وأخــرى إلــى االعتــداء والتضييــق
مــن قبــل الجماعــات المســلحة
المنتشــرة فــي البــاد ،إذ فــي يوم
واحــد تعرضــت أربــع صحــف إلــى

تفجيــر مقراتهــا وحــرق معداتهــا
وأرشــيفها نتيجــة انتقادهــا
لرجــل ديــن ،كمــا اغتيــل عــدد
مــن الصحفييــن نتيجــة كشــفهم
ملفــات فســاد لجهــات سياســية
حاكمــة منــذ العــام .2003
مشــاكل كبيــرة تواجــه الصحافــة
الورقيــة العراقيــة اليــوم ،أهمهــا
تراجــع المبيعــات بعــد هــروب
قرائهــا نتيجــة ضعــف المحتــوى
والكــوادر العاملــة فيهــا ،وعــدم
ابتكارهــا أســاليب جديــدة فــي
التغطيــة الصحفيــة ،إذ تتشــابه
الصحــف فــي المحتــوى المقــدم
لجمهورهــا ،ألنهــا تتغــذى علــى
الــوكاالت المحليــة والدوليــة نظــرا
لقلــة المــوارد البشــرية ،حتــى إن
بعضهــا ال يديرهــا ســوى ثالثــة أو
أربعــة أشــخاص فقــط.
الكثيــر مــن هــذه الصحــف لــم
تواكــب التطــور التكنولوجــي،
ـدث موقعهــا اإللكترونــي،
فلــم تحـ ّ
تفعــل صفحتهــا علــى مواقــع
أو
ّ
التواصــل االجتماعــي ،وكان ذلــك
ســب ًبا فــي هــروب المعلنيــن.
فــي العــراق قرابــة  39مليــون
شــخص ،غالبيتهــم مــن الشــباب،
لكــن الصحــف هنــاك تطبــع اآلن
 30ألــف نســخة يوم ًّيــا ،ج ّلهــا
ُيرســل علــى شــكل اشــتراكات إلــى
المؤسســات الحكوميــة والخاصــة،
العشــر،
وجــزء بســيط ال يتجــاوز ُ
يبــاع للقــراء وهــم مــن كبــار
الســن المواظبيــن علــى القــراءة
العتيادهــم علــى ذلــك منــذ
شــبابهم .وتحتجــب الصحــف عــن
الصــدور فــي العطــل الرســمية
واألعيــاد والمناســبات الدينيــة
الكبيــرة ،ممــا يجعــل نطــاق
انتشــارها محل ًّيــا ،إذ ال تُــوزع
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رجل يقرأ صحيفة في مقهى عراقي في العاصمة بغداد ،وتعود الصورة للعام  ،2011أي بعد حوالي تسع
سنوات من الغزو األميركي للعراق عام ( 2003تصوير :ماريو تاما  -غيتي).

فــي الــدول العربيــة ،ممــا جعــل
المنافســة تغيــب مــع نظيراتهــا
العربيــة لشــروط عــدة ،منهــا عدم
امتالكهــا مراســلين فــي الــدول
العربيــة واألجنبيــة وضعــف المواد
المحــررة وطبعتهــا الورقيــة.
مــن جهــة أخــرى ،لــم تخلــق
الصحافــة المطبوعــة عالقــة
متينــة مــع القــارئ ،فهــي تفتقــر
إلــى التوزيــع الســليم ،وعلــى
المواطــن قطــع مســافات طويلــة
إذا مــا أراد شــراء صحيفتــه .كمــا
أن غالبيــة مواقعهــا اإللكترونيــة
مــا زالــت بدائيــة ولــم تخلــق
تفاعــا مــع القــارئ ،باإلضافــة إلــى
أنهــا تواجــه مشــاكل كبيــرة فــي
التصفــح ،ممــا يجعــل المواطــن
ّ
يفضــل مطالعــة األخبــار فــي
المواقــع العربيــة.
بحســب شــركة “مســتقبل العراق”

