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ك ّتاب
املجلة
إيهاب العقدي
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مجلة
وكانت تلك
الطقطقة األخيرة الصحافة
خالد سليم

مراســل قنــاة الجزيــرة يف لبنــان ،عمــل
ســابقا منتجــا لوكالــة األسوشــييتيد
بــرس ،ومراســا ومنتجــا للنشــرات يف
تلفزيــون أخبــار املســتقبل.

مدقــق لغــوي ومحــرر يف جريــدة
الحياة الجديــدة الفلســطينية وجامعة
بيرزيــت وعــدد مــن املؤسســات
البحثيــة.

فاطمة الصمادي

فاتن الجباعي

باحثــة وأســتاذة جامعيــة ،عملــت
يف الصحافــة والتدريــس الجامعــي،
تعمــل حاليــا باحــث أول يف مركــز
الجزيــرة للدراســات.

صحفيــة فيديــو ،تعمــل مراســلة حــرة
لتلفزيــون دويتشــه فيلــه األملانــي
وعــدد مــن املؤسســات الدوليــة .مدربة
ىلع صحافــة الفيديــو واملوبايــل.

نجوان سمري

مسلم عباس

مراســلة قنــاة الجزيــرة يف فلســطين،
عملــت منتجــة أخبــار يف القــدس
وداخــل الخــط األخضــر .شــاركت يف
عــدة تغطيــات أبرزهــا حصــار األقصــى
عــام .2017

صحفــي وأكاديمــي عراقــي ،طالــب
دراســات عليــا يف كليــة اإلعــام
جامعــة بغــداد ،أســتاذ مادتــي الخبــر
الصحفــي والصحافــة اإللكترونيــة.

يونس آيت ياسين

فراس العلي

مراســل قنــاة الجزيــرة يف املغــرب،
غطــى أحداثــا يف عــدة دول أفريقية
وأملانيــا وأفغانســتان ،مؤخــرا بــدأ
العمــل مــع قنــاة الجزيــرة اإلنجليزيــة.

صحفــي ســوري يحمــل إجــازة يف
الحقــوق ،عمــل محــررا يف عدة وســائل
إعالميــة ،ومراســا ســابقا للجزيــرة نــت،
عضــو يف رابطة الصحفيين الســوريين.

عمار الشقيري

محمد خمايسة
صحفــي أردنــي وباحــث يف قضايــا

مختــص بالشــأن الثقــايف.
صحفــي
ٌّ
ٌّ
أصــدر مجموعتــان قصصيتــان،
وكتــب مقــاالت يف أكثــر مــن مجلــة
وصحيفــة عربيــة وأجنبيــة.

اإلعــام والدراســات الثقافيــة .ولــه
عــدد مــن األبحــاث املتخصصــة يف
تحليــل الخطــاب اإلعالمــي.

أحمد حاج حمدو

مارتينا غوزمان

صحفــي اســتقصائي ســوري ،خريــج
كليــة اإلعــام بجامعــة دمشــق.
جائــزة أفضــل تحقيــق اســتقصائي
عربــي لعــام  - 2014مســابقة «شــبكة
أريــج».
عياش عبد اإلله عياش

صحفيـــة أميركيـــة مــن أصــــــول
مكســيكية .تعمــل ضمــن برنامــج
زمالــة يف مركــز ديمــون جــي كيــث
لصحافــة الحقــوق املدنيــة والشــؤون
العرقيــة والعدالــة.

ـتعلة بالحــبَّ ،
ً
غنــت لــك
«النهايــة :وبعــد ذلــك ،مشـ
فتاتــك هنــاك ..كانــت أكثــر عمقــا؛ أكثــر عمقــا مــن
الحفــر الســوداء ،مــن الصيحــات ،مــن الكابــوس ..هنــاك
تــروي لــك املــرأة العاشــقة القصة؛ إنــه وصــف ،خرائط
وبــاد مفجوعــة ،لكــن فتاتــك بكاملهــا أنشــدت هنــا..
فاصــل ..صحــراء حبــك ..فاصــل ..ومــاذا بعــد».
هــذه نهاية قصيــدة ملحمية كتبها الشــاعر التشــيلي
قصــة حبيب ْيــن تتشــابك
راؤول ســوريتا يصـ ِّ
ـور فيهــا ّ
عالقتهمــا مــع تعرضهمــا للتعذيــب الــذي كان يحدث
يف ســجون الديكتاتــور التشــيلي أوغســتو بينوشــيه،
والــذي طــال املعارضيــن مــن حزبييــن وصحفييــن.
وهــي ملحمــة تنبــئ بمــا يحــدث ألي صــوت يعــارض
الصــوت األىلع ،صــوت الســلطة املطلقــة .بيــد أنهــا
انتقلــت مــن أقبيــة الســجون إلــى مقــرات القنصليات
يف الطــرف الجغــرايف املقابــل للتشــيلي..
دخــل رجـ ٌ
ـل أعـ ُ
ـزل قنصليــة بــاده ،أعــزل إال مــن قلــم
وتفكيــر ناقــد ،هنــاك وجــد «أعمامــه الفاســدين» كما
ُ
«ذهبــت إلــى كل هــؤالء األعمــام
ذكرهــم ســوريتا
الفاســدين واحتججــت» ،لكــن الرجــل لــم يذهــب
ليحتــج ،بــل ليك ّلــل ح ّبــه بالنشــيد ،ليصير هو النشــيد
املفقــود ..ثــم مــاذا؟ «قــال املــازم ،اللعنة ،ســنذهب
املهمــة
ـون قليــا» يف ملحمــة ســوريتا ،حيــث
ّ
لنلـ ِّ
ُن ِّفــذت ،أمــا امللحمــة «الخاشــقجية» فقــد قــال
املــازم« :اســتمعوا للموســيقى ريثمــا أنهــي تقطيع
جثتــه» ..وكانــت تلــك «الطقطقــة األخيــرة ،ولــم تكــن
هنــاك حاجــة للحــراك ..كل شــيء يتحــرك اآلن».

صحفي عربي مقيم يف واشنطن.

غدير ٔابو سنينة

العدد ( I )١١السنة الثالثة  Iخريف 2018

مجلة فصلية تصدر عن
معهد الجزيرة لإلعالم
شبكة الجزيرة اإلعالمية
املشرف العام
منير الدائمي
رئيس التحرير
منتصر مرعي
سكرتير التحرير
غدير أبو سنينة
مراجعة لغوية
الفضيل بن السعيد

تصميم
إدارة اإلبداع يف شبكة الجزيرة اإلعالمية
صورة الغالف
The Washington Institute for Near Policy
مجلة الصحافة
Aljazeera Journalism Review

موقع اإلنترنت:
/http://institute.aljazeera.net/ar/ajr
تويتر:
@AJR_Arabic
فيسبوك:
www.facebook.com/
aljazeerajournalismreview
بريد املجلة اإللكتروني:
ajreditor@aljazeera.net

3

السنة الثالثة  -خريف 2018

مجلة الصحافة العدد ()1١

نبض الصحافة
يف امليدان
إيهاب العقدي

غيــر أن مــا يجــري علــى األرض،
أي الميــدان بلغــة الصحفييــن،
مغايــر تمامــاً لمــا يفتــرض أن
يكــون عليــه الحــال ،فمعظمهــم
يجلســون وراء مكاتبهــم -علــى
قاعــدة «البيروقراطيــة» القاتلــة
حكم ـاً لهــذه المهنــة« -يرصدون»
وســط ملــل ورتابــة ،مــا يقولــه
الناطقــون الرســميون باســم
أجهــزة الدولــة والمنظمــات علــى
اختــاف تســمياتها.
أمــا واقــع األمــر فيفتــرض عكــس
ذلــك تمام ـاً ،فمثــا عنــد تغطيــة
ميدانيــة لتظاهــرة مــا ،ال تكــون
األولويــة لمــن تحــدث عنهــا
ســلبا أو إيجاب ـاً ،أو مــن يؤيدهــا أو
يعارضهــا ،إنمــا المهــم اإلشــارة إلى
عــدد المتظاهريــن وشــعاراتهم
فــي قضية معيشــية ،ألن مالمســة
المراســل لحقيقــة القضيــة ال
تكــون بمالزمــة غرفــة األخبــار
وانتظــار تصريحــات المعنييــن ورأي
الحكومــة ليبنــي تقريــرا يقــول
فيــه «تظاهــر المئــات مطالبيــن
بكــذا وردت الحكومــة بالموقــف
كــذا».
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إيهاب العقدي خالل إعداده أحد التقارير الخاصة بشبكة الجزيرة.

يفقــد قطــاع اإلعــام فــي العالــم
العربــي يومــا بعــد يــوم ،الكثيــ َر
مــن وهجــه ورونقــه وتأثيــره فــي
محيطــه ،ألنــه لــم يعــد يحتــرم
إلــى حــد كبيــر المتلقــي الفــردي
والجماعــي ،ويستســهل عمليــة
ويقدمهــا
إعــداد المــواد اإلخباريــة
ّ
بعيــداً عــن القالــب الميدانــي
المهنــي والموضوعــي الجــذاب،
ّ
المتلقــي
الــذي يلبــي شــغف
وحقــه فــي أن ُيعلــم.

مــن حيــث المبــدأ ،ترفــد الصحافــة
الميدانيــة غــرف األخبــار بالجــزء
األوفــر مــن المــواد الحديثــة
لمؤسســات الشــبكات اإلعالميــة
الكبــرى ،ويشــكل المراســلون
عصبهــا األساســي ،ومصدرهــا
األكثــر مصداقيــة للمشــاهد،
فعيــن المراســل هــي التــي ترصــد
الحــدث وحيثياتــه وخلفياتــه
وأبعــاده ،واألهــم مــن ذلــك أثــره
علــى اإلنســان.

مــن الطبيعــي أن تأتــي مقدمــة
الخبــر روتينيــة بمعنــى أنهــا
تســتوفي األجوبــة عــن األســئلة
البديهيــة ،بــأن تظاهــر المئــات
أو اآلالف للمطالبــة برفــع األجــور،
لكــن األهــم ابتعــاد التقريــر
الميدانــي عــن التعميــم الدائــم
وانتقالــه إلــى التخصيــص .فروايــة
قصــة متظاهــر فقــد منزلــه
ومدرســة أبنائــه بســبب تراجــع
قيمــة راتبــه ،هــو جوهــر القضيــة
اإلنســانية لتراجــع قيمــة األجــور،
وهــذه الزاويــة ال يمكــن قياســها
بالمراقبــة مــن بعيــد ،فنبــض

ال يكتفي التقرير الميداني بذكر عدد المتظاهرين وأسباب احتجاجهم ،بل ينتقل
من التعميم للتخصيص ويروي قصة متظاهر فقد بيته بسبب رفع األجور .الصورة
من تظاهرة في بيروت عام  .2010تصوير :شريف كريم – رويترز.
5
القصــة ُينقــل بمــدى االقتــراب
منهــا.

مرتفــع علــى المؤسســات توفيــره
لصحفييهــا الميدانييــن».

يقــول أســتاذ اإلعــام فــي
الجامعــة اللبنانيــة راغــب جابــر
الــذي اختبــر العمــل الصحفــي
خــال عقــود ،إن «الصحفــي
المكتبــي ال يســتطيع أن يصنــع
حكايــة مــن الحــدث ،بينمــا
المراســل الميدانــي يمكنــه
فعــل ذلــك» .ويــرى أن مســتقبل
التغطيــات الميدانيــة هــو
«للكتابــة االنطباعيــة وحركــة
الكاميــرا التــي يجــب أال تصــور
تصويــرا جافــا» ،الفتــا إلــى أن
التغطيــة التقليديــة «لــم تعــد
جاذبــة للمشــاهد ،وبالتالــي
أصبــح دور الصحفــي أكبــر ،وهــو
مــا يســتوجب تدريبــا مســتمرا»،
وكذلــك وجــود «ســقف حريــة

ويجــزم جابــر بــأن هنــاك
صحفييــن أو مراســلين ال يملكــون
متطلبــات الحــد األدنــى المطلــوب
للقيــام بتغطيــات ميدانيــة ،وأن
أخبارهــم تؤشــر علــى «سياســات
تحريــر مقــررة ســلفا ،تطبــع
عملهــم إرضــا ًء لمؤسســاتهم
فيفقــدون جــزءا مــن حريتهــم»،
وهــذه ســمة عامــة للصحافــة
أو لإلعــام العربــي ،يضــاف
إليهــا أزمــة بنيويــة ماليــة فــي
اإلعــام العربــي فرضــت علــى
المؤسســات اإلعالميــة «االبتعــاد
عــن توظيــف الكفــاءات المهنيــة
واالكتفــاء بتوظيــف مراســلين غيــر
متمرســين برواتــب قليلــة».

مخاطر الميدان
ُيجمــع كثيــر مــن الصحفييــن،
بغــض النظــر عــن ســقف الحريــة
الممنــوح لهــم أو الراتــب الــذي
يتقاضاهــم ،بــأن الخطــر األول
علــى حريــة الكلمــة ينبــع مــن
ميــدان العمــل ،حيــث الحــروب
واالضطرابــات خصوصــا فــي
المنطقــة العربيــة التــي تواجــه
منــذ ســنوات أزمــات مفتوحــة،
وصنفتهــا منظمــة «مراســلون
بــا حــدود» بأنهــا األكثــر صعوبــة
وخطــورة لممارســة مهنــة
الصحافــة ،وفيهــا -مثــل بقيــة
العالــم -تصاعــد للكراهيــة تجــاه
ا لصحفييــن .
وفــي مثــل هــذه الظــروف ينبغــي
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أن يكــون المراســل صاحــب كفــاءة
وتمــ ّرس فــي الميــدان ،ولذلــك
ٌ
متطلبــات تبــدأ بتدريبــه علــى
العمــل فــي بيئــات مختلفــة،
بهــا نســبة مخاطــر مرتفعــة
كتغطيــة المعــارك واالضطرابــات
الشــعبية ،وإحاطــة تامــة بجوانــب
المهمــة المكلــف بهــا مــن ناحيــة
المعلومــات المرتبطــة بالحــدث أو
القصــة ،ومعرفــة طبيعــة األرض
والســكان ومــن هــم المؤثــرون
فيهــم.
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وفرضــت طبيعــة األحــداث
علــى الصحفييــن التغطيــة مــن
جانــب واحــد ،بحكــم أن بعــض
األطــراف فــي مختلــف الــدول
العربيــة وضعــت قيــودا علــى
الصحفييــن للعمــل علــى أرضهــا،
ثــم رفضــت القــوى المناوئــة لهــا
وجــود صحفييــن تعتقــد أنهــم
ســيقدمون وجهــات نظــر ال تخدم
أجندتهــم ،ممــا فــرض تحديــات
علــى غــرف األخبــار لإلبقــاء علــى
تــوازن التغطيــة وفــق المتــاح
أمامهــا مــن مصــادر.
وأدى ذلــك إلــى اختــال فــي
تــوازن التغطيــة للمراســل
الميدانــي ،فمثــا كان غيــر
مســموح لمــن َّ
غطــى أخبــارا
فــي مناطــق المعارضــة الســورية
أن يدخــل مناطــق النظــام،
والعكــس صحيــح ،فــكان علــى
المراســل تقديــم قصتــه مــن
وجهــة نظــر واحــدة ،كمــا تقــول
مراســلة الجزيــرة اإلنجليزيــة
زينــة خضــر التــي تعمــل فــي
الميــدان منــذ عــام  ،1995لكــن
علــى المشــاهدين معرفــة ذلــك
مــن المراســل نفســه الــذي عليــه
«أن يقــول ذلــك صراحــة خــال
تغطيتــه الميدانيــة وبطريقــة
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ال تثيــر مــن يســيطر علــى األرض
مــن القــوى المتحاربــة ،ألنــه مــن
واجبنــا المهنــي واألخالقــي إبــاغ
المشــاهدين بذلــك».
وتوضــح المراســلة زينــة ذلــك مــن
خــال تجربــة لهــا فــي ســوريا،
إذ وجــدت نفســها محاطــة
بمســلحين طلبــوا منهــا تســجيل
رســالتها أمــام الكاميــرا أثنــاء
حضورهــم ،وفــي هــذا رقابــة
واضحــة ،فقالــت «إننــي أقــدم
وجهــة نظــر هــذه الجهــة» .وفيما
اعتبرتــه أســلوبا مهنيــا وذكيــا،
روت فــي تفاصيــل تقريرهــا
مشــاهداتها ،وهــو تمامــا مــا يجــب
أن يحصــل عنــد انتــداب مؤسســة
مراســا لهــا للعمــل ميدانيــا مــع
أحــد الجيــوش فــي معركــة مــا،
وعندهــا يكــون الصحفــي محاطــا
بالمعلومــات التــي تبثهــا هــذه
الجهــة فقــط ،إذ عليــه -تقــول
زينــة -أن يعلــن ذلــك «صراحــة
ال توريــة» بــأن الخبــر مصــدره
هــذه الجهــة فقــط ،وهــو ناقــل
لروايتهــا.
وأحيانــا يمكن للمراســلين العاملين
فــي بلــدان تتيــح حريــة التحــرك،
الوصــول إلــى مواقــع الحــدث
الخطيــرة ،لكــن عليهــم مجابهــة
جمهــور أو فئــات غاضبــة يصنفون
المؤسســة التــي يعمــل بهــا
المراســل فــي خانــة «الجهــات
غيــر الصديقــة» .يقــول بســام
أبــو زيــد رئيــس نــادي الصحافــة
اللبنانــي والمراســل الــذي عمــل
لعقــود فــي الميــدان ،إن الكثيــر
مــن الزمــاء «واجهــوا ذلــك أثنــاء
تغطيتهــم بعــض التفجيــرات
االنتحاريــة التــي وقعــت فــي
مناطــق مختلفــة مــن لبنــان،
وهوجمــوا وطــردوا مــن مــكان

التغطيــة ،لكــن الخطــر يكمــن
فــي الصيغــة التــي ُيقــدم بهــا
الخبــر مراعــاة لخاطــر غاضبيــن
يقفــون فــي محيــط المراســل
أثنــاء التغطيــة المباشــرة».

الدخالء على
الميدان
وإذ يشــير رئيــس نــادي الصحافــة
اللبنانــي إلــى مخاطــر مشــاركة
صحفييــن مــن ذوي الخبــرة
المحــدودة فــي تغطيــات مماثلــة،
يحــذر مــن إشــراك صحفيــي
المكاتــب فيهــا ،فليــس «كل
مــن يخــرج مــن المكتــب مراســل
ميدانــي ،فالمحترفــون يدركــون
أســلوب التحــرك وطبيعــة
النــاس والمصــادر ،أمــا الصحفــي
المكتبــي فيعتقــد أنه س ُيســتقبل
بالتصفيــق ،والمعلومــات فــي
الميــدان بعكــس الواقــع ،فقــد
اعتــاد العمــل بمــادة جاهــزة بــكل
معاييرهــا تصلــه إلــى مكتبــه».
يفاخــر زميــل يعمــل فــي إحــدى
وكاالت األنبــاء الدوليــة بــأن
«هاتفــه الذكــي هــو مكتبــه
الجــوال» ،وال حاجــة لــه إلــى
التواجــد فــي مكتبــه الــذي قــد
يكــون منزلــه أو ســيارته أو حتــى
مقهــى علــى قارعــة طريــق،
ففيــه كل مــا يحتاجــه مــن أرقــام
اتصــال وعناويــن بريــد إلكترونــي
ووســائل التواصــل االجتماعــي،
حتــى إن حقيبــة صغيــرة تحتــوي
علــى بعــض الثيــاب موجــودة
فــي صنــدوق ســيارته ،وجــواز
ســفره ممهــور بســمات دخــول
إلــى عــدد مــن الــدول المجــاورة،
وهــو أمــر بالتأكيــد «ال يمكــن

لصحفــي مكتبــي أن يملكــه
فــي منطقــة ملتهبــة تســتوجب
التحــرك الدائــم».
يــروي صحفــي آخــر اختبــر العمــل
فــي مؤسســات محليــة وعربيــة،
أن مراســلي معظــم وســائل
اإلعــام العربيــة «ال يحترمــون
الحــد األدنــى مــن معاييــر
الســامة التــي يفرضهــا العمــل
الميدانــي» ،ويعــود ذلــك إلــى
«تحــول صحفييــن مــن المكاتــب
إلــى مراســلين ميدانييــن ،أو
االســتعانة بمراســلين غيــر ْ
أكفــاء،
ممــا يعــرض هــؤالء للخطــر».
ويشــير هــذا الصحفــي إلــى
حــوادث كثيــرة حصلــت حــول
العالــم ،لكنــه لفــت إلــى أمــر وقــع
فــي منطقــة القــاع شــمال شــرق
لبنــان حيــن هاجمــت مجموعــة
مــن االنتحارييــن البلــدة ،ثــم
أعقبتهــا موجــة ثانيــة ،فاندفــع
الصحفيــون إلــى التغطيــة
المباشــرة دون حــد أدنــى مــن
معاييــر الســامة.
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ويقــول إنــه كان يشــاهد مراســلة
ترتــدي الســترة الواقيــة للرصــاص
والشــظايا فقــط عنــد حضورهــا
أمــام الكاميــرا ودون الخــوذة،
وعندمــا اشــتبهت القــوى األمنيــة
فــي وجــود انتحــاري مختبــئ
اندفعــت وراءهــم .ويضيــف
مســتغربا أنــه عندمــا ســألها
عــن نــوع الــدرع وقدرتــه علــى
حمايتهــا ،لــم تعــرف ،بــل تبيــن
لــه أنه فــارغ مــن الــدرع الفــوالذي،
بمعنــى آخــر أنهــا ليســت ســوى
أداة للتأثيــر فــي المشــاهد.
وجد الصحفيون العرب أنفسهم محاصرين بقوى تطالبهم بنقل وجهة
نظرهم ،ما خلق تحديات جديدة في الميدان .الصورة من الحرب السورية.
تصوير :خالد الحريري – رويترز.
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امليدان..
أن تنسج العالقة
مع األسئلة
فاطمة الصمادي

في لعبة التقمص الوجداني التي مارستها الباحثة مع طالبها ،كان الطالب يتقمصون دور المسؤول ببراعة،
بيد أن المشكلة األكبر كانت في تقمص دور الصحفي وحياكة السؤال الجيد.
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ّ
تمكن الطالب من إيجاد قصص لتقارير صحفية بعد نزولهم للميدان.
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ُ
كنــت أحــب ممارســة لعبــة
التقمــص الوجدانــي مــع طالبــي،
وهــم بدورهــم يتحمســون لذلــك..
كنــا نلعــب كالتالــي:
تخ ّيــل أنــك صحفــي تعمــل فــي
صحيفــة أو قنــاة فضائيــة أو
َ
وســمعت عــن
موقــع إلكترونــي،
مظاهــرات احتجاجيــة فــي مدينة
الطفيلــة جنوبــي األردن ،هــل
يمكــن أن ترســم خطــة تشــرح لنــا
كيــف ســتغطي هــذا الحــدث؟
ومــا األســئلة التــي تحضــر فــي
ذهنــك وتجــد مــن الضــروري أن
تحصــل علــى إجابــة بشــأنها قبــل
أن تكتــب أو تقــدم تغطيتــك؟
كان الطــاب يتناوبــون علــى
تقمــص دور الصحفــي ،وإلكمــال
اللعبــة كنــا بحاجــة إلــى طــرف
آخــر ،مســؤول مثــا..
تخ ّيــل أنــك الناطــق الرســمي
باســم الحكومــة ،وكان أحــد
األســئلة التــي تلقيتهــا فــي
مؤتمــرك الصحفــي مــع وســائل
اإلعــام يقــول :اعتقلــت قــوات
األمــن ناشــطين علــى خلفيــة
المظاهــرات األخيــرة فــي أكثــر
مــن مدينــة أردنيــة ،مــا عــدد
المعتقليــن؟ ومــا مبــررات
اعتقالهــم؟ (هــذه اللعبــة علــى
ْ
خلقــت لــي
وجــه التحديــد
مشــاكل مــع إدارة الجامعــة).
كان الطــاب يتناوبــون علــى
تقمــص دور الصحفــي ودور
المســؤول ،وكنــت أالحــظ دون
عنــاء أنهــم يتقمصــون دور
المســؤول ببراعــة وذكاء ،وكلمــا
ارتفــع مســتوى المنصــب ،ارتفعــت
قدرتهــم علــى تقمــص دوره،
والدفــاع عــن قراراتــه ،فــي حيــن
كانــوا يتعثــرون فــي تقمــص دور
وطــرح الســؤال هــو
الصحفــي،
ُ

األصعــب! بــدت أدوات طالبــي
فقيــرة علــى صعيــد طــرح
الســؤال ..وكثيــرا مــا كنـ ُ
ـت أتجــه
إلــى اللــوح ،وأرســم لهــم عالمــة
اســتفهام كبيــرة ،ألذكرهــم:
الصحفــي هــو هــذا! أن تكــون
قــادرا علــى الشــك وطــرح ســؤال
يحتــاج إلــى إجابــة ،وأن تســعى
للحصــول علــى تلــك اإلجابــة،
لكنــك بــدون براعــة طــرح الســؤال
ســتبقى حائــرا علــى أبــواب هــذه
المهنــة دون أن تعبــر مــن بابهــا
األول.
وال يمكــن لــوم الطــاب علــى
هــذا القصــور ،فاإلنســان الــذي
يقابلــه المــدرس فــي غرفــة
التدريــس نتــاج بيئــة اجتماعيــة
وثقافيــة تتضافــر مــع الخبــرات
والتجــارب ومناهــج التدريــس فــي
مجمــوع نســميه فــي اإلعــام
«اإلطــار المرجعــي» .ولــم يكــن
اإلطــار المرجعــي وحــده مــن
نلقــي باللــوم عليــه ،كانــت قاعــة
التدريــس والمناهــج والخطــط
المقترحــة لتدريــس الطالــب أيضــا؛
فقيــرة بصــورة ال يمكــن معهــا
وضــع الطالــب فــي صــورة األمــواج
الجديــدة فــي مجــال الصحافــة
واإلعــام.
فــي أحــد الفصــول تقــرر أن
أدّرس مســاق «كتابــة التقريــر
الصحفــي» ،وتفاجــأت أن زمــاء
لــي يقترحــون علــى الطــاب
كتبــا ومناهــج تعــود إلــى
ثمانينيــات وســبعينيات القــرن
العشــرين ،ويكتفــون بتلقيــن
الطــاب مواصفــات التقريــر وكيــف
ُيكتــب وفــق الهــرم المقلــوب أو
المعتــدل ،وهــذا برأيــي ال يمكنــه
أن يعلــم الطــاب «كتابــة التقريــر
الصحفــي»! وكثيــرا مــا دخلــت مــع

زمالئــي فــي جــدال حــول جــدوى
ذلــك ،وكانــت الحجــة التي تســاق:
ـت جئــت مــن خلفيــة صحفيــة،
أنـ ِ
عملــت فــي الصحافــة قبــل أن
ِ
تدخلــي المجــال األكاديمــي،
ولذلــك توليــن أهميــة للتطبيــق
علــى حســاب النظريــة.
ولــم يكــن ذلــك دقيقــا ،إذ إن
دفاعــي عــن ضــرورة زج الطــاب
فــي الميــدان وتعليمهــم
الصحافــة فــي «الشــارع» ،ال يعنــي
بــأي وجــه مــن الوجــوه التقليــل
مــن التقاليــد األكاديميــة واألطــر
النظريــة لهــذه المهنــة ،بــل علــى
العكــس ،لكننــي أرى أنهــا خطــوط
عريضــة تعيــن الطالــب علــى
التحــرك فــي الميــدان ..الميــدان
الــذي ال يــكاد الطالــب فــي كليــات
اإلعــام العربيــة يعرفــه إال فــي
مشــروع التخــرج فــي ســنته
األخيــرة .وهــذه الخطــوط العريضة
تحتــاج إلــى التحديــث بحيــث
تجعــل الطالــب مــدركا لحالــة
التغييــر المتســارع الــذي يشــهده
هــذا المجــال اليــوم ،وقــادرا علــى
المنافســة فــي رحلــة البحــث عــن
عمــل.
ُ
ســت
المفارقــة أننــي عندمــا دَر
تخصــص الصحافــة واإلعــام فــي
جامعــة اليرمــوك ( 1990ـ ،)1994
وكانــت الجامعــة الوحيــدة التــي
لديهــا هــذا التخصــصّ ،
وفــر
القســم صحيفــة كنــا ننتجهــا
نحــن طــاب «التحريــر الصحفــي»
مــن األلــف إلــى اليــاء .وشــكلت
«صحافــة اليرمــوك» -وكانــت
ورقيــة آنــذاك -صحيفــة مجتمــع
محلــي بــكل مــا تحملــه الكلمــة
مــن معنــى ،تصــدر مــرة فــي
األســبوع وتناقــش قضايــا واقعيــة،
وتتضمــن تغطيــات ميدانيــة.

