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مجلة الصحافةكتاب العدد

عبد القادر فايز

أمير بايي

أمجد الشلتوني

حسن الحاف 

شبكة  مكتب  مدير  فلسطيني،  صحفي 
الثورة  الجزيرة يف طهران. غطى بدايات 
الليبية عام ٢٠١١، ورصد كمراسل ميداني 
من  األميركية  القوات  انسحاب  عملية 

العراق.

الجزيرة.  قناة  يف  األخبار  لنشرات  أول  محرر 
يف  والبرامج  األخبار  لنشرات  محررا  عمل 
البريطانية  اإلذاعة  هيئة  يف  العربي  القسم 

(بي بي سي).

شؤون  يف  متخصص  كوبي  وصحفي  كاتب 
كتابا   ٣٠ له  األوسط.  والشرق  الالتينية  أميركا 
الصراع  ناقشا  كتبه  من  اثنان  منشورا، 
ديني  منظور  من  الفلسطيني-اإلسرائيلي 

توراتي.

"السفير"  صحيفة  يف  عمل  لبناني  صحفي 
اللبنانية كمحرر وكاتب يف االقتصاد والثقافة، 
اإللكترونية كرئيس قسم  ثم صحيفة "املدن" 
كتابة  يف  أيضًا  ساهم  واملجتمع.  االقتصاد 

مقاالت يف صحيفة "الحياة" اللندنية.

غدير أبو سنينة 
صحفية ومترجمة، حاصلة ىلع املاجستير يف اللغة 
كاتبة  نيكاراغوا.  الوطنية يف  الجامعة  من  اإلسبانية 
يف  أيضا  تكتب  الالتينية.  أميركا  بشؤون  مهتمة 

مجالت تصدر باللغة اإلسبانية.

فيكتوريوس بيان شمس
العلوم  درس  البرازيل.  يف  مقيم  سوري  صحفي 
السياسية واإلدارية يف الجامعة اللبنانية. كاتب يف 

عدة صحف ومجالت ومواقع عربية.

العدد (١) I السنة األولى I ربيع ٢٠١٦

مجلة فصلية تصدر عن 

مركز الجزيرة اإلعالمي للتدريب والتطوير

شبكة الجزيرة اإلعالمية

املشرف العام 

منير الدائمي

املحرر املسؤول

منتصر مرعي

محرر أول

غدير أبو سنينة

مراجعة لغوية

الفضيل بن سعيد

اإلشراف الفني

إدارة اإلبداع يف شبكة الجزيرة اإلعالمية

تصميم

أمجد بكر

مجلة الصحافة 
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فيسبوك:
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بريد املجلة اإللكتروني:
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فيل ريس
شبكة  يف  التحقيقات  وحدة  يف  التحقيقات  مدير 
السياسية والفلسفة واالقتصاد  العلوم  الجزيرة. درس 
يف جامعة أوكسفورد. أنتج وأخرج العديد من األفالم 

الوثائقية، وفازت أعماله بعدد من الجوائز.
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البداية..

حمدي البكاري 
مراسل الجزيرة يف اليمن. شارك يف تغطية املعارك 

الدائرة يف عدة مدن يمنية.

كتاب العدد

إسماعيل عزام
من  بالعربية.  إن  إن  سي  موقع  يف  صحفي 
أوائل املدّونين املغاربة، كتب يف عدة مواقع 

منها هسبريس وشبكة الصحفيين الدوليين. 

بشار حمدان
منتج يف برنامج الصندوق األسود بقناة الجزيرة. 
كتب وأخرج العديد من األفالم الوثائقية. حاصل 
اإلذاعة  يف  البكالوريوس  شهادة  ىلع 

والتلفزيون. 

حسين علوان
سينمائي  وناقد  مسرحي  وفنان  صحفي 
مذيعا  عمل  املتحدة.  بالواليات  مقيم  عراقي 
املستقبل   إذاعة  الثقافية يف  للبرامج  ومعدا 

وراديو سوا  حتى عام ٢٠٠٩.

عبد اهللا الرشيد
اإلعالم  قسم  يف  يعمل  سوري،  صحفي 
االجتماعي يف قناة الجزيرة العربية. عضو يف 
مؤسسة  لدى  دولي  ومحكم  الشرق  منتدى 

مناظرات قطر.

العالم  يشهد  لم 
يف  تطورا  العربي 
كما  اإلعالم  مهنة 
األيام.  هذه  يحدث 
يف  الفضل  ويعود 
الربيع  إلى ثورات  ذلك 
لعب  التي  العربي 

الثورات  دفع  ما  وهو  حاسما،  دورا  اإلعالم  فيها 
املضادة أيضا إلى استخدام سالح اإلعالم الستعادة 
تزامن ذلك مع تطور  القديمة. وقد  السلطة  مواقع 
اقتناء  من  األفراد  مّكن  البشرية،  تعرفه  لم  تقني 
أحدث الكاميرات وأجهزة املونتاج وبرامجها بأسعار 
الشبكة  يف  كان  األكبر  والتطور  معقولة. 
العنكبوتية التي اتسع انتشارها وتضاعفت قدراتها 
وّسع  ما  وهو  والتحميل،  واالستقبال  البث  يف 
وجعلها  االجتماعي  التواصل  منصات  مساحة 

متاحة للكاّفة.

التطور،  هذا  وسط  ريادتها  ىلع  الجزيرة  حافظت   
اتهامها  درجة  إلى  العربي  الربيع  قلب  وكانت يف 
حضورا  إال  املضادة  الثورات  تزدها  ولم  وراءه.  بأنها 
ويف  منهجي.  بشكل  استهدافها  من  الرغم  ىلع 
األولى  القناة  أنها  األرقام  أظهرت  املاضي  العام 
واالنتشار  الحضور  حيث  من  التواصل  منصات  ىلع 
والتفاعل. وما كان ذلك ليتحقق لوال املبادرة والبناء 
مركز  وكان  املتواصل.  والتدريب  الخبرات  ىلع 
يف  شريكا  والتطوير  للتدريب  اإلعالمي  الجزيرة 

النجاح الذي تحقق. 

شهده  الذي  التغيير  يف  وأّثرت  الجزيرة  تأثرت 
اإلعالم، وهذه املجلة تقدم مساهمة تأخرت كثيرا 
اإلعالم  شهدها  التي  الكبرى  التحوالت  رصد  يف 
أنها تسد فراغا  فارضة تحديات غير مسبوقة، كما 
يف املكتبة العربية التي تفتقر ملجلة متخصصة 
وهي  اإلعالمية.  والدراسات  الصحافة  مهنة  يف 
األكاديمي  البحث  بين  وسط  منطقة  يف  مجلة 
رشيقة  معلوماتية  بلغة  الصحفية،  واملقالة 
يفهمها القارئ العادي ويحترمها املتخصص، بحيث 
حبيسة  تظل  وال  ممكنة  شريحة  أوسع  إلى  تصل 

املؤتمرات واملكتبات.
 

بداية مبشرة ال تسهم فقط يف فهم التحوالت بل 
تؤطرها باتجاهات أكثر مهنية وأخالقية.

ياسر أبو هاللة
مدير قناة الجزيرة
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الشاهي..  مقهى 
الصحفي وحيادية 

عبد القادر فايز

كان مقهى الشاهي يلعب لعبة 
الحرب نفسها، تارة يحتضن 

الثوار، وتارة يكون بيد كتائب 
القذايف. وكان فوزي يلعب 

اللعبة ذاتها بين الطرفين، لعبة 
الحيادية الخطرة.

كان يوما ربيعيا أواخر أبريل/نيسان 2011، 
ــار  ــرة يف مط ــا الطائ ــت بن ــن هبط حي
ــة بنغــازي  ــا العســكري قــرب مدين بنين
ــذي  ــد العربــي ال ــا، هــذا البل شــرق ليبي
قــرر شــعُبه خــوض مغامــرة خطــرة 
ــور".  ــل الدكتات ــعب مقاب ــا "الش عنوانه
لــم تكــن تجربتــي األولــى يف تغطيــة 
كانــت  لكنهــا  واملعــارك،  الحــروب 
تجربــة مختلفــة بــكل تفاصيلهــا منــذ 
ــا  ــك عندم ــدأ ذل ــا.. ب ــة إرهاصاته بداي

اســتقبلني ذلــك الثائــر املســلح 
عنــد بــاب الطائــرة، وبعــد نظــرة 
ســفري  جــواز  بيــن  ســريعة 
جيبــه  مــن  اســتلَّ  ووجهــي، 
ختمــا خشــبيا صنــع ىلع عجــل 
وَمَهــر بــه الجــواز، لتظهــر دمغــة 
يف  كتــب  كبيــرة  حبريــة 
ــم يف  ــال بك ــارة "أه ــطها عب وس
ليبيــا الجديــدة". وســيبقى ذلــك 
كل  علــي  ينغــص  الختــم 
تحركاتــي، إذ كان بمثابــة تهمــة 

تثيــر الشــكوك أينمــا ذهبــت ســواء يف 
ليبيا أو خارجها.

 
إلــى  الطريــق مــن مطــار بنينــا  يف 
ــازي، كان كل  ــتي يف بنغ ــدق تبيس فن
عارمــة  ثــورة  بــأن  يشــي  شــيء 
وغاضبــة خرجــت مــن قمقمهــا دفعــة 
الشــعارات  مقدمــات.  ودون  واحــدة 
املســلحون  الشــباب  الجــدران،  ىلع 
الوجــوه  تعابيــر  بالكالشــنيكوف، 
ــك  ــرد، كل ذل ــدي والتم ــة بالتح الفائض
إلــى  تقفــز  متطرفــة  فكــرة  جعــل 
واجهــة ذهنــي، كيــف ســأكون حياديــا 

هذه املرة؟  وإلى أي حدِّ بإمكاني 

كبــح نفســي عــن التواطــؤ مــع هــؤالء 
الفتيــة املســلحين؟ وكيــف ســأوفِّق 
ــي كإنســاٍن،  ــن هــذا التواطــؤ الداخل بي
الصعيــد  ىلع  الحيــاد  فكــرة  وبيــن 

املهني؟

يف  وليلتــه  املســاء  ذلــك  أمضيــت 
ــخ  ــة والتاري ــن السياس ــرأ ع ــدق أق الفن
واالقتصــاد واملجتمــع يف ليبيــا.. ليبيــا 

التي ُتمزِّق ثوبها وتحاول التغيير. 

لــم أكــن أعــرف أنــي ســأتعلم درســا 
درســا  الحياديــة،  يف  جــدا  قاســيا 
ــرى  ــي كذك ــا يف تجربت ــيبقى عالق س

اعتراضية ثقيلة الوزن. 

ــازي  ــرب بنغ ــة غ ــة البريق ــت مدين كان
باتــت  إذ  للمرحلــة،  بعنــوان  أشــبه 
مســرحا للعمليــات بيــن ثــوار 17 فبرايــر 
وبيــن كتائــب القــذايف. فبعــد الحســم 
مدينــة  يف  الثــوار  قــه  حقَّ الــذي 
مرحلــة  البريقــة  جســدت  أجدابيــا، 
تقــع  فمــرَّة  املــكان،  يف  املراوحــة 
ومــرة  الثــوار،  بيــد  منهــا  أجــزاء 

تستعيدها كتائب القذايف. 

ــائل  ــع وس ــل م ــا نعم ــن كن وكصحفيي
القــذايف  كتائــب  اعتبرتهــا  إعــالم 
ــن  ــة مل ــر مالي ــدت جوائ ــًة ورص معادي
يقطــف رؤوســنا، وبــات لزامــا علينــا 
الحــذر أكثــر. مــع ذلــك، لــم أســتطع 
ــى  ــى مقه ــاب إل ــرة الذه ــة فك مقاوم
الشــاهي يف املدينــة (والشــاهي هــو 
االســم الــذي يطلقــه الليبيــون ىلع 
املقهــى  هــذا  ُيديــر  كان  الشــاي). 
وكثيــر  الــكالم  قليــل  ليبــي  شــابٌّ 
النــاس،  وجــوه  يف  التدقيــق 

يدعى فوزي.
 

مغريــة  شــخصية  فــوزي  كان 
بذلــُت الجهــد الوفيــر لتســّلق 
نصبــح  أن  قبــل  أســوارها 
ثنائــي  بحــذر  لكــن  أصدقــاء، 
متبــادل، فلــم يكــن الصحفــي 
للوثــوق  مســتعدا  بداخلــي 
فــوزي  كان  بينمــا  بأحــد، 
ليبيــا-  مشــرقيي  -كأغلــب 
فمــا  مثلــي،  الغربــاء  مــن  يتوجــس 
تلــك  يف  أجنبــي  بصحفــي  بالــك 

األيام العصيبة؟!

لعبــة  يلعــب  الشــاهي  مقهــى  كان 
الحــرب نفســها، تــارة يحتضــن الثــوار 
وليبيــا  الحريــة  عــن  وأحاديثهــم 
الجديــدة، وتــارة يكــون بيــد كتائــب 
القــذايف ونظريَّاتهــم عــن املؤامــرة 
الكبــرى ضــدَّ العقيــد والبــالد والليبيين. 
ــن  ــا بي ــة ذاته ــب اللعب ــوزي يلع كان ف

الطرفين، لعبة الحيادية الخطرة.
سألته ذات مساء:
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كيف تتعامل مع كتائب القذايف؟ 

مثلمــا  قــال:  تفكيــر  ودون  بهــدوء 
ــل  ــا أتعام ــوار، أو مثلم ــع الث ــل م أتعام
أن  لــديَّ ســوى  أنــت، ال فــرق  معــك 
األخضــر  الشــاهي  تحــبُّ  الكتائــب 
الثــوار أخضــر  لــه  بينمــا يفضِّ باللــوز، 

دون لوز. 

كصحفــيٍّ ُأعجبــت كثيــرا بــكالم فــوزي 
بالفطــرة،  صحفــي  أنــه  وأحسســت 

باغتُّه بالسؤال: 

ملاذا تمارس كل هذه الحيادية؟

ــاة،  ــد الحي ــى ىلع قي ــي أبق ــط ك فق
لدي عائلة وطفالن.

ســقف  رفعــت  مقدمــات،  دون 
املكاشفة مع فوزي وسألته: 

مــع مــن تقــف، مــع الثــورة والتغييــر أم 
مع القذايف وكتائبه؟ 

ــق  ــر بعم ــا يفكِّ ــوزي حينه ــي ف ــدا ل ب
مــع  متعاطــف  أنــا  يقــول:  أن  قبــل 
ىلع  لســت  لكنــي  والثــوار،  الثــورة 
فأنــا  الكتائــب،  مــع  ســيئة  عالقــة 
أقــدم الشــاهي للجميــع وغيــر معنــيٍّ 

بأفكارهم السياسية وتصرفاتهم. 

فــوزي  مــع  طويــال  نقاشــا  خضــُت 
بشــأن الحياديــة، وكان بــدوره يبــذل 
الحياديــة  أن  إلثبــات  كبيــرا  جهــدا 
والتــزام  صحافــة  مجــرد  ليســت 
وســيلة  هــي  مــا  بقــدر  ومهنيــة، 
حمايــة ودرع ضــد املــوت بيــن بنــادق 
أطروحتــه  فــوزي  ختــم  تتصــارع. 
ــة  ــأن الحيادي ــر عــن اعتقــاده ب بالتعبي
لــدى  مقبــوال  شــخصا  منــه  جعلــت 
الجميــع، فــال هــو صديــق ألحــد، وال 

أحد يعامله كعدو، فهو فوزي 

صاحــب مقهــى الشــاهي الــذي يقــدم 
الشاي للجميع. 

كنــت معجبــا بفــوزي، وزاد إعجابــي 
ذاكرتــه  فــرد  بــه ذات مســاء حيــن 
عــن  الواســعة  ثقافتــه  وفــرش 
الشــاهي. راح يقــص علــيَّ قصــة ليبيــا 
والليبييــن مــع الشــاي.. أخبرنــي كيــف 
فترتــي  بيــن  ليبيــا  الشــاي  دخــل 
اإليطالــي،  واالســتعمار  العثمانييــن 
وكيــف كان عيبــا ىلع الليبييــن شــرب 
ــر،  ــن والخم الشــاي شــأنه شــأن التدخي
ــل الليبيــون الشــاي خطــوة  وكيــف تقبَّ
ــن ســمحوا بشــربه للرجــال  خطــوة حي
النســاء،  منــه  حرمــت  بينمــا  فقــط 
معركتــه  يف  الشــاي  انتصــر  وكيــف 
كل  ودخــل  الليبيِّيــن  مــع  النهائيــة 
عــرش  ىلع  وتربــع  بــل  بيوتهــم، 
ثقافتهــم وعاداتهــم حتــى بــات جــزءا 
مــن ثقافتهــم اليوميــة وأهازيجهــم 
بأنواعــه  تتغنــى  التــي  الشــعبية 

وطرق تحضيره. 

كان فوزي، مثقفا جدا يف مهنته، 

الشــعبية  األشــعار  كل  يحفــظ 
ــاهي أو  ــزل بالش ــي تتغ ــمية الت والرس
تلــك التــي تذمــه. كان حياديــا يف كل 
ــن  ــعره ع ــى يف ش ــا حت ــيء تقريب ش

الشاهي.

ــع  ــي م ــي الداخل ــوزي بتواطئ ــرف ف ع
حياديــة  يشــاهد  كان  لكنــه  الثــورة، 
ــار  ــن أخب ــه م ــا أنقل ــة يف كل م صارم
وتقاريــر.. ســألني مــرة: كيــف أوفــق 
ــا كان  ــرر م ــف أب ــذا وذاك؟ وكي ــن ه بي
الشــخصية  يف  انفصامــا  يســميه 
إنســان  بيــن  ومعركــة  املهنيــة 
بيــن  التمييــز  وبســهولة  يســتطيع 
شــيطانه  وبيــن  والباطــل،  الحــق 
قــول  مــن  يمنعــه  الــذي  الصحفــي 
ــن  ــاء م ــوم األربع ــة؟ كان ي ــك عالني ذل
الثــوار  شــهر مايو/أيــار، حيــن أعلــن 
الكاملــة وللمــرة األخيــرة  ســيطرتهم 
ــتمرت  ــارك اس ــد مع ــة بع ىلع البريق
أيامــا. كانــت ســعادتي كبيــرة ألنــي 
رغبــت يف لقــاء فــوزي والجلــوس يف 
الــذي  الشــاهي  وشــرب  مقهــاه 

يصنعه. جلست ىلع ذات املقعد 
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يف  عليــه  الجلــوس  تعــودت  الــذي 
مقهــى الشــاهي، قبــل أن يباغتنــي 

صوت فتى صغير: 

أي نوع من الشاهي تريد؟ 

جيــدا  وجهــي  تفحــص  أن  وبعــد 
ــي  ــال ل ــه، ق ــة علي ــيم الدهش وتقاس

غيَر مباٍل: 

لــن  فهــو  فــوزي  تنتظــر  كنــت  إن 
يأتــي.. لقــد قتلــوه. قتلتــه الكتائــب 
هنــا،  مــن  نهائيــا  انســحابها  قبــل 
ــن  ــوار الذي ــن الث ــرأى م ــه ىلع م قتلت

لم يفعلوا شيئا.. لقد تركوه يموت.

كانــت جملتــه األخيــرة أشــبه بمصيــدة 
قبــل  دفعتنــي  مثلــي  لصحفــي 
مغادرتــي ليبيــا إلــى ســؤال قائــد تلــك 

املعركة: 
ــت  ــن قتل ــوار حي ــرك الث ــم يتح ــاذا ل مل

الكتائب فوزي؟

وملــاذا نســاعده أصــال؟ كنــا نشــك 
ــب  ــه الكتائ ــم تقتل ــو ل ــا، ول ــه دائم في
كان  فــوزي  ذلــك..  الثــوار  لفعــل 
شــخصية إشــكالية تبعــث ىلع الشــك 

والريبة.. لقد كان حياديا.

ــار  ــن مط ــا م ــع بن ــرة تقل ــت الطائ كان
بنينــا العســكري لنعــود مــن حيــث 
أتينــا، وكنــُت حينهــا مشــبعا بتســاؤل 

لم أجد له جوابا حتى اللحظة:

ملاذا ُقتل فوزي إن كان حياديا؟
 

ــاة  ــد الحي ــا ىلع قي ــت أن ــاذا بقي ومل
ــارس  ــي أم ــل ىلع أن ــف دلي ــود أل بوج

الحيادية؟ 

ــه،  ــا يف حياديت ــر صدق ــن كان أكث وم
أنا أم فوزي؟



الحرباء  استراتيجية 
املقابالت  إلجراء 

لصحفية ا
أمير بايي

يف املقابالت الصحفية، ُيفضل أال ُيظهر 
الصحفي ذكاءه وجرأته وتجربته ومستواه 

االجتماعي، بل ينبغي أن يخفي تلك األمور 
كما تفعل الحرباء.

قضيــُت طفولتــي يف قريــة شــرقي 
أرضهــا  يف  اللعــب  واعتــدت  كوبــا، 
املليئــة باألشــجار العاليــة التــي كنــت 
أختبــئ بينهــا.. هنــاك تعرفــت إلــى 
باتباعــه  معــروف  زاحــف،  حيــوان 
مــع  للتأقلــم  لونــه  تغييــر  أســلوب 

املحيط، وأعني الحرباء.

ــّي فهــم مــا  ــم يكــن صعبــا عل لهــذا، ل
ــي خــوان سانشــيز -وهــو أحــد  ــه ل قال
يف  الصحافــة  بكليــة  أســاتذتي 
ــا،  ــد حواراتن ــاء أح ــا- أثن ــة هافان جامع
صحفيــا  أكــون  أن  أردتُّ  لــو  بأنــه 
ــتراتيجية  ــع اس ــّي أن أتب ــا، فعل حقيقي
بغــض  وأنــه  عملــي،  أثنــاء  الحربــاء 
ــة  ــي العلمي ــة الصحف ــن مكان ــر ع النظ
املؤسســة  ومكانــة  واالجتماعيــة، 
فمــن  بهــا،  يعمــل  التــي  الصحفيــة 
واجبــه أن يتكيــف مــع الحالــة التــي 
وفيمــا  مهنيــة.  بطريقــة  يعيشــها 
ــدر  ــة، فاألج ــاءات الصحفي ــق باللق يتعلَّ
ث..  ــدِّ ــع املتح ــي م ــم الصحف أن يتأقل
وبكلمــات بســيطة، أن يحافــظ ىلع 
أن  دون  بينهمــا،  الحــوار  تــوازن 
ــن  ــل م ــر أو يقل ــا اآلخ ــى أحدهم يتخط
احترامــه، كمــا عليــه أال يعتقــد يف 
ــن يلتقــي  لحظــٍة مــا أنــه أكثــر ذكاء ممَّ

بهم. 

بعــض  صحفيِّــي  تصــرُّف  كان  ربمــا 
القنــوات اإلخباريــة خيــر مثــال ىلع مــا 
ــن  ــر م ــه سانشــيز، إذ يتصــرَّف الكثي قال
أو  الطويلــة  الخبــرة  ذوي  املذيعيــن 
صيــن يف شــأن مــا وكأنَّهــم  املتخصِّ
الذيــن  املتحدثيــن،  أمــام  نجــوم 
يشــعرون بعــدم الراحــة خــالل اللقــاء، 
كمــا يلمــس املشــاهد نفُســه نبــرة 
االســتعالء لــدى املذيــع، األمــر الــذي 
يثيــر موجــات نقديــة حــول لقــاءات 

من هذا النوع.
 

يف كتابهــا "أوريانــا فاياســي تجــري 
لقاء مع نفسها" (إسبانيا، 2004)، تشير 
الصحفيــة اإليطاليــة أوريانــا فاياســي 
إلــى أنهــا أضاعــت مقابــالت قيِّمــة 
ــوازن  ــا أســمته اختــالال يف ت بســبب م
موقفهــا تجــاه املتحــدث. وبالنســبة 
يبــدو  الــذي  الصحفــي  فــإن  لهــا، 
متذلــال أمــام السياســيين املتعصبيــن، 
القبــول  ىلع  مجبــرا  ســيكون 
بالكيفيــة التــي يديــرون بهــا اللقــاء 
الصحفــي. وعــن هــذا تقــول: "عليــه 
ــأن هنــاك مــن  (املتحــدث) أن يشــعر ب
ــه  ــم أن ــن يســائله.. أن يعل يتحــداه، وم
لــن يتمكــن مــن خــداع الصحفــي وال 
ــه باملراوغــات السياســية  الضغــط علي

والحيل التي يستخدمها مع 

التــي حدثــت  الثــورة الكوبيــة  قبــل 
عــام 1959، كانــت كوبــا تســمى "ماخــور 
الثــورة  ســعت  وقــد  األميركيتيــن"، 
الوصــف. ورغــم  للتخلــص مــن ذلــك 
أعمــال  تمنــع  قوانيــن  ســنت  أنهــا 
عليهــا  تقــض  لــم  فإنهــا  الدعــارة، 
ــب  ــي الصحفــي، توجَّ تمامــا. ويف عمل
هــذا  عــن  تحقيــق  إجــراء  علــّي 
 200 فأجريــت  القــذر،  املســتنقع 
اســتمرت خمــس  مقابلــة يف فتــرة 
بائعــات  خاللهــا  التقيــت  ســنوات، 
ــدرات  ــي مخ ــر ومروج ــار بش ــوى وتج ه
قانونيــة،  غيــر  مواخيــر  وأصحــاب 
التــي  الشــخصيات  مــن  والعديــد 
القــذرة  األربــاح  مــن  اســتفادت 
املكتســبة مــن تلــك املهنــة املغرقــة 

يف القدم واملهينة لكرامة اإلنسان.

إن إجــراء مقابلــة صحفيــة ال ينحصــر 
يف إعداد األسئلة، بل التنقيب  

جمهــوره". وأضافــت أن الصحفــي الــذي 
يبــدي شــفقته تجــاه ضحايــا الوحشــية 
فإنــه  قضيــة،  أي  ضحايــا  أو  النازيــة 
مــن  كثيــر  أمــام  البــاب  يغلــق 
تنصــح  فهــي  لــذا  االعترافــات، 
وال  إطــراء،  "ال  بقولهــا:  الصحفييــن 
أمــام  شــأنك  مــن  يقلــالن  مســاواة، 

املتحدث".

ال تغّير جلدك، بل 
أخضعه للبيئة
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إجراء مقابلة صحفية ال ينحصر 
يف إعداد األسئلة، بل التنقيب 

تحت جلد املتحدث بحثا عن 
الحقيقة.

رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير يف مواجهة أسئلة املذيع ديفيد فروست (2004).

عــن  بحثــا  املتحــدث  جلــد  تحــت 
ــده  ــو وح ــتطيع ه ــي يس ــة الت الحقيق
تحقيــق  أجــل  ومــن  لنــا.  تقديمهــا 
ــز،  ــدة حواج ــدم ع ــن ه ــد م ــك، ال ب ذل
ــراوده عنــد  ــذي ي مــن أهمهــا: الشــك ال
ــول  ــول ح ــخص مجه ــع ش ــدث م التح
ثــم  وربمــا خطيــر،  معقــد،  موضــوع 
ــي  ــاة الت ــد الحي ــاء ىلع قي ــزة البق غري
يفكــر بهــا أي شــخص لــو اعتقــد أن 
كلماتــه ســتجلب لــه املتاعــب، إضافــة 
ــى الظــروف الشــخصية واالجتماعيــة  إل

والسياسية التي تحيط باملتحدث.

ــة التــي عايشــُتها، وبســبب  ويف الحال
لهــذه  الكوبيــة  الحكومــة  منــع 
ــاس  ــدى الن ــة ل األعمــال، واآلراء املتكون

مسبقا عن بائعات الهوى، أو ما 

كوبــا  يف  عليهــن  يطلــق 
"خينيتيــراس"، فقــد كنــت أحــاول أن 
ألتقــي،  مــن  نفســيات  مــع  أتكيــف 
ــل أن  ــدي، ب ــر جل ــأن أغّي ليــس فقــط ب
ــد الجديــد هــو يف  أشــعر أن هــذا الجل
النصائــح  مســتبعدا  جلــدي،  األصــل 
الصحفــي إلجــراء  الــواردة يف دليــل 

املقابالت. 

وهنــا يتدخــل عنصــر يتحــدث عنــه 
ــه  ــا يغفلون ــرا م ــم كثي ــرون لكنه الكثي
ــة  ــو: دراس ــل، وه ــط العم ــبب ضغ بس
ســابقة عــن املتحــدث ومعرفــة مــا 
، وعاداتــه وتاريخــه الشــخصي  يحــبُّ
بهــدف  ذلــك  كل  ضعفــه..  ونقــاط 
ينبغــي  ال  ومــا  ينبغــي  مــا  معرفــة 

عليك سؤاله. 

تلــك  يف  فتــرة  عشــت  قــد  كنــت 
ــة  ــت بلهج ــة وتحدث ــاء املهمش األحي
يف  البيســبول  لعبــت  ســاكنيها.. 
ــا  ــوا الحق ــباب تحول ــع ش ــات م املنتزه
فتيــات  والتقيــت  بشــر،  تجــار  إلــى 
التحقــن  أنهــن  بعــد  فيمــا  علمــت 

بالعمل يف املواخير.
 

ذلــك  ضحايــا  مــن  أكثــر  اقتربــت 
واحــد  وكأننــي  املوحــل،  املجتمــع 
التــي  األســباب  تمامــا  يعلــم  منهــم 
جعلتهــم ينحــدرون إلــى هــذه األوضــاع 
ــو أننــي اقتربــت منهــم  الجحيميــة.. فل
متخــذا دور الحاكــم أو القاضــي، ألضعت 
ــاق حياتهــم  ــى أعم فرصــة  الوصــول إل

وخوفهم وتجاربهم القاسية.
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فأي أسلوب استخدمُت؟ 

حاولــت أال أجعلهــم يشــعرون أنهــم 
الســتجواب.  أو  لتحقيــق  خاضعــون 
أنهــم  يعتقــدون  كانــوا  وببســاطة، 
عــن  منهــم  واحــد  مــع  يتحدثــون 
عواملهــم.. ضمنــُت لهــم أننــي لــن 
ــئلة  ــت األس ــم.. تجنب ــون اعترافاته أخ
ــي تجعلهــم يشــعرون  ــات الت والتعليق
أنهــم بائســون.. لــم تكــن لــدّي أيــة 
ــي  ــك الت ــا كتل ــة، خصوص ــكام نقدي أح
ويف  الحكومــة.  ونشــرتها  أطلقتهــا 
اللحظــة  انتظــرت  الوقــت،  نفــس 

لــن  بأنهــم  إلعالمهــم  املناســبة 
يتحولــوا إلــى أبطــال مجهوليــن يف 
يف  للمهمشــين  القاســي  الواقــع 
كوبــا.. كنــت مســتعدا ألكــون صوتهــم، 
أن أقــول مــا ال يجــرؤون ىلع قولــه، 
بمعنــى أننــي تحولــت إلــى شــريك 
. لهــم

التــي  التجربــة  تلــك  مــن  خلصــُت 
ىلع  أن  كتــاب؛  يف  وضعتهــا 
التفاصيــل  يراقــب  أن  الصحفــي 
اختيــار  يف  يدقــق  وأن  ويحللهــا، 
معهــم  يجــري  الذيــن  األشــخاص 

مــن األفضــل أال ُيظهــر الصحفــي ذكاءه 
ومســتواه  وتجربتــه  وجرأتــه 
االجتماعــي، بــل ينبغــي أن يخفــي 

تلك األمور كما تفعل الحرباء.

عالــم  يف  يندمــج  أن  وأخيــرا، 
فقــط  أنــه  إدراكــه  مــع  املتحــدث، 
ــف  ــتطيع أن يكش ــة يس ــذه الطريق به
كحربــاء  بــه،  املحيــط  الغمــوض 
ىلع  يصعــب  واقــع  مــع  تتأقلــم 

اآلخرين إدراكه.
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جديــدا  يضيفــون  بحيــث  مقابــالت 
ــي يحــاول إيجادهــا.  ــى الحقيقــة الت إل





صدقية الصورة.. 
التحدي الجديد يف 
عصر اإلعالم الرقمي

أمجد الشلتوني

النت تخدع قبل 
العين أحيانا

حينما يتعلق األمر بصدقية الخبر، فإن من 
أهم القواعد املفروضة ىلع املحرر قاعدة 

"األفضل أن تكون الثاني ىلع صواب، من أن 
تكون األول ىلع خطأ".

أمجد الشلتوني 

ــرة  وســعت الوســائل الحديثــة مــن دائ
أو  القصــة  نقــل  يف  املشــاركين 
عليهــا،  الضــوء  وتســليط  تصويرهــا 
فقــد ســاهمت يف وضــع املزيــد مــن 
مــن  التحقــق  عالــم  يف  املحاذيــر 
صدقيتهــا. وقــد أدركــت أطــراف أخــرى 
-ربمــا متضــررة مــن هــذا املــد- أن 
عليهــا أن تطــور عناصــر التشــويش 
ولتطعــن  املواطــن  إعــالم  لتحاصــر 
ــو  ــي، وه ــه الصحف ــا يملك ــم م يف أه

الصدقية.

ولســوء الحــظ فقــد كان الطــرف اآلخــر 
هــو  أحيانــا،  املواجهــة  هــذه  يف 
وتراهــن يف  راهنــت  أنظمــة حكــم 
األمنيــة  أجهزتهــا  ىلع  بقائهــا 
ــق  املشــهود لهــا بالدهــاء حيــن يتعل

األمر بدس املؤامرات. 

املواقــع  أن  القــول  نافلــة  ومــن 
مــن  قــدرا  تمــارس  اإللكترونيــة 
ــق  ــا يتعل ــري عندم ــة والتح االنضباطي
تحديــدا،  الفيلميــة  باملــواد  األمــر 
لكنهــا ضوابــط قاصــرة ىلع مراعــاة 
تحميلهــا  يتــم  التــي  املــادة  نــوع 

ومناسبتها للقواعد العامة للموقع.

االلتفــات  يتــم  أخــرى  حــاالت  ويف 
ــادة،  ــة للم ــوق امللكي ــى حق ــرا إل حص
ــؤولية  ــع مس ــب ىلع املوق ــا ال يرت بم

قانونية.

الرقمــي  اإلعــالم  عصــر  يف  فقــط 
بعــد  الحيــاة  إلــى  املوتــى  يعــود 
أســابيع مــن إعــالن وفاتهــم رســميا 
ومواقــع  التلفزيــون  شاشــات  عبــر 

اإلنترنت.

زينــب  قصــة  ملخــص  هــو  ذلــك 
ــي يف  ــورية تختف ــاة س ــي.. فت الحصن
2011، فتنطلــق  الثــورة عــام  بدايــات 
الشــائعات حــول تــورط عناصــر مواليــة 
تســتدعي  اختطافهــا..  يف  للنظــام 
أســابيع  بعــد  عائلتهــا  الســلطات 
لتتســلم جثمانهــا املشــوه وتدفنــه 

بسرية تامة.