المســؤولة عــن التوزيــع ،فــإن
الصحــف العراقيــة كانــت قبــل 16
عامــا تطبــع أكثــر مــن  500ألــف
ً
نســخة يوم ًّيــا ،لكــن الرقــم تراجــع
اليــوم إلــى  30ألفــا فقــط ،نتيجــة
هــروب القــارئ مــن الصحــف إلــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي.
“مجلــة الصحافــة” التقــت مســؤول
التســويق فــي الشــركة محمــد
الربيعــي الــذي يمــارس هــذه
عامــا ،لشــرح
الوظيفــة منــذ ً 20
ســوق الصحافــة المطبوعــة
والمشــاكل التــي تواجههــا ،فقــال
إنّ ســوق الصحافــة المطبوعــة في
جــدا يتمثــل فــي
تراجــع مخيــف
ًّ
قلــة المبيعــات” ،مشــي ًرا إلــى أنــه
“فــي األعــوام األولــى مــن االحتــال
األميركــي بلــغ عــدد الصحــف
 171صحيفــة يوميــة وأســبوعية،
وكانــت تطبــع يوميــا  500ألــف
نســخة حتــى العــام .”2008

يتحســر الربيعــي علــى حــال
الصحــف قائــا إن “عددهــا بــدأ
يتناقــص بعــد العــام 2008
ليصبــح  43صحيفــة عــام 2010
مــع تقلــص األعــداد المطبوعــة
يوميــا إلــى  180ألــف نســخة”،
الفتــا إلــى أن “مجمــوع الصحــف
حال ًّيــا يبلــغ  21صحيفــة منهــا 14
يوميــة والباقــي أســبوعية ،تمثــل
أنشــطة األحــزاب والمنظمــات”.
علــي حســين نائــب رئيــس
التحريــر فــي صحيفــة “المــدى”
العراقيــة ،تحــدث عــن األســباب
التــي أدت إلــى تراجــع الصحافــة
الورقيــة ،ومنهــا الفوضــى التــي
تســيطر علــى البلــد ،وقلــة الوعي
عنــد المموليــن والداعميــن،
وغيــاب شــركات التوزيــع.
“الصحافــة الورقيــة تعيــش أزمــة
وجــود ،نظــرا لهجــرة المواطنيــن
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إلــى وســائل التواصــل االجتماعــي
واعتمادهــا مصــدرا لألخبــار العاجلة
ومشــاهدة التقاريــر ،مــع عجــز
الصحــف عــن االنتقــال إلــى صحافة
ً
وفقــا لحســين.
رأي وتحليــل”،
وأشــار فــي حديثــه لمجلــة
“الصحافــة” إلــى أن “الصحافــة
ً
مفترضــا أن يكــون
العراقيــة كان
صوتهــا قو ًّيــا فــي العــراق
الجديــد ،لكــن لألســف تحولــت
إلــى دكاكيــن حزبيــة وانتهازيــة
مهمتهــا إرضــاء المســؤول الــذي
بيــده مفاتيــح كل شــيء ،مــع
استســهال مهنــة الصحافــة مــن
قبــل بعــض الصحفييــن”.
وأكــد حســين أن بعض المســؤولين
العراقييــن “اشــتروا ذمــم” عشــرات
الصحــف ومنحوهــا مقــرات مــن
أمــاك الدولــة العراقيــة لتصمــت

عــن مخالفاتهــم ،وتتحــدث فقــط
عــن إنجازاتهــم الوهميــة .ولكــن
بعــد خروجهــم مــن المنصــب
تعرضــت هــذه المؤسســات لهــزة
ماليــة نتجــت عــن إغــاق بعضهــا،
مشــيرا إلــى أن الصحــف العراقيــة
تــوزع فــي مــكان يطلــق عليــه
“البورصــة” وتتحكــم بــه مجموعــة
مــن الذيــن “لــم يقــرؤوا صحيفــة
فــي حياتهــم” ،مــع عقدهــم
صفقــات مــع بعــض رؤســاء التحرير
لتحديــد الكميــة التــي ســتطبع
وأنــواع األخبــار التــي ستنشــر فــي
األيــام التاليــة ،حســب قولــه.
الصحفــي العراقــي عمــر الجفــال
عــزا تراجــع مســتوى الصحافــة
الورقيــة إلــى عــدة أســباب ،منهــا
فقــدان المواطــن ثقتــه بهــا،
وتبعيتهــا لألحــزاب والمموليــن
المشــبوهين ،وعــدم ّ
توفــر اإلبــداع

