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عقدان من
الريادة

كتاب املجلة
عمرو العراقي

صحفــي بيانــات يجيــد ســرد القصص
الصحفيــة مــن خــال األرقــام ،حاصــل
ىلع عــدد مــن الجوائــز الدوليــة مــن
املركــز الدولــي للصحفييــن

منتصر مرعي
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ندى األزهري

صحفيــة ســورية مقيمــة يف فرنســا،
تكتــب يف الثقافــة عامــة ويف
الســينما خاصــة .مؤلفــة كتــاب
«الســينما اإليرانيــة الراهنــة».

عميد شحادة

صحفــي فلســطيني ومخــرج أفــام
وثائقيــة يف شــبكة الجزيــرة
اإلعالميــة.

مراســل تلفزيونــي يف قســم
القصــص الصحفيــة واإلنســانية
يف وكالــة األنبــاء واملعلومــات
الفلســطينية «وفــا».

عبد املحسن القباني

غسان ٔابو حسين

محاضــر متخصــص يف الصحافــة
املرئيــة واملســموعة ومراســل
إخبــاري ســابق يف الجزيــرة وســكاي

كاتــب وصحفــي .مديــر االنتقــاء
البرامجــي يف قناة الجزيــرة الوثائقية.

نيــوز عربيــة وقنــاة العربيــة.

منى حوا

مدونــة فلســطينية .منتجــة يف

قنــاة الجزيــرة الوثائقيــة .كاتبــة يف
عــدة مواقــع عربيــة.

إسماعيل عزام

صحفــي يف موقــع «ســي إن إن»
بالعربيــة .كتــب يف عــدة مواقــع
منهــا هســبريس وشــبكة الصحفيين
الدوليين.

عبد القادر فايز

صحفــي فلســطيني ،مديــر مكتــب
شــبكة الجزيــرة يف طهــران .غطــى
بدايــات الثــورة الليبية عــام  ،٢٠١١ورصد
كمراســل ميدانــي عمليــة انســحاب
القــوات األميركيــة مــن العــراق.

صباح حمامو

صحفية مصرية ،عملت يف مؤسســات
األهــرام والجزيــرة وهافنيغتون بوســت
عربــي .مؤلفــة كتــاب «عشــرون عامــا
بيــن دهاليــز املؤسســة العميقة».

مجلة
الصحافة

غاريث فان نيكرك

صحفــي يف القســم الثقــايف مقيــم
يف جوهانســبيرغ .زميل يف مؤسســة
آمبرســاند يف نيويــورك ومعهــد
سيمثســونيان يف واشــنطن دي ســي.

نيل شيا

صحفــي وكاتــب يف مجلــة ناشــيونال
جيوغرافيــك .ابتكــر مؤخــرا أســاليب
جديــدة لكتابــة القصــص املعــززة
بالصــور ىلع شــبكات التواصــل
االجتماعــي.

سارة حابيبي

صحفيــة ومقدمــة برامــج مغربيــة
مقيمــة يف إســبانيا .عملــت ســابقا
يف مجــال الوثائقيــات واألفــام
املؤسســاتية.

ال تكمــن الصعوبــة يف تنــاول مســيرة مؤسســة إعالميــة
مثــل الجزيــرة بســني عمرهــا ،فتجربــة عقديــن مــن
الزمــن ليســت طويلــة قياســا بتجربــة مؤسســات
إعالميــة أعــرق بكثيــر ،إال أن األعــوام العشــرين املاضيــة
كانــت مزدحمــة باملحطــات الكبيــرة واإلنجــازات الالفتــة.
ورصــد مثــل هــذه التجربــة مهمــة يعقدهــا مــا أثارتــه
ـد ،وتحريــك مليــاه اإلعــام العربــي
مــن جــدل مــع وضـ ّ
الراكــدة ىلع مــدى عقــود طويلــة ،وأزمــات سياســية
متالحقــة خلقتهــا سياســة اإلعــام الحــر الــذي تبنتــه
الجزيــرة ،كقنــاة وكشــبكة الحقــا.
حاولــت الجزيــرة ىلع مــدى عقديــن أن تحصــر لعبتهــا
وحراكهــا يف ميــدان اإلعــام كمهنــة ،بعيــدا عــن
اإلعــام املســيس الــذي ألفتــه املنطقــة ،غيــر أن األخيــر
أصــر يف محطــات كثيــرة ىلع محاكمتهــا مــن منظــوره
وأدواتــه التــي اعتــاد عليهــا ،وهــو مــا خلــق لهــا
أزمــات مــع أنظمــة عربيــة عديــدة تمثلــت يف ســحب
الترخيــص واالعتقــال واالعتــداء وحمــات التشــويه
وحتــى التشــويش الفنــي.
وبالطبــع ال تخلــو مســيرة عقديــن لقنــاة أو شــبكة
تســ ّيدت املشــهد اإلعالمــي العربــي ونافســت كبريــات
وســائل اإلعــام العاملــي؛ مــن مطبــات أو إخفاقــات ،لكــن
أبــرز مــا يمكــن أن يســطر يف ســجالت مجــد الجزيــرة أنهــا
باتــت مدرســة تحتــذى يف الفضــاء اإلعالمــي العربــي،
فسياســاتها التحريريــة وبرامجهــا املميــزة ولغتها املهنية
ُتعتمــد اليــوم يف معظــم القنــوات اإلخباريــة العربيــة،
وحتــى يف نشــرات األخبــار يف القنــوات غيــر اإلخباريــة.
مــا ظهــر كقنــاة إخباريــة عربيــة قبــل عشــرين عامــا
بــات اليــوم شــبكة إعالميــة متكاملــة ال منافــس لهــا
بهــذا التكامــل يف املنطقــة العربيــة ،وربمــا يف العالم،
فهــي تقــدم الخدمــة اإلعالميــة بكافــة أشــكالها مــن
أخبــار بلغــات عــدة ،وأفــام وثائقيــة ودراســات معمقــة،
وتدريــب ىلع العمــل اإلعالمــي املحتــرف ،وهــو ميــدان
آخــر يم ّيــز الجزيــرة يف مســيرتها.
ســيبقى الجــدل قائمــا حــول مــا قدمتــه هــذه القنــاة
للمنطقــة العربيــة ،لكننــا يف هــذا العــدد مــن مجلــة
«الصحافــة» نقــف مــع بعــض التجــارب امليدانيــة ألبنــاء
الجزيــرة ،نســتطيع مــن خاللهــا تحديــد بعــض مالمــح
العمــل فيهــا ،كمــا ننفتــح ىلع تجــارب عربيــة وعاملية.
فريق املجلة
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”تكرير“ البيانات الخام
يف القصة الصحفية
عمرو العراقي

وكان آخرهــا «وثائــق بنمــا» التــي
كشــفت الغبــار عــن شــبكات
الفســاد والتهــرب الضريبــي حــول
العالــم.
لكــن البيانــات الخــام وحدهــا ال
يمكــن أن تصبــح قصــة صحفيــة،
فمــن الصعــب أن يتصفــح القــارئ
جــداول البيانات الضخمة ليســتنتج
املغــزى منهــا .مــع هــذا ،ال يمكــن
الجــزم بــأن القــارئ غيــر مهتــم
بقواعــد البيانــات ،فهــو يعــرف
أن خلــف هــذه األرقــام الكثيــر مــن
القصــص واألســئلة التــي تحتــاج
اإلجابــة عليهــا إلــى معــادالت
وحرفيــة يف
حســابية بســيطة
َّ
ســرد األرقــام ،فيأتــي دور وســائل
اإلعــام والصحفييــن لتقديــم
قصــة صحفيــة يفهمهــا القــارئ.

الحصول
ىلع
البيانات

املختلفــة ،باإلضافــة إلــى مهــارات
التعامــل مــع محــركات البحث ىلع
اإلنترنــت بهــدف الوصــول إلــى
البيانــات والقــدرة ىلع جمعهــا
ونقلهــا مــن صورتهــا األصليــة إلــى
جــداول بيانــات داخــل تطبيقــات
تســهل عمليــة هنــاك طــرق عديــدة للحصــول
الحاســوب التــي
ّ
ىلع البيانــات ،منهــا مــا يتــم
تنظيمهــا وعرضهــا.
بطريقــة مباشــرة مــن خــال
العديــد مــن تلــك املهــارات ينــدرج اســتطالعات الــرأي أو املشــاهدة
تحــت املمارســات التقليديــة والتجربــة ،أو غيــر مباشــرة مثــل
للعمــل الصحفــي ،لكــن بتغيــر مطالبــة املؤسســات والهيئــات
التقنيــة أو األداة ،فمــن املهــارات الحكوميــة وغيرهــا باإلفصــاح عــن
مــا هــو مرتبــط بتطــور أســلوب حــزم محــددة مــن البيانــات يحتــاج
ســرد القصــص الصحفيــة لتأخــذ إليهــا الصحفــي إلثبــات فرضيــة
صــورا بصريــة تفاعليــة وجاذبــة ،تقــوم عليهــا قصتــه الصحفيــة.
ومنهــا مــا هــو متعلــق بمهــارات أمــا الطريقــة األخــرى -وهــي
التعامــل مــع البيانــات للحصــول أســرع وأســهل -فهــي البحــث

يتطلب عمل صحفي البيانات مهارات تبدأ من الحصول ىلع البيانات ثم تجريفها وبناء
قاعدة لها والتحقق منها وتحليلها ثم سردها بصريا وكتابتها ىلع شكل أكواد برمجية ،للحصول
ىلع قصة صحفية جديدة.
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مطلــع مــارس/آذار ُ ،2013زرت الواليــة وكثافــة الثلــج املتســاقط
الواليــات املتحــدة األميركيــة مــن خــال صــورة بانوراميــة تحمــل
للمــرة األولــى يف رحلــة دراســية كمــا مــن البيانــات.
اســتغرقت ثالثــة أســابيع ،ضمــن
برنامــج أعــده املركــز الدولــي كان هــذا قبــل ثــاث ســنوات مــن
معرفتنــا نحــن لهــذه التقنيــة
للصحفييــن.
بعدمــا أتاحتهــا لنــا شــبكات
ُ
أدركــت
باحثــا عــن أســرار املهنــة التواصــل االجتماعــي..
وتفاصيلهــاُ ،جلــت يف أشــهر حينهــا أن الصحافــة لــم تعــد
صــاالت التحريــر ..واشــنطن بوســت تقتصــر ىلع كتابــة القصــة
ويــو.أس تــوداي .ويف الطابــق بحرفــة لغويــة فقــط ،وأن الخبــر
الثامــن مــن واشــنطن بوســت ،كان لــم يعــد أن يعــض الرجــل كلبــا،
بانتظــاري مديــر التحريــر ومديــرة والصــراع مــا عــاد ىلع الوصــول
قســم الشــؤون الدوليــة وشــاب إلــى الســبق الصحفــي .وال شــك أن
ـر َ
ف نفســه بأنــه الصــورة النمطيــة املأخــوذة عــن
يدعــى «يــوري» َعـ َّ
مديــر قســم الديجيتــال ميديــا .الصحفييــن يف الســنوات األخيــرة
يــوري األصغــر منــي ســنا يشــغل قــد تغيــرت بشــكل ملحــوظ
منصبــا حيويــا يف الصحيفــة مقارنــة بمــا كانــت عليــه يف القرن
الذائعــة الصيــت بأميــركا ،لــذا كان املاضــي ،فلــم يعــد الصحفــي
عملــه موضــع اهتمامــي ..ســألته يقــف أمــام جهــاز الفاكــس ينتظــر
عــن مهامــه اليوميــة فقــال :أحــرر وصــول إشــعار حكومــي ليحــرره
قصصــا تثيــر االنتبــاه وأســردها وينشــره ،ولــم يعــد يحمــل يف
بطريقــة تفاعليــة تناســب نمــط حقيبتــه قصاصــات الــورق الداكنــة
متصفحــي املواقــع اإللكترونيــة ،ليــدون عليهــا تصريحــات املصــادر.
وأســتخدم يف ذلــك بعــض األكواد .فصحفيــو اليــوم يمكثــون الوقــت
ثــم أخــذ يعــرض لــي قصتــه األكبــر مــن ســاعات عملهــم أمــام
األخيــرة عــن حركــة الريــاح فــوق أجهــزة الحاســوب يراقبــون األحداث

ويبحثــون عــن املعلومــات التــي
يمكــن أن تقودهــم إلــى قصــص
صحفيــة مثيــرة الهتمــام القــراء.
وكذلــك تغيــرت ســمات القــارئ
أيضــا بشــكل ســريع تماشــيا مــع
تطــور التكنولوجيــا ،فالقــارئ الــذي
كان يســتقطع مــن يومــه بضــع
ســاعات ليتصفــح الجريــدة يف
شــرفة منزلــه؛ لــم يعــد موجــودا
يف الوقــت الراهــن.
لقــد جلبــت التكنولوجيــا معهــا
أســلوبا جديــدا يف العمــل
الصحفــي ،تغيــرت بمقتضــاه
املمارســات الصحفيــة القديمــة.
وبالتزامــن مــع املــزج الذي شــهدته
غــرف األخبــار بيــن ممارســات العمل
الصحفــي التقليــدي ،ومــا يمكــن أن
تقــوم بــه أجهــزة الحاســوب مــن
تخزيــن وتنظيــم للبيانــات ،وكذلــك
إخــراج وعــرض القصــة الصحفيــة
بطريقــة أكثــر تفاعليــة وجذ ًبــا
للقــارئ ،تخلصــت الصحافــة مــن
مشــكلة نــدرة البيانــات بفضــل
تطــور وســائل التواصــل الحديثــة.
فبيــن الحيــن واآلخــر يظهــر عــدد
جديــد مــن التســريبات والوثائــق،
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وليتماشــى الصحفــي مــع عالــم
الصحافــة اليــوم ،وخصوصــا صحافة
البيانــات ،فإنــه بحاجــة إلــى امتالك
العديــد مــن املهــارات التــي قــد
ّ
تمثــل نقطــة التقــاء عــدد كبيــر
مــن املجــاالت .ومــن تلــك املهارات
القــدرة ىلع جمــع البيانــات مــن
بيــن مجموعة واســعة مــن املصادر

ىلع قصــة صحفيــة بداخلهــا،
مثــل الســعي نحــو اإلجابــة ىلع
أســئلة معينــة ،أو العمــل ىلع
إحصائيــة اكتشــفت أنهــا خاطئــة..
أن تــدع األرقــام تخبــرك بموضــوع
القصــة الصحفيــة التــي يمكــن
أن تكــون غيــر ُمقــررة أو أن تتغيــر
بعــد أن تبــدأ العمــل.

عــن البيانــات ىلع شــبكة
اإلنترنــت مــن خــال محــركات
البحــث املختلفــة أو يف املواقــع
املعنيــة بنشــر قواعــد البيانــات،
وهنــا ينبغــي ىلع الصحفــي
التعــرف ىلع املهــارات املناســبة
لــكل طريقــة ،فالجمــع املباشــر
للبيانــات يحتــاج إلــى أســس اختيار

مجلة الصحافة العدد ()٣

السنة األولى  -خريف ٢٠١٦

التحقق
من البيانات

لم يعد الصحفي يقف أمام جهاز الفاكس ينتظر وصول إشعار
حكومي ليحرره وينشره( .غيتي إميجيز)
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العينــة وطــرق منهجيــة لبنــاء
اســتطالعات الــرأي ،كمــا أن مطالبــة
املؤسســات والهيئــات تحتــاج إلــى
معرفــة الصحفــي بالحــد املســموح
لحــق املطالبــة بالبيانــات وكيفيــة
التفــاوض مــع هــذه املؤسســات
للحصــول عليهــا.
أمــا الطريقــة األخيــرة فتتطلــب
معرفــة الصحفــي بمهــارة البحــث
ىلع شــبكة اإلنترنــت واســتخدام
الكلمــات املفتاحيــة املناســبة التي
تقــوده للعثــور ىلع البيانــات التــي
يحتاجهــا بالصيغــة التــي يمكنــه
التعامــل معهــا.

قــد تكــون هــي املــرة األولــى
التــي تســمع فيهــا هــذا املصطلــح
الصحفييــن،
بيــن
يتــداول
واملقصــود بــه هــو عمليــة
اســتخراج البيانــات مــن الصيــغ
املختلفــة التــي عــادة مــا تكــون
حاســوبيا،
صعبــة التعامــل معهــا
ًّ
ثــم وضعهــا يف صــورة يســهل
بهــا تفعيــل تعامــل تطبيقــات
الحاســوب مــع حزمــة البيانــات.
قــد تنجــح يف العثــور ىلع
البيانــات املطلوبــة ،لكنــك
ســتجدها غالبــا معقــدة ،ولــن
يســعفك الحــظ دومــا يف القــدرة
ىلع نســخها ولصقهــا يف جــدول،
إذ قــد تأتــي البيانــات يف صيغــة
ملفــات «بــي.دي.أف» أو صــور
أخــذت بواســطة املاســح الضوئي..
حينهــا ،يصعــب إجــراء املعــادالت
الحســابية املباشــرة ىلع هــذه
البيانــات مــن خــال هــذه الصيــغ،
ويبقــى التحــدي الرئيســي هــو
نقــل جــداول البيانــات.

وقــد يســتغرق البحــث عــن البيانات
وقتــا أطــول إذا لــم يكــن لــدى
الصحفــي مهــارات يف البحــث ىلع
شــبكة اإلنترنــت ومواقــع التواصــل
االجتماعــي .و ُي ّ
فضل دائما اســتخدام
الصحفييــن حــق الحصــول ىلع
املعلومــات الــذي يتيحــه القانــون
يف بعــض بــاد العالــم ،ملخاطبــة
الهيئــات واملؤسســات الحكوميــة
املهــارات التــي يحتــاج إليهــا
لتزويدهــم بالبيانــات املطلوبــة.
الصحفــي مــن أجــل معالجــة
هــذه اإلشــكالية تقنيــة وليســت
صحفيــة ،إذ يتطلــب األمــر معرفتــه
بالتطبيقــات والبرامــج التــي تعالــج
تجريف
كل صيغــة مــن صيــغ البيانــات
البيانات
املختلفــة ىلع حــدة ،وتجعــل

منهــا بيانــات يســهل التعامــل
معهــا حاســوبيا .ومــن بيــن هــذه
التطبيقــات تطبيقــا  Import.ioو
.Kimono

بناء
قاعدة
البيانات
املقصــود هنــا ليــس جمــع
البيانــات بمعنــى الحصــول عليهــا
ضمهــا يف
مــن مصادرهــا ،وإنمــا ّ
جــدول واحــد بعــد إحضارهــا مــن
مصــادر وصيــغ مختلفــة .فــإذا
كانــت بعــض امللفــات إلكترونيــة
وبعضهــا مطبوعــة ،فيجــب
جمعهــا بالصيغتيــن يف حــزم
مرتبطــة بعضهــا ببعــض لتكــون
يف جــدول بيانــات واحــد نظيــف.
وتتطلــب هــذه املرحلــة مــن
الصحفــي مهــارة بنــاء قواعــد
البيانــات باســتخدام عــدد مــن
التطبيقــات املتنوعــة مثــل
برنامــج «مايكروســوفت إكســل»
( ،)Microsoft Excelأو عبــر خدمــة
جــداول البيانــات «غوغــل ســبريد
شــيت» (.)Google Spreadsheets

عليــك أن تتحقــق أوال مــن صحــة
ودقــة البيانــات التــي حصلــت
عليهــا ،وبخاصــة إذا كانــت هــذه
البيانــات غيــر منســوبة إلــى
مصــدر أو جهــة رســمية .فمــا يميــز
الصحفــي املحتــرف عــن غيــره هــو
قدرتــه ىلع التدقيــق يف البيانات
للوصــول إلــى الحقائــق .وتعــد
القاعــدة الرئيســية للتحقــق هــي
البحــث عــن مصــدر آخــر للتأكــد.
وتتطلــب مرحلــة التحقــق مــن
البيانــات مهــارة اســتجواب ،بمعنى
طــرح العديــد مــن التســاؤالت
املتعلقــة بهــا ..عــن مصدرهــا
وطبيعتهــا وتوقيــت نشــرها
وطريقــة جمعهــا واملنهجيــة
التــي ُجمعــت ىلع أساســها
والغــرض مــن نشــرها.

تنظيف
البيانات
هــذه الخطــوة تأخــذ الكثيــر مــن
الوقــت والجهــد مــن أجــل جعــل
بياناتــك منظمــة ،فعندمــا تحصــل
ىلع مجموعــة البيانــات فمــن
املرجــح أن تجــد بعــض األخطــاء.
ويمكــن أن يحالفــك الحــظ وال
تحتــاج إلــى هــذه العمليــة -وذلــك
يف أضيــق الحــدود -فغالبــا ال
تأتــي قواعــد البيانــات يف صــورة
تســمح لنــا بتحليلهــا مباشــرة،
إذ قــد تحتــوي ىلع الكثيــر مــن
الخاليــا الفارغــة وبعــض القيــم
املفقــودة ،أو بعــض الخانــات التــي
تحــوي اختصــارات ،أو قــد تكــون
مكتوبــة بطريقــة خاطئــة تجعــل
برامــج تحليــل البيانــات غيــر قــادرة
ىلع فهمهــا والتعامــل معهــا.
ويف بعــض األحيــان تكــون
البيانــات املرســلة إليــك أو تلــك
التــي قمــت بتجميعهــا مــن مصــادر
مختلفــة مكتوبــة بصيــغ عــدة،
بعضهــا ُكتــب بطريقــة مختصــرة

والبعــض اآلخــر ُكتــب بتفصيــل ،االتجاهــات واالنحــدارات.
وهــو مــا يتســبب يف حــدوث عدم
تطابــق يف العديــد مــن الكلمــات فمعرفــة الصحفــي بالحــد األدنــى
والجمــل التــي تســتخدم لتعنــي والرئيســي مــن املعــادالت
الشــيء نفســه .يف هــذه الحالــة ،الحســابية يكفــي ليســاعده ىلع
تحتــاج إلــى إيجــاد طريقــة لوضــع فــك لغــز األرقــام وكشــف عالقاتهــا
بعضهــا ببعــض .وال يتطلــب األمــر
معاييــر لتوحيــد تلــك الكلمــات.
وبالرغــم مــن أن تلــك املشــاكل أن يكــون الصحفــي ملمــا بكافــة
تبــدو بســيطة ويســهل التغلــب أساســيات علــم اإلحصــاء لتحليــل
عليهــا ،فــإن األمــر ليــس ىلع هــذا البيانــات.
النحــو إذا كانــت البيانــات التــي
تعمــل عليهــا ضخمــة ،وهــو مــا
يتطلــب إيجــاد طريقــة تحــل كافــة
السرد
هــذه املشــكالت بضغطــة زر دون
البصري
بــذل املزيــد مــن الجهــد أو فقــد
الكثيــر مــن الوقــت .ويعد اســتخدام
للبيانات
«غوغــل ريفايــن» ()Google Refine
األداة األفضــل للتعامــل مــع هــذا
يف النهايــة ينبغــي أن يكــون لدى
النــوع مــن البيانــات التــي تحتــوي
الصحفــي القــدرة ىلع تحويــل
ىلع كلمــات مختلفــة تحمــل
البيانــات إلــى قصــة صحفية وســرد
نفــس املعنــى.
املعلومــات واألرقــام يف ســياق
ســلس ومنطقــي ،والقــدرة ىلع
وضــع القصــة الصحفيــة يف صــورة
تحليل
بصريــة واضحــة ،إذ يعــد التصويــر
البصــري للبيانــات وســيلة فعالــة
البيانات
للمســاعدة ىلع اجتيــاز الفجــوة
بيــن البيانــات واملعرفــة .وذلــك
املهــارات املطلوبــة هنــا تتطلــب ال يتطلــب بالضــرورة اســتخدام
قــدرة الصحفــي ىلع التحليــل الصحفــي لبرامــج التصميــم ،ألن
العميــق للبيانــات وإجــراء املقارنات هنــاك العديــد مــن التطبيقــات
واالســتنتاجات ،والتعامــل مــع املتاحــة ىلع شــبكة اإلنترنــت
برامــج الحاســوب املختلفــة التــي تقــوم باملهمــة ذاتهــا.
تقــوم بجدولــة البيانــات وحســاب
املعــادالت الرياضيــة للوصــول إلــى عليــك أن تتمكــن مــن تحديــد
نتائــج تعكــس داللــة هــذه األرقــام .الشــكل البصــري املناســب لطبيعــة
وهنــاك العديــد مــن البرامــج البيانــات التــي تمتلكهــا ،وكيفيــة
والتطبيقــات التي يمكن أن تســاعد طرحهــا .قــم بوضــع الهيــكل
الصحفييــن ىلع تحليــل البيانــات ،العظمــي لتصميم -وإن كان بشــكل
منهــا مثــا برنامــج «مايكروســوفت بدائــي -بقلــم رصــاص ىلع ورقــة
إكســل» الــذي يتضمــن مجموعــة بيضــاء ،وفكــر فيــه أكثــر مــن مــرة
كبيــرة مــن االختصــارات ملعــادالت حتــى تتأكــد مــن أنــه يعبــر عــن
حســابية متنوعــة تســاعد الرســالة التــي تريــد إيصالهــا إلــى
الصحفييــن ىلع إنجــاز مهمتهــم القــارئ مــن خــال حزمــة البيانــات
الشــاقة يف تحليــل البيانــات ،التــي عملــت ىلع تحليلهــا.
وداخــل كل خليــة يمكنــك
اســتخدام صيــغ بســيطة مــن
شــأنها أن تســاعدك ىلع حســاب
كل شــيء تقريبــا ..مــن املتوســط
كتابة
الحســابي وتحديــد القيمــة األكبــر
والقيمــة األصغــر ،باإلضافــة إلــى
األكواد
حســابات أكثــر تعقيــدا مثــل

البرمجية
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السنة األولى  -خريف ٢٠١٦

محــل الصحفييــن يف الوقــت
الراهــن ،فقــد اســتخدم العديــد
مــن غــرف األخبــار العامليــة أكــوادا
برمجيــة لتغطيــة فعاليــات الــدورة
األوملبيــة األخيــرة ،فأصبــح بوســع
كــود برمجــي أن يــؤدي اآلن -دون
أدنــى تكلفــة ُتذكــر -مــا كان
يفعلــه الصحفيــون يف الســابق.
وأخيــرا ،مــن املؤكــد أن الصحافــة
تتخــذ منحــى جديــدا يف هــذه
اآلونــة ،منحــى ال يمكــن إنــكاره
أو الحيــد عنــه ،وإذا لــم تتطــور
مهاراتنــا لتتوافــق مــع هــذا
التطــور الــذي تشــهده الصحافــة
ســتفقد أعمالنــا قيمتهــا أو لــن
تجــد مــن يقرؤهــا ،وقــد ال نجــد
لنــا متســعا يف هــذه املهنــة،
فالعمــل الصحفــي اآلن بــات يمثــل
التقــاء عــدد واســع مــن املجــاالت
املتنوعــة ،والقــدرة ىلع الجمــع
بيــن هــذه املهــارات لســرد
القصــص بــات ضــرورة ملحــة ..وإن
كان يف الحقيقــة مــا مــن أحــد
يمكنــه أن يفعــل كل ذلــكَ ،إل أن
الحصــول ىلع الحــد األدنــى مــن
املعرفــة بكافــة هــذه املهــارات
الســابقة ســيصنع دون شــك
فارقــا يف مســارك املهنــي ،ومــع
املمارســة والتطبيــق ستكتشــف
وســتتعلم املزيــد عــن كل مهــارة.
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تخلصت الصحافة من مشكلة ندرة البيانات بفضل تطور وسائل
التواصل الحديثة( .غيتي إميجيز)

هنــاك طريقــة واحــدة ملســاعدة
القــراء ىلع العثــور ىلع القصــة
الصحفيــة بداخــل البيانــات ،وهــي
دمــج التفاعــل مــع التصــور البصــري

للبيانــات ،األمــر الــذي يوســع نطــاق
عــرض البيانــات ويســهل للقــارئ
اختيــار طريقــه الخــاص يف فهمها
وتحليلهــا .وكــي تتمكــن مــن

توفيــر القصــة الصحفيــة يف صورة
تفاعليــة ،ينبغــي عليــك مواجهــة
التحــدي األكبــر وهــو تعلــم كتابــة
األكــواد البرمجيــة ،أو ىلع األقــل

ـاول أكثــر مــن مــرة ،فبمجــرد أن
حـ ِ
تبــدأ لــن تجــد مفــرا مــن اســتكمال
الطريــق الــذي بدأتــه ،ألنــك مــع كل
مهــارة جديــدة تكتســبها ســتجد
متعــة يف عملــك ،وســتتمكن مــن
ســرد قصــص صحفيــة مختلفــة
عــن تلــك القصــص التقليديــة التي
كنــت تعمــل عليهــا من قبــل ،أو قد
تجــد أن مــا كنــت تســتغرق أيامــا
وأســابيع إلتمامــه ،أصبــح بإمكانــك
إنجــازه يف ســاعات بفضــل واحــدة
مــن تلــك املهــارات الســابقة.

ولتتعلــم شــيئا جديــدا ،عليــك
تكــرار املحاولــة .وال تنــس أن هنــاك
عــددا مــن األدوات -الكثيــر منهــا
مجانــي -متاحــة الســتخدامها
اإلملــام باملهــارات األساســية و ُتقــرأ عبــر جهــاز الحاســوب ،لتعبئــة الفراغــات الناقصــة مــن
للبرمجــة.
مهمتــك.
يســهل
فعليــك معرفــة لغــات البرمجــة مهاراتــك ،ممــا
ّ
ّ
التــي يعمــل بهــا الحاســوب ،فضــا
وألن القصــة الصحفيــة ُتنشــر عــن أن األكــواد البرمجيــة حلــت
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املسافة
املضطربة بين الرأي
والخبر
منتصر مرعي
كرست لصحافة الرأي ال صحافة الخبر واملعلومة..
مرت الصحافة العربية بظروف تاريخية َّ
العديد من رؤساء الصحف العربية نالوا شهرتهم من كتابة مقاالت الرأي ،ال من العمل امليداني.

السنة األولى  -خريف ٢٠١٦

يف بدايــة العمــل الصحفــي
تعلمنــا أن نتــرك مســافة بيــن الرأي
والخبــر ،وأال نخلــط بيــن مواقفنــا
الشــخصية والعمــل املهنــي أثنــاء
التغطيــة الصحفيــة ،رغــم أننــا يف
ذات الوقــت لســنا ســذجا لنحلــم
بصحافــة موضوعيــة بصــورة
مطلقــة.
لكــن حالتــي االنقســام واالســتقطاب
الشــديدتين جعلتــا الكثيــر مــن
الصحفييــن ينزلقــون إلــى الــزج
بمواقفهــم وآرائهــم يف عملهــم
الصحفــي بصــورة واضحــة جــدا
تتجــاوز كل املعاييــر ،بــل
وممارســة التحريــض واالنتصــار
لتوجــه سياســي ضــد آخــر،
ويف بعــض األحيــان تحولــت
املؤسســات الصحفيــة إلــى
طــرف واضــح ومعلــن مــع الثــورة
أو النظــام يف هــذا البلــد أو ذاك.
ال يمكــن لــوم بعــض الصحفييــن

الذيــن وقعــوا خطــأً يف فــخ
االنحيــاز ،ألنهــم فقــدوا بوصلتهــم
التحريريــة يف ضــوء االســتقطاب
الشــديد الــذي تختلــط فيــه األمــور،
وتتالشــى أو تــكاد معــه املســافة
بيــن الــرأي والخبــر.
مــن الطبيعــي أن تضيــق هــذه
املســافة أو تتســع ،ألن كل
صحفــي عربــي لــه تحيزاتــه وربمــا
انتماءاتــه ،لكــن القــدرة ىلع
التجــرد وحفــظ مســافة كافيــة
تتفــاوت يف حالــة الفوضــى اليوم.
ســأعود إلــى التاريــخ القريــب
مــرة أخــرى يف محاولــة لفهــم
ممارســات الصحفييــن يف العالــم
العربــي ،فالصحافــة هنــا مــا زالــت
ناشــئة بــكل املقاييــس ،ورغــم أن
العديــد مــن الصحــف بــدأت يف
وقــت مبكــر مــن القــرن التاســع
عشــر فإنهــا لــم تعمــر طويــا كان التطــور الطبيعــي ِّ
يحتــم يف
كالصحــف الغربيــة ،وأذكــر ىلع مهنــة الصحافــة إرســاء دعائــم
ســبيل املثــال صحيفتــي واشــنطن املهنيــة ،لكــن التجربــة العربيــة

بوســت وذي غارديــان الحائزتيــن
ىلع جائــزة البوليتــزر للصحافــة.
يف عــام  1875أســس األخــوان
اللبنانيــان بشــار وســليم تقــا
يف مدينــة اإلســكندرية صحيفــة
األهــرام املعروفــة ،ولــم تلبــث أن
تحولــت الصحيفــة األســبوعية إلــى
صحيفــة يوميــة وانتقلــت إلــى
العاصمــة العربيــة األكبــر ..القاهــرة.
عــرف عــن الصحيفــة آنــذاك
رصانتهــا ودقتهــا يف نقــل الخبــر،
واعتمادهــا أســلوبا مختلفــا يف
الكتابــة عــن الســائد يف زمانهــا،
وكنــا نشــهد والدة مدرســة صحفية
عربيــة جديــدة ،لكــن صحيفــة
األهــرام التــي ســلكت هــذا الطريــق
يف البدايــات يتــم تعريفهــا اليــوم
ىلع أنهــا صحيفــة قوميــة.
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األبــرز تنتهي إلــى صحيفــة تختلط
فيهــا الصحافــة باأليدولوجيــا ،ال
ســيما مــع املــد القومــي يف
عهــد الرئيــس الراحــل جمــال
عبــد الناصــر ،وانتهــاء بتمترســها
اليــوم يف خنــدق املؤسســة
الرســمية ..وينطبــق ىلع صحيفــة
األهــرام املقولــة الدارجــة «نجحــت
العمليــة ولكــن تــويف الجنيــن!».
يف الغــرب اســتطاعت املؤسســات
الصحفية رغــم التحوالت السياســية
الكبــرى كالحربيــن العامليتيــن
األولــى والثانيــة ،أن تضــع تقاليــد
راســخة يف العمــل الصحفــي وأن
تؤســس ملــدارس عامليــة ،يف
حيــن كان العديــد مــن الصحــف يف
العالــم العربــي أقــرب إلى الســلطة
أو غيــر بعيــدة عــن ســطوتها،
وظلــت معظــم الصحــف يف
وقــت مبكــر ،ثــم وســائل اإلعــام
املختلفــة كالراديــو والتلفزيــون
يف وقــت الحــق ،أســيرة مراكــز
القــوى :املــال والسياســة.
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ولــو ألقينــا نظــرة ســريعة
ىلع املشــهد الصحفــي يف
العالــم العربــي اليــوم ألدركنــا أن
املؤسســات الصحفيــة تتبــع إمــا
نظامــا سياســيا مــا ،أو رجــل أعمــال
مــا ،أو االثنيــن معــا ..ومعظــم
الصحــف -وهــذا ليــس ســرا -ناطــق
باســم النظــام أو الحــزب الحاكــم،
ويف بعــض األحيــان يمتلــك الحزب
الحاكــم أكثــر مــن صحيفــة ،كمــا
هــو الحــال يف ســوريا ىلع ســبيل
املثــال.
واألنظمــة العربيــة التــي أدركــت
أنــه ال يمكنهــا االســتمرار يف خداع
مولــت مــن بعيــد صحفــا
الجمهــورّ ،
وقنــوات تلفزيونيــة وإذاعــات تعبــر
عنهــا وتحشــد الــرأي العــام لصالــح
مواقفهــا.
بعــض التجــارب التــي أفلتــت
مــن هــذا الطــوق هــي الصحافــة
الحزبيــة ،وبقــدر مــا كان يحــاول
هــذا النــوع مــن الصحافــة التحــرر
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مــن ســطوة النظــام الحاكــم أو رجال
األعمــال فإنــه ظــل أســير األفــكار
األيدولوجيــة والحزبيــة التــي كانــت
غالبــا مــا تطبــع العمــل الصحفــي
بطابعهــا ..وكثيــر مــن الصحفييــن
البارزيــن يف العالــم العربــي جــاؤوا
مــن خلفيــات حزبيــة أو مــن
الصحافــة الحزبيــة ،ولــم يؤســس
حتــى اليــوم يف عاملنــا العربــي
املنقســم واملضطــرب صحافــة
مســتقلة رغــم وجــود تجــارب
جيــدة هنــا وهنــاك ،ولكنهــا غيــر
ناضجــة أو محــدودة ومحاصــرة.

