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ٌ
جدل ال
ينتهي

ك ّتاب
املجلة
زينــة رحيم
صحفيــة ســو رية ،عملــت ســابقًا
يف البــي بــي ســي والحيــاة وتعمــل
حاليــا كمنســقة للمشــاريع الســورية
يف معهــد صحافــة الحــرب والســام.

سعدية مفرح

صحفيــة وكاتبــة كويتيــة .مؤسســة
مشــروع «كيــف تكتــب مقالــة»
للتدريــب الصحفي.عملــت يف اإلعداد
اإلذاعــي وقدمــت عــدة برامــج إذاعية.
هديل غبون

2

ندى ا ٔ
الزهري

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

كريستي سي بولكيلي

( ،)2009 – 1942عملــت مراســلة
صحفيــة ســابقة ورئيســة تحريــر
وناشــرة ،وكانــت باحثــة يف قضايــا
ِ
تختــص باملــرأة يف العالــم املهنــي
للصحافــة.
منى حوا

صحفيــة أردنيــة ،عملــت يف عــدة
وســائل إعــام عربيــة ثــم يف جريــدة
الغــد اليوميــة األردنيــة ،وهي مراســلة
موقــع  CNNبالعربيــة يف عمــان.

مدونــة فلســطينية .منتجــة يف
قنــاة الجزيــرة الوثائقيــة .كاتبــة يف
عــدة مواقــع عربيــة.

اعتماد سالم

مريم التايدي

صحفيــة مغربيــة ،مقدمــة أخبــار
وبرامــج يف اإلذاعــة باملغــرب.
تكتــب ملنابــر صحفيــة مغربيــة
وعربيــة.

صحفيــة مغربيــة تكتــب يف الشــؤون
االقتصاديــة واالجتماعيــة .حاصلــة
ىلع جائــزة الصحافــة املغربيــة حول
قضايــا املــرأة والنــوع االجتماعــي
.2016

هند ٔاكرم

محمد البقالي

صحفيــة مصريــة  .عملــت يف هيئــة
اإلذاعــة البريطانيــة بيــن عامــي 2007
و  .2016شــاركت ببرامــج األطفــال يف
اإلذاعــة املصريــة.

مراســل قنــاة الجزيــرة يف باريــس.
حاصــل ىلع دكتــوراه يف علــم
االجتمــاع .محاضــر وكاتــب متخصــص
يف علــم االجتمــاع اإلعالمــي.

رميساء خالبي

غدير بسام ٔابو سنينة

صحفيــة وكاتبــة ومترجمة وناشــطة
نســوية ،تعيــش يف أفريقيــا منــذ
ســنتين يف رحلــة فكريــة وروحيــة.

فرح الزمان شوقي

صحفيــة فلســطينية متخصصــة
بالشــأن اإليرانــي ،تعمــل حاليــا
مراســلة ملوقــع وصحيفــة العربــي
الجديــد مــن طهــران.

صحفيــة ومترجمــة ،كاتبــة مهتمــة
بشــؤون أميــركا الالتينيــة.