9

مجلة الصحافة العدد ()1١

10

السنة الثالثة  -خريف 2018

كاتبة المقال في جولة مع طالبها بعيدا عن مقاعد الدراسة.

وانطبــق ذلــك أيضــا علــى
تخصصــي اإلذاعــة والتلفزيــون،
ْ
للطلبــة
توفــرت
حيــث
أســتديوهات إذاعيــة وتلفزيونيــة
يديرهــا الطلبــة ويبثــون مــن
خاللهــا داخــل الحــرم الجامعــي،
تقاريــر وبرامــج مصدرهــا أكثــر مــن
مدينــة أردنيــة.
اســتند أســلوب التدريــس فــي
تلــك الفتــرة علــى خلــق ألفــة
بيــن الطالــب والعمــل الميدانــي،
وعندمــا عــدت إلــى هــذا المجــال
أســتاذة ،ورغــم انتشــار الكليــات
واألقســام التــي تــدرس هــذا
ُ
أدركــت أن األدوات
التخصــص،
والمحتــوى الــذي يقــدم للطــاب

فــي عــدد كبيــر مــن الجامعــات
ال يمكــن معــه تخريــج صحفــي
كــفء قــادر علــى القيــام بأعبــاء
المهنــة ،فبعــض الجامعــات كانــت
تجهــز أســتديوهات للحصــول
علــى موافقــة وزارة التعليــم
العالــي ،ثــم تغلقــه فــي وجــه
الطلبــة وكأنهــا تخــاف أن يتلفهــا
الطــاب.
وعــودة إلــى حكايــة مســاق
«كتابــة التقريــر الصحفــي» ،لــم
يكــن تعليــم الطــاب األســس
النظريــة لكتابــة التقريــر بحاجــة
إلــى عنــاء ووقــت طويــل ،لكــن
المشــكلة كانــت فــي «خلــق
األفــكار» التــي تصلــح أن تكــون

تقريــرا ،وبنــاء محاججــة مقنعــة
بشــأنها مــن خــال معرفــة آراء
الفاعليــن فــي القضيــة ،ولــم يكــن
ذلــك ممكنــا وســط حيطــان أربــع.
كانــت جــدران القاعــة ثقيلــة
بالنســبة لــي كمدرســة ،وثقيلــة
فــي الوقــت ذاتــه بالنســبة
للطــاب ،خاصــة أولئــك القادريــن
علــى طــرح التســاؤالت والتفكيــر
بمــا يتعــدى أســوار الجامعــة .ولــم
يكــن ينفــع اللجــوء إلــى الخيــال،
فــي وقــت يمكــن للطــاب أن
يعيشــوا تجربــة واقعيــة ،ويدربــوا
حواســهم علــى اإلصغــاء والنظــر
وااللتقــاط ،بــل وتنميــة الحــس
النقــدي والنفــاذ إلــى مــا هــو
أبعــد مــن الظاهــر.

كان ال بــد أن أقلــب الهــرم
التدريــس
فــي
التقليــدي
الجامعــي ،وأن أشــرع فــي جعــل
الطــاب أكثــر قربــا مــن مناطــق
الحــراك اإلنســاني ،فقــررت أن
أدعــو طالبــي إلــى جولــة ســيرا
علــى األقــدام فــي وســط مدينــة
عمــان ،واتفقنــا أن أدعوهــم
إلــى وجبــة اإلفطــار فــي مطعــم
هاشــم -وهــو مطعــم شــعبي
قديــم ومعــروف -بشــرط أن يكون
مــع كل منهــم ثــاث أفــكار تصلــح
كتقاريــر وقصــص صحفيــة عندمــا
نعــود مجــددا إلــى قاعــة الــدرس.
لــم يتغيــب عــن الجولــة إال عــدد
قليــل منهــم ،وجــاء البقيــة فــي
الموعــد المقتــرح للتحــرك ..لــم
يكــن ذلــك اليــوم مجــرد رحلــة
علــى األقــدام بقــدر مــا كان
تفاعــا مختلفــا بيــن األســتاذ
وطالبــه فــي بيئــة مفتوحــة
وغنيــة ،فمــا كادت الجولــة تبــدأ
حتــى كان طلبتــي يديــرون حــوارا
مــع الباعــة والنــاس فــي شــوارع
المدينــة القديمــة وأزقتهــا،
ويطرحــون أســئلة بشــأن ســكة
الحديــد والمــدرج الرومانــي
والجامــع الحســيني ،ويســتمعون
إلــى حكايــات مــا زالــت مقاهــي
عمــان شــاهدة عليهــا ،ومنهــا
مقهــى حمــدان الــذي شــكل فــي
فتــرة مبكــرة مــن عمــر المملكــة
نقطــة تجمــع لشــخصيات وطنية،
وشــهد أول مؤتمــر وطنــي أردنــي
عــام ،ضــم سياســيين وممثليــن
لألحــزاب الوطنيــة عــام .1928
كان مقهــى حمــدان واحــدا مــن
مقــا ٍه عــدة مثلــت صالونــات
سياســية فــي فتــرة مــا مــن تاريــخ
العاصمــة .واندفــع بعضهــم نحــو
كشــك شــهير لبيــع الكتــب هــو
كشــك أبــو علــي ،معــروف عنــه

أنــه يبيــع الكتــب بالتقســيط،
ولديــه زبائــن دائمــون مــن الــوزراء
والشــخصيات السياســية علــى
مختلــف ألوانهــا.
عندمــا عدنــا إلــى قاعــة الــدرس
فــي المحاضــرة التاليــة ،وجــدت
طالبــي يلقــون الفكــرة تلــو
األخــرى ..لقــد بــدوا أكثــر قــدرة

علــى التعبيــر عــن أنفســهم
وأفكارهــم ،ثــم صــاروا يأتــون
بقصــص واقعيــة مــن مجتمعهم..
مــع نهايــة الفصــل ،الحظــت أن
كثيــرا منهــم قــد نســج عالقــة
قويــة مــع «الســؤال» ،لقــد عقدوا
صداقــة معــه.
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يف عصر
الكذب املتقن..
احذر الصحفي املسخ
عياش عبد اإلله عياش
الصحفي «الشاطر» هو بمثابة «لص» يعرف كيف يخفي أثره ،فهو يجمع معلومات متناثرة من أبخس
المصادر ،يرتقها في تقرير بائس ،ويتباهى أمام مديريه بأنه فتح النار على أعداء ما ،وحقق «ترافيك»
تعد ،وطبعا دون أن يغادر كرسيه.
ومشاهدات ال ّ
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لحظــة االنكســار األولــى تختلــف
بيــن صحفــي وآخــر ،لكنهــا
قــد تأتــي فــي يومــك األول
بقاعــة التحريــر ..تحمــل أعوامــك
العشــرين ،وأحالمــك بتغييــر
العالــم ،وإيمانــك بســطوة الكلمــة؛
إلــى حلقــة محرريــن كهــول
فــي صحيفــة محليــة ..مهمتــك
األولــى :اصنــع خبــرا مــن هــذا
البيــان الصحفــي.
الصفحــات الثــاث الخارجــة للتــو
مــن الفاكــس الباهــت الحبــر
تتحــول إلــى  50كلمــة تقدمهــا
إلــى ســكرتير التحريــر وأنــت
ضجــر ..المهمــة تافهــة ،والخبــر
تافــه ،لكنــك ال تجــرؤ علــى رميــه
فــي ســلة المهمــات.
جدفــت بحــق إلــه مــا
هــل ّ
للمهنــة؟ ربمــا ،فقــد امتقــع وجــه
المديــر« :لمــاذا خســفت الخبــر؟».
تســأل أكثــر الكهــول شــبابا

لتعــرف أن المطلــوب هــو أن
«تغيــر اليــوم إلــى أمــس» وتصلــح
األخطــاء اإلمالئيــة والنحويــة.
درسك األول :الصحفي ببغاء.

في مواجهة
المسخ
كانــت تلــك صحيفــة محليــة
تافهــة الحجــم والتأثيــر ..الفــرص
اليــوم أكثــر ،والتنافــس أكبــر،
والتدريــب أوفــر ،لكــن مشــروع
«مســخ الصحفييــن» متواصــل.
مهنــة تتغيــر بســرعة فائقــة..
صحفيــون محبطــون يعانــون قلقا
وجوديــا ..نظــام إعالمــي موبــوء
بســطوة المســؤول والتقاليــد
الفاســدة والــوالءات ..فشــل فــي
توطيــن تكنولوجيــا اإلعــام،
وخلــط فــي فهــم «السوشــيال
ميديــا» .كلهــا ظــروف مثاليــة

لتحويــل الصحفــي إلــى مســخ:
ببغــاء يعبــد المســؤول ،ديناصــور
يجتــر التجــارب الفاشــلة ،أو ضبــع
يقتــات علــى كل فاســد وكاذب
ونتــن مــن األنبــاء.
هــذا مــا يحــدث فــي عشــرات
مــن قاعــات التحريــر العربيــة:
الصحفــي «الشــاطر» هــو بمثابــة
«لــص» يعــرف كيــف يخفــي
أثــره ،فهــو يجمــع معلومــات
متناثــرة مــن أبخــس المصــادر،
يرتقهــا فــي تقريــر بائــس،
يبهرهــا بكليشــيهات ووعــود
كاذبــة تتســول اهتمــام المشــاهد
النــزق ،ثــم يتباهــى أمــام مديريــه
بأنــه فتــح النــار علــى أعــداء مــا،
وحقــق «ترافيــك» ومشــاهدات
ال تعــد ،وطبعــا دون أن يغــادر
كرســيه.
ال تكــن هــذا المســخ! المقاومــة
فرديــة أساســا ،والتــزام مهنــي

شــخصي يضمــن لــك أال تكــون
وقــود مرحلــة بائســة ســريع
االشــتعال واالنطفــاء.

الصحفي الببغاء
تقــول الحكومــة إن القطــاع
الزراعــي نمــا فــي الربــع الســنوي
الرابــع  ..%300تنســخ الصحــف
والمواقــع اإلخباريــة البيــان
وتقدمــه كخبــر .لــو فكــر المحــرر
دقيقتيــن لتذكــر أن موســم
الزيتــون هــو ذروة اإلنتــاج الزراعــي
فــي البلــد ..الحكومــة تنســب
لنفســها الفضــل فــي تبــدل
الفصــول ..كان النــاس يقطفــون
الزيتــون فــي الخريــف (الربــع
الرابــع) قبــل أن تأتــي الحكومــة،
وســيظلون يقطفونــه فــي
الخريــف بعــد رحيلهــا.
محــررو الديســك -لــو عرفتهــم
فــي وســائل اإلعــام المحليــة
تحديــدا -قدريــون ســاخرون،
يــروون قصصــا عــن بــؤس أدوارهم

ال تعــرف فيهــا الجــد مــن الهــزل،
ويحدثونــك عــن المحــرر الــذي
اســتلم بيانــا مــن الشــرطة عــن
انقــاب شــاحنة تحمــل دجاجــا..
أطنــب المحــرر فــي وصــف الدجاج
الــذي ركــض فــي كل اتجــاه وقفــز
علــى المــارة ،ليكتشــف الحقــا أن
الشــاحنة كانــت تحمــل دجاجــا
مجمــدا.
كــم أنطــق محــررو الديســك
مســؤولين فــي فعاليــات لــم
يحضروهــا وكتبــوا عــن أنشــطة
لــم تحــدث ،ألن البيــان الصحفــي
كان معــدا ســلفا ووصلهــم
بالخطــأ!

من يغري من
بارتكاب هذه
األخطاء؟
لطالمــا شــكا األطبــاء مــن
التبســيط المخــل واليقيــن الزائــد
فــي التغطيــة الصحفيــة لألبحــاث
الطبيــة ..هــل تتذكــر كــم مــرة
قــرأت فيهــا أخبــارا عــن تأثيــر

القهــوة علــى الصحــة؟ هــي فــي
صحيفــة اليــوم ســم زعــاف وفــي
صحيفــة الغــد بلســم شــاف.
هنــاك تراكــم بحثــي جيــد يــدرس
هــذه الظاهــرة ..البيــان الصحفــي
هــو المتهــم األول ..رجــال العالقــات
العامــة يكتبــون بيانــات وفــي
بالهــم إغــراء المحــرر للنشــر،
والنتيجــة هــي التعميم والتشــويه
والتبســيط لنتائــج أبحــاث ال تدعي
اليقيــن أساســا (.)1
لكــن لمــاذا ينشــر الصحفــي مــا
يصلــه هكــذا دون نقــد؟

لمن الوالء اليوم؟
اإلشــكالية أعقــد بالطبــع مــن
بهرجــة أو اختــاق خبــر ،ولهــا
أســاس فلســفي وتاريخــي..
يقــوم النمــوذج النظــري للصحافــة
المســتقلة علــى الــوالء الخالــص
للجمهــور ،إذ تجتهــد الصحافــة
فــي خدمــة الجمهــور فيكافئهــا

كم أنطق محررو الديسك مسؤولين في فعاليات لم يحضروها وكتبوا عن
أنشطة لم تحدث ،ألن البيان الصحفي كان معدا سلفا ووصلهم بالخطأ –
شاترستوك.
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بمتابعــة أكبــر ..الــوالء يعنــي
بالضــرورة أن يكــون المنتــج
الصحفــي مفيــدا ،متنوعــا،
صادقــا ،وشــجاعا فــي الدفــاع عــن
مصلحــة الجمهــور ،وهــذا يعنــي
أن المعلومــات دقيقــة ،وموضوعة
فــي ســياق مناســب ،ومصوغــة
بأســلوب احترافــي ال تــؤدي اإلثــارة
فيــه إلــى التضليــل.
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هــذا نمــوذج نظــري معيــاري
بالطبــع ..تاريخيــا ،اقتربــت الصحافة
أحيانــا وابتعــدت فــي أحيــان أخــرى
عــن تحقيــق ُمثلهــا المعياريــة،
وهــذا طبيعــي إلــى حــد مــا .لكــن
مهمــا ألنــه
اإلطــار المعيــاري يظــل ًّ
مكــرس فــي القوانيــن واألخالقيات،
فعندمــا يحاكــم الجمهــور الصحافة
يحاكمهــا بنــاء علــى هــذا اإلطــار
المعيــاري ،وهو «العقــد االجتماعي»
للصحافــة ( ..)2لكــن األخيــرة اآلن
بعيــدة جــدا عــن ُمثلهــا.

التناقض أساس
مصلحــة الجمهــور هــي بوصلــة
الصحافــة ..ومصلحــة المؤسســة
هــي بوصلــة «العالقــات العامــة»..
وظيفــة اإلعــام أن يكشــف أخطاء
المؤسســات ،لكــن المؤسســة
تفضــل دائمــا أن تنظــف بيتهــا
الداخلــي بــدون ضجة ..الشــفافية
ضــرورة للصحافــة الحــرة ،لكنهــا
أداة فــي حقــل العالقــات العامــة.
العدالــة التــزام أساســي فــي
الصحافــة (يضمــن لــك القانــون
الحريــة ،لكنــه يشــترط عليــك
العدالــة) ..العالقــات العامــة تــرف
يقــدر عليــه الغنــي فقــط ..ال
عدالــة مجتمعيــة فــي صناعــة
العالقــات العامــة ،والترويــج فــن
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منحــاز إلــى أصحــاب الســلطة
وقــد يســتخدم الشــفافية دون أن
يلتــزم بهــا مطلقــا.
هــذه تناقضــات أساســية بيــن
فلســفتين وقطاعيــن ال تحلــه
مواثيــق الشــرف التــي تلــزم مديري
العالقــات العامــة بــأداء أميــن،
نزيــه ،ينشــد الحقيقــة ( ..)3فــي
المــرة المقبلــة التــي تحــرر فيهــا
بيانــا صحفيــا ،تذكــر هــذا التناقض.

تعاليــم العالقــات العامــة تفيــد:
مــا تقولــه ليــس مهمــا ،المهــم
كيــف تقولــه ..االبتســامة واألداء
الجذابــان يصنعــان العجائــب.
محــور مهنــة العالقــات العامــة
هــو تقديــم حقائــق منتقــاة
ووضعهــا فــي ســياق مقصــود
يدفــع الصحفــي إلــى تكويــن
انطبــاع صديــق للمؤسســة.
مــاذا تغيــر منــذ ذلــك الحيــن؟
صــارت أســاليب العالقــات العامــة
أكثــر حرفيــة وتعقيــدا ،لكــن
التناقــض ال يــزال قائمــا.

السم
يظهــر هــذا التناقــض بوضــوح
فــي ســيرة آيفــي لــي (-1877
 )1934الــذي يلقــب بأبــي العالقات
العامــة ..رأى لــي أن وظيفــة رجــال
العالقــات العامــة هــي تحفيــز
العقــل الجمعــي لجمهــور مــا على
امتــاك صــورة حســنة للمؤسســة
التــي يخدمونهــا ،وذلــك بالعمــل
المنهجــي المهنــي ،الملتــزم
أخالقيــا.
رغــم ذلــك ،كانــت البيانــات التــي
يبعثهــا لــي إلــى الصحــف (نيابــة
عــن شــركة روكفيلــر) مليئــة
بالخديعــة ،حتــى أطلــق عليــه
المحــررون لقــب آيفــي الســام
(هنــا لعبــة لغويــة ،فاالســم يشــير
حرفيــا إلــى صنــف ســام مــن نبات
اللبــاب المنتشــر فــي الواليــات
المتحــدة) (.)4
يرفــض لــي الكــذب الصريــح ،لكنــه
ال يمانــع فــي خلــق انطبــاع كاذب
بــأن كل شــيء علــى مــا يــرام،
وبذلــك يصبــح الصحفــي ورجــل
العالقــات العامــة شــريكين فــي
تأليــف الكذبــة.

لنتحدث عن
أرامكو
خــدم آيفــي لــي شــركة روكفيلــر،
وكانــت األكبــر فــي العالــم ..اليــوم،
يخــدم كثيــرون شــركة أرامكــو
التــي تقــول الســعودية إنهــا
الشــركة األكبــر فــي العالــم مــن
حيــث القيمــة الســوقية (القيمــة
الســوقية للشــركة تقــدر بيــن
تريليــون وتريليونــي دوالر ..ال أحــد
يعــرف بالضبــط).
اليــوم ،هنــاك ثــاث شــركات فقط
تتجــاوز قيمتهــا الســوقية تريليون
دوالر :أرامكــو وآبــل وأمــازون..
تتحكــم أرامكــو فــي جــزء كبيــر
مــن االقتصــاد الســعودي (أكبــر
اقتصــاد عربــي) ،وفــي جــزء كبيــر
مــن ســوق الطاقــة فــي العالــم،
وهــي شــركة تملكهــا الحكومــة.
فــي وضــع طبيعــي ،ســتقرأ
وتشــاهد تقاريــر دوريــة تراقــب
أداء أرامكــو وتحللــه وتخضعــه
للمحاســبة الجماهيريــة ..هــذا ال
يحــدث بالطبــع ،فأرامكــو صنــدوق

محكــم اإلغــاق ،لكنــك لــو زرت
موقــع الشــركة وتلقيــت بياناتهــا
الصحفيــة ألغرقتــك بالمعلومــات.
فهــل هــذه معلومــات «مهمــة»
و»مفيــدة» و»مفهومــة»؟
اإلعــام العربــي الــذي تملكــه أو
تحكــم أجندتــه الســعودية علــى
األخــص ،ينقــل بيانــات أرامكــو دون
أن يوجــه أيــة أســئلة« ..فالســلطة
المطلقــة مفســدة مطلقــة»:
هــل أرامكــو فــوق هــذه القاعــدة؟
وهــل مــن ســبيل إلــى الثقــة بمــن
يديــرون المــال دون شــفافية؟ هذه
أســئلة عامــة وبديهيــة.
ال يمكــن الحديــث عــن إعــام
حقيقي في العالــم العربي دون أن
تكــون أرامكو مــن مواضيعــه األولى،
فهــي «الفيــل فــي الغرفــة» .بيــد
أن أرامكــو تتقــن لعبــة العالقــات
العامــة تجــاه اإلعــام الدولــي
أيضــا ..أســاس اللعبــة هــو اإلغــراق
واإلغــراء وتقديــم أنصــاف الحقائــق.

أرامكــو كانــت موضــوع  64قصــة نشــرتها مواقــع األخبــار األميركيــة بيــن
 17أغســطس/آب  2018و 17ســبتمبر/أيلول  ..2018أغلــب هــذه القصــص كان
إعــادة تحريــر لسلســلة أخبار/تســريبات نشــرتها رويتــرز .وللمقارنــة ،كانــت
آبــل موضــوع  3388قصــة إخباريــة ،وكانــت أمــازون موضــوع  2831قصــة
إخباريــة فــي الفتــرة ذاتهــا ،فمقابــل كل  44قصــة عــن أمــازون ،نشــرت
وســائل اإلعــام األميركيــة تقريــرا واحــدا عــن أرامكــو ،وذلــك فــي شــهر
مصيــري لمســتقبل الشــركة األثمــن فــي العالــم (.)6
هــذه التغطيــة لــم تكــن شــحيحة فقــط ،بــل كانــت أيضــا فقيــرة
معلوماتيــا ،فالكلمــات األكثــر ورودا فــي القصــص الـــ 64تقــدم معلومــات
تعريفيــة أساســية منســوخة عــن رويتــرز تحديــدا ،وكانــت التغطيــة
خبريــة بحتــة ،ماليــة أساســا ،وإيجابيــة فــي المجمــل ..تغطيــة تشــبه
البيــان الصحفــي.
هــذه هــي خريطــة الكلمــات المفتاحيــة مــن قاعــدة بيانــات اإلعــام
األميركــي فــي معهــد ماساشوســتس للتكنولوجيــا:
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أسرى البيان
تراجعــت الســعودية مؤخــرا
(نهائيــا؟ ال أحــد يعــرف!) عــن
طــرح نســبة مــن أســهم الشــركة
لالكتتــاب العــام ،وقــد نقلــت
مجهــا ( .)5تناقــل
رويتــرز الخبــر
ّ
اإلعــام بعدئــذ بيانــات وتصريحات
متناقضــة وشــحيحة عــن األمــر..
التناقــض والتصريحــات المجهولــة
المصــدر مؤشــر علــى صــراع مــا
فــي العــادة ..مثيــر ،أليــس كذلــك؟
مثيــر أكثــر ،ربمــا ظــل اإلعــام
العربــي -فــي أغلبــه -أســير
البيانــات الصحفيــة ..ظــل أســير
أرامكــو ،فهــل كان أداء اإلعــام
األميركــي أفضــل؟ ليــس كثيــرا.