حملــة  وقــع  ىلع  ذلــك  كل  حــدث 
النظــام  ببطــش  منــددة  دوليــة 
وقمعــه، لتظهــر زينــب "حيــة تســعى" 
اإلعــالم  وســائل  ىلع  ذلــك  بعــد 
الحكوميــة، نافيــة قصــة اعتقالهــا مــن 

أساسها.

ــى الوقــوف  ــة إل ال تهــدف هــذه املقال
ومــا  وتداعياتهــا  زينــب  قصــة  ىلع 

آلت إليه، فقد تفاقمت املآسي 

يف األزمــة الســورية ىلع نحــو لــم 
نســي  بــل  اســتثناء،  زينــب  تعــد 
ــم  الكثيــرون حكايتهــا مــع طوفــان األل

الذي لحق بالبالد.

بــأن  للتذكيــر  القصــة  ســردُت 
ضحيــة  تكــون  قــد  املصداقيــة 
ــر  ــل يف عص ــأ والتضلي ــة للخط وعرض
ــه، إذ  ــتند إلي ــالم املس ــت واإلع اإلنترن
أن  الصحفييــن-  -نحــن  لنــا  يحلــو 
نســمي املنَتــج الــذي نقــوم بــه قصــة 
القصــص  يف  أنــه  غيــر  صحفيــة، 
األدبيــة،  والروايــات  واملســرحيات 
عملــه  شــخوص  املؤلــف  يختــار 
الفنــي، ويرســم لهــا حبكــة يتحــرك 
ثــم  والعقــدة  التأزيــم  نحــو  بهــا 
يف  يحــدث  ال  ذلــك  لكــن  االنفــراج، 

عالم الصحافة.

فنحــن -الصحفييــن- ال نختــار مســار 
شــخوصها،  وال  اإلخباريــة  قصصنــا 
وربمــا يف مثــل هــذه الحــاالت يتعيــن 
يســتعير  أن  الصحفــي  املحــرر  ىلع 
األدوات مــن عالــم املحقــق األمنــي 

بدال من عالم الكتابة الصحفية.
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الجزيرة أمام طوفان 
الصورة

ثمــة  كإعالمييــن،  لنــا  بالنســبة 
ــن  ــة حي ــر أهمي ــرى أكث ــتويات أخ مس
ُتتــداول مثــل هــذه املــواد، إذ يتعلــق 
األولــى،  بالدرجــة  بالصدقيــة  األمــر 
والتحقــق مــن أن املــادة ُتثبــت مــا 

يراد لها أن تثبته.

الصحافــة  عالــم  يف  قواعــد  ثمــة 
ــرض ىلع  ــة وتف ــذه الزاوي ــش ه تناق
التثبــت مــن مادتــه، تنــص  املحــرر 
إحداهــا ىلع أن "األفضــل أن تكــون 
الثانــي ىلع صــواب، مــن أن تكــون 

األول ىلع خطأ".

ــرة  ــل مبك ــرة يف مراح ــدت الجزي اعتم
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــت خاص ــورة اإلنترن ص
باملــادة الفيلميــة، وتوســع االعتمــاد 
ــع  ــورات الربي ــرف بث ــا ع ــع م ــا م عليه
الصــور  شــحِّ  ظــل  يف  العربــي، 

الرسمية ملثل هذه الثورات.

يف تونــس التــي قــادت قطــار الثــورات 
مثــال، ظلــت الصــورة الرســمية الوحيــدة 
التونســي  للرئيــس  هــي  املتداولــة 
ســرير  عنــد  يقــف  وهــو  املخلــوع 
محمــد البوعزيــزي، بينمــا كانــت املــدن 

التونسية تشتعل باالحتجاجات.

هــذه  اســتخدام  إلــى  اللجــوء  ومــع 
الصــور مــن الفضــاء اإللكترونــي، ســعت 
ــق  ــط للتحق ــاء ضواب ــى إرس ــرة إل الجزي
يضمــن  بمــا  وغربلتهــا  املــواد  مــن 

دقتها وصدقيتها.

ــج اإللكترونــي قــد وفــر  ورغــم أن املنَت
اإلعالميــة،  املــواد  مــن  الكثيــر  لنــا 
فإنــه عجــز أحيانــا عــن الوفــاء بمــا 

نحتاج إليه من أدوات للتحقق، مما 
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ــس  ــى الح ــودة إل ــل بالع ــب التدخ يوج
البشري يف الكشف عن الحقيقة.

ــن الحــاالت، اشــترط محــرر  ــر م يف كثي
الجزيــرة أن تكــون الصــورة يف فضــاءات 
ــذي  ــكان ال ــي بامل ــي توح ــة ك مفتوح
التحفــظ ىلع  وتــم  فيــه،  التقطــت 
الصــور املأخــوذة يف أماكــن مغلقــة 
حــول  التســاؤل  مــن  الكثيــر  يلفهــا 

املكان والزمان والظروف املحيطة.

ومــن شــأن هــذا الضابــط أن يســهم 
املــكان  مالمــح  مــن  التحقــق  يف 
والشــخوص، وبالتالــي الحــدث الــذي 
نســعى إلثباتــه. وينســحب ذلــك أيضــا 
ــد  ــا يؤك ــات، بم ــوات واللهج ىلع األص
ضمنــا أنهــا ليســت مفتعلــة أو مضافــة 
املــادة  إلــى  الحقــة  مرحلــة  يف 

الفيلمية.

األصــوات  متابعــة  املهــم يف  ومــن 
واألحاديــث خــالل املــادة، التحقــق مــن 
أن حركــة الشــفاه مطابقــة ملحتــوى 
ــات أو  ــا إلضاف ــموع، تجنب ــكالم املس ال
دبلجــة تنســب إلــى املتحــدث مــا لــم 

يقله.

ــت  مــن حســن الحــظ أن مواقــع اإلنترن
تنشــر  املــواد،  هــذه  تعــرض  التــي 
الــذي  التوقيــت  إلكترونيــة  بدقــة 
ــل فيــه املــادة، ممــا يمكــن أن  ُتحمَّ
أنهــا  مــن  التحقــق  يف  يســاهم 
قديمــة  أو  الحــدث،  رافقــت  حديثــة 

مرتبطة بحدث سابق.

يشــكل  ال  هــذا  أن  البديهــي  ومــن 
تحميــل  يعــاد  فقــد  قاطعــا،  دليــال 
األمــر  بتاريــخ جديــد،  مــادة قديمــة 
مــن  الــذي يســتوجب درجــات أىلع 

التدقيق.

ويرتبــط باملؤشــر الســابق مؤشــر عــدد 
املشــاهدات، إذ ُيفتــرض أن يتناســب 
ليشــكل  النشــر،  تاريــخ  مــع  طرديــا 
فرصــة للمحــرر للتحقــق مــن تاريــخ 

املادة وصدقيتها.

ــة قاعــدة  ورغــم كل مــا ســبق، فثمَّ
ــن  ــوع م ــة بهــذا الن ــة ىلع صل جوهري
مــن  للبــث  الصــور، هــي صالحيتهــا 
حيــث جودتهــا، فالكثيــر مــن هــذه 
املــواد التقطهــا مصــورون يفتقــرون 
ــص  ــم تخص ــزة ل ــة بأجه ــى االحترافي إل

للبث التلفزيوني.

الحــاالت، قــد تكــون  يف كثيــر مــن 
ظــروف  يف  التقطــت  الصــور  هــذه 
ــراب  ــا باالقت ــمح له ــم تس ــتثنائية ل اس
ــر مــن  ــن الحــدث، أو مختلطــة بالكثي م
يف  شــحيحة  أو  واالهتــزاز،  الحركــة 
ــا  ــرار يف بثه ــل الق ــا يجع ــاءة، مم اإلض
مــن عدمــه مقترنــا بالحــدود الدنيــا 

التي تسمح بها الشاشة.

نقــل  املاضيــة  األشــهر  وخــالل 
لقتلــى  صــورا  محترفــون  مصــورون 
ودمــار ناجــم عــن قصــف حوثــي ملــدن 
ــوح  ــرة بوض ــور معب ــت الص ــة.. كان يمني
ــن  ــرة م ــت واف ــة، وكان ــق األزم ــن عم ع
حيــث الكميــة، لكنهــا لــم تكــن صالحــة 

للبث.
ــاة،  ففــي ســبيل نقــل الحــدث واملعان
لجــأ املصــور إلــى التقــاط صــور قريبــة 
نقــل  يف  رؤيتــه  تخــدم  للحــدث 
معانــاة الضحايــا، ولكنهــا ال تتســق مــع 

أخالقيات املهنة.

ويف عالــم التلفزيــون تحّتــم علينــا 
ىلع  املحافظــة  املهنيــة  األعــراف 
أو  حيــة  البشــرية  النفــس  كرامــة 
ميتــة، ســواء بعرضهــا تحــت اإلكــراه 
والــذل، أو بعــرض مالمــح الجثــث التــي 

تعرضت للعنف.

 15

صالحية بث الصورة



 16

دور املراسل إعالم 
الناس ال تعليمهم

ــب،  ــة املتاع ــم مهن ــي يف كل العال ه
ــة املتاعــب  ــان مهن ــر أنهــا يف لبن غي
ــهده  ــا يش ــواء، فم ــاء ىلع الس واألخط
مــن  الصحفييــن  املراســلين  عمــل 
ــا يف  ــة، خصوص ــة فادح ــاء مهني أخط
املراســل  يجعــل  الكبــرى،  األحــداث 
وأخالقيــات  ومعاييــر  ومؤسســته 
املهنــة عمومــا، محــّل امتحــان دائــم.. 

امتحان معروفة نتائجه سلفا. 

الضاحيــة  الــذي ضــرب  االنفجــار  يف 
الجنوبية لبيروت يوم 12 نوفمبر/تشرين 
املراســلون  ارتكــب   ،2015 الثانــي 
وقنواتهــم -كمــا الحــظ مراقبــون كثــر- 
عمــرا  يتطلــب  األخطــاء  مــن  كّمــًا 
ــرت  ــد نش ــه. فق ــال الرتكاب ــا كام مهني
مختلــف القنــوات املحليــة صــورا ألحــد 
"االنتحــاري  االنفجــار بوصفــه  ضحايــا 
أن ال وجــود  ليتبيــن الحقــا  الثالــث"، 

النتحاري ثالث. 
 

ــع  ــو ىلع مواق ــداول فيدي ــم ت ــا ت كم
ملواطنيــن  االجتماعــي  التواصــل 
ــبان،  ــد الش ــرب ىلع أح ــدون بالض يعت
فتبنتــه وســائل اإلعــالم مباشــرة ودون 
تدقيــق ، وجــرى تقديمــه ىلع أســاس 
ىلع  القبــض  إلقــاء  لحظــة  أنــه 
القصــة  وبقيــة  الرابــع"،  "االنتحــاري 

معروفة!

هــذا غيــض مــن فيــض مــا تقترفــه 
ــلوها  ــة ومراس ــالم املحلي ــائل اإلع وس
أثنــاء التغطيــات التــي تقتضــي أداء 

احترافيا عاليا يغّلب الدقة ىلع 

املصلحــة  ومقتضيــات  الســرعة، 
ــن  ــا م ــا عداه ــا ىلع م ــة العلي الوطني

اعتبارات.

قنــاة  ومراســل  مذيــع  يقــول 
الجامعــي  واألســتاذ  "أل.بي.ســي.آي" 
املراســل  دور  "إن  وهبــة  يزبــك 
الصحفــي اإلعــالم، أي إعــالم النــاس 

بمشاهداته، ال تعليمهم". 

ــه  ــة أن ــة الصحاف ــة ملجل ــف وهب ويضي
ــذي  يف األحــداث الكبــرى -كاالنفجــار ال
ــروت  ــة لبي ــة الجنوبي ــع يف الضاحي وق
ــي -2015  ــرين الثان ــوم 12 نوفمبر/تش ي
ــن  ــب م ــي أصع ــة الصحف ــح مهّم تصب
ــة  ــب تغطي ــة، إذ "تتطل ــات العادي األوق
اســتثنائية،  دقــة  النــوع  هــذا  مــن 
املعلومــات  مصــادر  مــن  والتأكــد 
الكثيــرة مــن أكثــر مــن مرجــع، األمــر 
ــى وقــوع الصحفــي يف  ــذي يــؤدي إل ال

عدم الدقة الذي تزيد منه 

املراســين  بيــن  الشرســة  املنافســة 
بــال  إليهــم  يصــل  خبــر  أول  لنشــر 

تدقيق".

ــل وهبــة "االنتظــار قبــل نشــر  ويفضِّ
معلومــات غيــر مؤكــدة، والتأكــد منهــا 
نشــرتها  لــو  حتــى  مصدريــن  مــن 
املصــادر  ألن  منافســة،  مؤسســة 
الرســمية قــد تخطــئ يف األحــداث 
انفجــار  يف  جــرى  كمــا  الكبــرى، 
مصــادر  تحدثــت  حيــث  الضاحيــة، 
رســمية عــن وجــود انتحــاري ثالــث، 
فتــم تبنــي هــذه املعلومــة مــن قبــل 
ــال  ــالم دون أن يق ــائل اإلع ــة وس غالبي

إنها غير مؤكدة". 

نقــل  يف  الدقــة  معيــار  أن  ىلع 
املعلومــة ال يلقــى صــدى لــدى إدارة 
وهبــة-  -وفــق  املؤسســات  بعــض 
ــي  ــليها لتبن ــط ىلع مراس ــي تضغ الت
منافســة،  قنــاة  تبنتهــا  معلومــات 
ــذا  ــر. فه ــل املباش ــاء النق ــا أثن خصوص
يســتمر  الــذي  املباشــر  "النقــل 
لســاعات، يمنــع املراســل -الــذي يكــون 

يف موقع الحدث بمفرده وبال 

التغطية الصحفية 
بلبنان.. مهنة 

املتاعب أم األخطاء؟
حسن الحاف

يشهد عمل املراسلين الصحفيين يف 
لبنان أخطاء مهنية فادحة، خصوصًا يف 

تغطيات األحداث الكبرى، مما يجعل 
املراسل ومؤسسته ومعايير وأخالقيات 

املهنة عموما، محّل امتحان دائم.



تجاوز املعايير املهنية 
هو القاعدة ال االستثناء

"الجديــد" آدم  يعتــرف مراســل قنــاة 
شــمس الديــن بــال تــرّدد بــأن التغطيــة 
ــوب  ــوبها عي ــان تش ــة يف لبن الصحفي
هــا إلــى أســباب  غيــر اعتياديــة، مردُّ
نفســه،  باملراســل  تتصــل  ذاتيــة 
تتعلــق  موضوعيــة  وأخــرى 
عمــل  ترعــى  التــي  بالتنظيمــات 

وسائل اإلعالم. 

تغطيــة  أثنــاء  أنــه  إلــى  ويشــير 
األحــداث الكبــرى، كاالنفجــار الــذي وقــع 
يف الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، يركــز 
آثــار  عــن  مشــاهداته  نقــل  ىلع 
االنفجــار وطبيعتــه وموقعــه، وعــن 
ــى  ــًا إل ــى، الفت ــا والجرح ــم الضحاي حج
الجرحــى،  صــور  بنقــل  يســمح  أنــه 

لكنه يرفض عرض صور الجثث.

ــه  ــت إلي ــا لف ــن م ــمس الدي ــد ش ويؤك
عــدم  "ضــرورة  حــول  أعــاله،  وهبــة 
تأكيــد معلومــات يف اللحظــات األولــى 

لحصول انفجار، حيث تقع املصادر 

يف  كامنــة  الخطــورة  أن  ويــرى 
ال  مراســلين  بيــن  الحــاد  التنافــس 
والتســّرع،  الســرعة  بيــن  يفّرقــون 
وينقلــون أول معلومــة تصلهــم بــال 

حساب للدقة إطالقا.

يقــارن وهبــة بيــن التغطيــة الصحفيــة 
والتغطيــة  باريــس  هجمــات  أثنــاء 
الصحفيــة يف لبنــان، ليخلــص إلــى أن 
التــي  العاليــة  املهنيــة  املعاييــر 
اإلعــالم  وســائل  عمــل  حكمــت 
مردهــا  ليــس  والعامليــة،  الفرنســية 
الذاتيــة  املهنيــة  الضوابــط  إلــى 
والتنظيميــة الخارجيــة فحســب، وإنمــا 
تميِّــز  التــي  العاليــة  الثقافــة  إلــى 
الفرنســيين أيضــا، حيــث لــم يقــم أحــد 
إلــى  والجثــث  الجرحــى  بنقــل 
املستشــفيات قبــل وصــول ســيارات 
ــون  ــلين يبق ــا أن املراس ــعاف، كم اإلس
ــى ال  ــن عــن مســرح الحــدث حت بعيدي

يعبثوا باألدلة. 

أن املراســل املحتــرف  إلــى  ويلفــت 
يبقــى مــن تلقائــه بعيــدا عــن مســرح 
الجرحــى  صــور  يصــور  وال  الجريمــة، 
ــى  ــرة حت ــواء مباش ــى ىلع اله والقتل

لو أتيح له ذلك.

ــرى وهبــة أن أهــم ســمات املراســل  وي
املحتــرف التمتــع بالدقــة واملصداقيــة 
وعــدم التســرع، مشــيرا إلــى أن ىلع 
ترســل  أال  اإلعالميــة  املؤسســات 
صحفييــن مبتدئيــن لتغطيــة األحــداث 
ترســل  وإنمــا  كالتفجيــرات،  الكبــرى 
ــن  ــل ع ــرة ال تق ــم خب ــن لديه صحفيي
الكــوارث  لتغطيــة  ســنوات  خمــس 

واالنفجارات. 
املؤسســات  إدارات  وهبــة  ــل  ويحمِّ
ــة املســؤولية عــن األخطــاء  التلفزيوني

املرتكبة أيضا، مشيرا إلى دورها 

أثنــاء  لســاعات  املباشــر  النقــل  يف 
أحــداث خطيــرة، ممــا يوقــع املراســلين 
بعثهــا  جانــب  إلــى  أخطــاء،  يف 
ــدث  ــكان الح ــى م ــرده إل ــل بمف املراس
ــل  ــه ىلع أكم ــق أداءه مهمت ــا يعي مم

وجه. 
وبالنســبة للرقابــة القانونيــة، يقــول 
أن  مــن  الرغــم  ىلع  إنــه  وهبــة 
القوانيــن اللبنانيــة مأخــوذة بمجملهــا 
أثنــاء  الفرنســية  القوانيــن  عــن 
ــي  ــس الوطن ــإن دور املجل ــداب، ف االنت
لإلعــالم يف لبنــان ال يشــبه بحــاٍل دور 
لبنــان  "ففــي  الفرنســي،  املجلــس 
ُينتخــب أعضــاء املجلــس ىلع أســاس 
استشــاري  ودوره  سياســي،  مذهبــي 
ــون  ــب أن يك ــا يج ــا، بينم ــس ملزم ولي
حاســما وقــادرا ىلع وضــع الضوابــط 
التنظيميــة للقطــاع وتطبيقهــا ىلع 
تلــك  ومــن  كافــة.  اإلعــالم  وســائل 
الضوابــط -تمثيــال ال حصــرا- منــع نشــر 
أثنــاء  والجرحــى  الجثــث  صــور 
التفجيــرات، فضــال عــن إلغــاء مقّدمــات 
نشــرات األخبــار التــي ال تلّبــي وظيفــة 
يف  تســهم  مــا  بقــدر  إعالميــة، 

الشحن املذهبي".

ــن  ــج (producer)- م ــن منِت ــة م معاون
ــورط ىلع  البحــث عــن املعلومــة، فيت

الهواء يف نقل معلومات مغلوطة".
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الرســمية يف أخطــاء عديــدة، مثــل 
الضاحيــة  انفجــار  أثنــاء  القــول 
ثالــث،  انتحــاري  بوجــود  الجنوبيــة 
ــن  ــات االنتحاريي ــث هوي ــل ب ــا مث وأيض
مباشــرة،  الهــواء  ىلع  وعددهــم 
ليتبيــن الحقــا أن كل هــذه املعلومــات 
مغلوطــة وغيــر صحيحــة، برغــم أن 
وزراء  لســان  ىلع  قيــل  بعضهــا 
قيــادة  بيــان  يف  اآلخــر  وبعضهــا 

الجيش".

أحيانــا  يعجــز  املراســل  أن  ويشــرح 
مصــدر  مــن  التأكــد  عــن  كثيــرة 
املعلومــة أثنــاء تغطيتــه حدثــا كبيــرا، 

و"التحقق من املعلومة" هو دور 

ــل  ــاء النق ــتديو أثن ــار واألس ــرف األخب غ
املباشــر، مشــيرا إلــى أن هــذا األمــر 
كبيــر  ارتبــاك  يف  املراســل  يوقــع 
ــن  ــراه وبي ــا ي ــن م ــض بي ــل التناق بفع
معلومــات مذيــع القنــاة يف األســتديو. 
بالفيديــو  ويضــرب مثــاال ىلع ذلــك 
ــف وســائل اإلعــالم  ــه مختل ــذي نقلت ال
الثالــث يف انفجــار  حــول االنتحــاري 
الضاحيــة، حيــث شــاهد بــأم عينــه 
كان  املنطقــة  أبنــاء  أحــد  أن  كيــف 
هويتــه  يعــرف  ألنــه  عنــه  يدافــع 
ــن  ــكان، يف حي ــن الس ــه م ــرف أن ويع
أنــه  األمنيــة تؤكــد  كانــت املصــادر 

االنتحاري الثالث.

تجــاوز  أن  الديــن  شــمس  ويــرى 
ىلع  يقتصــر  ال  املهنيــة  املعاييــر 
ىلع  وال  للحــدث،  األولــى  اللحظــات 
األيــام  ففــي  وحســب،  األول  اليــوم 
القنــوات  ترتكــب  لــه  التاليــة 
أخطــاء  لهــا  التابعــون  واملراســلون 
وحــش  ضغــوط  تحــت  مبــّررة  غيــر 
عــدد  وزيــادة   (rating) التصنيــف 

املشاهدين.
 

يف  االرتفــاع  الديــن  شــمس  ويعــزو 
مســتوى األخطــاء إلــى ســببين، أولهمــا 
ضعــف الضوابــط املهنيــة واألخالقيــة 
الذاتيــة، والثانــي غيــاب دور الدولــة، 
دور  بلعــب  الصحفييــن  يغــري  ممــا 
املحققيــن، خصوصــا أنهــم يصلــون 
مســرح الجريمــة قبــل األجهــزة األمنيــة 
فيصبــح  الدخــول،  لهــم  وُيتــاح 
ــرا أمــام إدارة املؤسســة  املراســل مقصِّ
موقــع  مــن  برســالة  يقــم  لــم  إذا 
الحــدث، بينمــا يقــوم مراســلو القنــوات 
األخــرى املنافســة بالشــيء نفســه. 
لســاعات  الهــواء  فتــح  ينتقــد  كمــا 
ــهاداتهم  ــإلدالء بش ــن ل ــام املواطني أم
ــط  ــل ضب ــدو دور املراس ــم، فيغ وآرائه
ــك  ــى أن تل ــيرا إل ــنجة، مش اآلراء املتش

مهمة مستحيلة.

ويضيــف "لــو أن القــوى األمنيــة تضــرب 
حــول  طوقــا  األولــى  اللحظــة  منــذ 
ــع كل املراســلين  مســرح الحــدث وتمن
التغطيــة  فــإن  إليــه،  الدخــول  مــن 
ــتتحول  ــر، وس ــد كبي ــى ح ــتختلف إل س
إلــى تغطيــة معلوماتيــة أكثــر ممــا 
هــي تحقيقيــة، وتصبــح املنافســة 
بيــن وســائل اإلعــالم حــول مــن يملــك 
ومــن  أقــوى،  معلومــات  مصــادر 
خبريــة  تغطيــة  توفيــر  يســتطيع 

أوسع وأعمق للمشاهدين".

ويختــم شــمس الديــن بالقــول إن ىلع 
يطلبــه  مــا  يقــدم  أال  املراســل 
أن  يجــب  مــا  بــل  املشــاهدون، 

يشاهدوه. 
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تصوير اَملشاهد دون 
وكاالت أجنبية.. الدقة إيذاء اُملشاهد

ثم الدقة ثم الدقة
يف  التصويــر  قســم  مديــر  يقــول 
ــور  ــة املص ــدن اإللكتروني ــة امل صحيف
دور  "إن  علــوش  علــي  الصحفــي 
أن  الكبــرى  األحــداث  يف  املصــور 
املشــاهد  أو  للقــارئ  صــورة  ينقــل 
لديــه  انطبــاع  تكويــن  ىلع  قــادرة 
حــول ماهيــة الحــدث وطبيعتــه، ال أن 
ــؤذي مشــاعره  ــد ت ــه ق يقــدم صــورة ل

أو تخدش حياءه". 

ــه  ــة الصحافةأن ــوش ملجل ــف عل ويضي
ىلع  انفجــار  حصــول  لحظــة  "يف 
ســبيل املثــال، ال يكــون لــدّي هاجــس 
ــا  ــدث، وم ــع الح ــى موق ــول إل إال الوص
التــي  األمنيــة  املشــاكل  هــي 
ــدّي  ــون ل ــن دون أن تك ــأواجهها، م س
فكــرة عمــا ســأصور، فقــد تعلمــت مــن 
مــادة  يوفــر  حــدث  كل  أن  خبرتــي 

بصرية جديدة". 

يف رأي علــوش، يجــب ىلع املصــّور 
ــى الصــور التــي  ــر كل شــيء، حت تصوي
مهنيــة  ألســباب  تنشــر  ال  أن  يجــب 

وأخالقية، ويجب عليه أال يتدخل 

ــاس  ــن الن ــد ع ــهد وأن يبتع يف املش
يتمنــى  كان  وإذا  اإلمــكان.  قــدر 
ويحــرص دائمــا ىلع عــدم نشــر صــور 
عنيفــة، أو تتضمــن وجــوه أطفــال يف 
غالبيــة  يف  القــرار  فــإن  "املــدن"، 
إلــى  يعــود  ال  اإلعــالم  وســائل 
الصحفــي أو املصــور، بــل إلــى إدارة 

املؤسسة. 
 

املهنيــة  الضوابــط  أن  ويــرى 
يف  كثيــرا  تضعــف  واألخالقيــة 
اإللكترونيــة  واملواقــع  التلفزيونــات 
ــف  ــار الهوات ــن انتش ــتفيد م ــي تس الت
الذكيــة بيــن أيــدي املواطنيــن لتنقــل 
ــا  ــي م ــل االجتماع ــائل التواص ــن وس ع
ال يجــوز نقلــه، بــال تدقيــق وال احتــرام 
لحقــوق امللكيــة الفكريــة. لكنهــا يف 
ــائعة يف  ــة ش ــس ثقاف ــة تعك النهاي
ــن املشــاهد،  ــرم عي ــا ال تحت مجتمعاتن
ىلع  جثــث  صــور  عــرض  أن  وتــرى 
أمــر  املواقــع  يف  أو  الشاشــات 
وظيفــة  مــن  جــزء  وهــو  طبيعــي، 

الصحافة.

بالقــول إن املصــور  ويختــم علــوش 
هــول  تصويــر  يســتطيع  املحتــرف 
مشــاعر  يــؤذي  أن  دون  املشــهد 

املشاهد، ودون أن يخرب مخّيلته.

ال يمكــن للنقــاش الدائــر أعــاله أن يقــف 
دون  ســليمة  تقييميــة  أرضيــة  ىلع 
التطــّرق إلــى أداء وآليــة عمــل مراســلي 
الــوكاالت األجنبيــة املحترفــة. يقــول أحــد 
العامليــن يف وكالــة أجنبيــة بالعاصمــة 
بيــروت -فّضــل عــدم كشــف اســمه- إن 
الدقــة  يغّلــب  الــوكاالت  عمــل 
يف  الدوليــة  االحترافيــة  واملعاييــر 
ــروت أو يف  ــواء أكان يف بي ــه، س عمل

باريس. 

ينطلــق  األجنبيــة  الوكالــة  فمراســل 
يف تغطيتــه ألي حــدث مــن قواعــد 
أو  املشــاهد  يطلــع  حيــث  عامــة 
التــي  مشــاهداته  ىلع  أوال  القــارئ 
ــكل  تترافــق مــع عــرض صــورة عامــة ل
ــرب  ــم تقت ــد ث ــن بعي ــدأ م ــيء، تب ش
شــيئا فشــيئا، مــع الحــرص التــام ىلع 
ــات  ــث، إال بلقط ــور جث ــل ص ــدم نق ع
ــة  ــاة. ويف املرحل ــي مغط ــدة وه بعي
اســتقاء  املراســل  يبــدأ  الثانيــة 
ــن  ــان وم ــهود العي ــن ش ــات م املعلوم
املرحلــة  ويف  الرســمية،  املصــادر 

الثالثة يف املستشفيات حيث يبدأ 
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االحتراف مربح ىلع 
املدى البعيد

اإلعــالم  كليــة  يف  األســتاذ  يــرى 
بالجامعــة اللبنانيــة أحمــد زيــن الديــن 
أن دور املراســل الصحفــي أن ينقــل 
الوقائــع بتجــّرد، ويضعهــا يف قالــب 
أو  أبعــادا  إعطائهــا  دون  مهنــي، 
تفســيرها أو التدخــل فيهــا. ويســتدرك 
قائــًال "إن إعطــاء أبعــاٍد ممكــٌن يف 
حالــة واحــدة؛ إذا ُقّدمــت يف قالــب 
يقــول  كأن  موضوعــي  مهنــي 
أو  مشــاهداته  نتيجــة  املراســل 
معرفتــه املســبقة بمــكان الحــدث: 
ــن  ــراء تقط ــن الفق ــة م ــدو أن غالبي يب

املكان".
 

ــة  ــة الصحاف ــن ملجل ــن الدي ــرح زي ويش
أن الكثيــر مــن الصحفييــن يتجــاوزون 
معاييــر التغطيــة املهنيــة الحرفيــة 
بالقواعــد  جهــل  عــن  إّمــا  البحتــة، 
غيــاب  نتيجــة  غالبــًا  أو  املهنيــة، 
قبــل  مــن  املهنــي  التوجيــه 
املســؤولين عنهــم، مضيفــًا "عندمــا 
عنــك  وتغيــب  امليــدان  يف  تكــون 
ال شــك  ســتقع  والتوجيــه،  القواعــد 

يف الشطط".

يف  بلــد  أي  "يف  أنــه  إلــى  ويشــير 
العالــم يحتكــم عمــل املهنــة إلــى 

املعايير املهنية والقوانين 

ــى  ــى والجرح ــدد القتل ــن ع ــث ع البح
ونوعية إصاباتهم. 

تغطيتــه  يف  املراســل  ويركــز 
الدمــار  ىلع  األمنيــة  لألحــداث 
القــوى  ودور  واإلســعاف  والجرحــى 
قبــل  معلومــات  ينقــل  وال  األمنيــة، 

التأكد منها عبر مصدرين مختلفين، 

مــع  ينقلهــا  فإنــه  فيهــا  شــك  وإذا 
تأكيــد أنهــا غيــر مؤكــدة، أو أنهــا نقــال 
عــن الجهــة الفالنيــة. كمــا أنــه ينتظــر 
ــن  ــدث م ــمية للح ــة الرس ــدور الرواي ص
مــن  يحّلــل  فــال  الرســمية،  املصــادر 

رأسه أو يحاول لعب دور املحّقق. 

ويضيف أن املراسل يف الوكالة األجنبية 

ــه  ــال تموي ــان ب ــهود العي ــن ش ــل ع ينق
للصــوت أو للوجــه، وإذا كان املوضــوع 
ــتطيع  ــه، يس ــرا ىلع حيات ــكل خط يش
بحجــاب،  وجهــه  تغطيــة  الشــاهد 

                                                  مــن ويمنع عليه منعا باتا أخذ شهادة
هــم دون الـــ18 عامــا، أو تصويــر األطفــال 
دون إذن أهاليهــم، وعليــه دائمــا التأكــد 
واالنحيــاز  مصدريــن،  مــن  الخبــر  مــن 

الدائم إلى الدقة ال إلى السرعة.



تكــون  وحيــن  األخالقيــة،  واألعــراف 
ــة  ــر مطبق ــه غي ــُن ب ــٍد القواني يف بل
ــكاب  ــح ارت ــتويات، يصب ىلع كل املس
يف  فاألخالقيــات  ســهال.  األخطــاء 
ــهل  ــذا يس ــة، ل ــت جبري ــها ليس أساس
هــذه  تــالزم  وإذا  تخطيهــا،  أمــر 
املعاييــر  غيــاب  مــع  التخطــي 
الخطــُأ  املهنيــة، نصبــح يف حقــٍل 

فيه أقوى االحتماالت".

"الصحافــة  أن  الديــن  زيــن  ويــرى 
اللبنانيــة صحافــة تمويــل ال صحافــة 
جمهــور، فــإذا أضيــف هــذا البعــد إلــى 
يمكــن  أعــاله،  املذكــورة  األبعــاد 
ــا أن كل  ــة مفاده ــى نتيج ــوص إل الخل
كــي  للصحفــي  موفــرة  الشــروط 
ــرض  ــذي ُيفت ــور ال ــئ، ألن الجمه يخط
يف  موضــوع  غيــر  يحاِســب  أن  بــه 

االعتبار".
 

التنافســي  املشــهد  أن  يــرى  كمــا 
يف  اإلعــالم  وســائل  بيــن  الســائد 
لبنــان يوســع هامــش الخطــأ، حيــث 
تــؤدي الســرعة يف نقــل الخبــر بــال 
عــدد  زيــادة  أجــل  مــن  تدقيــق 
ــاء ال  ــى أخط ــراء، إل ــاهدين أو الق املش
القنــوات  أن  كمــا  عقباهــا.  تحمــد 
ترســل مراســلين بــال خبــرة مهنيــة 
ــارات،  ــرى كاالنفج ــداث كب ــة أح لتغطي
يف  اإلعــالم  وســائل  أن  حيــن  يف 

العالم ترسل أكثر مراسليها خبرة 

لتغطية أحداث من هذا النوع. 

"ويف ظــل غيــاب الــروادع التنظيميــة، 
تراقــب  هيئــات  غيــاب  ظــل  ويف 
وتحاســب وتتخــذ إجــراءات، ويف ظــل 
ىلع  اإلعــالم  وســيلة  حــرص  عــدم 
تقديــم مــادة قليلــة األخطــاء، فــإن 
ــل  ــرة قب ــى العش ــّد إل ــن يع ــل ل املراس
أن يرتكــب خطــأ"، وفــق تعبيــر زيــن 

الدين. 

"ففــي فرنســا مثــًال، املجلــس املــوازي 
ــود  ــالم املوج ــي لإلع ــس الوطن للمجل
ــدار الســاعة  ــان يراقــب ىلع م يف لبن
إجــراءات  ويتخــذ  التلفزيونــات  أداء 
ــحب  ــد س ــى ح ــل إل ــد تص ــرارات ق وق
ــي ال  ــس اللبنان ــا املجل ــة، بينم الرخص
بفعــل  بــدوره،  القيــام  يســتطيع 
طبيعــة النظــام السياســي اللبنانــي 
القائــم ىلع الحمايــات، ويقتصــر دور 
دعــاوى  ىلع  املطبوعــات  قانــون 

القدح والذم والتعويضات".
 