أو املشــاهد بمــا يتوافــق مــع
أجنــدات الجهــات الرســمية ،ففــي
مصــر -مثــا -يتابــع املصريــون
باهتمــام مقــاالت الــرأي أو البرامــج
الحواريــة لهــذا الصحفــي أو ذاك
لتشــكيل تصوراتهــم ومواقفهم إزاء
قضيــة مــا بعيــدا عــن املعلومــة
والتحليــل ..وينســاق املشــاهدون
إلــى االســتماع لتحليــات مبنيــة
ىلع نظريــات املؤامــرة تجعــل
مــن أوبامــا رئيســا لتنظيــم اإلخــوان
املســلمين ،ومــن الربيــع العربــي
مؤامــرة كونيــة.

إن الظــروف التاريخيــة التــي مــرت
بهــا الصحافــة يف العالــم العربــي
جعلــت الســمة األبــرز هــي
صحافــة الــرأي ال صحافــة الخبــر
واملعلومــة والتحليــل والبحــث
واالســتقصاء ..العديــد مــن رؤســاء
الصحــف العربيــة نالــوا شــهرتهم
مــن كتابــة مقــاالت الــرأي ،ال مــن
العمــل امليدانــي وروايــة القصــص
مــن أرض الواقــع ،أو مــن ممارســة
الصحافــة االســتقصائية يف
ظــل اســتمرار الفســاد السياســي
واملالــي وغيــاب الديمقراطيــة
وانتهــاك حقــوق اإلنســان ووجــود
الســجون الســرية.

يف لبنــان ،الحــال أفضــل قليــا
مــن حيــث وجــود صحافــة مهنيــة،
وتقاليــد أرســتها صحــف كالنهــار
والســفير ،رغــم أنهــا كانــت أيضــا
ضحيــة التجاذبــات السياســية
وتأثيــر رأس املــال.

كمــا أن القيــود التــي فرضتهــا
األنظمــة السياســية ىلع الصحافــة
يف العالــم العربــي وإطالقهــا يــد
األجهــزة األمنيــة للتحكــم فيهــا،
وضعــت العراقيــل أمــام تطــور
مهنــة الصحافــة ،فعندمــا نعلــم أن
ثــاث دول عربيــة فقط هــي األردن
واليمــن وتونــس تســمح قوانينهــا
بحــق الحصــول ىلع املعلومــة،
نــدرك أنــه مــن األســهل ىلع
الصحفــي كتابــة رأيــه واالســتغراق
يف الســرد بعيــدا عــن املعلومــة
والتحليــل الرصيــن ..هــذا ىلع
فــرض أن هــذه الــدول الثــاث
تســمح بالفعــل بهــذا الحــق ،غيــر
أن الواقــع يشــير إلــى عكــس ذلــك.
هــذه الســمة البــارزة للصحافــة
العربيــة صبغت القارئ أو املســتمع

ويف األردن الــذي يقــع ىلع
مســافة جغرافيــة متوســطة بيــن
مصــر ولبنــان ،يبقــى األمــر فيــه
خليطــا بيــن هــذا وذاك .ومــع أن
مهمــة الصحفــي هــي مراقبــة
الســلطة ،تغيــب ثقافــة املجتمــع
التــي تراقبــه وتحملــه ىلع االلتزام
باملهنيــة ،وهكــذا تضطــرب
املســافة بيــن الــرأي والخبــر.
ورغــم ذلــك كلــه تبقــى املناطــق
العربيــة مــن أكثــر املناطــق
الســاخنة والخصبــة للعمــل الصحفي
يف ذات الوقــت ،وأعتقــد أن
الفرصــة مــا زالــت مواتيــة لتأســيس
صحافــة حقيقيــة ومســتقلة،
تتعامــل باهتمــام مــع املعلومــة
واالســتقصاء ،ال ســيما مــع انتشــار
املنصــات الرقميــة األكثــر تحــررا..
وحينهــا ســيتمكن الصحفــي
مــن العمــل بمهنيــة بعيــدا عــن
ضغــوط الثقافــة القائمــة ،ومراكــز
املــال ،والسياســة ،واالنقســام
العميــق ،وســيتمكن يف ذات
الوقــت مــن إعــادة ضبــط بوصلتــه
التحريريــة لتنحــاز إلــى اإلنســان.
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اإلذاعات ىلع قيد
الحياة وصحافتها
تموت
عبد املحسن القباني
مهم يتلهف عليه القراء.
تواجه مؤسسات صحفية تحديا يف إنتاج محتوى
ٍّ
يف املقابل تعيش اإلذاعات التجارية وتحقق ربحية وجماهيرية ج ّيدتين ،دون أن
تستنزف نفسها يف إنتاج عمل معلوماتي صحفي إذاعي.
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تعتبر اإلذاعة نشاطا رديفا لنشاط أساسي يقوم به املستمعن
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هل
التفتم
إلى هذه
املفارقة؟

ومربــح» ..ولكــن كيــف؟
يفســر تومــاس غيغــر رئيــس تحرير
موقــع «أحــب الراديــو» (Radio
 )I Love itذلــك بــأن املســتمع
إلــى وســيلة الراديــو يتعامــل مــع
هــذه الوســيلة بطريقــة خاملــة
( ،)Passivelyإذ إنهــا نشــاط
رديــف لنشــاط أساســي يقــوم
بــه املســتمع كقيــادة املركبــة
أو القيــام بأعمــال منزليــة ،وهــذا
يجعلــه يفضــل أن يســتمع إلــى
مــواد ال تتطلــب تركيــزا لالســتنباط
والتحليــل ،فاملوســيقى حســب
رأيــه ســهلة التلقــي والتفاعــل.

أقضــي أكثــر مــن  45ســاعة شــهريا
ِ
يف ســيارتي متنقــا بيــن أحيــاء
الريــاض املتراميــة األطــراف.
لــدي عــادة
لهــذا الســبب نشــأت
ّ
االســتماع إلــى اإلذاعــات كرفيــق
لــي يف زحــام العاصمة الســعودية.
تقــدم تلــك اإلذاعــات مزيجــا
مــن األغانــي العربيــة املعاصــرة،
وكثيــرا مــن الحــوارات الســريعة مــع
املســتمعين ،وأصبــح هــذا تقليــدا
تعتنقــه تلــك املحطــات ،وبالــكاد
تجــد عالمــة فارقــة بينهــا.

إضافــة إلــى ذلــك يــرى غيغــر أن
املعلنيــن يرغبــون يف أن يصلــوا
إلــى الفئــة العمريــة األصغــر ســنا
ـد خياراتهــم
ممــن لــم يحــددوا بعـ ُ
الشــرائية مــن املنتجــات ،إذ
إنهــم ســريعو التغييــر يف
تجربــة منتجــات جديــدة ،خالفــا
للفئــة العمريــة األكبــر ممــن ال
يميلــون نحــو تغييــر املنتجــات
التــي تعــودوا عليهــا .وهــذا
ســبب إضــايف يــراه غيغــر يف
تركيــز اإلذاعــات ىلع املحتــوى
الخفيــف الســريع تلبيــة للمعلنيــن
وجمهورهــم الشــاب املســتهدف.

ُ
قــررت يف نهايــة املطــاف
أن يكــون االســتماع مــن مــواد
اإلنترنــت عبــر األجهــزة الذكيــة
خيــارا جديــدا ،نظــرا لنــدرة وجــود
مــواد رصينــة تعمــل ىلع إنتاجهــا
داخليــا تلــك املحطــات ىلع الرغم
مــن عراقــة وســيلة الراديــو وتنــوع
فنونهــا .سـ ُ
ـألت نفســي مــرارا :مــا
الســبب يف هــذا التوجــه؟ هــل
تظلمنــا اإلذاعــات بهــذا اإلنتــاج أم
نحــن نظلمهــا بتلــك املطالبــات؟
بمــرور ســريع ىلع كثيــر مــن
التجــارب يف الــدول العربيــة
واألجنبيــة ،نجــد أن اإلذاعــات
الســعودية ال تمثــل حالــة فريــدة
حتــى لــو قارناهــا بالــدول ذات
الجــدل البرملانــي أو ذات التعدديــة
الحزبيــة ،إذ إن التوجــه الســائد
واملتزايــد هــو اإلكثــار مــن بــث
األغانــي والتقليــل مــن إنتــاج
املحتــوى الصحفــي .وحينما تســأل
املنخرطيــن يف تســيير العمــل
اإلذاعــي تجــد إجابــة متشــابهة
وهــي «إنتــاج منخفــض التكلفــة

ُ
أختلــف كثيــرا مــع ربــط الفئــة
العمريــة الشــابة باملحتــوى
الســريع والغنائــي ،فهــذه الفئــة
–إلــى جانــب أنهــا لــم تحــدد
خياراتهــا مــن املنتجــات -هــي
فئــة طــاب الجامعــات ،وهــم يف
طــور التشــكل الفكــري والثقــايف،
ويواجهــون تحديــات حياتيــة
تتطلــب االســتعداد لخوضهــا
وإدراك مــا يطــرأ ىلع مســتوى
الشــؤون املحليــة وتأثيــر ذلــك
ىلع فرصهــم يف العمل والكســب.
كمــا أنهــا فئــة تبحــث عــن صــوت
لهــا لبــث همومهــا ومــا يعتــري
هواجســها ،ممــا يتطلــب فهمــا آخر
لــدى مــاك اإلذاعــات يف مخاطبــة
تلــك الشــريحة املســتهدفة ،بــدال
مــن اإلصــرار العجيــب ىلع ربــط
املحتــوى الراقــص أو النقــاش
الســطحي بالشــباب.

اإلذاعــات بإنتــاج محتــوى صحفــي
وتغطيــات حيــة بشــكل يومــي
فــإن هــذا -منطقيــا -إنتــاج مكلــف
ماديــا ،إذ يتطلــب زيــادة طواقهمــا
ليشــمل الكثيــر مــن املحرريــن
والصحفييــن واملدققيــن ملتابعــة
القضايــا والحصــول ىلع قصــص
جديــدة .النمــاذج املوجــودة دوليــا
ملثــل تلــك اإلذاعــات تعتمــد
ىلع تمويــل دافعــي الضرائــب
ومســاهمات املســتمعين ودعــم
املؤسســات الخيريــة ،وهــذه فرصة
غيــر مواتيــة لإلذاعــات الخاصــة
التــي قــد نظلمهــا يف مطالبــات
بتجويــد محتواهــا.
كان للمســتمعين يف الســعودية
تجربــة يف خــوض مؤسســة
تجاريــة إطــاق إذاعــة يطغــى
عليهــا النمــط اإلخبــاري والحــواري،
وتزامــن ذلــك مــع فتــرة مــا بعــد
الغــزو األميركــي للعــراق ،وحققــت
صــدى الفتــا بيــن املتلقيــن .لكــن
لــم تســتمر تلــك التجربــة لســنوات
طويلــة ،إذ تــم تحويلهــا لتكــون
إذاعــة غنائيــة موســيقية ذات
برامــج منوعــة .هنــاك مــن يؤكــد
أن وســطاء اإلعــان واملعلنيــن
اســتطاعوا تغييــر مســار اإلذاعــة
لجــذب الجمهــور األصغــر ممــن ال
يعيــرون األحــداث اهتمامــا كبيــرا،
مشــيرين إلــى أن النمــط الســابق
لــم يجــذب اإليــرادات املاديــة
الكافيــة ..لذلــك تــم التغييــر.
هنــاك مــن يــرى أن اإلذاعــات
الحواريــة ( )Talkيف كثيــر مــن
دول العالــم تنطلــق غالبــا مــن
«منطلقــات يســارية» ،وهــي
منطلقــات ال يفضلهــا السياســيون،
ولذلــك ترتبــط مصالــح رجــال
األعمــال (مــاك املحطــات
والشــركات املعلنــة) بمصالــح
السياســيين مــن خــال تنميــط
اإلذاعــات بالنمــط املوســيقي
البعيــد عــن جــو بــث االنتقــاد
والشــكوى ألداء رجــاالت السياســة
و مؤ سســا تهم .

باختصــار ..صحافــة الراديــو تواجــه
مســتمعا خامــا وتقاطعــات
لكــن يف املقابــل ،لــو قامــت مصالــح بيــن السياســي والتجــاري.
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السنة األولى  -خريف ٢٠١٦

«ليلة طيبة
وحظا سعيدا»
للصحفيين
منى حوا
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يف واحــدة مــن أكثــر الفتــرات
قلقــا يف تاريــخ الواليــات املتحــدة
املعاصــر (بعــد أحــداث  11ســبتمبر/
أيلــول  2001والحــرب ىلع العــراق)،
عــرض فيلــم «ليلــة طيبــة وحظــا
ســعيدا» للمخــرج جــورج كلونــي
الــذي قــام بالتمثيــل فيــه إلــى
جانــب كتابــة نصــه مــع غرانــت
هيســلوف .يــروي هــذا الفيلــم
قصــة صــراع الصحفــي إدوارد مــورو
مــع جوزيــف مكارثــي ،أشــرس عضــو
يمينــي يف الكونغــرس األميركــي
يف الفتــرة مــا بيــن عامــي 1947
و ،1957وهــو الــذي قــاد حمــات
واســعة للتخلــص مــن خصومــه
السياســيين فــراح يتهمهــم بمــواالة
الشــيوعية .كان مــن أبــرز ضحايــا
هــذه السياســة املكارثيــة جمهــور
واســع مــن الصحفييــن والكتــاب
واإلعالمييــن واملثقفيــن .يمكــن
القــول إن الفيلــم -مــع أنــه يف
ظاهــره كان ســيرة ذاتيــة -قــد فتح
أحــد أهــم امللفــات الشــائكة يف
الصحافــة ..وهــو عالقــة اإلعــام
بالســلطة.
مكارثــي الــذي جــاء يف طليعــة
املحافظيــن مطلــع خمســينيات

القــرن املاضــي ،وجــد بيئــة
خصبــة لتحقيــق طموحاتــه
الشــخصية إبــان الحــرب البــاردة.
فالظــروف السياســية املحيطــة
بالواليــات املتحــدة مــع ّ
تفشــي
حالــة «الرعــب األحمــر» مــن تمــدد
ـوف من
االتحــاد الســوفياتي ،أو التخـ ّ
ضربــات نوويــة يف بلــد لــم يتعـ َ
ـاف
ـد مــن تبعــات «الكســاد الكبيــر»،
بعـ ُ
ّ
شــكل كل ذلــك حاضنــة لتحقيــق
املــآرب السياســية ،حيــث أصبــح
مكارثــي ا ُ
ملخ ّلــص املنتظــر من شـ ّر
الشــيوعيين وأفعالهــم ،مما أكســبه
تعاطفــا شــعبيا واســعا ،ودعمــا
ســلطويا نافــذا ضــرب بــه كل
أعدائــه وحاصــر بــه جـ ّ
ـل الحريــات،
خاصــة الصحفيــة منهــا.
اعتمــد مكارثــي يف سياســته
املقيــدة للصحافــة ىلع صناعــة
الرعــب وتزويــر الحقائــق والتشــهير
باملعارضيــن وشــيطنة كل اآلراء
املناهضــة لــه تحــت تهمــة
«معــاداة أميــركا» والتواطــؤ مــع
االتحــاد الســوفياتي .وتعاظمــت
املالحقــات األمنيــة للجنــة مكارثي
حتــى ســميت تلــك الحقبة باســمه
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لقطة من فيلم «ليلة طيبة وحظا سعيدا»  -إنتاج غرانت هيسلوف.

مجلة الصحافة العدد ()٣

(املكارثيــة) ،ومــن هنــا أضيــف هــذا
املصطلــح إلــى قامــوس السياســة
واإلعــام لتوصيــف أي عمــل يقــوم
بــه شــخص مــا أو جهــة بعينهــا
لترهيــب اآلخريــن ثقافيــا أو مالحقة
مــن يعتنــق فكــرا مناوئــا للســلطة..
أفعــال مــن شــأنها اغتيــال الخصــوم
السياســيين معنويــا .ومــن أبــرز
ضحايــا املكارثيــة آنــذاك الكتــاب
الصحفيــون واملثقفــون مــن أمثــال
املمثــل واملخــرج شــارلي شــابلن،
واملوســيقار الســينمائي أملــر
برنشــتاين ،وعالــم الفيزيــاء ألبــرت
آينشــتاين ،والروائــي هــوارد فاســت،
وغيرهــم.
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الصحافــة املناهضــة للمكارثيــة
موضــوع فيلــم «ليلــة طيبــة وحظــا
ســعيدا» .إدوارد مــورو صحفــي
بــارع حــاول اســتئصال الســرطان
املتفشــي يف كبــد الصحافــة
بســبب السياســات التضليليــة
التــي انتهجــت آنــذاك ،خاطــر
مــع مجموعــة مــن الصحفييــن
املحترفيــن بمســتقبلهم املهنــي
ملواجهــة االســتبداد املكارثــي،
إذ أقــدم مــورو ومــن معــه بعــرض
خبــر الذع ينتقــد القائمــة الســوداء
التــي فرضهــا مكارثــي ىلع
املواطنيــن األميركييــن .وقــد

السنة األولى  -خريف ٢٠١٦

اعتبــرت خطــوة مــورو هجومــا غيــر
مســبوق ،حتــى إن رئيــس محطــة
«ســي.بي.أس» آنــذاك وليــام
بالــي أخبــره بوضــوح بــأن «عملــك
باألســاس هــو قــراءة األخبــار ،وليــس
مــن شــأنك صناعتهــا» ،إال أن مــورو
بحســه الصحفــي ووعيــه الكبيــر
ّ
كان يؤمــن بــدور أكبــر يحتــم عليــه
الحــراك يف حــال تلمــس الخطــأ.
مــن هنــا بــدأت ملحمــة الصــراع
بيــن الصحفــي والســلطة .الفيلــم
الــذي عــرض باللونيــن األبيــض
واألســود ســيعيدك إلــى فتــرة
الخمســينيات مباشــرة ،لكنــه لــن
يدعــك تفلــت دون عقــد مقارنــة
مــع واقــع الصحافــة اليــوم ،ومــا آلت
إليــه يف اإلعــام األميركــي أو يف
إعــام املنطقــة العربيــة ،خاصــة
يف الفتــرات الحرجــة التــي صاحبت
موســم الهجــرة إلــى الثــورات.
«نحــن اآلن أثريــاء مرتاحــون وراضون،
ولكــن لدينــا حساســية ضــد
املعلومــة غيــر الســارة أو املقلقــة..
إعالمنــا الجماهيــري االســتهالكي
يســتغل هــذا بشــكل رئيســي
لصــرف انتباهنــا وتضليلنا وتســليتنا
وعزلنــا ..إن التلفــاز وأولئــك الذيــن
يمولونــه ويشــاهدونه ويعملــون
فيــه ،ســيرون الحقيقــة مختلفــة

السيناتور جوزيف مكارثي – غيتي إميجيز

كليــا بعــد فــوات األوان» .بــدأ الفيلم
بهــذه الكلمــات الحاســمة التــي
غلــب عليهــا الهــدوء ىلع لســان
مــورو يف حفــل تكريــم لــه نهايــة
العــام  ١٩٥٨بعــد معركتــه الطويلــة
مــع جوزيــف مكارثــي.
يقــول «نحــن لســنا منحدريــن مــن
ســالة رجــال جبنــاء خائفيــن،
خائفيــن مــن الكتابــة ،خائفيــن مــن
املشــاركة ،خائفيــن مــن الــكالم
ومــن الدفــاع عــن القضايــا التــي
آمنــوا بهــا ..لــم يعــد هنــاك مجــال
للســكوت» .كأن مــورو بخطابــه
يلقــي وصيــة املقاتــل فيمــا
اعتقــد أنــه الــدور الــذي يجــب ىلع
الصحافــة تأديتــه ،ســلطة تكشــف
الحقائــق أمــام زيــف األكاذيــب
املدمــرة.
اختفــى ذكــر الســيناتور اليمينــي،
لكــن املكارثيــة لــم تغــب ..يمكننــا
تلمــس تنامــي هــذه الظاهــرة مــن
خــال نتائجهــا املنعكســة ىلع
أرض الواقــع ،خاصــة مــع تصاعــد
اليميــن لــدى املحافظيــن الجــدد
ّ
ظــل فــراغ سياســي ملمــوس،
يف
ورواج واســع لنزعــات التطــرف
املتعاظمــة مــع موجــات االحتــراب
املمتــدة يف مختلــف أنحــاء العالم.
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الصحفي إدوارد مورو – غيتي إميجيز
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السنة األولى  -خريف ٢٠١٦

هندسة العنوان
يف البناء الصحفي
إسماعيل عزام
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َّ
يشكل العنوان الصحفي بطاقة تعريف مصغرة للمادة الصحفية.
(غيتي إميجيز)

مجلة الصحافة العدد ()٣

أول مــا يلتقــي بــه الصحفــي
قــراء جريدتــه هــو العنــوان ،فــإذا
اســتثنينا املــواد املختصــرة التــي
يتــم تجميعهــا يف ركــن معيــن من
الجرائــد تحــت اســم ال يتغيــر ،فــكل
املــواد التــي تنتجهــا الصحــف
تحتــاج عناويــن ،بــل أضحــت هــذه
األخيــرة ضــرورة قصــوى يف عصــر
الصحافــة الرقميــة ،إذ تحتــاج كل
مــادة عنوانــا حتــى يتــم تمييــز
رابطهــا عــن آالف الروابــط األخــرى
التــي تــدور يف الفضــاء اإللكترونــي.
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وكثيــرة هــي املحــاوالت التــي
تبتغــي تعريــف العنــوان الصحفــي،
غيــر أنــه يمكــن القــول -وانطالقــا
مــن غالبيــة املحــاوالت األكاديميــة
واملهنيــة -إن العنــوان الصحفــي
ّ
يشــكل بطاقــة تعريــف مصغــرة
للمــادة الصحفيــة .وبتعبيــر آخــر،
فالعنــوان يعــ ّرف مضمــون املــادة
الصحفيــة وزاويــة معالجتهــا
ونوعيتهــا حتــى ُيفردهــا عــن
بقيــة املــواد األخــرى ،وهــو أساســا
يهــدف إلــى اإلخبــار يف األجنــاس
الخبريــة ،وجــذب انتبــاه القــارئ
يف كافــة األجنــاس الصحفيــة.
ومــن خــال العنــوان ،يمكــن أن
نعــرف الخــط التحريــري للمؤسســة
اإلعالميــة ،كمــا يمكــن أن نستشــف
مــدى مهنيتهــا.
وكحــال املــواد الصحفيــة ،هنــاك
عناويــن رديئــة وأخــرى جيــدة،
وعمومــا فــإن العنــوان الــرديء
يقتــل املــادة الصحفيــة وإن كانــت
جيــدة ،بينمــا ال يتيــح العنــوان
الجيــد إنقــاذ املــادة الرديئــة .بــل
إن وضــع عنــوان ناجــح ملــادة غيــر
ناجحــة ،يؤكــد قصــور املهنيــة
ممــا يســ ّبب خلــا
عنــد الجريــدةّ ،
يف املمارســة الصحفيــة ،لذلــك
يبقــى الحــرص ىلع املهنيــة يف
العنــوان ومضمــون املــادة مــن
أدوات نجــاح الصحفــي يف بلــوغ
مقاصــده ،وبالتالــي نيلــه احتــرام
القــارئ وتقديــره.

السنة األولى  -خريف ٢٠١٦

حامــا للجديد وراهنا ىلع مســتوى
الــرأي والخبــر ،وأن يكــون دقيقــا
ومتضمنــا ملعلومــات أو أخبــار
بمــا ُيج ّنــب العناويــن الفضفاضــة
والشــاملة ،وأن يكــون وفيــا للمقــال
ســواء ملضمونــه أو لجنســه ،وأن
يكــون ســهل اإلدراك وبســيطا
ومفهومــا ،وأن يحتــرم ضــرورة أن
يكــون قريبــا مــن اهتمامــات مــن
يتوجــه إليهــم (مــا يعــرف بقانــون
القــرب) ،زيــادة ىلع أن يكــون
حيويــا عبــر توظيــف االختــزال
واألســلوب املباشــر وتجنــب اللعــب
باأللفــاظ .ويمكــن أن نضيــف كذلــك
أن يكــون موضوعيــا ومتزنــا ،وأن
يحتــرم أقصــى شــروط الســامة
اللغويــة.

الصحفيــة أو التســرع يف اإلنجــاز أو
عــدم إيــاء العنــوان مــا يســتحقه
مــن عنايــة أو عــدم اهتمــام
املؤسســة الصحفيــة بثقافــة
العنونــة ،وهــذا النــوع مــن األخطــاء
يبقــى بنيو ًيــا يف الصحافــة العربية
التــي تعانــي مــن مشــاكل كثيــرة
جعلتهــا تتخ ّلــف عــن الصحافــة
العامليــة ،ال ســيما أن املح ـ ّرر كثي ـ ًرا
مــا ُيتــرك لوحــده أمــام إكــراه وضــع
عنــوان مناســب دون تأطيــر مــن
رئيــس أو ســكرتير التحريــر ،ونجــد
أحيانــا أنــه رغــم تدخلهمــا يف
الصياغــة فــإن العنــوان يبقــى
قاصـ ًرا ،خاصــة عندمــا ال يدقــق يف
املعلومــات التــي حملتهــا املــادة.
ومــن هــذه األخطــاء خلــط عناويــن
املــواد الخبريــة بالــرأي أو أدلجتهــا
أو تضمينهــا أحكامــا قيميــة ووضــع
عناويــن طويلــة ملــواد إخباريــة
قصيرة ،والســقوط يف اإلثــارة بقصد
التشــويق ،وتضميــن العنــوان الكثيــر
مــن املعطيــات ،واســتخدام أدوات
النفــي ،وكتابــة عناويــن غيــر
متجانســة مــع نوعيــة أو جنــس
املــادة ،ووضــع مفــردات تحمــل
التباســا يف املعنــى ،وإغفــال
املصــدر يف حــال معطيــات لــم
يتــم التأكــد مــن دقتهــا ،والوقــوع
يف الحشــو واإلطنــاب ،فضــا عــن
أخطــاء إمالئيــة وتعبيريــة أو صياغة
العنــوان صياغــة ركيكــة.

وللتركيــز ىلع ســمة الوفــاء
للمقــال ،فالصحفــي املغربــي
خالــد بنشــريف يشــير يف بحــث
لــه إلــى أن العالقــة بيــن مضمــون
املقــال والعنــوان تتحــدد ىلع
ثالثــة أقســام :األول هــو العالقــة
الجزئيــة ،وفيهــا ُيحيــل املحــ ّرر
إلــى جزئيــة وردت يف املقــال
ويركــز عليهــا .وهنــاك العالقــة
ُ
العنــوان
الكليــة ،وفيهــا َيختــزل
ـص بنــاء وداللــة بشــكل كامــل.
النـ َّ
وهنــاك عالقــة إيحائيــة وفيهــا
ُتتــرك للقــارئ مهمــة اســتنباط
املعنــى الــذي يرتبــط بالنــص
معتمــدا ىلع خلفياتــه .ويمكــن
القــول إن العالقــة الكليــة يمكــن
أن ُتحيــل إلــى مضمــون النــص
دون اختزالــه كمــا هــو الحــال يف
العناويــن االســتفهامية وعناويــن
االســتطالعات «الريبورتاجــات» ،بينما
يمكــن اإلشــارة إلــى أن العالقــة
اإليحائيــة تظهــر أكثــر يف بعــض
أجنــاس الــرأي ،خاصة العمــود الصحفي.

نقائص منتشرة
يف عناوين املواقع
اإلخبارية

هفوات مشتركة بين
الصحافة الرقمية
واملطبوعة

وتبقــى ســمات العنــوان الجيــد
متعــددة ،ويــرى أســتاذ الصحافــة هنــاك أخطــاء مشــتركة بيــن
املغربــي عبــد الوهــاب الرامــي أن العناويــن الصحفيــة بصنفيهــا
العنــوان الجيــد يجــب أن يكــون الرقمــي واملطبــوع ،ويعــود ذلــك
أساســا إلــى ضعــف اإلملــام بالقواعد
ً

أول ما يلتقي به الصحفي قراء جريدته هو العنوان الذي ّ
يشكل
بطاقة تعريف مصغرة للمادة الصحفية( .غيتي إميجيز)

• عدم الوفاء ملضمون املقال
يــرى املتتبــع للصحافــة الرقميــة،
دون أن تكــون لديــه بالضــرورة
ثقافــة صحفيــة قويــة ،أنهــا تزخــر
بالنقائــص الكثيــرة ىلع مســتوى
العناويــن الصحفيــة ،فعــوض أن
تقــ ّرب هــذه األخيــرة القــارئ مــن
مضمــون املــادة ،تجعلــه ينفــر
منهــا وأحيانــا ينــدم ىلع نقــره
ىلع الرابــط ،إذ تمــارس الكثيــر مــن
املؤسســات نوعــا مــن االحتيال ىلع
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مجلة الصحافة العدد ()٣

القــارئ ،فهــو يقــرأ يف العنــوان
معلومــة مع ّينــة أو يدفعــه إلــى
تكويــن فكــرة مــا ،وعندمــا يقــرأ
املــادة يجدهــا غيــر وفيــة أبــدا
للعنــوان .وهــذه الظاهــرة الســلبية
انتشــرت بشــكل واضــح مؤخــرا ،إذ
ترغــب بعــض املواقــع يف جلــب
الــزوار بــأي وســيلة كانــت ،حتــى لــو
اقتضــى الحــال ممارســة الخــداع،
وهــو مــا ينتفــي تمامــا مــع وظائف
الصحافــة.
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ويمكــن القــول إن ســمة عــدم
الوفــاء ملضمــون املقــال هــي
الغالبــة يف خــرق قواعــد كتابــة
العنــوان يف الصحافــة الرقميــة،
وينقســم هــذا الخــداع إلى شــكلين:
األول ذكــر معلومــة غيــر صحيحــة
يف العنــوان وتصحيحهــا يف
مضمــون املقــال ،ومــن ذلــك كتابــة
مــا يشــير إلــى وفــاة فــان ،وعندمــا
تنقــر ىلع املــادة تجــد أن الوفــاة
مجــرد إشــاعة .أمــا الشــكل الثانــي
فهــو املبالغــة يف العنــوان ،إذ
يتحــول التشــويق إلــى إثــارة أو
ّ
تهويــل ،ومــن ذلــك مثــال« :عاجــل..
مجلــس األمــن يصفــع الدولــة
الفالنيــة» ،فعندمــا تنقــر تجــد
أن ال شــيء يف املــادة يســتحق
كلمــة الصفــع ،أو تجــد نعوتــا غيــر
مطابقــة ملضمــون املــادة مــن
قبيــل :خطيــر ومأســاة ومجــزرة
وصــدام وفضيحــة ..إلــخ.