للمقارنــة ،كانــت أكثــر الكلمــات شــيوعا فــي تغطيــات آبــل وأمــازون
تتعلــق بمنتجــات الشــركتين ،والمنافســة التــي تخوضانهــا مــع شــركات
أخــرى ،والجــدل حــول دورهمــا فــي الســوق والمجتمــع .خرائــط الكلمــات
المفتاحيــة أدنــاه ترســم صــورة تغطيــة صحفيــة جــادة وتفصيليــة.
الكلمــات األكثــر شــيوعا فــي تغطيــة اإلعــام األميركيــة لشــركة آبــل
( 17أغســطس/آب  2018و 17ســبتمبر/أيلول :)2018
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الكلمــات األكثــر شــيوعا فــي تغطيــة اإلعــام األميركيــة لشــركة
أمــازون ( 17أغســطس/آب  2018و 17ســبتمبر/أيلول :)2018

وجوه أخرى لألزمة
أرامكــو ليســت الشــركة الوحيــدة التــي تصنــع تغطيتهــا ،فالعالقــات
العامــة مصــدر أساســي لنحــو  %70-40مــن المحتــوى اإلعالمــي باللغــة
اإلنجليزيــة ( ،)7وهــي نســب تتزايــد ألن اإلعــام الرقمــي يترســخ جماهيريا
دون أن يكــون لــه نمــوذج تمويلــي فعــال .وبذلــك نجــد مزيــدا مــن
16
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االعتمــاد المالــي علــى اإلعالنــات
التحريريــة والمحتــوى المرعــي
(.)Sponsored Content
تطــرح هــذه األشــكال الصحفيــة
الجديــدة تحديــات أخالقيــة جمــة
علــى الصحفييــن ..ال قواعــد ثابتــة
بعــد اليــوم .لقــد وجــد باحثــون
أن ثمانــي مدونــات أخالقيــة مــن
أصــل  40مدونــة مهنيــة فــي
الواليــات المتحــدة وفنلنــدا تذكــر
المحتــوى المرعــي باالســم (..)8
يحــدث هــذا فــي دول ذات تقاليــد
صحفيــة راســخة تفتخــر بالفصــل
بيــن المحتــوى التحريــري والمصالــح
التجاريــة فــي مؤسســات اإلعــام،
فكيــف هــو الوضــع فــي بلداننــا يا
تــرى؟
تكنولوجيــا اإلعــام تتغير بســرعة،
لكــن االفتــراض الــذي يحكمهــا
يبــدو واحــدا :ال حاجــة إلــى دور
الصحافــة التقليــدي فــي فلتــرة
المعلومــات وصنــع األجنــدات..
الصحافــة لوحــة إعالنيــة تؤجــر
بالقطعــة.
الحقيقــة أن اإلعــام الرقمــي يتيح
إمكانيــات وأشــكاال أكثــر مكــرا فــي
الدمــج بيــن الترويج واإلعــام ،وهو
مــا يطــرح حاجــة ماســة إلــى إطــار
معيــاري جديــد يضمــن اســتقاللية
الصحافــة فــي العصــر الرقمــي (.)9
هــذا التأثيــر يبــدو مضاعفــا فــي
الصحافــة العربيــة ،حيــث تســود
ثقافــة النقــل علــى العقــل،
ويملــك أصحــاب المؤسســات
اإلعالميــة نظــرة اســتخدامية
ضيقــة األفــق.

وبعد..
الصــورة قاتمــة ،أليــس كذلــك؟

ّ
تذكــر أنــك لســت مســلوب اإلرادة
أمــام التحديــات ..لــم يقبــل المحرر
الشــاب فــي الصحيفــة المحليــة
أن يتحــول إلــى ببغــاء ..ســافر،
تع ّلــم ،واجتهــد ..فــاَز بالرضــا عــن
الــذات ،وحقــق مســيرة مهنيــة
معقولــة ..ارتضــى زمــاء آخــرون
دور الببغــاء ..هــم فــي مكانهــم
بعــد  16عامــا يصححــون األخطــاء
اإلمالئيــة فــي البيانــات التــي
تردهــم وينشــرونها كمــا هــي،
وبعضهــم تحــول إلــى ديناصــورات
وآخــرون إلــى ضبــاع.

الفهــم العميــق للواقــع الصحفــي
ـن ّ
بــكل تحدياتــه ضــروري ،لكـ ْ
تذكــر

أنــك تفقد مبــرر وجــودك كصحفي
فــي اللحظــة التــي تغ ّيــر فيهــا
والءك ..البيانــات الصحفيــة مصــدر
للمعلومــات ،لكــن تع ّلــم أن تنجــو
ّ
وتذكــر :هــذه أنصاف
مــن ســطوتها،
حقائــق موضوعــة فــي ســياق
يخــدم مــن بعثهــا لــك ..وظيفتــك
أن تدقــق بياناتهــا ،تســتكملها
وتوازنهــا وتضعهــا فــي الســياق
الــذي يخــدم جمهــورك .مصــادرك
ثالثــة :البشــر والوثائــق والحواس..

إذا ركنــت إلــى واحــد منهــا فقــط
تحولــت إمــا إلــى منصــة أو مــؤرخ
أو فنــان ..اســتعمل مصــادرك
كلهــا ..أعمــل حواســك وتعلــم أن
تــرى ..أال تكتفــي بالنظــر.
تع ّلــم كيــف تراجــع البيانــات
وابــن شــبكة
وتحللهــا وتوثقهــا،
ِ
مصــادر بيــن المواطنيــن أوال،
وصنــاع القــرار ثانيــا ،والخبــراء
ثالثــا ..الصحافــة صنعــة تشــمل
ْ
أتقــن
هــذه المكونــات كلهــا..
صنعتــك فهــي حبــل نجاتــك،
والحــل فــردي مهــاري أساســا.

المصادر:
1- Brechman, J. M., Lee, C., & Cappella, J. N. 2009. «Lost in Translation? A Comparison of
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3- Marlin, Randal. 2002. Propoganda & the Ethics of Persuasion. Ontario: Broadview Press, LTD.
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املراسلة
الجديدة
نجوان سمري

18

علــي فــي ظــل هــذا االزدحــام
يتحتــم
ّ
اإلعالمــي الرقمــي أو التقليــدي أن أجــد طريقاً
آخــر لصياغــة تقريــري أو قصتــي كمــا أحــب أن
أســميها ،إذ ال معنــى للمنافســة في الســرعة
أو العــدد ،لكــن الهامــش واســع جــداً للتميــز
واالختــاف واالنتقائيــة وبلــورة القصــة مــن
زوايــا جديــدة.

19

كاتبة المقال خالل إحدى تغطياتها من مدينة القدس في
فلسطين المحتلة.
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كنــت قبــل ذلــك؟ خســارة
أيــن
ِ
أنــك لــم تنضمــي إلينــا فــي وقــت
ســابق ،تقاريــرك جميلــة ،لكــن
انتهــى عصــر النجــوم ،نجــوم
صحافــة التلفزيــون أقصــد ،فنحــن
اليــوم فــي زمــان آخــر ،زمــان
تســتحوذ عليــه شاشــات الهواتــف
الذكيــة ،ويعــج بمــن يلقبــون
أنفســهم باإلعالمييــن ..لقــد
تأخــرت كثيــرا يــا صديقتــي.
ِ

20

قالهــا صديــق لــي ونحــن نجلــس
فــي زاويــة مقهــى قريــب مــن
كورنيــش الدوحــة ،ثــم تابــع
يســألني بشــغف عنــي وعــن
فلســطين وعــن إســرائيل وعــن
شــكل العالقــة بينهمــا فــي
تفاصيــل الحيــاة اليوميــة ،وعــن
اختــاف ألــوان بطاقــات هوياتنــا
نحــن الفلســطينيين فــي الضفــة
وغــزة والداخــل ،ومعنــى ذلــك
االختــاف فــي األلــوان وانعكاســه
علــى المالمــح واللهجــة وخيــارات
السياســة وحــدود الديــن والمــدن
والمخيمــات فــي وجــوه أبنــاء
النكبــة الواحــدة ،أبنــاء االنقســام
الواحــد ،وســلطات الوهــم
المتعــددة.
كان ينتقــل ســريعا مــن ســؤال
إلــى آخــر كصحفــي بــارع دون أن
يدقــق كثيــراً فيمــا ال يــروق لــه
مــن إجابــات طويلــة متــرددة أو
ربمــا مملة فيقطعهــا ،أو كمــن
أراد أن ينهــي طــرح كل مــا لديــه
مــن أســئلة خشــية أن تضيــق
بنــا حــدود الوقــت والجغرافيــا
مــن جديــد فــا تســمح لنــا
بلقــاء آخــر ..لــم ينتبــه صديقــي
حينهــا إلــى وقــع كلماتــه األولــى
فــي نفســي ،ولــم يلتفــت إلــى
تيهــي فــي جــدوى تقاريــري التــي
امتدحهــا بــل وتغــزل بهــا ،لكنــه
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ســرعان مــا قــال دون أن يقصــد
أو ربمــا قصــد دون أن يقــول :ال
داعــي لهــا ..وقــد بلغنــي صداهــا
بصــوت أعلــى ،ال داعــي لــك  .
تابــع زميلــي النجــم الصحفــي
إلــي
حديثــه دون أن يصغــي
ّ
ألجيبــه بصــوت منخفــض :ليســت
غايتــي أن أصبــح نجمــة ،أنــا أحــب
الكتابــة ،وأحــب أيضــا أن أقتــرب
مــن وجــع اإلنســان وفرحــه ،مــن
اســمه وأحالمــه وغضبــه وخوفــه
وشــوقه وحقيقــة صوتــه،
ســأحكي القصــة بتفاصيلهــا
الصغيــرة الضيقــة ،وأطمــح أن
أتــرك بصمــة فــي هــذا الميــدان،
حــدث
بصمــة بســيطة لعلهــا ُت ِ
تأثيــ ًرا مــا ،فــي مــكان مــا.
كان ذلــك قبــل عاميــن ونصــف ،أي
بعــد فتــرة قصيــرة مــن انتقالــي
مــن عملــي الصحفــي خلــف
الكاميــرا إلــى الوقــوف أمامهــا.
كانــت تبــدو لــي المســافة التــي
تفصــل بيــن هذيــن المكانيــن -أي
خلــف الكاميــرا وأمامهــا -قريبــة،
ال ســيما فــي عصــر شاشــات
الهواتــف الذكيــة ،كمــا أطلــق
عليــه صديقــي ،إذ أصبــح بإمــكان
أي
كل منــا أن يصــور الحــدثّ ،
حــدث ،وينقلــه ويصــف مجرياتــه
بشــكل مباشــر ،فكيــف بشــخص
عمــل لســنوات فــي المهنــة
ويعــرف قواعدهــا وأسســها جيــداً.
لكنــي أيقنــت ســريعاً أن األمتــار
القليلــة الفاصلــة بيــن المكانيــن
علــى األرض ،إنمــا تخفــي مســافة
شاســعة ،وأن تطبيــق تلــك
القواعــد والمبــادئ يحتــاج أكثــر
بكثيــر مــن مجــرد الوقــوف أمــام
كاميــرا ونقــل الحــدث بشــكل
مباشــر.
وهنــا يكمــن الفــرق ،ليــس فقــط
بيــن مــن يط َلــق عليــه فــي

عصــر الثــورة الرقميــة “المواطــن
الصحفــي” وبيــن الصحفــي،
وإنمــا أيضــاً بيــن الصحفييــن
أنفســهم .وهنــا يحضرنــي ســؤال
كتبــه أحــد أســاتذتي بالجامعــة
قدمهــا لنــا
فــي أول محاضــرة ّ
ضمــن مســاق “أخالقيــات العمــل
الصحفــي” ،كتــب حينهــا باللغــة
اإلنجليزيــة وبخــط عريــض :مــن
هــو الصحفــي؟ ثــم قــال :هــذا مــا
ســنحاول اإلجابــة عليــه فــي هــذا
المســاق.
ســخرنا حينهــا نحــن
أذكــر أننــا
ِ
الطلبــة مــن الســؤال وقلنــا
“بســيطة” ..لكــن مــع الوقــت
وبعــد دراســة معمقــة للموضــوع
أدركنــا أننــا فعــا بحاجــة ملحــة
فــي عصــر “فوضــى المعلومــات”
إلــى تعريف واضــح ومحــدد يجيب
علــى ســؤال “مــن هــو الصحفي؟”،
وال أعنــي بذلــك تعريف ـاً اســمياً أو
لقبــاً تمنحــه مؤسســة أكاديميــة
أو عمليــة ،بــل تصنيفــاً يميــز
مــن هــو الصحفــي وفق ـاً لمبــادئ
ومعاييــر أساســية محــددة ،مــع
األخــذ بعيــن االعتبــار الدقــة
والتحــري مــن المعلومــة والمهنية
واالنضبــاط وااللتــزام بأخالقيــات
العمــل الصحفــي والحيــاد أو علــى
األقــل التجــرد مــن العاطفــة قــدر
اإلمــكان.
هــذه الضوابط والمحــددات ال
يمكــن فــي اعتقــادي ألي “مواطن”
أن يملكهــا أو يتقنهــا ،وهــو بــكل
األحــوال ليــس مجبــراً علــى ذلــك،
بخــاف الصحفــي ،وهنــا تعمــدت
أال أذكــر مبــدأ الســرعة فــي نقــل
الخبــر رغــم أهميتــه ،فــا مجــال
اليــوم أن ينافــس الصحفــي أي
شــخص تزامــن وجــوده فــي قلــب
الحــدث ولديــه كل اإلمكانيــات

التقنيــة لنقلــه مباشــرة عبــر
مواقــع التواصــل االجتماعــي ،لكنه
فعليــا يســاعدني أنــا “الصحفيــة”
علــى تلقــي المعلومــة والصــورة
لصياغــة قصــة متكاملة متشــابكة
مــع خيــوط أخــرى ،لوضعهــا فــي
ســياق مترابــط وتقديمهــا بشــكل
مهنــي مختلــف.
ولعــل فــي ذلــك -حســب رأيــي-
شــكل عالقــة هــو األمثــل بينــي
وبيــن “مواطــن صحفــي” ،لــه
الســرعة ولــي بقيــة ضوابــط
العمــل الصحفــي الملزمــة ،وهــي
عالقــة غيــر تنافســية ،بــل
تكامليــة مــع الســعي الدائــم مــن
جانبــي للتطــور ومجــاراة هــذه
الثــورة الرقميــة.
وللمثــال ال للحصــر ،ال يمكننــي
أنــا -فــي حالــة الصحفــي

الفلســطيني -أن أصــل إلــى
منــزل تهدمــه قــوات االحتــال
قبــل صاحبــه ،وال إلــى مواجهــات
اندلعــت قبــل المشــاركين فيهــا،
وال إلــى شــخص استشــهد قبــل
َ
صــادف مــرو ُره بجانبــه.
َمــن َت
ـي فــي ظــل
وبالتالــي يتحتــم علـ ّ
هــذا االزدحــام اإلعالمــي الرقمــي
أو التقليــدي أن أجــد طريقــاً آخــر
لصياغــة تقريــري أو قصتــي كمــا
أحــب أن أســميها ،إذ ال معنــى
للمنافســة فــي الســرعة أو
العــدد ،لكــن الهامــش واســع جــداً
للتميــز واالختــاف واالنتقائيــة
وبلــورة القصــة مــن جانــب وزوايــا
جديــدة ،دون التخلــي عــن عنصــر
الوقــت بحيــث ال تفقــد القصــة
أهميتهــا زمنيــا ،وهــي معادلــة
علــى الصحفــي أن يعــرف جيــدا
كيــف يحافــظ عليهــا ويطوعهــا
لصالحــه.

وهنــا يكمــن الفــرق أيضــا بيــن
أن تكــون نجمــا صحفيــا معروفــا،
وقــد انتهــى هــذا العصــر فعــا،
وبيــن صحفــي جديــد يمكنــه
أن يتــرك بصمــة إعالميــة دون
أن يســطع نجمــه ،ودون حتــى
أن يحفــظ النــاس اســمه .فبعــد
مضــي أربــع ســنوات علــى عملــي
أمــام الكاميــرا ،تصالحــت مــع مــا
قالــه صديقــي الصحفــي ..نعــم،
لــن أصبــح نجمــة ،لكنــي أبــداً
ُ
صــرت أبتســم
لــم أتأخــر ،وقــد
وأشــعر بالرضــا كلمــا ســمعت
النــاس فــي الميــدان يــرددون مــن
حولــي“ :هــاي شــيرين ،ال ..أظــن
جيفــارا ،ال ال ..هــذه التــي غطــت
أحــداث األقصــى ..نعــم نعــم هــذه
المراســلة الجديــدة فــي الجزيــرة،
نســيت مــا اســمها.”..
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من الرباط إلى كابل..
قصة مراسل
يونس آيت ياسين

أحيانا نعتمد على شهود العيان لترجيح رواية على أخرى ،وقد تلعب وسائل التواصل االجتماعي دورا حيويا
في إعطاء رواية أخرى قد ال تكون محايدة بالضرورة ،لكنها توفر في طياتها تفاصيل -صورة أو فيديو -قد تدعم
صحة إحدى الروايات.
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ألســباب قــد يطــول شــرح
تفاصيلهــا ،رفضــت الســلطات
المغربيــة منحــي رخصــة العمــل
كمراســل لقنــاة الجزيــرة فــي
المغرب ..واقــع جعلنــي لمــا
يقارب الســنتين مراســا صحفيــا
مــع وقــف التنفيــذ ،قضيــت
معظــم هــذا الوقــت فــي غرفــة
األخبــار بالدوحــة علــى أمــل أن
يتغيــر مــزاج صاحــب القــرار ،لكــن
تلــك اآلمــال تحولــت تدريجيــا إلــى
أوهــام.
بالنســبة لشــخص قضــى ســبع
ســنوات مراســا ميدانيــا ،كان
العمــل فــي غرفــة األخبــار تجربــة
مختلفــة ،وســتصبح أكثــر اختالفــا
وتشــويقا عندمــا تكــون هــذه
التجربــة فــي أكبــر غرفــة أخبــار
بالعالــم العربــي.

إذا كان اليــوم هادئــا إخباريــا ،فتلك
فرصــة للتعلــم بهــدوء كيــف
تصنــع النشــرة اإلخباريــة ،كيــف
تناقــش المقترحــات فــي اجتمــاع
التحريــر وكيــف تصــاغ العناويــن،
وكيــف ترتــب الملفــات اإلخباريــة،
أمــا عندمــا يحــدث زلــزال إخبــاري
فــي مــكان مــا فتلــك قصــة أخرى.
رأيــت مــن موقــع الشــاهد
تصنــع
كيــف
والمســاهم
التغطيــات الخاصــة ،تــرى منتجــي
المقابــات يســارعون إلــى تأميــن
الضيــوف ،تقــرأ بريــد المراســلين
علــى األرض الذيــن يحاولــون
إرســال المــواد واألخبــار أوال بــأول،
ثــم تشــاهد الزمــاء فــي قســم
التواصــل االجتماعــي يحاولــون
التثبــت مــن الصــور المنشــورة
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي
للتيقــن مــن صدقيتهــا ،قبــل أن
تجــد طريقهــا إلــى شاشــة يســهر

عليهــا منتجــون يزاوجــون بشــكل
بديــع بيــن الدقــة والســرعة
المطلوبــة.
كان رصيــدي مــن الــدروس
والخبــرات يتضاعــف يوميــا فــي
غرفــة أخبــار الجزيــرة ،لكــن
الشــوق اســتبد بــي إلــى الميــدان،
فأنــا قبــل كل شــيء مراســل ،وال
شــيء يبعــث علــى الحمــاس كأن
يجــد المراســل قصــة تســتحق أن
تــروى فينســج تفاصيلهــا ويســرد
أحداثهــا ،ويعـ ّرف بجانــب آخــر من
جوانــب التجربــة اإلنســانية علــى
ظهر هــذا الكوكــب الذي نتشــاركه
جميعــا ،بعيــدا عــن حــدود
مصطنعــة وعصبيــات زائلــة.

أثناء انتظار وصول تعزيزات من الجيش األفغاني لطرد مقاتلي حركة
طالبان من األطراف الغربية للمدينة التي سيطروا عليها أليام.

حنين إلى الميدان
وبمــا أن العمــل فــي بلــدي كان
علــي ،اقترحــت علــى
محرمــا
ّ
مديــري فــي العمــل أن أســافر إلــى
أفغانســتان ..وافــق الرجــل علــى
الفــور ،وبــدأت أحضــر لرحلــة أردت
لهــا أن تكــون اســتثنائية وقــد
كانــت.
ال أســتطيع أن أنكــر أن إحســاس
الخــوف قــد راودنــي غير مــرة ،كما
أن زوجتــي لــم تكــن متحمســة
بشــكل كبيــر لفكــرة الســفر إلــى
بلــد لــم يعــرف األمــن منــذ أربعين
عامــا ..الخــوف إحســاس طبيعــي
ومفيــد ،ففــي النهايــة مخاوفنــا
حتــى التــي ال نــود االعتــرافتحــد مــن ســلوكيات قــد
بهــا-
ّ
تكــون متهــورة ومضــرة ..األمــر

غيــر الطبيعــي علــى الجهــة
األخــرى هــو أن يستســلم اإلنســان
ّ
ويمكنهــا مــن ناصيــة
لمخاوفــه
أمــره ،هنــا يصبــح مصيــر اإلنســان
مرهونــا بخوفــه ممــا يكــره ،أكثــر
مــن إقبالــه علــى مــا يحــب.
بعــد رحلــة طويلــة ومرهقــة
وصلــت كابــل ..بــدا الطقــس غايــة
فــي اللطافــة مقارنــة بصيــف
الدوحــة الحــارق ،لكنــه كان مألوفــا
شــديد الشــبه بطقــس المغــرب..
اســتقبلني الزمــاء فــي مكتــب
كابــل بشــكل دافــئ ولهم ينســب
كثيــر مــن الفضــل فــي نجــاح
هــذه التجربــة.
لــم تمهلنــي التطــورات األمنيــة
أي مجــال اللتقــاط أنفاســي،
ففــي غضــون أقــل مــن أســبوعين
علــى وصولــي ،غطيــت عــددا
مــن التفجيــرات فــي أنحــاء مــن

العاصمــة كابــل وكافــة الواليــات.
مكتــب الجزيــرة فــي أفغانســتان
يعــد مرجعــا عالميــا لألخبــار،
فقــد تأســس المكتــب منــذ أكثــر
مــن عقديــن ،وكان زمــاء مــن
الجزيــرة يغطــون أحــداث البــاد
قبــل الغــزو األميركــي ألفغانســتان
بســنوات ،وتميــزوا فــي التغطيــة
بعــد الغــزو ومــا لحقــه مــن
أحــداث ،وأصبحــت القنــوات
العالميــة تقــدم لمشــاهديها
مــا ينتجــه المكتــب نقــا عــن
الجزيــرة.
وهــذا التاريــخ العريــق مــن
التواجــد فــي الميــدان صاحبــه
نمــو شــبكة مصــادر المكتــب،
وهــو مــا مكننــا مــن الوصــول إلــى
الخبــر فــي أحيــان كثيــرة قبــل
حدوثــه ،بــل والتأكــد مــن صحتــه
عبــر مطابقتــه بمعلومــات تأتينــا
مــن مصــادر أخــرى.
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في قلب المعركة
فــي أفغانســتان ،هنــاك جبهــات
ملتهبــة بشــكل شــبه يومــي،
وعــادة مــا نغطــي هــذه األحــداث
مــن مكتبنــا فــي كابــل ،لكــن
أكبــر حــدث شــهدته وقــع بعــد
وصولــي بأقــل مــن أســبوعين.
فــي الســاعات األولــى مــن فجــر
الجمعــة  10أغســطس/آب ،هاجــم
أكثــر مــن ألــف مقاتــل مــن حركــة
طالبــان مركــز مدينــة غزنــي
عاصمــة الواليــة التــي تحمــل
االســم نفســه.
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هاجــم مقاتلــو الحركــة مراكــز
ومقــر
والجيــش
الشــرطة
المخابــرات ،ودارت أمــام هــذه
المقــرات معــارك طاحنــة خلفــت
مئــات القتلــى مــن الجانبيــن،
كمــا لــم يســلم المدنيــون مــن
تداعيــات الهجــوم حيــث اندلعــت
المعــارك أيضــا فــي المناطــق
المأهولــة ..أســواق بأكملهــا
احترقــت ،وقطعــت خدمــات
الكهربــاء والهاتــف ،وتوقفــت
خدمــات اإلذاعــات المحليــة.
منــذ اليــوم األول النــدالع األحــداث
حاولنــا التحــرك نحــو المدينــة
التــي ال تبعــد عــن كابــل ســوى
 150كلــم ،لكــن الطريــق كانــت قــد
قطعــت بدوريــات لحركــة طالبــان،
وبعــد تنســيق مــع مســؤولي
الجيــش األفغانــي وافقــوا علــى
اصطحابنــا معهــم فــي إحــدى
المروحيــات المتوجهــة إلــى
المدينــة.
وصلنــا غزنــي بعــد ثالثــة أيــام
مــن المواجهــات ..كانــت المحــات
مغلقــة علــى امتــداد شــوارع
المدينــة ..تواجــد كثيــف لقــوات
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الجيــش األفغانــي لــم ُيقنــع
الســكان بــأن الوضــع تحــت
الســيطرة ..مستشــفى المدينــة
لــم يكــن بحــال جيــدة كذلــك،
فقــد اســتقبل المئــات مــن
الجرحــى والقتلــى خــال أيــام
قليلــة ،وهــو مــا كان فــوق طاقــة
المستشــفى وطاقمــه.
وصلنــا ســاحة المعركــة ،تقدمنــا
حتــى الخطــوط األماميــة
للمواجهــة ،فــي وقــت كانــت
االشــتباكات فيــه ال تــزال مســتمرة
فــي األطــراف الغربيــة للمدينــة،
ورافقنــا الجيــش فــي دوريــات
ليليــة.
كنــا فــي مرافقــة الجيــش
األفغانــي فــي معظــم الوقــت،
وعنــد األســئلة التــي نطرحهــا
الحظنــا أن هنــاك بعــض
المعلومــات التــي لــم تكــن ُتمنــح
قــدم لنــا بصــورة
لنــا ،أو كانــت ُت ّ
ال تعطــي الحقيقــة كاملــة .وال
أســتطيع أن أنكــر دور زميلــي
المنتــج حميــد اهلل محمــد شــاه
الــذي أكمــل عقــده األول مــع
الجزيــرة فــي مكتــب كابــل،
والــدور الــذي لعبــه فــي تدقيــق
كافــة المعلومــات التــي تصلنــا
مــن كافــة المصــادر والتأكــد مــن
مــدى مطابقتهــا لروايــات المصــادر
األخــرى.
هــذه فــي حــد ذاتهــا لــم تكــن
مهمــة ســهلة ،فالحكومــة
األفغانيــة تصــرح بروايتهــا حــول
مــا حــدث ،ثــم ال تلبــث حركــة
طالبــان أن ُتصــدر عبــر المتحــدث
باســمها بيانــا تعطــي فيــه روايــة
مخالفــة تمامــا.
فــي بعــض األحيــان يمكــن

االعتمــاد علــى شــهود العيــان
لترجيــح روايــة علــى أخــرى،
وأحيانــا تلعــب وســائل التواصــل
االجتماعــي دورا حيويــا فــي
إعطــاء روايــة أخــرى قــد ال تكــون
محايــدة بالضــرورة ،لكنهــا توفــر
فــي طياتهــا تفاصيــل -صــورة أو
فيديــو -قــد تدعــم صحــة إحــدى
الروايــات .أمــا فيمــا يتعلــق بأرقــام
الضحايــا ،فــا يمكــن إال تقديــم
األرقــام كمــا تتبناهــا كل جهــة
ونســبة ذلــك إليهــا ،واالعتمــاد
علــى المصــادر الصحيــة فيمــا
يتعلــق بأرقــام الضحايــا المدنييــن.
خرجــت مــن غزنــي وقــد كانــت
أقــرب نقطــة مواجهــة بلغتهــا
منــذ وصلــت أفغانســتان ..عــاد

الهــدوء بطيئــا إلــى المدينــة
وبــدأت األســواق تفتــح تدريجيــا،
لكــن الرعــب الــذي ســكن النفــوس
بســبب أحــداث تلــك األيــام
ســيحتاج وقتــا أطــول لكــي
يتبــدد.