مفتــاح  القضــاء  أن  إلــى  ويلفــت 
ــرادع  ــدوره ال ــه ب ــار، وأن اضطالع االزده
الــذي يمنــع مرتكبــي األخطــاء  هــو 

-أيًا كانت- من ارتكابها.

وإذ يدعــو زيــن الديــن إلــى تفعيــل دور 
نظــرا  الحكومــي،  لبنــان"  "تلفزيــون 

لكون وظيفته تأمين تغطية 

طائفيــة  وغيــر  ومتوازنــة  وطنيــة 
يســتدرك  فإنــه  الكبــرى،  لألحــداث 
فيــه  تغيــب  بلــد  يف  إنــه  قائــًال 
الخدمــات العامــة البديهيــة كالكهربــاء 
ــب أدوار  ــي تغيي ــن الطبيع ــاه.. م واملي
الخدمــة  كإعــالم  أهميــة،  تقــل  ال 

العامة. 

ــهد  ــي أن املش ــتاذ الجامع ــرى األس وي
بيــن  منافســة  يشــهد  اإلعالمــي 
اإلعــالم العقلــي واملنطقــي واإلعــالم 
الــذي يتالعــب بالعواطــف، مشــيرا إلــى 
ــى املدرســة  أن اللبنانييــن ينحــازون إل
ــة  ــة وقائم ــا ديماغوجي ــة لكونه الثاني
مــن  عــدد  أكبــر  اســتقطاب  ىلع 

الجمهور كيفما اتفق.
 

ــاء  ــه ال يمكــن االرتق ــم بالقــول إن ويخت
قوانيــن  بــال  املهنــة  بمســتوى 
تعــي  أن  ودون  ناظمــة،  وهيئــات 
ــا،  ــل له ــراف أفض ــات أن االحت املؤسس
ــن  ــن محترفي ــل محرري ــا تأهي وأن دوره
يعرفــون القواعــد ويلتزمــون بهــا، وأن 
اللعــب ىلع العواطــف ال يــؤدي إلــى 
ــير  ــد. ويش ــدى البعي ــار ىلع امل االزده
لبنــاء  تراكــم  "االزدهــار هــو  أن  إلــى 
النــاس، وعندمــا تصبــح  الثقــة مــع 
املؤسســة مرجعــا ملعرفــة معلومــات 
عــن أي حــدث مســتجد، حتــى اُملعِلــن 
ســيتوجه إليهــا، ألن الجمهــور األكبــر 

واألكثر إخالصا سيكون عندها". 
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الفيلم الوثائقي بين 
القيمة اإلخبارية 

والحس الفني
بشار حمدان

منــذ بــدء انتشــار الفضائيــات اإلخباريــة 
د  واهتمامهــا بالفيلــم الوثائقــي، تــردَّ
ســؤال مســتمر: هــل ُيمكــن إدراج مــا 
م مــن أفــالم ىلع هــذه القنــوات  ُيقــدَّ
ضمــن مفهــوم الفيلــم الوثائقــي، أم 

هي مجرد تقارير إخبارية طويلة؟

وبعيــدا عــن تعــداد الفروقــات بينهمــا، 
تقديــم  هــو  يجمعهمــا  مــا  فــإن 
املعلومــة، وربمــا يكمــن الفــرق يف 

كيفية تقديمها.

يف  املعلومــة  تركيــز  ينصــبُّ  قــد 
نفســه،  الحــدث  ىلع  أكثــر  التقريــر 
فنتابعــه ملعرفــة تفاصيلــه العامــة 
أو  الجزئيــات  يف  الدخــول  دون 
مالحقــة مــا وراء الحــدث مــن تفاصيــل 
ال  بينمــا  بســهولة،  ظاهــرة  غيــر 
بتقديــم  الوثائقــي  الفيلــم  يكتفــي 
كافــة  يف  ينبــش  وإنمــا  املعلومــة 
تفاصيلهــا، ســعيا لتقديــم فهــم أوســع 
ــه  ــن تناول ــذي يمك ــدث ال ــمل للح وأش
ــة.  ــر الصحفي ــار أو يف التقاري يف األخب
ــدث  ــن نتح ــا ل ــا ىلع أنن ــق هن ولنتف

عن األفالم املوغلة يف الرمزية.

ــن  ــن الباحثي ــر م ــّد كثي ــك، َيع ــع ذل م
أن  األفــالم  مجــال  يف  والناقديــن 
األفــالم  إلنتــاج  القنــوات  تســابق 
إلــى  أدى  التلفزيونيــة  الوثائقيــة 
ــة  ــا وثائقي ــد أفالم ــم تع ــا، فل تمييعه
حقيقيــة بقــدر مــا هــي مجــرد أفــالم 
ــف  ــة ال تختل ــة ضعيف ــب فني ذات قوال
عــن التقاريــر اإلخباريــة إال يف طــول 

املدة. وقد عزز من ذلك اهتماُم 

الطابــع  ذات  باألفــالم  القنــوات 
أحداثــا  تالحــق  التــي  أي  اإلخبــاري، 
معينــة لتتناولهــا بشــكل أوســع ضمــن 
وطبعــا  األحــداث،  لهــذه  تغطيتهــا 
ــة  ــا البرامجي ــال دوراته ــن إكم ــزء م كج
ــف  ــذي يل ــود ال ــر الجم ــع وكس والتنوي

طبيعتها اإلخبارية.

ىلع  املنتجــون  تهافــت  وهكــذا 
مــن  الســهل  النــوع  هــذا  تقديــم 
ــوي  ــت تح ــاه إن كان ــالم دون االنتب األف
ــى  ــي إل ــم الوثائق ــر الفيل ــع عناص جمي
جانــب الفــن واإلبــداع، ممــا أدى إلــى 
محتواهــا  مــن  األفــالم  هــذه  إفــراغ 
كان  وإن  حتــى  وتســطيحها  الفنــي 
ــة  ــات البصري ــن الجمالي ــر م ــا الكثي فيه
املنفــردة، والتــي صــار تنفيذهــا ســهال 
ــرات  ــور الكامي ــة وتط ــر الرقمي يف عص

واملونتاج، لكنها تفتقد إلى بناء 

إلــى  وأيضــا  وموضوعــي،  بصــري 
داخــل  والروابــط  العالقــات  تشــكيل 

الفيلم.

وممــا يحــّول الفيلــم إلــى مجــرد تقريــر 
ــات  ــص كملف ــاول القص ــو تن ــاري ه إخب
ــم النقــاش حولهــا باالعتمــاد  عامــة يت
ىلع وجــود شــخصيات تتحــدث حــول 
بعــض  ذلــك  يتخلــل  املوضــوع، 
دون  الفراغــات  لتعبئــة  اللقطــات 
بينهــا،  الفنيــة  للروابــط  تشــكيل 
بالكتــاب  أشــبه  النهايــة  لتبــدو يف 

الغني بالصور والوثائق.

ــم  ــي تهت ــع الت وكان لطبيعــة املواضي
ــبق،  ــا س ــر فيم ــوات دور كبي ــا القن به
أي  تنــاول  ىلع  تعتمــد  مــا  وكثيــرا 
موضــوع بالســرد العــام والتحليــل، دون 
االهتمــام بالغــوص أكثــر يف الواقــع 
لــن  أمــور  نفســه ومــا يخفيــه مــن 

تنقلها األخبار.

ــذي  ــور ال ــنوات والتط ــرور الس ــن بم ولك
تزايــد  مــع  طبيعــي  كنتــاج  حــدث 
الخبــرة واالهتمــام بهــذا النــوع مــن 
ــا يعــرف  األفــالم، فضــال عــن انتشــار م
ــك  ــة لتل ــتقلة املنافس ــالم املس باألف
املؤسســات  قبــل  مــن  اُملنَتجــة 
ىلع  أكثــر  الحــرص  زاد  والقنــوات، 
الفنيــة  األدوات  يف  التنويــع 
بيــن  التنافــس  وزاد  لصناعتهــا، 

ُصنَّاعها لتقديم األفضل.

ــة  ــات اإلنتاجي ــوات والجه ــدأت القن وب
تدرك عدم جدوى العمل ىلع هذه 

يحتمل الفيلم 
الوثائقي قدرا كبيرا 
من اإلبداع والخيال 

يف شكل املعالجة، 
دون أن يجتزئ من 

الحقيقة أو يغّير 
فيها، فهو يكتسب 
أهميته من كيفية 

نقله للواقع 
وتقديمه للمعلومات.
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الــدورات  تعبئــة  ملجــرد  األفــالم 
توســع  ىلع  وللتدليــل  البرامحيــة 
يف  خصوصــا  اإلخباريــة،  تغطياتهــا 
ىلع  ُتصــرف  التــي  املبالــغ  ظــل 
اإلنتــاج، فــكان لزامــا عليهــا أن تســعى 
أفــالم  تقديــم  تحــاول  وأن  للتطويــر 
وثائقيــة ذات مســتوى عــال ومتميــز 
تحقــق ردود الفعــل واألصــداء التــي 

تتجاوز حدود االهتمامات املؤقتة.

بيــن  مــن  الســرعة  تعتبــر  كمــا 
ــة،  ــالم الوثائقي ــة األف ــكاليات صناع إش
ــوات  ــون ىلع القن ــد القائم ــادة يري فع
اإلخباريــة تقديــم األفــالم التــي تتتّبــع 
أحداثــا جاريــة يف أســرع وقــت ممكــن، 
حــول  التســاؤل  يطــرح  مــا  وهــو 
املســاحة التــي يمكــن أن يتمتــع بهــا 
ــا  ــم م ــي لتقدي ــم الوثائق ــاع الفيل صن
ــول  ــهل الوص ــا وس ــول إعالمي ــو مقب ه
ــوص  ــن الغ ــدا ع ــاهد، وبعي ــى املش إل
فنيــة  رؤى  وتقديــم  الذاتيــة  يف 

تحتاج إلى وقت طويل للتنفيذ؟ 

ويزيــد هــذا مــن احتمــاالت الوقــوع يف 
املطــول  اإلخبــاري  التقريــر  مطــب 
والتقليــل مــن مســاحة الحريــة لــدى 
ــب،  ــا يج ــم كم ــكيل الفيل ــرج لتش املخ
خصوصــا يف مرحلــة التصويــر، وإن كان 
ــة التفكيــر  يمكــن يف مثــل هــذه الحال
البصــري  الســرد  لبنــاء  يف املونتــاج 
الحبكــة  وخلــق  واملوضوعــي 
والتقطيــع املناســب ومســتوى اإليقــاع 
الفنــي، وإضافــة مــا يتــاح مــن ملســات 
دون  الفيلــم  قيمــة  ترفــع  إبداعيــة 

االبتعاد عن غايته األساسية.
 

ويظــل الســؤال الصعــب يف مثــل هــذا 
الــذي  مــا  هــو:  األفــالم  مــن  النــوع 
ســيفعله املخــرج إذا اســتطاع التقــاط 
ــل  ــا، أو تفاصي ــدث م ــة لح ــور حصري ص
تظهــر ألول مــرة ىلع اإلعــالم، هــل 
ــه إرســالها مباشــرة لتعــرض  يجــب علي
ــر، أم ينتظــر كــي يوظفهــا الحقــا  كخب

يف فيلمه لتضيف له عنصر قوة 

بوجود لقطات غير مسبوقة؟

هــذه  ىلع  اإلجابــة  ســهال  ليــس 
األســئلة، فهــي تعتمــد ىلع تقديــر 

ُصنَّاع الفيلم، وىلع كون هذه 

بثهــا  تأجيــل  تحتمــل  ال  اللقطــات 
ألسباب عدة.

ومــن التحديــات التــي كانــت تواجــه 
املخرجين، كيفية الخروج من القوالب 



ــاة العبــور"  ولكــن املخــرج محمــد ســالمة يف فيلمــه "معان
ضمــن برنامــج "فلســطين تحــت املجهــر" الــذي يعــرض 
ــدا ىلع  ــف جدي ــذر أن يضي ــاول بح ــرة، ح ــاة الجزي ىلع قن
أســلوب معالجــة الفيلــم بالطريقــة الســابقة، لــذا فقــد 
ــة  ــوم املتحرك ــاة بالرس ــكل املعان ــتحضار ش ــل ىلع اس عم
وإن كانــت قليلــة الظهــور يف الفيلــم، حيــث كان يرافــق 
أن  لفنــان يرســم، قبــل  الفيلــم لقطــات  الصــورة طــوال 
ــمة  ــى رس ــول إل ــم وتتح ــة الفيل ــورة يف نهاي ــل الص تكتم
جديــدة  موســيقية  إضافــة  ىلع  عمــل  كمــا  متحركــة. 
"حاجــز  لفرقــة  مقطوعــات  اســتخدام  يف  تتمثــل 
ــوات  ــن أص ــا م ــا مزيج ــيقاها بكونه ــز موس ــي تتمي 303" الت

طبيعية من واقع الحياة اليومية يف فلسطين (مثل 

أنــاس يتكلمــون يف شــوارع الضفــة عــن أحوالهــم، هتافــات 
ــات  ــع إيقاع ــة)، م ــات محلي ــن إذاع ــات م ــر، مقتطق جماهي
ــدون  ــي يري ــرة الت ــع الفك ــب م ــا يتناس ــوزَّع بم ــة ُت إلكتروني
اســتطاع  وقــد  املوســيقية.  املقطوعــة  مــن  إيصالهــا 
ــز  ــكل ممي ــة بش ــذه الفرق ــات ه ــف مقطوع ــالمة توظي س

يف الفيلم.
 

كانــت تجربــة ســالمة أكثــر نضجــا يف الفيلــم الــذي قدمــه 
ــوان  ــة وكان بعن ــرة الوثائقي ــاة الجزي ــح قن ــك لصال ــد ذل بع
ــا  ــى م ــا إل ــم عميق ــاء املجــازر"، فقــد ذهــب هــذا الفيل "أبن
ــخاص  ــن األش ــة م ــرة مجموع ــتعراض ذاك ــزرة باس وراء املج
الذيــن عاشــوا املجــازر يف صغرهــم، وقــد كان بإمكانــه 
العمــل عليــه بالشــكل التقليــدي بــأن يكتفــي بعــرض 
حديــث هــؤالء األشــخاص حــول مــا يتذكرونــه وتأثيــر هــذه 
الذكريــات ىلع حياتهــم اليوميــة، مــع اللجــوء إلــى لقطــات 
ــاول أن  ــك ح ــن ذل ــدال م ــه ب ــازر. لكن ــول املج ــيفية ح أرش
ينقلنــا إلــى ذاكرتهــم وكأننــا نــرى مــا بداخلهــا، ليــس 
فقــط عبــر توظيفــه للرســومات املتحركــة لتوضيــح شــكل 
ــاره  ــر باختي ــة التصوي ــاس يف طريق ــا باألس ــات، وإنم الذكري
لألحجــام والزوايــا وحــركات الكاميــرا، مــع االهتمــام بلحظــات 
الصمــت ألبطــال فيلمــه حينمــا ينهمكــون يف التذكــر، 
ــتحضارهم  ــدى اس ــم ل ــن معاناته ــزءا م ــم ج ــش معه لنعي
ــر  ــن أث ــازر م ــذه املج ــم ه ــه فيه ــا تركت ــات وم ــذه الذكري ه

نفسي وجسدي.

ــا  ــو أردن ــي، فل ــم الوثائق ــاهدون للفيل ــا املش ــي اعتاده الت
الفلســطينيون  يعيشــها  التــي  املعانــاة  تنــاول  مثــال 
ورحــالت العــذاب اليوميــة بســبب املعابــر اإلســرائيلية التــي 
تضيــق عليهــم الخنــاق يف تنقالتهــم وســبل عيشــهم، 
فــإن مــا ســيخطر ىلع بــال املشــاهد هــو فيلــم يســتضيف 
ــن بســبب هــذه  ــراء واملحلليــن مــع متضرري عــددا مــن الخب
ىلع  والعمــل  املعانــاة  مــن  جــزء  وتصويــر  الحواجــز، 
ــددا  ــتضيف ع ــواري يس ــج ح ــبه ببرنام ــون أش ــا لتك منتجته
ــبه  ــا يش ــه م ــة، يتخلل ــن مختلف ــخصيات يف أماك ــن الش م
اليوميــة  املعانــاة  مــن  لقصــص  القصيــرة  التقاريــر 

للفلسطينيين.
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معالجــة  إلــى  أحيانــا  املخــرج  يلجــأ 
ــم  ــن الفيل ــة م ــع. اللقط ــة للواق إبداعي

الوثائقي "أبناء املجازر". 



ويف فيلــم "غــزة تعيــش" اســتطاع 
تقديــم  مشــهراوي  أشــرف  املخــرج 
رؤيــة إبداعيــة لنقــل صــور مــن الحصــار 
يف غــزة، وكان بإمكانــه تقديــم فيلــم 
هنــاك،  الحصــار  عــن  جــدا  عــادي 
أســبابه  شــرح  يف  واإلســهاب 
ىلع  يتركهــا  التــي  واملعانــاة 
يقــال  مــا  يكــرر  وأن  الفلســطينيين، 
ــه  ــار. لكن ــار يف األخب ــذا الحص ــن ه ع
ــل  ــاة داخ ــكل الحي ــل ش ــل أن ينق فض
النــاس  يعيــش  وكيــف  القطــاع، 
وذلــك  والبهجــة،  الفــرح  ويمارســون 
اســتطاع  قصــص  عــدة  خــالل  مــن 
ــدون  ــة وب ــات منفصل ــا كلوح تقديمه
مــن  حتــى  مداخــالت  وال  تعليــق 
أصحــاب القصــص، وإنمــا تــرك الكاميــرا 
هــذه  يف  الحيــاة  مالمــح  ترصــد 
الفيلــم  يف  فنشــاهد  القصــص، 
مجموعــة مــن الصياديــن يف رحلــة 
صيــد يتحدثــون فيمــا بينهــم عــن 
يتســامرون  ونراهــم  الصيــد،  واقــع 
ويغنــون، وكذلــك األمــر حيــن نقــل لنــا 
"املفتــول"  يصنعــن  لنســاء  جلســة 
أكلــة شــعبية فلســطينية-  -وهــي 
راصــدا الحــوارات فيمــا بينهــن، بــل 

والغناء أثناء عملهن.. وهكذا.

لوحــة كان يخبرنــا  نهايــة كل  ومــع 
ــاة،  بالكتابــة ىلع الشاشــة عــن املعان
ــة  ــزة نتيج ــد يف غ ــع الصي ــل: واق مث
ــون  ــي يتعرض ــات الت ــار واملضايق الحص
ــع  ــرائيلية، وواق ــزوارق اإلس ــن ال ــا م له
النســاء نتيجــة الظــروف االقتصاديــة 
ــار،  ــبب الحص ــاع بس ــة يف القط الصعب
النســاء  عــدد  عــن  أيضــا  ويخبرنــا 
يف  ومشــاركتهن  هنــاك  العامــالت 
اإلنتــاج، وكــم عــدد الشــهيدات منهــن 
عــام  غــزة  ىلع  الحــرب  يف 

.2008

وربمــا يعكــس هــذا كيفيــة الجمــع 
الفيلــم  يف  والفــن  الصحافــة  بيــن 
ــدة  ــات مفي ــم معلوم الوثائقــي، بتقدي
تصنــف ضمــن ســياق الخبــر ويمكــن 

إدراجها يف تغطيات إخبارية عن 

وبنفــس  غــزة،  يف  الحصــار  واقــع 
الوقــت عمــل معالجــة فنيــة ذكيــة 
لنقــل الواقــع املغايــر الــذي يحــاول 
ىلع  باإلصــرار  الحصــار  هــذا  تحــدي 

الحياة.

يميــز  مــا  أكثــر  إن  القــول  خالصــة 
الفيلــم عــن التقريــر ليــس يف تضمنــه 
قدرتــه  يف  وإنمــا  أكثــر،  معلومــاٍت 
املعلومــات  هــذه  تقديــم  ىلع 
وكمــا  مختلفــة،  إبداعيــة  بأشــكال 
جــون  البريطانــي  املخــرج  يقــول 
غريرســون إن الفيلــم الوثائقــي هــو 

"املعالجة الخالقة للواقع".
 

ولــو أردنــا مثــال تقديــم فيلــم عــن 
فيمكــن  أعمــى،  شــخص  حيــاة 
التــي  العاديــة  بالطريقــة  تقديمــه 
بإجــراء  اإلخباريــة  التقاريــر  تشــبه 
بعــض  وتصويــر  معــه  مقابلــة 
ــان،  ــهولة للعي ــرة بس ــل الظاه التفاصي
ىلع  معتمــدا  يمشــي  كيــف  مثــل: 
ــن  ــه حي ــدى واقع ــف يتح ــاه، وكي عص
لــو  لكــن  بعملــه.  يقــوم  نشــاهده 
ذهبنــا عميقــا يف هــذه التفاصيــل، 

فيمكننا رصد إحساسه بالكثير من 

األشــياء حولــه حتــى ىلع مســتوى 
مــه بجماليــات  اللمــس، وكيفيــة تنعُّ
بســبب  منهــا  ُحــرم  التــي  الحيــاة 
هــذا  ىلع  الحبكــة  فنبنــي  بصــره، 
ىلع  املشــاهد  ونحمــل  األســاس، 

تقمص واقع هذا األعمى. 

الجنــة"  "لــون  اإليرانــي  الفيلــم  يف 
كان  -وإن  مجيــدي  مجيــد  للمخــرج 
ــدم  ــا- ق ــس وثائقي ــا ولي ــم روائي الفيل
اللمحــات  مــن  العديــد  املخــرج 
ــاس  ــة إحس ــة لكيف ــة والعميق الجمالي
بطــل الفيلــم األعمــى -وهــو طفــل 
يف الثامنــة مــن عمــره- بتفاصيــل قــد 
تبــدو بســيطة، مثــل تحســس ملمــس 
ىلع  الهــواء  حركــة  أو  الشــجر  ورق 
يــده، فمــا الــذي يمنــع مــن ابتــكار مثــل 
األفــالم  يف  املعالجــات  هــذه 

الوثائقية؟

ــرا  ــم الوثائقــي قــدرا كبي يحتمــل الفيل
شــكل  يف  والخيــال  اإلبــداع  مــن 
مــن  يجتــزئ  أن  وبــدون  املعالجــة 
فهــو  فيهــا،  يغّيــر  أو  الحقيقــة 
ــه  ــة نقل ــن كيفي ــه م ــب أهميت يكتس

للواقع وتقديمه للمعلومات.
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مهنة الصحافة االستقصائية مثيرة للتوتر ال 
األلق، فهي تتحدى السلطة وال تغازلها، لذا 

فعلى الصحفي االستقصائي أن يكون 
مستعدا لتحمل العداء. 

رون" "املشهِّ
يف الصحافة 
االستقصائية

قبــل قــرن مــن الزمــان صــاغ رئيــس 
ــبق  ــة األس ــدة األميركي ــات املتح الوالي
ثيــودور روزفلــت   (1858-1919)  عبــارة 
muckraker التــي تعنــي "الــذي يشــّهر 
دخلــت  وقــد  الفســاد"،  قضايــا  يف 
اللغــة  معجــم  منذئــذ  العبــارة 

اإلنجليزية.

الجديــد  الــدور  يصــف  روزفلــت  كان 
ــع  ــة يف املجتم ــه الصحاف ــذي تؤدي ال
ــرة  ــك الفت ــهدت تل ــد ش ــي، فق األميرك
كانــت  اإلعــالم، حيــث  وســائل  والدة 
زوايــا  ُتبــاع يف  واملجــالت  الصحــف 
األغنيــاء  بشــغف  ويقرؤهــا  الشــوارع 

والفقراء ىلع حد سواء. 

األخبــار  تقديمهــم  إلــى  وباإلضافــة 
للجمهــور، ســلط الصحفيــون الضــوء 
بشــجاعة  واالســتغالل  الظلــم  ىلع 
وبأســاليب مبتكــرة، فوصــف الروائــي 
آبتــن ســنكلير  األميركــي  والصحفــي 
ظــروف  واقــع  "الغابــة"،  روايتــه  يف 
العمــل الحقيقيــة يف مصانــع تعليــب 
ــة  اللحــوم بشــيكاغو. كمــا نشــرت مجل
كتبتهــا  مقــاالت  سلســلة  شــعبية 
تاربيــل،  إيــدا  األميركيــة  الصحفيــة 
تفضــح فيهــا االحتــكار الــذي كانــت 

تمارسه شركة "ستاندرد أويل" 

النفطيــة التــي أسســها جــون روكفلــر. 
وقــد أدت مقاالتهــا يف وقــت الحــق 
روكفلــر  إمبراطوريــة  تفــكك  إلــى 
ــا  ــل بأنه ــت تاربي ــد ُعرف ــة. وق النفطي
"الكاشــفين  الصحفييــن  كبــار  مــن 

للفضائح".

كانــت للبــوادر األولــى ملــا نســميها 
تأثيــر  اســتقصائية"  "صحافــة  اليــوم 
وبــدأ  الديمقراطيــة.  ىلع  شــديد 
يتحــدون  رون"  املشــهِّ "الصحفيــون 
بجــرأة وبــال مواربــة كل الذيــن يديــرون 
دفــة الســلطة، ولــم يكــن هدفهــم 
القــوى  آراء  بيــن  تــوازن  إحــداث 
يف  الضعيفــة  وتلــك  املتســلطة 
ــق  ــن الحقائ ــف ع ــل الكش ــع، ب املجتم
التــي  االنتهــاكات  املســتجدة حــول 
والصناعيــون  السياســيون  يرتكبهــا 
باإلحســاس  مدفوعيــن  األثريــاء، 
الظلــم ومتحركيــن بوحــي  ببشــاعة 
مــن بوصلــة أخالقيــة واضحــة املعالــم 

نحو العالم من حولهم.

املشــهرين  الصحفييــن  لــدى  وكان 
يف  الواســع  صداهــا  لهــا  صحــٌف 

السنوات األولى من القرن العشرين. 

الحربيــن  بعــد  مــا  عالــم  ويف 
العامليتيــن، ظهــرت شــركات العالقــات 
كيــف  الحكومــات  وتعلمــت  العامــة 
اليــوم"..  "وســيلة  مــع  تتعامــل 

الصحافة.

ــة  ــن الديمقراطي ــرن األول م ــهد الق ش
بيــن  مســتمرة  معركــة  الغــرب  يف 
ــات  ــتقصائية واملجموع ــة االس الصحاف
تديــر  أن  حاولــت  التــي  املتنفــذة 
ــة التــي تصــل بهــا املعلومــات  الكيفي
إلــى الجمهــور. لكــن وســائل اإلعــالم 
بعــض  وتيــرة  وكانــت  تغيــرت، 
بالتغيــرات  اللحــاق  يف  الحكومــات 
ــرات  الجديــدة بطيئــة، وتطــورت الكامي
يف  باليــد  املحمولــة  الصغيــرة 
الســتينيات، ممــا أتــاح للعديــد مــن 
صانعــي األفــالم الدخــول إلــى فيتنــام، 
حقائــق  األولــى-  -للمــرة  لينقلــوا 
األميركييــن.  بيــوت  إلــى  الصــراع 
الواليــات  حكومــة  تعلمــت  عندهــا، 
ــة  ــت الصحاف ــدرس، وأدرج ــدة ال املتح
ــالل  ــا خ ــن أعماله ــزأ ضم ــزء ال يتج كج
م  عــا لخليــج  ا ب  حــر
بالصحافــة  عــرف  مــا  يف   ،1991
أو  العســكرية  للقــوات  املرافقــة 
  Embedded      journalism    الجيوش
التقاريــر  ىلع  اإلشــراف  بهــدف 

املرسلة من أرض املعركة.

ومــع دخــول شــبكة اإلنترنــت كوســيلة 
تمكنــت  واســعة،  جديــدة  إعــالم 
مــن  االجتماعيــة  الشــرائح  مختلــف 
ــف  ــول مختل ــا ح ــات نظره ــر وجه نش

القضايا، باعتبار هذه الشبكة منبرا 

فيل ريس
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يمكــن الوصــول إليــه مــن أي مــكان 
ىلع كوكبنا.

لقــد قّلصــت تقنيــة االتصــاالت مــن 
االنبهــاُر  وجلــب  العالــم،  حجــم 
ــى بيــوت  باللقطــات الحيــة الحــروَب إل
النــاس يف بــث مباشــر، كمــا ُولــدت 
 24 مــدار  ىلع  ُتبــثُّ  أخبــار  نشــرات 
املعلومــات  وأصبحــت  ســاعة، 
الهواتــف  يف  متاحــة  املتضاربــة 

الذكية.

ــاد  ــق االعتق ــا بري ــد خب ــذا، فق ــع ه م
ــأن "ديمقراطيــة املعلومــات"  ــي ب األول
الجديــدة  التقنيــة  وّفرتهــا  التــي 
ــدا  ســتعمل ىلع تمكيــن الجمهــور، وب
املتنفذيــن  بيــن  العالقــة  أن  غريبــا 
األغنيــاء  وبيــن  واملحكوميــن 

واملستَغلين ال تتزعزع.

ــدى  ــتقصائية إح ــة االس ــت الصحاف كان
أغلقــت  إذ  االتصــاالت،  ثــورة  ضحايــا 
مــن  القديمــة  اإلعــالم  وســائل 
مطبوعــة ومتلفــزة أقســام االســتقصاء 
ــر. وكان  بهــا بســبب فقدانهــا للجماهي
ثمــة شــعوٌر متزايــد باليــأس مــن أن 
الضــروري  املضنــي  بالبحــث  القيــام 
متعــددة  شــركات  عمــل  الســتقصاء 
التــي قــام بهــا  الجنســيات -كتلــك 
تاربيــل  إيــدا  أمثــال  مــن  صحفيــون 
قبــل  أويــل  ســتاندرد  شــركة  حــول 
ــا،  ــح ممكن ــن يصب ــان- ل ــن الزم ــرن م ق
قصــص  أكبــر  مــن  اثنتيــن  إن  بــل 
لــم  القــرن  هــذا  مــن  األول  العقــد 
اإلعــالم  وســائل  قبــل  مــن  ترصــدا 
ــع  ــا: دواف ــة، هم ــة وال الحديث التقليدي
ونتائــج مــا أطلقــت عليــه الواليــات 
اإلرهــاب"،  ىلع  "الحــرب  املتحــدة 
عــام  العامليــة  املاليــة  واألزمــة 

.2008

ــن  ــزأ م ــزءا ال يتج ــون ج ــح الصحفي أصب
التــي  املؤسســات  وأهــداف  ثقافــة 

يعملون بها، سواء أكانوا مراسلي 

حــروب يف أرض املعركــة أو صحفييــن 
يف  يســتندون  اقتصادييــن 
معلوماتهــم إلــى البنــوك، لكــن آراءهــم 
ــرب  ــي أق ــة ه ــا العاملي ــال القضاي حي
ــى الرصــد. فقــد  ــاف منهــا إل ــى الهت إل
والرقابــة  الرصــد  مســؤول  عّلــق 
بصحيفــة نيويــورك تايمــز األميركيــة 
ــرب ىلع  ــة للح ــة الصحيف ىلع تغطي
العــراق، بقولــه "يوجــد ىلع أكتــاف 

املحررين نياشين رتب عسكرية".

ويعــزى أحــد أســباب هــذا الفشــل إلــى 
ــار  ــد، فانهي ــي الجدي ــهد اإلعالم املش
يف  واالنهمــاك  األخبــار  نشــرات 
24 ســاعة لــم  تقديمهــا ىلع مــدار 

يسمحا للمراسلين بالتحقق من 

ــا  ــرا م ــم، وكثي ــدم له ــي تق ــار الت األخب
العامــة  العالقــات  لشــركات  ُيســَمح 
والحكومــات بتشــكيل أســلوب قــراءة 
األخبــار عبــر تحكمهــا يف اإلعالنــات 
مــرات  وعــدد  تقديمهــا  وتوقيــت 

تكرارها.

ــراوح  ــت ت ــاك مشــكلة قديمــة ظل وهن
الهيكلــي  االرتبــاط  وهــي  مكانهــا، 
ــدم  ــمية وع ــادر الرس ــلين باملص للمراس
إنهــم  حيــث  عنهــا،  انفكاكهــم 
ــى مراكــز القــوى  يحتاجــون للوصــول إل
والنفــوذ الســتقاء األخبــار مــن أجــل 
فكلمــا  تغطياتهــم،  يف  االســتمرار 
ــات  ــى املعلوم ــول إل ــم الوص ــح له أتي
التحكــم يف  مــن  تمكنــوا  بانتظــام، 

تقاريرهم. 

الصحفية األميركية إيدا تاربيل
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ــن  ــهدناه م ــا ش ــدر م ــج الص ــا يثل ومم
انبعــاث للصحافــة االســتقصائية يف 
بعــد  املاضيــة  القليلــة  الســنوات 
ــك  ــا، وذل ــن تدهوره ــدة م ــود عدي عق
بفضــل املؤسســات الخيريــة الغنيــة 
ــن  ــدال م ــة ب ــر الربحي ــات غي واملؤسس
فمركــز  الرئيســية.  اإلعــالم  وســائل 
لنــدن  يف  االســتقصائية  الصحافــة 
اعتمــدا  نيويــورك،  يف  و"بروببليــكا" 
يف تمويلهمــا بدايــة ىلع التبرعــات 
الخيريــة القادمــة مــن رجــال أثريــاء 
ونســاء ثريــات لــم تعجبهــم أحــوال 
الصحافــة املمولــة تجاريــا والعاجــزة 
ــة  ــول الحقيق ــن "ق ــر ع ــد كبي ــى ح إل

للسلطة". 

ــت  ــة، وقف ــة عاملي ــة صحفي كمؤسس
شــبكة الجزيــرة اإلعالميــة وحدهــا يف 
تواجــه  التــي  الصحافــة  ميــدان 
الســلطة، وأسســت وحــدة التحقيقــات 
ــود  ــد جه ــام 2012، بع ــتقصائية ع االس
سويشــر  كاليتــون  بذلهــا  كبيــرة 
ــت  ــوده. وكان ــذي يق ــل ال ــق العم وفري
بدايــة عمــل الوحــدة يف التحقيــق 
إجــراء  بعــد  االســتقصائي  اإلعالمــي 
بحــث مضــٍن يف وثائــق املفاوضــات 
ثــم  ومــن  الفلسطينية-اإلســرائيلية، 
الكشــف عــن أدلــة دامغــة تثبــت وفــاة 
ياســر  الراحــل  الفلســطيني  الرئيــس 
عرفــات مســموما بمــادة البولونيــوم 

املشعة.