فــي إيجــاد تغطيــات ومواضيــع
مختلفــة غيــر البيانــات التــي
ترميهــا الحكومــة والمؤسســات
الرســم ّية واألحــزاب عليهــا ،وعــدم
تنــوع صفحاتهــا ومواضيعهــا،
ّ
والخــوف مــن طــرح الكثيــر مــن
المواضيــع التــي تهــم المجتمــع.
الجفــال قــال فــي حديثــه لمجلــة
“الصحافــة” إن “مــا يحــدث فــي
الصحافــة الورقيــة العراقيــة أن
أخبارهــا اليــوم انتشــرت باألمــس
علــى مواقــع التواصــل االجتماعي”.
وأشــار إلــى أن الصحافــة فــي
العــراق كانــت خــال العقــود
األخيــرة مرتهنــة ألجنــدات
مموليهــا ،أمــا بعــد العــام 2003
ّ
الممــول حز ًبــا
ففــي الغالــب كان
ّ
أو رجــل أعمــال مق ّربــا منــه،
الممــول
فيتدخــل الحــزب أو
ّ
بشــكل مباشــر فــي السياســة
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التحريريــة للصحيفــة .وعلــى هــذا
األســاس ،يمكــن رصــد الهشاشــة
علــى صعيــد التحريــر والمعلومــة
الموجــودة فــي الصحيفــة”.
وأكــد جفــال أن “األحــزاب أو
المقربيــن منهــا مــن المموليــن
أهدافهــم واضحــة ،إمــا الترويــج
ألجنداتهــم ،أو خــوض حــروب ضــد
خصومهــم .تعمــل الصحــف ليــل
نهــار لهــذه الغايــة ،والمســاحة
المتبق ّيــة للعمــل الصحفــي تظــل
بــا أي إبــداع ،وتعيــد األخبــار

ّ
المتوفــرة علــى الشاشــات
نفســها
ومواقــع التواصــل االجتماعــي”.
وإضافــة إلــى كل مــا ســبق ،فــإن
العــراق هــو البلــد الوحيــد فــي
ـودا
العالــم الــذي يمنــح للمــوزع نقـ ً
مقابــل توزيــع الصحيفــة ،بينمــا
المــوزع نفســه ال يعــود علــى
الصحيفــة بــأي أمــوال مقابــل
بيعــه ألعدادهــا! مــن أيــن إذا ً
تربــح الصحيفــة؟ ولمــاذا يجهــد
المــو ّزع نفســه فــي عمليــة البيــع
طالمــا أنــه يضمــن الحصــول علــى
أمــوال مقابــل التوزيــع؟

غالبيــة الصحــف العراقيــة قلصــت
صفحاتهــا خــال الفتــرة الحاليــة،
مــع تســريحها الصحفييــن لتقليــل
حجــم اإلنفــاق المالــي ،إذ ألغــت
أقســام التحقيقــات واالقتصــاد
والثقافــة والمجتمــع ،وأبقــت
علــى الصفحــات السياســية
والرياضيــة والفنيــة ،لذلــك فــإن
تواجــه خطــر اإلغــاق باســتثناء
صحيفــة “الصبــاح” التــي تمولهــا
الحكومــة العراقيــة مــن خــال
شــبكة اإلعــام العراقــي.

المراجع
1- https://alzawraapaper.com
وزارة التخطيط العراقية2-
3- https://www.almadasupplements.net/news.php?action=view&id=7772

يبلغ عدد سكان العراق نحو  39مليون شخص غالبيتهم من الشباب ،لكن الصحف هناك تطبع  30ألف نسخة
يومياً فقط (تصوير علي أركادي -غيتي).
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ذباب أم نحل إلكتروني؟
كيف يمكن للحسابات
اآللية تعزيز املساءلة
يف عالم الصحافة؟
(ترجم هذا املقال بالتعاون مع نيمان ريبورتس  -جامعة هارفارد)
نيكوالس دياكوبولوس
53