حصاد التجربة
تعلمــت مــن العمــل فــي
أفغانســتان أن الحيــاة قطــار ال
ينتظــر أحــدا ..وجـ ُ
ـدت بيــن النــاس
إقبــاال علــى الحيــاة كأن الغــد غيــر
موجــود ،فــي بلــد أنهكتــه الحــرب
األهليــة واألطمــاع األجنبيــة

وموجــات غــزو متكــررة ..فــي
األســواق والشــوارع ال يــكاد يظهــر
َ
ـتوقفت أحــدا
تأثيــر لهــذا إال إذا اسـ
وســألته.
فــي هــذا البلــد جيــل جديــد
مــن الشــباب ،جيــل حــي يتمتــع
بعنفــوان وإدراك عميــق لواقعــه..
شــباب يتفاعــل مــع قضايــاه
وإن كبلتــه معيقــات الواقــع،
لكــن معطــى أن يكــون فــي
ـد  35مليــون
تعـ ّ
أفغانســتان التــي ُ
نســمة أكثــ ُر مــن عشــرة مالييــن
مســتعمل لإلنترنــت ومواقــع
التواصــل االجتماعــي ومــا توفــره
هــذه النوافــذ مــن إطاللــة علــى
المعــارف والعلــوم ومــا ابتدعــه

البشــر مــن تقنيــات ..هــذا
المعطــى وحــده يدفــع لالعتقــاد
بــأن ســيادة هــذا الجيــل بأفــكاره
الجديــدة المعاصــرة مســألة وقــت
ال أكثــر.
علــى المســتوى الشــخصي كانــت
ُ
نقلــت
أفغانســتان األرض التــي
فيهــا األخبــار باللغــة اإلنجليزيــة..
شــكوكي
علــى
انتصــرت
ولبيــت طلبــا مــن قنــاة الجزيــرة
اإلنجليزيــة للعمــل معهــم ،وقــد
كانــت لحظــة فارقــة فــي تاريخــي
المهنــي ،فتحــت لــي آفاقــا أرجــو
أن تكــون رحبــة ،رحابــة الحضــن
الــذي اســتقبلتني بــه هــذه األرض
الطيبــة.
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تغطية ساحات المعارك أمر ضروري ألن جزءا كبيرا من التاريخ يكتب
على جنباتها ،لكن سالمة الشاهد على الحقيقة جزء من سالمة
الحقيقة نفسها.
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دع اآلخرين
يتحدثون
عمار الشقيري
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قد يحصل صحفي الديسك على قصة من خالل مقابلة عبر الهاتف،
لكن القصة األكثر إثارة توجد هناك ،في األحاديث والثرثرات الطويلة مع
لصحفي الميدان ُمعاينته من تفاصيل
الناس على األرض ،وما ُيمكن
ِّ
صغيرة تسحبه إلى قصص أخرى.

أربعــة أعــوام تقريبــا ،وأنــا أجلــس
فــي غرفــة ألكتــب وأح ـ ّرر األخبــار
والتقاريــر ،لم أشــاهد خاللها شــي ًئا
علــى األرض إال بعــد تــرك المكاتــب
والتوجــه مضطــرا للعمــل كصحفي
يجتمــع
حــ ّر (فــري النســر) ال
ُ
صباحــا ل ُيناقــش مــع صحفييــن
ومحرريــن مــا يجــري فــي البــاد،
قصــة علــى
وإنمــا يبحــث عــن
ٍ
األرض تســتحق أن ُتــروى.
ّ
ُ
قص ً
ســكان
ــة عنــد
وجــدت ّ
الحدوديــة بيــن األردن
البلــدات
َّ
وفلســطين المحتلــة فــي ينايــر/
ـث فــي
كانــون الثانــي  ،2018وببحـ ٍ
أرشــيف الصحافــة وجـ ُ
ـدت تقاريــر
ً
مكتوبــة
كثيــرة عــن الموضــوع
بأفضــل مــا يكــون ،ومــع كل

الشــروط التــي يحتاجــه التقريــ ُر
صفــة
ليكــون تقريــرا ،لكــن مــع
ٍ
ـات فــي
إضاف ّيــة؛ ال قصــص وحكايـ ٍ
هــذه التقاريــر ،ال صــور مــن هنــاك،
قــررت البــدء بروايــة قصــة
لــذا َّ
“نقــاط المــوت ..الحــرب غيــر
حــرب يشــنها
المعلنــة” ،وهــي
ٌ
أردنيــون أفــراد بيــن فتــر ٍة وأخــرى
علــى إســرائيل عبــر نهــر األردن.
بعــد خمســة أشــهر مــن العمــل
ـة
علــى القصــة ،نســيت وبــا رجعـ ٍ
كل مــا أنجز ُتــه مــن خلــف المكتب،
إذ لــم يكــن فــي الحقيقــة كل ذاك
العمــل غيــر ثرثــرات ومــواد ميتــة
تصلــح لوضعهــا فــي األرشــيف
بيــن الغبــار وكل األمــوات طيبــي
القلــوب.
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خالل مظاهرات األردن األخيرة في يونيو/حزيران ،2018
عمار
أمام
مجمع النقابات المهن ّية بمحافظة إربد  -تصوير ّ
ّ
الشقيري.
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القصة في مكان
آخر
قبــل العمــل علــى التقريــر،
قــدم المســؤول -وهــو صحفــي
يعــرف الكثيــر عــن العمــل فــي
الميــدان -بعــض النصائــح مثــل:
اصطحــاب أحــد منفــذي العمليــات
المفــرج عنهــم بعد أســر لســنوات
طويلــة ،وإجــراء المقابلــة معــه
قريبــا مــن منطقــة العمليــة ..ال
مقابــات مكتبيــة أو بعيــدة عــن
يتحدثــون.
األرض ،ودع اآلخريــن
َّ
علــى هــذا األســاسُ ،ولــدت
الحكايــات واحــد ًة بعــد أخــرى،
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وقــادت التقريــر إلــى مســاحات
منســية؛ الســيادة علــى األرض
َّ
األردنيــة ،مراوغــات ُمنفــذي
العمليــات عبــر الحــدود ،حركــة
كاميــرات نقــاط جيــش االحتــال
اإلســرائيلي ،أســماء بعــض
المناطــق التــي نفــذت منهــا
العمليــات التــي تختلــف عــن
مســميات خرائــط غوغــل والدوائــر
الرســمية.

قصص قصيرة في
القصة الكبيرة

لــم تتوقــف القصــص عــن والدة
بعضهــا لبعــض ،ومنــذ العــام 1967
وحتــى هــذه األيــام ،يتذكــر أهــل
بلــدة حدوديــة قصــة اقتحــام
وحــدة قــوات خاصــة إســرائيلية
لــأرض األردنيــة عــام  ،1970أي
بعــد انتهــاء الحــرب بســنوات..
معلومــات لــم ُتذكــر فــي التاريــخ
أو فــي تقريــر ســابق ،وأخــرى غيــر
موجــودة أصــا فــي معاهــدة
الســام األردنيــة اإلســرائيلية.
ُعدنــا يومهــا بقصــص داخــل
القصــة األساســية “نقــاط المــوت..
المعلنــة مــع جيــش
الحــرب غيــر ُ
االحتــال اإلســرائيلي” ،وهــي

النقــاط التــي شــهدت االشــتباكات
بيــن مجهوليــن أفــراد وبيــن
الجيــش اإلســرائيلي علــى طــول
الحــدود منــذ هدنــة  1967وحتــى
العــام .2018
لــدى النــاس روايــة أخــرى غيــر
الروايــات الرســمية علــى الــدوام،
قــد يحصــل صحفــي الديســك
علــى قصــة مــن خــال مقابلــة
عبــر الهاتــف ،لكــن القصــة األكبــر
واألكثــر إثــارة ،ســتكون هنــاك فــي
األحاديــث والثرثــرات الطويلــة مــع
النــاس علــى األرض ،ومــا ُيمكــن
لصحفــي الميــدان ُمعاينتــه مــن

تفاصيــل صغيــرة تســحبه إلــى
قصــص أخــرى.

مولوعيــن بالرياضــة هنــاكَّ ،
اطلــع
مــن مكتبــه علــى العديــد مــن
التقاريــر ،وكان أفضلهــا لخيرمــان
باراغــاس.

أخطاء مقابالت
الهواتف

أجــرى ماركيــز محادثــة طويلــة
مــع الالعــب ،ووصفــه بأســلوبه
الروائــي المولــع بالتفاصيــل،
ّ
كأفضــل مــا يكــون بعــد مكالمــة
وعرفــه بأنــه
مطولــة معــه،
َّ
مــن أصــول إســبانية ،مــن إقليــم
الباســك ،وأطــال ماركيــز التحليالت
بنــاء علــى هــذه المعلومــة التــي
اســتوحاها من اســم الالعــب ،دون
أن ُيشــاهد لــه أي مبــاراة فــي كــرة

خــال عمــل الروائــي الكولومبــي
غابرييــل ماركيــز علــى تقريــر
صحفــي عــن العــب كــرة
القــدم البرازيلــي سيباســتيان
بيراسكوتشــيا لجلــب قــراء
إلــى المجلــة الثقافيــة حديثــة
التأســيس “كرونيــكا” إذ كان الناس

29

28

ُمنفذ إحدى العمليات ضد الجيش اإلسرائيلي بداية
التسعينيات ،األسير المحرر ُسلطان العجلوني (يسار) ،مع
غسان فرج.
عمار الشقيري ،تصوير ّ
معد التقرير ّ
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القــدم ،أو يلتقيــه علــى أرض
الواقــع.
لقــد كادت تلــك الحادثــة أن
تطيــح باســم ماركيــز فــي عالــم
الصحافــة ،إذ لــم يكــن الالعــب
ـق
بيراسكوتشــيا غيــر “زنجـ ّ
ـي غامـ ٍ
مــن أفضــل ســالة أفريق ّيــة”(.)1
بعــد نشــر التقريــر ،بعــث قــارئ
ً
رســالة إلــى ماركيــز يقــول لــه
فيهــا إنــه صحفــي رياضــي غيــر
قــادر علــى التفريــق بيــن “كــرة
وقطــار”.
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ُ
تذكــرت هــذه الحادثــة الطريفــة،
وتذكــرت معهــا كل األخطــاء أيــام
العمــل فــي ديســك األخبــار ،التــي
ُيمكــن مــن خاللهــا أن يوجــه لــي
قــارئ مــا مقولــة مشــابهة فــي
المســتقبل ،وْليســت ْرنا اهلل كــي
ال يكتشــف أحــد تلــك الفظائــع
التــي ك ّنــا نقــوم بهــا ،كأن
نواصــل القــول علــى العــادة إن

السنة الثالثة  -خريف 2018

حريقــا مفتعـ ً
ً
ـا أحدثتــه طلقــات
التنويــر اإلســرائيلية علــى الحــدود
األردنيــة بالبيــارات َّ
ألن إســرائيل
تتســ ّلى فــي الليــل ،فــي حيــن
كان أحدهــم يقطــع النهــر عبــر
هــذه البيــارات كثيفــة األشــجار
شــاش
واجــه بمســدس أو ر
ل ُي ِ
ٍ
دور ّيـ ً
ـة لجيــش االحتــال ،فيضــيء
الجيــش المنطقــة بطلقــات
التنويــر ويحــرق تلــك الب ّيــارات
ـرب
بح ًثــا عــن المنفــذ وإشــعال حـ ٍ
معــه.

أين ُتوجد
القصص؟
القصــة التــي ُتعايــن تفاصيلهــا
ّ
علــى األرض ،ال القصــة التــي
ُتعــرض عليــك ،هــي القصــة
األفضــل .عنــد صحفيــي الميــدان

يــروون التفاصيــل ويــروون
القصــص ،بينمــا فــي المكتــب
ُتعــرض التفاصيــل علــى الصحفــي
قصــة ،وليــس لــه
ليكتــب منهــا ّ
تــرف االختيــار إال فــي طريقــة
العــرض وبعــض التغييــرات
الثانويــة.
قصــص المكتــب تعتمــد فــي
البدايــة علــى مــا يقدمــه اآلخــرون
مــن مــادة مكتوبــة :أخبــار ،كتــب،
تحليــات ،دراســات .أمــا علــى
القصــة علــى
األرض فتعتمــد
ّ
مــا تــراه وتســمعه ،ال مــا ُيــراد
لــك أن تســمعه .و ُيوفــر العمــل
علــى األرض تــرف المشــاهدة،
واســتبعاد تفاصيــل لــو كنــت فــي
المكتــب لظننتهــا مســلمات ،فــي
حيــن تكــون علــى أرض الواقــع
مســتحيلة الحــدوث أو العكــس..
يبــدأ الفــرق ً
إذا فــي مــا تــراه على
األرض ،ال مــا ُيــراد لــك أن تــراه.

تطوير أساليب
تعريف وهروب
عــودة لمنفــذي العمليــات عبــر
ٌ
ودليل،
ـوٌر
نهــر األردن ..رافقني مصـ ّ
ورأيـ ُ
ـور المصــور -الــذي
ـت كيــف طـ َّ
ال يعمــل مــع مؤسســة -منظومـ َ
ـة
حــذرٍ شــديدة التعقيــد تبــدأ مــن
طريقــة التعريــف بنفســه للنــاس
القاطنيــن علــى الحــدود ليأخــذ
صــور ًة أو مشــهدا قصيــرا ،وطريقــة
انســحابه حيــن يرفــض أحدهــم
وجــوده فــي المنطقــة ،باإلضافــة
إلــى قدرتــه علــى إخفــاء مادتــه
أثنــاء التصويــر ،ومراوغتــه فــي
تصويــر بعــض النقــاط العســكرية
اإلســرائيلية الحدوديــة.
دخلــت معــه أثنــاء العمــل علــى
التقريــر قــرب النقطــة صفــر علــى
حــاد حيــن
النهــر فــي نقــاش
ٍّ
رفــض تصويــر نقطــة عســكرية
إســرائيلية علــى الحــدود ،قــال

يومهــا :مــن ســيقنع الجنــود على
الطــرف اآلخــر حيــن أرفــع الكاميــرا
أنهــا ليســت قــاذف “آر.بي.جــي”..
ـور ،أو أن
هــم ال يعرفــون أننــي مصـ ّ
مصــوًرا موجــود هنــا ،ليــس معنــا
إذن تصويــر مــن مؤسســة نعمــل
بهــا ،وال تنســيق بيــن الطرفيــن.
ســيكون مــن الصعــب جــدا أن
تدهــم القــوات األمنيــة مؤسســة
صحفيــة حيــث يعمــل صحفيــو
الديســك ،لكــن مــن الســهل جــدا
واحــد أو
أمنــي
أن يدهــم عنصــ ٌر
ٌ
ٌّ
مواطـ ٌ
ـي الميــدان،
ـن غاضـ ٌ
ـب صحفـ َّ
و ُيصــادر أو ُيتلــف جهــده ،وبعــد
ذلــك يعتــذر عــن الخطــأ ،ويكــون
ـام طويلــة قــد ضــاع إلــى
جهــد أيـ ٍ
غيــر رجعــة.
تحــت هــذه المخاطــرة ،ســتجد
عنــد صحفــي الميــدان الكثيــر من
طــرق وأســاليب الهــروب وإخفــاء
المعلومــات األوليــة واالحتفــاظ
بهــا ،بــل ربمــا ً
أيضــا ذاكــرة جيــدة

ُيســتعان بهــا لحفــظ األماكــن
ومختصــر للمقابــات.
ـوم فــي العمــل الميدانــي
آخــر يـ ٍ
علــى تقريــر نقــاط المــوت ،مررنــا
مــن الشــمال نــزوال إلــى الجنــوب
بمحــاذاة نهــر األردن ،ورأينــا علــى
األرض الكثيــر مــن القصــص التــي
رواهــا قاطنــو تلــك المناطــق
مــن حــرب الميــاه بيــن األردن
وإســرائيل ،وأبقــار الجــوالن التــي
بقيــت حبيسـ ً
ـة تتكاثــر محصــورة
بيــن شــيكين منــذ العــام .1967
ّ
ولعــل القصــة األبــرز مــن هنــاك،

التــي يجــري الحديــث عنهــا ،هــي
تجــارة البشــر والمخــدرات وتهريــب
ّ
َّ
الــكل
ظــل
حــدود
الســاح فــي
ٍ
يظنهــا هادئـ ً
التفاقيــة
ـة وتخضــع
َّ
الســامَّ ،
لكنهــا بروايــة النــاس
البســطاء ومــا عاي ّنــاه علــى األرض
كانــت حــدودا لــم يتوقــف فيهــا
النشــاط حتــى هــذه األيــام.

السياج الحدودي بين األردن وإسرائيل المحتلة شمال إيالت.
تصوير :أمير كوهين – رويترز.
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كيف يكسر الصحفي
هيمنة وكاالت األنباء؟
أحمد حاج حمدو

يعمــل الصحفــي الســوري محمــد
َ
مشــرف تحريــر لمكتــب
كنــاص
الجزيــرة  -ســوريا ،وفــي كل صبــاح
يصــل فيــه كنــاص إلــى العمــل
بغرفــة األخبــار ،تتــوارد إليــه أخبــار
عاجلــة عــن مجــزرة أو معركــة
فــي مدينــة مــن المــدن الســورية.
وهنــا تبــدأ مهمتــه فــي بلــورة
أســرع قصــة عــن الحــدث ،ال ســيما
أن الطائــرات حينهــا ال تكــون قــد
غــادرت أجــواء مــكان المجــزرة أو
المعركــة ،وقــد يكــون المراســل
علــى األرض بانتظــار اقتنــاص
اللحظــة اآلمنــة لتصويــر مســرح
الحــدث أو الوصــول إليــه لتصويــر
وقفتــه فــي ختــام التقريــر (بيــس
تــو كاميــرا).
خــال ذلــك الوقــت ،كان علــى
الصحفــي كنــاص أن يشــبع
حاجــة المشــاهد لمعرفــة مــا
حــدث مــن خــال مصــادره علــى
األرض ومــا يصلــه مــن صــور ،فهــو
صحفــي يعمــل فــي غرفــة أخبــار
تلفزيونيــة ،وفــي الوقــت نفســه
لديــه مصــادره علــى األرض التــي
ّ
تمكنــه مــن إنجــاز تقريــر متكامــل
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مــن داخــل غرفــة األخبــار.

تحتاج غرف األخبار للتقارير الداخلية في تغطيات الملفات الساخنة
ذات األحداث المتسارعة مثل الملف السوري .الصورة من مدينة معرة
النعمان السورية بعد غارات جوية .تصوير :خليل عشاوي – رويترز.

ُيعــرف التقريــر الــذي يعمــل عليــه
محمــد ريثمــا ينهــي المراســل
قصتــه بالتقريــر الداخلــي
ّ
المعــروف بتقريــر «إن هــاوس»،
يعــده المحــرر
وهــو تقريــر
ّ
الموجــود داخــل غرفــة األخبــار،
وغالبــاً مــا يســتقي معلوماتــه
وصــوره مــن وكاالت األنبــاء بدرجــة
أولــى ،ثــم مــن مصــادر المحــرر
والمراســلين الذيــن يتعاونــون
معــه علــى األرض.
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عــن هــذا الموضــوع ،تحــاور
«مجلــة الصحافــة» فــي هــذا
ـي محمــد كنــاص
التقريــر الصحفـ َّ
الــذي ســبق لــه أن عمــل منتجــاً
وصحفيــاً فــي قنــاة «الجزيــرة»،
وقبلهــا فــي مؤسســة «النهريــن»
اإلعالميــة ،كمــا عمــل منتجــا
لقنــوات «أورينــت» و«العربيــة»
و«اآلن».
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فــي حمايــة المراســل علــى
األرض ،فكثيــراً مــا يتعــذر وصــول
المراســل إلــى مســرح الحــدث
ألســباب ،أمنيــة فتبــرز هنــا أهميــة
التقريــر الداخلــي الــذي يشــكل
وجبــة إخباريــة كاملــة المواصفــات
ومشــبعة لحاجــة المتلقــي ،وكثيرا
مــا تكــون صــور هــذا النــوع مــن
التقاريــر مؤثــرة ،إذ ُيلتقــط أغلبهــا

الســوري ،مضيفــاً« :أذكــر حتــى
قبــل بــرود الجبهــات العســكرية
فــي عمــوم ســوريا ،أنــي كنــت
أجــري تحديثــات طيلــة اليــوم
علــى التقريــر ،وهــذا أمــر يتعــذر
علــى المراســل علــى األرض ،إذ مــن
الصعــب عليــه زيــارة مســرح الحدث
مــرات عــدة في اليــوم ،خصوصــا إذا
مــا كان المســرح عســكريا».

نفســه ،أكــون قــادراً علــى تقديــم
قصــة أســرع مــن قصــة المراســل،
وقصــة بعدســة أوســع وبكتابــة
مؤثــرة ألن الصــور التــي تردنــي
حينهــا تكــون ســاخنة ومؤثــرة،
وألنــي أعمــل فــي جــو أكثــر
راحــة مــن جــو المراســل علــى
األرض المشــوب بضغــوط الوقــت
والخــوف والتوتــر ،ناهيــك عــن

كسر هيمنة
وكاالت األنباء
ُتســتقى معظــم المعلومــات
يضمنهــا الصحفــي فــي
التــي
ّ
التقريــر الداخلــي ،مــن األخبــار
والمعلومــات والمــواد المصــورة
الجاهــزة التــي ّ
تبثهــا وكاالت األنباء
المحليــة واإلقليميــة والعالميــة ،أو

يعمل المراسل الصحفي في غرفة األخبار على التواصل مع مصادره
والحصول على مواد ّ
تمكنه من بناء جسم التقرير .الصورة من غرفة
أخبار قناة الجزيرة .تصوير :فادي األسعد – رويترز.

احتواء مرن
للتدفق اإلخباري
يقــول ك ّنــاص« :إن هــذا النــوع
مــن التقاريــر ،يســاعد كثيــراً

ويتحــدث ك ّنــاص عــن حاجــة غرف
األخبــار للتقاريــر الداخليــة فــي
تغطيــات الملفــات الســاخنة ذات
األحــداث المتســارعة مثــل الملــف

ويــرى الصحفــي محمــد كنــاص
أن الــوكاالت تكــون شــريكة فــي
تحريــر التقريــر مــن خــال الصــور
وزواياهــا ،ومــن خــال المقابــات
المرافقــة للتقريــر ،لكنــه أشــار إلى
ّ
أن الصحفــي يكــون غيــر مرتــاح
لمــا تتيحــه هــذه الــوكاالت ،قائـ ً
ا:
«كصحفــي ،بــكل تأكيــد ســينتابك
شــعور بــأن وكالــة األنبــاء قــد
أخفــت عنــك شــيئاً ،أو أجبرتــك أن
تكتــب فقــط لمــا أتاحتــه لــك مــن
صــور».
يشــعر كنــاص بحريــة عــدم
التعامــل مــع وكاالت األنبــاء
أحيانــا ،ألنــه يملــك مصــادر،
وهــو يعمــل فــي غرفــة األخبــار،
قصتــه اإلخباريــة
ويحصــل علــى ّ
مــن خــال مصــادره ،ويكــون
حــراً فــي التعاطــي مــع الصــورة
التــي يجدهــا مهمــة ..يقــول إن
«وكاالت األنبــاء العالميــة ليــس
لهــا مراســلون علــى األرض،
إنمــا تعتمــد علــى صحفييــن
مســتقلين (فريالنســر) ،فــي حيــن
أننــي كصحفــي عامــل فــي الملف
الســوري المعقــد ،أعتمــد علــى
عــدة مصــادر وعــدة كاميــرات
عــن الحــدث الواحــد ،فضــا عــن
مراســلينا علــى األرض».
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فــي اللحظــات األولــى مــن الحــدث
بكاميــرا مواطنيــن عادييــن أو
نشــطاء ،قبــل أن تلتقطهــا كاميــرا
المراســل».

ٍّ
متلــق يواجــه مــا ترغــب
إلــى
الــوكاالت فــي ترويجــه ،و ُيخفــى
عنــه مــا تريــد إخفــاءه.

ويشــير إلــى أن الســرعة ليســت
وحدهــا الدافــع إلعــداد التقريــر
الداخلــي ،بــل تكمــن أهميتــه
فــي ترميــم وتوســيع العدســة
حــول المشــهد أو الحــدث..
«عندمــا أكــون فــي غرفــة األخبار،
وأتلقــى األخبــار مــن مصــادري
المتنوعــة علــى األرض ،وتصلنــي
صــور متنوعــة أيضـاً عــن الموضوع

انتقــال مشــاعر النــاس إليــه
بحكــم العــدوى».
ومــن هنــا تكمــن أهميــة وجــود
المراســل الصحفــي فــي غرفــة
األخبــار ،الــذي يعمــل علــى
التواصــل مــع مصــادره والحصــول
علــى مــواد ّ
تمكنــه مــن بنــاء
جســم التقريــر.

تلــك التــي ترســلها إلــى وســائل
اإلعــام التــي تشــترك فيهــا.
تســاهم تلــك المعلومــات التــي
ّ
حــد
تبثهــا وكاالت األنبــاء -إلــى
ٍّ
كبيــر -فــي بنــاء جســم التقريــر،
ولك ّنهــا فــي المقابــل تشــترك
فــي تمريــر األجنــدة التــي تريــد
وكاالت األنبــاء تمريرهــا إلــى
الصحفــي ،وبذلــك يتحــول األخيــر

وأوضــح أن حضــور المراســل يكســر
هيمنــة أي وكالــة أنبــاء ،وفــي
هــذه النقطــة تحديــدا ،تتشــكل
المعادلــة التاليــة« :بقــدر مــا يكون
للوســيلة انتشــارها مــن خــال
مراســليها تكــون ســيدة نفســها
فــي القصــة الخبريــة ،وبقــدر مــا
تكــون الوســيلة معتمــدة علــى
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وكالــة األنبــاء تكــون رهينــة لهــا».
وأكمــل أن المراســل هــو عيــن
الوســيلة اإلعالميــة التــي تكــون
أكثــر اطمئنانــا لقصــة تصلهــا مــن
مراســلها ،مــن قصــة تصلهــا مــن
وكالــة األنبــاء.