صحفيــا   20 مــن  فريــق  اآلن  لدينــا 
عوضــا  األخبــار  صنــع  يف  متخصصــا 
عــن نقلهــا. وخــالل العــام املاضــي، 
يف  املــوت  فــرق  دور  عــن  كشــفنا 
ــزة مرموقــة  ــا، وُرشــح العمــل لجائ كيني
البريطانيــة  األكاديميــة  جائــزة  هــي 
"بافتــا"  والتلفزيــون  األفــالم  لفنــون 
خيريــة  منظمــة  وهــي   ،(BAFTA)
تقــدم  املتحــدة،  باململكــة  مقرهــا 
األعمــال  لتكريــم  ســنوية  جوائــز 
الســينما  مجــال  يف  املبدعــة 
التلفزيونيــة.  واملهــن  والتلفزيــون 
نشــرنا مئــات الصفحــات عــن وثائــق 
ــف أنحــاء  ســرية لجواســيس مــن مختل
العمــالء  هــؤالء  واضعيــن  العالــم، 
ويف  املســاءلة.  تحــت  الحكومييــن 
كبريــات  أشــادت   ،2015 العــام 
العامليــة  الصحفيــة  املؤسســات 
االحتــرايف  االســتقصائي  بالعمــل 
بينهــا  الجزيــرة، مــن  الرائــد لشــبكة 
باململكــة  غارديــان  ذي  صحيفــة 
إلباييــس  وصحيفــة  املتحــدة، 
ــدة  ــات األعم ــن مئ ــال ع ــبانية، فض اإلس
واملجــالت  الصحــف  نشــرتها  التــي 
الصحفيــة  واملواقــع  العامليــة 

اإللكترونية.

الصحافــة  يجعــل  الــذي  مــا  إًذا، 
األخبــار  عــن  مختلفــة  االســتقصائية 
الوثائقــي  صناعــة  أو  التقليديــة 
بالنســبة للمؤسســات اإلعالميــة؟ أدرج 

هنا ستة اختالفات بارزة:

تفاعليــة،  التقليديــة  الصحافــة 
ــر  ــي تطوي ــكان الصحف ــى أن بإم بمعن
سياســي  بســؤال  اإلخباريــة  القصــة 
عــن رأيــه يف أحــداث معينــة. ويمكــن 
ذلــك  اســتخدام  آخريــن  لصحفييــن 
يف  التشــكيك  دون  االقتبــاس، 
التقريــر  إلــى  املســتندة  الحقيقــة 
األول. باملقابــل، تســتخدم الصحافــة 
ىلع  مبنيــة  "فرضيــة  االســتقصائية 
أي  أن  إلثبــات  تســعى  مــا"  روايــة 
ــة أو  ــون صحيح ــن أن تك ــة يمك حقيق
أو  الشــرطة  رجــل  مثــل  خاطئــة، 
النيابــة الــذي ســيحاول جمــع البراهيــن 
افتــرض  فــإذا  فرضيتــه.  ليدعــم 
ــذب  ــتقصائي أن (ع) يك ــي االس الصحف
مــن  يتمكــن  ولــم  فاســد،  (ع)  أن  أو 

إيجاد دالئل، ُيلغى التحقيق.

وهــو إطــار يتعــزز بالطريقــة التــي 
ــات ىلع  ُتجمــع وتنشــر بهــا املعلوم
ــرات  ــواء يف نش ــة، س ــرات منتظم فت
الصحــف  يف  أو  الســاعة  أخبــار 
اليوميــة أو يف املجــالت األســبوعية. 
ــر  ــن نش ــق، ال يمك ــبة ألي تحقي بالنس
كاملــة  تكــون  حتــى  املعلومــات 
ــتغرق  ــن أن تس ــة، ويمك ــة بدق ومبني
ــهورا، ويف  ــة ش ــات الصحفي التحقيق

بعض الحاالت، سنوات.
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2

املنهجية:

اإلطار الزمني:
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يفتــرض أن يكــون التقريــر اإلخبــاري 
ــق ىلع  ــم. وُيطَل انعكاســا دقيقــا للعال
الدقــة  "تحــري  العمليــة  هــذه 
واملوضوعيــة" ونشــر التقاريــر حــول 
الصحافــة  لكــن  "الحقائــق". 
ــم  ــل العال االســتقصائية ترفــض أن تقب
كمــا هــو، بــل تعتقــد أن ثمــة خطــأ مــا 
يف الحقائــق املعطــاة، وأن هدفهــا 
يتمثــل يف فضــح الخــداع والتزييــف أو 
انتقــاده  أجــل  مــن  الســلوك  ســوء 

وبيان زيفه.

3

الروايــة  يتقبــل  أن  الصحفــي  ىلع 
ــه  ــو كان رأي ــى ل الرســمية للقصــة حت
باســتخدام  "يوازنهــا"  أو  يناقضهــا، 
تصريحــات مــن مصــادر أخــرى. افتــراض 
حســن النيــة باملصــادر الرســمية وارد، 
الصحفــي  يتحــدى  هــذا،  مــع 
الروايــة  صراحــة  االســتقصائي 
مبــدأ  ويرفــض  للقصــة،  الرســمية 
التــوازن، ويقــدم حكمــه ىلع القصــة 
الدقيــق  التقييــم  إلــى  اســتنادا 

لألدلة. 

4

االســتقصائيون  الصحفيــون  يواجــه 
وهــم  التحريــر  سياســة  أســئلة 
ــل يف  ــع الدالئ ــاليب جم ــون أس ن يضمِّ
تقاريرهــم، حيــث تعــد تلــك الوســائل 
الصحافــة  يف  أخالقيــة  غيــر 
ــادة أال  ــرض ع ــن املفت ــة. فم التقليدي
كنــا  لــو  لكــن  الصحفــي،  يكــذب 
بحاجــة إلــى توظيــف تدابيــر تنطــوي 
ىلع عمليــة خــداع مــا، كالتســجيالت 
مــا،  شــخصية  انتحــال  أو  الســرية 
جمهــور  وجــود  نضمــن  أن  فعلينــا 
قــوي مهتــم بالدفــاع عــن أعمالنــا. 
فمبررنــا األخالقــي الســتخدام تلــك 
األســاليب هــو أنهــا الطريقــة الوحيــدة 

املتبقية لفضح املخالفات.

5

الرؤية:

التواُزن:

األخالقيات:

أن  وهــو  واحــد،  مَتطّلــب  ثمــة 
يستشــعر الصحفــي مــا يحــدث يف 
العالــم مــن خــالل البحــث واالســتقصاء 
وأن  املتناثــرة،  املجــزأة  األدلــة  يف 
يتحلــى بحــسٍّ مرهــف يجعلــه يتأهــب 
يالحــظ  عندمــا  الحقيقــة  ملعرفــة 
ــار،  ــات األخب عــدم اتســاق بعــض مكون
ــر  ــي تثي ــة الت ــة السادس ــي الحاس وه
غريزتــك الصحفيــة وتحركهــا باتجــاٍه 

تشعر معه أن هناك خطبا ما يف 

لــك  يقدمهــا  التــي  املعلومــات 
ــخصا  ــأن ش ــاس ب ــه اإلحس ــرون.. إن اآلخ
مــا يدلــي بمعلومــات كاذبــة أو يحــاول 

إخفاء شيء هام.
 

ــرة  ــتقصائية مثي ــة االس ــة الصحاف مهن
للتوتــر ال األلــق. أخبرنــي مــرة أحــد أبــرز 
ذي  يف  االســتقصائيين  الصحفييــن 
أن  الي،  ديفــد  البريطانيــة  غارديــان 
أن  االســتقصائيين  الصحفييــن  ىلع 
يكونــوا "مســتعدين نفســيا لتحمــل 

العداء".

الصحافــة  مركــز  مديــر  أمــا 
غافيــن  لنــدن  يف  االســتقصائية 
ينبغــي  ال  إنــه  فقــال  ماكفاديــن، 
يكلــف  أن  االســتقصائي  للصحفــي 
نفســه عنــاء التفكيــر يف الحصــول 
ىلع دعــوة لدخــول البيــت األبيــض أو 
 10 يف  البريطانيــة  الحكومــة  مقــر 

داوننغ ستريت.

الســلطة ال  إن مهمتنــا هــي تحــدي 
مغازلتهــا، أمــا إن كان هدفــك أن تكــون 
المعــا، فاعمــل مراســال يف صحافــة 

املشاهير. 

تقــاس  التقليديــة،  التقاريــر  يف 
الحقيقــة أو دقــة القصــة اإلخباريــة 
ــرت أو  ــص نش ــابهتها لقص ــدى مش بم
بثــت يف ذلــك الوقــت. هنــاك اعتقــاد 
بــأن األخبــار "صالحــة" إن شــارك آخــرون 
القصــة  ىلع  لكــن  نشــرها، 
الحقائــق  تتحــدى  أن  االســتقصائية 
ــل جــدول  املســلَّم بصحتهــا، وأن تعطِّ
الجزيــرة  األخبــار. ونحــن نضــع اســم 

كمصدر للتصريحات العاملية. 

صناعة األخبار:6

ما املهارات الالزمة للعمل 
كصحفي استقصائي؟



مع تطور ألوان الصحافة 
كالتحقيقات االستقصائية، 

أضحت الصحافة تدفع باملتلقي 
إلى تكوين وجهة النظر التي 
تتبّناها املؤسسة الصحفية، 

ومن هنا استمدت الصحافة 
دورها القوي كسلطة رابعة.

الرأي العام يف 
قبضة اإلنترنت

إسماعيل عزام

مــن الصعــب إيجــاد تعريــف واحــد للــرأي العــام، فمنــذ القــرن 
ــذا  ــون له ــا الباحث ــرة يقدمه ــات كثي ــر وتعريف ــابع عش الس
ــا  ــاال خصب ــدوام مج ــّكل ىلع ال ــذي ش ــائك ال ــوم الش املفه
بهــذا  اهتمــت  التــي  املهمــة  الكتــب  ومــن  للبحــث. 
املفهــوم كتــاب "ســيكولوجية الجماهيــر" لغوســتاف لوبــون، 
فبعــد أن كان الــرأي العــام محصــورا -بعــد الثــورة الفرنســية- 
ــد  ــرا -عن ــوم كثي ــّول املفه ــة، تح ــه النخب ــر عن ــا تعّب يف م
لوبــون- إلــى الجمهــور، وصــارت قــوة هــذا األخيــر كبيــرة 
ــف، إذ  ــرد املثق ــى ىلع الف ــر حت ــن أن يؤث ــه يمك ــة أن لدرج
إلــى  الجميــع ســواء  أن يحــّرك ويدفــع  للجمهــور  يمكــن 

األسوأ أو األفضل.

ــام، يمكــن  ــرأي الع ــرة التعريفــات املتعــددة لل ــن زم ــن بي وم
أن نستشــهد بتعريــف ورد يف كتــاب "األخبــار والــرأي العــام.. 
مــن  ملجموعــة  املدنيــة"  الحيــاة  ىلع  اإلعــالم  تأثيــر 
ــرأي العــام هــو "وفــاق اجتماعــي  املؤلفيــن، جــاء فيــه أن ال
بشــأن األمــور السياســية واملدنيــة، توّصلــت إليــه الجماعــات 
هــذه  تتنــّوع  أن  ويمكــن  األكبــر،  للمجتمــع  املكونــة 
الجماعــات مــن كيانــات صغيــرة، إلــى مجتمعــات دوليــة 

ضخمة".

القــرن  بدايــة  العــام جلّيــا  بالــرأي  االهتمــام  لقــد ظهــر 
املاضــي عندمــا ظهــرت معاهــد خاصــة باســتقراء اآلراء يف 
ــركات  ــة الش ــع رغب ــيما م ــة، ال س ــدول الغربي ــن ال ــد م العدي
ــى  ــر الحكوميــة يف التعــّرف إل واملؤسســات الحكوميــة وغي
توجهــات فئــات الجمهــور ســواء مــن أجــل إنجــاز دراســات أو 
مجتمعيــة  ظاهــرة  يف  التعمــق  أو  منتجــات  تســويق 
معّينــة. وتوجــد حاليــا العديــد مــن املعاهــد الخاصــة التــي 
تعمــل ىلع إنجــاز اســتطالعات للــرأي العــام، وغالبــا مــا 
تأخــذ عّينــة مــن املجتمــع تختارهــا بعنايــة مــن أجــل 
ــادات  ــع االنتق ــى م ــة. وحت ــئلة املطلوب ــة ىلع األس اإلجاب
فإنهــا  التدقيــق،  بغيــاب  املعاهــد  لهــذه  توجــه  التــي 
برهنــت ىلع فعالّيتهــا، لكونهــا تقــدم صــورا تقريبيــة عّمــا 

يفكر فيه املجتمع.

ــة  ــا الصحاف ــي لعبته ــدا ىلع األدوار الت ــز أب ــن القف ال يمك
ــرأي العــام أو التأثيــر عليــه، فمنــذ ظهورهــا  يف تشــكيل ال
أضحــت الصحافــة مــن بيــن أهــم الطــرق التــي يتجــه إليهــا 
الفــرد مــن أجــل تتبــع األخبــار ومعرفــة مــا يــدور مــن 
وقائــع عبــر العالــم. فمــن الطبيعــي قبــل تشــكيل أّي 
موقــف، أن يّطلــع الفــرد ىلع املوضــوع ويعــرف الخبــر ومــا 
وراءه بعمــق، لذلــك لعبــت الصحافــة هــذا الــدور الكبيــر يف 
تقديــم مــا يتيــح للقــارئ تكويــن رأيــه، بــل إنهــا لــم تكتــِف 
بــه، فمــع تطــور أجنــاس الــرأي يف الصحافــة وكذلــك 
أضحــت  االســتقصائية،  كالتحقيقــات  الكبــرى  األجنــاس 
الصحافــة تدفــع باملتلقــي إلــى تكويــن رأي مــا، قــد يكــون 
ــا اســتمدت الصحافــة  ــاه، ومــن هن ــذي تتبن ــرأَي نفســه ال ال

دورها القوي كسلطة رقابية رابعة.

األميركيــة عملــت يف  الصحافــة  أن  ذلــك  أمثلــة  ومــن 
بخيــارات  الجماهيــر  إقنــاع  ىلع  املــرات  مــن  الكثيــر 
عالــم  أجراهــا  دراســة  ذلــك  وُتبيــن  معّينــة،  سياســية 

االجتماع بول الزار سفيلد يف والية أوهايو األميركية 
 

الرأي العام والصحافة
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إمليــرا  واليــة  ويف   ،1940 عــام 
بنيويــورك عــام 1948، أثنــاء االنتخابــات 
اإلعــالم  أن  األميركيــة، عندمــا وجــد 
قــدرة كبيــرة ىلع  يمتلــك  اإلخبــاري 
إقنــاع الجماهيــر، حســب مــا ينقلــه 
املرجــع الســابق الــذي يؤكــد كذلــك أن 
ــى  ــير إل ــت تش ــرأي كان ــتطالعات ال اس
منافســه  ىلع  أوبامــا  بــاراك  تفــوُّق 
 ،2008 عــام  ماكيــن  جــون 
مــع  التعامــل  ىلع  قدرتــه  بفضــل 
كانــت  التــي  االقتصاديــة  التحديــات 
وســائل اإلعــالم تركــز عليهــا كثيــرا 

خالل تلك الفترة.

ــالم  ــائل اإلع ــة وس ــع محاول ــى م وحت
التأثيــر  يف  الرغبــة  عــن  االبتعــاد 
بشــكل  الخبــر  تقديــم  ومحاولتهــا 
الجريــدة  نشــر  فصعوبــة  محايــد، 
عليهــا،  تــرد  التــي  األخبــار  لجميــع 
وعملهــا بمنطــق االنتقــاء يف تحديــد 
مــا هــو األهــم بالنســبة لجمهورهــا، 
ــب  ــع التــي قــد تجل ومــا هــي املواضي
لهــا قــراًء أكثــر كــي تحقــق أرباحــا أكبــر 
عــن جريــدة  هنــا  نتحــدث  كنــا  (إذا 
ــكل  ــر بش ــا تؤث ــل أخباره ــة)، يجع خاص
مــا ىلع جمهورهــا، وذلــك مــع ضــرورة 
ــى الفروقــات املوجــودة يف  اإلشــارة إل
املجتمــع، وطبيعــة الجمهــور وخبراتــه 
ــالم، أي  ــائل اإلع ــع وس ــل م يف التعام
ــراد  ــن األف ــات بي ــر االختالف ــر آخ بتعبي
ــن  ــم بي ــكيلهم آلرائه ــة تش يف طريق
للتمحيــص،  يقــرؤه  مــا  ُيخضــع  مــن 

وبين من يصدق كّل ما يقرؤه.

الرأي العام يف الفضاء 
اإللكتروني

للصحافــة  األولــى  املحــاوالت  بــدأت 
القــرن  ســبعينيات  يف  اإللكترونيــة 
ــّق  ــول إن َش ــن الق ــن يمك ــي، لك املاض
يف  طريقهــا  اإللكترونيــة  الصحافــة 
العقــد  خــالل  أساســا  ظهــر  العالــم 

األخير من القرن املاضي، فقد 
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األميركــي مثــال ىلع  القــارئ  تعــّرف 
العديــد مــن املواقــع اإلخباريــة يف 
تلــك الفتــرة، منهــا موقــع "ســي.أن.أن" 
ــورت  ــام 1995، وتط ــون" ع ــع "صال وموق
الفــت،  بشــكل  بعدهــا  العناويــن 
لدرجــة إنشــاء جمعيــة "أخبــار األون 
الين" عام 1999. أما يف املنطقة العربية، 
متعــددة يف  تجــارب  فقــد ظهــرت 
بدايــة األلفيــة منهــا "الجزيــرة نــت" 

و"إيالف".

اإللكترونيــة  املواقــع  تأثيــر  أن  غيــر 
ــة  ــم يظهــر إال بداي ــام ل ــرأي الع ىلع ال
الباحــث  ويســتدل  الثالثــة،  األلفيــة 
دان  الجديــد  اإلعــالم  يف  األميركــي 
جيلمــور يف كتابــه "نحــن اإلعــالم"، 
بواقعــة بــث الصحفــي دان راثــر يف 
 ،2004 عــام  "ســي.بي.أس"  شــبكة 
تقريــرا عــن ســجل الحــرس الوطنــي 
جــورج  عهــد  يف  عليــه  املتنــازع 
الــذي  التقريــر  وهــو  بــوش،  دبليــو 
شــّكك فيــه أصحــاب املدونــات، خاصــة 
ــي  ــرات الت ــق بصحــة املذك ــا يتعل فيم
اســتند إليهــا جانــب كبيــر ممــا تــّم 
كّتــاب  انتقــاد  تأثيــر  وتحــت  بثــه. 
املدونــات، اضطــرت الشــبكة املذكــورة 

للتراجع.

كمــا تبّيــن أن لألشــخاص الحاضريــن 
يف املــكان ذاتــه القــدرة ىلع نشــر 
ــت،  ــداث يف اإلنترن ــن األح ــم ع روايته
ــور  ــد أن الص ــور يؤك ــب دان جيلم فالكات
ومقاطــع الفيديــو التــي صــّورت أمــواج 
ــذي  ــاوي ال ــادث املأوس ــونامي (الح تس
يف  وتســّبب  اآلالف  بحيــاة  أودى 
ســاعدت  فادحــة)،  ماديــة  خســائر 
ــة  ــن ىلع تغطي ــن الصحفيي ــر م الكثي
فوتغرافيــة  صــورة  أن  كمــا  الحــدث، 
ــرات  ــن تفجي ــارب م ــل ه ــا رج التقطه
 ،2 0 0 5 م  عــا ن  لنــد
ــي  ــور الت ــم الص ــن أه ــدة م ــت واح كان
دعمــت بهــا الصحــف تقاريرهــا عــن 

الحادث لذلك اليوم.



أن  ظهــر  املســتوى،  هــذا  ويف 
الصحفــي لــم يعــد هــو أول مــن يقــوم 
بــل  لألحــداث،  التأريــخ  بوظيفــة 
أضحــى نشــطاء اإلنترنــت هــم أول مــن 
حســب  الوظيفــة  بهــذه  يقومــون 
الطــارئ،  لهــذا  ونتيجــة  جيلمــور. 
ــكل  ــة بش ــة اإللكتروني ــّورت الصحاف تط
هــؤالء  مــن  واســتفادت  واضــح، 
قويــة  شــبكة  بنــاء  يف  النشــطاء 
ــد لحظــة  اســتطاعت أن تعطــي الجدي
الســياق  هــذا  يف  ويمكــن  بلحظــة. 
التــي  بالفيضانــات  االستشــهاد 
العــام  نهايــة  املغــرب  شــهدها 
ومقاطــع  الصــور  أن  وكيــف   ،2014
الفيديــو التــي التقطهــا املواطنــون 
كانــت عامــال أساســيا لتكويــن رأي عــام 
نــّدد باســتمرار تعطــل البنــى التحتيــة 

يف املغرب.

اإللكترونيــة  الصحافــة  ســمات  ومــن 
ــم  ــا ل ــام، أنه ــرأي الع ــا بال يف عالقته
إلــى  يتوجــه  أســود  صندوقــا  تعــد 
بــل  آرائهــم،  املتلقيــن دون معرفــة 
ــار  ــدا، وص ــا ج ــي مهم ــار رأي املتلق ص
نشــرته  مــا  حــول  األفــكار  يتبــادل 
ــض  ــار البع ــا ص ــرى، كم ــدة دون أخ جري
واملجــالت  الصحــف  مراقبــة  يهــوى 
هفــوات  عــن  بحثــا  اإللكترونيــة 

ينشرها.

القــوي   التأثيــر  نتبّيــن  أن  ويمكــن 
للصحافة اإللكترونية يف ما يتعلق 

ــزب  ــح الح ــاز مرش ــد ف ــات، فق باالنتخاب
يف  تشــاندلر  بــن  الديمقراطــي 
الكونغــرس  يف  خاصــة  انتخابــات 
األميركــي عــام 2004، مســتخدما يف 
بشــكل  اإللكترونيــة  املواقــع  ذلــك 
كبيــر، وقــد اســتثمر أمــواال بســيطة 
إعالنــات مدونــات، كان  للظهــور يف 
ــالت  ــن حم ــل م ــي أفض ــر إيجاب ــا أث له
ــة،  ــوات فضائي ــر يف قن ــة األج مدفوع

وفق ما يؤكده جيلمور.

قريبــا، فخــالل  مثــاال  وكــي نعطــي 
ــي  ــة الت ــة واملحلي ــات الجهوي االنتخاب
نظمها املغــرب يــوم 4 ســبتمبر/أيلول 
2015، اتجهــت جــّل األحــزاب املغربيــة 
ــى الفضــاء اإللكترونــي  ــى إل للمــرة األول
يف  إشــهارية  مســاحات  عــن  بحًثــا 
املواقــع، كمــا اســتخدمت الصفحــات 
وعملــت  الفيســبوك،  ىلع  املرّوجــة 
ىلع تصميــم مقاطــع فيديــو إشــهارية 
يف موقــع اليوتيــوب. وال عجــب يف 
ذلــك، ففــي املغــرب هنــاك إحصائيــات 
 16 ولــوج  إلــى  تشــير  رســمية  غيــر 
ــت،  ــى شــبكة اإلنترن ــي إل مليــون مغرب
منهــم  مالييــن  ثمانيــة  قرابــة 

مسجلون يف موقع الفيسبوك.
ــت  ــي، تبّين ــع العرب ــرة الربي ــالل فت وخ
التأثيــر  يف  الكبيــرة  اإلنترنــت  أدوار 
ىلع الــرأي العــام، بــل والتغييــر يف 
أنظمــة  وإســقاط  األحــداث  مجــرى 

بكاملها؟ ويمكن القول إن الثورة 

التونســية مــا كان يمكــن أن تتطــّور 
بالشــكل الــذي وقــع، لــوال تبــادل الصــور 
ــى  ــى والجرح ــو للقتل ــع الفيدي ومقاط
ــة  ــية، فطبيع ــرطة التونس ــران الش بني
نشــطاء  نقلهــا  التــي  املشــاهد 
ــار  ــت بانتش ــم عّجل ــى العال ــت إل اإلنترن
ــة  ــن رقع ــع م ــا وّس ــخط، مم ــر للس أكب
زيــن  نظــام  وأســقط  االحتجاجــات 
مــن  أقــل  يف  علــي  بــن  العابديــن 

شهر.

مصــر  ىلع  ذاتــه  األمــر  وينطبــق   
عندمــا انطلقــت حــركات شــبابية مــن 
خالــد  "كلنــا  كمجموعــة  اإلنترنــت 
ــب  ــى جان ــبوك، إل ــعيد" ىلع الفيس س
حــركات أخــرى كحركــة "شــباب 6 أبريل" 
حســني  نظــام  بإســقاط  للمطالبــة 
املصريــة  الدولــة  أن  ورغــم  مبــارك. 
تداركــه  يمكــن  مــا  تــدارك  حاولــت 
ىلع  املعلومــة  تبــادل  ملنــع 
اإلنترنــت، وقطعــت هــذا األخيــر يف 
ــع  ــم ينف ــك ل ــإن ذل ــة، ف ــرات معّين فت
طرقــا  املتظاهــرون  أوجــد  بعدمــا 
ــل  ــا جع ــم، مّم ــر أخباره ــددة لنش متع
الكثيــر مــن الباحثيــن يطلقــون ىلع 
ثــورات  لفــظ  العربيــة  الثــورات 
ــرورة  ــع ض ــن م ــر. لك ــبوك وتويت الفيس
التواصــل  مواقــع  أن  التأكيــد 
وســائل  مجــّرد  بقيــت  االجتماعــي 
تعــود  بينمــا  الثــورات،  لتحقيــق 
عوامــل  إلــى  الحقيقيــة  األســباب 

سياسية واجتماعية واقتصادية.
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عالم األخبار يف 
تويتر وفيسبوك

عبد اهللا الرشيد

يعتبر موقعا فيسبوك 
وتويتر من أكثر املواقع 

نجاحا يف الحصول ىلع 
الخبر وصناعته، ملا 

يقدمانه من تحديثات 
جديدة وتسهيالت 

للمستخدمين. 

الرهيــب يف  التطــور  يف ظــل هــذا 
وباملــوازاة  الرقمــي،  اإلعــالم  عالــم 
تمامــا مــع ارتبــاط هــذا التطــور بتطــور 
والخبــر معــه، أصبــح عالــم  اإلعــالم 
ــه،  ــن نوع ــو األول م ــي ه ــار الرقم األخب
وتفــّوق بذلــك ىلع اإلعــالم املكتــوب 
ــل إن كل هــذه  ــي، ب واملســموع واملرئ
ــارع  ــكل متس ــه بش ــدأت تتج ــواع ب األن
للحــاق بالركــب ومواكبــة هــذه الطفــرة 

يف عالم اإلعالم واألخبار. 

ــض أن  ــر البع ــائد يف تفكي ــل الس ولع
زال يؤخــذ  مــا  الخبــر  الحصــول ىلع 
مــن التلفــاز مثــال أو الراديــو مــن خــالل 
املحطــات اإلخباريــة أو مــن الجرائــد 
واملجــالت. لكــن الحقيقــة فعــال أن 
ــيئا  ــى ش ــدأ يتالش ــا ب ــر آنف ــا ذك كل م
فشــيئا، فنســبة مــن يتابــع األخبــار 
االجتماعــي  التواصــل  منصــات  مــن 
-حســب إحصــاءات قــام بهــا موقــع 
 -  (Writeracces) أكســس"  "رايتــر 
انتشــار  ظــل  ويف  الـــ50%.  قاربــت 
وتطورهــا  اإللكترونيــة  األجهــزة 
ــتخدمون  ــإن   %56   يس ــارع،  ف املتس
ىلع  للحصــول  الذكيــة  هواتفهــم 
األخبار، بينما يحصل عليها  %29 من خالل 
والحواســيب  اللوحيــة  األجهــزة 

املحمولة.
 

الجديــدة  للتحديثــات  املتابــع  إن 
موقعــا  يقدمهــا  التــي  والخدمــات 
ــا  ــا أنهم ــدرك يقين ــر ي فيســبوك وتويت
ــر نجاحــا حتــى اآلن يف الحصــول  األكث
وتبــدو  وصناعتــه،  الخبــر  ىلع 

املنافسة بينهما جلية، إذ يحرص 

كل  توفيــر  ىلع  منهمــا  كٌل 
ــل  ــون األفض ــة ليك ــهيالت املمكن التس

ىلع اإلطالق كمصدر أول للخبر.
بجولــة  نقــوم  التقريــر  هــذا  ويف 
ســريعة نرصــد فيهــا آخــر مــا وصــل 
ىلع  ونتعــرف  املوقعــان،  إليــه 
ــا  راه ــي وفَّ ــهيالت الت ــازات والتس اإلنج

مؤخرا للصحفيين.

تويتر.. املنصة األفضل 
لعالم األخبار 

"سوشــيال  موقــع  ه  أعــدَّ بحــث  يف 
تايمز" (SocialTimes) يتضمن استطالعا 
آلراء أكثــر من 4700 مســتخدم لوســائل 
أن  كشــف  االجتماعــي،  التواصــل 
مســتخدمي تويتــر هــم املســتهلكون 
ــبكات  ــن ش ــار م ــا لألخب ــر تعطش األكث

التواصل االجتماعي األخرى. 

د قرابة %79 من  بناًء ىلع الدراســة، أكَّ
اســتخدامه  أن  تويتــر  مســتخدمي 
ــر  ــهل بكثي ــار أس ــول ىلع األخب للحص
التواصــل  شــبكات  ببقيــة  مقارنــة 
االجتماعــي األخــرى، وأنهــم تمكنــوا 
مــن الحصــول ىلع زخــم كبيــر مــن 
ــر،   ــى تويت ــم إل ــد انضمامه ــار بع األخب
يســتخدمونه   40% أن  مــع مالحظــة 

للحصول ىلع األخبار العاجلة. 
كما بينــت الدراســة أن قرابــة %80 من 
مســتخدمي تويتــر يأخــذون األخبــار 
من خالل تصفح "Timeline" الخاص بهم 
بشــكل اعتيادي، يف حين يذهب 67% 

منهم إلى حسابات بعينها 

للحصــول ىلع الخبر،  كمــا يفتح  92%  
ــل  ــرؤون تفاصي ــة ويق ــط املرفق الرواب

الخبر.
    

ــول ىلع  ــإن الحص ــال ف ــة الح وبطبيع
ــا متابعــة  ــن: إم ــر أمري ــم عب ــار يت األخب
وكتــاب  (صحفييــن  بعينهــم  أفــراد 
قنــوات  متابعــة  أو  ومحلليــن)، 
معينــة.  رســمية  إعالميــة  وصحــف 
فــإن  الدراســة،  هــذه  ىلع  وبنــاًء 
ــن  ــن الصحفيي ــرادا م ــون أف %73 يتابع
والكتاب، بينما يتابع %63 حسابات القنوات 

والصحف اإلخبارية الرسمية. 

تعطــي  وغيرهــا  املعلومــات  هــذه 
موقــع   مكانــة  حــول  مهّمــا  مؤشــرا 
لكونــه  األخبــار  عالــم  يف  تويتــر  
ــر  ــار الخب ــة النتش ــة عظيم ــح فرص يمن
والقنــوات  والصحــف  لألشــخاص 
ــرعة  ــن س ــه م ــاز ب ــا يمت ــمية، مل الرس

وواقعية وقرب من املستخدمين. 

كمــا تســاعدنا املعلومــات الســابقة 
يف تشكيل نظرة مستقبلية تركز 
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ــع  ــم مواق ــر يف عال ــة الخب ىلع أهمي
ــم مســوِّقي  التواصــل االجتماعــي وعال
األخبــار، بــأن مســتقبلهم أصبــح يف 

عالم شبكات التواصل االجتماعي.

مومنتس.. عالم تجميع 
األخبار ىلع تويتر

ــى  ــرة األول ــه للم ــذ إطالق ــع من املوق
عام 2006، ومن املرجــح أن يكون أكثر 
ــث  ــية، حي ــار الرئيس ــن األخب ــدة م فائ
بفريــق  تويتــر  موقــع  اســتعان 
-مثــل  اإلعالمييــن  مــن  متخصــص 
موقع  "BuzzFeed"  اإل خباري     و"فوكس 
املتخصــص  الصــور  وموقــع  نيــوز"، 
املحتــوى  ىلع  لإلشــراف  "جيتــي"- 

اإلخباري.

 "Parse.ly" تبين دراسة قامت بها شركة
ونشــرت مؤخــرا ىلع موقــع "فورتــون" 
(fortune)، أن معــدل األشــخاص الذيــن 
عبــر  اإلخباريــة  املواقــع  يتصفحــون 
مــن  أكثــر  أصبــح  فيســبوك  موقــع 
عــدد األشــخاص الذيــن يقومــون بذلــك 

عبر موقع غوغل.

ــع  ــال املواق ــل يف مج ــم أيُّ عام وَيعل
ــة أن  ــات الصحفي ــة أو املؤسس اإلخباري
صفحــات  يف  تنشــر  التــي  الروابــط 
تويتــر  مثــل  االجتماعــي  التواصــل 
أهــم  مــن  أصبحــت  وفيســبوك، 

املصادر الخبرية املوجودة يف 

فيسبوك يتجاوز غوغل 
كمصدر أول للخبر

باتــت  والتــي  العنكبوتيــة،  الشــبكة 
تنافــس طريقــة "البحــث" عبــر مواقــع 

التصفح.

وحســب ما ذكرته شــركة "Parse.ly"، لم 
يعــد فيســبوك ينافــس غوغــل يف 
هــذا األمــر فحســب، بــل تجــاوزه بقــدر 
ــي  ــا الفن ــر مكتبه ــول مدي ــر. ويق كبي
فيمــا  النســب  آخــر  رصــدت  إنهــا 
ــبكات  ــن ش ــار م ــادر األخب ــق بمص يتعل
تشــير  والتــي  االجتماعــي،  التواصــل 
القائمــة  تصــدر  فيســبوك  أن  إلــى 
املصــدر  وأصبــح   43% بنســبة 
رقــم واحــد، حيــث تفــّوق ىلع غوغــل 

الذي أتى ثانيا بنسبة 38%.

ــا ىلع  ــركة تجربته ــذه الش ــرت ه وأج
ــا   ــن ضمنه ــوى -م ــن 400 محت ــر م أكث
محتويــات خبريــة مهمــة ومخرجــات 
بعــض  عــن  نقلتهــا  إعالميــة- 
التقليديــة  الصحفيــة  املؤسســات 
أتالنتيــك"،  و"ذا  "وايــرد"،  مثــل 
مــع  تلغــراف"،  و"ديلــي  و"رويتــرز" 
نقلهــا أيضــا عــن بعــض الوســائل التــي 
تنشــر فقــط املحتويــات الرقميــة مثــل 
"ماشــابل"، و"ذا نكســت ويــب" و"بزنــس 
إنســايدر". وقــد رصــدت الشــركة قرابــة 
ســتة مليــارات مشــاهدة وأكثــر مــن 

مليار زائر للموقع يف الشهر الواحد.