عملت شركة ألمانية على إعداد مشروع راقبت فيه إنتاج ثالث بقرات ،خالل شهر واحد،
حيث رصدت كل تحركات وأنشطة البقرات ،وعادت بتقارير وصور رصدت اإلنتاج اليومي.
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يؤكــد مديــر مختبــر الصحافــة
الحاســوبية فــي جامعــة نــورث
ويســترن ،نيكــوالس دياكوبولــوس،
وهــو متفــاؤل بــدور الخوارزميــات
الحاســوبية ومــا تقدمــه مــن
إمكانــات فــي عالــم اإلعــام،
أن التحــدي األكبــر أمــام ذلــك
يكمــن فــي ضمــان االســتخدام
األخالقــي لهــا .فالحســابات اآلليــة
ذات األغــراض المضللــة تتصــدر
العناويــن اليــوم.
ً
مقتطفــا مــن
نقــدم فيمــا يلــي
كتــاب “أتمتــة األخبــار :كيــف
تغيــر الخوارزميــات اإلعــام”
(Automating the News: How
Algorithms Are Rewriting
” the Mediaوالــذي نشــر فــي
يونيــو الماضــي عــن دار النشــر
الخــاص بجامعــة هارفــرد ،وهــو
كتــاب يســلط الضــوء علــى
الحســابات اآلليــة ( ،)botsالتــي
تهــدف لخدمــة المصلحــة العامــة
و/أو تعزيــز المســاءلة وحــس
المســؤولية فــي المجتمــع.
فــي شــهر واحــد فقــط مــن العام
 ،2017قــام حســاب آلــي مغمــور
باســم “ ،”AnecbotalNYTبنشــر
 1919تغريــدة علــى نحــو منتظــم
مســتهدفة جمهــور األخبــار
علــى تويتــر .ولعلــه مــن الطريــف
متابعــة النــاس وهــم يتفاعلــون
بشــكل حقيقــي مــع حســاب آلي،
يقــدم نفســه كحســاب آلــي ال
ّ
أكثــر ،فيكتبــون علــى تغريداتــه
ردودا أو يع ّبــرون عــن إعجابهــم
ً
بهــا ،ويقدمــون المزيــد مــن
التوضيحــات والتعليقــات عليهــا،
بينمــا يحــاول آخــرون تفنيــد
مــا يكتبــه هــذا الحســاب أو
تســجيل موقــف لالختــاف مــع
مــا يطرحــه ،وربــط ذلــك بمقــاالت

أو مقاطــع فيديــو مناقضــة.
وكانــت نســبة  %88مــن الــردود
صــادرة عــن مســتخدمين بــادر
الحســاب اآللــي بالتفاعــل معهــم،
بينمــا كان  %12مــن الــردود مــن
مســتخدمين آخريــن فــي تويتــر.
وعبــر التحفيــز علــى التفاعــل
مــع المســتخدم المستــــهدف
والمســتخدمين اآلخريــن الذيــن
قــد يســاهمون بمداخالتهــم،
أتــاح الحســاب اآللــي المجــال
للمســتخدمين العادييــن التفاعــل
مــع بعضهــم بشــكل أكبــر.
قمــــت بتصميــــــم حســـاب
 AnecbotalNYTليكــون تجربــة
تســاعد علــى زيــادة الوعــي
بتجــارب شــخصية مثيــرة أو قصص
مكتوبــة علــى شــكل تعليقــات
علــى مقــاالت فــي نيويــورك
تايمــز .يعمــل الحســاب اآللــي
عبــر االســتماع ً
أول إلــى تغريــدات
تشــتمل علــى رابــط يعــود إلــى
مقــال فــي نيويــورك تايمــز ،ثــم
تقــوم بجمــع كافــة التعليقــات
علــى المقــال ،مــع تقييــم كل
نــص بنــاء علــى معاييــر مثــل
الطــول والمقروئيــة ومــا إذا كانــت
تصــف تجربــة شــخصية أو ال .ويتــم
تقييــم التعليقــات بعــد منحهــا
درجــة عامــة ،ثــم يعمــل الحســاب
اآللــي علــى اختيــار التعليقــات
التــي يرجــح أنهــا تشــتمل علــى
قصــة أو تجربــة شــخصية ،ليتــم
بعدهــا إعــادة هــذه التعليقــات
عبــر تغريــدة موجهــة إلــى
الشــخص الــذي بــادر بمشــاركة
رابــط المقــال .فــإذا كان الشــخص
مهتمــا علــى نحــو يدفعــه إلــى
ً
مشــاركة الرابــط علــى تويتــر ،فإنه
مهتمــا كذلــك باالطــاع
قــد يكــون
ً
علــى تجربــة شــخص آخــر فيمــا
يتعلــق بالمقــال الــذي شــاركه.