بين الداخلي
والميداني
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غالبــاً مــا يختلــف الصحفيــون
حول مــدى أهميــة كل مــن التقرير
الداخلــي والتقريــر الميدانــي.
وبــرأي كنــاص فــإن لــكل عمــل
خصوصيتــه ،فالصحفــي فــي
غرفــة األخبــار مــا زال يطــور مــن
مهاراتــه ويســتفيد ممــا قدمتــه
شــبكات التواصــل االجتماعــي
التــي باتــت مصــدراً ال يســتهان
بــه ،وكثيــراً مــا كان يتفــوق علــى
المراســل الميدانــي فــي صناعــة
العديــد مــن القصــص ،إذا كان
يملــك قائمــة ثريــة مــن المصــادر
واألفــكار.
يســتحضر كنــاص أحــد المواقــف،
عندمــا ّ
تلقــى خبــر إســقاط
الدفاعــات الجويــة التركيــة
لطائــرة روســية ،ووصلــه فيديــو
قبــل أن يصــل إلــى أي صحفــي
موجــود علــى األرض ،وتلــك
الحادثــة كادت تشــعل حربــا بيــن
أحــد أكبــر بلــدان حلــف الناتــو مــع
روســيا وريثــة حلف وارســو ســابقاً.
وتابــع« :حينهــا وصلتنــي الصــورة
مــن مصــدر موجــود علــى األرض،
وال تــزال تلــك الصــورة ُتســتخدم
حتــى اللحظــة كلمــا ورد الحديــث
عــن إســقاط الطائــرة ،إضافـ ً
ـة إلــى
أ ّننــي أنجــزت قصصـاً وتقاريــر مــن
مناطــق النظــام فــي ســوريا (وهي
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مناطــق يحكــم النظــام قبضتــه
األمنيــة عليهــا) باالعتمــاد علــى
مصــادر فيهــا ،وهــي مناطــق ال
يســتطيع المراســل أصــا الوصــول
إليهــا».
يرفــض ك ّنــاص الدخــول فــي
مفاضلــة بيــن التقريــر الداخلــي
والميدانــي ،موضحــاً أن حضــور
المراســل الميدانــي فــي نهايــة
التقريــر وتوقيعــه الفيزيائــي عليه
يعطيــه مصداقيــة عاليــة جــدا،
فــي حيــن أن التقريــر الداخلــي
كثيــراً مــا كان ســباقاً ومؤثــرا أكثــر
مــن تقريــر المراســل علــى األرض.
خــذ مثــاال علــى ذلــك الفيديوهات
المســربة ،أو صــور اللحظــة األولــى
للقصــف ،أو الصــور األولــى مــن
االنفجــار ..هــل شــاهدت تقريــرا
يبــدأ بصــور مأخــوذة بكاميــرا أحــد
رجــال الدفــاع المدنــي؟ بــكل
تأكيــد هــي صــورة وفاتحــة تقريــر
مؤثــرة وغنيــة بالعامــل الخبــري،
وهــي صــورة ال تطالهــا كاميــرا
المراســل.

أفضل من كاميرا
الوكالة
ُيعطــي الصحفــي كنــاص بعــض
النصائــح فــي إعــداد التقريــر
الداخلــي مــن خــال عملــه
المتراكــم ،موضحـاً أ ّنــه ّ
يفضله في
القصــص ذات الطابــع اإلنســاني
ألنــه أفضــل بمــرات مــن كاميــرا
الوكالــة .وهــذا النــوع مــن التقاريــر
يكــون مهمــا ومؤثــراً فــي ملفــات
ومواضيــع معينــة ،منهــا الملــف
الســوري الســاخن ذو الطبيعــة
المعقــدة والمتســارعة بشــكل
ـم فــي
غيــر متوقــع ،كمــا أ ّنــه مهـ ٌّ

المواضيــع التــي تتوفــر فيهــا
المعلومــات وال تتوفــر فيهــا الصــور
ومهــم فــي تكويــن
الكافيــة،
ّ
محــاور البرامــج ،وفــي التقاريــر
التــي تكــون عبــارة عــن قــراءات
لمشــهد أو مســرح حــدث .وكثيــرا
مــا اع ُت ِمــد علــى هــذا النــوع مــن
التقاريــر فــي قــراءة خطابــات
الزعمــاء التــي انتفضــت شــعوبها
ضدهــا ،وهــو المــاذ األول ألي
تســريبات.
وختــم بــأن االجتهــاد فــي
التقاريــر الداخليــة مفتــوح ،وهــو
بــكل تأكيــد مــكان رحــب يتحــرك
فيــه الصحفــي لــو أراد ،وهــو نــوع
يعتمــد علــى مهــارات الصحفــي
فــي التواصــل وامتــاك المصــادر
وســرعة الحصــول علــى المعلومة،
ويتطلــب قاعــدة مــن المعلومــات
أو األرشــيف الخــاص بالصحفــي،
ويحتــاج إلــى الصبــر والقــدرة على
العمــل تحــت شــبح اقتــراب موعد
البــث.
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وشــدد كنــاص علــى ضــرورة
ّ
أن يعــزز الصحفــي فــي غرفــة
األخبــار مصــادره بمعلومــات واردة
مــن مراســل الوســيلة ،ألن ذلــك
ســيجعل التقريــر أثــرى وأكثــر
وتأثيــرا ،ومدعمــاً بالتفاصيــل
الخبريــة التــي يســعى المتلقــي
إليهــا إلشــباع حاجتــه إلــى
المعرفــة.

الصحفي السوري محمد ك ّناص
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الصورة الجميلة من المعاني ،تحتاج إلى إطار مناسب من اللغة .الوجه
المليح يحتاج إلى ما يالئمه من «المكياج» ،كي يبدو ّ
أخ ً
اذا .المعنى واللغة،
قطار يعرف وجهته ،على سكة حديد ال عوج فيها وال كسر.

قبــل  23عامــا ،حملــت قلمــا
أحمــر للمــرة األولــى ،وبــدأت أمـ ّرره
علــى أوراق بيضــاء ،عليهــا أخبــار
ومقــاالت وتقاريــر ،ألتسـ ّ
ـقط أخطاء
ّ
المنضديــن وعيــوب الصحفييــن
ومزالــق الك ّتــاب المك ّرســين.

ـي وقــال:
قبــل أن نخــرج ،التفــت إلـ ّ
ع ّبــئ طل ًبــا .لــن تخســر شــي ًئا.
ً
موظفــا هنــاك عــن
ســألت
فعددهــا
الوظائــف المتاحــة،
ّ
وقــال ضمــن مــا قــال« :مدقــق
لغــوي».

كنــا فــي الجامعــة ،وأمامنــا
ســاعتان قبــل أن تبــدأ المحاضــرة
التاليــة .طلــب منــي صديقــي
أن أرافقــه إلــى جريــدة تحــت
التأســيس طلبــت موظفيــن فــي
مختلــف الحقــول .تقــدم يومهــا
للعمــل فــي قســم الكاريكاتيــر.
ع ّبــأ الطلــب ،وأرفــق بعــض
رســوماته ،وانتهــى األمــر.

ً
لطيفــا .عبــأت الطلب،
كان الوصــف
ـدم لــي الموظف قصاصــة ورق،
وقـ ّ
ـي أن
وقــال إن فيهــا أخطــاء ،وعلـ ّ
أ كتشفها .
مــ ّرر القصاصــة لرئيــس التحريــر،
فاســتدعاني ،وقــال :الليلــة
تتســ ّلم عملــك مدققــا لغو ًّيــا
تحــت التدريــب.
ّ
مدق ًقــا بالصدفــة ،ولــم
صــرت
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يســتدعوا صاحبــي .كان الحــدث
يشــبه كاريكاتيــ ًرا لــم ينجــح
صاحبــي فــي رســمه وتمريــره
ضمــن طلــب التوظيــف.
عامــا وأنــا جالــس إلــى المنضدة
ً 23
ذاتهــا .اســتبدلت «الكيبــورد»
بالقلــم األحمــر .ومــا زلــت أتسـ ّ
ـقط
األخطــاء.

صراع دائم
فــي قاعــات التحريــر ،زاويــة
صغيــرة يجلــس فيهــا مدققــون
لغويــون ،يط ّلــون علــى قاعــة
فســيحة فيهــا محــررون ،يمــرر

هــؤالء ألولئــك مــواد المراســلين
والكتــاب ،ليم ـ ّروا عليهــا ويصححوا
مــا فيهــا مــن أخطــاء ،لتصيــر
جاهــزة للنشــر.
وثمــة صــراع دائــم بيــن الطرفيــن،
ٌّ
كل يدعــي وصــ ً
ا بالمنتــج
النهائــي ،وهــو يتكــئ علــى
معــا.
الطرفيــن ً
المح ـ ّررون يــرون أن للمعنى القدح
المعلــى .فيمــا يــرى المدققــون أن
للغــة قصــب الســبق .كان جــدالً
بيزنط ًّيــا ،ولــم يكــن يحســمه إال
قــارئ فطــن ،يريــد معنــى عال ًيــا
بلغــة أنيقــة ،وبــا أخطــاء.

ً
خليطــا
كان الوعــاء النهائــي
مــن مكونــات يجــب أن تكــون
معــان ينتظرهــا
متناســقة ،مــن
ٍ
القــراء ،ومــن بهــارات لغويــة
ً
لذيــذا ،ال ملــح
تجعــل الطعــم
زائــدا فيــه.
ً
كمدقــق حديــث العهــد ،كنــت
أدافــع عــن مهنتــي بشراســة،
وأجــادل المحرريــن بــا تعــب ،إلــى
أن أدركــت الخلطــة الصحيحــة:
الصــورة الجميلــة مــن المعانــي،
تحتــاج إلــى إطــار مناســب مــن
اللغــة.
الوجــه المليــح يحتــاج إلــى مــا
يالئمــه مــن «المكيــاج» ،كــي
يبــدو ّ
أخ ً
ــاذا.

المعنــى واللغــة ،قطــار يعــرف
وجهتــه ،علــى ســكة حديــد ال
عــوج فيهــا وال كســر.
علــو لكعــب المعنــى علــى
ال
ّ
اللغــة ،وال للغــة علــى المعنــى،
همــا صنــوان فــي عالــم الكتابــة،
يكمــل أحدهمــا اآلخــر ،وينقــص
أحدهمــا بغيــاب اآلخــر.
إن المدقــق شــرطي ســير ،يحافــظ
علــى مــرور الكلمــات بســهولة،
ً
محافظــا علــى المســافات بينهــا

لئــا تصطــدم ،وال يتدخــل فــي
هــذه الحركــة إال بمقــدار مــا يمكــن
أن يمنــع وقــوع حــادث ،أو ليخالــف
ســيارة ذرعــت الشــارع عكــس
الســير.
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ِّ
فمخطــط المــدن،
أمــا المحــرر،
يعــدل الشــوارع واتجــاه الســير،
لتكــون الحركــة العامــة طبيعيــة.
المدقــق هــو النحــل الــذي يجمــع
رحيــق أزهــار النصــوص ويأتــي
بــه للملكــة -المحــرر ،كــي ينتــج
القفيــر أجــود العســل.
المدقــق هــو الجنــدي فــي أرض
المعركــة ،يتنقــل بيــن جثــث
الــكالم وألغــام الك ّتــاب ،ويقتحــم
بيــوت الشــعر ليعتقــل عالمــات
إعــراب احتلتهــا عنــوة ،وطــردت
ســاكنيها.

مهننة الرقابة
على اللغة
لــم تكــن مهنــة «التدقيــق
اللغــوي» موجــودة عندمــا كانــت
ألســنة النــاس مضبوطــة علــى
إيقــاع ال ينشــز .ولعــل الشــعراء
كانــوا ضحايــا لعســف اللغوييــن
وذوي الســليقة البكــر ،فعــاب
عليهــم خصومهــم والنقــاد أي
خطــأ وقعــوا فيــه.
األنســاب،
اختلطــت
ولمــا
ودخــل كثيــر مــن األعاجــم فــي

مجتمعــات ال تلحــن ،توتــرت
اللغــة ،وتوتــرت المعانــي ،وبلــغ
اإلســفاف فاالنحطــاط ،الــدرك
األســفل ،فتنشــط اللغويــون
وأصحــاب القواعــد.
وقــد كانــت دور النشــر الوازنــة
تمتنــع عن نشــر حــرف واحــد دون
أن يمـ ّر علــى لجنــة للمحتــوى ،ثــم
علــى ضابــط إيقــاع اللغــة.
كانــت هــذه الــدور تحــرص علــى
اللغــة ،حرصهــا علــى المعانــي
تضمهــا دفتــا الكتــاب الــذي
التــي
ّ
تصــدره.

فيهــا أخطــاء عابــرة ،وإن اختلفــت
مســتوياتها ،وأتحــدث عــن أمهــات
الكتــب هنــا ،ومنهــا دواويــن كبــار
الشــعراء.

هــل أقــول إن محمــود درويــش،
كان يمــرر مــا يكتبــه علــى مــن
يثــق بلغتهــم مــن خاصتــه؟ لــم
يكــن يفعــل ذلــك لضعفــه ،لكنــه
لــم يــرد أن ينقــل أحــد عنــه
خطــأ ،وكان يــدرك أن واحدنــا قــد
ـب
ال يــدرك خطــأه ،ألن وعيــه منصـ ّ
علــى المعنــى أوالً وأخيــ ًرا.

الفعــل البشــري قاصــر عــن الكمال،
علــى أن هــذا ال يعنــي النكــوص
عــن الســعي إليــه.

ســأقول ،وأجــري علــى اهلل ،إنــه
رغــم كل الجهــود التــي كانــت
تبــذل فــي هــذا المجــال ،إال أن
معظــم الكتــب -وأتجنــب قــول
«كل الكتــب» خشــية الشــطط-

ما الذي يحتاجه
من امتهنوا
الكتابة كحرفة؟

أن يكونــوا قادريــن علــى كتابــة
فكــرة مــا ،ولــو عــن طبخــة
شــعبية ،بشــكل واضــح وســليم،
أو بالحــد األدنــى مــن األخطــاء.
وهــذا مــا نتوقعــه ممــن
امتهنــوا الكتابــة كحرفــة ،فــي
الصحافــة أو الشــعر أو الروايــة أو
القصــة ،أو حتــى النــص ،ككائــن
فضائــي لفظتــه صنــوف الكتابــة،
واحتضنتــه منصــات التواصــل
االجتماعــي.
اللغــة عنــد هــؤالء هــي ميــزان
المــاء عنــد «الب ّليــط» ،وهــي
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«النجــار» ،وهــي
المنشــار عنــد
ّ
«الدهــان» .إنهــا
الفرشــاة عنــد
ّ
أي
األداة التــي ال يصلــح أن يمــارس ٌّ
كان مهنتــه دون التمكــن منهــا.
مــا حاجتــي بب ّليــط يعتمــد علــى
عينــه ،فيدمــر أرضيــة البيــت؟
بنجــار ينشــر
ومــا حاجتــي
ّ
خشــب الســرير بميــل فاضــح؟
بدهــان يقــف أمــام
ومــا حاجتــي ّ
ً
توصيفــا للجمال
الحائــط ويعطــي
الــذي يتوقــع أن يكونــه بعــد أن
يلطخــه بســوء فعلــه؟
ً
هامشا.
اللغة هنا ليست

وصف وظيفي
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ً
مدققــا لغو ًّيــا؛ يعنــي أن
أن تكــون
ترمــي المثــل القائــل« :مــن راقــب
همــا» فــي أقــرب
النــاس مــات ًّ
حاويــة ،فمتعتــك األثيــرة مراقبــة
النــاس ،وأن تنتصــر لســيبويه على
الخليــل بــن أحمــد ،وتقــول لشــاعر
ّ
فــذ ،إن ضــرورات الــوزن ال
كبيــر
تتيــح لــه كســر كل القواعــد،
فثمــة خطــأ ال يمــر ،وال تتيحــه
لــه الضــرورات العبقريــة ،وأن تطـ ّ
ـل
مــن شــرفة لغتــك علــى كتــاب
المقــاالت والمراســلين والمحرريــن
فــي الصحيفــة ،وتبتســم بمكــر،
وتقــول فــي ســ ّرك :اكتبــوا مــا
إلــي.
آت
ّ
شــئتم ،فــإن خراجكــم ٍ
ً
مدققــا لغو ًّيــا يعنــي
أن تكــون
أال تســتوعب كلمــة مــن خطبــة
الجمعــة ،فقــد اســتخدمت
أصابــع المصليــن ِّ
كلهــم وأنــت
تعــد أخطــاء الخطيــب الــذي كان
ّ
يتحــدث عــن اإلعجــاز اللغــوي فــي
القــرآن.
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مساوئ
«التدقيق»
فــي «التدقيــق اللغــوي» ،يتف ّلــت
المعنــى مــن بيــن يديــك فيمــا
ّ
تتســقط األخطــاء.
أنــت
والعمــل فــي التدقيــق يجبــرك
علــى قــراءة مــا ال تهــوى ،فبينمــا
أنــت مــع امــرئ القيــس فــي
والمرضــع ،يقطــع
غزلــه بالحبلــى
ِ
اســتمتاعك تدقيــق كتــاب عــن
فوائــد الرضاعــة الطبيعيــة .وفيمــا
أنــت منغمــس فــي معــارك جريــر
والفــرزدق ،يأتيــك كتــاب تدققــه
عــن فــن الصمــت!
تتل ّبســك فــي بدايــات عملــك
حالــة هــوس باألخطــاء .وتبحــث
عنهــا بــا تعــب؛ فــي ورقــة
الجريــدة تحــت الطعــام ،وفــي
الفتــة محــل األحذيــة ،وعلــى
ورقــة إعــان علــى عمــود كهربــاء
عــن رجــل مسـ ّ
ـن خــرج ولــم يعــد.
وقــد حالــت األخطــاء الهائلــة دون
أن تفكــر بمــد يــد العــون لهــؤالء.
ســتذهب إلــى الكتــب العتيقــة،
وترتمــي األخطــاء تحــت عينيــك
دون جهــد ،فمــن ديــوان
الشــوقيات ،إلــى شــرح ألفيــة
ابــن مالــك ،إلــى األعمــال الكاملــة
لمحمــود درويــش.
مــرة ،اتصلــت بــي ناشــرة دققــت
لهــا قصــة ،وقالــت« :هــل يمكــن
أن تأتــي «المســاء» منصوبــة
هنــا« :فــي المســاء ،جــاء الغريــب
مــرة أخــرى»؟ فقلــت لهــا :كال كال.
فقالــت لــي :هــاك القصــة التــي
دققتهــا :وردت هكــذا .طلبت منها
أصححهــا بيــدي.
كل النســخ كــي ّ
أحسســت بثقــل المســؤولية عــن
أطفــال ســيرونها ويحفظونهــا،

ـأتحمل وزر تعطيــل حــرف يجـ ّر
وسـ ّ
فيــ ً
ا ،ال مجــرد مســاء ســيعود
فيــه غريــب ليســرق دجاجــات
الســيدة العجــوز ويهــرب.

شهادة مزاولة
مهنة
فــي عــام  ،2015قــدم اإلعالمــي
عــارف حجــاوي دورة فــي «الكفــاءة
النحويــة وضبــط النــص» ،فــي
مركــز تطويــر اإلعــام بجامعــة
بيرزيــت الفلســطينية .وقــد كررهــا
عــدة مــرات ،آخرهــا قبــل شــهر
مــن اآلن .وهــي تشــهد إقبــاالً
الف ًتــا .والالفــت ً
أيضــا شــيء آخــر.
لقــد أعــد حجــاوي امتحا ًنــا يقدمه
مــن يشــاء مــن المتدربيــن ،يحصــل
مــن ينجــح فيــه علــى شــهادة
تقــول إن حاملهــا مؤهــل للعمــل
ً
مدققــا لغو ًّيــا.
حجــاوي الــذي أصــدر أربعــة كتــب
فــي النحــو ،اســتهدف فيهــا
ً
مدققــا ،وهــو
اإلعالمييــن ،عمــل
يمقــت فــي هــذه الوظيفــة
الرتابــة ،لكــن مــا ص ّبــره عليهــا
ّ
تســقط أخطــاء اآلخريــن،
«لــذة
والهيبــة التــي يملكهــا مــن يملــك
صحــة اللغــة بــإزاء مــن ال يملكها»،
كمــا يقــول.
ويقــدم حجــاوي ،الــذي عمــل
عقــودا فــي مؤسســات إعالميــة
ً
كبــرى ،كالبــي بــي ســي والجزيــرة،
مواصفــات للمدقــق اللغــوي
الجيــد ،فيقــول إنــه «مــن يملــك
ســعة المعرفــة لكــي يرســم ًّ
خطــا
واضحــا بيــن الخطــأ الشــائع الــذي
ً
جعلتــه األلســن مــن الصحيــح
المقبــول ،وبيــن الخطــأ الشــائع

المــرذول ،وســعة الخلــق لكــي
يصحــح للنــاس أخطاءهــم دون أن
ّ
يفــرك فــي أعينهــم قــرن فلفــل.
وأن يتحلــى بصفــة التواضــع ،الذي
يســاعد المدقــق فــي معالجــة
نصــوص ضعيفــة المضمــون
بحســب رأيــه .لكــن تواضعــه
يجعلــه يحــدث نفســه بأنــه ربمــا
كان للكاتــب منطــق آخــر».

حدود التدخل
والمدقــق اللغــوي ينــاور فــي
منطقــة واضحــة الحــدود ،فهــو
ضابــط اإليقــاع اللغــوي واإلمالئــي
والمطبعــي .أمــا الصياغــة،
فليســت ضمــن وصفــه الوظيفــي.
إال أن المدقــق اللغوي منذ عشــرين
عامــا إيــاد الرجــوب ،الــذي عمــل
ً
فــي صحــف فلســطينية ورقيــة
مختلفــة ،ونشــرات إلكترونيــة،
وفــي تدقيــق عشــرات الكتــب
ورســائل الماجســتير والدكتــوراة؛
يــرى أن حــدوده أكبــر.

يقــول الرجــوب« :أحيا ًنــا ،تصطــدم
بنصــوص ال يعــي أصحابهــا
المفهــوم الحقيقــي للمدقــق
اللغــوي ،ويعتقــدون بينهــم
وبيــن أنفســهم أنهــم –مــن خــال
ّ
صــف الكلمــات فــي الســطور-
قــد أصبحــوا ُكتا ًبــا أو ربمــا أدبــاء،
ويلقــون إليــك بنصوصهــم
لتدقيقهــا ،فتجــد أنهــا عبــارة
عــن فوضــى تعبيريــة لغويــة
وأدبيــة وحتــى إمالئيــة ،فتضطر –
احترامــا لذاتــك -إلــى الخــروج مــن
ً
ـص يليــق بــك
هــذه الفوضــى بنـ ٍّ
وبمكانتــك أنــت كمدقــق لغــوي،
محترمــا
نصــا
ً
لتكــون النتيجــة ًّ
ينشــر باســم صاحبــه علــى أنــه
كاتــب أو أديــب مرمــوق دون أي
شــكر أو حتــى ذكــر للمدقــق
اللغــوي».
ويديــن الرجــوب لهــذه المهنــة
يق ً
ظــا
بأنهــا «تخلــق إنســا ًنا ِ
يلتفــت ألمــور دقيقــة فــي العمــل
والحيــاة يمــر عنهــا اآلخــرون مــرور
الكــرام ،مــع أنهــا تكــون أحيا ًنــا
مفصليــة وحاســمة».

اإلعالمي عارف حجاوي (يسار) من أبرز المدققين اللغويين،
عمل في أكثر من وسيلة إعالمية .والصورة خالل دورة
تدريبية يعطيها في معهد الجزيرة لإلعالم ،الدوحة – قطر.

بين االنقراض
واالزدهار
اإلعالمــي حجــاوي يــرى أن مهنــة
المدقــق اللغــوي «ســتزول عندمــا
يــزول اإلعــراب عــن اللغــة .وهــذا
ســيحدث بعــد عقــود».
أمــا المدقــق الرجــوب ،فيــرى أن
«االهتمــام بالتدقيــق اللغــوي قبل
عامــا كان أقــل بكثيــر ممــا هــو
ً 20
عليــه اآلن ،فالمهنــة فــي تقــدم
وزيــادة اهتمــام واحتــرام ،ال فــي
زوال».
أمــا محســوبكم ،فأقــف علــى
األعــراف بيــن الرأييــن ،فإلــى
أن تــزول بعــد عقــود ،ســتظل
تحظــى باالحتــرام ،وســأظل أعمــل
فيهــا ،حزي ًنــا علــى حــال اللغــة،
ـعيدا بتسـ ّ
وفرحــا
ـقط األخطــاء،
سـ ً
ً
بالــرزق الــذي كان مكتو ًبــا ومقــدًرا،
وكنــت أحتــاج إلــى صدفــة فقــط،
ً
مدققــا
عامــا ،كــي أصيــر
قبــل ً 23
لغو ًّيــا.
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صحافة
الفيديو..
عن إمكانية
املوت قبل
الوالدة
فاتن الجباعي
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فــي طريقــي إلــى منطقــة البقاع
اللبنانيــة ..ســاعتان أو ربمــا ثالثــة
مــن مقــ ّر ســكني فــي بيــروت..
فــي المقعــد الخلفــي ،كاميرتــي
وحاملتهــا ،رفاقــي الجــدد ،وفــي
المقعــد الجانبــي فــراغ يزيــد مــن
توتــري .أقــود ســيارتي ذاهبــة
وحــدي نحــو قصــة صحفيــة
جديــدة ..لــم أكــن حينهــا
مســتجدة علــى العمــل اإلعالمــي،
بــل أذكــر أ ّنــه كان عامــي الرابــع
فيــه ..الجديــد كان نــوع المهمــة؛
ـورة صحفيــة ..تجربــة التخلــي
مصـ ّ
األول عــن زمالئــي المصوريــن ،وهم
ليــس بحكــم الصدفــة طبعــا-دائمــا مــن الذكــور ،بــل والتخلــي
أيضــا عــن مســاعديهم الكثــر.
فجــأة ،وجدتنــي أســتبدل فريــق
العمــل بنفســي.
العربــة مــا زالــت فــي طريقهــا
إلــى التقريــر ..هاتفــي يـ ّ
ـرن« :ويــن
صرتــوا؟» يقــول صاحــب القصــة
التــي أقصدهــا ..أجيــب بصيغــة
المفــرد لكــي أمهــد لــه مشــهد
قدومــي إليــه وحــدي «دقائــق
وأصــل إليــك».
لــم أســتغرب مفاجأتــه« :أيــن
الفريــق؟» ،أجبــت« :أنــا الفريــق»..
لــم يتك ّلــف ابتســامة ،ولــم أتك ّلــف
جهــد طمأنتــه ..ال بــأس ،كنــت
مثلــه غيــر واثقــة.