ــع  ــا موق ــدة أطلقه ــة جدي ــذه خدم ه
طريقــة  بتوفيــر  وُتعنــى  تويتــر 
ســهلة لتتبــع األحــداث واألخبــار حــال 
وقوعهــا. فيوميــا يغــرد ىلع تويتــر 
أن  يصعــب  بمــواد  املالييــن  مئــات 
ســواه،  آخــر  مــكان  أي  يف  نجدهــا 
العالــم  قــادة  بيــن  كاملحادثــات 
املشــاهير أو األحــداث التــي تقــع يف 
بعــض  فيقــوم  معيــن،  مــكان 
املغرديــن املتواجديــن يف املــكان 
ــد فــور وقــوع الحــادث بالصــور  بالتغري
وغيرهــا  األخبــار  أو  الفيديوهــات  أو 
بحيــث  املباشــرة،  األحــداث  مــن 
ــدات  ــذه التغري ــل ه ــاد مث ــون إيج يك
مــا  وهــذا  الكبيــر،  التحــدي  بمثابــة 
تويتــر  تقديمــه  ىلع  حرصــت 
ملســتخدميها -خصوصــا الصحفييــن 

منهم- عبر ميزة "مومنتس".

ويعتبــر التطبيــق الجديــد واحــدا مــن 
أكبر املميزات التي أضيفت إلى 
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يف ظــل تطــورات كبيــرة يشــهدها 
ــن موقــع فيســبوك  ــع األزرق، أعل املوق
ــدة  ــه الجدي ــالق خدمت ــن إط ــرا ع مؤخ
اســم  تحــت  بالصحفييــن  الخاصــة 

"سيغنل" (Signal) أو "إشارة".

إلــى  الجديــدة  الخدمــة  وتهــدف 
كبيــر  بشــكل  اإلعالمييــن  مســاعدة 
منصتــي  عبــر  األخبــار  جمــع  ىلع 
واســتخدامها  وإنســتغرام،  فيســبوك 
وتقاريرهــم  قصصهــم  لخدمــة 
مضامينهــا  باختــالف  اإلخباريــة 
والترفيهيــة  والثقافيــة  السياســية 

وحتى الرياضية منها.

فعبــر هــذه الخدمــة، يمكــن للصحفــي 
انتشــارا  األكثــر  القضايــا  معرفــة 
فيســبوك،  موقــع  ىلع  ومتابعــة 
بهــا  املتعلقــة  املواضيــع  ومعرفــة 
أيضــا للحصــول ىلع ســياق أعمــق يف 
املتابعــة، وبالتالــي أصبــح باإلمــكان 
تحظــى  التــي  القصــص  معرفــة 

بشعبية وانتشار كبيرين.

ويف مــا يلــي بعــض امليــزات التــي 
توفرها هذه الخدمة:

- أصبــح بإمــكان الصحفــي الوصــول 
إلــى قوائــم مرتبــة بالشــخصيات األكثــر 
تأثيــرا ىلع فيســبوك مــن السياســيين 
ــيقيين  ــن واملوس ــن واملمثلي واملؤلفي
واألنديــة الرياضيــة والرياضييــن، مــع 
إمكانيــة املقارنــة بيــن تأثيــر كل عضــو 

يف القائمة يوميا.

ىلع  الخدمــة  هــذه  تســهل   -
عــن  البحــث  خاصيــة  الصحفييــن 

املحتوى املرئي ىلع إنستغرام عبر 

فيسبوك يتجاوز غوغل 
كمصدر أول للخبر

يظهــر يف الرســم البيانــي أعــاله كيــف أن موقــع فيســبوك تغلــب ىلع موقــع 
غوغل وغيره مــن مواقــع التواصل االجتماعي بنســبة قاربــت %40، ليتجــاوز بذلك 

موقع غوغل كمصدر للخبر.

ويظهــر يف الرســم البيانــي هنــا أيضــا النقلــة النوعيــة التــي اســتطاع فيســبوك 
مواقــع  مســتخدمي  تفاعــل  ليصبــح  غوغــل،  موقــع  ىلع  بهــا  يتغلــب  أن 

التواصل معه يتعدى موقع غوغل كمصدر رئيسي للخبر.
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البحــث عــن وســم (هاشــتاغ) معيــن أو 
ــى  ــة، أو حت ــابات معين ــخاص وحس أش
عبــر تحديــد املــكان بدقــة يف جميــع 

أنحاء العالم.

عــن  البحــث  عمليــة  تســهل   -
الصحفــي  يســاعد  الــذي  املحتــوى 
ىلع بنــاء قصتــه مباشــرة ىلع موقــع 
فيســبوك، وســيجد كل مــا يتعلــق بــه 

بالترتيب الزمني.

- تتيــح للصحفــي حفــظ أي منشــور أو 
مــن  ليتمكــن  فيديــو،  أو  صــورة 
القصــص  يف  الحقــا  اســتخدامها 

والتقارير اإلخبارية التي يعدها.

ــن  ــة تضمي ــن إمكاني ــح للصحفيي - تتي
أي منشــور -ســواء ىلع فيســبوك أو 
ــود  ــر ك ــم، عب ــتغرام- يف مواقعه إنس

ينسخ مباشرة يف املوقع.

ــا  ــرة اآلن مجان ــيغنل" متوف ــة "س خدم
ألي  ويمكــن  الصحفييــن،  لجميــع 
املدونــة  إلــى  الدخــول  صحفــي 
ــم  ــبوك وتقدي ــع فيس ــمية ملوق الرس
طلــب الحصــول عليهــا. وتعــد هــذه 
أكبــر  لجــذب  جــدا  الخطــوة مهمــة 
الســتقاء  الصحفييــن  مــن  عــدد 
ــبوك،  ــر فيس ــاركتها عب ــم ومش أخباره
يعدهــا  أخــرى  منصــات  مــن  بــدال 
الصحفيــون مصــدرا رئيســيا لألخبــار 

مثل تويتر.

اإلعالميــة  الوســائل  لــكل  خالفــا 
واإلذاعــة  كالتلفــاز  املختلفــة 
والصحــف واملجــالت، تتيــح منصــات 
أمــام  الفرصــة  االجتماعــي  التواصــل 

مستخدميها لصناعة الخبر، والقيام 

تبــادل  يف  وحقيقــي  فاعــل  بــدور 
املعلومات وتحليل األخبار.

شــبكات  مســتخدمي  نصــف  قرابــة 
ــر  ــم يشــاركون عب التواصــل حــول العال
املحتــوى  وصفحاتهــم  حســاباتهم 
كالصــور  أشــكاله  بجميــع  الخبــري 
تلــك  املكتوبــة.  واألخبــار  والفيديــو 
شــعورا  تخلــق  الفاعلــة  املشــاركة 
باملعنــى الحقيقــي ألن تكــون صانعــا 
للخبــر ال مجــرد متلــٍق لــه، إذ أصبــح 
ــا  بإمــكان كل شــخص أن يكــون صحفي
عبــر حســاباته ىلع شــبكات التواصــل 

االجتماعي.
صناعة الخبر 
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اللغة العربية يف 
أيدي الصحافة

حوار مع عارف حجاوي حول اللغة العربية والصحافة
غدير أبو سنينة

–وكثيــرون مثلــي- إال ســاْرَتْر (بفتــح التــاء)، مفســرا ذلــك 
برفض النطق العربي التقاء ساكنْين. 

ســنفتح أعيننــا كثيــرا، دهشــة وحماســة حيــن نصــادف 
كلماٍت مثل درابزين، أو هاشتاغ، أو َجْعَجَع، وغيرها.

حســًنا، فالقامــوس ال يحصــر نفســه يف املفــردات ذات 
الطابــع اإلخبــاري، بــل يغطــي معظــم املفــردات التــي 
املجــاالت،  مــن  مجــال  أي  يف  صحفــي  أي  يســتخدمها 

ويصلح لالستخدام غير الصحفي ىلع حد سواء.

ىلع  عصيــة  أنهــا  العاليــة  باللغــة  حجــاوي  َيعنــي  ال 
الوصــول، فهــي تنحنــي بسالســة أمــام مــن يمــد يــده 
ــال يف  ــا ق ــة -كم ــدر. والعالي ــة الق ــة عالي ــا لغ ــا، لكنه إليه
ــن  ــم ملكاني ــه- اس مقدمت
العربيــة،  الجزيــرة  يف 
الفصاحــة  ولــدت فيهمــا 
العربيــة. كمــا أن الكتــاب 
الخطــأ  ليــس مــن كتــب 
والصــواب، بــل تخلــى فيــه 
لغــة  عــن  حجــاوي 
"الصحفــي  ألن  القامــوس 
ــرة  ــارات كثي ــد خي ــد يج ق

أمامه، أحدها أىلع من اآلخر".

ــه  ــا عرف ــلِّي -ِمل ــه باملس ــذي وصف ــه ال ــاوي كتاب ــز حج أنج
ــت  ــف، وكان ــهر ونص ــة أش ــه- يف أربع ــاء كتابت ــه أثن وتعلَّم
ــي  ــع الت ــم املراج ــد أه ــون أح ــروس" األربع ــاج الع ــزاء "ت أج
اســتخدمها، لكنــه يؤكــد أن املرجــع األهــم هــو "مــا أخطــأُت 

فيه وما أخطأ فيه زمالئي".

تــراه يمشــي بخطــى خفيفــة ســريعة، رغــم أنــه جــاوز 
الســتين مــن العمــر.. تراقبــه فتظــن أنــه أضــاع شــيئا ينهــب 
األرض بحثــا عنــه، وحيــن ُتحــاوره يفــرش مــالءة مليئــة 

بالنقد فتقول يف نفسك: يا له من مشاكس!

أدركــت خــالل حديثنــا أن تلــك الهرولــة مــا هــي إال انعــكاس 
ــر يف مناهــج  ــر: التغيي ــى التغيي ــع إل ــة تتطلَّ ــة حقيقي رغب
اإلعــالم ومناهــج التعليــم، ومنظــور أبنــاء األمــة العربيــة 
ــم  ــه ل ــرف أن ــه، فتع ــك مع ــل يف حديث ــم.. تسترس للغته
يفقــد شــيئا، بــل ىلع وعــي بمــا يمتلــك، لكنــه يجتهــد مــا 

استطاع إلعادة الوعي اللغوي إلى األلسنة العربية. 

مشــاكس؟ نعــم، خصوصــا حينمــا أجابنــي ىلع ســؤالي 
صــدور  بتأخــر  املتعلــق 
العاليــة"  "اللغــة  كتابــه 
الذي صــدر عــام 2014.. نظر 
ًرا  شــْز حينهــا  إلــّي 
بابتســامة  وأجابنــي 

معاتبة: "ما زلُت شابا". 

ــر  ــاوي مدي ــارف حج ــو ع ه
ــة ضمــن  ــر التحريري املعايي

القامــوس  وصاحــب  الجزيــرة،  قنــاة  يف  الجــودة  قطــاع 
اإلعــالم"،  يف  و"حياتــي  العاليــة"،  "اللغــة  الصحفــي 

و"خالصة علم النحو لإلعالميين".

اللغة العالية

كليات إعالم خائبة

يتعامل عارف حجاوي مع اللغة من 
منطلق ليبرالي، منتقدا املحرر التقليدي 

الذي يمسك عصا اإلرهاب، ويركز ىلع 
املشاكل التحريرية يف اللغة، وينسى 

املشاكل التحريرية يف املعنى.
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ــذي أجريتــه معــه، تحدثنــا عــن كتــاب "اللغــة  يف اللقــاء ال
ــة  ــول "العربي ــي يق ــوان فرع ــل بعن ــم مذي ــة"، واالس العالي
ــذا،  ــع ه ــي". م ــكل صحف ــل ول ــع واملراس ــة للمذي الصحيح
ــا  ــنفتح أعينن ــل س ــط، ب ــة فق ــردات عربي ــد مف ــا ال نج فإنن
ســاْرْتْر،  يعــرِّف  نــراه  حيــن  ذلــك-  -أفتــرض  دهشــة 

الفيلسوف الفرنسي الذي لم أنطق اسمه يوما 

ال بــدَّ ملــن يقــرأ لحجــاوي ويتابعــه أن يلمــح نفســا دفاعيــا 
ــراه مــن  عــن اللغــة العربيــة، يقــول عنــه إنــه نتيجــة مــا ي

تقصير الجامعات وخيبتها اللذين يقودان للتوجه إلى 



عارف حجاوي

 39

منحطــة  جامعاتنــا  "ألن  اإلنجليزيــة.. 
إن  بقولهــا  القصــور  جميــع  وتفــّرخ 
ــع  ــة". م ــت صالح ــة ليس ــة العربي اللغ
ليــس ضــد  أنــه  يؤكــد  فهــو  هــذا، 
باإلنجليزيــة،  مصطلحــات  اســتخدام 
عربيــا.  الســياق  يبقــى  أن  ىلع 
ــة  ــا بالدوني ــاك إحساس ــف أن هن ويضي
عنــد متحدثــي اللغــة العربيــة، كمــا أن 
هنــاك مــن يصــر ىلع تعقيــد هــذه 

اللغة وتصعيب استخدامها.

ــن  ــة بي ــع العالق ــاوي تراج ــل حج يحي
اللغــة العربيــة والصحافــة إلــى كليــات 
بأســلوبها  يؤمــن  ال  التــي  اإلعــالم 
ــا  التعليمــي ويعتبرهــا "طنجــرة"، بينم
العلــم الحقيقــي هــو أي تخصــص، بــل 
اإلعــالم  طــالب  يســتبعد  كان  إنــه 
للتوظيــف  أشــخاصا  مقابلتــه  عنــد 
اإلعالمــي، علمــا بأنــه درس اإلعــالم 
ــة  ــنوات يف جامع ــي س ــه لثمان ودرَّس
بيــر زيــت مدلِّــًال ىلع ذلــك بقولــه إنــه 
عمــل يف شــبكة "البي.بي.ســي" 15 
ــم  ــن ل ــن المعي ــى صحفيي ــا والتق عام
اإلعــالم  "فكليــات  اإلعــالم،  يدرســوا 
عــن  ســنوات  أربــع  الطالــب  ــل  ُتعطِّ
دراســة شــيء مهــم، وتدرِّســه مــا هــو 
تافــه وممكــن أن يدرســه يف ثالثــة 
اإلعــالم  كليــات  خريجــو  أيــام.. 

مساكين".

اللغــة  تطــور  تأخــر  أن  إلــى  ويشــير 
يف  تأخرهــا  عــن  ناتــج  العربيــة 
الفــرد  نظــرة  وبســبب  االختــراع، 
ــل  ــا يعام ــا كم ــا إذ يعامله ــي له العرب
ــذا،  ــع ه ــاق. م ــق والخن ــرأة بالتضيي امل
عــدد  زاد  اإلنترنــت،  وجــود  ومــع 
اإللكترونيــة..  املواقــع  يف  الكتــاب 
ــرز  ــر يب ــد الكبي ــي كان البل "يف املاض
(فاهمــة  هيــكالن  أو  هيــكل  فيــه 
الكلمــة  ىلع  ويســتوليان  قصــدي؟) 
ويحبســانها.. اآلن الــكّل يكتــب، يبــرز 
الغثــاء، لكــن أيضــا يبــرز معــه الثمــر 
تؤثــر  "الصحافــة  إن  يقــول  الطيــب". 

يف اللغة، والناس أيضا يؤثرون، أما 

ــج،  ــة بالتدري ــون اللغ ــباب فيصنع الش
القديمــة  باللغــة  نستمســك  ونحــن 
فيأتــي شــاب يقــول لــك ممنــوع أن 
نتمّســك..  بــل  نستمســك  تقــول: 
جديــدة..  بصيــغ  يأتــون  الشــباب 

حها". األجيال تحضر كلماتها وتفصِّ

املجتمــع  يف  العربيــة  اللغــة  وألن 
أداة  خــاص  بشــكل  اإلعــالم  ويف 
ــا  ــل معه ــه يتعام ــاس، فإن ــم الن لتفاه
دور  منتقــدا  ليبرالــي،  منطلــق  مــن 
التقليــدي  اإلخباريــة  املــواد  محــرر 
اإلرهــاب ويركــز  الــذي يمســك عصــا 
ــة،  ــة يف اللغ ــاكل التحريري ىلع املش
يف  التحريريــة  املشــاكل  وينســى 
املعنــى. ويف معــرض نقــده يقــول 
ــون متخلفــون عــن  "املدققــون اللغوي
القديــم،  ويؤثــرون  الحديــث  الركــب 
ويقتبســون  يجارونهــم  والصحفيــون 
ــون  ــل أن يك ــا ُيفضَّ ــم، بينم ــن القدي م
ــل  ــق، ب ــال تضيي ــرا، ف ــي معاص الصحف
ــح  ــي ال تصب ــال ك ــلوب قلي ــح األس نفت
نضــع  فحينمــا  معلَّبــة،  الشــخصية 

كلمات ثم نمنع الخروج عنها تماما 

وهــذا  بعــض)،  ُيشــبهوا  (بصيــروا 
ــد،  املوحَّ واملكيــاج  البنــات  يشــبه 
يســتخدمون  املذيعيــن  فدعــوا 

الكلمات بأريحية".

وعنــد حديثنــا عــن التحريــر عّرجنــا 
ــتخدمها  ــردات يس ــتخدام مف ىلع اس
املغاربــة  مــن  أكثــر  املشــرقيون 
وتفضيلهــا يف اإلعــالم العربــي، فقــال 
ــد  ــز ض ــاك تميي ــم، هن ــردد "نع دون ت
اإلعــالم  يف  املغاربيــة  اللهجــة 
أن  وأضــاف  عمومــا"،  العربــي 
ــن  ــيس، لك ــرقية التأس ــات مش الفضائي
املغاربــة أدخلــوا فيمــا بعــد بعــض 
التعبيــرات مثــل "يتحصــل ىلع"، وقــد 
ــة  ــن مغارب ــا نســمعها مــن مذيعي بدأن
وُقبلــت يف املشــرق العربــي وهــذا 
أمــر جيــد، فاملغــرب العربــي الكبيــر 
ــاره،  ــداول أخب ــة ت ــن لقل ــّس بالغب يح
االضطــراب  أن  األساســي  والســبب 
أكثــر..  املشــرق  يف  السياســي 
العالــم  غــرب  يف  النــاس  "فليحمــد 

العربي ربهم". 



خطأ شائع خير من 
صواب مهجور 

ــة  ــبيه يف اللغ ــازات والتش ــن املج وع
الصحفيــة يقــول: "املجــاز والتشــبيه 
ــال،  ــا. مث ــق األقصــر أحيان ــالن الطري يمث
مجــاز  وهــو  الوضــع،  انفجــر  نقــول: 
كثيــرة  اضطرابــات  تحــدث  عندمــا 
ــذا  ــن ه ــة، لك ــار القنبل ــببها بانفج نش
ــة  ــة أو أربع ــا ثالث ــر علين ــاز يختص املج
أســطر". ويضيــف: "لغــة اإلعــالم مملــة 
ألن اإلعالمييــن ممّلــون، وليــس الســبب 

يف اللغة نفسها بل يف القوالب أو 

الكليشــيهات"، وبهــذا املعنــى ينتقــد 
فلســطين  مــن  القادمــة  التقاريــر 
ويطالــب املراســلين بإعطــاء معلومــات 
ال بيانــات سياســية. ويتابــع أن الجانــب 
مــن  كثيــر  يف  مغّيــب  اإلنســاني 
األحيــان عــن لغــة اإلعــالم، ألن الجانــب 
وليــس  وحــزن  فــرح  بــه  اإلنســاني 
مقتصــرا ىلع الحــزن، يف حيــن تقــدم 
فلســطين  ىلع  لطميــات  القنــوات 

التي بها فرح أيضا.

املجــازات  عــن  الحديــث  أجبرنــا 
ىلع  الصحافــة  يف  املســتخدمة 

التطرق إلى تاريخ الصحفيين األوائل 

الذيــن كتبــوا بلغــة عربيــة منمقــة. 
ــة  ــاوي: "الصحاف ــول حج ــذا يق ــن ه وع
ــاألدب..  ــة ب ــي مرتبط ــم العرب يف العال
يف  تنشــر  شــوقي  قصائــد  كانــت 
الصفحــة األولــى بجريــدة األهــرام.. اآلن 
الجرائــد  وأصبحــت  الوضــع  تغّيــر 
ــى صفحــات  للسياســة وتطــرد األدب إل
ألن  طبيعــي  وهــذا  املالحــق، 
السياســة تؤثــر ىلع رغيــف النــاس، 
ــو كان هنــاك تصريــح برفــع األســعار  فل
أهــم  فهــذا  مثــال،  الدقيــق  كســعر 
لشــاعر".  قصيــدة  آخــر  مــن  للقــراء 
األغنيــاء  كان  املاضــي،  "يف  ويتابــع 
وطبقــة اجتماعيــة معينــة يقــرؤون 
مــن  طبقــة  نشــأت  ثــم  الصحــف، 
واملهتميــن  واملعلميــن  املوظفيــن 
بمــا يؤثــر عليهــم، لذلــك فقــد تنوعــت 
ــان  ــا الوضع ــيطر عليه ــات وس االهتمام
االقتصــادي واالجتماعــي، أمــا الصحافــة 
ــا  ــر.. قديم ــم تؤث ــرة فل ــة املعاص األدبي
أّثــرت حيــث تســلم أدبــاء إدارة الجرائــد، 
أمــا اآلن فــال.. راحــت الجريــدة وجــاء 

اإلنترنت".
 

اللغــة  تحملــه  الــذي  الجمــود  وعــن 
اإلعالميــة أشــار إلــى أن مــن واجــب 
الصحفــي أن يوســع مفرداتــه.. "أريــد 
ــاحة  ــع مس ــه وأن يوس ــري معجم أن يث
كلمــات  يســتعمل  أن  ال  لســانه، 
عــن  يزيــد  الــذي  فالشــيء  جديــدة، 
يســتخدم  كأن  ضــده،  ينقلــب  حــده 
ــة،  ــة، كالجوسس ــات غريب ــع كلم املذي
والتبيــؤ، والتبيئــة، واملؤّللــة (أي الفــرق 
أو  آالت)،  تســتخدم  التــي  العســكرية 
يف  الســين-  -بفتــح  ــوق  السَّ
أي  ــوقية"،  السَّ "االعتبــارات 
االســتراتيجية. أنــا مــع إثــراء اللغــة دون 
تعقيــد، ومــع مقولــة "خطــأ شــائع 
ويــرى  مهجــور".  صــواب  مــن  خيــر 
 9 5 % ن  أ ي  و حجــا
مــن املآخــذ ضــد الصحفييــن أنهــم 
لرواســم  ا لــى  إ يتجهــون 
(الكليشــيهات).. نحــن نكتــب قوالــب 
أن  وأريدنــا  املاضــي،  مــن  مســتوردة 

نكتب ما نفكر فيه".



ــة  ــردات يف الصحاف ــت املف ــن نح وع
معينــة  قاعــدة  أال  حجــاوي  يعلــق 
تقيــد النحــت، فمثــال هنــاك بعــض 
ــل  ــا مث ــا نحته ــي تقبَّلن ــرات الت التعبي
للقــرون  نســبة  "القروســطية" 
رفضنــا  لكننــا  لوســطى،  ا
"اإلفريقيــة  وفضلنــا  "األفروآســيوية" 

اآلسيوية".

"اللغــة  باالختصــارات  يتعلــق  وفيمــا 
اســتخدام  مــن  تتهيــب  العربيــة 
ــا مهــم، مثــل  االختصــارات، لكنــه أحيان
التحريــر  منظمــة  عــن  (ُمَتــف) 
الفلســطينية، ألنــه "بديــش (ال أريــد 

أن) أعد أسنان".

ومــن بعــض املفــردات التــي اجترحهــا 
الصحفــي  لالســتخدام  حجــاوي 
األجنبــي،  أصلهــا  عــن  مســتغنيا 
اســتخدام مفــردة "الرافــد" عوضــا عــن 
"Aston"، وهــو الشــريط الــذي يظهر به 

اسم الضيف ىلع الشاشة، 

 ،"Ear Piece" و"امللقــان" عوضــا عــن 
يلّقــن  وهــي ســماعة صغيــرة جــدا 
املعلومــات  بواســطتها  املخــرج 

للمذيع.

ــي  ــدة، وه ــت جدي ــة ليس ــذه التقني ه
ــوا  ــخاص أسس ــه أش ــا فعل ــاكاة مل مح
للصحافــة العربيــة كاللبنانــي أحمــد 
فــارس الشــدياق الــذي غيــر مفــردة 
"الجورنــال" التــي كانــت تطلــق ىلع 
ألن  "جريــدة"،  إلــى  قديمــا  الصحــف 
جريــد  ىلع  يكتبــون  كانــوا  العــرب 
وكذلــك  حجــاوي.  يقــول  النخــل، 
كلمــة  ســمع  الــذي  الصحفــي 
"ســيارة"  فاســتخدم  "أوتوموبيــل" 

املذكورة يف القرآن الكريم.

وعــن تجربــة شــبكة الجزيــرة يف هــذا 
املضمــار، أملــح إلــى أنهــا "حافظــت 
يف  وقّصــرت  العربيــة  اللغــة  ىلع 
ســيَّرتها  التــي  فالكلمــة  االبتــداع، 

الجزيرة يف العالم العربي هي 

 Breaking) كلمــة (عاجــل) عوضــا عــن
News) أو أخبــار طارئــة، وُوفِّقــت يف 
ذلــك. ومــع هــذا، لــم يكــن للجزيــرة أثــر 
سياســي  أثــر  بــل  كبيــر،  لغــوي 
وإعالمــي هائــل بــل زلــزال، لكــن لغويــا 

أقّل من ذلك".

التــي  مالحظتــي  لحجــاوي  أبديــت 
خلصــت إليهــا مــن حديثنــا الــذي امتــدَّ 
لجلســتين، ســألته بلهجتــي: "ليــش 

مش عاجبك العجب؟"

ولــم ينكــر الرجــل ذلــك، بــل هــزَّ رأســه 
قائــال:  أمتدحــه  كأننــي  وابتســم 
النقــدي،  العقــل  اســمه  "باإليجابــي 
وال  العجــب  عاجبــه  مــش  وســلبا 
الصيــام يف رجــب.. الصحفــي يعتبــر 
الخبــر الســيئ هــو الخبــر.. خــذي مثــاال: 
إذا بنيــت عمــارة فهــذا ليــس خبــرا، 

وإذا انهارت ىلع رؤوس ساكنيها 

قليل التصفيق
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ــن  ــر م ــر.. معيشــتي يف أكث فهــذا خب
بلــد جعلتنــي أتســقط العيــوب يف 
كل مــكان، ولحســن الحــظ أو ســوئه 

أنسى الحسنات".

يعتــرف حجــاوي أنــه حيــن يصفــق 
"ىلع  ألن  لطالبــه  يصفــق  فإنــه 
املعلــم أن يكــون مشــجعا ومحفــزا، 
أقلــع  التصفيــق  قبــل  ولكننــي 
أخطاءهــم..  أطلِّــع  وأنــا  عيونهــم 
ال  حقــا.  يعجبنــي  ملــن  أصفــق 
أو  شــاعر  أو  كاتــب  شــهرة  تبهرنــي 
اللوحــة  يف  عينــاي  رأت  وإذا  رســام، 
وال  ذلــك  أقــول  فأنــا  (خرابيــش) 

يهمني نقاد العصر الحديث".

تحرُّر عميق

وعــن التحــّرر يف لغــة الصحفــي قــال: 
ــى أن  ــق، بمعن ــرر العمي ــع املح ــا م "أن
رســامي أميــركا الالتينيــة بلوحاتهــم 
مــن  تحــرروا  وجدارياتهــم  الضخمــة 
ووضعــوا  األوروبيــة  األســاليب 

ألنفسهم فنا له هويته، مثل 

كاهلــو  فريــدا  املكســيكية  الرســامة 
التــي أصفــق لهــا كثيــرا.. الصحفــي 
صــارت  والصنعــة  صنعــة،  ابــن 
وال  بروباغنــدا،  ال  قواعدهــا معروفــة، 
ــن كان  ــرة، فم ــق، وال ثرث ــاء للحقائ إخف

ابن صنعة فهذه هي حريته".

الفــرق بيــن لغــة الصحفييــن  وعــن 
األوائــل واملعاصريــن قــال: "كانــت لغــة 
القدمــاء ســهلة وصحفيــة، أمــا الجــدد 
ــع  ــات بدي ــب مقام ــم يكت ــر منه فكثي
ويحشــرون  الهمذانــي،  الزمــان 
التشــبيهات العتيقــة تفاصحــا وتنطعــا 
األداة..  ال  الهــدف  هــي  اللغــة  وكأن 
عندكــم  مــا  قولــوا  لهــم:  أقــول 

بالفصحى البسيطة".

قلــت لــه إن التنطــع والتفاصــح ممــا 
يغــض  ومــا  اآلن  الجمهــور  يطلبــه 
ه  املســؤولون الطــرف عنــه، فــكان ردُّ
حالــة  -مــع  العربــي  "عاملنــا  أن 
ــي يواجههــا-  التضعضــع والهجمــة الت
ــد  ــالص بتمجي ــن الخ ــث ع ــح يبح أصب

ماضيه والتمسك بما هو عتيق. 

ويف اللغــة، الجمهــور يطــرب للعبــارات 
ــر يتســاهلون  ــة، ومســؤولو التحري الرنان
"باملناســبة  واســتطرد  األمــر".  يف 
عملت 11 سنة يف البي.بي.سي بلندن، وكنا 
نتفاصــح، ولكــن كانــت هنــاك الصرامــة 
لتلــك  التحريريــة  اإلخباريــة والخطــة 
املؤسســة، فهــذا قلــل مــن مخاطــر 

التفاصح".

عــن  للدفــاع  منــي  محاولــة  ويف 
صحفيِّــي اليــوم، قلــت لــه بحماســة 
ــال  ــور وق ــدع الجمه ــذي خ ــن ال "إذًا، م
بالعشــرات  تتســاقط  الطائــرات  إن 
املذيــع  إلــى  إشــارة  يف  كالشــجر؟ 
العــرب"  "صــوت  يف  ســعيد  أحمــد 
"هــذا  إجابتــه:  فكانــت   ،1968 عــام 
التــي  بأذنــي  ســمعته  الشــيء 
ســيأكلها التــراب.. التفاصــح والكــذب 
ــعيد..  ــد س ــد أحم ــم عن ــي قدي اإلعالم
ــدا النظــام،  ــارة وبروباغن كان إعــالم اإلث
فهــي  اللغــة  أمــا  مهنيــة.  ال  غــش 
ــحن.  ــل والش ــا التضلي ــرة وهدفه معاص
لديهــم  الصحفييــن  بعــض  واآلن 
يحشــرون  ولكنهــم  جيــدة،  مهنيــة 
العتيقــة  والعبــارات  املفــردات 

استعراضا للعضالت".

ــا-  ــار التــي ُيســمح -أخالقي وعــن األخب
"يف  قــال:  بإخفائهــا  للصحفــي 
أن  ىلع  الشــاهد  يحلــف  املحكمــة 
يقــول الحــق، كل الحــق، وال شــيء غيــر 
ــف  ــه يحل ــي يف مهنت ــق. والصحف الح
غيــر  شــيء  وال  الحــق  قــول  ىلع 
الحــق. فأيــن ضاعــت (وكل الحــق)؟. 
هــذه نعفــي منهــا الصحفــي، بمعنــى 
نقــول لــه: ال تكــذب، وقــد تضطــر إلــى 
بــدواع  إمــا  األشــياء  بعــض  إهمــال 

قانونية وإما ألسباب سياسية".

خــارج  تغــرِّد  هــل  األخيــر:  ســؤالي 
السرب؟

أجاب: نعم.
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ــة  ــو البرازيلي ــاو باول ــة س ــن والي تحتض
بعــُد  مكتشــف  غيــر  مهّمــا  أرشــيفًا 
مــن  واحــد  وهــو  العربيــة،  للصحــف 
عــّدة أرشــيفات مهملــة، تحــاول بعــض 
ىلع  واملحليــة  االتحاديــة  الجهــات 
ترتيبهــا  إعــادة  الواليــة  مســتوى 
ــيفات  ــذه األرش ــة ه ــا. وأهمي وترميمه
ــا  ــل أيض ــط، ب ــا فق ــت يف ِقدمه ليس
عــدة  ىلع  الضــوء  تســليطها  يف 
ــي،  ــرق العرب ــخ املش ــن تاري ــل م مراح
وتاريــخ العــرب يف البرازيــل وكيفيــة 

تفاعلهم مع قضايا املنطقة. 

يتجــاوز  ال  شــاّبة  دولــة  والبرازيــل 
ــي  ــي -كباق ــا، وه ــا الـــ470 عام عمره
دول القــارة األميركيــة- دولــة هجــرة، 
واألعــراق  األجنــاس  كل  مــن  فيهــا 

الذين جاؤوا ليستوطنوها.
 

واليــة  يف  العــام  "األرشــيف  يحــوي 
رســمية  هيئــة  -وهــو  باولــو"  ســاو 
ــرا  ــددا كبي ــة- ع ــة الوالي ــع حكوم تتب

من الصحف الناطقة بعدة لغات، 

هــذا  محتويــات  مــن  كبيــر  قســم 
بشــكل  محفوظــة  كانــت  األرشــيف 
ــا،  ــخ والجغرافي ســّيئ يف معهــد التاري
االهتمــام  وقلــة  العفــن  بــدأ  حيــث 
ــر.  ــي الكبي ــذا اإلرث التاريخ ــكان به يفت
وبمبــادرة مــن بعــض موظفــي أرشــيف 
الكميــات  هــذه  تــّم ســحب  الواليــة، 

وحفظها.

ــدرت  ــي ص ــان" الت ــة "لبن ــت صحيف كان
عام 1891، أول صحيفة عربية تصدر يف 
ــو،  ــاو باول ــيف س ــا أرش ــل ويضّمه البرازي
ــن  ــوا م ــرب كان ــى أن الع ــير إل ــا يش مم
املؤّسســين األوائــل، ليــس للصحافــة 
عــام،  بشــكل  للبــالد  بــل  وحســب، 
السياســية  املســتويات  كافــة  وىلع 

واالجتماعية واالقتصادية والثقافية. 
كانــت اململكــة البرتغاليــة قــد احتلَّــت 
البرازيل عام 1500، أي بعد سقوط األندلس 
بثمانية أعوام (1492)، وعملت ىلع نشر 
ــة  ــة العربي ــبعة بالثقاف ــا املش ثقافته
يف البــالد الجديــدة، إال أن هــذا مــّر 

بمراحل عديدة معقدة.

أول  تأّسســت   ،1808 العــام  وبحلــول 
البرازيــل"  "بريــد  برازيليــة  صحيفــة 

(Correio Braziliense)، لكن يف لندن،

أّسســها املهاجــرون األوائــل، فكانــت 
ــة وصــل بيــن هــذا الجيــل والجيــل  صل
الــذي تــاله وبيــن بلدانهــم األصليــة، 
إلــى أن فقــد الجيــل الثالــث لغــة آبائــه 
املجتمــع  يف  واندمــج  وأجــداده 
إلــى  إضافــة  الهجيــن،  البرازيلــي 
عوامــل أخــرى حديثــة، كتطــور وســائل 
والفضائيــات يف  واإلنترنــت  االتصــال 

العقدين األخيرين.