كان الهــدف مــن AnecbotalNYT
هــو أن يكــون حلقــة وصــل
بيــن مجتمــع المعلقيــن علــى
مقــاالت نيويــورك تايمــز وشــبكة
المســتخدمين الذيــن يشــاركون
روابــط المقــاالت علــى تويتــر.
وهكــذا فــإن األشــخاص الذيــن
اهتمامــا بالتعليقــات
ال يولــون
ً
المدرجــة علــى المقــال قــد
يصبحــون جمهــو ًرا محتمـ ً
ـا راغ ًبــا
بالمشــاركة ،وهــذا مــا حصــل
ّ
تلقــت إحــدى
بالفعــل .فقــد
التغريــدات التــي أرســلها الحســاب
اآللــي  124إعــادة تغريــد ،و291
مســتخدما
إعجا ًبــا ،و5،374
ً
ضغطــوا علــى التعليقــات
لقراءتهــا كاملــة .كان المقــال
حــول كاســاندرا باتــس ،وهــي
محاميــة اختارهــا أوبامــا لتكــون
مستشــارة فــي البيــت األبيــض،
ولكنهــا ّ
توفيــت قبــل أن يصــدر
مجلــس الشــيوخ الموافقــة علــى
قــرار تعيينهــا فــي ذلــك المنصب.
وكان التعليــق الــذي اختــاره
حســابنا اآللــي قــد ضــرب علــى
الوتــر الحســاس لــدى الليبرالييــن،
مؤكــدا علــى أفــكار مشــتركة
ً
بالغــة الحساســية النقديــة تجــاه
مجلــس الشــيوخ األميركــي،
مفترضيــن أنــه يمــارس مماحــكات
سياســية علــى حســاب أفــراد
مثــل المحاميــة كاســاندرا .وهــذا
مثــال واحــد وحســب علــى نــوع
التفاعــل الــذي بوســع الحســاب
اآللــي توليــده .فخــال شــهر
أبريــل مــن العــام  ،2017تفاعــل
مســتخدمو تويتــر مــع مــا نســبته
 %57مــن  1191تغريــدة أرســلها
الحســاب اآللــي ،ســواء عبــر إعــادة
التغريــد أو اإلعجــاب أو التعليــق.
كمــا أن عــرض المعلومــات فــي
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منصــات المحادثــة يمثــل صــورة
عــن إمكانــات جديــدة لتأطيــر تلك
المعلومــات باســتخدام شــخصية
الحســاب اآللــي ،والتــي يمكــن أن
تضمــن وترفــع مســتوى التفاعــل
وتســهم فــي تســهيل الوصــول
إلــى بعــض المــواد المعقــدة .هنــا
بالتحديــد نســتطيع رؤيــة قــدرة
الوســط علــى تمييــز نفســه
ليكــون أكثــر مــن مجــرد ناقــل
للمعلومــات .مــن األمثلــة الفريــدة
علــى هــذه المنهجيــة هــو
مشــروع أشــرفت عليــه مؤسســة
“فستدويشـــــــــتر رندفونــك”
)(Westdeutscher Rundfunk
األلمانيــة وأطلقــت عليــه اســم

“تســوبركوهي” ( )S u p e r k ü he
والتــي تعنــي باأللمانيــة “البقرات
الخارقــة” .تتبــع هــذا المشــروع
ثــاث بقــرات (أوستشــي ،وإيمــا،
وكونــي) مــن ثــاث مــزارع ،علــى
يومــا فــي العــام
مــدى ثالثيــن ً
 ،2017بحيــث يتــم تحديــد
ومقارنــة االختالفــات فــي اإلنتــاج
الزراعــي للحليــب ،وذلــك فــي
مزرعــة عضويــة ،ومزرعــة عائليــة،
ومزرعــة تجاريــة تابعــة لمصنــع.
اشــتملت التقاريــر اليوميــة علــى
صــور ومقاطــع فيديــو ومحتــوى
مكتــوب قــام بإنتاجــه أفــراد
تتبعــوا كل بقــرة فــي مراحــل
مختلفــة ،وهــي تلــد العجــول،

وتدخــل فــي طــور إنتــاج الحليــب.
وقــد تــم تثبيــت أجهــزة استشــعار
حــول األبقــار (وداخلهــا) لتتعقــب
عمليــات إنتــاج الحليــب ،وصحــة
األبقــار ،وســلوكها الغذائــي،
ومســتويات نشــاطها.
جــرى بعــد ذلــك تزويــد حســاب
آلــي للمحادثــة علــى فيســبوك
“ماســنجر” بجميــع البيانــات
والمحتــوى الــذي تــم جمعــه عــن
األبقــار ،مــا أتــاح للمســتخدمين
التفاعــل والمحادثــة مــع محــاكاة
آليــة ألي مــن البقــرات الثالثــة.
وعبــر إضفــاء الطابــع الشــخصي
علــى التجربــة لــكل بقــرة
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واســتخدام واجهــة المحادثــة
كإطــار لمحادثــة أكثــر شــخصية،
خلــق الحســاب اآللــي فرصــة
لفهــم مــا يمــر بــه الحيــوان
ومعرفــة الظــروف التــي يعيــش
بهــا فــي بيئــات زراعيــة مختلفــة،
وذلــك بأســلوب بســيط وال يخلــو
ً
وعوضــا عــن
مــن المتعــة .هكــذا،
إعــداد تقريــر عــن كل بقــرة ،أتــاح
الحســاب اآللــي إمكانيــة التفاعــل
مباشــرة مــع محــاكاة لتلــك البقرة،
التحــول فــي
مــا أســهم فــي
ّ
زاويــة التنــاول مــن الحديــث عــن
الغائــب إلــى التفاعــل المباشــر
مــع الموضــوع .ويمكــن تصــور مــا
يعنيــه ذلــك مــن إمكانــات لعالــم