لكن مهمته جامعة ،إذ عليه
صحفي الفيديو
إعالمي كغيرهّ ،
ّ
أن يختصر عدة أدوار في نفسه :أن يبحث عن القصةُ ،يقنع مدير
تحريره بها ،يصورها ،يخضعها للمونتاج ،ويكتب نصها ..إنه المنتج
الوحيد لتقرير تلفزيوني كامل.

كان هــذا قبــل عاميــن ..وقبــل
يوميــن ،قصــدت طريقــا مشــابها
نحــو قصــة أخــرى ..وحــدي مجددا،
مــع كاميرتــي نفســها وحاملتهــا،
وبعــض المعــدات الجديــدة،
فالعائلــة ال بــد أن تكبــر ..هــذه
المــرة ،لــم أقصــد شــخصا لتصويــر
«نجاحــه» ،بــل قصــدت بلــدة
كاملــة ..كنـ ُ
ـت فــي مهمــة قضــاء
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أثناء مقابلة مع السويدي بنيامين ادرا الذي مشى من بلده
إلى حدود فلسطين إيمانا بقضيتها .التقرير كان لصالح
تلفزيون وزم إن الهولندي – تصوير :فاتن الجباعي.

يوميــن داخــل قريــة حدوديــة مــع
ســوريا مــن أجــل إنتــاج سلســلة
ـورة عــن حيــاة
مــن القصــص المصـ ّ
الالجئيــن فيهــا.
الجملــة ذاتهــا مــرة أخــرى ،إنمــا
بدهشــة أكبــر« :أيــن الفريــق؟»،
«أنــا الفريــق» ..مجــددا ،لــم أتكلف

جهــد الطمأنــةّ ،
ألن هــذا مــا كنــت
عليــه بالفعــل.

غموض المصطلح

االســتثناء وارد ،لكــن المؤكــد
ّ
المصــور بكاميرتــه
أن مشــهد
ّ
الضخمــة ،يجــاوره صحفــي -أو
صحفيــة -بورقــة وقلــم ،هــي
الصــورة الذهنيــة عــن المراســل
التلفزيونــي ..ليــس لــدى العمــوم
فقــط؛ فمفهــوم «صحافــة
الفيديــو» نــادر الذكــر فــي
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المقــررات الجامعيــة بلبنــان وفــي
المؤسســات المحليــة أيضــا.
قــد تبــدو المشــكلة أ ّنهــا بــطء
فــي تبنــي التجربــة ،ففــي أميــركا
نفســها -مــكان والدتهــا -ومــن ثم
فــي أوروبــا ،اســتغرقت صحافــة
الفيديــو ســنوات قبــل أن تصبــح
باألهميــة التــي هــي عليهــا
اليــوم .لكنهــا تجربــة جــاوزت 30
عامــا فــي تلــك البلــدان! قــد ال
يكــون هــذا بطئــا م ّنــا فحســب،
بــل جمــودا مقلقــا!
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المفهــوم شــديد البســاطة:
ـي كغيــره،
صحفــي الفيديــو إعالمـ ّ
لكـ ّ
ـن مهمتــه جامعــة ،إذ عليــه أن
يختصــر عــدة أدوار فــي نفســه :أن
يبحــث عــن القصــةُ ،يقنــع مديــر
تحريــره بهــا ،يصورهــا ،يخضعهــا
للمونتــاج ،ويكتــب نصهــا؛ مــع كل
مــا تشــتمله هــذه الخطــوات مــن
مهــام تفصيليــة .بمعنــى آخــر،
صحفــي الفيديــو هــو المنتــج
الوحيــد لتقريــر تلفزيونــي كامــل.
صاحــب الفكــرة هــو األميركــي
مايــكل روزنبلــوم ..كان شــابا
يافعــا ( 32عامــا) حيــن التمــس
فــي هبــوط أســعار معــدات
الفيديــو فرصــة إلطــاق فكرتــه:
الصحافــة للجميــع ..حماســه لــم
ي ـ ُرق لكثيريــن ،لكــن كان كافيــا أن
يحظــى بثقــة مؤسســة عالميــة
واحــدة -مثــل البي.بي.ســي-
لتنطلــق فكرتــه فــي التغييــر
جذريــا فــي عمــل الصحافــة
التلفزيونيــة فــي العالــم.

صراع الصحفي
والمصور
ّ
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أثناء تغطية عودة عدد من الالجئين إلى بلدهم سوريا عبر
الحدود اللبنانية .التقرير كان لصالح تلفزيون دويتشه فيليه
األلماني .تصوير :عبد اهلل الحجيري.

ـور
ليــس مســتغربا أن يشــعر المصـ ّ
بالخطــر مــن هــذه التجربــة
أتلمــس
الحديثــة فــي لبنــانّ ..
توجســا مــن زمالئــي المصوريــن،
ال ســيما أ ّنــي أتقاضــى أجرهــم
مقابــل وظيفتيــن :الصحافــة
والتصويــر.
مــع ذلــك ،ال يمكــن للصحفــي أن
يدعــي إتقــان التصويــر بمســتوى
ّ

أصحــاب التخصــص .لكــن الســؤال
الــذي يطــرح نفســه :هــل مــا
زال اإلعــام متمســكا بالمعاييــر
الفنيــة للصــورة؟
أذكــر جيــدا ّ
أن فــي تدريبــي
األول علــى صحافــة الفيديــو،
ْ
عرضــت المدربــة نمــوذج تقريــر
لمناقشــته ..كان العمــل بلغتهــا
األلمانيــة ..عقــب مشــاهدة التقرير

ســؤال :مــاذا فهمتــم؟ لــم تكــن
الغايــة اختبــار مســتوانا اللغــوي
فــي األلمانيــة طبعــا ،وإنمــا إثبــات
القاعــدة األولــى فــي صحافــة
الفيديــو :رســالة التقريــر تصنعــه
الصــورة ..اللغــة عنصــر ثانــوي.
التقريــر النمــوذج تخللتــه أخطــاء
تقنيــة واضحــة؛ مــن كســر لقواعد
الضــوء ومشــاكل فــي التأطيــر..

الالفــت أن أحــدا لــم يكتــرث،
فالقصــة أحدثــت إشــباعا بصريــا
بصــرف النظــر عــن تفاصيــل
الجــودة.
ال شــك أن صحافة الفيديو اســتثمار
ـدة
مــادي ألصحــاب المؤسســات ..عـ ّ
وظائــف لشــخص واحــد ،معادلــة
مر بحة .

ّ
لكــن المؤسســات اإلعالميــة
الكبــرى لــم تتبـ ّ
ـن هــذا المفهــوم
لتوفيــره المالــي فحســب.
ّ
بــأن منتــج
نضجــت القناعــة
الفكــرة هــو األقــدر علــى تنفيذها،
بمعنــى ّ
أن الصحفــي أجــدر
باختيــار صــوره بمــا يتــاءم مــع
رســالتهّ ،
ـور -مهمــا بلــغ
وأن المصـ ّ
احترافــه -لــن يكــون بمســتوى
إدراك الصحفــي بمــا يحتاجــه
التقريــر مــن عناصــر بصريــة ..هــذا
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توجــه ليــس عليــه إجمــاع ،لكـ ّ
ـن
األكيــد أن مناصريــه ليســوا بقلــة.
هنــا نصــل إلــى المفهــوم
المــازم لصحافــة الفيديــو :الســرد
القصصــي مــن خــال الصــورة..
ً
إذا ،ال بــد مــن تداخــل وظيفــي
بيــن المصــور والصحفــي إلنجــاح
المفهــوم .ولهــذه الغايــة ،ترافقت
صحافــة الفيديــو بقواعــد م ّيزتها،
ـور الفعــل
كاللقطــات الخمــس :صـ ّ
أوال ،ثــم الوجــه ،ثــم المــكان،
إلــخ ..تقنيــات أبســط بكثيــر ممــا
ـور عــادة ،لكنهــا رغم
يجيــده المصـ ّ
ذلــك تتحــدد بحســب القصــة.
وقــد ال يشــعر المصــور بقناعــة
هــذا التسلســل ،أل ّنــه بطبيعــة
الحــال يولــي للتقنيــة األولويــة
علــى حســاب الرســالة ،فــي حيــن
أن الصحفــي يبقــى المدافــع األول
عنهــا.
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العمل محليا
بالوصــول إلــى الســرد القصصــي،
ينبغــي التأكيــد أن مصطلــح
«قصــة» ال يســتخدم عبثــا ..واحــد
مــن أهــم مبــادئ صحافــة الفيديــو
هــو تحويــل الخبــر الصــرف إلــى
قصــة متكاملــة ال تخلــو مــن
عناصــر التشــويق.
قــد يبــدو األمــر مضحــكا إذا
مــا أســقطناه علــى قضايانــا
المحليــة ..فلنأخــذ مثــا قضيــة
كأزمــة النفايــات فــي لبنــان :هــل
يمكــن تحويــل موضــوع كهــذا إلى
مــا يشــبه فيلمــا قصيــرا؟ هــذه
بالضبــط الفكــرة مــن صحافــة
الفيديــو.
الخطــوة األولــى تكــون باختيــار
زاويــة ..ال بــد للتقريــر أن يتنــاول
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فكــرة واحــدة ُتبنــى الصــورة
والنــص علــى أساســها ..بعدهــا
يتــم اختيــار «البطــل»؛ شــخصية
جاذبــة تقــود القصــة .فــي مثلنــا
الســابق ،قــد يكــون البطــل صاحب
مبــادرة تســعى للحــد مــن التلوث..
ســنرافقه علــى طــول الفيديــو،
ننتقــل معــه مــن مكــب إلــى
آخــر ،نــراه فــي معملــه الخــاص
للتدويــر ،وبرفقــة مختصيــن أو
متضرريــن .بمعنــى آخــر ،ســيحكي
لنــا هــذا البطــل قصتــه التــي
تعبــر فــي النهايــة عــن قضيــة
تكبــره ..الفكــرة ببســاطة إضفــاء
عنصــري التشــويق والبســاطة
ْ
علــى القضايــا ،لضمــان تأثيــر أكبــر
علــى المشــاهد.
هــذا مــا ال نــراه إال نــادرا فــي
ــر مســحا
القنــوات المحليــة ..لِ ُن ْج ِ
علــى تقاريــر نشــرات المســاء..
مجــددا ،مثــال النفايــات هــذا،
كيــف يمكــن أن نــراه؟ مشــاهد
أرشــيفية ،لقطــات بعيــدة تخلــو
مــن الشــخصيات ،مقابــات
مطولــة مــع مســؤولين ،وحشــو
ألرقــام ومعلومــات.
بهــذا ،صحافــة الفيديــو لــم
تحــدث تحــوال وظيفيــا أو تقنيــا،
بــل تحــوال جذريــا فــي مفهــوم
حولتــه
الخبــر الصحفــي نفســه ،إذ ّ
مــن نــص مقــروء إلــى صــور
شــديدة التناســق.
الخالصــة أ ّنهــا فرصــة لتأثيــر أكبــر
بتكلفــة أقــل!

تاء التأنيث..
فرصة أم تعقيد؟
ال تخلــو التجربــة مــن بعــض

ثمــة جلبــة
المواقــف المزعجــةّ ..
يحدثهــا مشــهد امــرأة فــي يدهــا
آلــة؛ أ ّيــا تكــن هــذه اآللــة .لكــن
يمكــن للجلبــة هــذه أن تكــون
تحــد.
فرصــة بقــدر مــا هــي
ٍّ
عمومــا ،صحافــة الفيديــو تتميــز
ّ
بالخفــة ..عــدد أقــل مــن األفــراد
والمعــدات ،بمــا يعنــي راحــة
وعفويــة أكبــر فــي العمــل..
هــذا النــوع مــن العمــل يعطــي
إحساســا بالخصوصيــة بيــن
الصحفــي المصــور والشــخصية
التــي يعمــل معهــاّ ،
كأن العمــل
مســاحة مغلقــة بيــن طرفيــن.
يزيــد مــن الســهولة أحيانــا كــون
المصــور امــرأة ..هــذا اســتنتاج
أدعــي تعميمــه..
شــخصي ال ّ
الجندريــة هنــا تنحــاز إلــى صالــح
المــرأة إذا مــا كانــت القصــة
حساســة ،كقصــص االغتصــاب
والــزواج المبكــر.

قــد أكــون أكثــر حظــوة مــن بعض
الزميــات العامالت فــي مجتمعات
أكثــر انغالقــا مــن لبنــان ،لكــن
ذلــك ال يلغــي أن تجربــة صحافــة
الفيديــو تنحــاز إلــى صــف الذكــور
فــي مســألة األمــان.

موت قبل الوالدة
يذكــر مؤســس صحافــة الفيديــو
روزنبلــوم فــي إحــدى مقاالتــه
الحديثــة لمجلــة «هافينــغ
بوســت» موقفــا جمعــه بصديقــه
بنتلــي ،المصــور الفوتوغرافــي
لمجلــة «التايــم» .عمــر الموقــف

قريــب مــن عمــر تأسيســه لفكــرة
صحافــة الفيديــو ..كان حينهــا في
أوج عملــه على مفهومــه الجديد..
دعــاه صديقــه المصــور لمرافقتــه
فــي تغطيــة مناســبة سياســية..
يقــول روزنبلــوم« :أخــرج بنتلــي
مــن حقيبتــه قطعــة أنيقــة..
كانــت أول كاميــرا رقميــة لشــركة
ووجههــا
كانــون ..أمســك بهــا ّ
للحــدث ،والتقــط عــددا مذهــا
للصــور بســرعة ودقــة عاليــة».
يتابــع« :لكــن صديقــي كان يحمــل
فــي يــده بــذور تدميــر مهنتــه،
ألنــه إذا تمكــن هــو مــن التصويــر
بهــذه الســهولة فيمكــن ألي
شــخص آخــر القيــام بذلــك ..قــد
ال يملــك اآلخــرون عي َنــه فــي
التصويــر ،ولكــن ربمــا لــن تهتــم

حقائبنــا اليــوم ُتخــرج آالت أقــل
تعقيــدا مــن كاميــرا صديــق
روزنبلــوم ،وكلمــا صغــرت اآللــة
كبــر الســؤال عــن قــدرة صحافــة
الفيديــو علــى الصمــود.
هــل تمــوت صحافــة الفيديــو
حتــى قبــل أن تولــد بشــكل
حقيقــي فــي منطقتنــا؟
«كــم مــن الوقــت يلزمنــا قبــل أن
تحــل مقاطــع فيديــو اآليفــون
محــل أعمــال محترفــي الفيديــو؟
أظــن خمــس ســنوات وربمــا
أقــل» ..بهــذا يختــم روزنبلــوم
مقــاال كتبــه قبــل خمــس ســنوات.
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وجــودي المســتقل مــع البطلــة
للتعمــق
يمنحنــي فرصــة إضافيــة
ّ
فــي قصتهــا ..أمــر ال أحصــل عليــه
دائمــا برفقــة زمــاء .عــاوة على أن
الصحفيــة تعطــي إحساســا أعلــى
باألمــان فــي األماكــن أو المواضيــع
التــي تحمــل حساســية أمنيــة.
لكـ ّ
ـن للتجربــة جانبــا ال يخلــو مــن
الصعوبــة ..فــي التصويــر جهــد
جســدي مضاعــف رغــم صغــر
الكاميــرات ،إال ّ
أن وزن المعــدات
ككل غيــر ه ّيــن ،خاصــة أن العمــل
قــد يصــل إلــى  12ســاعة متواصلة!
هــذا إذا مــا اســتثنيا جهــد قيــادة
الســيارة ،والخطــوات الســابقة
والالحقــة للتصويــر .ولــن يكــون
مــن المنطــق االســتعانة «بصديق»
للمســاعدة ،إذا مــا أخذنــا أن الربــح
النهائــي للتقريــر يصعب تقاســمه.

مجلــة التايــم بذلــك ..وتبيــن الحقا،
أنهــم لــم يهتمــوا بالفعــل».

خالل تقرير من بلدة عرسال اللبنانية المجاورة للحدود
السورية ،لتغطية ظروف الالجئين المقيمين فيها .التقرير
لصالح تلفزيون دويتشه فيليه األلماني .تصوير :فاتن جباعة.
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صحافة األشباح يف
العراق ..رحلة البحث
عن األمن الوظيفي

خوفا من غضب
المدير
محمــد العــواد (مراســل تلفزيونــي
ويعمــل بإذاعــة محليــة) يــرى في
حديثــه لمجلــة “الصحافــة” أن
األجــور التــي يتقاضاهــا الصحفــي

فــي تغطيــة الحــرب ضــد «تنظيــم
الدولــة» أصيبــوا فــي المعــارك،
والبعــض اآلخــر استشــهد .يقــول
العــواد الــذي شــارك أيضــا فــي
تغطيــة تلــك الحــرب ،إن ذوي
زمالئــه الذيــن استشــهد أبناؤهــم
فــي المعــارك لــم يحصلــوا علــى
حقوقهــم ،بينمــا لــم تســتقبل

يرتبطــون معهــا بنظــام القطعــة.
الشــنون الــذي يعمــل مراســا
“مونيتــور”
موقــع
لصالــح
األميركــي ،وكان قــد أعــد
تحقيقــات اســتقصائية لشــبكة
“أريــج” ،يجــد أن الدخــاء علــى
مهنــة الصحافــة أضافــوا ثقــا
جديــدا وزاحمــوا الصحفييــن

يضطر الصحفي العراقي للعمل في أكثر من وسيلة
إعالمية ،ما يقتل الجانب اإلبداعي في العمل ويؤثر على
االستقاللية والحيادية .شاترستوك.

مسلم عباس

ال قوانين ناظمة لمهنة الصحافة في العراق ،بل يسود المشهد الصحفي فوضى يتسابق فيها الجميع
لحجز مكان في أكثر من مؤسسة إعالمية ،لضمان االستمرار في المهنة.
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يمكــن للصحفــي العراقــي أن
يعمــل  16ســاعة فــي اليــوم
الواحــد لصالــح مؤسســات
إعالميــة مختلفــة التوجهــات.
فــي الصبــاح مــع قنــاة فضائيــة
بصفــة مراســل ميدانــي يغطــي
األحــداث السياســية اليوميــة فــي
البلــد ،يحــدد واجبــه بعــد اجتماع
ســريع يجــري فــي الثامنــة صباحــا
وينطلــق إلجــراء مقابــات مــع
شــخصيات الحــدث ،ويعــود فــي
الظهيــرة ليكمــل تقريــره .يخــرج
قبــل انتهــاء الــدوام الرســمي
بربــع ســاعة يســتفيد منهــا
كوقــت مســتقطع خــال ذهابــه
إلــى اإلذاعــة اإلخباريــة التــي
يعمــل فيهــا مراســا أيضــا ،لكــن
تحــت اســم مســتعار حتــى
ال تســتطيع القنــاة الفضائيــة
اكتشــافه متلبسـاً بجريمــة إعــداد

تقاريــر لصالــح مؤسســة مختلفــة
معهــا سياســيا.
ال تقــف رحلــة صديقنــا الصحفــي
عنــد اإلذاعــة ،إذ ينطلــق منهــا
ليــا للعمــل محــررا فــي موقــع
إخبــاري حتــى منتصــف الليــل،
وبأجــر زهيــد يــكاد يكفــي لســد
أجــور ســيارات األجــرة التــي
يســتقلها يوميــا للتنقــل بيــن
أماكــن عملــه ،فضــا عــن تغطيــة
فاتــورة طعــام الوجبــات الســريعة
رخيصــة الثمــن ،مقارنــة بمطاعــم
الدرجــات المتوســطة.
يشــبه عمــل الصحفــي العراقــي
صديقــه عامــل البنــاء ،فــا توجــد
عقــود بينــه وبيــن المؤسســة ،وهو
محــروم مــن الضمانــات اإلداريــة أو
الماليــة ،فــي حيــن صيــغ قانــون

حمايــة الصحفيين بعبــارات جميلة
ليشــكل لوحــة تراثيــة يكســوها
التــراب علــى رفــوف نقابــة
الصحفييــن .وهنــا يلجــأ الصحفــي
إلــى ضمانــات مــن نــوع آخــر..
ضمانــات بدائيــة إلــى حد مــا ،لكنها
تكفــي لخفــض منســوب القلــق
لديــه إلــى المســتوى المتوســط.

متدنيــة ،ممــا يضطــره للعمــل
الســري مــع مؤسســة إعالميــة
أخــرى ،وفــي بعــض األحيــان تعلم
مؤسســاته المتعددة التــي ينتمي
إليهــا بارتباطاتــه المتشــابكة.
ويحتــاج العــواد للعمــل فــي ثالث
ّ
ليتمكــن مــن تأميــن
مؤسســات
عيشــه وصحتــه.

فالعمــل فــي مؤسســات متعــددة
تبقيــه بعيــدا عــن منطقــة
الخطــر ،علــى األقــل فــي القريــب
صــل مــن القنــاة
المنظــور ،وإذا ُف ِ
الفضائيــة فلديــه اإلذاعــة
والموقــع اإلخبــاري ،ويمكــن أن
يحصــل منهمــا علــى مر ّتــب ال
بــأس بــه (نحــو ألــف دوالر) ،لكــن
ذلــك يتطلــب العمــل بســرية
وبأســماء مســتعارة أحيانــا.

ال قوانيــن ناظمــة -بحســب العواد-
لمهنــة الصحافــة فــي العــراق ،بــل
ـهد الصحفــي فوضــى
يســود المشـ َ
يتســابق فيهــا الجميع لحجــز مكان
فــي أكثــر مــن مؤسســة إعالميــة
لضمــان االســتمرار فــي المهنــة،
فربمــا ُيطــرد الشــخص بجــرة قلــم،
ـتبدت بالمديــر،
أو “نــزوة غضــب” اسـ ّ
حيــث تشــح المعامــات الرســمية
وتســود االتفاقــات الشــفهية.
بعــض الصحفييــن الذيــن شــاركوا

المؤسســات اإلعالميــة زمــاءه
الجرحــى ألنهــم ال يســتطيعون
تنفيــذ المهــام نفســها التــي كانت
تلقــى علــى عاتقهــم ســابقا.

ماكينة عمل
الصحفيــون األشــباح لهــم
أســاليبهم الخاصــة فــي تأميــن
المــواد اإلعالميــة ألكثــر مــن
ســت مؤسســات فــي آن واحــد.
يــروي لنــا الصحفــي حســن نعيــم
الشــنون قصصــا عــن زمالئــه
الــذي يرتبطــون بــدوام رســمي
مــع مؤسســتين مختلفتيــن
بــدوام صباحــي وآخــر مســائي،
ـدون فــي الوقــت نفســه
كمــا يعـ ّ
موضوعــات لــوكاالت إخباريــة

الحقيقييــن فــي تخصصهــم ،إذ ال
تطلــب بعــض المؤسســات خبــرة
ميدانيــة وال حتــى مهــارة فــي
العمــل الصحفــي ،ال ســيما إذا كان
بعــض المتقدميــن يقبــل العمــل
براتــب ال يزيد عــن  300دوالر فقط،
هنــا يصبــح لمديــر المؤسســة
مجــال كبيــر للمنــاورة وقبــول
أو رفــض المتقدميــن للعمــل ،إذ
إن جلــب خمســة صحفييــن أو
أكثــر مــن هــؤالء الذيــن يحملــون
شــهادات تدريبيــة مــن مؤسســات
وهميــة وبأجــور زهيــدة ،أفضــل
بكثيــر مــن صحفــي محتــرف واحد
يثقــل كاهــل الموازنــة ،ال ســيما
أن المواقــع اإلخباريــة ال تعطــي
أولويــة للمهنيــة ،فالمســألة ال
تتعــدى استنســاخ أخبــار الــوكاالت
العالميــة والعربيــة ووضعهــا فــي
قالــب جديــد.
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لكــن رغــم لومــه الشــديد
للمؤسســات الصحفيــة وإداراتهــا
التــي ال تقــدر جهــود عامليهــا،
يعتقــد الشــنون أن الصحفــي
يتحمــل جــزءا مــن المســؤولية
لكونــه يرضــى بــأن يعمــل براتــب
ال يزيــد عــن  300دوالر أو أكثــر
منهــا بقليــل ،ممــا يعطيهــم
فرصــة للتمــادي أكثــر ،ويدفــع
بالصحفييــن الكبــار إلــى زاويــة
ضيقــة قليلــة االحتــرام.
ـد البرامــج التلفزيونيــة
ويتفــق معـ ّ
محمــد شــفيق مــع زميله الشــنون
فــي تحميــل الصحفــي مســؤولية
مــا وصــل إليــه الحــال فــي
المؤسســات اإلعالميــة العراقيــة،
لكونــه يســكت عــن حقوقــه،
ويخضــع لألمــر الواقــع ،مشــيرا
إلــى أن تعــدد المهــام فــي أكثــر
مــن مؤسســة يقتــل اإلبــداع لــدى
52
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الصحفــي فــي جوانــب كثيــرة،
كمــا يقتــل قضيــة االســتقاللية
والحياديــة.
وبشــأن عــدد الصحفييــن الذيــن
يعملــون فــي دوام مــزدوج يقــول
شــفيق إن المشــكلة األخــرى
فــي هــذا الشــأن هــي غيــاب
إحصائيــات محــددة ،لكنــه يعتقــد
حســب متابعتــه أن هنــاك نســبة
كبيــرة جــدا مــن الصحفييــن الذين
يعانــون مــن مشــكلة االزدواج
الوظيفــي.