ــرت  ــد اندث ــة ق ــف العربي ــت الصح كان
ــيس  ــاوالت لتأس ــض املح ــتثناء بع باس
صحــف حزبيــة َعِمــل ىلع إصدارهــا 
ــض  ــع بع ــاون م ــرب بالتع ــطون ع ناش
كصحيفــة  البرازيلييــن،  الناشــطين 
"البيــان" الناطقــة باللغتيــن العربيــة 
والبرتغاليــة، والتــي صــدر منهــا بضعــة 
أّنهــا  إال   ،2007 عــام  أعــداد 
العــام  للتوقــف يف نفــس  اضطــرت 

لصعوبات عديدة.. مالية وتقنية.
 

س أرشيف ساو باولو عام 1892، بينما  ُأسِّ
أنشئ القسم العربي فيه عام 1985، إال أن 

تطويــره  عمليــة  وبــدء  توســعته 
يف  لتصبــح  محتوياتــه  وأتمتــة 
شــبكة  ىلع  الجميــع  متنــاول 
اإلنترنت؛ لم تبدأ إال منــذ العام 2012، أي 
ــذا  ــتقل له ــى مس ــص مبن ــد تخصي بع

الغرض.

ذاكرة الصحف 
العربية يف البرازيل

فيكتوريوس بيان شمس

يعدُّ أرشيف الصحف العربية يف 
مدينة ساو باولو البرازيلية مرجعا 

تاريخيا، لكونه صدر بعيدا عن سطوة 
االحتالالت التي كان يخضع لها الوطن 

العربي، وهو ما ضِمن له استقاللية 
وموضوعية.



صفحة من جريدة األصمعي العربية الصادرة يف البرازيل عام 1898 واملحفوظة يف أرشيف مدينة ساو باولو

خوســيه  "هيبوليتــو  مؤّسســها  ألن 
 (Hipólito José da Costa ) "داكوســتا
"جــواو  امللــك  لحكــم  معــارض 
الســادس" (João 6) الــذي نقــل مركــز 
حكمه إلى البرازيل عــام 1808، خوفا من 
أطمــاع نابليــون بونابــرت يف شــبه 
لــم  أن حكمــه  إال  اإليبيريــة،  الجزيــرة 
يســتمر بعــد هــذا طويــًال، حيــث نالــت 
البرازيــل اســتقاللها عــن البرتغــال عــام 
1822، لتنتعــش الصحافــة فيمــا بعــد 
ــن  ــف، لك ــن الصح ــد م ــق العدي وتنطل

من داخل البرازيل هذه املّرة.

مــن  العــرب  خــروج  فتــرة  كانــت 
ــبانيا  ــال وإس ــالل البرتغ ــس واحت األندل

ألميركا الالتينية بعدها بسنوات 

العربــي  العالــم  ثــم خضــوع  قليلــة، 
للحكــم العثماني منــذ العــام 1516، فترة 
والثقافيــة  الديمغرافيــة  املتغيــرات 
الكبــرى، حيــث بــدأت الهجــرات مــن 
ــم  ــاه العال ــا باتج ــيا وإفريقي ــا وآس أوروب

الجديد.

وهكــذا كان العــرب -وقــد ســبقتهم 
ثقافتهــم- مــن املؤّسســين األوائــل. 
يشــهد ىلع ذلــك عــدد كبيــر مــن 
الصحــف املطبوعــة يف واليــة ســاو 
عشــر،  التاســع  القــرن  يف  باولــو 
كصحيفــة "األصمعــي" التــي صــدر أول 
 ،1898 العــام  بدايــات  يف  أعدادهــا 
ــبحة لتصــدر "األفــكار"  ثــم كــّرت السُّ

و"اُملناظر" و"الوطن" و"املنارة" 

وغيرهــا  و"الحديقــة"،  و"امليــزان" 
الكثيــر. هــذا يف ســاو باولــو، وهــذا مــا 

يحتفظ به أرشيفها.

لكــن العامليــن بهــذا األرشــيف مثــل 
ــة  ــي" املســاِعدة اإلداري ــا فايترون "ليجي
يف  التقنــي  التدريــب  مكتــب  يف 
وزميلهــا  العامــة،  املحفوظــات 
ــو" يؤكــدان أن "أرشــيف  "خوســيه روبرت
الصحــف العربيــة املحفــوظ يف ريــو 
دي جانيــرو هــو األكبــر واألضخــم"، رّبمــا 
ألن هــذه الواليــة كانــت حتــى وقــت 
تقــول  البرازيــل.  عاصمــة  قريــب 
ل  األرشــيف يشــكِّ إن هــذا  فايترونــي 
البرازيــل  ذاكــرة  مــن  مهّمــا  جــزءا 

وتاريخها، وإنهم ما زالوا يستقبلون 
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يف  الصــادرة  القديمــة  الصحــف 
حيــث  املتبّرعيــن،  مــن  البرازيــل 
وإضافتهــا  أرشــفتها  ىلع  يعملــون 
إلــى املحفوظــات، إال أنهــم يعانــون 
ــاج  ــث تحت ــة، حي ــكلة الترجم ــن مش م
ــار  ــد جّب ــى جه ــيف إل ــات األرش محتوي

لفرزها حسب تاريخ ومكان صدورها.

يحتــوي األرشــيف أيضــا ىلع عــدد مــن 
الصحــف العربيــة التــي كانــت تصــدر 
"لســان  كصحيفــة  البرازيــل  خــارج 
يف  تصــدر  كانــت  التــي  العــرب" 
ــان"  ــام 1895، و"لبن ــل ع اإلســكندرية قب
التي بدأت بالصدور منذ عام 1891، و"لسان 
الحــال" أيضــا مــن بيــروت، وقــد صــدرت 
ــود  ــث يع ــا، حي ــن عام ــن ثالثي ــر م ألكث
ــخ بعــض األعــداد املحفوظــة يف  تاري
األرشــيف إلــى العــام 1896، إضافــة إلــى 
ــت  ــي كان ــركا" الت صحيفــة "كوكــب أمي
ــوّزع يف عــّدة  ــورك، وت تصــدر مــن نيوي
ــذ  ــة من ــات البرازيلي ــدان، منهــا الوالي بل

عام 1895.

بهــذا املعنــى، فقــد ترافــق صــدور 
مــع  البرازيــل  يف  العربيــة  الصحــف 
ــن  ــة، لك ــف البرازيلي ــدم الصح ــدور أق ص
ــف  ــي مختل ــي وتاريخ ــن سياس يف زم
ــم  ــث كان العال ــر، حي ــن الحاض ــن الزم ع
ــالالت  ــم احت ــت حك ــرزح تح ــي ي العرب
متعــّددة، وهــي توّثــق وتــؤّرخ ملراحــل 
إليهــا  العــودة  الضــروري  مــن  أصبــح 
مــن  شــابها  مــا  وغربلــة  لدراســتها 
الحقــة  مراحــل  وتزويــر يف  تحريــف 
ــة  ــة األنظم ــق وأمزج ــا يتواف ــرة بم كثي
ألن  العربــي،  العالــم  يف  الحاكمــة 
يف  الصحــف  هــذه  صــدور  كثافــة 
أن  ىلع  يؤّشــران  وتنّوعهــا  الخــارج 
مســاحة الحريــة تحــت حكــم االحتــالل 
يف  صدورهــا  وأن  ضيقــة،  كانــت 
اســتقاللية  لهــا  َضِمــن  الخــارج 
تكــون  ألن  تؤهالنهــا  وموضوعيــة 

مرجعا تاريخيا يؤخذ بعين االعتبار.



صحفّيان يوقعان 
بـ"كل رجال الرئيس"

حسين علوان

يحكي فيلم "كل رجال الرئيس" 
(All the President’s Men) عن 
وسائل الصحافة االستقصائية 

التي اتبعها صحفيان يف 
جريدة "واشنطن بوست"، وأّدت 

إلى استقالة الرئيس ريتشارد 
نيكسون عام ١٩٧٤.
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بمســتوى  االســتقصائية  الصحافــة  ترتبــط  مــا  غالبــا 
الديمقراطيــة التــي تتيحهــا الــدول. ومــن شــأن ذلــك النــوع 
الصحفييــن  أمــام  املجــال  يفســح  أن  الصحافــة  مــن 
ــر مــن عمــل الساســة، وإعــالم  ــراب أكث االســتقصائيين لالقت

لوا إليها. املواطنين باملعلومات التي توصَّ

وســط  يف  الصحفــي  العمــل  وجــود  أهميــة  وتظهــر 
ديمقراطي جليــة يف الفيلــم األميركي الذي أنتــج عام 1976 

 .(All the President’s Men) "بعنوان "كل رجال الرئيس
كارل  همــا  أميركييــن  صحفّييــن  عــن  الفيلــم  يحكــي 
صحيفــة  يف  يعمــالن  كانــا  وودوارد،  وبــوب  برنســتين 
مســتهل  يف  املرموقــة  األميركيــة  بوســت"  "واشــنطن 
ــف  ــاهما يف الكش ــرين، وس ــرن العش ــن الق ــبعينيات م الس
عــن أكبــر فضيحــة فســاد سياســي يف تاريــخ الواليــات 
ــن  تمكَّ "ووترغيــت".  بفضيحــة  واملعروفــة  املتحــدة 
ــس  ــورط الرئي ــات ت ــن إثب ــن م ــل والبراهي ــان بالدالئ الصحفيَّ
عــام  نيكســون  ريتشــارد  والثالثيــن  الســابع  األميركــي 
ــة التنصــت ىلع املكتــب الرئيســي للحــزب  1972 يف محاول
ــول  ــوري) ح ــزب الجمه ــه (الح ــس لحزب ــي املناف الديمقراط
حملــة االنتخابــات الخاصــة بتجديــد منصبــه لفتــرة رئاســية 

ثانية.

كارل  الصحفــي  دور  هوفمــان  داســتن  املمثــل  جســد 
بــوب  الصحفــي  شــخصية  كانــت  حيــن  يف  برنســتين، 
وودوارد مــن نصيــب املمثــل واملخــرج روبــرت ريدفــورد. 
وقــد برعــا كالهمــا يف أداء دور الصحفييــن، خصوصــا إذا 
للسياســة  لفــورد توّجهــات نقديــة مناهضــة  أن  علمنــا 
األميركيــة، ظهــرت بوضــوح يف كثيــر مــن أعمالــه، كفيلمــه 
يوجــه  الــذي   ،2007 عــام  للحمــالن"  "أســود 
فيــه نقــدا للحكومــة األميركيــة التــي كانــت قــد بــدأت مــا 
أســمتها "الحــرب ىلع اإلرهــاب"، وفيلــم "أيــام الكونــدور 

الثالثة" عام 1975، وغيرهما.

ــق  ــة "املنط ــن مجل ــدد 22 م ــور يف الع ــه املنش يف مقال
والكلمة" الصادر يف يونيو/حزيران 2001، يقول سيلفيو 

ــة واإلعــالم  ويســبورد األســتاذ املســاعد يف قســم الصحاف
دور  ىلع  مؤكــدا  نيوجرســي  يف  روتجــرز  بجامعــة 
ــل الصحفــي: "لعــب  ــم العم ــت دعائ ــة يف تثبي الديمقراطي
املراســلون دورا دقيقــا يف عقــد الســبعينيات بالكشــف 
عــن الفضيحــة السياســية األكبــر يف الواليــات املتحــدة 
ــب  ــة. تعقَّ ــة الثاني ــرب العاملي ــت الح ــي تل ــرة الت ــد الفت بع
ــى  ــرة يف مبن ــرقة صغي ــر س ــت أث ــنطن بوس ــو واش صحفي
ــض. أدى  ــت األبي ــى البي ــوا إل ــى وصل ــت، حت ــب ووترغي مكات
ــيوخ،  ــس الش ــات يف مجل ــراء تحقيق ــى إج ــر إل ــذا التقري ه
وبالنهايــة إلــى اســتقالة الرئيــس ريتشــارد نيكســون. كانــت 
ــس  ــي تعك ــرآة الت ــي امل ــت ه ــة ووترغي ــة يف حال الصحاف
ــة،  ــه للديمقراطي ــة) تقديم ــا (الصحاف ــن له ــا يمك ــل م أفض
لــت إلــى اتجــاه  ــة تحوَّ وهــو محاســبة الســلطة.. هــذه اَملهمَّ
الســنوات  ويف  املتحــدة.  الواليــات  صحــف  تحريــر  يف 
الالحقــة، تمتَّعــت مهنــة الصحافــة بمســتوى عــاٍل مــن 
يف  الطــالب  عــدد  ملحــوظ  بشــكل  وارتفــع  دقيَّــة،  الصِّ

كليات الصحافة".

وُيظهــر الفيلــم التحديــات الكبيــرة التــي واجهــت صحفيــي 
"واشــنطن بوســت" يف ظــل ظــروف غامضــة للقضيــة، 

ومعلومات شحيحة تم التكتم عليها من قبل 
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شــخصيات  ومنهــم  املتورطيــن، 
مقربة من مصادر القرار السياسي.

والفيلــم مبنــي ىلع وقائــع القصــة 
الحقيقيــة التــي صاغهــا الصحفّيــان 
كتابيــن  يف  ووودوارد  برنســتين 
منفصليــن همــا "كل رجــال الرئيــس" 
عــام 1974، و"األيــام األخيــرة" عــام 1976. 
الروائــي  الســيناريو فقــد كتبــه  أمــا 
ــذي  ــان ال ــام غولدم ــت ولي والسيناريس
فــاز بجائزتــي أوســكار عــن أعمالــه، 
ومنهــا أوســكار أفضــل ســيناريو عــن 
روبــرت  كان  وقــد  الفيلــم.  هــذا 
ــم- ىلع اتصــال  ريدفــورد -بطــل الفيل

بالصحفيَّين حينما كتبا تجربتيهما 

ــرد  ــام بس ــا ىلع االهتم ــك، وحثهم تل
التــي  الصحفيــة  التحقيــق  طــرق 
املعلومــات،  للحصــول ىلع  اتبعاهــا 
أكثــر مــن االهتمــام بســرد تفاصيــل 
جــاء  وبالفعــل  الفضيحــة.  قصــة 
الفيلــم متوافقــا مــع تلــك الرؤيــة التــي 
صبَّهــا غولدمــان ىلع الــورق، حيــث 
ــا نجــد أنفســنا نعيــش مــع  ســرعان م
أبطــال الفيلــم يف مكاتــب صحيفــة 

"واشنطن بوست".

مصداقّيــة،  أكثــر  املشــاهد  ولتكــون 
جــي  "أالن  الفيلــم  مخــرج  حــرص 
ر املشــاهد يف مكاتــب  بكــوال" أن ُتصــوَّ

الصحيفة األصلية، وكان له ذلك. 

بيــن  الفيلــم  انتقلــت مشــاهد  كمــا 
وشــوارع  كاليفورنيــا  أســتديوهات 
األميركيــة  العاصمــة  يف  وأماكــن 
بالقصــة  عالقــة  لهــا  واشــنطن؛ 

األصلية.
 

التصويــر وســط أكــوام األوراق واآلالت 
واملوظفيــن  والصحفييــن  الكاتبــة 
ــنا  ــس بأنفس ــا نتلم ــن، جعلن واملديري
ــر  ــا آخ ــا، وحين ــرعة يف األداء حين الس
ــة  ــت، إضاف ــا للوق ــرورا كئيب ــؤا وم تباط
التــي تحتــاج ترتيبــا  الفوضــى  إلــى 
إدارات  بيــن  والتضــارب  وتنســيقا، 
تقليديــة وأخــرى متمــردة تعتمــد ىلع 
املجازفــة وعــدم التهيــب مــن النتائــج 

غير املحسوبة، لنرى كيف تمّكن 
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ــر  ــان مــن اســتخدام أســاليب غي صحفّي
املعلومــة  ىلع  للحصــول  تقليدّيــة 
ــل  ــة عم ــالن يف بيئ ــا يعم ــم أنهم رغ

تقليدية.
 

حــرص كاتــب الســيناريو ىلع أن تتركــز 
بذلــه  مــا  حــول  الفيلــم  حبكــة 
ــرة، وىلع  ــود كبي ــن جه ــان م الصحفي
يف  اّتبعــاه  الــذي  األســلوب  إبــداء 
عملهمــا االســتقصائي، وهــو أســلوب 
يركــز ىلع االهتمــام بالتفاصيــل مهمــا 
كانــت صغيــرة، ومللمــة خيــوط قضيــة 
يف  يبــدو  كمــا  بأهميتهــا.  يؤمنــان 
ــتقصائي  ــي االس ــع الصحف ــم تتّب الفيل

لحدسه الشخصي كسمة بارزة من 

ــال  ــقصائية، فض ــة االس ــمات الصحاف س
اليــأس،  ومقاومــة  املطاولــة  عــن 

والبراعة يف تنسيق وربط النتائج.

ونــرى خــالل أحــداث الفيلــم بعــض 
االســتقصائية،  الصحافــة  قواعــد 
كالعمــل بــروح الفريــق، وإطــالع املحــرر 
بــأول  أوال  التفاصيــل  املســؤول ىلع 

واالستنارة برأيه.
 

الفيلــم  يف  املســؤول  املحــرر  بــدا 
قاســيا وصارمــا، ملــا للتــورط يف قضايــا 
كهــذه مــن أثــر خطيــر ىلع ســمعة 
ظهيــرا  كان  لكنــه  الصحيفــة، 

للصحفيَّين حينما رأى إشارات تبين 

الدعــم  صــدق مــا يفترضانــه.. هــذا 
مضــي  يف  كبيــر  بشــكل  ســاهم 
تحقيقهمــا.  يف  قدمــا  الصحفييــن 
كمــا يؤصــل الفيلــم لسياســة عــدم 
ــد  ــد التأك ــدا إال بع ــات أب ــر املعلوم نش
تمامــا مــن صدقيتهــا، وامتــالك الدالئــل 
ــة  صحَّ تثبــت  التــي  والبراهيــن 

االفتراضات.

ويعــدُّ الفيلــم مرجعــا مهمــا للصحفــي 
االســتقصائي فيمــا يتعلــق بحمايــة 
مصــدره، فمثــال لــم يذكــر الفيلــم وال 
الكتابــان اللــذان صــدرا وتحدثــا عــن 
هــذه الفضيحــة؛ مــن هــو املســؤول 

الحكومي الذي كان يمّد الصحيفة 
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واملفاتيــح  والخيــوط  باملعلومــات 
ــم ُيعــرف هــذا  للســير ىلع هديهــا، ول
املصــدر -الــذي تبيــن أنــه كان نائبــا 
التحقيقــات  مكتــب  يف  ملديــر 
بعــد  إال  (أف.بــي.آي)-  االتحــادي 
خــارج  فيهــا  كان  طويلــة،  ســنوات 

دائرة الخطر.

الصحافــة  أن  الفيلــم  بيَّــن 
االســتقصائية ليســت مجــرد تســريبات 
فيبــدأ  الصحفــي  يــد  إلــى  تصــل 
نشــَرها، بــل هــي علــم قائــم بذاتــه، أو 
كمــا يقــول مديــر شــبكة الصحافــة 
ــن  ــد كابل ــة ديف ــتقصائية العاملي االس
"نهــج منّظــم لحــدس يتطّلــب الغــوص 
يف العمــق، والبحــث الفعلــي الــذي 
ــة  ــه، إضاف ــي بنفس ــه الصحف ــوم ب يق
إلــى التغطيــة الصحفيــة، بحيــث يتبــع 
الصحفــي أســلوبا علميــا يف البحــث 
ــار  ــة واختب ــع فرضي ــدا ىلع وض معتم
ــق  ــن الحقائ ــد م ــا، والتأّك ــدى صحته م
املحيطــة بالفرضيــة، ونبــش األســرار 
العدالــة  ركائــز  ووضــع  املغمــورة، 
ثــم  واملســاءلة،  االجتماعيــة 
للتســجيالت  املفــرط  االســتخدام 
املعلنــة التــي تكــون يف العــادة ىلع 
شــكل بيانــات". وذلــك مــا قــام بــه 
بوســت"  "واشــنطن  صحفّيــا  تمامــا 
فضيحــة  عــن  كشــفهما  أثنــاء 

"ووترغيت". 

املخــاوف  تجــاوز  مــن  نــا  تمكَّ كمــا 
كانــت  التــي  التهديــدات  وتجاهــل 
يف  املتورطيــن  مــن  تصلهمــا 
لــه  يتعــّرض  أمــر  وهــو  الفضيحــة، 
ــر مــن الصحفييــن االســتقصائيين  الكثي
الذيــن يســبرون أغــوار قضايــا مســكوت 

عنها.

أمــا نجــاح الصحيفــة يف إثبــات مــا 
افترضــه صحفياهــا فهــو ليــس انتصــارا 
لهــا فحســب، بــل انتصــارا للصحافــة 
كســلطة رابعــة، وتأسيســا للصحافــة 

االستقصائية وأصولها، ونهوضا بها.
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السرد متأرجحا بين 
الصحافة والرواية

غدير أبو سنينة

رغم أنهم اشتهروا عامليا بسبب 
أعمالهم الروائية، فإن الكثيرين منهم 

جاؤوا من خلفيات صحفية، إذ ثمة 
خيوط مشتركة بين سرد القصة 

اإلخبارية وتلك املتخيلة. 

بعضهــم بــدأ صحفيــا قبــل أن ينخــرط 
ــم الروايــة، والبعــض اآلخــر كان  يف عال
لكتابــة  قلمــه  طــريف  يشــذب 
وأخــرى  تــارة،  الصحفيــة  املقــاالت 

لكتابة الرواية.

غارســيا  وغابرييــل  معلــوف  أميــن 
وإرنســت  ديكنــز  وتشــارلز  ماركيــز 
الوجــوه  مــن  وغيرهــم  همنغــواي 
ــن خلفيــات  ــاؤوا م ــارزة، ج ــة الب األدبي
صحفيــة قبــل أن يغرقــوا تمامــا يف 
ــة. فهــل مــن عالقــة  عواملهــم الروائي
والســرد  الصحفــي  الســرد  بيــن 

الروائي؟

اإلخبــاري  التقريــر  إن  ماركيــز  يقــول 
قصــة واقعيــة، بــل إنــه َيعتبــر التقريــر 
أدبيــا.  جنســا  ذاتــه  بحــد  اإلخبــاري 
ويف هــذا التعريــف جــزء كبيــر مــن 
يف  الصحفــي  نجــح  إذا  الحقيقــة 
كتابــة قصتــه الخبريــة، مســتفيدا مــن 
تحــوي  التــي  الروائــي  البنــاء  أدوات 
ومكانــا  وزمانــا  وأشــخاصا  أحداثــا 

حقيقيين وأسلوبا تشويقيا، ولكن 

الصحفــي  يراهــا  التــي  بالكيفيــة 
ــر  ــا بهــا جمــود التقري مناســبة، محّطم

اإلخباري.

الصحافــة  مصطلــح  بــرز  فقــد  لــذا، 
اهتمامهــا  ينصــّب  التــي  الروائيــة 
ــة يف  ــت الباحث ــاري فانوس ــب م بحس
لوفــان  بجامعــة  الروائيــة  الصحافــة 
ىلع  بروكســل،  يف  الكاثوليكيــة 
ــة  ــى الرواي ــرب إل ــص األق ــم القص تقدي
الصحافــة  قصــص  مــن  الخياليــة 
أســاليب  يف  األقــل  ىلع  الواقعيــة، 
املرجــو  الواقــع  وطبيعــة  الكتابــة 

نقله.

بكونهــا  الروائيــة  الصحافــة  وتعــرَّف 
النــوع الــذي يأخــذ تقنيــات الروايــة 
الواقعيــة،  الكتابــة  ىلع  ويطّبقهــا 
ــا  ــرا عميق ــرد تقري ــب الس ــا يتطل بينم
ومعقــدا وتقديــرا للقصــة اإلخباريــة، 
البنيويــة  التقاليــد  مــن  انطالقــا 
واالســتخدام  اليوميــة،  لألخبــار 

اإلبداعي للغة .

الخيــوط  مــن  الكثيــر  وجــود  ورغــم 
ــة  ــن الروائي ــن الكتابتي ــع بي ــي تجم الت
فروقــا  هنــاك  فــإن  والصحفيــة، 
ــن  ــل م ــن ال تجع ــن النوعي ــعة بي شاس
أي صحفــي روائيــا وال العكــس، إال إذا 
كانــا (الصحفــي والروائــي) يتمتعــان 
ــا  ــرة. وربم ــة بالخب ــة املصقول باملوهب
ــن  ــض الصحفيي ــات بع ــاهمت خلفي س
يف توســيع مــدى تجاربهــم وزيــادة 
ــن  ــة م ــوف مختلف ــم ىلع صن اطالعه
ــام  ــن اقتح ــم م نه ــا مكَّ ــع، مم املجتم
ــي  ــي املغرب ــن الروائ ــة. لك ــم الرواي عال
ــد  ــة ق ــد أن الرواي ــري يؤك ــد الكبي أحم
ــا  ــة إحداه ــات متنوع ــن خلفي ــي م تأت
الصحافــة  بيــن  مقاربــا  الصحافــة، 
الواقــع  مســتوى  ىلع  والروايــة 
ومســتوى  واالســتقاللية  والخيــال 
األســلوب واألثــر، ليصــل إلــى نتيجــة 
يكــون  أن  إمــا  الروائــي  أن  مفادهــا 
روائيــا أو ال يكــون، ســواء أتــى إلــى 
ــن  ــة أو م ــة الصحفي ــن الكتاب ــة م الرواي
األرض.  تحــت  املناجــم  يف  العمــل 
مــن  العديــد  "ربمــا  الكبيــري  يقــول 
أن  يحلمــون  وغيرهــم  الصحفييــن 
الروائــي  لكــن  روائييــن،  يصبحــوا 
يتفــرغ  أن  إال  يحلــم  ال  الحقيقــي 

للقراءة والكتابة" .

ــرز ىلع الســاحة  ــاب األب ــن الكت مــن بي
اللبنانــي  والعامليــة،  العربيــة 
الفرنســي أميــن معلــوف الــذي بــدأ 
حياتــه املهنيــة يف صحيفــة "النهــار" 

األسبوعية بلبنان، حيث عمل 
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ى خاللها  مراســال لها ملدة 12 عاما، غطَّ
ــدان،  ــن البل ــر م ــدد كبي ــا يف ع أحداث

منها الثورة اإليرانية وحرب فيتنام.

بســبب  فرنســا  إلــى  هجرتــه  بعــد 
الحرب األهلية اللبنانية عام 1975، واصل 
يف  دوليــا  صحفيــا  عملــه  معلــوف 
"النهــار"، قبــل أن يصبــح رئيــس تحريــر 
مجلــة "أفريقيــا الشــابة". عــرف عــن 
معلــوف براعتــه يف كتابــة الروايــة 
ممــا  تشــويقي،  بقالــب  التاريخيــة 
عملــه  بيــن  الربــط  إلــى  يقودنــا 
الروايــة  بقــصِّ  ملتــزم  كصحفــي 
الروايــة  وكتابتــه  بأمانــة،  اإلخباريــة 
األحــداث  إلــى  اســتنادا  األدبيــة 
التــي  للوقائــع  واحترامــا  التاريخيــة، 
حدثــت فعــال يف الفتــرات التــي كتــب 

عنها، دون الخروج عن منطقية 

ــات  ــخ يف كتاب ــع التاري ــخ. إن تتب التاري
األحــوال  مــن  بحــال  ــر  يذكِّ معلــوف 
الكتابــة  يف  (التاريــخ)  بتتبعــه 
الطريــق  اختــالف  رغــم  الصحفيــة، 
الحقــا، إذ يدخــل الخيــال ىلع الروايــة 
إلــى  بالولــوج  لــه  ُيســمح  ال  بينمــا 

التقرير اإلخباري.

معــه  أجرتهــا  التــي  املقابلــة  ويف 
قنــاة "فرانــس 24" يف برنامــج "ضيــف 
ومســيرة" عــام 2012، قــال معلــوف إنه 
ىلع  انفتــاح  الصحافــة  أن  يعتقــد 
كان  بيــٍت  مــن  أتــى  وإنــه  العالــم، 
للصحافــة فيــه مــكان، بــل إن والــده 
ــك صحيفــة كتــب فيهــا هــو  كان يمتل
ــغ مــن العمــر  ــن بل نفســه مقــاالت حي
16 عامــا، إذ كان لديــه اهتمــام منــذ 

صباه بما يحدث يف العالم، وكان 

مــن الطبيعــي أن يعمــل يف مهنــة 
باهتمــام  مارســها  التــي  الصحافــة 

ولذة، حسب تعبيره.
 

حيــاة  يف  الروائيــة  الكتابــة  جــاءت 
معلــوف بعــد امتهانــه الصحافــة، إذ 
مــا  ســرعان  أنــه  إال  كرغبــة،  بــدأت 
شــهرته  باتــت  حتــى  احترفهــا، 
الصحفيــة.  شــهرته  تفــوق  كروائــي 
وقــد تفــرَّغ معلــوف للكتابــة اإلبداعيــة 
رافــق  الــذي  النجــاح  عقــب  تمامــا 

روايته "ليون اإلفريقي".

ولــم يكــن معلــوف الروائــي الوحيــد 
الــذي آثــر اللجــوء إلــى الفضــاء الحــر 
الــذي تمنحــه لــه الكتابــة الروائيــة، 

بعكس الرواية الصحفية التي 
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"أفضل مهنة يف العالم"

"اضطهاد املهنة"

ــة  ــود األخالقي ــن القي ــر م ــع لكثي تخض
واملهنية.

وتأكيــدا لقــول الكبيــري ســابقا مــن أن 
أن  إال  يحلــم  ال  الحقيقــي  "الروائــي 
فقــد  والكتابــة"،  للقــراءة  يتفــرغ 
تعامــل بعــض الروائييــن مــع الصحافــة 
ــة  ــة الكتاب ــع ملك ــارض م ــر يتع كعنص

الروائية يف بعض األحيان.

جــورج  مــع  الشــهيرة  مقابلتــه  يف 
باريــس  "ذي  مجلــة  يف  بليمبتــون 
ريفيو" عام 1958، تحدث الروائي األميركي 
ــدو  ــة تب ــن عالق ــواي ع ــت همنغ إرنس
مركبــة بيــن نظــام الروائــي وإشــكاليات 
أو  واالقتصــادي،  العاطفــي  االســتقرار 
مخاطــر االنتمــاء السياســي التــي يعبــر 

عنها الروائي يف أعماله األدبية.

يف ذات املقابلــة، أوضــح همنغــواي 
انتباهــا  الصحافــة  تتطلــب  كيــف 

وتشغل حيزا ذهنيا يف عقل 

يتحــول  أن  يمكــن  الــذي  املبــدع 
لإلبــداع  عائقــا  اإلنتاجــي  نظاُمــه 
ــة  ــد أن "الصحاف ــت. ويؤك ــي البح األدب
بعــد أن تصــل إلــى مرحلــة معينــة، 
ــي  ــر ذات ــى تدمي ــول إل ــن أن تتح يمك

يومي لكاتب مبدع جدي".

بــاذورا،  ليونــاردو  الكوبــي  الروائــي 
الحائز ىلع جائزة أميرة أستورياس 2015،  
قــرر عــام 1989 أن يتــرك عمله كمراســل 
وأن  متمــرد"،  "شــباب  صحيفــة  يف 
ــة "ال غاســيتا"  ينتقــل للعمــل يف مجل
الكوبيــة، ليــس فقــط بحثــا عــن أجــواء 
ليتجنــب  بــل  الثقافيــة،  الصحافــة 
الوقــوع تحــت ضغــط الكتابــة اليوميــة. 
هــذا الضغــط الــذي كان يــزداد كلمــا 
ســلَّم تقريــرا صحفيــا، إذ كان يفكــر يف 
ــر  ــي، دون أن ينك ــر التال ــة التقري طبيع
فضــل الصحافــة يف إغنــاء تجربتــه، 
وقتــه  كل  اســتهلكت  أنهــا  رغــم 
ــي يف  ــه الروائ ــت قلم ــره وجعل وتفكي
ســبات أحيانــا، ليتــرك الصحافــة متأثــرا 
ــآراء همنغــواي أيضــا، ويشــعر بتحــرره  ب

مما أسماه "اضطهاد املهنة".

ــاب آخــرون  ــة أخــرى، راوح كتَّ ــن ناحي م
واإلبداعيــة،  الصحفيــة  الروايــة  بيــن 
بيــن  بتناقــض  يشــعروا  أن  دون 

النوعين.

تميــز  العاملــي،  املســتوى  فعلــى 
اإلنجليــزي تشــارلز ديكنــز يف عملــه 
التــي  الروائيــة  وبكتاباتــه  الصحفــي 
نشــر كثيــرا منهــا بشــكل متسلســل 
أتــاح لــه عملــه  يف الصحــف. وقــد 
الصحفــي االطــالَع ىلع شــؤون النــاس 
التقــاط  والتقــرب منهــم، فبــرع يف 
ــص  ــكل قص ــا ىلع ش ــار وكتابته األخب
حــد  ىلع  والنقــاد  القــراء  تجــذب 
ســواء، وكانــت التجــارب التــي عايشــها 
ــي  ــه الت ــرة يف روايات ــه حاض يف عمل
أظهــرت بــؤس األحــوال االجتماعيــة 

واالقتصادية يف زمنه.

تمكــن  نفســه،  املنــوال  وىلع 
الكولومبــي غابرييــل غارســيا ماركيــز 
كتابتــه  يف  تــوازن  تحقيــق  مــن 
الصحفيــة والروائيــة، وكانــت حياتــه 

مزيجا منهما.
 

"ال  املنشــور يف جريــدة  مقالــه  يف 
نسيون" الكوستاريكية (18 أبريل/نيسان 
2014)، تحــدث بابلــو منديليفتــش عــن 
ــز، إذ  ــات ماركي ــن يف كتاب ــزج النوعي م
قصتــه  جانــب  إلــى  األخيــر  نشــر 
"إل  جريــدة  يف  الثالثــة"  "االســتقالة 
مقاالتــه   ،1947 عــام  إســبيكتاذور" 
الكولومبيــة،  الصحــف  يف  األولــى 
ــه  ــي ذروت ــه الصحف ــغ إنتاج ــا بل وبينم
يف الخمســينيات مــن القــرن املاضــي، 
ــام 1982.  ــآلداب ع ــل ل ــزة نوب ــاز جائ ح
ماركيــز  أنشــأ  التســعينيات  ويف 
هــي  للصحافــة  دوليــة  مدرســة 
اإليبروأميركيــة  الصحافــة  "مؤسســة 
الحديثــة"، وأدار مجلــة "تغيُّــر"، وألَّــف 

ثالثة كتب غير روائية.