الســرد القصصــي الصحفــي:
فبــدل قــراءة اقتبــاس عــن مصــدر
مــا تواصــل معــه الصحفــي،
ســيكون الق ـ ّراء أنفســهم قادريــن
علــى التواصــل مــع هــذا المصــدر
عبــر حســاب آلــي يقــوم بمحــاكاة
اإلجابــات المناســبة باالعتمــاد
جمعهــا
معلومــات
علــى
الصحفــي .إحــدى مزايــا هــذه
العمليــة ســتكون جــذب اهتمــام
المســتخدمين بشــكل أكبــر
إلــى القصــة عبــر التفاعــل مــع
“شــخصيات” القصــص اإلخباريــة.
فــي بعــض الحــاالت ،ال تقــوم
الحســابات اآلليــة بمجــرد جمــع

المعلومــات ،ولكنهــا تعالــج ً
أيضــا
تلــك المعلومــات بحيــث تكــون
أدوات مراقبــة وتحذيــر مــن
التواصــل مــع عامة المســتخدمين.
بالنظــر إلــى األهميــة الكبيــرة
لتويتــر إلدارة الرئيــس األميركــي
دونالــد ترامــب ،تقــوم الحســابات
اآلليــة لتويتــر بشــكل روتينــي
بمتابعــة أي نشــاط علــى المنصــة
ذي عالقــة بترامــب .فعلى ســبيل
المثــال ،يقــوم الحســاب اآللــي
 @TrumpsAlertبتعقــب وإرســال
تغريــدات بخصــوص عمليــات
متابعــة أو إلغــاء متابعــة يقــوم
بهــا حســاب ترامــب أو حســابات
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أفــراد أســرته أو الدائــرة المقربــة
منــه ،وذلــك مــن أجــل تعزيــز
االنتبــاه إلــى وضعيــة العالقــات
فــي البيــت األبيــض .أمــا الحســاب
اآللــي @ BOTUSوالــذي أنشــأته
مؤسســة اإلذاعــة الوطنيــة العامــة
األميركيــة ( )NPRفيهــدف إلــى
تعقــب حركــة تــداول األســهم
بنــاء علــى مراقبــة تغريــدات
ترامــب حيــن يذكــر شــركات عامــة
مدرجــة فــي ســوق األســهم .ثمــة
حســاب آلــي آخــر،big_cases@ ،
أنشــأته صحيفــة ،USA Today
يقــوم بمراقبــة القضايــا القضائيــة
األبــرز فــي المحاكــم األميركيــة،
خاصــة تلــك ذات العالقــة بأوامــر
ترامــب التنفيذيــة .كمــا أنشــأت
مجلــة كوارتــز ( )Quartzحســا ًبا
آل ًيــا يدعــى @actual_ranosm
ّ
بتعقــب محافــظ عملــة
يقــوم
البتكويــن الرقميــة لقراصنــة
إلكترونييــن عملــوا علــى ابتــزاز
أشــخاص كــي يرســلوا إليهــم
فديــة حتــى يقــوم بإزالــة الحظــر
عــن حواســيبهم .وقــد نــال
هــذا الحســاب اآللــي الكثيــر مــن
االهتمــام الصحفــي علــى تويتــر،
حيــث كان أول مــن تحــدث عــن
قيــام قراصنــة إنترنــت بســحب
أمــوال مــن محافــظ البتكويــن.
وعلــى الرغــم مــن أن أ ًيــا مــن هــذه
الحســابات اآلليــة ذات الوظيفــة
الرقابيــة ليــس تفاعل ًيــا ،فإنهــا
جميعــا تبرهــن عــن اإلمكانــات
ً
المهمــة للحســابات اآلليــة فــي
سلســلة العمليــات المســتقلة
لجمــع البيانــات وتحليلها ونشــرها
فــي نطاقــات محــددة.
كمــا يمكــن ربــط الحســابات اآلليــة
بمجــاري بيانــات يتــم إنتاجهــا مــن
قبــل مستشــعرات وذلــك بهــدف
توفيــر قــدرات مراقبــة إضافيــة مع