صحافة موسمية
يــرى عــدد مــن الصحفييــن الذيــن
التقيتهــم أن المشــكلة األساســية
للصحافــة العراقيــة هــي غيــاب

صحفيون عراقيون في وقفة احتجاجية للمطالبة بحرية
التعبير عام  2009في العاصمة العراقية بغداد ،الوضع لم
يتحسن حتى اليوم .تصوير :مهند فالح – غيتي.

العمل المؤسســاتي ،وعــدم تفعيل
القوانيــن الناظمــة ،وقــد ســاهم
الصحفــي نفســه فــي تعزيــز هــذه
البيئــة غيــر اآلمنــة لعملــه ،التــي
يســميها الصحفــي حســام الحــاج
“الدكاكيــن الصحفيــة” .وهــذه
البيئــة مرتبطــة بحركــة األمــوال
التــي تمــول المشــاريع في العــراق،
وهــي فــي غالبهــا مــال سياســي
ـرض لهــزات ونكبــات ،خصوصــا
معـ َّ
أن المؤسســات الصحفيــة مشــاريع
حزبيــة.
ويقــول الحــاج الــذي يعمــل فــي
المجــال الحقوقــي فــي حديثــه
لمجلــة “الصحافــة” إن تبعيــة
الصحافــة للممــول السياســي
جعلهــا تخضــع للمواســم
السياســية ،إذ تمثــل االنتخابــات
ربيــع الصحافــة العراقيــة ،وهــذه
مشــكلة بنيويــة أساســية تعــرض

الصحفييــن ومؤسســاتهم لالبتــزاز
المالــي.
وعــن دور نقابــة الصحفييــن فــي
العــراق ،يقــول الحــاج إن واحــدة
مــن الفجــوات الكبيــرة فــي عمــل
الصحافــة هــي وجــود نقابــة
مخصصــة للصحفييــن ،فهــي برأيه
ال تعــرف مــا هــو العمــل النقابــي
وال تعــرف موقعهــا مــن القانــون
والدســتور ،وكيــف يجــب عليهــا
التعامــل مــع المواقــف المختلفــة.
ويضيــف أن هــذه النقابــة تعتقــد
أن مهمتهــا تدجيــن الصحفييــن
وتحويلهــم إلــى مشــاريع “روبوتات”
للسياســيين ،فهــي “ال تدافــع عــن
حقوقهــم وال تقــدم رؤى محــددة،
بــل تتهــرب حينمــا يتعرضــون
لمشــكالت قانونيــة”.
ولمواجهــة حالــة االنفــات فــي
المؤسســات الصحفيــة ،أقــر مجلس

النــواب العراقــي قانــون حمايــة
تضمــن مــواد
الصحفييــن عــام ّ ،2011
قانونيــة لــو نفــذت النتشــلت
الصحافــة مــن محنتهــا .وأبــرز مــا
تضمنــه القانــون الجديــد المــادة
 13التــي جــاء فــي نصهــا «تلتــزم
الجهــات اإلعالميــة المحليــة
واألجنبيــة العاملــة فــي جمهوريــة
العــراق بإبــرام عقــود عمــل مــع
الصحفييــن العامليــن فــي تلــك
الجهــات وفــق نمــوذج تعــده نقابة
الصحفييــن فــي المركــز أو األقاليــم.
ويتــم إيــداع نســخة مــن العقــد
لديهــا» .لكــن المشــكلة أن المــادة
 14مــن نفــس القانــون تتخلــى
عــن حمايــة الصحفــي وتحيلــه
إلــى قانــون العمــل ،إذ نصــت علــى
اآلتــي «ال يجــوز فصــل الصحفــي
تعســفياً ،وبخالفــه يســتطيع
المطالبــة بالتعويــض وفــق أحــكام
قانــون العمــل النافــذ».

وهكــذا ،يكــون القانــون قــد أعطــى
الحــق للصحفــي لتقديــم الشــكوى
والحصــول على التعويــض ،لكن دون
أن يتطــرق إلى مســألة منــع الفصل
التعســفي ،باإلضافــة إلــى أنــه لــم
يتطــرق إلــى أي عقوبــات بحــق
المؤسســات الصحفيــة التــي تمارس
الضغوطــات علــى العامليــن لديهــا.
وحتــى لــو وجــدت نصــوص
محبوكــة تضــاف إلــى تلــك
الموجــودة اآلن ،تبقــى القوانيــن
عبــارة عــن لوحــات كبيــرة لحجــب
الواقــع العراقــي عــن الرقيــب،
فــا المــواد القانونيــة الموجــودة
ســاهمت فــي حماية الصحفــي ،وال
يمكن لألخــرى أن تفعــل األولى ،ألن
مأســاة الصحافــة العراقيــة ُقتلــت
بســيف المــال السياســي وك ّبلــت
العامليــن فــي هــذا المجــال بقيــود
اإلدارات البعيــدة عــن المهنيــة.
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صحفي يحمل زميال له أصيب خالل تغطيته القتال الدائر بين
القوات العراقية و«تنظيم الدولة» ،قريبا من مدينة الموصل
العراقية عام  .2017تصوير :إيريك دي كاسترو – رويترز.
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أخطاء محتملة يف
الترجمة الصحفية
فراس العلي
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يعتبــر مترجمــون يعملــون بمجال الصحافــة ،أن
أكثــر أنــواع الترجمــة عرضــة لألخطاء هــي الترجمة
الفوريــة ،ألن المترجــم ال يملــك الوقــت الكافــي كي
ينقــل الخبــر بوضــوح كامــل ،فيعتمــد المعنــى
القريــب للنــص األصلــي إن كانــت التصريحــات
تحتــوي علــى بعــض المصطلحــات الغامضــة.

من مشاكل الترجمة التي يواجهها الصحفيون
مترجمو األخبار في سوريا حاليا ،هي ترجمة أسماء
الفصائل المختلفة .تصوير :أوميت بكتاس – رويترز.
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“ذات يــوم فــي حلــب ،كنـ ُ
ـد
ـت أعـ ّ
اســتطالعا ،ومــن بيــن آراء الضيوف
ذكــر أحدهــم اســم الفصيــل
العســكري «جنــد الحرميــن» وكان
علــي ترجمتــه ،وحينمــا أنهيــت
ّ
الترجمــة وأرســلته للصحفــي
المســؤول ضحــك وقــال« :إذا
ّ
اطلــع المشــاهدون علــى الترجمــة
ســيعتقدون أن هــذه الجماعــة
أشــد حــركات العالــم تطرفــا”.
روى لــي ذلــك الصحفــي الســوري
حســين عكــوش -وهــو يعمــل مع
عــدة وكاالت ووســائل إعالميــة
مــن بينهــا الغارديــان -حيــن كان
يقــع بهــذه األخطــاء فــي بدايــة
عملــه.
وتابــع أثنــاء حديثــي معــه حــول
أخطــاء الترجمــة التــي يقــع
بهــا بعــض الصحفييــن :هنــاك
مصطلحــات ســيتغير معناهــا
قليــا عنــد الترجمــة ،مثــل كلمــة
“واســطة” المعروفــة فــي الوســط
الســوري ،وأقــرب مــا يماثلهــا
باإلنجليزيــة كلمــة “،”Nepotism
لــذا أســتعين بهــذه الكلمــة.
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الترجمة الفورية أكثر عرضة لألخطاء ،ألن المترجم ال يملك
الوقت الكافي كي ينقل الخبر بوضوح كامل  -شاترستوك.

وأكــد أن هناك مصطلحــات عديدة
بــرزت فــي الملــف الســوري ويجــد
المترجمــون صعوبــة أحيانــاً فــي
إيجــاد الكلمــات المناســبة لهــا
بلغــة أخــرى ،مثــل مصطلحــات
«شــبيحة ،داعشــي ،أســدي».
وتتصــرف بعــض الوســائل
اإلعالميــة فــي مثــل هــذه
الحــاالت باســتخدام كلمــات لهــا
معنــى قريــب للكلمــة الرئيســية،
أو كتابتهــا كمــا هــي باإلنجليزيــة،
مــع شــرح بســيط يلحــق الكلمــة.
أيضــاً يقــف بعــض المترجميــن
عاجزيــن أمــام ترجمــة مصطلحــات
معينــة ،كأســماء الفصائــل

العســكرية فــي ســوريا واألمثــال
الشــعبية والجمــل التــي ترمــز
لحــدث مــا ،لكــن فــي غالــب
األحيــان يذكــرون اســم الفصيــل
أو المصطلــح كمــا هــو بالحــروف
الالتينيــة ،ويضيفــون إليــه شــرحاً
بســيطاً .

الشجاعة في
الترجمة
تــرد أخطــاء الترجمــة فــي العديــد
مــن المياديــن والفعاليــات ،ولعــل
أبرزهــا تلــك المتعلقــة بتصريحــات
الساســة والمســؤولين ،خاصــة إن
كان لمحتــوى التصريــح أهميــة
بالغــة.
فــي اآلونــة األخيــرة ،تصــدرت إدلب
المشــهد السياســي وتحولــت إلــى
مــادة دســمة لوســائل اإلعــام،
األمــر الــذي أدى إلــى وقــوع أخطــاء
فــي ترجمــة بعــض التصريحــات
المتعلقــة بإدلــب.
أثنــاء بحثــي فــي الموضــوع،
الحظــت خطــأ فــي الترجمــة
حصــل بموقــع جريــدة “الوطــن”
المقربــة مــن النظــام الســوري،
ويتعلــق بنقــل تصريحــات
مغلوطــة حــول موقــف الصيــن
ممــا يجــري بإدلــب .وجــاء فــي
الخبــر أن “بكيــن مســتعدة
للمشــاركة فــي معركــة إدلــب»،
بينمــا كان موقفهــا مــن ذلــك
هــو «دعــم الحــل الســلمي ألزمــة
ســوريا وبالطــرق السياســية».
ومــا إن ُنشــر الخبــر علــى موقــع
الجريــدة حتــى طالبتهــا ســفارة
الصيــن فــي دمشــق باالعتــذار،

لتعتــرف الجريــدة فيمــا بعــد
بالخطــأ وتنشــر توضيحــاً.
وينصــح مترجمــون باتبــاع
إرشــادات معينــة كــي ال يقعــوا
فــي فــخ النقــل الخاطــئ لمحتوى
األخبــار ،خاصــة مــن يعمــل فــي
ميــدان الترجمــة الفوريــة.
غانــم
بالصحفــي
اتصلنــا
تركمانــي ،وهــو يعمــل كمترجــم
بيــن اللغتيــن العربيــة والتركيــة
فــي وكالــة األناضــول الرســمية،
فقــال أثنــاء النقــاش« :يرتكــب
الصحفيــون العاملــون بمجــال
الترجمــة العديــد مــن األخطــاء
أثنــاء عملهــم ،وأهــم أســباب
ذلــك عــدم إلمــام المترجــم
بالحــدث وتفاصيلــه بشــكل جيــد،
وعــدم اطالعــه علــى سياســة
الــدول التــي تــرد تصريحــات مــن
مســؤوليها حــول حــدث مــا».
ونصــح التركمانــي الصحفييــن
العامليــن فــي ميــدان الترجمــة
باالبتعــاد عــن الجمــل الغامضــة
كــي ال يتحملــوا مســؤولية مــا
ذكــروه وهــو ليــس بالنــص
األصلــي ،كمــا يجــب عليهــم
التــدرب علــى الســرعة خــال
ترجمــة األخبــار العاجلــة.
وفيمــا يتعلــق بالترجمــة الفوريــة،
أضــاف أن “الصحفــي العامــل
بالترجمــة يجــب أن يكــون شــجاعاً
فــي حــاالت معينــة ،كمــا ال بــد
أن يكتــب مــا يــراد أن يقــال فــي
النــص األصلــي».
وتدخــل الترجمــة فــي مختلــف
أنــواع المــواد الصحفيــة بــدءاً مــن
التقاريــر والتحقيقــات الــواردة فــي
الصحــف والمجــات إلــى األخبــار
التــي تنشــرها وكاالت األنبــاء على
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اإلنترنــت والمقــاالت ذات األهميــة،
إضافــة إلــى البيانــات الصحفيــة
والتصريحــات السياســية.

اختالف المعنى
خــال كلمــة مشــتركة جمعــت
الرئيــس التركــي رجــب طيــب
أردوغــان ونظيــره األميركــي دونالد
ترامــب العــام الماضــي ،ورد خطــأ
فــي ترجمــة تصريحــات الجانــب
التركــي ،ممــا أثــار ضجــة بيــن
وســائل اإلعــام.
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فقــد نقــل المترجــم حينهــا
وغيــر فــي
تصريحــات أردوغــان َّ
المعنــى ،ففــي النــص األصلــي
قــال الرئيــس التركــي« :نتطلــع
إلــى اتخــاذ إجــراءات مــن أجــل
مكافحــة التنظيمــات اإلرهابيــة
بإصــرار وبشــكل مبدئــي ،ونتالفى
األخطــاء التــي عشــناها فــي
الماضــي».
أمــا المترجــم فقــال“ :نحــن
نعلــم أنــه فــي إطــار المواكبــة
المبدئيــة والملتزمــة بمكافحــة
التنظيمــات اإلرهابيــة ،لــن نقــوم
بتكــرار األخطــاء التــي حصلــت في
الماضــي وسنســتمر فــي هــذه
الطريــق معــاً».
ونقــل معنــى القــول ال ترجمتــه
حرفيــا هــو مــن أبــرز المصاعــب
التــي تقــف أمــام الصحفييــن
المترجميــن أثنــاء عملهــم .كمــا
أن العديــد مــن المترجميــن
يقعــون ضحيــة ترجمــة مــواد
صحفيــة قبــل التحقــق مــن مــدى
مصداقيــة هــذه المصــادر فــي
نقــل األخبــار ،األمــر الــذي يضعهــم
فــي دائــرة مروجــي الشــائعات.
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ويعتبــر مترجمــون يعملــون فــي
ِ
مجــال الصحافــة أن أكثــر أنــواع
الترجمــة عرضــة لألخطــاء هــي
الترجمــة الفوريــة ،خاصــة أن
المترجــم ال يملــك الوقــت الكافــي
كــي ينقــل الخبــر بوضــوح كامــل،
لــذا يعتمــد فــي قــول المعنــى
القريــب للنــص األصلــي إن كانــت
التصريحــات تحتــوي علــى بعــض
المصطلحــات الغامضــة.
ُ
اتصلــت بإيفــا وهــي صحفيــة
بلغاريــة تعمــل فــي مجــال إعــداد
التقاريــر الصحفيــة وتضطــر إلــى
ترجمتهــا لعــدة لغــات ..قالــت
أثنــاء الحديــث« :أعمــل كصحفيــة
مســتقلة ومتعاونــة مــع عــدة
وكاالت أنبــاء ..عندمــا أترجــم مــادة
صحفيــة أحيانــا ينتقــل المعنــى
إلــى ثــاث لغــات مــن العربيــة
إلــى اإلنجليزيــة ومــن ثــم إلــى
البلغاريــة».
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وقعــت إيفــا ضحيــة مشــاعرها
أثنــاء إعــداد المــواد ذات الطابــع
اإلنســاني ،وتوضــح «أتعاطــف
أحيانــا مــع القصــص اإلنســانية
فأجــد نفســي قــد ابتعــدت عــن
المعنــى األصلــي ..هكــذا أقــع
فــي الخطــأ دون أن أشــعر».

مزايا إضافية
يوجــد عــدة صحفييــن يملكــون
فــي األصــل مهــارات التواصــل
بلغــات أخــرى نتيجــة تعلمهــم
إياهــا فــي وقــت مبكــر ،فتتحــول
إلــى مزايــا إضافيــة يســتخدمونها
أثنــاء عملهــم الصحفــي.
التقيــت أيضــا المترجمــة الجزائرية،

المترجمة الجزائرية خولة سعادة ،خالل عملها في ترجمة
األخبار.

خولــة ســعادة ،التــي عملــت فــي
ميــدان اإلعــام وتتقــن اللغتيــن
اإلنجليزيــة والفرنســية ،وهــي مــن
أخبرنــي أن «بعــض الصحفييــن
يتمتعــون أصــا بمهــارات التواصل
بلغــات أخــرى ،وقــد اســتثمروا
هــذه المزايــا فــي عملهــم
الصحفــي» .ومــن المعــروف أن
األشــخاص الذيــن يتقنــون لغــات
أخــرى بســبب ظــروف ســاعدتهم
علــى ذلــك كمعيشــتهم فــي بلــد

مــا لفتــرة معينــة ،مطلعــون علــى
اللغــة ومعانيهــا بشــكل كامــل.
وهــؤالء أقــل المترجميــن عرضــة
للنقــل الخاطــئ أثنــاء عملهــم،
خاصــة أنهــم علــى درايــة بمــا
تعنيــه بعــض المصطلحــات
واألقــوال الشــهيرة فــي البلــد
المتحــدث بــذات اللغــة.
وعــن أخطــاء الترجمــة ،أكــدت
أن «الترجمــة الحرفيــة للنــص

أكثــر األخطــاء المتكــررة بيــن
المترجميــن ،ســيما إن كان النــص
األصلــي يحتمــل أكثــر مــن معنــى،
وهــذا مــا يجعلــه ينقــل معنــى
مختلفــاً عــن المقصــود منــه».
وتقــدم ســعادة بعــض النصائــح
لمــن يعمــل فــي الترجمــة ،مــن
أهمهــا االطــاع علــى «أبجديــة
الصحافــة» والمتمثلــة فــي تكوين
الخبــر القصيــر والقوالــب الصحفية

المتبعــة وأنــواع األخبــار والتقاريــر.
ومهمــا بــرع الصحفيــون ممــن
يعمــل فــي مجــال الترجمــة فــا
يمكــن أن يتخلــوا عــن القواميــس
التــي تعطيهــم معانــي عديــدة
للكلمــة الواحــدة مــن أجــل
تالفــي الوقــوع فــي خطــأ تحريــف
المعنــى.
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فيلم
«الحروب القذرة»..
الصحافة يف زمن
الحقائق البديلة
محمد خمايسة
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كيف يمكن للصحفي أن ينشر قصة مليئة بالحقائق إن كانت تخالف السردية األعلى صوتا لألحداث ،تلك
السردية المدعومة من قبل قوى عظمى ،والتي تحاول إخفاء الحقائق عن الرأي العام.

إعالن فيلم «حروب قذرة» على شاشة ضخمة ضمن األفالم
الوثائقية المرشحة لنيل جائزة األوسكار عن دورتها الـ 68في
بيفرلي هيلز .2014 ،تصوير :ألين بيريزوفسكي – غيتي.

فــي حفــل جوائــز األوســكار
عــام  2014كان تحقيــق صحفــي
اســتقصائي علــى الئحــة
المرشــحين ألفضــل فيلــم وثائقي،
وهــو الفيلــم الــذي يوثــق لجهــد
صحفــي قــام بــه صحفــي مجلــة
«ذي نيشــن» ( )The Nationآنــذاك
جيريمــي ســكاهيل ،الــذي يعمــل
حاليــا فــي موقــع «ذي إنترســبت»
« »The Interceptاإلخبــاري.
تــدور أحــداث الفيلــم (التحقيــق)
بيــن عامــي  2010و ،2011حيــث بدأ
ســكاهيل إنتاجــه خــال عملــه
مراســا فــي أفغانســتان ،بعــد
أن عثــر علــى الخيــط األول فــي
تحقيقــه من خــال التشــكيك في
بيانــات حلــف شــمال األطلســي
(ناتــو) حــول الغــارات التــي تشــن
علــى طالبــان فــي أفغانســتان،
األمــر الــذي دفعــه للخــروج مــن
المنطقــة الخضــراء إلــى باقــي
المــدن التــي كان يســميها الناتــو
“المناطــق المنكــرة” (Denial
 ،)Areasوقــاده إلــى هنــاك تقريــر
( )1مراســل صحيفــة “التايمــز”
البريطانيــة فــي كابــل جيــروم
ســتاركي حــول حادثــة مقتــل
خمســة أشــخاص -بينهــم ضابــط
فــي الشــرطة األفغانيــة ونســاء
حوامــل -فــي مداهمــة لجنــود
أميركييــن منــزال بمدينــة غارديــز
فــي واليــة كابيتــا ،الــذي أصــدر
الناتــو فــي وقتهــا بيانــا يكــذب
فيهــا الصحفــي ســتاركي ويحــاول
تشــويه ســمعته المهنيــة (.)2

فتش عن المصادر
الغائبة عن
المشهد

حــاول ســكاهيل إعطــاء القصــة
ـدى مجرد
بعــدا إنســانيا جديدا تعـ ّ
ذكــر أســماء الضحايــا والقاتــل،
وخاطــر بنفســه للذهــاب إلــى
غارديــز نفســها لســماع شــهادة
أهالــي القتلــى حــول الحادثــة،
وإعطائهــم حقهــم فــي التعليــق
علــى قصــة مقتــل أقاربهــم،
ـور علــى
ليعثــر علــى فيديــو مصـ ّ
هاتــف محمــول ألحــد أقــارب
الضحايــا يوثــق الدقائــق األخيــرة
قبــل اقتحــام القــوات األميركيــة
للمنــزل ،ويفنــد االدعــاءات التــي
اتهمــت الضحايــا بأنهــم ُقتلــوا
أثنــاء تبــادل إطــاق نــار.
ُيظهــر الفيديــو ضابــط الشــرطة
داوود الــذي ُقتــل فــي االقتحــام
وهــو يرقــص خــال حفلــة
أقيمــت بمناســبة قــدوم مولــود
جديــد ،قبــل دقائــق مــن اقتحــام
القــوات األميركيــة للمنــزل وقتلــه
مــع آخريــن .ويــورد ســكاهيل
علــى لســان األهالــي ،الطريقــة
الوحشــية التــي حــاول بهــا
الجنــود طمــس أي دليــل يربطهــم
بالحادثــة ،عبــر إخــراج الرصــاص
مــن أجســاد الضحايــا بواســطة
ســكين وهــم ال يزالــون علــى قيــد
الحيــاة ومنــع األهالــي مــن أخــذ
المصابيــن إلــى المستشــفى.
ويتتبــع الفيلــم الوقائــع التــي
حدثــت فــي تلــك الفتــرة والتــي
كان مــن ضمنهــا تحقيــق ســري
لألمــم المتحــدة يؤكــد الكثيــر مــن
المعلومــات التــي رواهــا األهالــي
حــول الحادثــة ،لتنتهــي القصــة
بتقديــم قائــد قيــادة العمليــات
الخاصة المشــتركة األميركية ()JSOC
وليــام ماكريفــن االعتذار مــن األهالي
عبــر تقديمه لهــم خروفيــن كقربان
وفــق األعــراف هنــاك (.)3

الشيطان في
التفاصيل
لــم يكــن خبــر زيــارة قائــد إحــدى
القــوات الخاصــة األميركيــة ألســر
الضحايــا فــي غارديــز لينتشــر لــوال
أن األهالــي أصــ ّروا علــى الســماح
للصحفييــن بالتقــاط الصــور بعــد
أن حــاول ضبــاط منعهــم ،وهــي
الصــور التــي قــادت ســكاهيل
للتعــرف -للمــرة األولــى -علــى
قيــادة العمليــات الخاصــة
المشــتركة األميركيــة ()JSOC
علــى حــد وصفــه ،مثيــرا التســاؤل
حــول الســبب الــذي جعــل قائــد
هــذه الوحــدة العســكرية تحديــدا
يقــدم االعتــذار مــن أهالــي
الضحايــا ،وهــو الخيــط الــذي قــاده
إلــى بحــث موســع شــمل عمليــات
عســكرية فــي اليمــن والصومــال
وأفغانســتان ودول عديــدة
أشــرفت عليهــا هــذه الوحــدة
العســكرية الخاصــة ،التــي تب ّيــن
أنهــا تتحــرك وفــق أوامــر رئاســية
ســرية تصــدر مــن البيــت األبيــض
مباشــرة ،قبــل أن تصبــح مشــهورة
للعلــن مطلــع العــام  ،2011بعــد
تنفيذهــا عمليــة اغتيــال زعيــم
تنظيــم القاعــدة أســامة بــن الدن.
هــذه المعلومــات جعلت ســكاهيل
يتوســع فــي تحقيقــه أكثــر ،ليبدأ
بالبحــث عــن الهجمــات األميركيــة
التــي كانــت تتــم داخــل دول لــم
تعلــن الواليــات المتحــدة حالــة
الحــرب فيهــا ،كمجــزرة “المعجلــة”
فــي محافظــة أبيــن اليمنيــة
عــام  ،2009التــي قتلــت خاللهــا
القــوات األميركيــة أكثــر مــن 40
مدنيــا -بينهــم نســاء وأطفــال-
بعــد اســتهداف مخيــم للمدنييــن
بصواريــخ كــروز.
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 2فبراير/شــباط  2011بأنــه ســيصدر
عفــوا عامــا عــن شــائع خــال
ســاعات ،إال أنــه تراجــع عــن القــرار
بعدمــا اتصل بــه الرئيــس األميركي
الســابق بــاراك أوبامــا .ســكاهيل
عــاد لســجالت البيــت األبيــض
فــي ذلــك اليــوم ووجــد بالفعــل
نــص المحادثــة التــي جــرت بيــن
الرئيســ ْين ،والتــي تضمنــت طلبــا
ضمنيــا مــن أوبامــا بعــدم إطــاق
ســراح شــائع الــذي كشــف تــورط
الواليــات المتحــدة فــي مجــزرة
“المعجلــة” .
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جيرمي سكاهيل (يمين) مع مخرج الفيلم ريتشارد روولي.