السنة األولى  -خريف ٢٠١٦

والواضــح أن هــذه العناويــن تخــرق
مبــدأ ضــرورة تضميــن عنــوان املادة
الخبريــة املعلومــة األساســية ،كمــا
أن هــذه الظاهــرة تتجنــى ىلع
حــق القــارئ يف معرفــة أهــم مــا
يف املــادة عبــر عنوانهــا ،فالقــارئ
يختــار قــراءة املــادة انطالقــا مــن
أهميتهــا بالنســبة إليــه ،وال يقــرأ إال
عندمــا يخلــق لــه العنــوان الفضول،
أمــا عندمــا تجبــره املــادة ىلع
النقــر عليهــا باتبــاع تحريــض هــذه
العناويــن التقديميــة ثــم يكتشــف
أن املــادة غيــر مهمــة ،كأن يقــرأ أن
مــا قررتــه املحكمــة يف القضيــة
الســابقة هــو التأجيــل ،فحينئــذ
يحــس أنــه كان ضحيــة عنــوان
مضلــل.

غيــر أنــه وجــب االســتدراك بــأن
بعــض العناويــن يف الصحافــة
الرقميــة تح ّتــم فعــا أن تكــون
تقديميــة ،خاصــة عندمــا يتعلــق
األمــر بمقــال إخبــاري يتضمــن الكثير
مــن املعلومــات ىلع القــدر ذاتــه
مــن األهميــة ،ممــا يجعــل عمليــة
تلخيصهــا جــد صعبــة ،ومــن ذلــك
مثــا خــروج هيئــة رســمية بعــدة
قــرارات ال يســتطيع الصحفــي يف
بعــض املنابــر أن يختــار األهــم
مــن بينهــا ،أو إصــدار تقريــر يحمــل
الكثيــر مــن املعلومــات .وأحيانــا،
يضــع الصحفــي عنوانــا مشــابها
لتصريحــات شــخصية معينــة حتــى
يتيــح للقــراء متابعــة كل مــا جــاء
• غلبة العناوين التقديمية
يف التصريــح بــدل أن ينتقــي
ظاهــرة أخــرى انتشــرت مــع عناويــن األهــم.
الصحافــة الرقميــة ،هــي ظاهــرة
العناويــن التقديميــة التــي ال تحمل • التقصير الشديد للعنوان
أي معلومــة ،وهــي ظاهــرة ترغــب صحيــح أن االختــزال يعــد مــن
يف حــث القــارئ ىلع الدخــول ســمات العنــوان الصحفــي الجيــد،
إلــى املــواد اإلخباريــة ،ومــن ذلــك لكــن قــدرة الجرائــد املطبوعــة
عناويــن« :هــذا مــا قررتــه املحكمــة ىلع وضــع عناويــن ثنائيــة (عنوان
يف قضيــة فــان» ،و»لهــذا الســبب رئيســي وآخــر فوقــه) خاصــة
لــم ينعقــد اجتمــاع مجلــس كــذا» .عندمــا يتع ّلــق األمــر بالحــوارات

والتقاريــر الصحفيــة املعمقــة
واملقــاالت التحليليــة والتحقيقــات
والريبورتاجــاتُ ،يتيــح لهــا مســاحة
أكبــر تـ ّ
ـوف تطلعــات املحــرر .بينما
تتوفــر
يف الصحافــة الرقميــة ،ال ّ
يف الغالــب إمكانيــة العناويــن
الثنائيــة مــن ســطرين ،ال ســيما
أن الجريــدة ملزمــة بعنــوان واحــد
يظهــر عنــد مشــاركة الرابــط يف
الشــبكات االجتماعيــة أو ألرشــفته
يف محــركات البحــث .وحتــى لــو
اســتدعت الضــرورة عنوانــا ثنائيــا،
فاملحــ ّرر يكتبــه يف ســطر واحــد.
لذلــك تجنــح املواقــع اإللكترونيــة
نحــو االختــزال يف العنونــة ،مــع ما
يســتدعيه ذلــك مــن حــرص شــديد
ىلع اتســاق العنــوان مــع النــص،
بيــد أن هذا االختــزال الشــديد كثيرا
مــا يتحــول إلــى تقصيــر للعنــوان
ممــا ُيض ّيــع تفاصيــل مهمــة،
ّ
ومــن ذلــك عــدم ذكــر املصــادر
التــي ُتنســب إليهــا املعلومــة أو
التصريحــات ،أو عــدم اإلشــارة إلــى
مــكان الواقعــة ،أو تقديــم عناويــن
شــاملة (يســميها عبــد الوهــاب
الرامــي عناويــن اإلطــار) ،أو االقتصــار
ممــا
ىلع جــزء مــن الســياقّ ،
يخلــق االلتبــاس وال يتناســب مــع
املوضوعيــة املطلوبــة.

السبيل إلى
عناوين
رقمية ج ّيدة
مــن الصعــب أن ندعــي امتــاك
وصفــة ســحرية لعناويــن صحفيــة
قويــة يف الصحافــة الرقميــة،
فالثابــت أن اكتســاب مهــارة العنونة
الجيــدة يأتــي مــع الخبــرة املهنيــة،
وال يمكــن ملجــرد قواعــد مكتوبــة
أن تمنــح ألي كان إمكانيــة النجــاح

يف تحــدي العنــوان القــوي .ويتعــزز
ذلــك مــع حقيقــة أن الصحافــة
الرقميــة ال تــزال تعيــش مراحلهــا
األولــى بالنظــر إلــى حداثتهــا
النســبية ،لذلــك خلــت الكثيــر مــن
مؤلفــات الصحافــة حــول العنــوان
مــن اإلحاطــة بمعاييــر العنــوان
الرقمــي الناجــح.
وزيــادة ىلع معاييــر العنونــة
الناجحــة التــي ذكرهــا الرامــي
أعــاه ،وتنطبــق كذلــك ىلع
العنــوان الرقمــي ،يمكــن أن نضيــف
خمســة معاييــر لجعــل هــذا
العنــوان أكثــر قــوة:
 .1تطويــر امللــكات الصحفيــة :يمكن
القــول إن تطويــر ثقافــة العنونــة
الصحفيــة ينطلــق أساســا مــن
اإلملــام بقواعــد الكتابــة الصحفيــة
وأخالقياتهــا ،فاســتيعاب هــذه
القواعــد واألخالقيــات ينعكــس
إيجابيــا ىلع طريقــة تحريــر
العناويــن .ومــرد ذلــك أن هــذه
تعــد جــزءا مــن العمليــة
األخيــرة
ّ
الصحفيــة التــي تبــدأ مــن تجميــع
املعلومــات ثــم تحريرهــا وبعدهــا
إيصالهــا إلــى املتلقــي ،والصحفــي
يطــور إمكانياتــه املهنيــة
الــذي
ّ
تصيــر قابليتــه لصياغــة عناويــن
جيــدة أمــرا يســيرا ،ألنــه ركــز ىلع
األســاس ،أي الــزاد املهنــي الرصيــن،
وبعدهــا يمكنــه أن يركــز أكثــر ىلع
متطلبــات الوســيط اإللكترونــي.
 .2التمــ ّرن ىلع االختــزال الشــديد،
وذلــك عبــر حــذف كثــرة أدوات
الربــط والكلمــات املكــ ّررة ،ووضــع
عنــوان تركيبــي يف حالــة وجــود
تصريحــات مــن مصــادر متعارضــة
داخــل املــادة ،عــوض أن يتضمــن
العنــوان جــزءا مــن كالم كل مصــدر.
ويمكــن االعتمــاد ىلع مــا تقولــه
الصــورة الرئيســية لتقليــل حجــم

العنــوان ،ومــن ذلــك االكتفــاء
بلقــب الشــخصية املحــا َورة ووضــع
صورتهــا بــدل كتابــة اســمها الكامل
وصفتهــا يف العنــوان ،كمــا يمكــن
االســتعانة بــأول جملــة مــن املــادة
لذكــر تفاصيــل تعطــي للعنــوان
داللــة أكبــر ،فعنــد مشــاركة املــواد
يف الشــبكات االجتماعيــة ،يمكــن
للمتلقــي أن يقــرأ أول جملــة
مــن املــواد دون النقــر عليهــا،
ممــا يتيــح فهمــا أكبــر لطبيعــة
ّ
املوضــوع قبــل النقــر عليــه.
 .3اســتخدام الكلمــات املفاتيــح:
العنــوان يســتمر مصاحبــا للمــادة
الصحفيــة يف محــركات البحــث،
يتحــول إلــى مرجــع
ويمكنــه أن
ّ
ملعلومــة يبحــث عنهــا النــاس
يف هــذه املحــركات ،لذلــك مــن
األفضــل اســتخدام كلمــات مفاتيــح
قويــة تعرفهــا محــركات البحــث،
خاصــة أســماء الشــخصيات واألماكن
واملؤسســات.
 .4اســتخدام األرقام :تفضل محركات
البحــث العناويــن التــي تتوفــر ىلع
أرقــام تختــزل معلومــات كثيــرة،
مــن ذلــك مثــا« :خمســة أفــام
حققــت أىلع إيــرادات لهــذا العام»
أو «عشــرة مؤشــرات تربــط مورينيــو
بمانشســتر يونايتــد» .صحيــح أن
هــذه املــواد ليســت إخباريــة،
وكثيــرا مــا ترتبــط بمجــال الترفيــه،
ّ
وتمكنــه مــن
لكنهــا تجــذب القــارئ
توســيع معارفــه ،ويكــون أفضــل لــو
ارتبطــت هــذه األرقــام بكلمــات مــن
قبيــل أفضــل ،أقــوى ،أكثــر ،لكــن
شــريطة أن يرتبــط هــذا التقييــم
بمصــادر لهــا مصداقيــة عــوض أن
تدخــل يف اإلثــارة املجانيــة.
 .5تحديــث معطيــات العنــوان:
خالفــا للعنــوان يف الجريــدة
املطبوعــة ،ىلع الصحفــي العامــل

يف جريــدة رقميــة أال يجــد حرجــا
مــن تحديــث معطيــات العنــوان
يف حــال وقــوع أي جديــد ،ال ســيما
عنــد تغطيــة األحــداث املتجــددة،
فمثــا عنــد تغطيــة عــدد ضحايــا
هجــوم مــا ،ال يصــح اإلبقــاء ىلع
الرقــم القديــم عنــد ورود رقــم
جديــد ،فذلــك يؤثــر ىلع مصداقية
املؤسســة عنــد إيجــاد القــارئ
للرابــط عبــر محــركات البحــث،
حتــى لــو نشــرت املؤسســة
مــادة جديــدة تتوفــر ىلع األرقــام
الصحيحــة.
ختامــا ،يبقــى مــن الضــروري التأكيد
ً
أن جنــوح بعــض املؤسســات
الصحفيــة عــن قصــد إلــى ارتــكاب
إخــال بقواعــد كتابــة العنــوان،
يعــود إلــى رغبتهــا يف تحقيــق
تــوازن مالــي ،بمــا أن الصحافــة
الرقميــة تبقــى مجانيــة يف
غالبيتهــا ،وبالتالــي تعتمــد ىلع
عــدد الزيــارات لجلــب املعلنيــن،
غيــر أن اإلصــرار ىلع جــذب القــراء
بأســاليب غيــر احترافيــة يضــ ّر
باملؤسســة ويخــدش صورتهــا لــدى
القــراء.
وعمومــا ،فعلــى املواقــع والصحــف
أن تتفهــم حقيقــة تاريخيــة ،أن
نســبة القــراء الذيــن يكتفون بقــراءة
العنــوان كانــت وســتبقى أكبــر مــن
نســبة مــن يقــرؤون املــادة ،فحتــى
عندمــا يشــتري القــارئ الجريــدة
املطبوعــة ويكــون لديــه متســع من
الوقــت لقــراءة كل موادهــا ،يتحاشــى
قــراءة كل شــيء ويعتمــد ىلع
العنــوان بوصلــة لتحديــد حاجياتــه،
ومتــى اختلــت هــذه البوصلــة،
فالعالقــة بيــن القــارئ والصحافــة
ســتتأثر ،وســيتحول عنــوان غيــر
مهنــي إلــى رصاصــة جديــدة تنخــر
جســد الصحافــة الــذي يعانــي كثيــرا
مــن الثقــوب.
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وروحانيــات الســماء .باختصــار
كنــت ىلع نقيــض مباشــر وحــاد
مــع املــكان الذاهــب إليــه .هكــذا
قادتنــي أفــكاري املســبقة إلــى
االســتنفار لخــوض مــا أســميته
يومهــا مغامــرة مجنونــة.

كانــت املــرة األولــى التــي أركــب
فيهــا طائــرة ،ولــم أكــن أعــرف
مــا الــذي ســأفعله بالضبــط
حيــن تهبــط يف مطــار مهــر
آبــاد الدولــي بالعاصمــة اإليرانيــة
طهــران ..ســرحت بــي أفــكاري
املســبقة فوجــدت نفســي أذهــب
إلــى مــكان ال يشــبهني يف شــيء ،لــم أكــن أعــرف أنــي سأســتقر يف
فلــم تكــن إيــران يومــا ىلع خارطة طهــران ،وأن املدينــة ســتعجبني
وســأصبح فيهــا صحفيــا عربيــا
خياراتــي شــبه املعدومــة.
متخصصــا بشــؤونها ،وأنــي
يف ســن مــا قبــل العشــرينات ســأخترق تاريــخ هــذا البلــد الجدلي
بعــام فقــط ،كنــت شــابا يتبنــى ثقافيــا وحضاريــا وسياســيا ودينيــا
اليســار أيدولوجيــا ومنهــج حيــاة ..واجتماعيــا ،واألهــم أنــي ســأخوض
شــابا ينتمــي إلــى املعرفــة أوال تجربــة األفــكار املســبقة بأقســى
ويفضــل الحديــث عــن أخطــاء صورهــا وأكثرهــا عنصريــة تجــاه
وخطايــا األرض ال عــن غيبيــات قوميتــي وتاريخــي وحضارتي ،وأني

ســأجلس يومــا -كمــا أفعــل اآلن-
لكتابــة هــذه التجربــة الصحفيــة
التــي تحمــل مــن التناقــض الكثيــر،
ممــا يجعلهــا إحــدى أهــم تجاربــي
كصحفــي عربــي مقيــم يف إيــران.
كنــت قــد تخرجــت حديثــا مــن
الجامعــة ألحمــل شــهادة يف
الصحافــة واإلعــام ،واعتــدت
التــردد عليهــا للتجــول يف
مكتبتهــا وحضــور محاضــرات غيــر
ملزمــة ألحــد مستشــاري الرئيــس
محمــد خاتمــي يومهــا حــول حــوار
الحضــارات وتأثيرهــا يف السياســات
الدوليــة واإلقليميــة إليــران .ويف
الجلســة األولــى لهــذه املحاضــرات،
بــدأ املستشــار الرئاســي بالتعــرف
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إلينــا واحــدا واحــدا ،وحيــن وصــل
إلــي دار بيننــا هــذا الحــوار:

يف الكليــة الجامعيــة .كان آزاد يمثــل
الشــق األكثــر ســوءا يف مســاحة
األفــكار املســبقة التــي يمكــن لهــا
أن تشــوش الفــرد بشــكل دائــم ،فقد
كان ســلبيا تجــاه كل ما يخــص العرب
لغــة وثقافــة وأدبــا وحضــارة ،وكان
يســعى جاهــدا للمجاهــرة بذلــك
ويجتهــد يف تشــويه هــذه القومية
بشــكل مســتفز ومتعمــد.

 صحيــح أنــي مــن اختــار الصحافــة،لكنــي لــم أختر إيــران بــل كانــت أحد
خياراتــي اإلجباريــة التــي تصالحــت
معهــا وألفتهــا وألفتنــي.

يف أول تمــاس لغــوي غيــر مقصــود
مــع آزاد حيــن مــررت بــه يف أحــد
ممــرات الجامعــة ،نظــرت إليــه ودون
تــردد قلــت لــه:
 هــل مــا زال كلــب أصفهــان يشــرباملــاء البــارد؟
 ماذا تقصد يا عبد القادر؟ ألــم تســمع مــا قالــه الشــاعرالفارســي الكبيــر أبــو القاســم
الفردوســي عــن العــرب يومــا يــا آزاد؟
عــرب در بيابــان آب نــدارد وســك
أصفهــان آب ســرد مــى خــورد
(العــرب يف الصحــراء بال مــاء وكلب
أصفهان يشــرب املــاء البارد)
كان آزاد مــن الصحفييــن الشــباب
الذيــن يثقــون بلغتهــم وحضارتهــم
وثقافتهــم وقوميتهــم ،فلــم يتــردد
يف الــرد:
 نعم ما زال كذلك. ًإذا دعنــا نذهــب ســوية إلــى
أصفهــان لنشــرب املــاء البــارد هنــاك
مــع كلــب الفردوســي ،ويف الطريــق
ســأحدثك عــن الصحــراء وجمالهــا
وأســرارها ،ســأحدثك أيضــا عــن ذئــب
الفــرزدق ،فليــس باملــاء البــارد وحده
يحيــا اإلنســان يــا صديقــي.

أهــا ..إذا أنــت لســت إيرانيــا يــا عبــد
القــادر.
 كال لســت إيرانيــا ..أنــا فلســطينيالجنســية يــا دكتــور.
 ملــاذا اختــرت إيــران لدراســةا لصحا فــة ؟

فجــأة ودون أي مقدمــات ،دوى صــوت
يف القاعــة بنبــرة لغمــت املحاضــرة
بالكامل:
 مــن سيســتقبل عربيــا فلســطينياللدراســة مجانــا دون مقابــل غيــر
إيــران؟ ..لألســف هــذه هــي حالنــا يــا
دكتــور.
كان ذلــك شــابا يدعــى آزاد (وتعنــي
الح ـ ّر)،
الكلمــة يف اللغــة الفارســيةُ :
وكان كالمــه قاســيا وعنصريا بشــكل
فــج ومباشــر ،ممــا اضطــر الدكتــور
للتدخــل وإســكاته وتغييــر املوضــوع
كليــا .للحقيقــة لــم تزعجنــي كلمات
آزاد ولــم تســتفزني ،حتــى إنــي لــم
أتفــوه بكلمــة واحــدة .مــن بــاب
الفضــول فقــط أدرت رأســي ونظــرت
إليــه ألعــرف مــن هــو ..لــم يزعجنــي
آزاد ألنــي لــم أقــدم يومــا نفســي
ىلع أنــي عربــي أو فلســطيني أو
مســلم أو ســني ،وهــذا جعــل معركة
األفــكار املســبقة أســهل علــي
قليــا مــن زمــاء لــي كان أغلبهــم
مــن «اإلســاميين» الذيــن اصطدمــوا
باملجتمــع اإليرانــي مــن جهتيــن:
األولــى قوميــة لهــا عالقــة بالعــرب،
والثانيــة مذهبيــة لهــا عالقــة
بثنائيــة الســنة والشــيعة واألحقيــة
التاريخيــة بتمثيــل اإلســام كديــن.
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قــررت خوض التجربة ال لشــيء إال ألرى
جديــة وتماســك أفكارنــا املســبقة
كصحفييــن بشــكل خــاص وكبشــر
بشــكل عــام ،لهــذا اقتربــت أكثــر
مــن آزاد ،خاصــة حيــن علمــت أنــه
صحفــي مميــز ومثقــف لــه كتابــات
يستشــهد بهــا طــاب الصحافــة

كان آزاد يتجاوزنــي وىلع وجهــه
عالمــات دهشــة ،حيــن اقتربــت منه
وهمســت قــرب أذنــه قائــا:
 باملناســبة أال تقــرأ الصحــف يــا آزاد،فالحديــث يتزايــد عــن جفــاف نهــر
أصفهــان حتــى إن بعــض التقاريــر
تشــير إلــى أنــه لــم يعــد موجــودا..
يــا لكلــب الفردوســي املســكين.
كان آزاد صحفيــا بلغــة راقيــة يف
ويقــدر جيــدا مــا
الكتابــة ،يعــرف
ّ
يســمعه ..هكــذا بدأنــا حربــا بــاردة
عنوانهــا األفــكار املســبقة عــن
بعضنــا البعــض ..لقــد كانــت حربــا
بــاردة جــدا أســلحتها أدوات الصحافة،

لكنهــا لــم تكــن قــذرة.
يف قــادم األيــام ســيرفع آزاد الســقف
ليهاجمنــي عالنيــة يف قوميتــي
وعروبتــي وأمــام الجميــع ..لــم أكــن
أرغــب يف منحــه مــا يريــد ،كأن
يســتفزني ألهاجــم بــدوري الفــرس
والحضــارة الفارســية ليظهــر هــو أمام
العامــة كمــن يدافــع عــن قوميتــه
وبــاده وحضارتــه ،األمــر الــذي يعنــي
الكثيــر يف مجتمــع كاملجتمــع
اإليرانــي ،لهــذا كنــت أتجاهلــه جــدا
يف العلــن وأقتــرب منــه جــدا حيــن
يكــون وحــده.
ـس آزاد بذلــك ،لهــذا تــرك البــاب
أحـ َّ
مواربــا كــي أدخــل ولــو قليــا
إلــى مســاحات عنصريتــه وأفــكاره
املســبقة عــن العــرب ،جيــران
إيــران التاريخييــن وشــركائهم يف
الحضــارة والتاريــخ والديــن والجغرافيــا
واالقتصــاد.
كان مفاجئــا جــدا ذلــك االتصــال
الهاتفــي حيــن رد الشــخص ىلع
الطــرف اآلخــر مــن الخــط:
 مرحبــا عبــد القــادر ..معــك آزاد..مــا رأيــك يف فنجــان قهــوة وبعــض
الحديــث ،أو لنقــل فصــا جديــدا مــن
املجابهــة الحضاريــة؟
لــم أتــردد يف قبــول دعــوة آزاد
حيــث كنــت ســأراه للمــرة األولــى
خــارج أســوار الجامعــة وبدعــوة
منــه أيضــا ..مــا إن انتهــت املكاملــة
حتــى شــعرت بــأن املعركــة انتهــت
أيضــا ،وأن الحــرب البــاردة بينــي
وبيــن األفــكار املســبقة قــد وضعــت
أوزارهــا ،واألهــم أنــي انتصــرت يف
هــذه املعركــة كصحفــي وإنســان،
وأن كل مــا تبقــى هــو عمليــة إخــراج
هــذا النصــر بطريقــة ال تســتفز آزاد،
بــل تجعــل منــه صديقــا ولــو بحــذر.
دلفــت إلــى داخــل املقهــى الــذي
اختــاره آزاد بعنايــة ..كان يف جانــب
مــن املدينــة يظهــر مفاتــن البــاد
وحضارتهــا وتاريخهــا العريــق ،وكان
مليئــا بالصحفييــن والســينمائيين
والكتــاب والشــعراء وغيرهــم ممــن
يســميهم البعــض النخبــة الثقافية،
مــع تحفظــي ىلع هــذا املصطلــح
غيــر الدقيــق .حيــن وقــع نظــري
ىلع آزاد ،كان يجلــس يف ركــن منــزو

قليــا ،كمــن قــرر وقــف كل العمليات
االســتعراضية ويف يديــه ديــوان
مترجــم للشــاعر العراقــي مظفــر
النــواب ..ألقيــت عليــه الســام ودون
مصافحــة جلســت قبالتــه مباشــرة
عــن عمــد مســبق ،متجاهــا ســؤاله
عــن ســبب قراءتــه لشــعر النــواب.
كان ذلــك عــام  ٢٠٠٧حيــن بــدأ آزاد
كالمــه بســؤال ملغــم ال يخــرج إال من
صحفــي متمــرن ومتابــع ويعــرف أين
يقــف ومــاذا يقــول:
 مــا الــذي يجــري يف غــزة يــا عبــدالقــادر؟ ملــاذا يقتــل الفلســطينيون
بعضهــم البعــض؟ حمــاس
تقتــل الفتحاوييــن وفتــح تقتــل
الحمســاويين؟ مــاذا بشــأن عدوكــم
إســرائيل؟ مــا الفائــدة مــن أن نبقــى
ندعمكــم وأنتــم ال ترحمــون بعضكــم
بعضــا؟
للحقيقــة أقــول اليــوم بأن ســؤال آزاد
هــذا فاجأنــي ووضعنــي يف وضــع
محــرج كصحفــي يشــق طريقــه يف
املهجــر ،ولألمانــة أقــول بأنــي لــم
أمتلــك جوابــا مقنعــا يومهــا ،وليــس
لــدي جــواب مقنع اليــوم أيضا يفســر
مــا جــرى ،لكــن وبشــيء مــن الحيلــة
وســرعة البديهــة التــي ال أعــرف مــن
أيــن داهمتنــي حينهــا رددت:
 هــو التاريــخ يعيــد نفســه يــا آزادلكــن بشــكل مختلــف وأمام عدســات
املصوريــن وىلع الهــواء مباشــرة..
ألــم يقتــل رســتم ســهراب يف
األســطورة الفارســية يف الشــهنامه؟
ألــم يفعــل ذلــك حيــن اندلعــت
الحــرب ،يومهــا قتــل األب ابنــه مــن
حيــث ال يــدري ..ولــو كانــت هنــاك
فضائيــات وقتهــا لبقــي هــذا الخبــر
عنوانــا رئيســيا أليــام كمــا هــو حــال
الفلســطينيين اليوم ..لســنا اســتثناء
يــا صديقــي.
ابتســم آزاد وكانــت هــذه املــرة
األولــى التــي أراه فيهــا مبتســما وهو
ـدق ّ
يف بعينيــن تخلــوان تمامــا
يحـ ّ
ـد ،وبصــوت عــادي جــدا ال
مــن أي تحـ ٍّ
يبشــر بمعركــة جديــدة قــال:
 يــا لــك مــن أجنبــي يا عبــد القــادر،تعرفنــا جيــدا وبشــكل عميــق أيضا.
 هــي اللغــة يــا آزاد ،منــذ تعلمــتالفارســية باتــت تشــكل جــزءا ال بأس
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بــه مــن أحالمي ليــاُ .مـ َّ
ـذاك ،وضعت
كل أفــكاري املســبقة جانبــا وتعرفت
إلــى إيــران كتجربــة شــخصية
باملعنييــن املعــريف والتجريبــي.
وكمســتغل لفرصــة ربمــا ال تتكــرر
باغتــه قائــا:
 ملــاذا ال تفعــل الشــيء ذاتــه يــاآزاد؟ ..تتعلــم اللغــة العربيــة جيــدا
وتغــدو قــادرا ىلع تقديــم نمــاذج
حقيقيــة لعنصريتــك ودعــم أفــكارك
الســلبية عنــا بأمثلــة حيــة مــن
تاريخنــا كعــرب ،فنحــن أمــة لهــا
أخطــاء أيضــا وبعضهــا كبيــر جــدا،
وســيحلو لــك أن تتغــزل بهــا أينمــا
ذهبــت.
 ملــاذا أتعلــم اللغــة العربيــة وأنــا الأحبهــا؟ وكيــف ســأتعلمها أصــا وأنا
ال أشــعر بحــب تجاههــا؟
 وملــاذا ال تحبهــا يــا آزاد؟ هــذاموقــف مســبق مبنــي ىلع جهــل،
فأنــت ال تعرفهــا أصــا حتــى تكرهها
أو تحبهــا ،لــم ال تجــرب؟
 ال أحبهــا ألنــي أحــب نقيضهــا (أيالفارســية) ،خاصــة أن العربيــة لوثــت
لغتنــا بالكثيــر مــن املفــردات! أحــب
الفارســية األصيلــة وأولئــك الشــعراء
الكبــار الذيــن أنصفوهــا.
 إذن أنت تحب الفردوســي وســعديوحافــظ الشــيرازي والخيــام وصائــب
والتبريــزي( ..عــن قصــد عــددت لــه
عــددا كبيــرا مــن الشــعراء الكبــار
والتاريخييــن).
 نعــم أحــب هــؤالء طبعــا وبــدأتأحــب معرفتــك لهــم أيضــا.
 إذن اســمع يــا آزاد مــا قالــه حافــظالشــيرازي حيــن قــرر أن يكتــب شــعرا
جميــا:
أال أيهــا الســاقي أدر كأســا وناولهــا
كــه عشــق آســان نمــود أول ولــى
أفتــاد مشــكلها
كيــف بإمكانــك أن تحــب الشــطر
الثانــي فقــط وتكــره الشــطر األول
مــن بيــت الشــعر هــذا؟ أنــت عالــق
فقــط يف حــب الشــطر الثانــي
ولديــك أفــكار مســبقة حــول الشــطر
األول ،وتمــارس كل أنــواع الســلبية
لشــيطنة لغــة أراد لهــا الشــيرازي أن
تكــون فاتحــة لشــعره ..ال أفهــم كيف
تحــب الشــيرازي وتكــره شــعره؟
لــم يجــب آزاد ىلع كرة األســئلة التي
رميتهــا يف وجهــه ،بــل اكتفــى
ـم باملغــادرة
بالنهــوض ..ابتســم وهـ َّ

السنة األولى  -خريف ٢٠١٦

قبــل أن يدعونــي لدفــع الحســاب.
تكــررت الجلســات مــع آزاد حتــى
باتــت أســبوعية تقريبــا ،وباتــت أكثــر
عمقــا وأكثــر عنصريــة وتحديــا وأكثر
صراخــا ،وصاحبهــا غضــب منــي ومن
آزاد حتــى بــات يعــرض علــي كتاباته
العنصريــة عــن العــرب التــي كان
ينشــرها باســم مســتعار يف مواقــع
فارســية وصحــف أغلبهــا نخبويــة
وتعتنــي بالنقــد والتحليــل أكثــر منه
باألخبــار اليوميــة.

يســتعد لقضــاء إجازته الســنوية يف
طهــران ..هكــذا اتفقنــا ىلع اللقــاء.
حيــن رأيتــه قــال لــي مــا لــم أتوقــع
ســماعه بتاتــا ،قــال لــي بعربيــة
واضحــة ولكنــة رائعــة:
ُ
غيــرت رأيــي يــا صديقــي،
 لقــدنعــم أنــا اآلن أحــب العربيــة لغــة
وحضــارة وثقافــة وأدبــا أيضــا ،فأنــا

الصحــف العربيــة ،ومــد إلــي بآخــر
مقالــة كتبهــا ..مقالــة مطبوعــة
عنوانهــا «صديقــي العربــي».
كنــت فرحــا بانتصــار آزاد ىلع
عنصريتــه وأفــكاره املســبقة عنــي
وعــن عروبتــي ،لكــن مــا لــم أكــن
أعرفــه هــو أن ســنوات عجافــا كانــت

أمثــال آزاد قبــل أن ينتصــروا ىلع
أفكارهــم املســبقة؟
أخطــر مــا يف األفــكار املســبقة
أنهــا تعيــد بنــاء التاريــخ بســوداوية
ال حــدود لهــا ،وتصنــع الحاضــر
بــأدوات األيدولوجيــا املقيتــة،
وتتوقــع مســتقبال قائمــا ىلع

األفــكار وتصحيحهــا يف ذهنيــة
املجتمــع وأفــراده ،تصبــح الصحافــة
ووســائلها أكبــر مــروج لتلــك األفــكار.
وهكذا نكون قد فخخنا ساحاتنا
اإلعالميــة بألغــام األيدولوجيــا
وســممنا الجمهــور بأفــكار مض ّللــة،
وخلقنــا مجتمعــا يبحــث عــن واقــع

يف إحــدى الجلســات كان آزاد أكثــر
هــدوءا وأقــل عنصريــة وأكثــر إصغــاء،
وبــدأ يبــدي إعجابــه ببعــض الكتــاب
العــرب وبعــض الشــعراء وبعــض
الكتــب التــي كنــت قــد ز ّودتــه بهــا
ولــم أكــن أتوقــع أنــه ســيقرؤها أصال،
كمــا أنــه أسـ ّر لــي يومهــا بأنــه يفكر
يف زيــارة دمشــق وبيــروت والقاهــرة
وأنــه بــدأ يفكــر جديــا يف تعلــم
العربيــة كلغــة فقــط.
خــال عــام تقريبــا أثبــت آزاد أنــه
قــادر ىلع التعلــم بســرعة رهيبــة
وبشــكل لــم أره مــن قبــل ،ففــي
منتصــف العــام  ٢٠٠٨كان يتقــن
العربيــة بشــكل جيــد ،وكنــت أنــا
أســتعد ملغــادرة إيــران نهائيــا إلــى
دبــي للعمــل هنــاك يف الشــق
اإلخبــاري مــن تلفزيــون دبــي ..يف
أحــد شــوارع العاصمــة وقــف آزاد
يحدثنــي بالعربيــة العاميــة قائــا:
«عــن جــد عبــد القــادر كانــت تجربــة
عاصفــة وجميلــة ،أنــا مســرور اآلن
لخوضهــا ،اليــوم أنــا بحكــي عربــي
بــس انتبــه هــذا ال يعنــي أنــي
أحــب العــرب ،فلألمانــة أنــا أحــب
عبــد القــادر العربــي والعربيــة كلغــة
فقــط ،أمــا العــرب كعــرق وحضــارة
فذلــك شــيء آخــر».
قلــت لــه :ال بــأس يــا آزاد فهــذا
يكفــي ..يومهــا غــادرت البــاد
وأقمــت يف دبــي وانقطــع االتصــال
معــه إال مــن ســام عابــر بيــن حيــن
وآخــر دون الخــوض يف أيــة تفاصيل.
يف منتصــف العــام  ٢٠١٠كنــت
أســتعد للعــودة إلــى طهــران للعمــل
مــع شــبكة الجزيــرة كمراســل لهــا
يف إيــران ،يومهــا تواصلــت مــع
آزاد وعرفــت أنــه يف أســتراليا وأنــه
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أقــرأ ملحمــود درويــش ونــازك
املالئكــة وبلنــد الحيــدري وعبــد
الوهــاب البياتــي وأنســي الحــاج
وأدونيــس وغيرهــم ،وأســمع الطــرب
ألم كلثــوم وأحــب أغانــي نانســي
وإليســا وكاظــم ..وع ـ ّرج ىلع أســماء
ال أعرفهــا ولــم أســمع بهــا مــن قبــل،
كمــا قال لــي بأنــه يكتــب يف بعض

تســتعد إلعــان حضورهــا ..ســيكون
أغلــب العــرب واإليرانييــن خاللهــا
ىلع طــريف النقيــض تمامــا يف
صــراع سياســي اســتعملت فيــه
كل أدوات الحضــارة والتاريــخ والديــن
والثقافــة واألدب لتشــويه اآلخــر،
واألهــم :كــم ســيولد يف طهــران
والعالــم العربــي مــن مئــات مــن

هاتيــن النقطتيــن .واألكثر خطــورة أن يطابــق أفــكاره املســبقة ،ال عــن
يكــون مصــدر هــذه األفكار املســبقة أفــكار تع ّبــر عــن الواقــع الحقيقــي.
ـي نفســه ،فهنــا تنجــح هذه
الصحفـ َّ
األفــكار يف ارتــداء ثــوب املعلومــة وقتهــا نكون قــد خســرنا كصحفيين
وأقنعــة الحقائــق لتصبــح مســلمات وخســرنا كمجتمــع ،واألهــم أننــا
تحــدد مفاصــل العمليــة اإلعالميــة ســنكون قــد فشــلنا يف معركــة
ـو َهنا.
ـو ْهناه وشـ َّ
برمتهــا ،فبــدال مــن أن تكــون مهمــة اآلخــر ..اآلخــر الذي شـ َّ
الصحافــة والصحفييــن تعديــل هــذه
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العالم العربي
يدون من جديد
ِّ
صباح حمامو

يف فترة ما بعد الربيع ،عاد التعبير عن الرأي مرة أخرى إلى املساحات االفتراضية سواء عن
طريق املدونات أو الصفحات الشخصية للمدونين ىلع وسائل التواصل االجتماعي لظروف
سياسية معروفة.
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ساســة بوســت ونــون بوســت وهافينغتــون بوســت
ومدونــات الجزيــرة مباشــر ومدونــات ســكاي نيــوز
عربيــة وأخيــرا مدونــات الجزيــرة.