الوقــت ،وال ســيما الظــروف البيئية،
مثــل جــودة الهــواء .ومــن األمثلــة
الجديــرة بالذكــر علــى الحســابات
اآلليــة الخاصــة بالمراقبــة هــو @
 ،GVA_Watcherالــذي ينشــر علــى
العديــد مــن منصــات التواصــل
االجتماعــي حيــن تلتقــط أجهــزة
االستشــعار الخاصــة بحركــة
الطائــرات -والتــي يشــغلها عــدد
مــن الهــواة المهتميــن بمتابعــة
حركــة الطائــرات حــول مطــار
جنيــف فــي سويســرا -إشــارة مــن
مســتبد.
طائــرة مملوكــة لنظــام
ّ
ويهــدف الحســاب اآللــي إلــى لفت
االنتبــاه إلــى التنقــات الجويــة
لقــادة أنظمــة اســتبدادية ،قــد
يدخلــون إلــى سويســرا ألنشــطة
غيــر يدبلوماســية ،مثــل غســيل
األمــوال.
وتعــد قــدرة الحســابات اآلليــة
علــى تعقــب بعــض جوانــب
الحيــاة العامــة وأنشــطتها ،مثــار
اهتمــام وجــدل بيــن المعنييــن
ً
مثــا
بهــذه الظاهــرة .ولنأخــذ
حســاب  @NYTAnonاآللــي
علــى تويتــر؛ لقــد قــام جــون
إميرســون بإنشــاء هــذا الحســاب
اآللــي لهــدف وحيــد يتعلــق
بتعزيــز المســاءلة .وقــد قــال
لــي“ :لقــد كان الهــدف ممارســة
بعــض الضغــط علــى نيويــورك
تايمــز كــي تكــون أكثــر صرامــة
عنــد تحديــد ســر ّية المصــدر
مــن عدمهــا” .فموضــوع عــدم
اســتخدام أســماء المصــادر فــي
ّ
تحفــه
وســائل اإلعــام أمــر
الكثيــر مــن التســاؤالت .ففــي
حيــن قــد يكــون ذلــك مبــر ًرا فــي
بعــض الحــاالت لحمايــة مصــدر
المعلومــات ،فإنــه فــي المقابــل
قــد يؤثــر علــى قــدرة القــارئ
علــى تقييــم مــدى موثوقيــة

هــذا المصــدر غيــر المعلــوم
لهــم ومــدى صحــة معلوماتــه.
والتوجيــه األساســي هنــا هــو
عــدم اإلفــراط فــي االعتمــاد علــى
مصــادر ســر ّية ،وعــدم اإلذعــان
لطلــب المصــدر عــدم اإلفصــاح عن
إســمه لــدواع قــد ال تكــون خطيرة.
ويعمــل هــذا الحســاب اآللــي على
مراقبــة كافــة المقــاالت التــي
تنشــرها الصحيفــة ومــا يــرد فيهــا
مــن اســتخدام لغــة يفهــم منهــا
االعتمــاد علــى مصــدر ســري أو
“لــم يفصــح عــن اســمه” .فــإن
كانــت المقالــة تســتخدم عبــارة
مــن قائمــة تضــم  170عبــارة مــن
قبيــل “بحســب المصــدر” أو “أفــاد
مســؤولون عســكريون” أو “طلــب
عــدم اإلفصــاح عــن اســمه” ،فــإن
الحســاب اآللــي يقــوم باقتبــاس
ذلــك الجــزء مــن المقــال ،وينشــره
كتغريــدة علــى شــكل صــورة،
بهــدف لفــت االنتبــاه إلــى
الســياق الــذي تســتخدم بــه
صحيفــة النيويــورك تايمــز مصــد ًرا
غيــر معــروف للمعلومــات.
وكان التفاعــل األولــي علــى
نشــاط الحســاب اآللــي يتضمــن
منشــورات لمدونــات مســتقلة ،أو
حتــى منشــو ًرا مــن قبــل المحــررة
العامــة الســابقة لنيويــورك تايمــز،
مارغريــت ســوليفان ،تشــير فيــه
إلــى أنهــا وآخــرون ربمــا مــن غرفة
األخبــار فــي الصحيفــة مدركــون،
علــى األقــل ،بــأن الحســاب
اآللــي يراقــب نمــط اســتخدامهم
للمصــادر غيــر المع ّرفــة .لكــن
ورغــم إدراك نيويــورك تايمــز
بمــا يقــوم بــه الحســاب اآللــي
فــي مراقبــة ممارســاتهم ،فــإن
إيمرســون قــد ع ّبــر عــن إحباطــه
قائـ ً
ـا إنــه لــم يتســنّ لــه أن يعرف
“إن كان ذلــك قــد غ ّيــر فعـ ً
ـا مــن
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الحســابات اآلليــة ال تقــوم فقــط بجمــع
المعلومــات ،ولكنهــا تعالجهــا أيضــ ًا.