حدود لحرية
الصحافة بأميركا!؟
يطــرح الفيلــم قضيــة ذات أهميــة
فيمــا يتعلــق بحــدود حريــة
الصحافــة داخــل الواليــات المتحدة،
وحجــم دعمهــا لتلــك الحريــة
فــي بلــدان العالــم ،حيــث يعــرض
حادثــة اعتقــال الســلطات اليمنيــة
للصحفــي اليمنــي عبــد اإللــه
شــائع ،الــذي ف ّنــد روايــة الســلطات
الرســمية اليمنيــة التي ادعــت أنها
المتســببة فــي تلــك الغــارات ،بعــد
أن زار منطقــة الهجــوم والتقــط

صــورا لبقايــا صواريــخ أميركيــة ال
يملكهــا الجيــش اليمنــي ،وأرســلها
إلــى وكاالت أنبــاء عالميــة ومنظمة
العفــو الدوليــة ،لتلقــي الســلطات
اليمنيــة القبــض عليــه بتهمــة
التعــاون مــع تنظيمــات مســلحة.
المفارقــة التــي التقطهــا ســكاهيل
فــي قصــة شــائع ،أنــه فــي بدايات
العــام  2011خرجــت أصوات شــعبية
تنــادي بإطــاق ســراح عبــد اإللــه
شــائع مــن الســجن ،بعــد أيــام مــن
انــدالع االحتجاجــات التي أســقطت
الرئيــس اليمنــي علــي عبــد اهلل
صالــح .وكان األخيــر قــد صــرح يــوم

تفتــح هــذه القضيــة بابــا آخــر
أمــام ســكاهيل وهــو قصــة أنــور
العولقــي ،المواطــن األميركــي ذي
األصــول اليمنيــة الــذي اغتيــل
مســيرة فــي
بطائــرة أميركيــة
َّ
اليمــن ،ومــن ثــم اغتيــل ابنــه
عبــد الرحمــن ( 16عامــا) بعــد أيــام،
ليثيــر ســكاهيل قضيــة حقوقيــة
تتعلــق بالصالحيــات الخاصــة
بالرئيــس أوبامــا ،والتــي تســمح لــه
بقتــل مواطنيــن أميركييــن دون أي
محاكمــة.
يــروي ســكاهيل فــي الفيلــم أنــه
تعــ ّرض لتهديــدات مبطنــة مــن
قيــادات داخــل الجيــش األميركــي،
واخ ُتِر َ
ق حاســوبه الشــخصي و ُنسخ
جــزء مــن الملفــات الموجــودة فيه،
ممــا يشــير إلــى حجــم الضغــوط
التي يمكــن للصحفييــن األميركيين
أن يتعرضــوا لهــا لــو خرجــوا عــن
الروايــة الرســمية التــي تريــد
الحكومــة إيصالهــا ،وهــو مــا يثيــر
األســئلة حــول الحريــة الصحفيــة
المســموحة للصحفييــن الذيــن
يرفضــون تصديــق الرواية الرســمية
ويســعون لكشــف المعلومــات
الم َّ
تحفــظ عليهــا تحــت ذريعــة
ُ
الحفــاظ علــى األمــن القومــي.

أين تنتهي مهمة
الصحفي؟
يثيــر الفيلــم تســاؤال حــول الحــد
الفاصــل الــذي تنتهــي عنــده
مهمــة الصحفــي ..هــل يكتفــي
بعــرض المعلومــات المؤكــدة؟
كيــف يمكــن لمعلومــات مؤكــدة أن
تواجــه آلــة دعايــة رســمية تتهمها
بالكــذب؟ كيــف يقنــع الصحفيــون
الجمهــور بقصصهــم فــي ظــل
مــا أصبــح يعــرف بزمــن الحقائــق
البديلــة ()Alternative facts era
التــي تجعــل الحقيقــة عبــارة عــن
رأي يحتمــل عــدة وجهــات نظــر.
األســئلة األبــرز التــي يمكــن
اســتقراؤها مــن تحقيــق ســكاهيل
تتعلــق بالكيفيــة التــي يجــب
أن تــروى بهــا القصــة الصحفيــة،
وحجــم المشــاهد المؤلمــة،
وموقــف الصحفــي مــن القضيــة

اإلنســانية :مــا حجــم وشــكل
األدلــة الكافيــة لتحريــك الــرأي
العــام ليتخــذ موقفــا تجــاه قضيــة
مــا؟ وكيــف يمكــن للصحفــي أن
ينشــر قصــة مليئــة بالحقائــق
إن كانــت تخالــف الســردية

األعلــى صوتــا لألحــداث ،تلــك
الســردية المدعومــة مــن قبــل
قــوى وكيانــات عظمــى ،تحــاول
فــي كثيــر مــن األحيــان -إخفــاءالحقائــق عــن الــرأي العــام.

أنور العولقي ،المواطن األميركي ذي األصول اليمنية الذي اغتيل
بواسطة طائرة بدون طيار أميركية في اليمن – رويترز.

المراجع:
»1- Starkey, Jerome. «Survivors of Family Killed in Afghanistan Raid Threaten Suicide Attacks.
The Sunday Times. March 15, 2010. https://www.thetimes.co.uk/article/survivors-of-familykilled-in-afghanistan-raid-threaten-suicide-attacks-ldxs8fbbqsp.
2- ISAF Joint Command. «ISAF Rejects Cover up Allegation.» DVIDS. March 13, 2010. https://www.
dvidshub.net/news/46637/isaf-rejects-cover-up-allegation.
3- https://abcnews.go.com/WN/Afghanistan/special-forces-apologize-afghan-civilian-deathssheep/story?id=10320603
4- https://www.thenation.com/article/jsoc-black-ops-force-took-down-bin-laden/
5- https://www.amnesty.org/en/press-releases/2010/06/yemen-images-missile-and-clustermunitions-point-us-role-fatal-attack-2010/
المصدر السابق 6-
7- Scahill, Jeremy. «Why Is President Obama Keeping a Journalist in Prison in Yemen?» The
Nation. June 29, 2015. https://www.thenation.com/article/why-president-obama-keepingjournalist-prison-yemen/#Why.
8- Greenblatt, Alan. «Challenges from an «alternative Facts» Era.» American Press Institute.
April 04, 2017. https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/white-papers/
alternative-facts-era-challenges/.

63

مجلة الصحافة العدد ()1١

نضال الصحفي
«غير األبيض»
لتغيير ثقافة غرفة
األخبار األميركية
مارتينا غوزمان
ترجم هذا المقال بالتعاون مع نيمان ريبورت  -جامعة هارفارد
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كانــت تــروق لــي زيــارة األحيــاء
التــي تقطنهــا مجتمعــات مــن
منابــت عرقيــة مختلفــة لكتابــة
قصــص صحفيــة جيــدة ..كنــت
أجــد الكثيــر منهــا ،وكان يزعجنــي
أنــه ال يمكننــي الكتابــة عنهــا
كلهــا ،لذلــك حفظــت الكثيــر
ممــا جمعتــه عــن األحيــاء التــي

وكلمــا احتــاج أحــد زمالئــي
للحديــث مــع أحــد المصــادر فــي
تلــك المجتمعــات جاءنــي وطلبــه
منــي.

فــي ربيــع عــام  ،2015وبعــد
ســتة أعــوام قضي ُتهــا فــي العمــل
منتجــة ومراســلة ،تركــت العمــل
فــي محطــة اإلذاعــة العامــة فــي
ديترويــت .كنــت بذلــك أقفــز مــن
لــم يكــن لذلــك أثــر فــي نفســي
بــر الوظيفــة اآلمــن إلــى عالــم
فــي البدايــة ،بــل فــي الحقيقــة
العمــل الحــر المتقلــب ..كنــت
كنــت فخــورة ألنــي أملــك هــذه
خائفــة جــدا فــي الحقيقــة ،إال أن
القائمــة الطويلــة
ثقــل كونــي
مــن األسمـــــــاء
الصحفيــــــة
ال تعتقــد تشــانغ وال زمالؤهــا أن علــى الصحفــي
التــي يمكننــي
الملونــــــــة
الرجــوع إليهــــــا
الوحيــدة فــي
العيــش فــي المجتمــع الــذي يكتــب عنــه ،ولكنهــا تؤمــن
فـــي أي وقـــت.
غرفــة األخبــار
بــأن عليــه أن يكــون علــى درايــة وافيــة بأحــوال النــاس
وذات مــرة ،حيــن
جعلنــــــــي
العملية
ـو
ـ
ه
نظرها،
ـي
ـ
ف
ـدف
ـ
فاله
ـه.
ـ
في
ـون
ـ
يعيش
ـن
ـ
الذي
قــررت أخــذ إجــازة
أشــعر بحالــة
كنــت فــي أمــس
مــن اإلرهــاق
ذاتهــا ،وليــس المنتــج النهائــي بالضــرورة.
الحاجــة إليهــا،
الجســــــدي
جاءنــي المديــر
والنفســــي.
العــام آنــذاك وطلــب منــي أن
يقطنهــا أميركيــون مــن أصــول
أعــد قائمــة بأســماء مصــادر مــن
عربيــة وهنديــة ومكســيكية،
خــال عملــي مراســلة صحفيــة،
65
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بيتينا شانغ ،المؤسسة الشريكة ومديرة التحرير في مؤسسة
«سيتي بيرو» ،تدير فعالية يعمل فيها المراسلون مع «سيتي بيرو»
بتقديم أعمالهم إلى أفراد في المجتمع  -المصدر :سيتي بيرو.
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أميركييــن مــن أصــول عربيــة وأن
أرســلها إلــى زمالئــي فــي الفريــق
قبــل أن أبــرح المــكان.
لــم يتحــول ذلــك االســتياء
المســكوت عنــه فــي داخلــي إلــى
لمــا بــدأت العمــل الحــر،
غضــب إال ّ
حينهــا فقــط بــدأت أدرك أنــي
كنــت أُسـ ّ
ـتغل بطريقــة أو بأخــرى،
فأنــا أز ّود الزمــاء بمصــادر ،أترجــم
مــن اإلســبانية وإليهــا ،وأفتــح
الطريــق أمــام مجتمعــات لطالمــا
اسـ ُتث ِن َيت من عالــم الراديــو العام..
لمــاذا كنــت أنــا الوحيــدة التــي
يتوجــب عليهــا إعــداد مصــادر
االتصــال هــذه؟
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أردت أن أعــرف هــل كانــت هــذه
تجربتــي أنــا وحــدي أم أن هنــاك
آخريــن مثلــي يشــعرون بأنهــم
يقومــون بأكثــر ممــا عليهــم
القيــام بــه فــي وظائفهــم التــي
ال تحــدد لهــم فيهــا المهــام
المطلوبــة منهــم أصــا .طرحــت
هــذا الســؤال علــى صحفييــن
ينتمــون لجماعــات عرقيــة
مختلفــة يعملــون فــي الواليــات
المتحــدة ،وفعلــت ذلــك عبــر
رســالة علــى مجموعــة مغلقــة
علــى الفيســبوك ..كان الجــواب
ً
صاعقــا ،وكان ذلــك كافيــا
ليجعلنــي أرغــب فــي الكتابــة
عــن المســألة.
علــق العديــد مــن الصحفييــن
علــى ســؤالي الــذي طرحتــه فــي
الفيســبوك ،كمــا تكلمــت بشــكل
مباشــر مــع كثيريــن غيرهــم
مــن الصحفييــن والصحفيــات
وأخبرونــي عــن تجاربهــم ..بيتينــا
تشــانغ كانــت واحــدة منهــم.
ً
وانطالقــا مــن طبيعــة عملهــا
كمحــررة رقميــة تنفيذيــة فــي
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إحــدى المجــات ،تحدثــت تشــانغ
عــن اســتيائها مــن عملهــا كأنهــا
مســؤولة -بشــكل غيــر رســمي-
عــن البحــث عــن ك ّتــاب مقــاالت
رأي رئيســية ،وقالــت“ :أتذكــر
أســئلة ســخيفة كانــت توجــه إلي،
مثــل :هــل تعرفيــن كاتبــة ســوداء
يفــوق عمرهــا الســتين يمكنهــا
كتابــة مقــال رأي طويــل؟”.
لقــد كانــت تشــانغ حريصــة علــى
التنــوع فــي قائمــة ك ّتــاب المجلة،
وكانــت غال ًبــا تتنــازل وتســاعد
فــي العثــور علــى مــا يبحــث عنــه
زمالؤهــا ،لكــن مــا كان يســبب لهــا
االمتعــاض هــو أن بقيــة المحرريــن
لــم يكونــوا يبذلــون أي جهــد
فــي بنــاء قائمــة بالكتــاب مــن
خلفيــات وهويــات شــتى.
تجــاوزت الضغوطــات على تشــانغ
قضيــة البحــث عــن الك ّتــاب،
وتقــول« :كأنهــا مســؤوليتي
أنــا ،إذا مــا كان الموضــوع يخــص
القضايــا المتعلقــة باألشــخاص
مــن أصــول التينيــة أو أفريقيــة ،ال
ســيما إذا كان األمــر يتعلــق بقضايا
الهجــرة أو حــوادث إطــاق النــار،
تمســهم بشــكل
ســواء كانــت
ّ
شــخصي أو ال».
ومثلــي تمامــا ،تركــت تشــانغ
العمــل فــي اإلعــام التقليــدي،
فبعــد ســنوات مــن العمــل فــي
ْ
ســئمت مــن الشــعور
المجــات
بأنهــا “ناطــور” يلجــأ إليــه بقيــة
المراســلين كلمــا احتاجــوا إلــى
مصــدر .كانــت تشــانغ علــى
يقيــن بــأن هنــاك طريقــة أفضــل
للعمــل ،لــذا عزمــت هــي وثالثــة
مــن زمالئهــا علــى تأســيس غرفة
األخبــار المثاليــة فــي نظرهــم.
انطلقــت مؤسســة «ســيتي

بيــرو» ( )City Bureauعــام 2015
وفــق رؤيــة تنــص علــى مــا يلــي:
“الجمــع بيــن الصحفييــن وأفــراد
المجتمــع مــن أجــل تغطيــة
إعالميــة عادلــة ومســاءلة
الســلطات وذوي النفوذ» .بالنســبة
المؤسســة
لتشــانغ -الشــريكة
ِّ
ومديــرة التحريــر فــي المؤسســة-
كان ذلــك يعنــي واقعــا مغايــرا،
فبــدل أن يتحمــل صحفــي واحد أو
اثنــان عــبء البحــث عــن المصــادر
فــي المجتمعــات الملونــة أو فــي
مجتمعــات المهاجريــن ،صــار ذلــك
أمــرا يشــترك فــي مســؤوليته
جميــع الزمــاء.
يمضــي الصحفيــون فــي “ســيتي
بيــرو” أســابيع فــي العمــل علــى
كتابــة قصــة واحــدة ،إذ ُيرســلون
إلــى المجتمعــات المختلفــة
لتكويــن العالقــات وتقويــة
روابــط االتصــال مــع أفــراد لهــم
نشــاطات فــي تلــك األحيــاء.
تقــول تشــانغ“ :يــدرك الصحفيــون
عندمــا يدخلــون إلــى غرفــة
األخبــار أن مهمتهــم هــي فهــم
الســياق الكامــل للقصــة التــي
يبحثــون فيهــا” ،وتتابــع« :حتــى
لــو كان ذلــك يعنــي عقــد عشــرة
اجتماعــات دون كتابــة كلمــة
واحــدة».
ال تعتقــد تشــانغ وال زمالؤهــا
أن علــى الصحفــي العيــش
فــي المجتمــع الــذي يكتــب
عنــه ،ولكنهــا تؤمــن بــأن عليــه
أن يكــون علــى درايــة وافيــة
بأحــوال النــاس الذيــن يعيشــون
فيــه .فالهــدف فــي نظرهــا
المنتــج
هــو العمليــة ذاتهــا ،ال
ُ
النهائــي بالضــرورة .هــذا المنهــج
يتيــح للصحفييــن الدخــول وفهــم
التاريــخ الخــاص بذلــك المجتمــع

ليتعرفــوا علــى القــوى الفاعلــة
فيــه ،وليفهمــوا طبيعــة تعاطــي
الســلطات مــع أفــراده والعالقــات
التــي تحكــم النــاس فيــه.
وتضيــف تشــانغ“ :بعبــارة أخــرى،
إن لــم يســبق لــك الذهــاب إلــى
مجتمــع مــا لتقــدم لــه شــي ًئا،
فمــن األفضــل أال تكتــب عنــه».
خــال ســنوات عملــي فــي
محطــة الراديــو ،كنــت أتصــل
بمشــرفي جــون رودلــف -المحــرر
التنفيــذي فــي مؤسســة “فيت إن
تــو وورلــدز” (-)Worlds 2 Feet in
للحصــول علــى نصيحتــه حــول
كيفيــة الوصــول إلــى غــرف األخبار

التــي تتألــف مــن أشــخاص بيــض
بشــكل حصــري .أدرك رودلــف منــذ
وقــت طويــل أنــه ال يتــم تقديــر
القــدرات المتعلقــة بالتواصــل
الثقافــي كمــا يلــزم .فكمــا يقــول،
مــا زال المحــررون ال يدركــون أن
التحــدث بلغــة ثانيــة ،والقــدرة
علــى الولــوج فــي مجتمعــات
المهاجريــن وفهمهــم والتحــدث
إليهــم ،هــي مهــارات خاصــة ال
يســتهان بهــا .ويضيــف« :لعقــود
طــوال تحدثــت المؤسســات
اإلخباريــة عــن أهميــة االختــاف،
إال أنهــا حتــى اآلن لــم تســتطع
الوصــول إلــى طريقــة تمكــن مــن
االســتفادة منــه».

تقــدم مؤسســة “فيــت إن تــو
ّ
وورلــدز” برنامجــا تدريبيــا مرموقــا
للمراســلين المهاجريــن فــي
نيويــورك .وفــي كل عــام ،تختــار
أربعــة مراســلين للمشــاركة فــي
البرنامــج (وقــد شــاركت فيــه
عــام  ،)2008إذ يعملــون مــع
مشــرف يســاعدهم علــى تطويــر
مهاراتهــم اإلذاعيــة ،ويوفــر لهــم
مســاحة تتيــح لهــم تعلــم أشــياء
جديــدة ،وارتــكاب األخطــاء دون أن
يتــم الحكــم عليهــم.
ـرج عــدد كبيــر مــن المراســلين
تخـ َّ
مــن برنامــج التدريــب هــذا منــذ
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أطلقت مؤسسة «سيتي بيرو» العديد من المبادرات وكان منها تنظيم
ندوة مجتمعية من أجل مناقشة عمليات إعادة التطوير في المنطقة
الصناعية في الجانب الغربي من شيكاغو  -المصدر :سيتي بيرو.

مجلة الصحافة العدد ()1١

تأسيســه وحققــوا نجاحــات
باهــرة ،ولكــن رودلــف يقــول
إن أربعــة مراســلين فــي العــام
الواحــد عــدد غيــر كاف .ويواصــل:
ال بــد مــن تكويــن نظــام إشــراف
للصحفييــن مــن المهاجريــن
يســاعدهم علــى االنخــراط فــي
غــرف األخبــار ،وهــي بيئــات فيهــا
الكثيــر مــن التنــازع والصــدام
بطبيعــة الحــال .ال بــد أن تكــون
هنــاك هيكليــة معينــة لمســاندة
األشــخاص الذيــن اسـ ُتثنوا تقليديا
مــن هــذه األماكــن.
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إن الرســالة التــي يحملهــا برنامــج
“فيــت إن تــو وورلــدز” هــي شــيء
أؤمــن بــه حقــا ،ولذلــك بــدأت
فــي منتصــف العــام  2017العمــل
مــع المؤسســة إلطــاق البرنامــج
فــي واليــات أخــرى .وفــي هــذا
الخريــف ســتفتتح المؤسســة
بالتعــاون مــع إذاعــة “دبليــو
ديــت” ( )WDETأول مكتــب
ســيدرب
فــي ديترويــت ،حيــث
ِّ
أربعــة صحفييــن مخضرميــن مــن
المهاجريــن أربعــة صحفييــن مــن
أصــول عرقيــة مختلفــة ،والهــدف
مــن ذلــك إيجــاد مجموعــات
مــن الصحفييــن األكفــاء للعمــل
فــي وســائل اإلعــام المكتــوب
والمســموع فــي ديترويــت.
علــى مــدى القــرن الماضــي،
المؤسســات
إدارة
خضعــت
اإلعالميــة “لمقيــاس موحــد»
وضعــه رجــال بيــض .يمكــن القول
بــأن المهنــة تطــورت نوعــا مــا،
لكــن ثقافــة غرفــة األخبــار ال تــزال
علــى مــا هــي عليــه ،ومــا هــذا
الكفــاح مــن أجــل نقــل القصــص
عــن المجتمعــات الملونــة إال أثــر
مــن ذلــك النمــوذج القديــم.
أمــا بالنســبة لبــارب أنغويانــو
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وهــي مراســلة فــي وســط غــربالواليــات المتحــدة -فــإن مصــدر
اإلحبــاط الــذي تعيشــه هــو أنــه
دائمــا مــا ُتســتبعد عــن إعــداد
القصــص الصحفيــة المتعلقــة
بقضايــا ذوي األصــول الالتينيــة.
تقــول بــارب “يقولــون إنــه ال أحــد
يســتمع إلــى اإلذاعــة فــي مجتمع
مــن أصــول التينيــة ،لكنهــم ال
يعلمــون أن الطريقــة الوحيــدة
للحصــول علــى المســتمعين هــو
أن تمنحهــم صو ًتــا” .وتضيــف:
«مــن بر ّبــك تعتقديــن أنــه أقــد ُر
َ
علــى فهــم هــذا المجتمــع مــن
ابنــة مهاجريــن مثلــي؟» .لقــد
أحســت بــارب بــأن أفكارهــا ال
تلقــى ترحيبــا أبــدا ،ممــا جعلهــا
تســأل نفســها لمــاذا اختــارت
عامــة
العمــل فــي محطــة إذاعــة ّ
مــن األســاس .أمــا اآلن فبــدال
مــن انتظــار التطــور علــى ســلم
الوظيفــة ،فــإن بــارب تفكــر فــي
تــرك غرفــة األخبــار“ ..ال أشــعر
بأنــي أقــدم أقصــى مــا أســتطيع..
أشــعر بــأن لــدي شــيئا مهمــا
يســعني تقديمــه ،وأن عزيمتــي
هــذه قــد تــذوي هنــا ..أتســاءل:
هــل العمــل الصحفــي الحــر إلــى
جانــب وظيفــة فــي متجــر مــا
هــو الحــل األفضــل؟”.
جميــع مــن تكلمــت معهــم مــن
الصحفييــن تقريبــا ،إمــا قــد تركــوا
مؤسســاتهم اإلعالميــة أو أنهــم
يخططــون لذلــك .إن عــدم تواجــد
الصحفييــن الملونيــن فــي غــرف
األخبــار أمــر خطيــر ،ليــس ألن
عددهــم قــد يقــل واحــدا ،بــل
للخســارة التــي يحدثهــا ذلــك
فــي تطبيقنــا للديمقراطيــة
التمثيليــة.
تقــول المذيعــة الزائــرة فــي

اإلذاعــة الوطنيــة العامــة “أن.
بــي.آر” ( )NPRومؤلفــة كتــاب
بعنــوان “العقليــة المســموعة”
( )Mentality Heardسيليســت
هيدلــي :رأيــت ذلــك يحصــل بــأم
ـم صحفيــا ملونــا إلــى
عينــي ..تضـ ّ
الفريــق ،وفــي األســابيع األولــى
للعمــل يشــرع بطــرح أفــكار
جديــدة ومثيــرة ،ولكــن البقيــة
ممــن «قــرؤوا علــى شــيخ واحــد»
ويتشــاركون األولويــات ذاتهــا
ويحملــون األفــكار نفســها حــول
مــا هــو صــواب وضــروري ،يجــدون
أن أفــكار هــذا الصحفــي الجديــد
ســخيفة وغيــر جديــرة باالهتمــام،
ّ
محــل اســتهزاء
بــل ويجعلونهــا
فــي بعــض األحيــان.
تقــول هيدلــي إن الكارثــة التــي
تحصــل عندمــا يتــرك أمثــال
أنغويانــو غــرف األخبــار ،تكمــن
فــي اســتمرار التفكيــر الجماعــي
النمطــي الــذي يحــدث نتيجــة
توظيــف أفــراد تلقــوا التعليــم
ذاتــه ،وينتمــون إلــى خلفيــة
اجتماعيــة واحــدة ،ويبــدؤون
تلقائيــا بتكريــس نفــس األفــكار
والقصــص.
وخــال مهنتهــا كمقدمــة
للبرامــج اإلذاعيــة ،عملــت هيدلــي
فــي شــبكة “أن.بــي.آر” ()NPR
وفــي العديــد مــن المؤسســات
اإلعالميــة المحليــة والوطنيــة
العريقــة ،وكمقدمــة ســابقة
لبرنامــج «أون ســكاند ثــاوت” (On
 )Second Thoughtالــذي كان يذاع
علــى أثيــر راديــو واليــة جورجيــا،
صممــت علــى أن تديــر هــي
بنفســها طريقــة ســير برنامجهــا،
حيــث أرادت خلــق بيئــة معاكســة
لمــا يســمى التفكيــر الجماعــي
النمطــي ..بيئــة تشــجع العامليــن
علــى االختــاف والنقــاش

والخــروج بأفــكار جديــدة.
واحــدة مــن تلــك األفــكار كانــت
تغطيــة أخبــار موســيقى الهيــب
ّ
فــن
هــوب والفانــك علــى أنهــا
تمامــا كمــا ُينظــر إلــى
رفيــع،
ً
أوركســترا أتالنتــا ..تقــول هيدلــي:
“كنــا أول برنامــج إذاعــي يخصــص
فقــرة كاملــة عــن مغنــي الــراب
مــن أصــول أفريقيــة جوتشــي
مانــي».
قــد ال يبــدو األمــر علــى قــدر كبيــر
مــن األهميــة ،ولكــن إذا نجــح ذلك
فــي تغييــر ســلوك النــاس تجــاه
األميركييــن الشــباب مــن أصــول
أفريقيــة الذيــن يعزفــون الهيــب
هــوب الصاخــب ،وأن يبــدؤوا
باعتبــار ذلــك فنــا موســيقيا آخــر
ألنهــم ســمعوه علــى الراديــو،
فــإن الفكــرة قــد تســتحق كل
ذلــك العنــاء.
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الموكلــة إلينــا علــى أكمــل وجــه
حيــن نحــاط باالختــاف الفكــري،
ولكــن فــي محاولــة التوصــل إلــى
إجمــاع واتفــاق دائم ْيــن ،نقتــل
تفكيرنــا الخــاق واإلبداعــي .إن
اإلصــرار علــى أهميــة االختــاف
يتجــاوز التح ّلــي باللطــف وحســب
مــع مــن تختلــف معهــم ،فهــذه
ليســت قضيــة أخالقيــة ..الســبب
الحقيقــي الــذي يجعلنــا بحاجــة
إلــى االختــاف هــو أنــه يجعلنــا
جميعــا أشــخاصا أفضــل.

«السبب الحقيقي الذي يجعلنا بحاجة إلى االختالف هو أنه يجعلنا
جميعا أشخاصا أفضل» – شاترستوك.