 .1ارتداد النشاط والتفاعل مرة أخرى إلى
الساحات االفتراضية بعدما انتقل إلى
الساحات الحقيقية:

ظهــرت تلــك املنصــات ىلع ســاحة اإلعــام العربــي
بصــورة متتابعــة لتؤكــد ىلع الــدور البــارز ملحتــوى
املدونــات اإلعالمــي يف فتــرة الثــورة التقنيــة ،ولتؤثــر
وتنقــل األفــكار واملشــاعر والقصــص بعدمــا اندحــرت
مــع مــد طوفــان وســائل التواصــل االجتماعــي الــذي
بــدأ مــع ظهــور الفيســبوك عــام  2004ثــم تويتــر
عــام  2006ثــم عشــرات التطبيقــات ومواقــع التواصــل
االجتماعــي األخــرى.

يف الســنوات األولــى إلرهاصــات الربيــع العربــي التــي
امتــدت مــن بدايــة األلفيــة الثانيــة ،شــكلت املدونــات
منصــات للتعبيــر الحــر عــن الــرأي مــن أجــل نشــر
الوعــي حــول قضايــا املجتمــع والحريــات واالنتهــاكات.
فحينمــا بــدأ الحــراك يف تونــس ومصــر وســائر الــدول
العربيــة ،كانــت وســائل التواصــل االجتماعــي التــي
اســتخدمها النشــطاء والكتــاب هــي الســاحة األبــرز
التــي طغــت ىلع املســاحة التــي كانــت للمدونــات،
إلــى جانــب تحــول هــام يف املعادلــة ،بعدمــا انتقلت
الفــرص املتاحــة للتعبيــر عــن الــرأي مــن العوالــم
االفتراضيــة إلــى الحقيقيــة يف الشــوارع واملياديــن
ووســائل اإلعــام ،وأيضــا املؤسســات الرســمية املعبرة
عــن الشــعب .وكان النشــطاء يســتخدمون مصطلــح
« »Downloadلإلشــارة إلــى أن الثــورة قــد تــم تحميلها
مــن العالــم االفتراضــي إلــى العالــم الحقيقــي.

عــادت منصــات التدويــن لتضــم الجميــع ..اإلعالمــي
الالمــع وطالــب الثانــوي وربة املنزل والسياســي واألســتاذ
الجامعــي ..لــم يطــرح الســؤال أبــدا :ملــاذا تراجعــت
مكانــة املدونــات يف عصــر السوشــيال ميديــا؟ ألنــه من
الطبيعــي أن تأخــد وســيلة إعالميــة جديدة من وســيلة
أخــرى ،لكــن الســؤال اآلن يطــرح وبقــوة :ملــاذا اآلن بعــد
ســنوات عديــدة مــن االختفــاء ،تعــود املدونــات لتحتــل
واآلن يف فتــرة مــا بعــد الربيــع يبــدو أن األمــر ارتد إلى
هــذه املســاحة يف ســاحات اإلعــام؟
املربــع صفــر ،ليــس فقــط يف مســاحات السياســة
وإنمــا يف مســاحات التعبيــر ،فعــاد التعبيــر عــن الــرأي
ربما يرجع هذا اإلقبال يف
مــرة أخــرى إلــى املســاحات االفتراضيــة ســواء عــن
اللحظة الراهنة إلى عدة أسباب،
طريــق املدونــات أو الصفحــات الشــخصية للمدونيــن
ىلع وســائل التواصــل االجتماعــي لظــروف سياســية
منها:
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جموع املتظاهرين املصريين يف ميدان التحرير بالقاهرة ،انتقلوا من
االحتجاج ىلع مواقع التواصل االجتماعي إلى الواقع 11( .فبراير/شباط
 – 2011رويترز)
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معروفــة .وهــذه املنصــات
الجديــدة للتعبيــر عــن الــرأي تكفــل
للمــدون ظهــورا أكبــر مــن ظهــوره
ىلع مســاحته الشــخصية فقــط.

 .2فوضى املحتوى ىلع مواقع
التواصل االجتماعي:
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برغــم النجــاح الكبيــر الــذي حققته
مواقــع التواصــل االجتماعــي،
ســواء يف عــدد املســتخدمين
(ىلع ســبيل املثــال يســتخدم
الفيســبوك شــهر ًيا  1.7مليار إنســان
مــن أصــل  7.4مليــارات يعيشــون
ىلع ظهــر كوكبنــا) ،أو يف األربــاح
التــي تحققهــا الشــركة ( حققــت
شــركة الفيســبوك أرباحــا مقدارهــا
 17مليــار دوالر عــام  2015وحــده)،
فــإن أبــرز موقعيــن لإلعــام
االجتماعــي يفتقــدون تقنيــة
البحــث التــي تســهل الوصــول
غلــى محتــوى بعينــه بســرعة
وســهولة ،وتفتقــر إلــى أدوات
تســهل ذلــك باســتثناء أداة الوســم
(هاشــتاغ) ،ممــا يعــوق إمكانيــة
العــودة إلــى محتــوى بعينه وســط
متاهــة املحتــوى املوجــودة ىلع
مواقــع وتطبيقــات الفيســبوك
وتويتــر وإنســتغرام ،ممــا يجعــل
املدونــات هــي الوســيلة األمثــل
للمحتــوى التراكمــي.

السنة األولى  -خريف ٢٠١٦

بعــض املواقــع إلــى وصــات
للصفحــات الشــخصية للك ّتــاب
ىلع عــدد مــن مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،فاملدونــات تســهم
إلــى حــد كبيــر يف تســليط الضــوء
ىلع الكاتــب ،مــع حــرص عديــد
مــن املنصــات ىلع نشــر صورتــه
الشــخصية ىلع مواقــع التواصــل
مرفقــة بتدوينتــه.

تحــدث يف مشــرق الوطــن العربي.
ويبــدو أن أحــدث هــذه املنصــات
يف العالــم العربــي -مدونــات
الجزيــرة -أدركــت ذلك التحــدي قبل
االنطــاق وســعت لتجــاوزه ،ويؤمــل
أن يمتــد التنــوع الجغــرايف إلــى
أبعــد مــن ذلــك فتظهــر أصــوات
مــن األقليــات يف العالــم العربــي
كاألكــراد واألمازيــغ والنوبييــن

تحديات تواجه منصات التدوين يف العالم

العربي

 .1التنوع
الجغرايف:

ثــراء وتنــوع الخلفيــات الثقافيــة
والظــروف االجتماعيــة والسياســية
للقــارئ يف الوطــن العربــي
وخارجــه أمــر قــد يعتبــره البعــض
ميــزة كبيــرة ،لكنــه يف ذات
الوقــت تحــد كبيــر ألنــه يحتــم
انعــكاس هــذا التنــوع ىلع نوعيــة
املحتــوى املقــدم ىلع منصــات
التدويــن .وهــو أمــر تحقيقــه
ليــس ســهال كمــا رصدنــا يف
مــا تقدمــه املنصــات القائمــة
بالفعــل ،فمنصــات التدويــن العربية
تســتهدف بلــدان الخليــج والشــام
وشــمال أفريقيــا (مصــر والســودان
 .3أداة فعالة لترك البصمة
واملغــرب العربــي) ،إضافــة إلــى
الذاتية وجذب املزيد من
عــرب املهجــر املنتشــرين يف
املتابعين:
أصقــاع األرض .ومؤخــرا يمكــن
إضافــة دول الجــوار كتركيــا وإيــران
أحــد األهــداف األساســية لإلعــام حيــث زادت نســبة املطلعيــن
هــو «إحــداث التأثيــر» .وعندمــا فيهــا ىلع اللغــة العربيــة لظــروف
أصبــح تأثيــر بعــض األفــراد يســاوي سياســية معروفــة..
أو يتجــاوز أحيانــا تأثيــر منصــات
إعالميــة كبيــرة ومعروفــة (ىلع برصــد مــا قدمتــه منصــات التدوين
ســبيل املثــال اإلعالمــي املصــري ىلع مــدى الســنوات القليلــة
باســم يوســف لديــه ثمانيــة املاضيــة ،ال نســتطيع القــول إن
مالييــن متابــع ىلع حســابه ىلع إحــدى هــذه املنصــات يف العالــم
موقــع تويتــر ،بينمــا صحيفــة العربــي نجحــت يف تجــاوز هــذا
ذي غارديــان البريطانيــة عــدد التحــدي .قليلــة هــي األصــوات
متابعيهــا  5.8مالييــن) ،أصبــح الخليجيــة واملغاربيــة ىلع منصات
الجميــع يســعى ألي وســيلة بدورها التدويــن ،مقابــل التدفــق املســتمر
قــد تزيــد عــدد املتابعيــن ومنهــا مــن الشــام ومصــر وفلســطين،
املدونــات ،خاصــة مــع إضافــة ربمــا ألن معظــم القضايــا الســاخنة

والبــدو و»البــدون» ،ليبقى الســؤال:
هــل يســتمر التنــوع الــذي ظهر يف
فتــرة البدايــة؟

ماذا يحدث يف
«غرفة التحكم»
ملنصة التدوين؟

القصيــر ىلع صفحــات التواصــل
االجتماعــي ،ولكــن مــن خــال
الكتابــة املرتــدة ملقارعــة الحجــة
بالحجــة والفكــرة بالفكــرة أو إللقــاء
الضــوء ىلع جانــب معتــم مــن
الصــورة ،فتتحــول أحيانــا منصــات لــكل منصــة تدويــن «غرفــة تحكــم»
التدويــن إلــى ســاحة بــوح وليســت شــبيهة بتلــك التــي نجدهــا يف
ســاحة التقــاء وتفاعــل أفــكار.
غــرف األخبــار ،تمــر بهــا املدونــات
قبــل أن تأخــذ طريقهــا إلــى النشــر
حتــى اآلن طغــى البــوح بالتجــارب ىلع املنصــة ،فمــاذا يجــري يف
الشــخصية ىلع الجانــب اآلخــر ،هــذه الغرفــة؟ وكيــف يتــم الحكــم
وقليلــة هــي حــاالت التفاعــل ىلع املحتــوى؟ وملــاذا ال تنشــر
الحقيقيــة أو الجــدل الحيــوي التــي بعــض املدونــات وتنشــر أخــرى؟
خلقتهــا منصــات التدويــن حــول
فكــر ٍة مــا يكتــب حولهــا أكثــر مــن إذا أخذنا منصــة مدونات هافينغتون
مهام
صــوت ،يذكــر منهــا مــا حــدث بوســت نموذجا ،نجــد أن هناك
َّ
حــول مشــكالت ُم َّ
لحــة يف العالــم يوميــة تجــري يف هــذه الغرفــة.
ـة
ـ
قضي
أو
ـزواج
ـ
ال
العربــي ،كمشــكلة
فبدايــة يتــم مراجعــة كل مــا ورد
الحــوار حــول شــخصية دينيــة مــن تدوينــات ..هــذه املنصــة تأتــي
معروفــة.
إليهــا املدونــات إمــا عبــر البريــد

اإللكترونــي أو عبــر املدونــة إذا كان
الكاتــب ســبق لــه النشــر مــن قبــل.
بعــد مراجعــة املحتــوى وإجازته يف
ضــوء السياســة التحريريــة للمنصــة..
وبصفــة عامة هنــاك خطــوط حمراء
تتمثــل يف أال يكــون يف املحتــوى
تحريــض ىلع عنــف أو كراهيــة أو
إهانــة ملعتقــدات الشــريحة العامــة
مــن املتلقيــن ،وبالطبــع بعــض
املحاذيــر السياســية األخــرى ..بعــد
رســل محتــوى
املراجعــة واإلجــازةُ ،ي َ
املدونــة إلــى املراجعــة اللغويــة،
ويتــم تجهيــز املدونــة مــن ناحيــة
األمــور التقنيــة وإضافــة الصــور
الالزمــة لهــا ســواء الظاهــرة يف
النشــر الخارجــي أو الداخليــة،
ثــم يتــم النشــر .وتأتــي املرحلــة
األخيــرة مــن متابعــة عملية النشــر،
فكثيــرا مــا تحــدث مراجعــات ملــا
تــم نشــره ســواء ىلع املوقــع أو
ىلع وســائل التواصــل االجتماعــي.

 .2اإلفالت من فخ االستقطاب
األيدولوجي:
تتحــول أحيانــا هــذه املنصــات إلــى
ميكروفــون أحــادي الصــوت موجــه
تبعا للسياســة التحريرية للمؤسســة
التــي ينتمــى إليهــا والجهــة
التمويليــة التــي ترعــاه ،أو لتفضيالت
معينة تتعلــق بأيدولوجيــات الفريق
الــذي يديرهــا.

 .3ميالن الدفة لصالح البوح
بالتجارب الشخصية ىلع
حساب صناعة األفكار.
التدويــن
منصــات
تفتقــد
املوجــودة حاليــا ىلع ســاحة
اإلعــام العربــي إلــى الجمــع بيــن
أمريــن :األول حــث َّ
الكتــاب ىلع
روايــة قصتهــم الفرديــة واملتميــزة
أيــا كانــت زاويتهــا ،فلــكل إنســان
قصــة متميــزة ال يشــاركه فيهــا
أحــد .والثانــي خلــق حالــة مــن
الزخــم وصناعــة األفــكار وطــرق
املســاحات غيــر املطروقــة،
ثــم التفاعــل بيــن هــذه األفــكار
املختلفــة مــن خــال حــث الكتــاب
والجمهــور ىلع التفاعــل وتنــاول
مــا ينشــر ليــس فقــط بالتعليــق
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حتى اآلن طغى البوح بالتجارب الشخصية ىلع الجانب اآلخر يف
كتابة املدونات( .رويترز)

العاملــون يف «غرفــة التحكــم»
يطمحــون دومــا إلــى تقديــم
املحتــوى الــذي يحتاجــه القــارئ
املتابــع للمنصــة يف هــذا التوقيت
بالتحديــد ،خاصــة أن بعض األحداث
املتســارعة يف عاملنــا العربــي
ويف العالــم تتســم بالغمــوض
فيأمــل القــارئ أن تســاهم مدونــة
مــا يف توضيحهــا ..ىلع ســبيل
املثــال مدونــة نهــى خالــد عــن
رحيــل رئيــس الــوزارء التركــي
األســبق عــن الســلطة.
ومــن ناحيــة أخــرى يتمنــى
الجالــس يف غرفــة التحكــم أيضــا
تلبيــة رغبــة جميــع الكتــاب بنشــر
مدوناتهــم ،وهــو أمــر يســتعصي
أحيانــا يف ضــوء محدوديــة الوقــت
املتــاح لقــراءة ومراجعــة ونشــر كل

مــا يصــل مــن محتــوى ،وهــو مــا
يشــكل تحديــا دائمــا ملــن يقــود
غرفــة التحكــم يف املدونــات،
ويحــاول التغلــب ىلع هــذا
التحــدي بــأن يكــون لديــه خريطــة
واضحــة أمامــه ألهــم املدونين يف
العالــم العربــي ،فيــوازن بيــن «مــن
يكتــب عــن مــاذا» إذا مــا طــرأت
أحــداث جاريــة تحتــم تقديــم
محتــوى يتعلــق بقضيــة مــا وبيــن
املحتــوى الــذي يأتــي مــن الكتــاب
بصــورة عاديــة.

الوصول إلى
تجربة تدوينية
ناجحة

يف فتــرة تاريخيــة يزيــد فيهــا
االســتقطاب السياســي واإلعالمــي
وتفــوق فيهــا الصراعــات أي مرحلــة
تاريخيــة أخــرى ،تصبــح ملنصــات
التدويــن أهميــة كبــرى يعــول
عليهــا أمل كبير يف إيجاد مســاحة
خــارج هــذا الصــراع اإلعالمــي
املؤجــج الــذي نشــهده .ويف ذلــك
مســؤولية مشــتركة بيــن إدارة
املدونــات و»شــعب املدونــات» إذا
جــاز لنــا أن نطلــق هــذا املصطلــح
ىلع محبــي املدونــات وكاتبيهــا.
مــن األمــور الجديــرة ببــذل الجهــد،
أن يكــون لــكل إدارة مدونــة
خريطــة طريــق مــا وموازيــن تــوازن
بيــن األصــوات أو االهتمامــات ،وهــو
مجهــود إضــايف ليــس بالهيــن
خاصــة يف ضوء التدفقــات اليومية

ىلع فــرق العمــل مــن عشــرات
املدونــات واألفــكار والتواصــات
بعدهــا واملوضوعــات الجديــدة
التــي تطرحهــا الظــروف السياســية
والدوليــة ،لكنهــا بالتأكيــد مهمــة
تســتحق بــذل الوقــت والجهــد،
ألن نجــاح وتنامــي حجــم منصــة
التدويــن مرهــون بهــذه التفاصيــل
«الصغيــرة» ،إضافــة إلــى شــروط
أخــرى كمســاحة الحريــة والتــوازن
ً
أيضــا املالحظــة الواجــب ذكرهــا
بيــن عــرض األفــكار واأليدولوجيــات لجمهــور املدونــات هــي «اســمح
املختلفــة.
لهــم أن يتفاعلــوا مــع مــا تكتــب»..
فإدمــاج محتــوى مــا مــن وســائل
أمــا « شــعب املدونــات» فيمكــن التواصــل االجتماعــي يف متــن
األخــذ يف االعتبــار أن وســائل املدونــات وســيلة جيــدة تحــث
اإلعــام التقليديــة أصبحــت ال ىلع التفاعــل مــع محتــوى
تطــرب املشــاهدين واملســتمعين املدونــات ومشــاركته.
واملتابعيــن كمــا الســابق ،ودائمــا
قصــة شــيقة تأخــذ قالــب التدوينة مــن املهــم أيضــا إضافــة تعريــف
ســواء أكانــت يف االقتصــاد أو
التعليــم ،وإدارة الحيــاة ،والتنميــة
البشــرية ،والتنميــة الروحيــة ،لهــا
مــذاق خــاص ويتطلــع القــارئ
إليهــا ،فالكتابــة يف موضوعــات
عميقــة ولكــن مــن وجهــة نظــر
فرديــة دائمــا مــا يكــون لهــا تأثيــر
عظيــم.

مختصــر يف نهايــة كل تدوينــة
عــن الكاتــب« ..إذا كان هنــاك فيــل
يف الغرفــة فعليــك تقديمــه»..
هكــذا قــال األســتاذ األميركــي
رانــدي بــوش يف محاضــرة هامــة
بعنــوان «املحاضــرة األخيــرة».
وربمــا يكــون مــن الجيــد أن يضــاف
ســطران يف نهايــة كل تدوينــة
عــن اهتمامــات املــدون غيــر
التقليديــة ،مثــل (مهتــم بالزراعــة
املنزليــة ،مهتــم برحــات الســفاري
يف أفريقيــا ،أو أم لطفليــن ال
ينامــان قبــل الواحــدة صباحــا)..
فتلــك التعريفــات البســيطة تدفــع
املدونيــن إلــى اإلبــداع يف تقديــم
أنفســهم وتضفــي ملحــة لطيفــة
ىلع املحتــوى.
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املقابلة
الصحفية..
متعة الحوار
ندى األزهري
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يف كل مــرة أذهــب فيهــا إلجراء حوا ر مع شــخصية ما،
تنتابني مشــاعر عدة وتدو ر يف رأســي تســاؤالت شتى،
لكــن أكثر ما يشــغلني هــو قد رتي ىلع جعلهــا تفضي
لــي بمــا يحقق رضــى الطرفين ،ومدى تمكنــي فيما
بعــد مــن التعبيــر جيدا -ولن أقــول تماما -عما أ رادت
الشــخصية قولــه أو توصيله.

قبل..
بشــكل عــام ،يتطلــب إجــراء حــوار الشــخصية شــيئا عنهــا وعــن
صحفــي مــع شــخصية مــا توفــر مكانتهــا ،فــإن محــاوالت اإلقنــاع
ســبب مباشــر كإصــدار كتــاب أو بإجــراء الحــوار تغــدو أكثــر مشــقة.
عــرض فيلــم أو مشــاركة يف
حــدث ثقــايف ..قــد يكــون مــن يف مســتهل العــام  ،2000مــع
الصعــب أحيانــا الحصــول ىلع بدايــة عملــي الصحفي يف فرنســا
املقابــات الصحفيــة مــع شــخصية كمراســلة ثقافيــة لبعــض الصحــف
شــهيرة خــارج هــذا اإلطــار .وحيــن واملجــات العربيــة ،لــم يكــن
ال يحظــى الصحفــي بلقــاء مــن اإلنترنــت بهــذا االنتشــار الــذي عليه
يرغــب يف تقديمــه للقــراء أو اليــوم .كان إجــراء أي حــوار صحفــي
للمشــاهدين يف املناســبات يســتلزم االتصــال مــع امللحــق
العامــة ،يتوجــب آنــذاك االتصــال الصحفــي للشــخصي -إن ُوجــد-
بــه شــخصيا .ثمــة شــخصيات تحــذر وهــو املك ّلــف بترتيــب حيثيــات
الصحفــي الــذي يأتــي هكــذا واثقــا اللقــاء وتزويــد الصحفــي بامللــف
ويطلــب اللقــاء خــارج إطــار حــدث املعــ ّرف بالفنــان أو األديــب ،ولــم
مــا ،وتــزداد الصعوبــة حيــن يكــون يكــن العثــور عليــه باألمــر اليســير
هــذا مســتكتبا وال يتبــع صحيفــة دائمــا ،فكانــت الفرحــة األولــى
أو وســيلة إعالميــة محــددة ،أمــا تأتــي مــن الحصــول ىلع هــذه
حيــن تكــون الوســيلة اإلعالميــة املعلومــة ،ثــم االتصــال واالتفــاق
أجنبيــة (كوســائل اإلعــام العربيــة واالنتظــار ..انتظــار وصــول امللــف
خــارج الوطــن العربــي) ال تعــرف عبــر البريــد.

السنة األولى  -خريف ٢٠١٦

صحيــح أن املعلومــات عــن
الشــخصية تتوفــر اليــوم ىلع
اإلنترنــت وهــي أكثــر غــزارة بمــا ال
يقــارن ،لكــن التعامــل مــع امللــف
كان أكثــر ســهولة لتركيــزه الشــديد
واحتوائــه ىلع املهــم مــن مســيرة
الشــخصية ..فوفــرة املعلومــات عبر
الشــبكة اليــوم قد تحيــد بالصحفي
عــن هدفــه وتربكــه إن لم يســتطع
تحديــد خــط ســير املقابلــة منــذ
البدايــة ،وإجــراء محاولــة أوليــة
لســبر شــخصية الضيــف والتركيــز
ىلع نقــاط مهمــة يف مســيرته
تســتحق إلقــاء ضــوء عليهــا .يف
جميــع األحــوال فــإن املعلومــات ال
تعنــي االكتفــاء بمــا يقدمــه امللف
أو اإلنترنــت ،فقــراءة عــدة كتــب إن
كانت الشــخصية أدبية ،أو مشــاهدة
عدة أفــام إن كانت فنيــة ،ضرورة ال
غنــى عنهــا للحصــول ىلع مقابلة
غنيــة وجعــل الضيــف يتفاعــل مــع
األســئلة.
صعوبــة تحضيــر املقابلــة ترتبــط
كذلــك بصاحبهــا ،ال ســيما إن كان
مفكــرا أو مؤلفــا موســيقيا ،وباللغــة
التــي تتــم بهــا .فوجــود مترجــم
يغيــر مــن طبيعتهــا ومســارها
والتحكــم بهــا ..مــن األفضــل أن
يلــم الصحفــي بعــدة لغــات وأن
ّ
يكــون مطلعــا ىلع معظــم أعمــال
الضيــف املحــا َور ،أو أهمهــا إن لــم
يتســع لــه الوقــت .أمــا مــن يقــرر
أهميتهــا فهــي شــهرتها ،وهــذا
أمــر ال مفــر منــه .مــع هــذا ،فــا
بــد أال يكتفــي الصحفــي بذلــك،
فيضيــف أيضــا ملســته الخاصــة
وميلــه الشــخصي لعمــل مــن
األعمــال ووجهــة نظــره .ليــس أكثر
ملــا للجمهــور ولصاحــب العالقــة
مــن األســئلة املكــررة والســطحية
التــي ال تعكــس شــخصية ا ُ
مل َحــا َور
وال ثقافتــه.
ثمــة مــن يرفــض إجــراء مقابلــة
مــع صحفييــن ال يعرفهــم ،حتــى
لــو تبــع هــؤالء مؤسســة إعالميــة
شــهيرة .حيــن التقيــت للمــرة
األولــى باملخــرج الفلســطيني
إيليــا ســليمان ،لــم يكــن حينهــا
مشــهورا ،كان ذلــك يف مهرجــان
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السنة األولى  -خريف ٢٠١٦

لإلفضــاء ،كالتركيــز ىلع عمــل لهــا
أو التعمــق أكثــر يف جــواب مــا أو
طــرح أســئلة عامــة .حصــل هــذا
ىلع ســبيل املثــال مــع املمثلــة
اإليرانيــة واملخرجــة نيكــي كريمــي
حيــن التقيتهــا يف طهــران وكان
الحــوار باإلنجليزيــة ،وقــد يكــون هذا
أحــد األســباب التــي جعلــت إجاباتها
مختصــرة رغــم توفــر الوقــت.

املخرج اإليراني أبو الفضل جليلي (يمين) ،ندى األزهري (وسط)،
املخرج اإليراني أمير نادري (يسار) .نانت ،فرنسا.
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فرنســي يعــرض فيلمــه األول
ُ
أعجبــت كثيــرا
«ســجل اختفــاء».
بالفيلــم وطلبــت مقابلتــه فتهــرب،
ثــم ســنحت لنا عــدة فــرص للحديث
حــول األوضــاع العربيــة وحــول
فيلمــه ،ويف اليــوم األخيــر قبــل أن
يغــادر قــال لــي :كنــت طلبــت منــي
مقابلــة؟ اآلن يمكننــا أن نتحــدث.
لكــن أديبــة ســورية رفضــت اللقــاء
حيــن حادثتهــا هاتفيــا ..كنــت يف
بداياتــي وكنــت قــرأت لهــا عــدة
قصــص واشــتريت أخــرى ألعــرف
املزيــد عنهــا ،لكنهــا صدتنــي
وقالــت لــي مــا معنــاه :مــا أكثــر
الصحفييــن اليــوم« ،أكثــر مــن الهــم
ىلع القلــب» .وأعتقــد أن الكاتــب
الــذي ال يشــعر بالشــخص الــذي
يحادثــه وال يســتطيع تخميــن مــدى
صدقــه وثقافتــه ،هــو كاتــب ينقصه
الكثيــر.

أثناء..
كنــت أنســى أحيانــا أثنــاء اللقــاء

أننــي صحفيــة ،وقتــي محــدود
ومقالتــي محــددة ،لكــن فــن اإلصغاء
مــن أهــم مــا يجــب أن يتمتــع بــه
ـاور ،بمعنــى االهتمــام بإخالص
املحـ ِ
وصبــر ملــا يقولــه اآلخــر ،ومحاولــة
اســتنتاج أســئلة من اإلجابــات وعدم
االكتفــاء بالقــدوم مــع الئحــة جامدة
مــن األســئلة ،فثمــة مــكان لالرتجــال
واإلضافــة إن ملــس الصحفــي جديدا
أو أهميــة ومتعــة فيمــا يســمع.
»نســيان الزمــن» خــال الحــوار
رفاهيــة ال يحظــى بهــا الصحفــي
دائمــا ،فوقتــه محســوب عليــه .أكثر
مقابلــة شــعرت فيهــا بــكل دقيقــة
تمــ ّر كانــت مــع املخــرج اإليرانــي
عبــاس كيارســتمي ،إذ حــدد منــذ
البدايــة -وبــكل لباقــة ولطــف-
مدتهــا ..هــي إحــدى املقابــات
النــادرة لكيارســتمي التــي أجريــت
للصحافــة العربيــة ،وكانــت أســئلتي
كثيــرة وإجاباته مسترســلة ..كان هذا
مــن دواعــي ســروري بالطبــع ،بيــد
أنــي قلقــت مــن عــدم تمكنــي مــن
طــرح كافــة املواضيع التــي تهمني
يف حــوار مــع شــخصية اســتثنائية
كتلــك .لكــن ليــس الوقــت فحســب

ـد مــن مــدة املقابلــة ،بل
هــو مــا يحـ ّ
عــدد الكلمــات كذلــك .وبمــا أننــي
أنفــر مــن مقاطعــة الضيــف حتــى
لــو استرســل يف ســرد طويــل ،أكون
ىلع ثقــة تامــة بأنــي لــن أورده عند
كتابــة الحــوار ،إال أننــي أهتــم بكل ما
يســرده وأنظــر إليــه حينهــا كمعلــم
أســتفيد مــن معرفتــه .وبشــكل
عــام أختــار الشــخصية بعنايــة وال
أجــري حــوارا معهــا ملجــرد تواجدهــا
أمامــي بالصدفــة يف املهرجانــات
الســينمائية التــي أحضرهــا مثــا.
أذكــر هنــا مقابلــة مــع املوســيقي
الســوري قــدري دالل ســرد فيهــا
ذكريــات رائعــة لــم أســتطع لألســف
محكومــة بعــدد الكلمــات -نشــرســوى نصفهــا.
يف املقابــل ثمــة مشــكلة مغايــرة
وهــي :الضيــف القليــل الــكالم..
فليــس كل مــن بــرع يف الفــن مثــا
يبــرع يف الــكالم .تتأتــى الصعوبــة
يف هــذا النــوع مــن الحــوارات مــن
جعــل الجــواب أطــول مــن الســؤال!
نتحايــل ىلع هــذا املــأزق بطــرح
أســئلة إضافيــة ومحاولــة التوصــل
إلــى مــا يثيــر شــهية الشــخصية

كانت بعض املقابــات التي أجريتها
خــارج اختصاصــي أحيانــا ،فمعرفــة
الصحفــي ليســت كمعرفــة الباحــث.
وكنــت أدرك تمامــا مــدى محدوديــة
ثقافتــي يف الفلســفة مثــا ويف
علــم املوســيقى ،رغــم تحضيــري
الطويــل ملقابــات مــن هــذا النــوع.
لكــن حواريــن مــع املفكــر الســوري
طيــب تيزينــي واملؤلف املوســيقي
اللبنانــي نــداء مــراد كانــا مــن أمتــع
وأصعــب مقابالتــي ىلع اإلطــاق
وربمــا أطولهــا ..كنــت أســتمع بتركيز
شــديد ملــا يف أقوالهمــا مــن عمــق
وجــدة ومنفعــة .كانــت نوافــذ
جديــدة تنفتــح أمامــي و ُتدخــل نورا
إلــى روحــي .وبخــاف نــداء مــراد،
كان تيزينــي مسترســا منفتحــا
منــذ بدايــة الحــوار ،بينمــا كان مــراد
حــذرا -حتــى ال أقــول متشــككا-
يف البدايــة ثــم انطلــق بعدهــا يف
حديــث عــن املوســيقى ،وإن كان
معقــدا ،لكنــه شــرع أمامــي آفاقــا
جديــدة .يقودنــي هــذا للحديــث
عــن فنانيــن وك ّتــاب ينظــرون بعيــن
الريبــة إلــى الصحفــي ،ويشــتكون
قولهــم مــا لــم
مــن أن بعضهــم ُي ّ
يقولــوه أو ينشــر عبــارات لهــم
مجتــزأة وخارجــة عــن ســياقها
تمامــا .ولهــذا يصــادف أحيانــا أن
تطلــب شــخصيات قــراءة الحــوار
قبــل نشــره.
لــم تكــن عمليــة إحــراج الضيــف
مــن دواعــي ســروري ،وحيــن كان
يشــدد ىلع أن بعــض مــا يقولــه
لــي ليــس للنشــر ،أحتــرم تمامــا
رغبتــه رغــم معرفتــي بأنــه يف
الكثيــر مــن األحيــان لــن ّ
يطلــع
ىلع مــا كتبتــه ،وأن مــا أدلــى بــه
قــد يجــذب القــراء ويثيــر ضجيجــا..
لكننــي لــم أكــن يومــا مــن هــواة
إثــارة الضجيــج ،ولــم تكــن اإلثــارة
مــن دوافعــي يف أي مــرة كتبــت

أحبــــــــذ
وال
ِّ
األســئلة والــردود
املكتوبــة ،ومــن
ضـمـن عشــرات
ا ملقـــــــا بال ت
الصحفيــة التـــي
أجريتـها لم أجـر
سوى واحدة عبـر
الهاتــف وأخــرى
عبــر النــت.