تعامــل  إلــى  منديليفتــش  ويشــير 
ــي،  ــس أدب ــة كجن ــع الصحاف ــز م ماركي
أمــا عــن رواياتــه فقــد قــال ماركيــز 
نفســه: "لــن تجــدوا يف رواياتــي شــيئا 

ال يرسي يف الواقع".

عــام 1988، أعــاد أليكــس غريخيلمو يف 
صحيفــة "إلباييــس" نشــر قصــة كتبهــا 
ــالل  ــة خ ــه الصحفي ــز يف بدايات ماركي
يف  لصحفييــن  عمــل  ورشــة 
ــز  ــاس". يذكــر ماركي ــا دي إندي "كارتاخين
كيــف توجــه ذات يــوم إلــى جريــدة "إل 
الصحفــي  وقابــل  أونيفرســال"، 
بمدرســته  تأثــر  الــذي  الكولومبــي 
يقــول  ســاباال"..  مانويــل  "كليمنــت 
ماركيــز: "أخبرتــه أننــي أريــد العمــل 
ــن يف إل  ــي نشــرت قصتي ــاك، وأنن هن
إســبيكتاذور يف بوغوتــا، واكتشــفت 
أنــه كان قــد قرأهمــا. قــال لــي: اجلــس 
واكتــب خبــرا.. قــرأه بعــد ذلــك ثــم 
الخبــر  ليكتــب  جلــس  ثــم  شــطبه، 
املشــطوبة.  الســطور  بيــن  بنفســه 
نفــس  أعــاد  الثانــي  الخبــر  يف 
ــع،  ــن دون توقي ــَر الخبري ــة.. َنش العملي
ــاذا  ــر مل ــا أفك ــا وأن ــُت أيام ــا قضي بينم
اســتبدل هــذا بــذاك؟ وكيــف كتبــه 
هــو.. الحقــا، أصبــح يشــطب لــي جمــال 
لــم  يــوم  إلــى  وصلنــا  حتــى  أقــل، 
يشــطب لــي فيــه شــيئا أبــدا.. ُيفتــرض 
أصبحــت  أننــي  اللحظــة  تلــك  مــن 

صحفيا". 

ــز أيضــا جــدارا مخصصــا يف  ــر ماركي ذك
جريــدة "إل أونيفرســال"، كانــت تعــرض 
تحتهــا  ُوضعــت  التــي  الُجمــل  فيــه 
ىلع  احتوائهــا  بســبب  خطــوط 
يســمى  املــكان  ذلــك  وكان  أخطــاء، 
يخجــل  الجميــع  وكان  العــار"،  "جــدار 

من النظر إليه.

وعــن بداياتــه الصحفيــة يؤكــد ماركيــز 
ــن  ــيئا ع ــيئا فش ــلم ش ــد الس ــه صع أن
طريــق الكثيــر مــن العمــل يف مختلــف 

األقسام، حتى أنه عمل مراسَل 
ىلع  أطلقــه  وصــف  وهــو  "حريــر"، 

املراسل الذي يقوم بعمله بفّنّية.
عــام 1996، كتــب ماركيــز نصا مــن 2700 
يف  مهنــة  "أفضــل  بعنــوان  كلمــة 
العالــم"، ألقــاه يف لــوس أنجلــوس يف 
العامــة  للجمعيــة  الـــ52  الذكــرى 
للصحافــة،  "إنترأميركانــا"  لرابطــة 
أهــم  مــن  اليــوم  أصبحــت  والتــي 
وبــه  الصحافــة،  كليــات  مصــادر 
يســتحضر الجــو الــودِّي يف الصحــف 
كان  حيــث  األربعينيــات،  نهايــة 
ــف، وكان  ــة األضع ــو الحلق ــل ه املراس
هــو املتــدرب والبــاذل جهــدا يف ذات 
مقنعــة  كتاباتــه  لتكــون  الوقــت 

تجذب اآلراء.

الكولومبيــة،  بارانكيــا  مدينــة  ويف 
الصحفــي  الروتيــن  ماركيــز  مــزج 
ــت أعمــل  ــي، يقــول: "كن ــداع األدب باإلب
صباحــا يف تحريــر إل هيرالــدو.. أتنــاول 
غذائــي إن اســتطعت وأيــا كان، لكننــي 
ــل  ــن قب ــى م ــت أدع ــب كن ىلع األغل
األصدقــاء والسياســيين. يف املســاء، 

كنت أدوِّن "الزرافة"، مقالتي 

حســب  آخــر  نــص  وأي  اليوميــة، 
املناسبة". 

باســم  مذيــال  العمــود  هــذا  ظهــر 
"سبتيموس"، املستوحى من رواية 

"السيدة داالوي" لفرجينيا وولف.

ويــرى منديليفتــش أن علينــا النظــر 
إلــى ماركيــز كصحفــي يكتــب الروايــات، 

وروائي يحكي القصص الواقعية.

ــد  ــان عب ــب إحس ــرز الكات ــر، يب يف مص
ــت  ــة عمل ــليل عائل ــو س ــدوس، وه الق
بالصحافــة، بــل كانــت أمــه روز اليوســف 
مــن أنشــأ صحيفــة حملــت اســمها، 
ــا  ــب فيه ــدوس مناص ــد الق ــد عب وتقل
الحقــا ويف غيرهــا مــن الصحــف، إال 
النــاس  أذهــان  يف  انطبــع  أنــه 
كروائــي. ويحيــل الباحــث شــريف عبــد 
إلــى  رواياتــه  انتشــار  ســبب  الجبــار 
وجــرأة  البســيطة،  الصحفيــة  "لغتــه 
التــي  اإلعالميــة  والضجــة  تناولــه، 
بشــكل  رواياتــه  حــول  تثــار  كانــت 
جعلــه الكاتــب الوحيــد الــذي انتصــر 
ــه، ىلع عكــس  ــاد ل ىلع تجاهــل النق
ــذي  ــن ال ــى أمي ــب مصطف ــه الكات زميل
ــه  ــم أن ــة رغ ــه بالصحاف ــت صورت ارتبط

خاض غمار الرواية" .

الروائي أمين معلوف



ملن تنتصر يف 
الحرب؟

حمدي البكاري
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ــة"،  ــن قص ــر م ــا أكث ــار لدين ــنا ص "حس
ــة  ــادر املدين ــن نغ ــور ونح ــُت للمص قل
كانــت  بينمــا  تعــز  يف  القديمــة 

أصوات املدفعية ُتسمع من بعيد.

الحوثييــن  بيــن  املواجهــات  كانــت 
ذلــك  يف  أشــدها  ىلع  واملقاومــة 
النهــار القائــظ، والقذائــف تســقط مــن 
األحيــاء  بعــض  ىلع  آلخــر  حيــن 
يتوجــب  كان  وكالعــادة  الســكنية. 
علينــا أخــذ الحيطــة والحــذر، ولكــن 
أيضــا  علينــا  كان  املــرة  هــذه  يف 
الغــداء  وجبــة  تنــاول  يف  اإلســراع  
وفــاة  عــن  قصــة  إنجــاز  يف  للبــدء 
مريــض بــداء الســكر بعــد أن صعــب 
ــن  ــه م ــا يحتاج ــر م ــه توفي ىلع عائلت

دواء جراء حصار الحوثيين للمدينة.
ــة  ــا شاش ــا بثَّته ــة والحق ــا الواقع وثَّقن
بالنســبة  كانــت  لكنهــا  الجزيــرة، 
ــرب يف  ــات الح ــي يومي ــل يغط ملراس
ألحــزان  مدعــاة  محاصــرة  مدينــة 
مضاعفــة، فهــي قصــة ال تنفصــل عــن 
أوجــاع يوميــة تعيشــها مــدن الحــروب 
والصراعــات املســلحة، لكنهــا لــم تكــن 

كل الحكاية. 

ىلع  توشــك  متواضعــة  مبــاٍن 
عــادت  مــا  كبيــرة  أســرٌة  الســقوط.. 
وقــت  لهــا  تشــكل  الغــداء  وجبــة 
اجتمــاع العائلــة، بــل فرصــة لتذكيرهــا 
الــذي  والفقــد  العيــش  بشــظف 
ــز  ــا، عجائ ــِد معيله ــراء فق ــته ج عايش
فــال  للــدواء  يحتاجــون  ومرضــى 
يســتطيعون  ال  توفــر  وإن  يجدونــه 

شراءه.. ويف وسط الباحة، ثمة 

أطفال يلعبون كأن حربًا لم تقم.

كان اختيارنــا لوقــت الظهيــرة مقصــودا 
ليــس فقــط لــدواٍع أمنيــة بــل تواطــؤا 
منــا مــع نهــاٍر سيكشــف لنــا حجــم 
املأســاة بنفســه. انصــب تفكيــري ىلع 
الطريقــة التــي أبيــن فيهــا بشــاعة 
ــاتها ىلع  ــرب- وانعكاس ــرب -أي ح الح
األهالــي حيــن أدركــت أن الصحفــي لــن 
يبــدي  أن  حــاول  -مهمــا  يتمكــن 
مهنيــة يف عملــه- مــن منــع تلــك 

االنعكاسات من الوصول إليه.

ومــن أجــل أن أنجــح يف تصويــر الفقــر 
ــاس  ــق بالن ــذي لح ــرد ال ــوع والتش والج
أكــون  أن  علــي  كان  الحــرب،  جــراء 
ــي  ــوز الت ــك العج ــادي تل ــم.. أن أن منه
أقعدتهــا الحــرب عــن العمــل وأبعــدت 
العجــوز  أمــي"..  بـ"يــا  عنهــا  ولدهــا 

التي تمنَّت لو كنت عضوا يف 

ال  صحفيــا  وليــس  خيريــة  جمعيــة 
ــون  ــرا وميكرف ــوى كامي ــده س ــة بي حيل
ــا.. أو  ــدا أن يداريه ــاول جاه ــوع يح ودم
أن أضطــر للتدخــل يف فــض نــزاع بيــن 
قصتهــا يف  تــروي  أن  قــررت  عجــوز 
النــزوح لنــا أمــام رفــض ابنهــا ذلــك، 
ــا  ــرت رأيه ــرة غي ــب أس ــخ لطل وأن نرض
وتوســلت كــي ال نبــث التقريــر ىلع 
الشاشــة بعــد أن صورنــاه كــي ال يعــرف 
بحالهــا أفرادهــا املتفرقــون يف مــدن 
يمنيــة أخــرى فيصيبهــم القلــق. كان 
اإلنســان  لصــوت  نســتمع  أن  علينــا 
صــوت  مــن  أكثــر  فينــا  عــال  الــذي 
ــب  ــد كان الواج ــذا فق ــع ه ــة، م املهن
يحتــم علينــا نقــل املأســاة والشــهود، 
إظهــار  األســرة  مــع  باالتفــاق  قررنــا 

التقرير ىلع أال تظهر وجوههم أبدا.
 

ــزءا  ــا ج ــد أنهين ــا ق ــور: ه ــت للمص قل
أن  هــو  األهــم  الجــزء  عملنــا..  مــن 
نبنــي ســياجا حــول إنســانيتنا، فــال 
ــت  ــي بات ــاهد الت ــك املش ــمح -لتل نس

اعتيادية- باقتحامها.

أن يكون الصحفي 
إنسانا منحازا للحق 

يعني أيضا أن ينتبه 
ملراعاة القواعد 

الصحفية،  فاملطلوب 
منه نقل أحوال الناس 

ال أحزانه. 

أكثر من حرب

أعيــش حربــا  أكــن  لــم  الواقــع،  يف 
أكثــر.  وربمــا  اثنتيــن..  بــل  واحــدة، 
وأطــراف  وأســلحة  جيــوش  حــرُب 
أحداثهــا  أغطــي  أن  علــيَّ  متنازعــة 
ــي  ــى موقف ــة وأن أنس ــة ومهني بأمان
وحــرٌب  خضمهــا،  يف  الشــخصي 
فيهــا  تتصــارع  داخليــة،  نفســية 

املهنة مع الذات، لكنك كصحفي، 
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ــون  ــا يك ــا بينهم ــد صلح ــد أن تعق ال ب
الناضجــة  التجربــة  فيــه  الوســطاء 

ونصائح اإلعالم الجاد.

وأن يكــون الصحفــي إنســانا منحــازا 
ــه ملراعــاة  ــي أيضــا أن ينتب للحــق يعن
ينقــل  حيــن  الصحفيــة  القواعــد 
الصعبــة،  اإلنســانية  التجــارب 
فاملطلــوب منــه نقــل أحــوال النــاس ال 
لــه  األغلــب ســيكون  أحزانــه، وىلع 
ذلــك إن صــار جــزءا منهــم وتمكــن مــن 

أن يكون الناقل األمين لحياتهم. 

مــع هــذا، ال ينجــر املراســل وراء أقــوال 
ــام  ــم أم ــرت معاناته ــا كب ــاس مهم الن
أدوات  يســتخدم  أن  دون  عينيــه 
بالتفاصيــل  اإلملــام  مــن  الصحفــي 
والتدقيــق  التمحيــص  ىلع  والقــدرة 
ففــي  املوثقــة،  الشــواهد  وتقديــم 
بســبب  املتوفــى  الرجــل  قصــة 
علــي  كان  مثــال،  الــدواء  انقطــاع 
طبيــب  مــن  الحادثــة  مــن  التوثــق 

ناشط يعمل يف املجال اإلنساني.
ــة هــي التفاصيــل يف مهنــة  ومهمٌّ
لإلحاطــة  فقــط   ليــس  الصحافــة 
بالتنــاوالت الصحفيــة وإنمــا أيضــًا ألنهــا 
تقرِّبــك مــن أبطالهــا أكثــر، وعندمــا 
وتعايــش  أبطالــك  مــن  تقتــرب 
أكثــر  لــك  يطمئنــون  تجربتهــم 
وتحصــل منهــم ىلع مــا تريــد مــن 

معلومات.
 

بهــذه  تبــدو  ال  الصــورة  أن  بيــد 
ــا  ــي نزاع ــت تغط ــا، فأن ــاطة دائم البس
مســلحا إلــى جانــب اهتمامــك بالجانــب 
القصــص  كانــت  وإذا  اإلنســاني. 
الصحفــي  عنــد  تراكــم  اإلنســانية 
التصاقــا  أكثــر  وتجعلــه  األحــزان 
املواجهــات  تغطيــة  فــإن  بالنتائــج، 
املســلحة تربــط الصحفــي بأســباب 
ــة  ــاوف داخلي ــه مخ ــد لدي ــرب وتول الح

يتوجب عليه قمعها دومًا. 

ي الوضع  الشأنان متالزمان، فتردِّ

ــك الحــرب،  ــة  لتل ل اإلنســاني هــو محصِّ
ولقــد منحتنــي تغطيــة الحــرب يف 
العســكري  للشــأنين  وتعــز  عــدن 
ــة  ــاء ىلع حال ــة اإلبق ــاني تجرب واإلنس

التماسك.

البحث عن قصة

أثنــاء  للصحفــي  بالنســبة  التماســك 
ــا هــو عامــل نفســي  ــة حــرب م تغطي
املخــاوف  بقتــل  يبــدأ  جــدا  مهــم 
الداخليــة واتخــاذ القــرار املناســب يف 
فــإزاء  املناســبين..  والزمــان  املــكان 
ىلع  الطبيعــي  مــن  مســلح  صــراع 

الصحفي التحلي برباطة جأش. 
يقــرر  أن  قبــل  أساســي  هــذا شــرط 
ذلــك  بعــد  ثــم  حــرب،  أي  تغطيــة 
تأتــي عمليــة التخطيــط والخــوض يف 

التفاصيل. 
ــرب  ــات الح ــي يومي ــدت ل ــز ب  يف تع
أشــبه بتحــدٍّ حقيقــي أمــام مخــاويف 
ببعــض  ورافقُتهــا  قمعُتهــا  التــي 
واســتثمار  والتنســيق  التخطيــط 

معرفتي ببيئة العمل وأناسها. 

كــم مــرة كنــا ىلع وشــك أن نصبــح 
ال  الجرحــى؟  أو  القتلــى  تعــداد  يف 
ــد  ــده وال ب ــل موع ــكل أج ــن ل ــر، لك أذك

من إحسان التعامل مع املخاطر. 
أكثــر عنــد  تتزايــد  ولعــل املخــاوف 
الوصــول إلــى خطــوط التمــاس، فأنــت 
ــك..  ــل إلي ــد تص ــة ق ــدري أي رصاص ال ت
وفــوق ذلــك، أنــت أمــام مــا هــو أنكــى 
ــا  ــقطون تباع ــن يس ــرى مقاتلي ــن ت حي

بين قتيل وجريح. 
ــك  ــة موت ــص احتمالي ــهد يلخ ــه مش إن
ــدم  ــي ع ــك ينبغ ــع ذل ــك، وم أو إصابت
الجثــث  مشــاهد  بتســلل  الســماح 
نفســيتك  ىلع  لتســيطر  والدمــاء 

وتبقيك حبيس رعبها.
تحلــى بالتماســك، إنهــا حــرب وليســت 
ــا للفنــون  ــا أو مهرجان اســتعراضا رياضي
ــررت بنفســك  ــك ق ــر أن الشــعبية.. تذّك
ــك إذا  تغطيتهــا، وعليــك أن تعــرف بأن
ســلبي  بشــكل  نفســيا  تأثــرت 
أدائــك،  ىلع  ذلــك  فســينعكس 
ــا،  ــذا أوال؛ وثاني ــك. ه ــر يف عمل فتقّص
لــن يمنحــك األمــر فرصــة االســتمرار 
العمــل ونقــل وقائــع املعــارك،  يف 
ــا  ــال كم ــا طوي ــتمر زمنه ــة إذا اس خاص
أخــرى،  وبلــدان  اليمــن  يف  يحــدث 

ولهذا السبب حاولت شخصيا تجاوز 



ــن  ــة م ــع التغطي ــكال بتنوي ــذا اإلش ه
ــا يف  ــا ونطاقه ــدد مناطقه ــث تع حي
إطــار املدينــة نفســها، وكذلــك تنويــع 
زوايــا التنــاول، فالتنويــع مــا بيــن أخبــار 
ــك  ــانية يعطي ــص اإلنس ــرب والقص الح
يف  وتجديــدا  اإليقــاع  يف  تغييــرا 
شــهية  املتلقــي  ويمنــح  املحتــوى 

املتابعة.

البقــاء  أرى يف  كنــت  لــي  بالنســبة 
يف  الحــرب  لتغطيــة  طويلــة  فتــرة 
للتأمــل  فرصــة  تعــز  مثــل  مدينــة 
إشــعاعات  عــن  البحــث  ومحاولــة 

تفرزها الحرب وسط العتمة، وإال 

ظــل  يف  النــاس  يعيــش  كيــف 
الحــروب؟ لطاملــا ســألت نفســي هــذا 
زوايــا  الســؤال وأخالــه ســؤاال يفتــح 
تنــاوالت عديــدة تظهــر أحيانــا ىلع 
حــاالت  أو  فنيــة  فعاليــات  شــكل 
ــات  ــن تداعي ــا م ــج جانب ــة تعال إبداعي
الحــرب، كمــا أن ذلــك يخفــف مــن ثقــل 
ــكل  ــك ب ــي تتلبس ــة الت ــورة اليومي الص

ما فيها من بشاعة الحرب. 

عمليــا تؤثــر الحــرب نفســيا ىلع أي 
ــات  ــدم مؤسس ــا، وتق ــي يغّطيه صحف
لتجــاوز  ونصائــح  توجيهــات  معنيــة 

تلك التداعيات، لكن الصحفي 

واملراســل الحربــي ال تقــف مهمتــه 
عنــد نقــل يوميــات املعــارك وحســب، 
ــس  ــد يف تحس ــه أن يجته ــا علي وإنم
كل مــا يعطــي صــورة عــن نتائجهــا 
وحــاالت تعبيــر مجتمعاتهــا، وإذ يقــوم 
ــم  ــن القي ــي ع ــه التخل ــك ال يمكن بذل
املهنيــة مثــل الحيــاد واملوضوعيــة 
الحالــة  أمــا  واإلنصــاف.  والدقــة 
أيضــا يف  تحضــر  السياســية، فهــي 
تنــاوالت الشــأن اإلنســاني بمــا هــي 
ــة  ــة لكرام ــاز الصحاف ــن انحي ــر ع تعبي
ــك  ــزام ذل ــه، ودون الت ــان وحقوق اإلنس
إنســانيته  الصحفــي  يفقــد  قــد 

ومهنيته معا. 
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محمد الشامي.. 
عدسة صغيرة 

السن
برعت عدسة املصور الصحفي محمد الشامي يف التقاط 
تفاصيل إنسانية تنم عن نظرة ثاقبة، توهم بأنها أعمال 

منجزة من شخص ذي خبرة واسعة، رغم أنه لم يتجاوز سن 
الثانية والعشرين.

هــو أحــد املصوريــن القالئــل الذيــن 
ــيراليون  ــى س ــال إل ــرؤوا ىلع االنتق تج
ــر  ــة إث ــاة اليومي ــر الحي ــا وتصوي وليبيري
انتشــار مــرض اإليبــوال املعــدي، لتكــون 
رفيقــة  واالستكشــاف  املغامــرة  روح 

ألدوات املهنة.

عملــه  إلــى  األنظــار  الشــامي  لفــت 
خــالل  مــن  التصويــر  يف  املحتــرف 
تفاصيــل  تلتقــط  التــي  عدســته 
ثاقبــة،  نظــرة  عــن  تنــّم  إنســانية 
مــن  منجــزة  أعمــال  بأنهــا  توهــم 
لكــن  واســعة.  خبــرة  ذي  شــخص 
املصــور  أن  األمــر  يف  املدهــش 
الصحفــي مــا هــو إال شــاب مصــري مــن 
احتــراف  بــدأ   ،1994 مواليــد 
التصوير الصحفي وهو ابن 17 عاما، ويف 
هــذه الســن حصــل ىلع جائــزة أفضــل 
صــورة صحفيــة مــن نقابــة الصحفييــن 

املصريين.

ــامي  ــل الش ــرة، عم ــنِّه الصغي ــم س ورغ
مــع أكثــر مــن مؤسســة صحفيــة نالــت 
نقــدا  فيهــا  التصويريــة  أعمالــه 
وكالــة  يف  عملــه  فخــالل  إيجابيــا، 
جائــزة  حــاز   ،2015 عــام  األناضــول 
"كريــس  املصــور  اســم  تحمــل 
هونــدروس فونــد" وتمنــح للصحفييــن 
ــم يف  ــون نجاحه ــن يثبت ــبان الذي الش
حــول  املختلفــة  النزاعــات  مناطــق 

العالم.

كمــا أن الشــامي هــو أصغــر املشــاركين 
ــة  ــوم الدولي ــة ماغن ــة مؤسس يف زمال

لحقوق اإلنسان يف نيويورك، وقد 

ــرا ضمــن  ــوغ" تقري ــز بل ــه "لين ــردت ل أف
املنشــورة  تحــول"  "نقطــة  سلســلة 
لــه  وأتيحــت  تايمــز،  نيويــورك  يف 
ــروع  ــن مش ــوره ضم ــرض ص ــة لع الفرص
 (portfolio review) " بورتفوليو ر يفيو"
الــذي يعــرض صــور مصوريــن صحفييــن 
عاملييــن، وكان أحــد املصوريــن الذيــن 
ــز يف  ــدي آدم ــة إي ــور ورش ــوا لحض ُدع

نيويورك عام 2015.
طريــق  يف  القصيــر  املشــوار  هــذا 
التصويــر الصحفــي لــم يكــن ليكلَّــل 
ــه  ــم عائلت ــوال دع ــاح ل ــذا النج ــكل ه ب
ــه-  ــق علي ــية والقل ــم الخش ــي -رغ الت

لم تقف عائقا أمام طموحه. 
الوظيفــة  الشــامي  عدســة  تــؤدي 
ــول  ــه، إذ يق ــا عين ــي تؤديه ــا الت ذاته
التــي  الصــورة  تلتقــط  عدســته  إن 

تصف الحالة التي يراها يف 

الصحفــي  التصويــر  ألن  الحقيقــة، 
التصويــر  أنــواع  عــن  كثيــرا  يختلــف 
أن  الصــورة  ىلع  يجــب  إذ  األخــرى، 
وتصــف  عديــدة  معلومــات  تشــمل 

الحدث الواقع أمامه.

وإذا كان العمــل الصحفــي يف مجملــه 
ــاز  ــة تنح ــة أخالقي ــا ىلع منظوم قائم
إلــى اإلنســان وتحافــظ ىلع املهنيــة، 
فــإن الشــامي واحــد مــن هــؤالء الذيــن 
أدركــوا تلــك القيمــة، فهــو يســتأذن 
األشــخاص الذيــن يظهــرون يف صــوره، 

ويتجنب اصطناع أي حدث.

كل مصــور -حســب الشــامي- لــه عيــن 
مختلفــة عــن غيــره مــن املصوريــن، 
ــز  ــرة هــي مــا تميِّ ــة املغاي وهــذه الرؤي

عمال عن غيره.



مظاهرة معارضة لالنقالب العسكري 
يف منطقة عين شمس بالقاهرة 

ديسمبر/كانون األول 2013.



ــتان  ــراق وأفغانس ــوريا والع ــن س ــون م الجئ
يف  الرئيســية  القطــارات  محطــة  يف 
ــدود  ــة ىلع الح ــك الكرواتي ــة توفارني مدين

مع صربيا. سبتمبر 2015.

لحظــة إعــالن الجيــش املصــري 
مــن  مرســي  بمحمــد  اإلطاحــة 
رابعــة  ميــدان  يف  الحكــم 

العدوية، يوليو/تموز 2013.



جندي نظامي يتلقى 
العالج يف مستشفى 
بور العسكري بمدينة 
بور، جنوب السودان 

مارس/آذار 2014.

سودانيُّون يف إحدى 
العيادات املتنقلة 
ملؤسسة أطباء بال 

حدود يف والية 
أعالي النيل، جنوب 
السودان مارس/آذار 

.2014



متطوعون يرتدون 
مالبس الوقاية 

قبل الذهاب يف 
مهمة دفن ضحايا 
اإليبوال يف مقبرة 

كبيتيما، 
أغسطس/آب 

.2014

رجال اإلسعاف 
ينقلون رجال مصابا 
بأعراض اإليبوال من 

منزله بمنطقة 
ويستبوينت يف 

العاصمة الاليبيرية 
مونروفيا، 

أكتوبر/تشرين األول 
.2014



كتــب بــول ســالوبيك األخبــار الدوليــة طيلــة أكثــر مــن 
ــك  ــن ذل ــه.. وع ــاء وتيرت ــرر إبط ــل أن يق ــا، قب ــرين عاًم عش
يقــول: "كنــت مراســًال دوليــًا تقليديــًا مندفعــًا حــول العالــم 
أكتــب األخبــار مــن مناطــق ســاخنة". فأثنــاء عملــه يف 
"شــيكاغو تريبيــون"، ُأرســل يف تغطيــات صحفيــة ملناطــق 
نزاعــات، وملــدة أســبوع أو اثنيــن كان يتواصــل خاللهمــا مــع 
الصحيفــة، أنجــز عــددا مــن التقاريــر املميــزة التــي أكســبته 

إشادة عاملية وبعض جوائز بوليتزر.
 

ــذا كان  ــفاره، إال أن ه ــن أس ــا ع ــف كتاًب ــتقر ليؤل ــًرا، اس وأخي
مشــروًعا محبًطــا لســالوبيك الــذي كان يرغــب أن يكــون يف 
امليــدان ال أن يكتــب عــن تجربتــه فيــه. ويتذّكــر قائــال: 
ــدأت  ــأهرب، وب ــف س ــل كي ــا أتخّي ــي وأن ــى مكتب ــت إل "جلس
ــر بــأروع قصــة يمكننــي متابعتهــا.. مــا البحــث األقصــى  أفّك
ــه:  ــه؟". وكان الجــواب بالنســبة إلي ــام ب ــي القي ــذي يمكنن ال
"انتشــار البشــر األوائــل خــارج إفريقيــا". عندهــا وضــع تصــّوًرا 
ملشــروع يتتبــع فيــه هــذه الهجــرة مــن إثيوبيــا إلــى الشــرق 
األوســط وآســيا، نــزوًال إلــى األميركيتيــن، وصــوال إلــى أقصــى 

الطرف الجنوبي لألرجنتين. 

ــي  ــها الت ــيلة نفس ــتخدم الوس ــق، سيس ــذا الطري ــع ه ولتتب
استخدمها أجدادنا القدامى، أال وهي األقدام. 

وبذلــك ُولــد مشــروعه "رحلــة الخــروج مــن عــدن"، وهــو 
رحلــة ســير حــول العالــم ملــدة ســبع ســنوات يغّطــي 

خاللها كل خطوة يقوم بها يف طريقه. واليوم، بعد 

إلــى  ســالوبيك  وصــل  املشــروع،  انطــالق  مــن  عاميــن 
ــيونال  ــة لـ"ناش ــر مطول ــب تقاري ــا، وكت ــي يف جورجي تبليس
جيوغرافيــك" وقصًصــا أقصــر ملدّونــة خاصــة بالرحلــة. ويف 
يناير/كانــون الثانــي 2013، أمضــى وقًتا مــع باحثيــن ينّقبون 
ــا عــن  ــب الحق ــا، ليكت ــات البشــرية يف إثيوبي عــن األحفوري
املخــاوف مــن أن تهــدد هجمــات القراصنــة الصومالييــن 
أبحاث علوم املحيطات. أما يف فبراير/شباط 2015، فقد سار جنًبا 
إلــى  هربهــم  أثنــاء  ســوريين  الجئيــن  مــع  جنــب  إلــى 
ــا  ــًدا وجداني ــه ُبع ــر منحت ــد تقاري ــا، وأع ــى يف تركي املنف

جديدا عن أزمة تتم تغطية أخبارها منذ 

فأكثــر  أكثــر  يســرعون  "الجميــع  إن  ســالوبيك:  يقــول 
لننتــزع  قليــال  ــل  نتمهَّ ال  إًذا ملــاذا  ويــزدادون ســطحية، 
املعاكــس؟..  االتجــاه  يف  الذهــاب  عبــر  الصيــت  بعــض 
ىلع  بكثيــر،  توقعاتــي  النتائــج  تجــاوزت  وبالفعــل 
الصعيديــن املهنــي والشــخصي، ومنحنــي ذلــك شــعوًرا 
ــن  ــل حي ــن قب ــده م ــم أعتم ــرديًّا ل ــا س ــد توجًه ــي أعتم بأّن
كنــت أســافر حــول العالــم أخبــر قصصــا بــدت غيــر مترابطــة 

عن أزمات يومية".
 

وبالفعــل، بــدأ املزيــد مــن الصحفييــن اللحــاق بالركــب، 
ــي  ــة" الت ــة املتأني ــن "الصحاف ــدا م ــكال جدي ــن ش معتمدي
يف  حتــى  الصحفيــة  القصــص  لكتابــة  زمنــا  تســتغرق 
ــار املتســارعة  ــه ضغــط دورات األخب ــزداد في ــذي ي الوقــت ال
ــي ىلع أن  ــل الصحف ــا يحم ــي، مم ــالم االجتماع ا لإلع ــدًّ ج
يكــون ســريًعا وأول مــن يــورد الخبــر. ففــي يناير/كانــون 
املدّونــة  وصاحــب  مديــر  أعلــن   ،2015 الثانــي 
السياســية "الطبق اليومي" (Daily Dish) أندرو ســوليفان عن 
توّقفه عن التدوين. فطيلة 15 عامًا، كان ســوليفان وفيًّا السم 
مدونتــه، حيــث كتــب الرســائل اليوميــة التــي تشــرح األخبــار 
ــرار  ــرح ق ــائله، ش ــر رس ــن آخ ــدة م ــوري. ويف واح ــكل ف بش
ــب  ــة وأرغ ــاة الرقمي ــن الحي ــت م ــد اكتفي ــال: "لق ــه قائ توقف
ــب يف أن  ــدًدا.. أرغ ــي مج ــم الحقيق ــى العال ــودة إل يف الع
ــن أن  ــدال م ــطء، ب ــور بب ــا تتبل ــرة وأتركه ــي فك ــر ببال تخط
كتابــة مقــاالت  أرغــب يف  فــوًرا..  تدوينهــا  إلــى  أســارع 
ــات أعمــق وأكثــر حذاقــة عــن العديــد  ــة تعطــي إجاب طويل

من األسئلة التي تطرح علّي". 

مع تسارع دورة الخبر، يستغرق 
الصحفيون "املتأّنون" أشهًرا، بل 
سنواٍت لكتابة التقارير الصحفية 

وسرد قصص عميقة مفّصلة.
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قيمة "الصحافة 
املتأنية" يف عصر 

املعلومات السريعة
مايكل بالندينغ

ترجم هذا املقال بالتعاون مع نيمان ريبورت - جامعة هارفارد



ــم  ــم- وه ــول العال ــير ح ــة س ــنوات يف رحل ــبع س ــدة س ــالوبيك مل ــول س ــي ب ــالق الصحف ــة انط ــت نقط ــي كان ــا -الت ــات يف إثيوبي ــاء حفري علم
يفحصون أدوات ودالئل أخرى للبشر تعود إلى ما قبل 60 ألف سنة. جون ستانميير/ ناشيونال جيوغرافيك

املحــررة  كانــت  ســوليفان،  وقبــل 
"نيويــورك  يف  الســابقة  التنفيذيــة 
تايمــز" جيــل أبرامســون قــد أعلنــت 
يف نوفمبر/تشــرين الثانــي 2014 أنهــا       
تتعــاون مــع الصحفــي ورجــل األعمــال 
شــركة  إلطــالق  بريــل  ســتيفان 
الكّتــاب  تعطــي  ناشــئة،  إعالميــة 
ــص  ــة قص ــف دوالر لكتاب ــة أل ــى مئ حت

أطول من مقالة وأقصر من كتاب.

كمــا أن منتجتــي البرنامــج اإلذاعــي 
 This American) "هذه الحياة األميركية"
Life) ســارة كوينــغ وجولــي ســنايدر 
ــق يف  ــادة التحقي ــا يف إع ــا عام أمضت
جريمــة قتل تعــود إلى العــام 1999 يف 
تســجيل  قبــل  كاونتــي،  بالتيمــور 
التحقيق ىلع مقاطع من 12 ساعة كّونت 
الــذي  اإلذاعــي  "ســيريال"  برنامــج 
ــه يف  ــن نوع ــعبية م ــر ش ــح األكث أصب
ــت  ــي جعل ــباب الت ــد األس ــخ. وأح التاري
ــو  ــد، ه ــذا الح ــى ه ــاحًرا إل ــج س البرنام
الطريقــة البطيئــة التــي تكّشــفت بهــا 
ــت كل  ــث كان ــت، حي ــع الوق ــة م القص

حلقة تعّقد سابقتها، بل تتعارض 

معها. 
املتأّنــون  الصحفيــون  يقيــس 
باألشــهر  الصحفيــة  تغطيتهــم 
والســنوات بــدال مــن األيــام، ويعتبــرون 
مــا يقومــون بــه أكثــَر مــن مجــّرد ســرد 
قصصــي مطــّول. وتماًمــا مثــل تيــار 
أخــذت  الــذي  البطــيء"  "الطعــام 
ــمها  ــة) اس ــة (البطيئ ــة املتأني الصحاف
أهميــة  ىلع  األخيــرة  تشــدد  منــه، 
كاشــفة  والشــفافية،  االنفتــاح 
ــا  ــا ومناهجه ــن مصادره ــا ع لجمهوره
يف  املشــاركة  إلــى  إيــاه  وداعيــة 

املنتج النهائي.