سياســاتهم فــي الصحيفــة أو
جعــل المراســلين أكثــر تن ّب ًهــا
لهــذه المســألة وتحــر ًزا منهــا”.
وســع ًيا لإلجابــة عــن هذا الســؤال،
قمــت بجمــع بعــض البيانــات
التــي تتعلــق باســتخدام نيويورك
تايمــز فــي مقاالتهــا اإلخباريــة
تلــك العبــارات مــن القائمــة التــي
يتعقبهــا الحســاب اآللــي خــال
فتــرة مــن الزمــن ،والمقارنــة بيــن
معــدل تكرارهــا فــي الفتــرة قبــل
إطالقــه وبعدهــا .وتتبعــت مــا
إذا كان المراســلون قــد قللــوا مــن
اســتخدام العبــارات التــي تفيــد
االعتمــاد علــى مصــدر مجهــول
ســري بعــد أن بــدأ الحســاب
أو
ّ
اآللــي مراقبــة المقــاالت .وقــد
أشــارت النتائــج إلــى أنــه قــد كان
ثمــة تغ ّيــر طفيــف فــي مقــدار
اســتخدام المصــادر المجهولــة،

ربمــا يصــل إلــى  ،%15في األشــهر
الثالثــة التــي أعقبــت إطــاق
الحســاب اآللــي ،لكــن تــا ذلــك
عــودة لزيــادة االعتمــاد علــى
المصــادر المجهولــة .لــم يتــم
تحديــد إشــارة واضحــة أو قطعيــة.
ثــم تحدثت مــع المحــرر المســؤول
المشــارك لشــؤون المعاييــر فــي
نيويــورك تايمــز ،فيــل كوربيــت،
بشــأن وتيــرة اســتخدام المصــادر
المجهولــة ،وأخبرنــي بأنهــم لــم
يالحظــوا “أي تحــول كبيــر” خــال
تلــك الفتــرة ،لكنــه لم يســتطع أن
تمامــا احتماليــة ذلــك.
يســتبعد
ً
“يمكــن أن أقــول إن الحســاب
اآللــي لــم يلفــت قــد ًرا كبي ـ ًرا مــن
ـتبعدا
االهتمــام ،لذلــك يبــدو مسـ
ً
بالنســبة إلــي أن يكــون لــه
تأثيــر كبيــر .فــي المقابــل ،أبــدت
مارغريــت وغيرهــا مــن المحرريــن
اهتماما
العاميــن مــن فتــرة ألخــرى
ً

خاصــا بهــذه القضيــة ،لــذا قــد
ً
يكــون هنالــك بعــض التأثيــر” .ربما
ال يكــون الحســاب اآللــي مسـ ً
ـؤول
بشــكل مباشــر عــن زيادة مســتوى
المســاءلة فــي هــذا المثــال ،بقــدر
مــا هــو تأثيــر المحــررة العامــة
فــي لفــت االنتبــاه إلــى المســألة،
عائــدا ،فــي
وقــد يكــون ذلــك
ً
إحــدى هــذه المــرات علــى األقــل،
إلــى تأثيــر الحســاب اآللــي ،والــذي
كتبــت عنــه فــي مدونتهــا .قــد
ال تكــون الحســابات اآلليــة قــادرة
بذاتهــا علــى التنويــه إلــى بعــض
القضايــا أو ممارســة الضغــط
بشــأنها ،وقــد يكــون مــن الــازم
كــي تــؤدي هــذا الــدور أن يتــم
تصميمهــا بحيــث تكــون أقــدر
علــى لفــت االنتبــاه ودفــع وســائل
اإلعــام علــى التركيــز علــى
القضيــة التــي يثيرهــا الحســاب
اآللــي ويكشــف عنهــا.

الحســابات اآلليــة يمكــن أن تســتخدم بغــرض
المساءلة.
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