بعد..
تأتــي يف النهاية
عمليــة الكتابــة،
والقــرار الصعــب
نشــر املقابلــة
كنص أم كســؤال
وجــواب؟

املمثلة واملخرجة اإليرانية نيكي كريمي .تصوير :ندى
األزهري.

فيهــا وال أعبــأ بهــا ،وحيــن ال يقــرأ
لــي إال عــدد محــدود؛ أكون ســعيدة
بهــؤالء مهمــا ّ
قــل عددهــم.
لكــن قــد يتســبب الصحفــي
أحيانــا يف إحــراج ضيفــه دون
قصــد .لقــد أجريــت حــوارات كثيــرة
مباشــرة باللغــات الثــاث العربيــة
واإلنجليزيــة والفرنســية ،ولكــن
بمــا أننــي شــديدة االهتمــام
بالســينما اإليرانيــة فقــد احتجــت
إلــى الترجمــة مــن الفارســية حيــن
التقيــت عــددا مــن كبارهــا ،وحيــن
حصــل مــرة ووقعــت فنانــة يف
مــأزق بســبب تصريحاتهــا لــي،
شــعرت باالرتيــاح حيــن علقــت
املشــاكل ىلع الترجمــة.
يتيــح إجــراء املقابلــة وجهــا
لوجــه مواجهــة الشــخصية ورصــد
انفعاالتهــا وإجاباتهــا العفويــة
التــي تبيــن جــزءا مــن صفاتهــا
قــد ال يظهــر يف الحــاالت
العــــادية عنـــد التفكيــر باإلجابة.

يف البدايــة كان
هـذايعتمـدىلع
أهميــة مــا تقوله
الشخصية وغزارته
وىلع الشـخصية

نفســها ،فمــن املتعــارف عليــه
يف العمــل الصحفــي تفضيــل
املقابلــة املقالــة ،لكــن يف كثيــر
مــن األحيــان أتــرك للقلــم أن
يختــار ،وأحيانــا كنــت أقــرر كتابــة
اللقــاء كحــوار ألهميــة مــا ورد فيــه
ثــم مــا ألبــث أن أنتقــل تلقائيــا
إلــى العكــس .وأصعــب مــا يواجــه
الصحفــي يف هــذه املرحلــة
هــو »القطــع» ،كاملخــرج الــذي
يعــ ّز عليــه اقتطــاع مشــاهد مــن
فيلمــه ،ولكننــا محكومــون بعــدد
الكلمــات ،ودائمــا بعــدد الكلمــات.
ولــو أن بعــض مســؤولي التحريــر ال
يعبــؤون تمامــا بهــذا.
أهــم مــا يف العمــل الصحفــي
اإلصــرار واملثابــرة والجهــد
واإلخــاص ،فتلــك تشــ ّرع األبــواب
لصاحبهــا ،إن لــم يكــن ىلع
املحيــط ،فعلــى الجــدول أو النهــر
لــدي.
وهمــا أجمــل
ّ
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درس يف
األنسنة من قاع
العالم
عميد شحادة
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ُ
زلــت أذكــر تلــك «النكــزة» يف
مــا
خاصرتــي مــن إصبــع أحــد زمالئــي
الصحفييــن يف وكالــة «وفــا»،
عندمــا كنــا يف جولــة صحفيــة
يف قــرى قــاع العالــم .يومهــا
يف  20مــارس/آذار  ،2015كان
الجــو لطيفــا صبــاح فصــل ربيــع
يغــري الصحفييــن الفلســطينيين
واألجانــب بإنجــاز قصصهــم مــن
تحــت ســطح البحــر ،قبــل قــدوم
الصيــف الــذي ال يطــاق يف األغــوار
الفلســطينية املحتلــة.
ال أذكــر اآلن عــن مــاذا كنــا نبحــث
عندمــا وصلنــا إلى قريــة «مكحول»،
وهــي واحــدة مــن عشــرات القــرى
الفلســطينية املهــددة يف األغوار.
لقــد نســيت كل شــيء تقريبــا مــا
عــدا «النكــزة» ومشــهد أطفــال
ونســاء القريــة التــي دخلناهــا مــع
انســحاب الجرافــات اإلســرائيلية
منهــا ووجدناهــا ممســوحة عــن
وجــه األرض.
وبينمــا كنــا نقــف ىلع أطــال
«مكحــول» بصمــت وحــزن ،يســجل
ـد
كل منــا مالحظاتــه يف دفتــرَ ،مـ ّ
زميلــي إصبعــه بهــدوء ونكزنــي
يف خاصرتــي وقــال «راقــب مــاذا
ـور الصحفيــون الفلســطينيون!».
ُيصـ ِّ
ُ
ّ
أتذكــر ذلــك اآلن وأنــا أقــارن نتائــج
بحث ْيــن منفصليــن قدمتهمــا
طالبتــان مــن قســم اإلعــام يف
كمشــروعي
جامعــة بيرزيــت
ْ
خــرج :األول عــن أنســنة أخبــار
َت ُّ
شــهداء القــدس يف اإلعــام
الفلســطيني خــال الهبــة
الشــعبية األخيــرة التــي انطلقــت
مطلــع شــهر أكتوبر/تشــرين األول
 ،2015والثانــي عــن أنســنة أخبــار
القتلــى اإلســرائيليين يف اإلعــام
العبــري يف نفــس الفتــرة.
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نتائــج األبحــاث تؤكــد املؤكــد،
و ُتظهــر تفــوق اإلعــام اإلســرائيلي
ىلع الفلســطيني يف موضــوع
أنســنة األخبــار.
أطفال قرية مكحول يف العراء بعد أن هدم االحتالل اإلسرائيلي
بيوتهم( .تصوير أيمن نوباني)

يف بحثهــا حــول األنســنة يف
اإلعــام الفلســطيني ،رصــدت
الباحثــة شــذى دجانــي 600
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مــادة صحفيــة ُنشــرت عــن 38
شــهيدا مقدســيا قضــوا يف
الفتــرة الواقعــة بيــن أكتوبــر/
تشــرين األول  2015وفبراير/شــباط
 ،2016موزعــة بيــن أكثــر املواقــع
اإلخباريــة الفلســطينية تصفحــا
حســب تصنيفــات موقــع «أليكســا»
العاملــي وعددهــا  12موقعــا.
وأخضعــت الباحثــة هــذه املــواد
الســتمارة تحليــل املضمــون الكمــي
والكيفــي للوصــول إلــى النتائــج.

44

السنة األولى  -خريف ٢٠١٦

الشــهداء ،إذ بلغــت نســبة األخبــار
املجــردة التــي نشــرتها املواقــع
اإلخباريــة الفلســطينية عنهــم
 ،%47بينمــا كانــت نســبة وجــود
قصــص صحفيــة مؤنســنة %2
فقــط.

هــذه النســب ليســت غريبــة بمــا أن
 %87.3مــن  600مــادة صحفيــة تــم
رصدهــا يف البحــث ،لم تتطــرق إلى
أي جانــب مــن الجوانــب اإلنســانية
العاديــة يف حيــاة الشــهداء أو
ويف الوقــت ذاتــه كانــت باحثــة معانــاة أهلهــم وأصدقائهــم.
أخــرى تدعــى أصالــة أبــو حديــد
ُتنجــز بحثــا عــن األنســنة يف ىلع الجهــة األخــرى تب ّيــن للباحثة
اإلعــام اإلســرائيلي ،رصــدت فيــه الثانيــة اعتمــاد اإلعــام اإلســرائيلي
 1225مــادة صحفيــة ُنشــرت عــن  27بشــكل مكثــف ىلع أســلوب
قتيــا إســرائيليا ،موزعــة بيــن أكثــر أنســنة أخبار القتلــى اإلســرائيليين،
املواقــع اإلخباريــة اإلســرائيلية وعــرض كل مــا لــه عالقــة بالحيــاة
تصفحــا حســب تصنيفــات موقــع الطبيعيــة لإلنســان الــذي قتلــه
«أليكســا» وعددهــا  11موقعــا .الفلســطينيون ،وتغييــب أي شــيء
ومثــل زميلتهــا شــذى ،أخضعــت يتعلــق بالجانــب العســكري لحيــاة
أصالــة هــذه املــواد الســتمارة القتيــل إن كان جنديــا ،مــع العلــم
تحليــل املضمــون الكمــي والكيفي أن غالبيــة القتلــى جنــود.
بغيــة الوصــول إلــى النتائــج.
تب ّيــن مــع الباحثــة األولــى أن وبلغــت نســبة أنســنة األخبــار
اإلعــام الفلســطيني يعتمــد أكثــر املنشــورة ىلع املواقــع العبريــة
ىلع الخبــر املجــرد ومــن ثــم محــل البحــث  %61.4مــن أصــل
اإلحصائيــات يف تغطيــة أخبــار  1225مــادة صحفيــة تناولــت فيهــا

ما تبقى من مساكن فلسطينيي قرية مكحول بعد هدمها بجرافات
االحتالل( .تصوير أيمن نوباني)

الصحافــة اإلســرائيلية القتلــى.
بعيــدا عــن األبحــاث ،فاملتابــع
للصحافــة اإلســرائيلية ال يحتــاج إلى
كثيــر مــن الجهــد ليفهــم ســبب
تفوقهــا عامليــا ىلع الصحافــة
الفلســطينية ومعظــم الصحافــة
العربيــة ،ليــس فقــط يف نشــر
روايتهــم ،بــل يف القالــب الصحفي
نفســه وزوايــاه املختلفــة ،إذ
يســتغل الصحفيــون اإلســرائيليون
أبســط التفاصيــل وأدقهــا لتصويــر
قصصهــم بطريقــة دراميــة
عاطفيــة جذابــة ،وإن كانــت كاذبة.
هــذه التفاصيــل البســيطة التــي
تؤنســن األخبــار موجــودة بشــكل
مكثــف يف قصــص الفلســطينيين
ىلع أرض الواقــع ،لكــن الصحفييــن
ال يلتفتــون إليهــا ،ويعتبرونهــا
زائــدة .وهــذا مــا يثبتــه البحــث
الــذي قامــت بــه شــذى دجانــي
ويكشــف مــدى تركيــز الصحافــة
الفلســطينية ىلع الحــدث لحظــة
وقوعــه وتســابق صحفييهــا
يف نقــل الخبــر العاجــل املجــرد
فقــط ،فعندمــا يســقط شــهيد
نقــرأ اســمه وعمــره ورقمــه يف
عــداد الشــهداء ،وقليــا مــا ينجــز
الصحفيــون فيمــا بعــد قصصــا

متأنيــة عــن حياتــه .واألمــر ينطبــق تولــي اهتمامــا للقصــص الصحفيــة
ىلع كل جوانــب التغطيــة ،ال ىلع أكثــر بكثيــر مــن التغطيــات الخبرية
تغطيــة الشــهداء فقــط.
أو البروتوكوليــة».
التفاصيــل البســيطة ذاتهــا
للقتلــى كانــت رأس مــال الصحافــة
اإلســرائيلية كمــا يبيــن بحــث
أصالــة أبــو حديــد مــن ناحيــة
اهتمــام الصحفيبــن اإلســرائيليين
بســرد أحــام القتيــل مثــا ،وأنــه
كان يف طريقــه لالحتفــال بزفــاف
صديقــه يــوم مقتلــه ،واأليتــام
الذيــن يتركهــم خلفــه إن كان أبــا،
وقصــص كاملــة عــن الذيــن كانــوا
بجــواره وأخطأتهــم رصاصــات
الفلســطينيين ،أيــن اختبــؤوا؟ ومــع
مــن تحدثــوا آخــر مكاملــة؟ ومــاذا
قالــوا فيهــا؟ ..إلــخ.
يقــول أســتاذ اإلعــام االجتماعــي
يف جامعــة بيرزيــت محمــد
أبــو الــرب الــذي تابــع األبحــاث
وأخضعهــا ألساســيات البحــث
العلمــي الســليم ،إن «النتائــج
لــم تكــن مفاجئــة ألن الصحافــة
الفلســطينية يف مجملهــا إمــا
بروتوكوليــة أو أخبــار عالقــات عامة،
َّ
وقليلــة هــي القصــص الصحفيــة
وكذلــك التحقيقــات ،ىلع العكــس
مــن الصحافــة اإلســرائيلية التــي

وبخصــوص أنســنة قصــص
الفلســطينيين ومعاناتهــمِّ ،
يعلــق
أبــو الــرب األمــل يف أن «هنــاك
تزايــدا ملحوظــا نوعــا مــا يف حجم
القصــص اإلنســانية ،عــززه اإلعــام
اإللكترونــي وكذلــك االجتماعــي».
لكــن هنــاك شــيء ال مفر مــن ذكره،
فتأثيــر الطريقــة التــي تتنــاول بهــا
الصحافــة اإلســرائيلية األحــداث بــدأ
يتســلل إلــى املجتمع الفلســطيني
ذاتــه عــن طريــق صحفييــن
إســرائيليين يســاريين يتبنــون
ولــو ظاهريــا -مواقــف داعمــةلحقــوق الفلســطينيين ،فيعتقــد
بعــض الفلســطينيين -وخاصــة
يف املخيمــات -أن الصحفــي
اليســاري اإلســرائيلي يكتــب عــن
الهــم الفلســطيني أفضــل مــن
الصحفييــن الفلســطينيين ،وهــذا
شــيء خطيــر وبعيــد عــن الحقيقة،
لكــن غيــاب الزاويــة اإلنســانية يف
تغطيــة الصحفييــن الفلســطينيين
لألحــداث فتــح للنــاس بــاب
االعتقــاد بمــا ســبق.

ُيعقــب أبــو الــرب ىلع ذلــك
بقولــه «ال يمكــن القــول بــأن
تغطيــة الصحفييــن اإلســرائيليين
اليســاريين أفضــل مــن تغطيــة
الفلســطينيين ،ولكــن للدقــة هــم
معتــادون ىلع كتابــة القصــص
الصحفيــة أكثــر مــن الســياق
اإلخبــاري البروتوكولــي الطاغي يف
الصحافــة الفلســطينية».
هنــاك يف قــاع العالــم (وهــو
مصطلــح يطلــق ىلع األغــوار
الفلســطينية التــي تعتبــر أخفــض
بقعــة يف العالــم تصــل إلــى
 400متــر تحــت ســطح البحــر)،
ُ
راقبــت -مدفوعــا بنكــزة يف
خاصرتــي مــن إصبــع زميلــي -كيــف
يتســابق صحفيــون مــن فضائيــات
فلســطينية ومواقــع إلكترونيــة
معروفــة محليــا ،يف تصويــر الهــدم
يف قريــة «مكحــول» كشــيء
مجــرد ،دون االلتفــات إلــى األطفــال
الحفــاة العــراة الذيــن يزحفــون
ىلع األرض فــوق الشــوك والحصــى
تائهيــن ،بعيــدا عــن أمهاتهــم
الالتــي انشــغلن بجمــع بقايــا بيوت
الصفيــح والخيــام بعــد هدمهــا..
ــوَر الصحفيــون حديــد البيــوت
ص ّ
َ
املهدومــة وتركــوا اإلنســان.

مالزم أول زيف فريزا يجتمع بوالديه خالل وقف إطالق النار ملدة 12
ساعة خارج املنطقة العسكرية بالقرب من مستوطنة كفار عزة26 ،
يوليو/تموز ( .2014تصوير أندرو بورتون  -غيتي إميجيز).
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رحلة الجزيرة يف
طريق وعر
غسان ٔابو حسين

بــدت الجزيــرة مفاجئة ملشــاهديها ولصناع القرار يف القصــص والعناوين واملحتوى
والضيوف ،وســاهمت بشــكل غير مباشــر يف تعزيز منســوب الثقة بالقدرة ىلع صنع
الفعــل اإلعالمي وصياغة رأي عام.
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أحــداث القصــة تبــدأ مــن
عاصمتيــن :الدوحــة ولنــدن .يف
قطــر كانــت األجــواء والنــاس
تعيــش عهــدا جديــدا مــع تســلم
الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي
مقاليــد الحكــم عــام  ،1995وقيادتــه
مرحلــة جديــدة لبلــده بــكل مــا
حملتــه الحقــا مــن تغ ّيــرات يف
املشــهد السياســي واإلعالمــي
ىلع الصعيــد الداخلــي واإلقليمــي
والحقــا الدولــي.
ويف لنــدن كانــت تجربــة النســخة
التلفزيونيــة العربيــة (األولــى) مــن
هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة «بــي
ـودع الفضــاء ..هكــذا،
بــي ســي» تـ ّ
ويف منتصــف الطريــق وجــدت
قطــر والطاقــم اإلعالمــي الخــارج
مــن بــي بــي ســي نفســيهما
وجهــا لوجــه ،فيمــا ســيصبح بعــد
ذلــك أبــرز تجربــة إعالميــة عربيــة
تصــل إلــى العامليــة.
يــروي رئيــس مجلــس إدارة شــبكة
الجزيــرة اإلعالميــة الشــيخ حمــد بن

ثامــر آل ثانــي املشــهد الــذي رافــق
تأســيس قنــاة الجزيــرة بعــد رفــع
الرقابــة عــن الصحافــة املحليــة
عــام  ،1995بقولــه «اســتدعاني
ســمو األميــر (الوالــد) ،وكان الحديــث
حــول إنشــاء قنــاة إخباريــة تتنــاول
الشــأن العربــي».

47
معــدودة مــن حــرب الخليــج الثانيــة
(يناير/كانــون الثانــي  ،)1991وكان
العــرب منقســمين بعــد انتصــار
التحالــف الثالثينــي الغربــي ىلع
النظــام العراقــي الســابق بعــد
غــزوه الكويــت ( 2أغســطس/آب
 ،)1990وبقيــت صورة مراســل شــبكة
«ســي أن أن» الصحفــي األميركــي
بيتــر آرنــت يف ذاكــرة املشــاهدين
العــرب ،رمــزا لقــوة اإلعــام الغربــي
وتأثيــره ،فقــد كان آرنــت الصحفــي
األجنبــي الوحيــد الــذي ســمح لــه
الرئيــس العراقــي الســابق صــدام
حســين بتغطيــة مجريــات الحــرب
مــن أرض العــراق.

تشــير روايــة الشــيخ حمــد بــن
ثامــر الــذي ُينظــر إليــه يف مســيرة
القنــاة بوصفــه عقــل الجزيــرة
وعقالهــا ،إلــى الكــوادر املؤسســين
الذيــن قدمــوا إلــى مشــروع الجزيــرة
بخبــرة مهنيــة عميقــة تأصلــت
مــع تجربتهــم يف هيئــة اإلذاعــة
البريطانيــة ،وهــي تجربــة أســبغت
الحقــا الكثيــر مــن أســلوب الرصانــة كان ذلــك ىلع مســتوى املشــهد
يف املضمــون ويف املعالجــة.
اإلعالمــي ،أمــا ىلع الصعيــد
السياســي فقــد انقســم العــرب يف
حــرب الخليــج الثانيــة ومــا ســبقها
ومــا تالهــا إلــى قســمين :قســم
سنوات
أطلــق ىلع تلــك الــدول العربيــة
املفاجأة
التــي وقفــت مــع العــراق «دول
الضــد» ،وكان مفهومــا أن تتشــارك
جــاءت الجزيــرة بعــد ســنوات الــدول التــي وقفــت مــع الكويــت

صحفيون يف غرفة أخبار الجزيرة أثناء التحضير لنشرة األخبار.2002 ،
(رويترز)
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يف املواقــف والــرؤى واملصالــح،
لكــن كان مــن املفاجــئ أن تســأل
الجزيــرة -القنــاة التــي تنطلــق
مــن قطــر -األميــن العــام األســبق
ملجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة عبــد اهلل بشــارة عمــا
أنجــزه املجلــس ملواطنيــه ،بــل
وتواجهــه برئيــس التحريــر الســابق
لصحيفــة القــدس العربــي عبــد
البــاري عطــوان ،وذلــك يف أولــى
حلقــات برنامــج االتجــاه املعاكــس.
ولعــل تغطيــة الجزيــرة بعــد
ســنوات معــدودات لعمليــة «ثعلب
الصحــراء» عــام  ،1998اع ُتبــرت
اإلنجــاز األول واألبــرز إلعــام عربــي
النديــة وال املهنيــة
ال تنقصــه ّ
يف تغطيــة األحــداث الكبــرى،
وســاهمت بشــكل غيــر مباشــر يف
تعزيــز منســوب الثقــة بالقــدرة
ىلع صنــع الفعــل اإلعالمــي
وصياغــة رأي عــام ،وأصبــح بإمــكان
العربــي أن يفخــر بالتجربــة« :نحــن
هنــا» لــم نعــد نخشــى شــيئا.
املديــر العــام األســبق لشــبكة
الجزيــرة وضــاح خنفــر يــرى يف
حديثــه للفيلــم الوثائقــي «أرى
أســمع أتكلــم» ،أن أهــم شــيء
فعلتــه القنــاة «أنهــا وضعــت
مــا بيــن غرفــة األخبــار ومــا بيــن
وصناعهــا مســافة،
السياســة
ُ
فأعطــت للصحفييــن الحــق يف أن
يتحكــم بمــا يكتــب وبمــا يقــول،
ال بمــا ُيملــى عليــه مــن أهــل
الســلطة وصنــاع القــرار السياســي
يف عاملنــا العربــي أو عامليــا».
إذن بــدت الجزيــرة مفاجئــة
ملشــاهديها ولصنــاع القــرار يف
القصــص والعناويــن ..يف املحتــوى
والضيــوف واملضاميــن ..وكأن فعــل
املفاجــأة ارتبــط بهــا منــذ نشــأتها،
فقــد كان وجــود الصحــن الالقــط
(الــدش) ىلع أســطح املنــازل فعال
ممنوعــا -ىلع ســبيل املثــال -يف
كل مــن الســعودية وقطــر حتــى
منتصــف التســعينيات تقريبــا مــن
القــرن املاضــي.
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استطاعت الجزيرة االنتقال كالعب إعالمي عاملي ذي تأثير من خالل
منافستها القوية يف سوق األخبار العاملية وصارت مصدرا مهما
للخبر – غرفة قناة الجزيرة( .2002 ،رويترز)

سنوات
االنتشار والتحدي

كان واضحا أن الجزيرة تقف بتغطيتها حجر عثرة يف معركة كسب
القلوب والعقول ،التي أطلقتها اإلدارة األميركية إبان عهد الرئيس
األسبق جورج بوش االبن( .رويترز)

اســتطاعت الجزيــرة االنتقــال
كالعــب إعالمــي عاملــي ذي تأثيــر
مــن خــال منافســتها القويــة يف
ســوق األخبــار العامليــة وصــارت
مصــدرا مهمــا للخبــر .ويف كتابــه
الصــادر عــام  2006بعنــوان «قنــاة
الجزيــرة ..العــب إقليمــي ىلع
املســرح اإلعالمــي العاملــي»،
يشــير عبــده املخــايف إلــى
قــوة القنــاة «نظــرا لدورهــا يف
تغطيــة األحــداث ويف التأثيــر
ىلع توجهــات الــرأي العــام ()...
واســتطاعت قنــاة عربيــة صغيــرة
منافســة وســائل إعــام عامليــة
عمالقــة ،وأن تعكــس خــط
التدفــق التقليــدي للمعلومــات».
ولعــل ذلــك يفســر أســباب
وخلفيــات غضــب القــوى الكبــرى
خصوصــا أثنــاء تغطيــة الجزيــرة
«للحــرب ىلع اإلرهــاب» ،حيــث
كانــت القنــاة -وفــق املخــايف-
يف أكثــر مــن مناســبة ،النافــذة

الوحيــدة للعالــم ىلع تلــك الحــرب
التــي كانــت يف الحقيقــة أولــى
ضحاياهــا.
األميركيــة
الحــرب
كانــت
البريطانيــة ىلع العــراق (أبريــل/
نيســان  )2003مثــاال واضحــا
ملحاولــة فــرض «القــوة العســكرية
الحاســمة ىلع املعرفــة املتلفــزة»
كمــا تــرى الباحثــة اإلعالميــة رشــا
اإلبيــاري ،يف أطروحتهــا لنيــل
درجــة الدكتــوراه عــن «التصويــر
التلفزيونــي للحــرب ىلع اإلرهاب».
لكــن الجزيــرة أثبتــت بجرأتهــا
ومهنيتهــا حينئــذ قــوة امتــاك
الصــورة والخبــر ونشــرهما يف
مواجهــة اآللــة العســكرية ،حتــى
لــو كلفهــا ذلــك أرواح مراســليها
وأطقمهــا العاملــة يف امليــدان.
هــل كان مراســل الجزيــرة الشــهيد
طــارق أيــوب يــدرك أن مســاعدته
للمصــور يف إعــادة نصــب الكاميــرا
ىلع ســطح مكتــب القنــاة يف

بغــداد قــد تكلفــه روحــه؟ ربمــا..
لكنــه بالتأكيــد كان يعلــم أن يف
الذهــاب إلــى العــراق مغامــرة
كبيــرة ،ويف تغطيــة األحــداث
يــوم اســتباحة القــوات األميركيــة
عاصمــة الرشــيد مغامــرة أكبــر.
كان املشــهد ســورياليا بامتيــاز،
تــم تأميــن التعتيــم بعــد
فحيــن ّ
قصــف املكتــب مــن قبــل القــوات
األميركيــة ،تدفقــت الدبابــات إلــى
ســاحة الفــردوس.
العديــد
ويؤكــد هــذا التفســي َر
ُ
مــن الباحثيــن واملحلليــن ،فهــذا
صمويــل عــزران مــن جامعــة
ملبــورن األســترالية يتوصــل
يف رســالته «الجزيــرة وتغطيــة
الحــروب األميركيــة» إلــى أن فحــص
التنــاول األميركــي للقنــاة مــن
خــال املدونيــن وموزعــي بثهــا
وموقعهــا اإلنجليــزي ىلع اإلنترنت؛
يكشــف عــن قــدرة وتصميــم مــن
الحــد
قبــل اإلدارة األميركيــة ىلع
ّ
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مجلة الصحافة العدد ()٣

مــن الخطــاب الجماهيــري الناقــد..
كان واضحــا أن الجزيــرة تقــف
بتغطيتهــا حجــر عثــرة يف معركــة
كســب القلــوب والعقــول ،التــي
أطلقتهــا اإلدارة األميركيــة إبــان
عهــد الرئيــس األســبق جــورج
بــوش االبــن.
ويتذكــر أحــد أبــرز صحفيــي الجزيرة
ماجــد عبــد الهــادي الــذي غطــى
الحــرب ىلع أفغانســتان والعــراق
ورافــق جثمــان زميلــه طــارق أيــوب
عمــان ،كيــف أن
مــن بغــداد إلــى ّ
القنــاة ووجهــت بحــرب ضــروس
اســتهدفت الحجــر والبشــر.
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يــرى ماجــد أن مبــررات انتقــاد
الجزيــرة واهيــة ،فقــد هوجمــت
حينئــذ لبثهــا صــور األســرى
األميركييــن يف أولــى أيــام الحــرب
ىلع العــراق (أبريل/نيســان ..)2003
لقــد كانــت لتلــك الصــور قيمــة
إخباريــة عاليــة ،حيــث كانــت
القــوات األميركيــة تدعــي أنهــا
تحقــق نتائــج ىلع األرض بــدون

السنة األولى  -خريف ٢٠١٦

خســائر ،ويف الوقــت ذاتــه كانــت
وســائل اإلعــام األميركيــة تزخــر
بصــور األســرى العراقييــن.
وفيمــا بعــد كانــت الجزيــرة تطلــق
حملــة عالقــات كبــرى يف وجــه
الثنائــي بــوش وبليــر إثــر تســرب
محادثــة قيــل إن األول كان يفكــر
يف اســتهداف مقــر القنــاة ،بينمــا
حــاول الثانــي عدلــه عــن هــذه
الفكــرة.
شــكلت األحــداث يف العــراق
اســتمرارا لطبيعــة التعامــل مــع
الجزيــرة عقــب الحــرب األميركيــة
ىلع أفغانســتان قبــل ذلــك
بعاميــن ( ،)2001واســتهداف
مكتبهــا هنــاك ،واعتقــال مصورهــا
ســامي الحــاج الحقــا ألزيــد مــن
ســت ســنوات يف غوانتانامــو،
والحقــا ســجن مراســلها يف كابــل
تيســير علونــي.
وتــرى الباحثــة جوليــان عــواد
يف رســالتها «خطــاب العروبــة
عــن الجزيــرة» ،أن خطــاب القنــاة

إدارة نشرة األخبار ىلع الهواء مباشرة من غرفة التحكم.

ســاهم مقابــل ذلــك يف تثبيــت
«العروبــة» ،فقــد قدمــت «خطابــا
ّ
مركبــا ومعاكســا ( ،)...ومــن خــال
اســتخدام مواقــف يع ّبــر عنهــا
بمفــردات مناهضــة لالســتعمار
بذلــك
فإنهــا
واإلمبرياليــة
تبنــي منحــى عروبيــا متصاعــدا
باســتمرا ر».
دفعــت الجزيــرة ثمــن هــذا
الخطــاب وهــذه النديــة مــن حريــة
أطقمهــا والحقــا مــن حياتهــم ،إذ
مــع احتفالهــا بالذكــرى العشــرين
النطالقهــا كانــت تحتفــي بأنهــا
القنــاة التــي قدمــت تســعة مــن
صحفييهــا شــهداء يف مســيرتها
مــن أجــل نقــل الحقيقــة.

سنوات
العاصفة
 25يناير/كانــون الثانــي  ..2011يتذكر
مديــر مكتــب الجزيــرة يف القاهــرة
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السنة األولى  -خريف ٢٠١٦

واالنقســام السياســي يف الشــارع
الفلســطيني ،بــات هنــاك مــن
يتحــدث عمــا يصفــه بالالحياديــة.
ولعــل أفضــل مثــال ىلع ذلــك ..نوارة
نجــم -وهــي مــن أبــرز نجــوم الثــورة
املصرية -إذ لخصت املشــهد عشية
تنحي الرئيــس مبارك بقولها «أشــكر
الجزيــرة ..مــا فيــش ظلــم ثانــي»،
لكنهــا بعــد ذلــك غ ّيــرت موقفهــا
مــن القنــاة التــي كشــفت الظلــم،
حينمــا انقســم الشــارع املصــري
سياســيا بحــق الجزيــرة .وهكــذا كان
املشــهد يف كل مــن اليمــن وليبيــا
وســوريا وغيرهــا ..لقــد تغ ّيــر املــزاج
الشــعبي العربــي وانقســم ىلع
ذاتــه ،ولــم يعــد هنــاك مــن قضايــا
توحــده ىلع قلــب رجــل واحــد.

غرفة األخبار  -قناة الجزيرة ( ٢٠٠٢رويترز)
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الكاميــرا ىلع الهــواء املــاّر مــن
فــوق ســماء مصــر ،كانــت تؤســس
للمــرة األولــى ملــا يمكــن أن يعتبــر
«ثــورة ىلع الهــواء».

عبــد الفتــاح فايــد أنه حــاول يومها
جاهــدا إقنــاع أكثــر مــن مســؤول
تحريــر داخــل غرفــة األخبــار بــأن
تأخــذ قصــة االحتجاجــات التــي
تشــهدها القاهــرة واعتصامــات
ّ
ميــدان التحريــر؛ حظهــا يف مثــل تسلســل األحــداث الحقــا يف
أولويــات القصــص ،أو مــا يعــرف املنطقــة واتســاع نطــاق التغطيــة
لــدى املنتجيــن باســم « Runningمــن تونــس ومصــر إلــى اليمــن
والبحريــن وليبيــا وســوريا؛ مــا اع ُتبــر
 ،»Orderلكنــه لــم يتمكــن.
ـد ملؤسســة إعالميــة يف
أكبــر تحـ ّ
كانــت قصتــا الوثائــق املســربة حينــه .فخــال األيــام األولــى مــن
الفلســطينية الثــورة املصريــة ،كان هنــاك إدراك
للمفاوضــات
اإلســرائيلية حــول القــدس ،وتوابــع بــأن ثمــة أحداثــا تاريخية تشــهدها
قطــع املعارضــة اللبنانيــة طريــق املنطقــة ،لكــن حتــى القائميــن
املطــار وحكومــة نجيــب ميقاتــي ،ىلع أمــر الجزيــرة لــم يطلقــوا
تتصــدران األخبــار .لــم يكــن يــدرك عليهــا «ثــورة» إلــى أن أطلــق
املشــاهدون وال قنــاة الجزيــرة أن املصريــون أنفســهم عليهــا هــذا
العالــم أمــام انتفاضــة ســتنتهي االســم ،وهــو مــا يؤكــد أن القنــاة
بثــورة تخلــع الرئيــس املصــري التــي أسســت يف املنطقــة مــا
بــات يعــرف بثقافــة «حريــة الــرأي
األســبق حســني مبــارك.
والــرأي اآلخــر» ،لــم تكــن هــي التــي
لكــن الجزيــرة التــي تابعــت األحداث أشــعلت الثــورات ،بقــدر مــا كانــت
يف مصــر الحقــا بشــكل مختلــف ،شــاهدة عليهــا ،وملهمــة للعديــد
وقــررت قطــع البرامــج وفتــح مــن نشــطائها يف تقديــر قيمــة

الحريــة.
ويــدرك كل مــن تابــع الجزيــرة
عبــر العقديــن األخيريــن أنهــا
ّ
مثلــت منــذ يومهــا األول انعكاســا
للواقــع العربــي يف كل تجلياتــه
وانكســاراته ،فحينمــا كان الشــارع
تواقــا لحريــة التعبيــر
العربــي ّ
قدمــت لــه املنصــة ،وحينمــا كان
تواقــا للتعبيــر عــن حريتــه غطتــه
ّ
بالكاميــرا.
حينمــا كان الشــارع العربــي م ّتحــدا
يف رفضــه للحــرب األميركيــة
البريطانيــة ىلع العــراق عــام
 ،2003لــم يكــن ملشــاهدي الجزيــرة
مشــكلة مــع تغطيتهــا ملــا يحــدث
هنــاك ،لكــن حينمــا انقســم الشــارع
العراقــي طائفيــا بعــد تلــك الحــرب،
اتضــح أن ثمــة مشــكلة عنــد مــن
هــو متضــرر مــن هــذه التغطيــة.
واألمــر كذلــك حتــى يف التغطيــة
اإلخباريــة للقضيــة األبــرز ،قضيــة
فلســطين .فحينمــا حــدث الخــاف

خــال العقديــن املاضييــن ظهــرت
العديــد مــن القنــوات املنافســة
أو التــي أريــد لهــا منافســة
«الجزيــرة» ،لكنهــا اصطدمــت
بســقف الحريــة املمنــوح لهــا،
بعضهــا اســتم ّر أعوامــا وأخــرى
ســاعات محــدودة ،لكــن املنافســة
لــم تعــد فعــا خارجيــا متعلقــا
باملؤسســات األخــرى بقــدر مــا
أصبــح أمرهــا متعلقــا بالجمهــور
العربــي وانشــغاالته املحليــة ،بعــد
أن غابــت قضايــاه الكبــرى.