يعتبــر  الصحافــة  مــن  النــوع  وهــذا 
ويقــّدم  العاجلــة  لألخبــار  مكّمــال 
ضغــط  َفَتحــت  لهــا،  تصحيحــا 
تواجــه  التــي  النهائيــة  املواعيــد 
ــن"  ــن "للتخمي ــا، يمك ــن دائم الصحفيي
أســتاذة  التقريــر.  مــكان  يحــّل  أن 
جامعــة  يف  والتواصــل  اإلعــالم 
ســيدني ميغــان لوماســورييه كتبــت 
"املمارســة  ملجلــة  أكاديميــا  مقــاال 

 (Journalism Practice) "الصحفية

يشــير إلــى أننــا "لــو تابعنــا األخبــار 
يوميــا يف عصــر الحمولــة اإلعالميــة 
علينــا  فيــه  تنهــال  الــذي  الزائــدة، 
بســرعة،  املعلومــات  مــن  الكثيــر 
ــا  ــتجّدات، ولكّنن ــنحصل ىلع املس فس
لــن نحصــل ىلع صــورة عــن أســباب 

التطورات".
  

املتأنيــة"  "الصحافــة  ظهــرت عبــارة 
يف  نشــرت  مقالــة  يف  مــرة  ألول 
فبراير/شــباط 2007 بمجلة "بروسبكت" 
بالقضايــا  املختصــة   (Prospect)
البريطانيــة،  والثقافيــة  السياســية 
وهــي  غرينبيــرغ  ســوزان  كتبتهــا 
ــة  ــة اإلنجليزي ــى يف اللغ ــرة أول محاِض
جامعــة  يف  اإلبداعيــة  والكتابــة 
"روهامبتــون". فقــد رأت غرينبيــرغ أنــه 
ىلع النقيــض مــن األخبــار اليوميــة، 
ــارة  ــة بامله ــة املدعوم ــح الصحاف تصب
ــا  ــر نوع ــر فأكث ــة أكث ــوت والعناي والص
مــن "التــرف". وأوضحــت: "مــا أعنيــه 
ــيء، أي  ــتغراق يف الش ــرف االس ــو ت ه
األمــور  اكتشــاف  يف  االســتغراق 

وبلورتها والقيام بشيء جديد 
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الصحفيــون املتأنــون غالبــا مــا يترّيثــون كمــا فعلــت كاثريــن بــو التــي أمضــت ســنوات يف 
مومباي تعّد التقارير لكتابها "ما وراء الالمتناهيات الجميلة". دانش صّديقي/رويترز

ولوصــف  بطريقــة منصفــة".  ونقلــه 
"الطعــام  عبــارة  اســتعارت  الظاهــرة، 
البطــيء"، وهــي حركــة عامليــة بــدأت 
املاضــي  القــرن  ثمانينيــات  يف 
واحتّجــت ىلع ماكدونالــدز يف أوروبــا، 
مدافعــة عــن الطعــام املحلــي املنتــج 
بشــكل أخالقــي والــذي يطبــخ ويقــّدم 
ــن  ــي م ــا يكف ــه بم ــتمتاع ب ــم االس ويت

الوقت لتذّوق مكّوناته. 

ــادئ الصحافــة  وىلع الرغــم مــن أن مب
املتأنيــة ليســت جديــدة، فــإن الفكــرة 
ــا، فهــي تشــترك مــع  باتــت مطلًبــا ملحًّ
الخصائــص  يف  الروائيــة  الصحافــة 
ىلع  التركيــز  خصوًصــا  نفســها، 
هــذا  ومــن  التقاريــر.  يف  اإلســهاب 
املنطلــق أمضــى الكاتــب والصحفــي 
شــهوًرا  كونوفــر  تيــد  األميركــي 

كحارس يف سجن سينغ سينغ 

ــار باملزيد من  والحاجة إلى تدعيم األخب
دفــع  مــا  هــي  والتحليــل  املحتــوى 
الصحفيَّْيــن روب أوركارد وماركــوس ويب 
ــر"  ــاء املتأّخ ــة "اإلرض ــالق مجل ــى إط إل
ــة  (cation�Delayed Grati) يف اململك
املتحــدة عــام 2011 والتــي تعــّرف عــن 
نفسها بأنها "مجلة الصحافة املتأنية".

"يجــد  املجلــة  محــرر  أوركارد  يقــول 
ىلع  مرتّديــن  أنفســهم  الصحفيــون 
أعقابهــم بشــكل دائــم وهــم يحاولــون 
مواكبــة األخبــار العاجلــة ىلع تويتــر 
ــا توفير  واإلعــالم االجتماعــي، لذلك أردن
مــالذ للصحفييــن يســتغرقون فيــه مــا 
يكفي من الوقت لتكوين رّدة فعل ىلع 
التطــورات، ومحاولــة العثور ىلع قصص 
لم ُيعثــر عليها خــالل ردة الفعــل األولى 

غير املدروسة". 
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 ،(Newjack) "تأليــف كتابــه "نيوجــاك
ــان  ــة أدري ــة األميركي ــت الصحفي وعاش
ــع  ــن م ــن الزم ــًدا م ــالن عق ــول لوب نيك
عائلــة يف برونكــس لتأليــف كتابهــا 
 ،(Random Family) "العائلة العشوائية"
االســتقصائية  الصحفيــة  ومكثــت 
ــنوات  ــالث س ــو ث ــن ب ــة كاثري األميركي
لتأليــف  بمومبــاي  فقيــر  حــي  يف 
الالمتناهيــات  وراء  "مــا  كتابهــا 
   Behind the Beautiful) الجميلــة" 

.(Forevers
والكاتــب  الصحفــي  ننســى  وال 
أمضــى  الــذي  كارو  روبــرت  األميركــي 
أكثــر مــن ثالثيــن عامــا يــؤرخ لحيــاة 
بــي.  لينــدون  األميركــي  الرئيــس 
جونســون، حيــث نشــر أربعــة مجلــدات 
خامــس  مجلــد  بانتظــار  اآلن  حتــى 

يتناول الجزء األكبر من رئاسته.
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ــلوب  تصدر هذه املجلة -التي تتميز بأس
ــا، ويعيــد كل عــدد تنــاول  خــاص- فصليًّ
أخبــار األشــهر الثالثــة الســابقة، مغربــًال 
ــص  ــد القص ــية لتحدي ــن الرئيس العناوي
الهامــة وتغطيتها بشــكل أعمق وقرائن 
أكثــر. ففــي أحــد األعــداد األخيــرة مثــال 
وردت تغطيــة لكارثــة منجــم يف بلــدة 
صوما التركية التي راح ضحيتها أكثر من 
300 شــخص، وطغت لفترة وجيزة ىلع 
أخبار شهر مايو/أيار 2014. يقول أوركارد: 
ــت  ــة وحظي ــاة مرعب ــذه مأس ــت ه "كان
بتغطيــة شــاملة، فقــد أرســلت جميــع 
ــى  ــا إل ــة طواقمه ــات اإلخباري املؤسس
هنــاك حيــث مكثــوا عــدة أيــام قبــل أن 
تنتقــل أجنداتهم إلــى موضــوع آخر كما 
يحصــل دائمــا. غيــر أن القصــة لــم تنتــِه 

هنا".

وأوضــح أوركارد أنــه بينمــا ســّلط الضــوء 
ىلع البلدة، تضامن السياســيون مع أسر 
الضحايــا وتعّهــدوا بتقديم املســاعدات 
صناعــة  وبإصــالح  للناجيــن  املاليــة 
التعديــن يف البــالد، غيــر أنه بعــد مرور 
ثالثة أشــهر تبّخرت جميع الوعود. لذلك 
فــإن القصة الصحفيــة الناتجــة عن ذلك 
تناولــت بالتفصيــل أحــوال املجتمــع 
ــذي يغلــي بســبب الصدمــة  املحلــي ال
والغضــب، ويناضل ليلملم نفســه ويقف 
أوركارد  يقــول  قدميــه..  ىلع  مجــدًدا 
"حين تعــود إلى األحــداث بعد انقشــاع 

الغبار، ستجد قصة مختلفة تماما".

ال يــرى أوركارد أن املجلــة تتنافــس مــع 
ــا،  ــا تدّعمه ــار "الســريعة" بقــدر م األخب
ــون ىلع األخبار  ويوضح: "جميعنا مدمن
كغيرنــا، ونتحقــق بشــكل دائــم مــن 
ــه املجلة هو  ــا ُتعنى ب هواتفنا، ولكن م

الرغبة يف شيء أكثر تأنيًّا وثراء".
 

ــة  ــت األزم ــن أثقل ــام 2008 حي ــذ الع من
بــدأ  الصحافــة،  كاهــل  االقتصاديــة 

الباحثون عن تلك الزاوية من التناول 

ينتقلــون أكثــر فأكثــر إلــى املنصــات 
ــرزت مواقع ســردية ذات  الرقمية حيث ب
 The) "إطار جديد مثل: "مجلة أتافيســت
و"نّراتيفلــي"   (Atavist Magazine
فــورم"  و"لونــغ   (Narratively )
(Longform)، تتحدى الحكمة التقليدية 
القائلة بــأن متصّفحي اإلنترنت يهتّمون 

فقط بقراءة األخبار القصيرة. 

لتحليــل  "تشــارتبيت"  شــركة  فوفــق 
البيانات، يمضي نصف القراء أقل من 15 
ــن  ــا م ــب، بينم ــة وي ــة ىلع صفح ثاني
يبقــون ىلع الصفحــة يمضــون وقتــا 
أطــول، والذيــن يمكثــون أكثــر يعــودون 
ىلع األرجح. ومؤخرًا، غّيرت "تشارتبيت" 
ــها لترّكز ىلع "الوقت املكّرس"  مقاييس
ىلع الصفحــات بــدال مــن "مشــاهدة 
الصفحات" أو "الزوار الفريدون" كمقياس 
للجودة أكثــر دقة. وبدورها تنشــر منصة 
"كيندل للنشــر املباشــر" التابعة لشركة 
"أمــازون" مقاييــس االهتمــام، فبرنامــج 
للكّتــاب  اآلن  يدفــع  لديهــا  االشــتراك 
املســتقلين ىلع عــدد الصفحــات التي 
تتم قراءتها بدال من عدد مرات استعارة 

ــه  ــم ألن ــارئ مه ــاك الق ــاب. فانهم الكت
-بحســب "تشــارتبيت"- مــن املرّجــح أن 
ــود ىلع  ــالَن املوج ــّراء اإلع ــر الق يتذّك
الصفحــة أكثر بنســبة 20 إلــى %30 مما 

إذا مكثوا 20 ثانية ىلع األقل. 
املراســل  أمثــال  الصحفيــون  يهتــم 
الهولنــدي آرنولــد فــان بروغــن واملصــّور 
روب هورنسترا بمقاييس االهتمام، فقد 
أمضيــا خمــس ســنوات يتنقــالن يف 
ــا  ــا وجورجي ــروب يف أبخازي ــق ح مناط
ــروع  ــار "مش ــن إط ــاز ضم ــمال القوق وش
ــب  ــن الكت ــلة م ــو سلس ــي"، وه سوتش
تتنــاول  التــي  اإللكترونيــة  والقصــص 
سوتشــي  يف  الشــتوي  األوملبيــاد 
الروســية من منظار جديــد. كل عام، كانا 
منطقــة  يف  أشــهر  ثالثــة  يقضيــان 
ــل  ــد مذه ــل جدي ــاج فص ــة إلنت مختلف

بصوره الحميمة والغنية وبأسلوبه 

الكتابــي املوثــوق. وىلع الجانــب اآلخر 
مــن الجبــال يف سوتشــي، يقــع شــمال 
ــر األماكن يف املنطقة  القوقاز، أحد أفق
وأكثرها تأثًرا بالحروب، والذي شهد ثالثة 
ــملت  ــيا، ش ــع روس ــزاع م ــن الن ــود م عق
حربيــن مــع الشيشــان يف الفتــرة بيــن 
عامــي 1994 و1996 والفتــرة بين عامي 
1999 و2006، وحربا قصيرة بين جورجيا 
ــيتيا  ــن أوس ــن االنفصاليتي والجمهوريتي
الجنوبيــة وأبخازيا عــام 2008، فضال عن 
تزايــد التطــّرف بين الســكان املســلمين 
عائلــة  رأس  مســقط  داغســتان  يف 
الشــقيقين تســارنايف منّفذي تفجيرات 
ماراثون بوســطن. ويقول فــان بروغن إن 
ــق بوحدة األمم،  "األلعاب األوملبية تتعل
أمــا القوقــاز فمنطقــة حــروب ونزاعــات، 
لذلك كان من الســوريالي أن نرى االختيار 

يقع ىلع سوتشي لتنّظم األوملبياد". 

يف الواقــع، إن الوقــت الــذي أمضــاه فان 
منحهمــا  هنــاك،  وهورنســترا  بروغــن 
ــص  ــى قص ــول إل ــدة للوص ــة فري إمكاني
ــي  ــالت الت ــالل املقاب ــن خ ــزة. فم ممي
يف  املصارعــة  مــدارس  يف  أجرياهــا 
املثــال،  ســبيل  ىلع  القوقــاز  شــمال 
يف  عائلــة  إلــى  التعــّرف  اســتطاعا 
بمتمرديــن  عالقــة  ىلع  داغســتان 
يقاتلون يف الجبال، مما وّفر لهما فرصة 
نادرة إلخبار القصة اإلنسانية وراء التمرد 
اإلســالمي املســتمر يف املنطقة. ومع 
انطــالق األلعاب عام 2014، كان مشــروع 
سوتشي قد جذب اهتمام صحفيين من 
حــول العالــم، فلجــؤوا إلــى فــان بروغــن 
قصــص  ىلع  للحصــول  وهورنســترا 
ــان  ــة عــن املنطقــة. ويضيــف ف إخباري
بروغــن أن "الطريقــة التــي نّظمــت بهــا 
ألعــاب سوتشــي جعلــت املدينــة تبدو 
كأنها ضاحية من ضواحي موســكو، غير 
أّنــي أعتقــد أننــا غّيرنــا الروايــة بشــكل 
ــذه  ــط ه ــع وس ــي تق ــر أن سوتش أظه

املنطقة املضطربة". 



شقيقان يعيشان يف منطقة متنازع عليها بجورجيا يتصّوران وهما يحمالن الكالشنيكوف لصالح مشروع سوتشي. روب هورنسترا

وباإلضافــة إلــى تقديــم نظــرة أكثــر 
تجــارب  تتمّيــز  مــا  غالًبــا  عمقــا، 
الصحافــة املتأنيــة بشــفافية أكبــر يف 
ففــي  التقاريــر.  إعــداد  عمليــة 
عــن  كوينــغ  كشــفت  "ســيريال"، 
منهجيتهــا إلــى حــد كبيــر، كمــا عّبــرت 
عــن شــكوكها، وكانــت تغّيــر رأيهــا مــن 

حلقة إلى أخرى.
 

"كان هنــاك محتــوى  تقــول ســنايدر 
لــكل وجهــة نظــر، لذلــك احتجنــا إلــى 
كنــا  مــا  حقــًا  نفهــم  كــي  الوقــت 
معنــى.  نعطيــه  وأن  قولــه  نحــاول 
يشــعر  أن  يف  رغبنــا  وقــد 
القصــة  داخــل  أنهــم  املســتمعون 
التــي  بالطريقــة  ويفهمونهــا 

فهمناها".
 

غيــر أن تــردد وتأرجــح كوينــغ ىلع 
ــض  ــاد بع ــط انتق ــا مح ــواء جعله اله
موقــع  ســخرية  وحتــى  املتابعيــن، 
الفيديوهــات الفكاهيــة "فانــي أور داي" 
(Funny or Die) وبرنامج "ساترداي نايت 
أن  إال   ،(Saturday Night Live) اليــف" 
قائلــة:  ذلــك  عــن  دافعــت  ســنايدر 

"أشعر أننا اعتمدنا الخيارات 

الصحيحــة، فــأي شــخص يحقــق يف 
مماثلــة  لحظــات  ســيواجه  القضيــة 
ــت  ــي كن ــن جهت ــا. وم ــي واجهناه للت
وبــدا  الغمــوض،  مــن  الكثيــر  أواجــه 
ــك وأال  ــة يف ذل ــون صادق ــا أن أك مهمًّ
شــيء".  كل  نعــرف  أننــا  أّدعــي 
ويوافقهــا الــرأي مــارك بيركــي جيــرارد، 
الصحافــة  أســتاذ مســاعد يف  وهــو 
إذ  نيوجرســي،  يف  "رووان"  بجامعــة 
يف  النــاس  أحّبــه  "مــا  أن  يعتبــر 
تتــم  كيــف  متابعــة  هــو  البرنامــج 
األمــور  كل  يف  والغــوص  العمليــة، 
التــي يمــر بهــا املراســل للوصــول إلــى 
رغــم  أنــه  رؤيــة  وأيًضــا  الحقيقــة، 
قضائــك مئــات الســاعات يف التحقيــق 
ــًدا  ــل أب ــد ال تص ــد، ق ــوع واح يف موض

إلى الحقيقة".

يف الواقــع، إن للشــفافية تحدياتهــا 
تؤثــر  لســنايدر،  فوفقــا  الخاصــة، 
الرتبــاط  ا  جــدًّ العامــة  الطبيعــة 
املســتمع بـ"ســيريال" -بعضــه تخميــن 
ــص وىلع  ــار القص ــش- ىلع اختي طائ
ــة املصــادر  الوعــود بعــدم كشــف هوي
والثالــث  الثانــي  املوســمين  يف 

اللذين أنتجا سوية، علًما بأن 
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الخريــف  يف  يبــث  الثانــي  املوســم 
املقبل.

آخــر  أن هنــاك صراعــا أساســيا  كمــا 
ــوع،  ــذا الن ــن ه ــلون م ــه املراس يخوض
وهــو كيــف يعيلــون أنفســهم أثنــاء 
املضنــي  العمــل  بهــذا  قيامهــم 
متابعــة  يف  للوقــت  واملســتهلك 

قضية ما؟
 

ويف هــذا الســياق، شــّكل ماكينــزي 
"الكســب  كتــاب  مؤلــف  فانــك 
املزدهــرة  األعمــال  املفاجــئ.. 
 Windfall: The Booming) "لالحتباس الحراري
Business of Global Warming) الــذي 
ــاح  ــق األرب ــى تحقي ــباق إل ــاول الس يتن
إلــى  شــكل  الشــمالي..  القطــب  يف 
مــا  آخريــن  كّتــاب  تســعة  جانــب 
 (Deca) "ديــكا"  اســم  عليــه  أطلقــوا 
باللغــة   10 تعنــي  التــي  (البادئــة 
عــن  عبــارة  وهــي  اليونانيــة)، 
أعضاؤهــا  يســاعد  مــؤازرة  مجموعــة 
بعضهــم البعــض يف إنتــاج وتوزيــع 
أعمالهــم الســردية. وبعد جمــع 32 ألف 
دوالر عبــر موقــع "كيكســتارتر" العــام 

املاضي، التزمت املجموعة بدفع 
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ــذ أن  ــال" من ــد ورج ــن جلي ــاب "م ــك يف كت ــاهمة فان مس
أعيــد نشــره باســم "حطــام كولــوك" (يف إشــارة إلــى منصــة 
الحفــر النفطيــة التابعــة لشــركة "شــل")،تطّورت مــن مقالــة 
ــق  ــز" تتعل ــورك تايم ــة "نيوي ــل ىلع مجل ــا يف األص عرضه
باملواجهــة التــي كانــت تلــوح يف األفــق بيــن شــركة "شــل 
ــس)  ــالم األخضر(غرينبي ــة الس ــة" ومنظم ــة الهولندي امللكي
"شــل"  تظهــر  لــم  حيــن  ولكــن   .2012 عــام 
أبــًدا يف القطــب الشــمالي يف ذلــك العــام، لــم تنشــر 
القصــة،  ىلع  حافــظ  فانــك  أن  إال  املقالــة.  املجلــة 
منّصــة  تحّطــم  كان  "شــل"  اختفــاء  ســبب  أن  مكتشــًفا 
نفطيــة ضخمــة، وهــي قضيــة حقــق فيهــا ىلع مــدى 
تحقيــق  لكتابــة  لتاليــة  ا  18 لـــ ا األشــهر 

معّمق حول ممارسات السالمة التي تتخذها "شل".

ــازون ســينغل"،  ــل أن ينشــر يف "أم ــك قب ــة أن فان واملفارق
بــاع مقتطًفــا مــن الكتــاب اإللكترونــي إلــى مجلــة "نيويــورك 
تايمــز". ولكــن هــذا كّلــه لــم يكــن ليحصــل لــوال الدعــم 
املالــي والنفســي مــن "ديــكا". ويقــّر فانــك بــأن "األمــر كان 
ــه، ولكــن  ــّي أن أفعــل ب ــم مــا عل ــم أعل ــا"، مضيفــا: "ل مضنًي
مجــّرد إدراكــي بــأّن لــدّي مكانــا أنشــره فيــه، جعلنــي 
أســتمر قُدًمــا". ورغــم النجــاح، يعتــرف فانــك بــأن أملــه 
خــاب مــن العائــدات التــي جمعهــا مــن "أمــازون"، وقــال إن 
ــز  ــورك تايم ــة نيوي ــن مجل ــه م ــت علي ــذي حصل ــغ ال "املبل
ــى  ــازون) حت ــه (أم ــه من ــذي أجني ــغ ال ــن املبل ــر م كان أكب

اآلن".
ــا  ــي ربم ــالم املتأن ــى اإلع ــبة إل ــب بالنس ــن ذه ــت م الوق
حصلــت  وقــد  األخــرى،  املؤسســات  مشــاريع  مــن  أكثــر 
معظــم تجــارب الصحافــة املتأنيــة ىلع الدعــم حتــى اآلن 
الجماعــي.  التمويــل  أو  الخيريــة  املنــح  بطريقتيــن: 
منحــة  بواســطة  الطويلــة  مســيرته  يمــّول  فســالوبيك 
"جــون أس.  مــن مؤسســة  تقريبــًا  مليــون دوالر  بقيمــة 
وجيمــس أل. نايــت" التــي مــن دونهــا لــم يكــن تنفيــذ 

املشروع ممكًنا، ىلع حد قوله. أما فان بروغن 

ــي  ــل الجماع ــن التموي ــا م ــان نفقاتهم ــترا فيغّطي وهورنس
وعائــدات الكتــاب، وهــي نفقــات نــادًرا مــا تجــاوزت الـــ

فــان  ويتحّســر  األخيــر.  العــام  حتــى  ســنويا  دوالر   1200
ــد  ــروع جدي ــترا ىلع مش ــع هورنس ــل م ــذي يعم ــن ال بروغ
ــيئة"،  ــة س ــة اقتصادي ــا تجرب ــال: "إنه ــا، قائ ــرب أوروب يف غ
مشــروعنا  خــالل  رزق  مصــدر  نجــد  أن  "نحتــاج  مضيفــا 

املقبل". 

ــاب  ــا الكّت ــي يحققه ــدات الت ــن العائ ــازون" ع ــف "أم ال تكش
مــن بيــع "كينــدل ســينغل"، إال أن املحــرر ديفــد بلــوم أشــار 
إلــى أنهــم يحصلــون ىلع %70 من أربــاح البيــع ويحتفظون 
بحقــوق العمــل. ووفقــًا لبلــوم، تدفــع "أمــازون" أحيانــًا 
نفقــات مــن ألــف دوالر إلــى عشــرة للتقاريــر الصحفيــة، كمــا 
ــة ســفينة "كوســتا  ــة رحل فعلــت مــع "ســينغل" حــول كارث
أي  عــن  األربــاح  بكامــل  الكّتــاب  ويحتفــظ  كونكورديــا". 
ــذي  ــي ال ــتيفان تالت ــب س ــل الكات ــا فع ــالم، كم ــات أف صفق
قبطــان"  "مهّمــة  كتــاب  تأليــف  يف  شــارك 
ل  حــو  (A  C a p t a i n ' s  D u t y )
احتجــاز القبطــان ريتشــارد فيليبــس ىلع يــد قراصنــة 
ــة راعــي  ــوان "عملي ــدل ســينغل" بعن ــن، مــع "كين صوماليي
البقر" (Operation Cowboy). ويقول بلوم: "ليس من السهل أبًدا 
النــاس  ولكــن  كاتًبــا،  كونــك  مــن  عيشــك  تكســب  أن 
كســب  يف  يســاعدهم  ســينغل  كينــدل  أن  يشــعرون 
ــا لــم يكونــوا ليحصلــوا  عيشــهم ويمنحهــم متنفًســا إبداعيًّ

عليه يف أي مكان آخر". 

ألربــع  املتأّخــر"  "اإلرضــاء  مجلــة  صمــدت  جهتهــا  مــن 
ــتراك بقيمة 57 دوالرا سنويا. غير  سنوات عبر فرض قيمة اش
ــر قــادر ىلع  ــه غي أن املحــرر روب أوركارد يتحّســر ىلع كون
دفــع أكثــر مــن 32 ســنتا للكلمــة مقارنــة بـــ50 إلى 65 ســنتا 
كمعــّدل نموذجــي للكلمــة يف اململكــة املتحــدة. وكذلــك 
ــه  ــول مؤسس ــذي يق ــي" ال ــع "نّراتيفل ــبة ملوق ــر بالنس األم
ورئيــس تحريــره نــواه روزنبــرغ إنــه يدفــع فقــط "بضــع 
ــن  ــر م ــذا أم ــة، وه ــة الصحفي ــدوالرات" للقص ــن ال ــات م مئ
ــدل دوالر  ــادون ىلع مع ــاب املعت ــه الكّت ــب أن يتقّبل الصع

إلى ثالثة للكلمة من مجالت وطنية.

ــاص  ــوى خ ــاج محت ــا إلنت ــف كّتاب ــع يوّظ ــدأ املوق ــًرا، ب وأخي
ــك"  ــرال إلكتري ــيفروليه" و"جن ــا "ش ــة بينه ــات تجاري بعالم
ــر  ــد تثي ــوة ق ــذه الخط ــم أن ه ــي يف". ورغ ــس ت و"صندان
ــول  ــالن، يق ــن اإلع ــر ع ــل التحري ــألة فص ــال مس ــق حي القل

روزنبرغ إن مثل هذه اإلجراءات ضرورية لتأمين الدعم 

نفقــات نصــف األعضــاء، حتــى 2500 دوالر لكل منهــم، فضال 
عــن تأميــن الدعــم لعمليــة التحقــق مــن الوقائــع وتصميــم 
ــة  ــب إلكتروني ــكل كت ــر ىلع ش ــى النش ــوال إل ــالف، وص الغ
يف "أمــازون كينــدل ســينغل". ويف كل مشــروع، يقــوم 
يحصــل  أن  ىلع  املحــرر،  بــدور  "ديــكا"  يف  آخــر  عضــو 
 5% ىلع  واملحــرر  األربــاح  مــن   70% ىلع  الكاتــب 

ونسبة الـ%25 الباقية تذهب إلى املجموعة. 
 



كل أســبوع أو أســبوعين يف موســم 
بعــض  جّربــت  وبدورهــا  الحصــاد. 
الصحافــة  اإلعالميــة  املؤسســات 
املمولــة مــن املجتمــع. وكانــت إحــدى 
بيلــت"  "مجلــة  الناجحــة  النشــرات 
يف  بــدأت  التــي   (Belt Magazine)
كليفالنــد وتوّســعت بعدهــا إلــى عــدد 
مــن مــدن راســت بيلــت. وبــدًال مــن 
ــن  ــت" م ــل "بيل ــم تموي ــتراكات، ت االش
ــن  ــراوح بي ــي تت ــة" الت ــوم "العضوي رس
ســنويًّا  دوالر  وألــف  دوالرا  عشــرين 
صاحبهــا  بموجبهــا  يحصــل  والتــي 
ــن  ــال ع ــة، فض ــن املجل ــخ م ىلع نس
تقــّدم  عضويــة  وبطاقــة  قمصــان 
ومنتجــات  فعاليــات  حســومات ىلع 

محلية.
ــال  ــو ح ــا ه ــا -كم ــم تمويله ــن رغ ولك
يأتــي  والعضــوي-  املحلــي  الطعــام 
معظــم نجــاح الصحافــة املتأنيــة مــن 
ــا..  ــع له ــن يف الدف ــتهلكين راغبي مس
تقــول لوماســورييه: "نحــن نفعــل ذلــك 
ــاه  ــؤولية تج ــل مس ــا نتحّم ــرح ألنن بف
الصحــة والبيئــة، ويف الوقــت ذاتــه 
ىلع  يجــب  نفســها  وبالطريقــة 
يتحّملــوا  أن  أيًضــا  املســتهلكين 

مسؤولية تجاه الصحافة". 

يقــول  والعشــرين.  الواحــد  القــرن 
يف  نشــرت  قطعــة  "كل  دونيّلــي: 
املجلــة كانــت تعــّد بأقصــى درجــة 
بالتفاصيــل، وهــذا مــا  العنايــة  مــن 
ــا  ــا- يف انهياره ــد م ــى ح ــبب -إل تس
كانــت  هــذه  التدقيــق  عمليــة  ألن 
ــدى  ــا، كان ل ا". ويف أوجه ــدًّ ــة ج مكلف
بقيمــة  مشــترك   500 املجلــة 
ــت  ــتين دوالرًا، ووصل ــت س ــتراك بلغ اش
املجلة 14 مرة إلى الئحة "لوس أنجلوس 
ــر أن  ــا. غي ــر رواًج تايمــز" للقصــص األكث

املال نفد من املجلة بعد عامين.

دونيّلــي  مــع  التعاقــد  تــم  والحًقــا، 
ــم  ــل اس ــة تحم ــرة إلكتروني ــر نش لتحري
 ،(Mission and State) "ميشن أند ستايت"
حــول  متنّوعــة  قصصــا  تضمنــت 
منطقــة ســانتا بربــرا، وتــم تمويلهــا 
مــن  عاميــن  ملــدة  منحــة  مــن 
النشــرة  ولكــن  "نايــت".  مؤسســة 
تجــاري  فشــلت يف تطويــر مشــروع 
ــت بعــد  يوقفهــا ىلع قدميهــا، وأقفل
ــي: "يجــب  عــام ونصــف. ويقــول دونيّل
علينــا كمســتهلكين أن نكــون راغبيــن 
يف دعــم مثــل هــذه املشــاريع، ولكــن 
ــو  ــا ل ــى نصابه ــور إل ــد األم ــف تعي كي
ألي  الدفــع  بعــدم  مشــروطين  كنــا 

شيء؟".

كانــت مســألة االســتدامة أيضــا إحــدى 
العراقيــل يف وجــه حركــة "الطعــام 
ــل  ــاذج مث ــّورت نم ــي ط ــيء" الت البط
الزراعــة املدعومــة مــن املجتمــع مــن 
أجــل دعــم املزارعيــن املحلييــن، إذ 
يف  الســّكان  يشــتري  مــا  غالًبــا 
مــن  القريبــة  الحضريــة  املنطقــة 
املزرعــة األســهم يف بدايــة موســم 
ــزارع بالحصــول  ــا يســمح للم ــو، مم النم
التــي  واملعــدات  البــذور  ىلع 

يحتاجها مقابل توصيل املنتجات 

* نشــر املقــال يــوم 19 أغســطس/آب 2015، 
األصلــي  املصــدر  مــن  قراءتــه  ويمكــن 
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ــًا  ــة، مضيف ــة اإلبداعي ــي للصحاف املال
أن املوقــع يقــظ تماًمــا حيــال مســألة 

تضارب املصالح. 

ولكــن يف خضــّم ذلــك، اســتطاعت 
وســيلة واحــدة أن تكســر القاعــدة يف 
ــتدامة،  ــة مس ــة املتأني ــل الصحاف جع
ماغازيــن"  "أتافيســت  موقــع  وهــي 
ــة  ــردية مطّول ــاالت س ــر مق ــذي ينش ال
كلمــة،  ألــف  و20   10 بيــن  تتــراوح 
وتعّهد منذ انطالقه عام 2011 بأن يدفع 
النشــر  دور  تفعــل  كمــا  للكّتــاب 
التنفيــذي  املديــر  ويقــول  الكبــرى. 
ــا،  ــن بدأن ــف: "حي واملحــرر إيفــان راتلي
للكّتــاب مــن  الــدوالرات  دفعنــا آالف 
ــذ  ــة الخاصــة". ومن حســاباتنا املصرفي
ذلــك الوقــت، حصلــت الشــركة ىلع 
أكثــر مــن أربعــة مالييــن دوالر مــن 
ديلــر  بــاري  بينهــم  مســتثمرين 
ــز. وأحــد أســباب  وأندريســين هوروفيت
النشــر  منصــة  هــو  الشــركة  نجــاح 
والتــي  املجلــة  عــن  املنفصلــة 
يســتخدمها املشــتركون األفــراد لنشــر 
محتواهــم الخــاص الــذي يــدّر عائــدات 
وتدفــع  ككل.  الشــركة  ىلع 
ــا  ــة رســًما معّيًن ــكل مقال "أتافيســت" ل
مــن  عائــدات  أي  تقّســم  ثــم  ومــن 
النســخة  ومبيعــات  االشــتراكات 
الواحــدة وحقــوق التلفزيــون والفيلــم. 
"بمعــّدل  أنــه  إلــى  راتليــف  ويشــير 
وســطي، يحصــل الكّتــاب ىلع حوالــي 

عشرة آالف دوالر للقصة الواحدة".
 

ــة  ــة متأني ــيلة صحاف ــل كل وس ومقاب
مــن  تخــرج  أخــرى  هنــاك  تصمــد، 
اإلطار. ففــي العــام 2010، أســس محررا 
"أل.أي ويكلــي" جــو دونيّلــي ولــوري 
ــرة  ــي نش ــاليك" (Slake)، وه ــوا "س أك
مطبوعــة جميلــة تتضمــن مقــاالت 
لــوس  ترّكــز ىلع  مطّولــة  صحفيــة 

أنجلوس كملتقى الثقافات يف 



ــالم  ــائل اإلع ــم وس ــادرة معظ ــد مغ ــن بع ــل عامي ــا قب ــم يف تركي ــة املنج ــل كارث ــا مث ــق يف قضاي ــر" تحق ــاء املتأّخ ــة "اإلرض ــة املتأني ــة الصحاف مجل
وخروج القصة من دورة األخبار اليومية. إمري تازيغول/أسوشيتد برس
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