ودفــع نجــاح نمــوذج الجزيــرة
إلــى اســتثمار قطــر يف اإلعــام
أكثــر ،فظهــرت مؤسســة «الريــان»،
وتــم تطويــر القنــاة املحليــة
«تلفزيــون قطــر» ،وهكــذا أضحــت
ويلخــص الصحفــي ماجــد عبــد االســتراتيجية اإلعالميــة ال تقــف
الهــادي املســألة بقولــه« :لقــد عنــد حــدود الجزيــرة ،كمــا هــو أمــر
تغيــرت نســب الشــعبية تجــاه امليزانيــة كذلــك.
الجزيــرة ،لكــن نســب املشــاهدة
لــم تتغ ّيــر ،إذ ال تــزال الجزيــرة هــي مــع هــذا النجــاح كان ثمــة جيــل
املصــدر األول لــكل مــن يبحــث عــن قطــري يكبــر ويتســلح بــأدوات
دقــة الخبــر وعمــق التغطيــة» .ومهــارات ال تقــل عــن مهــارات
العامليــن يف الشــبكة الذيــن
قدمــوا مــن ثمانيــن جنســية ومــن
ورغــم تغير مــزاج الشــارع العربــي إزاء
ِ
الجزيــرة ،فإنهــا نجحــت يف تقديــم مؤسســات مختلفــة.
أكبــر حملــة تضامنيــة إعالميــة
حقوقيــة عبــر العالــم إلطالق ســراح فحيــن تخــرج الشــاب القطــري
مراســليها مــن الســجون املصريــة جاســم ســعد الرميحــي مــن
عقــب االنقــاب الــذي شــهدته مصر جامعــة نــورث ويســترن ،كان
عليــه أن يمـ ّر ضمــن مرحلــة إعــداد
يف يوليو/تمــوز .2013
أهلتــه الحقــا كــي يصبــح مراســا
ّ
كان شــعار الحملــة «الصحافة ليســت ميدانيــا للجزيــرة مــن الخطــوط
ردا ىلع محــاوالت تضليــل املتقدمــة للحــرب يف اليمــن..
جريمــة»ّ ،
رســمية ألنظمــة عربيــة وفصائــل نعــم يف امليــدان ،ولعلــه انعــكاس
حاولــت أن تلصــق يف الالوعــي حقيقــي لتأثيــر غيــر مباشــر للقنــاة
الجماهيــري فعــل اإلدانــة ملــن يتابع ىلع األدوار التقليديــة للصحفــي
الجزيــرة أو يعمــل معهــا ،تحــت الخليجــي.
مبــررات واهيــة ،وأصبــح مكشــوفا أن
ليــس للقنــاة أي مشــكلة مــع نظــام اســتطاعت الجزيــرة مــن خــال
عربــي ،لكــن أي نظــام عربــي لديــه إطــاق قنــوات ومنصــات ناطقــة
مشــكلة مــع شــعبه فــإن لــه بالتالي بلغــات مختلفــة كاإلنجليزيــة
والبلقانيــة والتركيــة ،أن تصــل إلــى
مشــكلة مــع الجزيــرة.
رقعــة أكبــر .ومــع إطــاق «الجزيــرة
بلــس» بنســختيها العربيــة
واإلنجليزيــة ،حققــت حضــورا قويــا
ىلع منصــات اإلعــام االجتماعــي،
سنوات
لكــن ظــل الســؤال املطــروح عــن
املنافسة
املــدى الــذي يمكــن أن يصلــه
املحتــوى وينافــس بــه املنصــات

األخــرى ..عــن املســاحة الفاصلــة
بيــن الــرأي والخبــر.
لقــد خرجــت الجزيــرة -ولعلهــا
بعــد بشــكل كامــل-
لــم تخــرج
ُ
مــن تبعــات الجــدل القائــم ىلع
تغطيتهــا لثــورات الربيــع العربــي،
ويف الجعبــة أســئلة كثيــرة :هــل
تعاملــت القنــاة مــع كل الثــورات
بــذات القــدر مــن املســافة؟ ملــاذا
انطلقــت قنــاة بحجــم «الجزيــرة
مباشــر مصــر» قبــل أن تغلــق؟ مــا
الــذي يمكــن أن تفعلــه «الجزيــرة»
مــع توفــر صيــغ محليــة ملنصــات
إعالميــة أضحــت تناقــش كل
الخطــوط الحمــراء يف بلدانهــا؟
مــاذا عــن جيــل الشــباب الــذي بــات
ّ
أقــل رصانــة -أو
يطلــب محتــوى
أكثــر رشــاقة -ممــا اعتــادت عليــه
الجزيــرة وأكثــر تنوعــا؟ هــل عليهــا
أن تتبعــه وتقــدم لــه مــا يريــد؟
إن الراصــد واملتابــع لتأثيــر الجزيــرة،
يــدرك أن ثمــة ظاهــرة قــد تجــاوزت
الحالــة ،هــذه الظاهــرة (الجزيــرة)
كتبــت فيهــا دراســات أكاديميــة
ورســائل دكتــوراه وماجســتير تربــو
عــن املئتيــن ،ويف هــذا مؤشــر ال
تخطئــه عيــن ىلع الحالــة التــي
وصلتهــا هــذه الظاهــرة.
ُتــرى هــل بــات املواطــن العربــي
اليــوم وبعــد عقديــن مــن ظهــور
الجزيــرة أكثــر حريــة يف التعبيــر
عــن آرائــه؟ ســواء أكان الجــواب
ســلبا أم إيجابــا فــإن ذلــك مدعــاة
الســتمرار الجزيــرة يف تقديــم
منتجهــا اإلخبــاري ،بأشــكال أكثــر
إبداعيــة ،عبــر منصــات متنوعــة،
ألجيــال مختلفــة ،وضمــن ميزانيــة
أقــل ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار
دخــول منافســين كثــر إلــى
هــذه الصناعــة ،وتلــك تحديــات ال
ّ
تقــل عــن التحديــات السياســية
واملهنيــة التــي واجهتهــا
القنــاة خــال عقديــن ونجحــت
يف تجاوزهــا ،فــا يــزال النــاس
يشــترون شاشــات تلفــاز بحجــم
أكبــر ويســتهلكون صناعــة األخبــار
ومشــاهدتها والتفاعــل معهــا
بوقــت أكبــر كذلــك.
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السنة األولى  -خريف ٢٠١٦

كيب تاون ..حراك
شعبي قديم ولغة
صحفية جديدة
غاريث فان نيكرك

خالل احتجاجات الطلبة يف جنوب أفريقيا يف أبريل/نيســان  ،2015ظهرت الكثير من
التعبيرات واملصطلحات الجديدة التي دار جدال بشــأن إدخالها كما هي ىلع غرف األخبار أو
تحويلها للغة رسمية فصحى.
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ســيذك ُر النــاس أحــداث التاســع
مــن أبريل/نيســان  2015باعتبارهــا
نقطــة فارقــة يف مســيرة الكفــاح
نحــو ترســيخ املســاواة يف
املرحلــة التــي تلــت ســقوط نظــام
الفصــل العنصــري (األبارتايــد) يف
جنــوب أفريقيــا .لقــد شــهد ذلــك
الخميــس املحتــدم إزالــة تمثــال
رمــز اإلمبرياليــة اإلنجليزيــة البغيض
سيســل جــون رودس مــن حــرم
جامعــة كيــب تــاون بعــد مــرور 120
ســنة ىلع تولّيــه منصــب رئيــس
الــوزراء يف جنــوب أفريقيــا .لقــد
أزيــل هــذا التمثــال عقــب أســابيع
مــن بــدء سلســلة مــن املظاهــرات
التــي دعــت إليهــا مجموعــات
مــن الطلبــة والناشــطين يدعــون
أنفســهم « »Fallistsبهــدف
إســقاط مظاهــر االســتعمار يف
املناهــج الجامع ّيــة.
تلــك الصــورة التــي ظهــر فيهــا
مئــات الشــباب الســود الغاضبيــن
وهــم يهتفــون بحماســة بالغــة
حيــن أزالــوا تمثــال رودس ســتبقى
يف الذاكــرة بوصفهــا الصــورة األكثر

التــي كانــت ترفــع الصــور ومقاطــع
الفيديــو التــي تعــرض مشــاهد
لطــاب يف مظاهــرات ســلم ّية
ٍ
يتع ّرضــون للضــرب مــن قبــل رجــال
الشــرطة باإلضافــة إلــى توثيــق
حمــات اعتقــال كبيــرة أو طــرد
للطــاب مــن أماكــن دراســتهم.

رمز ّيــة يف دولــة جنــوب أفريقيــا
ومســيرتها الديمقراطيــة التــي
انطلقــت منــذ  21عامــا .لقــد كانــت
القصــة تجربــة ال
تغطيتــي لتلــك
ّ
تنســى يف غرفــة األخبــار ،حيــن
كنــت مراســ ً
ا شــابًا أتتبــع حركــة
املظاهــرات يف محافظــات جنــوب
أفريقيــا التســعة ،وتلــك كانــت
لــدي
خطواتــي األولــى يف تغطيــة لقــد كانــت الخبــرة التــي
ّ
يف التعامــل مــع هــذا النــوع مــن
أحــداث مثــل هــذه.
ّ
األحــداث الســريعة واملتقلبــة
كنــت أراقــب مــن مكتبــي انطــاق أقـ ّ
ـر مــن املطلــوب ،ولكــن
ـل بكثيـ ٍ
نقــص يف الــكادر يف
حمــات ىلع وســائل التواصــل كان هنالــك
ٌ
االجتماعــي انتشــرت فيهــا غرفــة األخبــار ،وكان ىلع الجميــع
وســوم عديــدة بعضهــا يدعــو أن يســاهم يف تغطيــة الجانــب
لســقوط الرســوم الجامع ّيــة الــذي بوســعه العمــل عليــه .وهكذا
( .)feesmustfall#وقــد كانــت تلــك اعتمــدت ىلع تجربتــي كمراســل
الوســوم طريقــة فعالــة لتتبــع مــا يف الشــؤون الثقافيــة للحديــث
يفعلــه الطــاب ،حيــن توجهــوا مــع بعــض الفنانيــن غيــر املنتمين
الطالبــي ،وقــد
يف البدايــة إلــى البرملــان ثــم إلــى بالضــرورة للحــراك
ّ
األهميــة
بعــض املبانــي الحكوميــة ثــم كان ذلــك يف غايــة
ّ
انطلقــوا يف مظاهــرات يف شــوارع ألنــي تمكنــت مــن التعــرف ىلع
املــدن املختلفــة .وقــد كان النــاس آراء مختلفــة بخصــوص الحــراك
جميعهــم يتابعــون آخــر التحديثات والحفــاظ ىلع مســافة شــكل ّية من
بمتابعــة بعــض الحســابات ىلع الحالــة العاطف ّيــة التــي ســادت يف
وســائل التواصــل االجتماعــي تلــك الفتــرة.

لقــد تحدثــت إلــى فنانيــن
يصــورون األحــداث الجاريــة
كانــوا ّ
ويقدمــون للقــراء واملتابعيــن
ّ
صــور ًة مختلفــة عــن تلــك التــي
يقدمهــا املصــورون املحترفــون.
ّ
أمــا أمنــاء املتاحــف فكشــفوا عــن
ّ
أراشــيف ضخمــة لتماثيــل أخــرى
ّ
تذكــر بمرحلــة الفصــل العنصــري
باتــت اآلن تحــت األرض .كمــا
التقيــت ببعــض املبدعيــن يف
الفنــون األدائيــة ،والذيــن رفضــوا
الحديــث إلــى الصحافــة خشــية أن
يســاء فهــم تصريحاتهــم ،ولكنهــم
ســمحوا لــي بالدخــول إلــى أماكــن
ّ
أتمكــن مــن توضيــح
عملهــم كــي
مواقفهــم بشــكل دقيــق.
لقــد كانــت أحــداث تلــك الفتــرة
كفيلــة بنقــل شــحنة مــن
املســؤولية للجيــل التالــي مــن
الشــباب يف جنــوب أفريقيــا
وهــو الجيــل الــذي أنتمــي إليــه-تجــاه القضايــا التــي يعيشــونها.

البيــوت يطالبــون بظــروف معيشــة
مشــابهة للمناطــق التــي كانــت
يف الســابق للبيــض ،ح ّتــى ّ
أن
الحمــات االنتخاب ّيــة قــد باتــت
مؤخــرًا تعتمــد ىلع هــذا الخطــاب
لكســب أصــوات جديــدة مــن
عمــن
الناخبيــن الذيــن يبحثــون ّ
ّ
يمثــل مطالبهــم.

لقــد قــال الجيــل الجديــد كلمتــه
ّ
ليوضــح ّ
أن الفصــل العنصــري لــم
بعــد تمامــا .لــم تنطفــئ
ينتــه
ُ
جــذوة هــذه الطاقــة وهــذا النفــس
الطويــل ،وقــد كان ذلــك واضحًا يف
ـد
حــراك الطلبــة ،وهــي كذلــك أشـ ّ
وضوحــا يف حيــاة النــاس العادييــن
يف جنــوب أفريقيــا الذيــن تأثــروا
بشــجاعة أولئــك الشــباب الذيــن
يحاولــون تغييــر واقــع مــن ال يزالون هــذه اللغــة الجديــدة التــي
يعانــون مــن آثــار ســنوات طويلــة نشــأت مــن رحــم االحتجاجــات
تتطــور ،مــع
واملظاهــرات ال تفتــأ
مــن االســتبداد االســتعماري.
ّ
تــام
أ ّنهــا ق ّلمــا تحظــى بتوافــق
ّ
قــرر أطفــال املــدارس اليــوم عليهــا بمــا أ ّنهــا تخالــف اللغــة
َّ
رفــض بعــض القواعــد الباليــة الرســم ّية والســائدة .صحيــح ّ
أن
َ
الشــكل مــن اللغــة ليــس
خاصــة هــذا
وخرجــوا يف مظاهــرة
ّ
ّ
بحقهــم وليــد هــذه الفتــرة ،إال أ ّنــه قــد
بهــم يطالبــون فيهــا
بتصفيــف شــعرهم بالطريقــة وجــد مكانــا لــه يف لغــة التواصــل
الطبيعيــة التــي تالئمهــم ورفــض بيــن شــباب هــذه الحــركات،
التق ّيــد بتلــك القواعــد التــي وهــي لغــة تشــبه مســتخدميها،
أمــا وهــذا مــا يالحظــه مــن يحــاول
تســري ىلع الطــاب البيــضّ .
العمــال فصــاروا يطالبــون ّ
بحقهــم فهــم هــذه اللغــة مــن خــارج
ّ
باملعاملــة املنصفــة ،وأصحــاب الحركــة .بعــض هــذه العبــارات
والكلمــات قديمــة مقتبســة مــن
أغــان احتجاجيــة اشــتهرت يف
ٍ
الثمانينــات والتســعينات ،اعتــاد
املتظاهــرون الشــباب ســماعها من
آبائهــم .وبعضهــا تعبيــرات حديثــة
ظهــرت يف وســائل التواصــل
االجتماعــي والحــوارات التــي تــدور
بيــن الشــباب خــارج املحاضــرات
الجامعيــة.

طالب يلتقط صورة بهاتفه املحمول لتمثال سيسل جون رودس
امللفوف بأكياس بالستيكية يف حرم جامعة كيب تاون يف إطار
احتجاجات طالب ضد استمرار وجود التمثال 20 ،مارس/آذار .2015
تصوير مايك هتشينجز  -رويترز

علــي اإلحاطــة
كان مــن الصعــب
ّ
بــكل ذلــك نظــرًا لعــدم انخراطــي
يف هــذا الحــراك .ومعظــم
املحتــوى الــذي كنــا ننتجــه
يف تلــك الفتــرة كان ُيســتخدم
مــن قبــل طــاب الجامعــات يف
محاولــة ملعرفــة مــا يجــرى مــن
حولهــم .كان الحديــث مــع هــؤالء
الطلبــة بلغتهــم كفيــ ً
ا ببنــاء
شــيء مــن الثقــة بيننــا ،تمامــا
كمــا يحــدث معــك حيــن تتحــدث
لشــخص غريــب بلغتــه األم .لقــد
كان يعنــي ذلــك أ ّننــا نطلــب رأيهم
بالطريقــة التــي ّ
يفضلونهــا ،بعيــدًا
عــن عنــف القيــود اللغويــة التــي
تفرضهــا عليهــم وســائل اإلعــام
العامــة .ومــع ذلــك واجهــت هــذه
ّ
املنهجيــة بعــض املقاومــة.
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لقــد كان املحــررون املســاعدون -حســب
تجربتــي ىلع األقــل -يجــدون صعوبــة يف
تجــاوز خوفهــم مــن غيــر املألــوف والســائد
مــن العبــارات والكلمــات .فكانــت الكلمــات
غيــر املتوافقــة مــع «الفصيــح» وفق سياســة
التحريــر اللغويــة تغ ّيــر إلــى كلمــات أكثــر
فصاحــة ،وحيــن أكتــب عنوانــا باســتخدام
اقتبــاس مــن خطــاب أحــد الطلبــة ،يجــري
بحجــة لــزوم
ىلع الفــور تغييــر هــذا العنــوانّ ،
أن يكــون العنــوان موجهــا لجمهــور أوســع
مــن القــراء ،وهــو جمهــور ال يستســيغ ىلع
األغلــب هــذا اللــون اللغــوي الجديــد .كان
ـي التعبيــر عــن انزعاجــي ،ولك ّنــي
يصعــب علـ ّ
وبتشــجيع بعــض الزمــاء األكثــر مرونــة كنــت
أســقط تلــك التصحيحــات وألتــزم بمــا كتبتــه
يف البدايــة.
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الحظـ ُ
ـت كيــف دخلــت بعــض هــذه الكلمــات
لغــة الجمهــور اإللكترونــي بعــد انتشــار تلــك
القصــص الصحفيــة .كانــت تلــك الكلمــات
تســتخدم للحديــث مــع الطلبــة ،ومــع
أصدقائهــم .كمــا أصبحــت تظهــر مــع بعــض
الرمــوز (اإليموجــي) كإيموجــي النــار حتــى ّ
أن
هــذه الرمــوز اســ ُتخدمت يف بعــض األحيــان
مــكان الكلمــات الجديــدة .كمــا ُترجمــت
بعــض الكلمــات الجديــدة التــي ســرت بيــن
الشــباب إلــى اللغــات اإلحــدى عشــرة الرســمية
املســتخدمة يف مختلــف أرجــاء جنــوب
أفريقيــا.
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أهميــة وبــروزًا،
صــارت هــذه الكلمــات اآلن أكثــر ّ
وبــات اســتخدامها مالئمــا ومقبــوالً حتــى يف
غــرف األخبــار ،ح ّتــى ّ
أن بعضهــا أضيــف إلــى
القواميــس اإلنجليزيــة الرســم ّية .صحيــح ّ
أن
بعــض املحرريــن ال يزالــون مــن حيــن آلخــر
يصــرون ىلع تغييرهــا إلــى كلمــات أكثــر
تحــد مســتم ّر لذلــك
رســم ّية ،ولكــن هنالــك
ّ
بيــن الصحفييــن الشــباب يــزداد صعــودًا
مــع ازديــاد أعــداد الخريجيــن الجــدد مــن
الصحفييــن الذيــن يبحثــون عــن صوتهــم
والتعبيــر عنــه.
هــذا الشــكل مــن التطــور الســريع يحافــظ
ىلع أهميــة الصحيفــة للجماهيــر ح ّتــى يف
عصــر اإلنترنــت .أمــا بالنســبة للمراســل ،فهــذا
الجانــب يزيــد مــن املتعــة ومســتوى التحــدي
يف العمــل باإلضافــة إلــى ذلك الشــعور باألمل
يف أن يــرى املراســل نفســه وهــو ينقــل
القصــة بصوتــه الــذي يتطــور بالوتيــرة نفســها
التــي تتطــور بهــا بيئــة األخبــار اليــوم ،وهــو
كذلــك قبــس مــن أمــل يف وقــت غيــر مبشــر
كثيــرًا يف عالــم صناعــة األخبــار.

طالبة تضع ملصقا ىلع فمها ينادي بإزالة تمثال رمز اإلمبريالية
اإلنجليزية سيسيل جون رودس من حرم جامعة كيب تاون20 .
مارس/آذار  .2015رويترز
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كيف تكتب قصة مؤثرة
يف إنستغرام؟
نيل شيا

ترجم هذا املقال بالتعاون مع «نيمان ريبورتس»  -جامعة هارفارد.
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يف نهايــة يونيو/حزيــران املاضــي
كنت ىلع ســفر مــع املصــورة لينزي
أداريــو يف أرجــاء صقليــة ،أثنــاء
قصــة عــن املهاجريــن
عملنــا ىلع ّ
القادميــن مــن أفريقيــا إلــى أوروبــا.
وخــال تلــك الرحلــة عبــر الجزيــرة،
شــرعنا يف الحديــث عــن الكتابــة،
وتحدثــت بالتحديــد عــن الطريقــة
التــي سأســلكها يف العمــل ىلع
املقــال الطويــل الــذي اتفقنــا ىلع
كتابتــه .كانــت لينــزي -وهــي مصورة
حائــزة ىلع جوائــز عامل ّيــة -قــد
نشــرت مــن فتــرة قصيــرة كتابــا
يشــتمل ىلع مذكراتهــا الشــخصية،
وكانــت لذلــك تــدرك جيــدًا تلــك
املتعــة املمتزجــة بالصعوبــة يف
ترجمــة األفــكار والصــور إلى كلمــات..
مازحتهــا قائــ ً
ا إننــي ال ّ
أفضــل أن
أكتــب مــواد طويلــة ،ثــم أخبرتهــا
أن أكثــر مــا كنــت أســتمتع بــه
ويرضينــي مــن الكتابــة هــو فقــرات
صغيــرة جــدًا كنــت أنشــرها ىلع
موقــع إنســتغرام.

ْ
فضحكــت وأمســكت واحــدًا مــن
هواتفهــا ،وبحثــت حتــى وصلــت
إلــى تطبيــق إنســتغرام ثــم قالــت:
«كنــت أعتقــد أن هــذا لتصويــر
الطعــام والقطــط فقــط».
صحيــح ّ
أن إنســتغرام ال يبــدو
ٌ
املــكان األمثــل الــذي يرتــاده الك ّتــاب،
فالوتيــرة فيــه ســريعة ،كمــا أن صــور
القطــط فيــه كثيــرة ،عــدا عــن صــور
«الســيلفي» واألحذيــة وأكــواب
القهــوة الجميلــة .كمــا أن املســاحة
املخصصــة للكتابــة صغيــرة أيضــا،
خاصــة بالنســبة ألولئــك الذيــن
ســعوا كثيــرًا للتمكــن مــن الكتابــة
الطويلــة ذات املحتــوى املكثــف.
لكــن وبعــد أن بــدأت تجربــة الكتابة
ضمــن الحــدود اإلبداعيــة التــي
يفرضهــا التطبيــق ،حــدث معــي
أمــر غريــب ،إذ وجــدت أنــي بالفعــل
أحــب الكتابــة القصيــرة.

تمكنــت بعــد حيــن مــن فهــم
التجربــة يف إنســتغرام ،حيــث كان
ُدهشــت لينــزي وقالــت« :وهــل حقــا التدفــق املســتمر للصــور وصناديــق
تقــدم هندســة
تســتطيع الكتابة ىلع إنســتغرام؟» .الكتابــة تحتهــا
ّ
القصــة تســتلزم مني
بديلــة لكتابــة ّ

أشــياء جديــدة .صحيــح أن القصــة
تكــون أقصــر بطبيعــة الحــال ،ولكــن
هــذا التطبيــق يســتلزم مراعــاة
الصــور بشــكل معمــق ،باإلضافــة
إلــى ســبر الطــرق الغنيــة والدقيقــة
التــي تتفاعــل بهــا الكلمــات والصــور
معــا .ومــع شــيء مــن الوقــت
فعالــة
أدركــت أن إنســتغرام أداة ّ
لكتابــة القصــص ،وإن كانــت هــذه
مــن ســماته غيــر املعروفــة واألقــل
اســتخدامًا يف مجتمــع إنســتغرام.
الحــظ أن إنســتغرام قــد أصبــح
أحــد أهــم املجــات الرقميــة
العامــة والناجحــة ىلع مســتوى
العالــم ،ففيــه أكثــر مــن  300مليــون
مســتخدم شــهريا ،و ُيرفــع عليــه
قرابــة  70مليــون صــورة يوميــا .كل
صــورة مــن هذه الصــور ّ
تمثــل صفحة
أو حكايــة أو إضــاءة ىلع فكــرة مــا
تتجلــى أمامنــا ىلع الشاشــة مــن
بقعــة مــا يف هــذا العالــم .لقــد
رأيتــم مســتخدمي هــذا التطبيــق،
إنهــم عــادة مــن الشــباب الذيــن
يحبــون املشــاركة وتراهــم ينظــرون
يف هواتفهــم يف محطــات املتــرو
والحافــات وىلع جوانــب الطريــق،
ينظــرون إلــى ســيل الصــور التــي

ْ
ْ
عــاج يف التعاويــذ
قفلــت راجعــة نحــو منزلهــا ،تبحــث عــن
ثمــة أمــل،
حيــن
شــعرت أ ّنــه ليــس ّ
ٍ
والصلــوات القديمــة ،ويف تلــك األكـ ّ
ـف مــن الطيــن الداكــن اللــزج الــذي يعتقــد أهلهــا أنــه قــادر ىلع
ـدى األرواح الشــريرة التــي اعتقــدت أنهــا تســكنها ،وقالــت
التهــام املــرض وشــفائه ..لقــد وقفــت تتحـ ّ
إنهــا ال تخشــى شــيئا .وردنــي أمــس خبــر وفــاة ســيتيل ،وقــد ماتــت مــن مــرض لــم تعــرف اســمه ،يف
بيتهــا بتلــك القريــة ىلع ضفــة بحيــرة توركانــا الطويلــة والحــارة ..هــذا تأبيــن ضعيــف ..لــم أعرفهــا
جيــدًا ،ولــم تتــرك خلفهــا ســوى ابنــة لهــا حامــل ،وأمهــا وأم زوجهــا ..قــد يكــون لديهــا أقــارب غيرهــم،
ولكــن عائلتهــا كانــت صغيــرة ىلع أيــة حــال ..لقــد أمضيــت أنــا ورانــدي بضــع ســاعات وحســب يف رفقــة
ســيتيل ،حيــن حدثتنــا عــن قصتهــا وشــاهدناها وهــي تواجــه املــرض ..القــدرة ىلع االختيــار ليســت
واردة هنــا ،فقــد كان لــدى ســيتيل خيــارات محــدودة جــدًا ..مــا أعرفــه أ ّنهــا كانــت صبــورة وكريمــة معنــا
ونحــن نحمــل دفاترنــا وكاميراتنــا خــال مــا تب ّيــن أنهــا األســابيع األخيــرة مــن حياتهــا ..كان جليــا أن
تعدنــا غربــاء ،أو مجانيــن حتــى ..كانــت أحيانــا تنظــر إلينــا شــزرًا ونحــن نتطفــل ونكتــب ونلتقــط
ســيتيل ّ
الصــور ،ولكنهــا تحملــت ثقلنــا بــا شــكوى وأجابــت كل أســئلتنا ..لقــد بــدت لــي شــجاعة ،مــع أنهــا قــد
ال تقــول ذلــك عــن نفســها .كمــا أنهــا لــم تنتظــر الشــكر منــا ،فليــس يف لغــة قبيلــة داســاناش كلمــة
لذلــك أصـ ً
ا ،وحيــن يضطــر الشــخص هنــاك للشــكر فإ ّنــه يقــول «واغ إيكونــودو» أي «ليرعــاك اهلل» .نحــن
ممت ّنــون ملســاعدة ســيتيل ،لصدقهــا معنــا وصبرهــا علينــا ..كنــا سنخســر كثيــرًا لــو لــم نســتمع إلــى
قصتهــا.
تر ُدهــم ىلع هواتفهــم .هــذا
ِ
االنغمــاس الحاصــل ال يأتــي مــن
فــراغ ،وهــذا الجمهــور العريــض
للتطبيــق مــن كافــة أرجــاء العالــم
يجتمــع حــول فكــرة واحــدة :يف كل
صــورة حكايــة.
والواقــع اآلن أن هــذه املســاحة قــد
ُتركــت للمصوريــن .فمنــذ انطالقــة
التطبيــق عــام  ،2010بــدأ املصــورون

الصحفيــون يســتخدمونه بفعاليــة أن كتابــة نــص صغيــر ليــس باألمــر
كبيــرة ،حيــث يعرضــون صــورا غيــر الســهل.
منشــورة ،ويبحثــون يف أراشــيف
الصــور وينشــرون معلومــات عــن لكــن بالنســبة ألولئــك الذيــن
مشــاريع إبداعيــة يعملــون عليهــا .يخوضــون التجربــة يف هــذا
أمــا الكتــاب فلــم يقتربــوا كثيــرا مــن التطبيــق ســيجدون أن ســرد
إنســتغرام ولــم يســتفيدوا منــه القصــص فيــه أمــ ٌر يف غايــة
كمنصــة لكتابــة القصــص ونشــرها .املتعــة يمتــاز بــه إنســتغرام مــع
وثمــة أســباب عديــدة لهــذه أنــه لــم يوضــع لهــذه الغايــة .فهــذا
الظاهــرة ،ولعــل الســبب األهــم هــو التطبيــق حيوي ومــرن ورائع بشــكل
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يفــوق التوقعــات .وباســتخدام
مصطلحــات فنيــة يمكــن القــول إن
إنســتغرام أكثــر ديمقراطيــة مــن
الفيســبوك الــذي يخضــع لقــدر كبير
مــن التنقيــح ،كمــا أنــه أقــل تقييـدًا
مــن تويتــر ،وأكثــر ثباتــا مــن ســناب
شــات .ولعــل األهــم مــن جميــع ذلك
يف نظــري هــو أن إنســتغرام يوفــر
مســاحة إبداعيــة يمكــن مــن خاللها
مشــاركة األفــكار واآلراء بطريقــة

السنة األولى  -خريف ٢٠١٦

جميلــة مع الجميــع ،وتجنب خســارة
هــذه األصــوات أو ضياعهــا أو العبــث
بهــا عنــد اندماجهــا مــع العنصــر
الصحفــي.
ُ
تحولــت إلــى إنســتغرام يف
لقــد
أبريل/نيســان  ،2014حيــن ســافرت
إلــى بحيــرة توركانــا بكينيــا يف
قصــة صحفيــة لصالــح ناشــيونال
جيوغرافيــك .كان املحــرر الــذي

عملــت معــه –واســمه بيتــر غويــن-
قــد شــجعني ىلع اســتخدام هــذا
التطبيــق لنشــر مقاطــع مــن عملي،
وقــد راودنــي يف البدايــة بعــض
التخــوف مــن ذلــك ،فأنــا لســت
مصــورا ،ولــم يكــن لــدي حتــى ذلــك
الوقــت حســاب يف إنســتغرام.
ومــا كنــت أراه ىلع هــذا التطبيــق
يف هواتــف أصدقائــي بــدا لــي
شــبيهًا بفيســبوك-اليت .وعرفت أن
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حيــن كنــا شــبابا ،كانــت ضفــة البحيــرة تمتلــئ باألعشــاب ،وهنــاك كنــا نصيــد أفراســالبحر ،وكانــت
أعدادهــا كبيــرة حينهــا ..تظهــر بيــن األعشــاب الخضــراء الطويلــة .أحيانــا كنــا نذهــب يف مجموعــة
اٌّ ،
مــن عشــرين رجـ ً
كل م ّنــا يحمــل حربــة ،واعتدنــا ىلع ربــط حبــال طويلــة بــرأس الحــراب وتثبيتهــا
بمنطقــة الخصــر ،كأ ّنهــا أحزمــة ،ثــم نتعقــب أفــراس النهــر بهــدوء وســكون .فــرس النهــر حيــوان ذكي
وشــديد جــدًا ،ح ّتــى الشــعر حــول فمــه يمكــن أن يجــرح كأ ّنــه نصــل ســكين حــاد ..يقــوم الرجــل األول
بالتقــدم بحــذر نحــو فــرس النهــر ليطعنــه ويغــرز الحربــة يف جســده ،ثــم يأخــذ الحبــل عــن وســطه
ويبــدأ الســحب ..هــذه خطــوة مهمــة جــدًا .لــو كنـ َ
ـت بطيئــا ،ولــم تأخــذ الحبــل عــن خصــرك بســرعة
كافيــة ،فـ ّ
ـإن فــرس النهــر قــد يجـ ّرك بعيــدًا وهــو يحــاول الهــرب ..هــذا هــو الجــزء األكثــر خطــورة .حين
ـدم الرجــال اآلخــرون ويغــرزون حرابهــم ،ثــم نســحب
يغــرز الرجــل األول حربتــه يف فــرس النهــر ،يتقـ ّ
حبالنــا ونج ـ ّر الحيــوان نحونــا ..كان كل منــا يأخــذ نصيبــه مــن اللحــم ،ولكـ ّ
ـن النصيــب والشــرف األكبــر
يكــون دومــا للرجــل األول ،إذ يعــود إلــى بيتــه باألذنيــن والذيــل ،وتغ ّنــي النســاء اعتــزازًا بــه وهـ ّ
ـن
ذاهبــات الســتقباله عنــد مدخــل القريــة .كان فــرس النهــر فيمــا مضــى جــزءًا أساســيًا مــن ثقافتنــا..
كان قتلــه أشــبه بقتــل أســد أو فيــل .كان أحدنــا يشــعر بأ ّنــه بطــل .نعــم ،أشــتاق إلــى تلــك األيــام،
وأحبهــا كثيــرًا ،أمــا اليــوم فــا تــرى أفــراس النهــر هنــا أبــدًا ..كانــت آخــر مــرة رأيــت فيهــا فــرس النهــر
أمــا نحــن فكانــت طريقتنــا
يف التســعينيات ،وقــام أحدهــم حينهــا بقتلــه بســاح كالشــنيكوفّ .
ّ
يتذكــر الصيــد بالطريقــة القديمــة.
مختلفــة ..نحــن االثنــان آخــر مــن

إنســتغرام يتيــح كتابــة  2002حــرف
(قرابــة  360كلمــة حســب تجربتــي)
مــع كل صــورة منشــورة ،وكنت أشــك
يف أنــه يمكــن التعبيــر عــن شــيء
مــا -بشــكل كاف -بهــذا العــدد مــن
الكلمــات.
لكــن بيتــر واصــل إقناعــي ،وأطلعني
ىلع بعــض مــا كتبه يف إنســتغرام
عــن رحالتــه إلــى روانــدا وجمهوريــة
أفريقيــا الوســطى ،وقــد أعجبنــي
ذلــك ،فمــا رأيــت لــم يكن بعــض صور
«الســيلفي» ،بــل لــم يكــن حتــى
شــخصيًا ..كانــت تلــك املنشــورات
توثيقــا للحظــات صغيــرة غنيــة
بالتفاصيــل وســهلة القــراءة وفيهــا
إشــارة إلــى قــدر كبيــر مــن اإلمكانات.
يف الوقــت ذاتــه كنــت قــد شــرعت
يف االعتمــاد ىلع التصويــر بهاتــف
آيفــون أثنــاء إعــداد تقاريــري ،إذ كنت
ألتقــط صــورة شــخصية لكل شــخص
أســجل رقــم
أتحــدث معــه بعدمــا
ّ
هاتفــه وأكتــب اســمه بالطريقــة
الصحيحــة .ويف هــذا الســياق -أي
تشــجيع بيتــر والصــور الجديــدة التي
التقطتهــا -اقتنعــت أن بإمكانــي
ىلع األقــل كتابــة ملحــات عــن
بعــض األشــخاص الذيــن ألتقيهــم،
وقــررت أن يكــون ذلــك بمثابــة
تجربــة أوليــة ،ولــم أكــن أتوقــع أنهــا
ستســتمر.
لقــد كانــت كتاباتــي األولــى يف
إنســتغرام حيــن كنــت قــرب بحيــرة
توركانــا بعيــدة عــن أن تكــون قصــة
صحفيــة حقيقيــة .فمعظــم مــا
كنــت أنشــره هــو بعــض الصــور
الجميلــة التــي أكتــب عليهــا
تعليقــات بســيطة ســريعة .ويف
مــكان ليس بعيــدا عن مــكان عملي
وكنــت أعمــل باملناســبة ىلعبعــد مئــات الكيلومتــرات عــن أقــرب
طريــق مع ّبــد -التقيــت بصيــاد نجــا
مــن هجمــة تمســاح ،وقــد أصابتنــي
قصتــه بالذهــول .كان الرجــل يجهــز
شــبكة صيــده ملــا هاجمه التمســاح
يف تلــك امليــاه العكــرة ،ثــم حملــه
بعيــدا ،وفقــد الرجــل وعيــه حيــن
شــعر أنــه ينتقــل إلــى عالــم آخــر،
لعلــه املــوت .كان يشــعر بأنيــاب
تنغــرز يف جســده ،لكنــه يف الوقت
ذاتــه كان يســمع أصواتــا جميلــة

يف أذنيــه .وقبــل أن ُيجهــز عليــه
التمســاح اســتعاد الرجــل وعيــه،
وتذكــر ترنيمــة شــعبية قديمــة.
غــرز الرجــل أصابعــه يف عينــي
التمســاح ،فأطلقــه مــن بيــن فكيــه،
وهــرب ذلــك الرجــل وهــو ينــزف نحو
اليابســة.

عــن إحصــاءات حــول ضحايــا هجمات
التماســيح يف شــرق إفريقيــا ،فالذي
يتابعنــي يعــرف مــن منشــوراتي
الســابقة أنــي أعمــل يف كينيــا مــع
ناشــيونال جيوغرافيــك ،وأي شــخص
يريــد معرفــة شــيء عنــي بوســعه
أن يرجــع إلــى مقاالتــي املطولــة.

حيــن ُنقــل الرجــل إلــى العيــادة
املحليــة ،كان يعانــي مــن هلوســات
وكوابيــس رهيبــة نتيجــة اضطــراب
مــا بعــد الصدمــة مــن هجمــة
التمســاح.

لــم أرغــب كذلــك يف حشــو قصتــه
بــأي معلومــات جانبيــة أخــرى،
وقــررت أن أكتــب ملتزمــا بمــزاج
وإيقــاع تلــك الحادثــة التــي غيــرت
حيــاة الرجــل ،كمــا اختصرتهــا لتكون
يف  269كلمــة .اســتخدمت تقنيــات
بســيطة يف اســتهالل القصــة
وتطورهــا والتعليقــات املشــوقة
وغيــر ذلــك مــن التقنيــات التــي
تعلمتهــا قبــل وقــت طويــل يف
غــرف األخبــار .وكنــت أتفحــص كل
كلمــة ألرى إن كانــت تســتحق أن
تبقــى يف النــص ،وكثيــرا مــا نقــرت
ىلع زر الحــذف يف هــذه العمليــة.

قــال لــي الرجــل« :كنــت أراه يف
أحالمــي ،يأتــي إلــي مــن البــاب
ليقتلنــي» .كمــا أخبرنــي أنــه حتــى
اآلن ال يمتلــك الجــرأة ىلع العــودة
إلــى امليــاه.
أمضيــت بضــع ســاعات أتحــدث
إلــى الرجــل ،وأرســم صــورا للمــكان
الــذي غــرز فيــه التمســاح ّ
فكيــه يف
فخــذه .مــن وجهــة نظــر الكاتــب،
كانــت القصــة غايــة يف العجــب،
وهــي تجربــة كنــت أود لــو أســتطيع
مشــاركتها مــع اآلخريــن .ولكنــي
كنــت أدرك صعوبــة أن أدرج هــذه
القصــة يف املــادة النهائيــة التــي
ســأقدمها للمجلــة .لقــد كانــت
صغيــرة جــدا ،وكانــت ســتضيع
ىلع األغلــب يف املــادة الكبيــرة
واملعقــدة التــي أعدهــا حــول
بعــض القضايــا البيئيــة والنزاعــات
والتغيــرات الثقافيــة .لــو ســمعت
بهــذه القصــة قبــل ســنة الحتفظت
بهــا يف دفتــر مالحظاتــي وحســب،
ولكنــي شــعرت اآلن برغبــة يف
إخبــار اآلخريــن عنهــا ،ووجــدت فجأة
أن إنســتغرام هــو الوســيلة األمثــل
لذلــك .طلبــت مــن الرجــل بعــد
انتهــاء املقابلــة أن يجلــس ألصــوره
بهاتفــي أمــام كــوخ الطيــن الذيــن
شــربنا فيه صــودا ســاخنة ..التقطت
بعــض الصــور تحــت شــمس الظهيرة
الحارقــة ،وقــررت أن تكــون الصــورة
باألبيــض واألســود بســبب درجــة
التبايــن غيــر املناســبة .كتبــت قصة
الرجــل مســاء ذلــك اليــوم ،وحرصــت
ىلع عــدم االبتعــاد عــن روايتــه
الشــخصية .لــم أوضــح ســبب نشــري
للقصــة ولــم أذهــب بعيـدًا للحديــث

حتــى اآلن تلقــت هــذه القصــة
الصغيــرة التــي نشــرتها ىلع
إنســتغرام  500إعجــاب (وأكثــر مــن
 1300إعجــاب لنســخة ثانيــة أعــدت
نشــرها الحقــا) .وقــد علــق أكثــر
مــن  70متابعــا ىلع هــذه الكتابــات.
أعتقــد أن اإلعجــاب والتعليــق
مقيــاس للنجاح ىلع هــذا التطبيق،
وهــذا مــا يثيــر شــيئا مــن اإلدمــان
والغمــوض يف آن معــا ،ولكــن األرقام
يف حالتــي أنــا صغيــرة نســبيا .كمــا
أن أعــداد املعجبيــن ال يعنــي أنهــم
جميعهــم قــرأوا القصــة ،رغــم أنــي
شــبه متأكــد مــن أن معظمهــم قــرأ
املكتــوب تحــت الصــور .النقطــة
املهمــة هنــا أننــي تدربت لســنوات
عديــدة كــي أكــون قــادرا ىلع نشــر
قصــة كقصــة هــذا الرجــل .فبعــد
أن نشــرت الصــورة مــع القصــة،
وصــارت التعليقــات تردنــي تتــرى
قطع مــن النقــود ،ومــن أناس
كأنهــا
ٌ
ال أعرفهــم ،شــعرت أنــي حققــت
بشــكل مــن األشــكال أحــد األهــداف
التــي كنــت أطمــح إليهــا يف عملي
يف الصحافــة؛ أن أكــون صوتــا ملــن
ال صــوت لهــم ،وقــد جعلنــي هــذا
الشــعور متعطشــا لكتابــة املزيــد.
حاولــت يف فتــرة عملــي امليدانــي
ويف األســابيع التــي تلــت ذلــك أن
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أجــرب العمــل ىلع عــدة أشــكال
وأصــوات وتصاميــم لكتابــة القصص.
بــدأت أرى يف إنســتغرام شــكال
متميــزا عــن العمــل الوثائقــي الــذي
مكمــل لــه أيضــا..
أقــوم بــه ولكنــه ّ
ً
لقــد كنــت أمــارس شــكال مــن
«الصحافــة املتأ ّنية» حســب التعبير
الشــائع اليــوم ،أو قــد كان مــا أقــوم
بــه نتيجــة جلســات طويلــة كنــت
أحظــى بهــا ،حيــث أســتمع إلــى
اآلخريــن وأدون املالحظــات.
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كتبــت يف قصتين عن التوتــر الكبير
الحاصــل يف قبيلــة داســاناش حيث
تســود بيــن أفــراد هــذه القبيلــة
ممارســة ختــان البنــات ..قارنــت بيــن
قصــص ثــاث نســاء مــررن بتجربــة
ّ
منهــن كبيــرة يف
الختــان ،واحــدة
الســن واألخريــان صغيرتــان .شــرحت
لــي املــرأة بــكل بوضــوح أي األجــزاء
التــي ختنــت واألســباب التــي تدعــو
لذلــك ..لقــد كانــت هــذه املمارســة
يف نظرهــا مرتبطــة بمصيــر
القبيلــة .أمــا الصغيرتــان فأخبرتانــي
كيــف أنهمــا كانتــا تعمــان خفيـ ً
ـة
إزاء هــذه املمارســة ،لجعلهــا أكثــر
ً
ســامة ،أو للوصــول إن أمكــن إلــى
االســتغناء عنهــا تمامــا.
أخبرتنــي إحــدى الفتاتيــن -واســمها
كالــي -أن الطــرق القديمــة تكــون
جيــدة أحيانــا ،ولكنها تكــون خطيرة
يف أحيــان أخــرى .وأضافــت« :لقــد
رأيــت مــا حصــل لبعــض النســاء،
وقــررت أن أفعــل هذا األمــر بالطريقة
األفضــل».

السنة األولى  -خريف ٢٠١٦

القضيــة كغيرهــا مــن القضايــا
الخالفيــة التــي يكــون مصيرهــا
إلــى الــزوال مــع مــوت الجيــل
القديــم وانتهــاء ســلطتهم الروحيــة
يف املجتمــع .لكــن هــل شــرحت
القصــة كل شــيء؟ وهــل ثمــة قصة
تســتطيع أصــ ً
ا الحديــث عــن كل
شــيء؟ إن مــا حققته هــذه القصص
بمثاليــة واتــزان هــو مــا كنت أســعى
إليــه مــن تســليط شــيء مــن الضــوء
ـدد
ىلع قضيــة مــا ،وقــد قرأهــا عـ ٌ
كاف مــن النــاس وشــعرت ىلع األقل
ٍ
أننــي لــم أكــن أتحــدث إلى نفســي.

كتبــت قصصــا أخــرى بعــد ذلــك
َ
املخاطــب أو بضميــر الغائب.
بضميــر
نشــرت مــرة صــورة ألفعــى الكوبــرا
وهــي تنفــث ســمها ،وتناولــت
القصــة ىلع شــكل رســالة لألفعــى،
ووظفــت ذلــك لوصــف تلــك
اللحظــة يف حيــاة الصبيــة الذيــن
يرعــون املاشــية والذيــن تجولــت
معهــم كثيــرا ،حيــن يهربــون فزعــا
عنــد رؤيــة األفعــى ثــم يعــودون
ملالحقتهــا ،ويهاجمونهــا كمــا
الفرســان يف فيلــم «مونتــي بايثون
والــكأس املقدســة» .ويف قصــة
أخــرى اعتمــدت أســلوب الحكايــة
بضميــر املتكلــم ،وكتبــت بصــوت
ـل وهــو يحكــي عــن وقائع
رجــل كهـ ٍ
اصطيــاد حيــوان فــرس النهــر قبــل
زمــن بعيــد .ويف تلــك القصــة
كشــفت عــن طريقتــي يف الكتابــة
يف تلــك اللحظــة ،وهــي أشــبه
بــأن أســلم قلمــي ودفتــري ألولئــك
الصياديــن الشــيوخ -الق ّلــة الباقيــة
ليتحدثــوا عــن
لــم يخطــر لــي قــط أن أكتــب عــن مــن هــذا الجيــل-
ّ
هــذا املوضــوع ،كمــا لــم أتخيــل أن ذكرياتهــم كمــا يحلــو لهــم.
أي امــرأة قــد تحدثنــي بصراحــة يف
هــذا الشــأن .ولكــن هــذا مــا حــدث أذكــر قصتيــن مــن سلســلة القصــص
فعــ ً
ا ،وإليكــم بعــض األصــوات القائمــة ىلع الصــورة همــا األكثــر
التــي شــعرت بضــرورة إيصالهــا إلــى نجاحــا ،األولــى عــن امــرأة تعانــي
اآلخريــن ..لقــد اختــرت الكتابــة مــن مــرض عضــال اســمها ســيتيل،
بأســلوب مباشــر ،محاوال قــدر اإلمكان وقــد ســمحت لنــا بمراقبــة طــرق
الحفــاظ ىلع وتيــرة النقــاش الدائــر العــاج الروحيــة الخاصــة جــدا التــي
يف املجتمــع كمــا الحظتــه ،إذا لــم كان تقدمهــا لهــا امــرأة تمــارس
يكــن حــوار ُطرشــان ،وليــس فيــه الطــب الشــعبي .لقــد ذهبنــا معهــا
توجيــه اتهامــات وال تقديــم أحــكام عــدة مــرات أنــا وصديقــي رانــدي
أخالقيــة.
أولســن -وهــو مصــور يعمــل مــع
ناشــيونال جيوغرافيــك -إلــى أحــد
لقــد كانــت هــذه القصــة أشــبه أطــراف البحيــرة ،وشــاهدناها مــع
بخطــاب مــوازٍ ينظــر إلــى هــذه تلــك الطبيبــة التــي تدعــى غالتــي،

تخوضــان يف امليــاه الضحلــة
لتمســح املــرأة جســدها بالطيــن.
وبعــد غســل جســدها مــن الطيــن،
كانــت تعتقــد أن تلــك الترســبات
الغنيــة الداكنــة التــي تذهــب مــع
املــاء ســتطرد املــرض وتســترجع
عافيــة املريــض.
حيــن علمــت بوفــاة ســيتيل بعــد
ذلــك بأســابيع قليلة ،شـ ُ
ـعرت بأســى
كبيــر ..لقــد حاولنــا مســاعدتها
بالغــذاء والــدواء ،وحاولنــا أن نبحــث
لهــا عــن عيــادة إلحــدى البعثــات
املحليــة .ولكــن كل ذلــك لــم يكــن
ليســاعد ســيتيل بعــد أن تدهــورت
حالتهــا .صحيــح أننــا لــم نكــن
نعرفهــا جيــدًا ،ولكــن يف تلــك
اللحظــة ويف ذلــك املــكان راودنــي
شــعور مختلــف .أردت الكتابــة عنهــا
ـدي يف تلــك الفتــرة
مجــددًا ،وكان لـ ّ
بعــد مضــي أربعــة أســابيع ىلعدخولــي عالــم إنســتغرام -عــدد
متزايــد مــن املتابعيــن .وألنهــم
قصــة عالجها،
كانــوا قــد قــرؤوا عــن ّ
ظننــت أنهــم ربمــا ســيرغبون يف
معرفــة قصــة موتهــا .فكتبــت
تأبينــا قصيـرًا عــن ســيتيل ونشــرته
مــع واحــدة مــن آخــر الصــور التــي
التقطتهــا لهــا.
كتبــت تحــت تلــك الصــورة «حيــن
شـ ْ
ْ
قفلت
ثمــة أمــل،
ـعرت أ ّنــه ليــس ّ
راجعــة نحــو منزلهــا ،تبحــث عــن
عــاج يف التعاويــذ والصلــوات
ٍ
ّ
األكــف مــن
القديمــة ،ويف تلــك
الطيــن الداكــن اللــزج الــذي يعتقــد
أهلهــا أنه قــادر ىلع التهــام املرض
تتحــدى
وشــفائه ..لقــد وقفــت
ّ
األرواح الشــريرة التــي اعتقــدت أنهــا
تســكنها ،وقالــت إنهــا ال تخشــى
شــيئا».
ّ
القصــة  700متابــع
اطلــع ىلع تلــك ّ
ىلع األقــل ..ليــس هــذا بالعــدد
الكبيــر ،ولكنــه أكبــر ىلع األقــل مــن
عــدد النــاس الذيــن كانــوا يعرفونهــا
قبــل موتهــا ،وأكبــر ربمــا مــن عــدد
الذيــن قــرؤوا تأبيــن جــدي ،الــذي
تــويف قبــل ســفري إلــى كينيــا
بأيــام قليلــة .حيــن تج ّلــت هــذه
الفكــرة يف ذهنــي ،توقفــت عــن
االهتمــام كثيــرًا باألرقــام.

أنــا طبيــب األمــل األخيــر ،يأتينــي النــاس حيــن ال يصلــح معهــم أي دواء ..يأتــون بخــوف وأمــل ،وأنــا
أداويهــم بالقهــوة والــدم والدخــان ..أعــرف كيــف أتعامــل مــع األرواح التــي تســبب العلــل.
أنــا دايـ ٌ
ـة أيضــا ،نصــف أطفــال هــذه القريــة رأوا وجهــي لحظــة مجيئهــم إلــى العالــم ..ســتجد واحــدة
مثلــي يف كل قريــة ..نحــن نتعلــم مــن أمهاتنــا وخاالتنــا ونتعلــم مــن األرواح ..إننــا نتعلــم كيــف نشــعر
بموضــع الع ّلــة بأيدينــا ،ونحــن نســمع ونــرى أشــياء ال يدركهــا غيرنــا ..هــذا أم ـ ٌر خــاص بالنســاء .ليســت
لدينــا أي مشــكلة مــع البعثــات الطبيــة التــي تأتــي هنــا ،وإن كان بعضهــا يأتــي أحيانــا ليخبرنــي بــأن
علــي التوقــف عــن الحديــث مــع األرواح ،وأن أنصــح الجميــع بالذهــاب إلــى العيــادة .آه! لكــن العيــادة
ّ
بعيــدة ،وليــس فيهــا ســوى عــدد قليــل مــن املمرضــات ،وهــن ال يســتطعن عــاج كل األمــراض .انظــر
إلــى ســيتيل ،تلــك املــرأة التــي رأيتهــا معــي ..كانــت مريضــة جــدًا ..أعطتهــا املمرضــة بعــض األدويــة
والحقــن ،ولكنهــا لــم تتعــاف ..بــدأ أراد عائلتهــا يبتعــدون عنهــا خشــية أن ينتقــل مرضهــا إليهــم ،ثــم
ـي ..لقــد كانــت تعانــي مــن ظــل األرواح الشــريرة ..أخذتهــا أربــع مــرات إلــى البحيــرة ألغســلها
أحضروهــا إلـ ّ
وأضــع الطيــن عليهــا ..غســلتها أربــع مــرات مــن الطيــن وأمــرت تلــك األرواح بالرحيــل عنهــا ..فعلــت ذلــك
أربعــا ّ
ـدس عندنــا ،وهــو عــدد الحلمات ىلع ضــرع البقــرة ..لكــن األرواح كانت أقــوى ،ولم
ألن هــذا الرقــم مقـ ّ
يفلــح العــاج .حاولنــا مــرة أخــرى ،وأنــت تعــرف مــا حــدث بعــد ذلــك ..ال أســتطيع أن أقــول ّ
إن الطريقــة
ـد نفعــا ،فليــس ثمــة عــاج أقــوى يف أي مــكان( .ظهــرت قصــة غالتــي وســيتيل يف
القديمــة لــم تجـ ِ
العــدد الصــادر يف أغســطس/آب مــن مجلــة ناشــيونال جيوغرافيــك ،وهــي جــزء مــن مشــروع مســتمر
يحمــل الوســم .)NGwatershedstories#

شــيئًا فشــيئًا بــدأت أســتمتع بتلــك
القيــود اإلبداعيــة يف إنســتغرام،
وكيــف يرغمــك هــذا التطبيــق ىلع
التخلــي عــن كثيــر مــن األشــياء
والتن ّبــه أكثــر إلــى األساســيات .ثــم
بدأت اســتخدام الوســوم (الهاشــتاغ)
ألضــع املنشــورات يف ســياق
حقيقــي ،كاســم القريــة مثــ ً
ا أو
اســم القبيلــة ،أو القضيــة التــي

أتناولهــا ،والتــي تظهــر عــادة يف
العنــوان أو مصــدر الخبــر .وبعدهــا
صــرت أســتخدم وســومًا خاصــة
لتنظيــم منشــوراتي ليصــل إليهــا
مــن يرغــب يف متابعتــي ىلع
إنســتغرام ،أو ليصــل متابــع الصفحــة
لقصــة مــا مــن بيــن القصــص التــي
نشــرتها ..كنــت يف نهايــة كل قصة
عــن بحيــرة توركانــا مثـ ً
ا أضع وســم

( ،)jadeseaseries2014#ألشــير إلــى
االســم املشــهور للبحيــرة .يقــوم
إنســتغرام بشــكل فــوري بأرشــفة
الصــور حســب تاريــخ النشــر ،وعنــد
الضغــط ىلع الوســم (وأدعــوه
«وســم السلســلة») فإنــه ينقلــك
إلــى صفحــة تشــتمل ىلع أكثــر من
 30قصــة عــن بحيــرة توركانــا.
لقــد كتبــت آالف الكلمــات ىلع
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ضفــة تلــك البحيــرة .كان عــدد
املتابعيــن يــزداد بســرعة ،وقــد
أربكنــي ذلــك قليــ ً
ا .حيــن قاربــت
ىلع االنتهــاء مــن هــذه التجربــة،
وضعـ ُ
ـت مــن غيــر تخطيــط مســبق
ّ
ســجل لعمليــة كتابــة القصــص
واألهــم
لناشــيونال جيوغرافيــك.
ّ
مــن ذلــك أننــي نقلـ ُ
ـت صــورا للحيــاة
واملعانــاة يف مــكان لــم يســمع بــه
الكثيــر مــن النــاس ،كمــا لــن يــزوره
ســوى القليــل .لــم أمتلــك طريقــة
ذات منهج ّيــة معتمــدة لقيــاس األثر
الدقيــق الــذي حققتــه القصــص
التــي نشــرتها يف تلــك السلســلة،
فلســت أملك مقياســا ملعرفــة مدى
وصولهــا إلــى املتابعيــن أو طريقــة
لتصنيــف املتابعيــن حســب العمــر
أو مســتوى الدخــل .ولكــن ىلع أقــل
تقديــر كان هنالــك مئــات األشــخاص
الذيــن ال أعرفهــم ولــم ألتــق بهــم
يرتــادون صفحتــي يوميــا ملتابعــة
قصصــي ،وقــد يصــل هــذا الرقــم
إلــى عــدة آالف ىلع أحســن تقديــر.
لقــد ُنشــرت املقالــة الطويلــة التــي
أعددتهــا خــال هــذه الرحلــة يف
العــدد الصــادر يف أغســطس/آب
 2015ملجلــة ناشــيونال جيوغرافيك،
وهــي مجلــة يقرؤهــا املالييــن
حــول العالــم .ولكنــي أشــعر أن
تلــك السلســلة التــي نشــرتها ىلع
ـم مــن تلك
إنســتغرام هــي إنجــاز أهـ ّ
املقالــة مــن عــدة أوجــه.
ّ
تتمثــل
إن مهمــة كاتــب املقالــة
يف البحــث عمــا يمكــن مــن أطــراف
«الحقيقــة» وجمعهــا معــا يف
مقالة متماســكة .أما يف إنســتغرام،
فكانــت كل قصــة طرفــا مــن الواقــع،
وقــد جمعــت مــن أطــراف هــذا
الواقــع مــا ال يســعني إطالقــا
ّ
شــكلت
وضعــه يف مجلــة .لقــد
تلــك املقالــة املنشــورة يف املجلة
وتلــك السلســلة يف إنســتغرام مادة
وثائق ّيــة ضخمــة ،لــن تعــرف املجلة
غالبــا مــا يمكــن فعلــه بهــا .صحيــح
أنهــا ليســت مرتبــة بشــكل مثالــي،
ولكنهــا كانــت تجربــة قيمــة لهــذا
التطبيــق ،وقــد حققــت مــن خاللــه
رغبتــي يف إيصــال املزيــد مــن
الوجــوه واألصــوات والقصــص إلــى
اآلخريــن.

السنة األولى  -خريف ٢٠١٦

وبعد تلــك التجربــة األوليــة انطلقت
يف كتابــة املزيــد ،ووجــدت شــيئًا
مــن التجــارب امللهمــة الســابقة
يف الكتابــة القصيــرة األدبيــة أو
غيــر األدبيــة .كنــت أحيانــا أفكــر
بإنســتغرام وأنــا أتصــور يف ذهنــي
قصــص ريــك بــراغ القصيــرة املليئــة
باللحظــات التــي تحــ ّرك املشــاعر
والتفاصيــل ذات األثــر الحاضــر .كمــا
تأثــرت بأشــكال الكتابــة التقليديــة
اليابانيــة ،كفـ ّ
ـن الهايغــا الــذي يمــزج
بيــن قطعــة من شــعر الهايكــو ،الذي
يصــف عــادة املــزاج والطبيعــة ،مــع
بعض الرســوم البســيطة .كمــا أعرف
بعــض ُ
الكتــاب يف إنســتغرام الذيــن
تأثــروا بكتــب الرســوم والروايــات
ّ
وفــن كتابــة األغانــي.
املصــورة
وقــد تأثــرت كذلــك بالعديــد مــن
املصوريــن الصحفييــن الذيــن أثبتــوا
حجــم الفرصــة الكبيــرة التــي توفرها
منصــة إنســتغرام يف مجــال العمــل
ّ
الوثائقــي االجتماعــي .مــن بيــن
املهمــة مــات بــاك (Matt
األســماء
ّ
 )Blackصاحــب سلســلة «جغرافيــة
الفقــر» ()Geography of Poverty
حيــث تنشــر الصــور يف موقــع
« »MSNBCباإلضافــة إلــى حســابه
الشــخصي .هنالــك أيضــا رادكليــف
روي ( )Radcliffe Royeالــذي يضيــف
إلــى الصــور مقــاالت شــخصية جــدا
عــن الهويــة ،ومنهــم كذلــك ديفــد
غاتنفيلــدر ()David Guttenfelder
الــذي أنشــأ حســابًا ىلع إنســتغرام
لنشــر صــور مــن كوريــا الشــمالية .من
الحســابات املفضلــة لــدي كذلــك
مشــروع تعاوني مــع كلية الدراســات
العليــا يف الصحافــة بجامعة مدينة
نيويــورك ،يحمــل اســم «ســجن
يومــي» ()Everyday Incarceration
ّ
يتنــاول حيــاة الســجناء وعائالتهــم
واملجتمعــات التــي يعيشــون بهــا.
أتج ّنــب يف أغلــب األحيان اســتخدام
األســاليب والتقاليــد الصحفيــة يف
كتابتــي .أهملــت مثــ ً
ا أســلوب
التركيــز يف الفقــرة األولــى ،ولــم
أعتمــد ىلع ســرد الحقائــق ،وأعنــي
هنــا املعلومــات البــاردة التــي أطلق
عليها أحــد طالبي مـ ّرة «املعلومات
املزعجــة» .كمــا لــم أتقيــد بالتوثيق
وال بــرأي الخبــراء أو املؤسســات ،بــل

كنــت أُســقط ذلــك مــن كتابتــي
بــكل ســرور .إنســتغرام ليــس مكانــا
لألخبــار وال للتوضيحــات الدســمة،
منصــات أخــرى ،وهو
فلهــذه املهــام ّ
ال يســتوعب النمــاذج التقليديــة من
الكتابــة املعتمــدة يف الصحافــة أو
التلفــاز.
لكــن دعونــي أكــن واضحا ،رأيــي هذا
ال يعنــي أننــي أتح ّلــل مــن االلتــزام
بأخالقيــات الصحافــة األميركيــة
التــي لطاملــا تق ّيــدت بهــا ،فــكل
مــا أفعلــه مبنــي ىلع الحقائــق
املنقولــة واملشــاهدات املباشــرة.
لقــد منحنــي التخلــص مــن الطــرق
القديمــة شــعورًا بالتحــ ّرر ،لكننــي
ال أشــعر بــأن ذلــك أعفانــي مــن
مســؤوليتي الصحفيــة .مــا أعنيــه
أننــي أختــار اســتبعاد أو تجاهــل
األشــياء التــي قــد تربــك القصــة
ىلع نحــو غيــر مبــرر ،أو تمنعهــا من
الدخــول إلــى حيــز الضــوء .ىلع كل
كاتــب وكل محــرر وكل مطبوعــة أن
يتخــذوا قراراتهــم الخاصــة بشــأن
القواعد التي ســتحكم اســتخدامهم
إلنســتغرام .نصيحتــي هــي أن ُيترك
املوضــوع فضفاضــا مــن حيــث
األســلوب بأكثــر مما قــد يبــدو مريحا
يف البدايــة.
لعــل ذلــك كان أســهل بالنســبة
لــي لكونــي صحفيــا حــرا ال أعمــل
تحــت مظلــة مؤسســة أكبــر ،وألنني
تمكنــت مــن تجاهــل حلقــة األخبــار
تمامــا أو توظيفهــا لخدمتــي .يف
ســبتمبر/أيلول  ٢٠١٤مثــا ،ســافرت
إلــى مخيــم كاكومــا لالجئيــن ،التابع
لألمــم املتحــدة ،والواقــع أيضــا يف
شــمال كينيــا ،وبــدأت أعــد عنــه
سلســلة إلنســتغرام ُبعيــد أن غمــر
ٌ
فيضــان هائــل ،ودفــع
املخيــم
َ
انفجــار للعنــف القبلــي الجئيــه إلى
الهــرب .قاومــت إغــراء الكتابــة عــن
تلــك األخبــار أو تداعياتهــا ألننــي
كنــت أعــرف أن جمهــور إنســتغرام
أو إنســتغرامي أنــا ىلع األقــل -لــميكونــوا يســتخدمون التطبيــق بهذا
الشــكل .لكــن الحقــا ،حيــن أعلــن
الرئيــس أوبامــا خطتــه لتطبيــع
العالقــات مــع كوبــا ،أصبحــت األخبار
مشــبكا ســمح لــي بالعــودة إلــى
العمــل الــذي أنجزتــه يف الجزيــرة
عــام .٢٠٠٨

بحثــت يف أرشــيفي عــن صــور ،ثــم
غطســت يف دفاتــري للبحــث عــن
قصــص يمكننــي ربطهــا بهــا .وألن
املــواد كان عمرهــا بضــع ســنوات،
فقــد أوضحــت ذلــك بنشــر التاريــخ
يف أىلع كل منشــور ،وكتبتهــا
بصيغــة مذكــرات ســفر .يف إحداها،
وصفــت قيادتــي لســيارة مســتأجرة
يف أنحــاء كوبــا ،مصطحبــا معي كل
مســافر متطفــل أجــده يف طريقي،
كمــا ركبــت معــي أجمــل امــرأة
التقيــت بهــا يف حياتــي ،وهــي
جنديــة كوبيــة ســابقة ذات نــدب
طويــل داكــن ىلع وجههــا.
كما كتبــت عن مزارع فقيــر امتحنني
حــول أســعار الســيارات والدراجــات
والبيــوت يف أميــركا .وباســتخدام
صيغــة املتكلــم ،وبتصــ ّرف ،كتبــت
قصــة محــارب يف حملــة فيــدال
كاســترو بأنغــوال يف الثمانينيــات،
حيــن أرســل آالف الجنــود للقتــال من
أجــل نظــام شــيوعي .كانــت تلــك
قصــة شــبه مخفيــة يف الواليــات
املتحــدة .هــذه أيضا قصــة ال ينتهي
االهتمــام بهــا -وهــي تقريبــا نظيرة
قصــة حــرب أميــركا يف فيتنــام-
ورغــم أنهــا ســحرتني ،فإننــي كنــت
أجــد نشــرها يف مجلــة مصقولــة
أمــرا مزعجــا.
مؤخــرا ،كانــت األخبــار حاضــر ًة كذلــك
يف سلســلة كتبتهــا مــن كردســتان
العــراق (شــملت مــادة حــول مقاتــل
«داعشــي» قابلتــه) ،دون أن تكــون
موجهــة لهــا ،يف الوقــت الــذي
ِّ
كنــت فيــه يف مهمــة ملجلــة
ناشــيونال جيوغرافيــك وأعمــل أيضا
ىلع مــادة حــول مهاجــر شــاب
مــن غامبيــا ،احتجــزه حســن النيــة
البيرقراطــي يف صقليــة.
خــال الشــهرين املاضييــن ،أتممــت
كذلــك نوعــا جديــدا مــن التعــاون
ىلع إنســتغرام مــع رانــدي أولســن،
شــريكي امليدانــي يف كينيــا .يف
يوليو/تمــوز ،قبيــل نشــر قصتنــا
حــول بحيــرة توركانا ،نشــرنا سلســلة
مــن االســترجاعات ()flashbacks
لعمــل أنجزنــاه عــام  ٢٠٠٩إلــى
الشــمال مــن البحيــرة .بعدهــا ،يف

أغســطس/آب حيــن ُنشــرت قصــة
بحيــرة توركانــا ،نشــرنا سلســلة أخرى
مكونــة يف معظمهــا مــن قصــص
وصــور لــم تظهــر يف املجلــة.
هــذان املشــروعان شـ ّ
ـكال معــا رحلة
ســردية عبــر الحــدود واألحــواض
املائيــة املهــددة .نشــرنا قصصــا
بشــكل يومــي تقريبــا ىلع عــدة
حســابات ىلع إنســتغرام ،من بينها
حســاب ناشــيونال جيوغرافيــك،
مانحيــن ســياقا بيئيــا وثقافيــا -أو
مجــرد قــراءة خفيفــة الســتراحة
الغــداء -ملالييــن املتابعيــن.
هــذا التعــاون املصمــم للهواتــف
واألجهــزة اللوحيــة (رغــم أن والــدي
مــا زال يســتخدم حاســوبه املحمول
ملشــاهدته) كان مدهشــا حتى اآلن،
ىلع الصعيــد الشــخصي ىلع األقل.
فالتفاعــل الــذي تلقينــاه (اإلعجابــات
والتعليقــات التــي تســبب مزيجــا
مــن اإلثــارة واإلدمــان) فاقــت
تصوراتنــا ،وتمــت مشــاركة قصصنــا
وإعــادة نشــرها أكثــر مــن ألــف مــرة.
مــا يكشــفه ذلــك أن جمهورنــا ال
يكتــرث لعنصــر الزمــن ،إذ لــم يكــن
زمــن التقــاط الصــور مهمــا ،بــل
األصــوات واألجــزاء والعالقــات التــي
تــم تشــكيلها بيــن الكلمــات والصور.
كثيــر مــن هــذا كلــه كان ممتعــا
ً
عمــا ،وحتــى اآلن ،ال
لكنــه ال يــزال
أحــد يدفــع لنــا لقــاءه .ناشــيونال
جيوغرافيــك مســتعدة لنشــر تجاربنا
بســرور ،لكــن هــذا جهــد أتــى بدافع
الشــغف .لقــد ُســئلت مؤخــرا إن كان
إنســتغرام رخيصــا ،تافهــا ،وليــس
مكانــا مناســبا للصحافة الجــادة .هذه
النقطــة دائمــا مــا تربكنــي -أعنــي،
يف النهايــة ،افعلــوا مــا شــئتم-
لكــن كأي تطبيــق إعــام اجتماعــي،
فإنســتغرام يعكــس املجتمــع الــذي
يســتخدمه ،وهــو يف هــذه الحالــة
مجتمــع يــكاد يكــون بحجــم ســكان
الواليــات املتحــدة.
أنتــج الكاتــب جيــف شــارلت ملفــا
شــخصيا مذهــا -معــدا إلنســتغرام
فحســب -عــن امــرأة ُتركــت وحدهــا
تقريبــا يف صراعهــا مــع األمــراض
العقليــة ..جوناثــان د .فيتزجيرالــد
-وهــو طالــب دكتــوراه يف جامعــة

نــورث إيســترن -يــدرس كيــف تعمل
ســرديات إنســتغرام ،ويبنــي أرشــيفا
منهــا ..رانــدي ر .بوتــس يســتخدم
التطبيــق ليكتــب عــن املثليــة
الجنســية يف تكســاس ..الصحفيــة
بليــر بريفســمان تشــارك قصصــا
حــول عربــات الــكالب واملشــاهد
الطبيعيــة القارســة املوحشــة..
إدارة أمــن النقــل تنشــر صــورا ممــا
يتــم مصادرتــه يف نقــاط أمــن
املطــار ،كاشــفة كــم النــاس الذيــن
يحاولــون إدخــال القنابــل اليدويــة
إلــى الطائــرات .وقــد كنــت ىلع
تواصــل مــع طالــب عراقي يســتخدم
إنســتغرام لنشــر قصائــد باإلنجليزية
حــول معايشــته العنـ َ
ـف يوميــا يف
حياتــه وحيــاة عائلتــه.
هــل تجعــل هــذه االســتخدامات
إنســتغرام -واملنصــات الهاتفيــة
ذات الصلــة كفيســبوك وســناب
شــات وڤايــن وتويتــر -يبــدو تافهــا؟
الجــواب بالطبــع ،هــو ال.
ُ
اســتخدمت التطبيــق أكثــر
كلمــا
ُ
وجــدت املزيــد مــن اإلمكانــات
الســتخدامه بصــورة غيــر تافهة .يف
منتصــف يونيو/حزيــران ،قــرأت مــادة
يف صحيفــة لــوس أنجلــوس تايمــز
بعنــوان «ســان برنادينــو ..مدينــة
كســيرة» بقلــم جــو موزينغــو وصــور
فرانســيس أور .لقــد قدمــت هــذه
املعــدة أصــ ًا للنشــر يف
املــادة
ّ
صحيفــة -روايــة قويــة وجذابــة،
وبنــت الصحيفــة صفحــة إلكترونيــة
لتجميــع املشــروع ،تشــمل مســاحة
للنقــاش والتعليقــات ،لكــن حيــن
بحثــت يف صفحــة الصحيفــة ىلع
إنســتغرام ،لــم أجد ســوى منشــورات
هزيلــة ذات عالقــة بتلــك املــادة.
لــو كان موزينغــو وأور يشــبهانني،
لعــادا مــن جوالتهمــا امليدانيــة
بدفاتــر وأقــراص صلبــة ممتلئــة..
لقــد أحببــت عملهمــا وأردت االطالع
ىلع املزيــد منــه ..تخيلــوا كيــف
كان يمكــن اســتخدام املقابــات
والشــخصيات واملشــاهد «الزائــدة»
تلــك التــي لــم تصمــد حتــىالنســخة النهائيــة من املــادة -ىلع
وســائل اإلعالم االجتماعي لتحســين
الربــط مــع املــادة املطبوعــة أو
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لخلــق سلســلة منفصلــة مــن ســان
برنادينــو ..أي جمهــور جديــد كان
يمكــن أن تصــل التايمــز إليــه؟ أي
قصــص أخــرى كان يمكــن روايتهــا؟
مثــال آخــر ىلع هــذه الفــرص ظهــر
يف نيويــورك تايمــز التــي نشــرت
يف وقــت ســابق مــن هــذا العــام
سلســلة أســمتها «مهمــة أميــركا»
( .)Assignment Americaترويســة
أول مادتيــن وصف ْتهمــا بأنهمــا

السنة األولى  -خريف ٢٠١٦

تحــاوالن «استكشــاف التغيــرات يف
السياســة والثقافــة والتكنولوجيــا
األميركيــة بنــا ًء ىلع العمــل
امليدانــي والتجــارب الشــخصية
لصحفيــي نيويــورك تايمــز يف أنحاء
البــاد».
يبــدو هــذا ممتــازا ،ولع ّلــه مشــروع
ـيود الكثيــر مــن الك ّتــاب االنضمــام
سـ ّ
إليــه .هــذا االســتخدام البســيط
لعبــارة «التجــارب الشــخصية» يشــق

باًبــا فتحتــه التايمــز بتــردد .لقــد
اســتغلت الصحيفــة إنســتغرام أكثــر
مــن الكثيــر مــن الصحــف واملجــات،
رابطـ ً
ـة حســابها بصفحــة إلكترونيــة
خاصــة يســتطيع املتابعــون مــن
قصــص محورهــا
خاللهــا متابعــة
ٍ
الصــورة .هــل فكــر املحــررون
باســتخدام إنســتغرام ألشــكال أخــرى
مــن املــواد املعتمــدة ىلع املــزج
بيــن الصــورة والقصــة؟ سلســلة
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كانــت زوارق الكانــو الخشــبية تبــدو دومــا خرقــاء ،نصفهــا تحــت املــاء وتتأرجــح كالرجــل الثمل بعــد ليلة
شــراب طويلــة ..إنهــا أشــبه بقطعــة مــن حطــام ســفينة ..ســألت مــرة عــن صانعهــا ،فأشــار الصيــادون
نحــو الشــمال إلــى إثيوبيــا ،تلــك اململكــة املتالشــية مــن األشــجار ..أشــياء كثيــرة أتــت مــن هنــاك،
متجــاوز ًة الدلتــا واألســلحة واألســماك والشــائعات الكثيــرة عــن املــوت أو التمـ ّرد ..أتــت مــن هنــاك أيضــا
قــوارب عائمــة مصنوعــة مــن النبــات ،وبيــن فينــة وأخــرى كانــت تظهــر مجموعــة مــن القــوارب الصغيرة
تأتــي نحــو البحيــرة ..كانــت يف معظمهــا قــوارب صغيــرة خشــبية ،ويف بعــض األحيــان األخــرى كان
يظهــر قــارب كبيــر .كان الكاهــن املحلــي -وهــو رجــل أملانــي -يذهــب إليهــم ســابحًا الســتقبالهم..
تخ ّيــل منظــر هــذا الرجــل وهــو يخــرج مــن املــاء بشــعره الطويــل ووجهــه الداكــن كالفجــر ..كان يســير
مــع هــذه القــوارب أحيانــا جهــة الجنــوب دون أن يخــاف مــن التماســيح .لقــد حــدث شــيء مــا غريــب
أثنــاء إقامتنــا هنــاك ..رأيــت تلــك القــوارب تصــل يف بعــض الليالــي وهــي تحتــرق ،واحــدا تلــو اآلخــر..
كنــت أحــدق يف الظلمــة قبــل النــوم وأالحــظ موقــع تلــك القــوارب املحترقــة يف األفــق ..اســتيقظت
بعــد بضــع ســاعات أهــذي مــن الحــ ّر ..وجــدت القــوارب أبعــد ،والنــار ال تــزال تضطــرم بهــا .كان هــذا
املشــهد قــد اختفــى يف الصبــاح ،وظننــت أن مــا رأيتــه مجــرد حلــم ..ســألت النــاس ،ولكــن لــم يجبنــي
أحــد عــن ســبب اشــتعالها أو عمــا يقــوم بــه اإلثيوبيــون يف تلــك الناحيــة ،ثــم قلــت :األفضــل أن أكـ ّ
ـف
عــن البحــث عــن إجابــات ،فالغمــوض أحيانــا أفضــل مــن الحقيقــة ،وأردت أن تبقــى ذكــرى تلــك الليالــي
ىلع اشــتعالها يف ذاكرتــي.

«مهمــة أميــركا» ال تــزال يف بدايــة
طريقهــا ،وقــد ال تســتمر ،لكنهــا
ّ
ً
إمكانيــة عظيمــة للســرد
تمثــل
القصصــي عبــر اإلعــام االجتماعــي..
نظــرة ســريعة وحســب تظهــر
أن وســم assignmentamerica#
(مهمــة أميركا) قــد اس ـ ُتخدم ثماني
مــرات فحســب ،لــم تكــن أي منهــا
مــن قبــل التايمــز نفســها.
هنــاك بالطبــع قلــق تحريــري
مبــرر تجــاه إنســتغرام ،ىلع غــرار
الحــال مــع فيســبوك .فرغــم أن
املســتخدمين يحتفظــون بملكيــة
املحتــوى الخــاص بهــم ،فإنهــم ال
يتحكمــون بــه إذ يمكــن أن يعــاد
اســتخدام صورهم ونشــرها .لكن يف
الوقــت الــذي أصبــح فيــه التواجــد
ىلع الهواتــف املحمولــة أمـرًا ال مف ّر
منــه ،تتالشــى املقاربــات املتزمتــة
تجــاه املحتــوى .فمــا الــذي كانــت
لــوس أنجلــوس تايمــز ستخســره لــو
نشــرت املزيــد مــن عمــل موزينغــو
وأور ،خاصــة إن كانــت املــادة
األساســية منشــورة ىلع اإلنترنــت
مجاًنــا؟ مــاذا كان يمكــن لنيويــورك
تايمــز أن تكســبه لــو فتحــت
سلســلتها -بــكل مــا يف ذلــك
مــن فوضــى وديمقراطيــة -للســرد
القصيــر ىلع الهواتــف؟
لعــل املخــاوف املؤسســية هــي
مــا يبقــي هــذا النــوع مــن األعمــال
خــارج إنســتغرام ،أو لعلــه ببســاطة
االنشــغال الــذي يغمــر غــرف التحرير.
املحــررون الذيــن أعمــل معهــم
يف ناشــيونال جيوغرافيــك -التــي
تحظــى بأكثر مــن  ٣٠مليــون متابع-
يدعمون مشــروعي ىلع إنســتغرام،
لكنهــم مــا زالــوا ال يعرفــون كيــف
يمكــن إدراجــه ليكــون تحــت اســم
املجلــة ..مؤخــرا كانــت هنــاك
أحاديــث حــول تغييــر ذلــك ،لكــن
مــن غيــر الواضــح بعــد كيــف ومتى.

بعمــق واملخططــة بعنايــة ..قلــت
مــن قبــل إن العمل إلنســتغرام يجب
أن ال يكــون كالكتابــة للصحــف أو
حتــى للمجــات ،ولســت أدعــو إلــى
أن يرمــي الكتــاب بأحالمهــم بكتابــة
نصــوص طويلــة ،فمــا نتحــدث عنــه
هنــا يف النهايــة يتعلــق بالقصــص
التــي تصلــح للهواتــف.
الكتابــة إلنســتغرام مختلفــة وتجــب
مقاربتهــا لهــدف مختلــف ،وربمــا
أكثــر نقــا ًء :ملتعــة االكتشــاف
املدربــون ىلع
والكشــف .الكتــاب
َّ
أن يالحظــوا ويجمعــوا وأن يختبــروا
ويحللــوا ،لديهــم يف هــذا التطبيــق
فرصــة منعشــة لالبتــكار ،ليــروا كيف
يمكن لهــذه املهــارات أن تطبق يف
الســرد القصصــي الخــاص بالهواتــف.
أخطــط لبــدء تجربــة أخــرى يف
وقــت الحــق مــن هــذا العــام يف
مجلــة «فرجينيــا كوارترلــي ريفيــو»
ألرى إلــى أي مــدى يمكــن أن ُتســتغل
هــذه الفرصــة.
ـنجمع أنــا وزميلــي جيــف شــارلت
سـ ّ
ومحررنــا بــول رييــز مشــروعا
يســتضيف بصــورة دوريــة ك ّتابا ىلع
حســاب املجلــة ىلع إنســتغرام..
كل منهــم سينشــر مــن ثــاث إلــى
خمــس مــواد تتعلــق بمواضيــع
مــن كافــة أنحــاء الواليــات املتحــدة
والعالــم ،كمــا نأمــل .ســ ُتدفع
لهــم مبالــغ متواضعــة ،وســ ُتجمع
منشــوراتهم يف مــادة مكتوبــة،
ينشــرها موقــع الفصليــة .وأفضــل
هــذه األعمــال سينشــر يف العــدد
املطبــوع مــن املجلــة.

الــذي يتعلــق فيــه برغبتنــا يف
حكايــة القصــص ونشــرها ،خاصــة
حــول أماكــن وأشــخاص ال نراهــم
يف التيــار الســائد .هنــاك عــدة
تطبيقــات كان بوســعنا اختيارهــا،
وســرعة االبتــكار يف عالــم الهواتــف
املحمولــة تشــير إلــى أن عــدد
التطبيقــات ســيزيد أكثــر .لكــن حتى
اللحظــة ،يمكــن القــول ّ
إن إنســتغرام
أداة يمكنهــا جمــع القصــص
وتوزيعهــا بشــكل أوســع مــن الكثيــر
مــن وســائل اإلعــام االجتماعــي
األخــرى ..وببســاطة ،نحــن نحبــه.
لقــد تنبهــت مؤخــرا إلــى املزايــا
الخاصــة لهــذا التطبيــق ،وكان ذلــك
يف فبراير/شــباط املاضــي خــال
زيــارة ملكاتــب إنســتغرام الرئيســية
يف ســيليكون فالــي ،حيــث قدمـ ُ
ـت
ورشــة حول كتابة القصــص القصيرة.
يف ظهيرة منعشــة ،جلست أستمع
لديفــد غاتنفلــدر وهــو يصــف حبــه
إلنســتغرام ،ومليــارات الصــور فيــه
التــي يعكــس كل منها مربعــا صغيرا
مــن الضــوء ..غاتنفلــدر -وهــو مصــور
ســابق كبيــر يف وكالــة أسوشــيتد
بــرس بآســيا ولديــه أكثــر مــن 800
ألــف متابــع ىلع التطبيــق ،كان
يرينــي صــورا مــن اليابــان ومونتانــا
وأيــوا وكوريــا الشــمالية وغيرهــا..
قــال حينهــا إن إنســتغرام قــد غ ّيــر
طريقــة فهمــه إلرســال صــوره إلــى
العالــم.

«هــذه أكبــر وأهــم منصة موجــودة»،
قــال غاتنفلــدر« ..القــدرة ىلع
الوصــول التــي يمنحهــا هذا الشــيء
مهولــة ..عــدد النــاس الذيــن يــرون
أعمالــي ىلع إنســتغرام أكبــر مــن
هــذه التجربــة ســتكون
ســردا يف أي عــدد يمكــن أن يراهــا يف مجلــة
ً
أبســط أشــكاله :الكاتــب كمشــاهد مثــل ناشــيونال جيوغرافيــك».
أو مراســل ،ينقــل لنــا مــا لديــه
مــن مــكان لــن يصلــه جمهورنــا أول مــا خطــر ببالــي أننــي أتفــق
أمــا األمــر الثانــي فهــو كيــف
ىلع األغلــب .ىلع حــد علمنــا ،معــهّ ،
ُ
ّ
ســيكون هــذا املشــروع األول مــن يمكــن أن أشــرك املزيــد مــن الكتاب.
نخطــئ إن ظننــا أن هــذا الشــكل من نوعــه ،وال نعلــم كيــف ســتكون قريبــا ،ســنبحث عــن أجوبــة لهــذا
الكتابــة القصيــرة يمكنــه أن يحــل نتيجتــه ..املؤكــد أنــه ال يتعلــق أبدا الســؤال يف «فرجينيــا كوارتلــي
مـ َ
ـكان الكتابــة الواقعيــة املنقولــة بإنســتغرام كعالمــة تجاريــة بالقــدر ريفيــو».

يمكن قراءة املقال من مصدره بعنوان
How to Tell Powerful Narratives on Instagram
من موقعwww.niemanreports.org:
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متيقنــا مــن كلماتــه ،هكــذا بــدا
وهــو يخبرنــي مبــدأه «حيــن
يصافحنــي سياســي ،أعلــم أنــي
علــي
فعلــت شــيئا مــا لــم يكــن
ّ
فعلــه فيؤنبنــي ضميــري ،وحيــن
يســمح لــي الشــرطي بالقيــام
بمهمتي التوثيقية أدرك أني
هر ُ
مت جسدا ال قلبا».
ِ

برناردو توبار..
العدسة األقدم يف
إلباييس اإلسبانية

لــم يكــن يظــن أثنــاء دراســته
العلميــة أن عليــه أن يهجــر الطــب
والعدســة الطبيــة لصالــح عدســة
الكاميــرا .أربعــون ســنة مضــت
ىلع تركــه دراســته العلميــة
والتحاقــه بصحيفــة إلباييــس
اإلســبانية التــي تعتبــر مــن أهــم
الصحــف العامليــة والتــي تتعــاون
معهــا ويكيليكــس .ســافر إلــى
أكثــر مــن مئــة دولــة ليغطــي
أحداثــا عامليــة.

سارة حابيبي

بالنســبة لــه فــإن مــن الصعــب
ىلع مــن يعمــل إليصــال املعلومة
أن يجــد الراحــة يف أي مــكان،
ألن روايــة العامليــن يف حقــل
الصحافــة عــادة مــا تخالــف الــرأي
الرســمي ،وبالتالــي ال يوجــد بلــد
يتمتــع فيــه الصحفيــون بأريحيــة
العمــل بشــكل تــام.
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إنــه برنــاردو بيــرس توبــار أقــدم
مصــور صحفــي يف صحيفــة
إلباييــس اإلســبانية .يف هــذا
الحــوار الخــاص ملجلــة «الصحافــة»
يحكــي لنــا جــزءا مــن تجربتــه
ومشــاهداته ،ونتعــرف مــن خــال
حديثــه ىلع وضــع اإلعــام يف
إســبانيا.

أول
الحكاية..
مجموعة من الالجئين يتقاسمون آخر قطرات الشاي يف الليلة
األخيرة قبل فض مخيم أيدوميني .تشارك الصورة يف معرض «بدون
مصفاة ،الواقع الذي ال تريد أوروبا أن تراه».

«كنــت أدرس الطــب يف الجامعــة،
كانــت تشــدني الصــور العلميــة
فكنــت أحــاول أن أبحــث عنهــا قدر
اإلمــكان ..فجــأة وجــدت نفســي
ممارســا لهــا ..ربمــا املحيــط الــذي
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مجيد وسعيدة ،سوريان يف أحد املزارع اليونانية .الصورة تحكي
رحلة الالجئين املشاة الذين يختارون مجابهة اليأس باألمل والبحث
عن غد أفضل – .2016
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كنــت أتواجــد فيــه ســاعد ىلع
ذلــك ،فوالــدي وأجــدادي اشــتغلوا
يف عالــم املعلومــة .أنــا أعتبرهــم
مــن مدرســة غوتنبــرغ غالكســيا
(.)1
صــادف تفرغــي للتصويــر بــوادر
تأســيس صحيفــة إلباييــس ،فكنــت
مــن أوائــل امللتحقيــن بهــا ..هــذه
الســنة نحتفــل بمــرور أربعيــن
ســنة ىلع تأسيســها».

تأسيس إلباييس
وبداية التحول
الديمقراطي

صحيفــة إلباييــس .يمكننــا أن نقول
إنهــا ردة فعــل آنيــة ملجتمــع
وحاجتــه إلــى التعبيــر وإلــى إعــام
غيــر حكومــي..
هنــا نســتنتج تعطــش املواطنيــن
إلــى وســائل إعــام مســتقلة ،ومــن
هنــا كانــت البدايــة التــي ســاعدت
ىلع تحقيــق التحــول الديمقراطي
يف إســبانيا ..ال نــزال -بعــد أربعيــن
ســنة -نتذكــر نفــس الحافــز
واملبــدأ :التحقــق مــن صحــة
الخبــر ،التوثيــق الجيــد ،ثــم تقديــم
املعلومــات للقــارئ.

«قبــل أربعيــن ســنة مــن اآلن،
كنــا نعيــش حكمــا دكتاتوريــا يف
إســبانيا ..كان الوضــع متأزمــا ،فبعــد
خروجنــا مــن الحــرب األهليــة كنــا
ىلع موعــد مــع حكــم دكتاتــوري
بقيــادة فرانكــو ( .)2كانــت الســاحة
السياســية منقســمة إلــى جهتيــن:
جهــة مواليــة لحكــم الدكتاتــور،
وجهــة ال تســتطيع اإلفصــاح عــن
أفكارهــا .حريــة التعبيــر كانــت أكثــر
مــا نفتقــده يف تلــك املرحلة ..يف
ذلــك الوضــع السياســي ،لــم تكــن
هنــاك وســائل إعالميــة مســتقلة،
بــل كان معظمهــا يقــوم بالبروغاندا
وتغطيــة مصالــح الحاكــم ..تــويف تعتبــر صحيفــة إلباييــس اليــوم
فرانكــو يف يناير/كانــون األول  ،1975األكثــر انتشــارا يف البــاد ،وتعــد
ويف فبراير/شــباط  1976تأسســت مرجعــا إعالميــا ليــس يف إســبانيا

وحســب ،بــل يف أميــركا الالتينيــة،
وهــي واحــدة مــن الصحــف
الخمــس يف العالــم التــي تتعــاون
مــع ويكيليكــس ..يف إســبانيا أن
ُتصنــف الرقــم األول يف املشــهد
اإلعالمــي ال يمنــع عنــك اضطهــاد
وســلب الحــق يف املعلومــة،
وأقصــد هنــا املعلومــة املصــورة
واملعلومــة املكتوبــة».

املصور
الصحفي
حيــن ســأل ُته عــن تعريــف املصــور
الصحفــي ،ظــل متمســكا بــأن ال

فــرق بيــن الصحفــي واملصــور
الصحفــي ،ألن مهمتهمــا واحــدة.
فتوبــار يعتبــر أن املصــور الصحفــي
شــخص يأخــذ طريقــا مخالفــا
للكلمــة ويحــاول أن يعكــس
املشــاكل االجتماعيــة والسياســية
واالقتصاديــة وأيضــا الســعادة
والجمــال وشســاعة العالــم ،ليــس
عبــر نبــل الكلمــات ،وإنمــا عبــر
وفــاء الصــورة .فهــل تغ ّيــر مفهــوم
التصويــر الصحفــي؟

مبدأ واحد ..إيصال
املعلومة

إن املبــدأ واحــد والهــدف غيــر
متغ ّيــر ..إذا أردنــا الحديــث عــن
تطــور علــم الصــورة ،ســنتحدث
بدايــة عــن الجانــب التقنــي ،فتوبار
يــرى أن اســتعمال الكاميــرا قــد
تغ ّيــر كثيــرا« ..دعينــي أشــير إلــى
أن ظهــور العالــم الرقمــي وتطــوره
كان مرتبطــا بالصــور ،فــأول عنصــر
ولــد مــن رحــم العالــم الرقمــي
كان صــورة ..نحــن كمنتجــي الصــور
ســواء الفيلميــة أو الفوتغرافيــة-يجــب أن نتماهــى مــع التطــور
التقنــي ،لكــن مــع الحفــاظ ىلع
الرســالة ..باإلضافــة إلــى تقديــم
الصــورة الحــل ،ألن الواقــع الــذي
نعيشــه يفــرض علينــا االنخــراط
يف تقديــم حلــول ال يف افتعــال
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أزمــات ..ســنة  1991كنــت أرتــب
للســفر إلــى أميــركا الالتينيــة
لتغطيــة أحــداث مــرور  500ســنة
ىلع اكتشــاف تلــك القــارة ،ألنــه
كان يعنــي لنــا الكثيــر كإســبان..
َّ
وثقــت للحــدث بكــوداك ..كــوداك
تلــك الرائعــة (يقولهــا والحســرة
العالم الرقمي
قــد علــت محيــاه) رافقتنــي مــن
جعلنا نخطئ
تشــيلي إلــى الحــدود مــع أميــركا
الشــمالية ..بعدهــا بســنتين فقــط،
ونعتذر
كان فرضــا علينــا االنخــراط يف
التحــول الجديــد نحــو الديجيتــال»« .يف الســابق كان هنــاك وقــت
للتفكيــر يف العنــوان والصــورة
املصاحبــة للخبــر ..اآلن وســائل
اإلعــام فقــدت القــدرة ىلع
ىلع املؤسســات خطــوات جريئــة
ملســايرة املنصــات املتجــددة ،األمــر
الــذي يتطلــب كــوادر جديــدة أو
تكوينــات خاصة لطاقم املؤسســة».

موهبة
أم مسار
أكاديمي؟

«مفتــاح العمــل حســب خبرتــي
ليــس الدراســة ،وإنمــا املوهبــة
العاقلــة ..نعــم ،موهبــة املرســل
يف إيصــال الرســالة .توفــر عناصــر
أساســية أمــر واجــب ،أهمهــا :اإلبــداع
والجــرأة ..يف الكثيــر مــن األحيــان
مــن يقــوم بهــذا العمــل ويبــدع هم
مــن لديهــم جــرأة العمــل ،يولــدون
ليكونــوا صحفيين ال أكثــر ،يقتنصون
اللحظــات ..التكويــن األكاديمــي
هــو واجــب وإرادة مــن أجــل تلقيــح
املوهبــة باملعرفــة ..الخالصــة؛ لكي
تكــون صحفيــا ،عليــك أن تكــون
صاحــب القــرار والقــدرة ىلع رواية ما
تحــس ومــا تــرى ،وترافــق الحقيقــة
فقــط».
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اإلعالم اإلسباني
وتحدي التحول
الرقمي

احتفاالت دينية يف معبد «هارمندير صاحب» يف
الهند ،وهو أبرز أماكن العبادة يف العقيدة السيخية.

«اإلعــام يف إســبانيا كاإلعــام
العاملــي ،فهــو ضحيــة أزمتيــن:
األزمــة االقتصاديــة العامليــة وأزمــة
تغييــرات نمــوذج التواصــل .أوال
بســبب قلــة املــوارد املاليــة ،أمــا
ثانيــا فبســبب تعــدد املنصــات
وظهــور أشــكال جديــدة يف
إرســال املعلومــة ،ممــا يفــرض

التركيــز يف موضــوع الحــدث وكيــف
ســتقدمه ،فقــدت القــدرة أيضــا
ىلع التفاعــل مــع األحــداث الحزينة
والســعيدة التــي تحتــاج اختيــار
الكلمــات..
أصبحنــا نخطــئ يف اختيــار الصــورة
املناســبة ثــم نعتــذر ،وأصبحنــا
نتلقــى توجيهــات حــول الصــورة
املختــارة والكلمــات وحتــى األلــوان
املســتعملة ..فقدنــا القــدرة ىلع
التمعــن مقابــل ربحنــا لتفاعــل
املتلقــي وقدرتــه ىلع التحليــل
وتوجيــه اإلعــام ،ممــا قلــل مــن
حــدة مســؤولية الجســم الصحفــي».

الكلمة
األخيرة
«زرت أكثــر مــن مئــة دولــة ،وعانيــت مــن املحاصــرة أثنــاء محاولتــي
القيــام بمهمتــي ،لكنــي ال أملــك إال أن أختــار نفــس التجربــة إن عشــت
حيــاة ثانيــة ..كلمتــي لــكل الصحفييــن الشــباب :اســتمتعوا بــكل لحظــة
يف عالــم الصحافــة ألنهــا تجعلكــم تعيشــون أكثــر مــن حيــاة .كمــا أقــول
لهــم بــأن الصعوبــات ال توجــد إال أمــام أبــواب منازلهــم ،ألنــك يف املــكان
حاصــر ،ويف املــكان الــذي ال تســمع
الــذي تظنــه يعــرف الحريــة قــد ُت َ
فيــه مصطلــح الحريــة قــد تتوفــر لــك الســبل لتعمــل بأريحيــة».
( )1غوتنبــرغ غالكســيا :نظريــة فلســفية لصاحبهــا الفيلســوف مارشــال
مولكهــان .تتأســس النظريــة ىلع إظهــار الطريقــة التــي مــن خاللهــا
تبــرز أشــكال التجــارب ووجهــة النظــر العقليــة والتعبيريــة عبــر وســيلة
اللفــظ بدايــة والطباعــة فيمــا بعــد.
( )2فرانسيســكو فرانكــو ،)1975-1892( :قائــد عســكري تولــى رئاســة
إســبانيا مــن أكتوبر/تشــرين األول  1936وحتــى وفاتــه عــام  .1975وصــل
إلــى الســلطة بعــد الحــرب األهليــة اإلســبانية (.)1939-1936

املصور الصحفي برناردو توبار
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مجلة الصحافة العدد ()٣
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السنة األولى  -خريف ٢٠١٦
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احتفاالت دينية يف معبد «هارمندير صاحب» يف
الهند ،وهو أبرز أماكن العبادة يف العقيدة السيخية.

مجلة الصحافة العدد ()٣

السنة األولى  -خريف ٢٠١٦

صورة من حرب الخليج الثانية أو ما يعرف أيضا بعملية
عاصفة الصحراء .أكتوبر/تشرين أول .1990
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صورة من حرب الخليج الثانية أو ما يعرف أيضا بعملية
عاصفة الصحراء .أكتوبر/تشرين أول .1990

بعد توليه الحكم يف إسبانيا ،امللك خوان كارلوس
األول يتجول يف شوارع مدريد بعد وفاة فرانكو وبداية
مرحلة التحول الديمقراطي.