مجلة
الصحافة
العدد ( I )٥السنة الثانية  Iربيع ٢٠١٧

يف فهــرس املوضوعــات بالعــدد األول مــن مجلــة
الصحافــة ،طغــت أقــام الصحفييــن الرجــال ىلع
كل املواضيــع ولــم يكــن يف صفحــة املحتويــات
والك ّتــاب إال صــورة أنثويــة واحــدة تخصنــي ،وأنــا
أصــا مــن فريــق التحريــرّ .
تلقينــا يف املجلــة عدة
قصرنــا
مالحظــات بهــذا الخصــوص ،واعترفنــا أننــا َّ
يف البحــث أكثــر لتنويــع الدائــرة رغــم أن املجلــة
كانــت حديثــة الصــدور ولــم تكــن االســتجابة
للمشــاركة فيهــا باملســتوى املطلــوب .اســتدركنا
األمــر يف األعــداد الالحقــة وكان املشــاركون
عــدة نســاء
فيهــا مــن بلــدان وثقافــات وألــوان
ّ
ورجــاال ،آخذيــن بعيــن االعتبــار أال يؤثــر التنــوع
ىلع املضمــون بــل ُيثريــه.
ٍّ
خــاص باملــرأة يف
ملــف
وحيــن هممنــا بعمــل
ٍّ
حقــل الصحافــةّ ،
تلقينــا ترحيبــا مــن الكاتبــات
املســاهمات ووجدنــا أن املــرأة يف العالــم
تتشــارك الهمــوم واملصاعــب ذاتهــا وإن بنســب
مختلفــة كمــا تتقاســم يف الوقــت نفســه ثمــار
النجــاح .يف حيــن كان طــرح املســألة الجندريــة
يف حــد ذاتهــا محـ َّ
ـل رفــض مــن آخريــن (نســاء
ورجــاال) إذ األهــم برأيهــم هــو االلتفــات فقــط
للكفــاءة وللكائــن البشــري الــذي يســكن جســدين
مختلفيــن.
مصممتــه
وحتــى يف تصميــم الغــاف ،أجــرت
ّ
عــدة خضوعــا آلراء متعلقــة بالتخلــص
تغييــرات
ّ
مــن نظــرة «األحــكام املســبقة» والتنميــط ،ودار
جــدل واســع لــم ُينهــه اختيــار النســخة النهائيــة
التــي نعتقــد أنهــا ســتنفتح ىلع تأويــات عــدة.
ومــع كل مــا صاحــب هــذا امللــف مــن إشــكاليات
تتعلــق حصــرا بموضوعــه ،كان إصــرار املجلــة أن
تمنــح فضاءهــا لكوكبــة مــن الصحفيــات واالكتفــاء
ّ
اختــل –
بقلــم صحفــي واحــد إحقاقــا لتــوازن
قســرًا -يف عددهــا األول.
غدير أبو سنينة

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
شكر خاص لجيداء حسنين من إدارة اإلبداع
تصميم غالف
لورينا خواريس ليسياغا
مجلة الصحافة
Aljazeera Journalism Review
موقع اإلنترنت:
http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/
تويتر:
@AJR_Arabic
فيسبوك:
www.facebook.com/
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بريد املجلة اإللكتروني:
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أسماء مستعارة لحماية
الصحفيات السوريات
زينة رحيم
تتضاعف العراقيل أمام الصحفيات بسوريا ،حيث ينشرن بأسماء مستعارة بسبب غياب األمن،
ولديهن استراتيجيات معينة لمقاومة التحرش.
وتفرض عليهن قيود تتعّلق بالشكل
ّ

زينة ارحيم يف مدينة حلب ويرافقها زوجها يف العمل.
تصوير :حسام كويفاتية.
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4
فــي ســوريا األســد وســوريا
تنظيــم الدولــة وســوريا المعارضــة
المســلحة والقاعــدة وســوريا
األكــراد ،أن تكــون صحفيــاً يعنــي
أن تواجــه قائمــة طويلــة مــن
العقوبــات يفرضهــا عليــك
مســتبدون مختلفــون ،تتــراوح مــا
بيــن اعتقــال وخطــف وقتــل تحــت
التعذيــب ،وذبــح بإصــدار أو بدونــه،
وإعــدام بالرصــاص ،ومحاكمــات
شــرعية ونفــي ومنــع.
«الخــوف يــؤرق حياتــك ويعطــل
معلومــة
فــأي
تفاصيلهــا،
تتســرب عنــك قــد تضعــك تحــت
األرض لســنوات ،إضافــة إلــى
الحواجــز التــي تحتــاج لتخطيــط
اســتراتيجي لعبورهــا ..فأحيانــا قــد
أض ّيــع يومــاً كامــا ألقابــل مصــدراً
واحــداً» ،تقــول الصحفيــة رافيــة
ســامة التــي تكتــب مــن دمشــق.

يــؤرق رافيــة أيضــاً اســتخدام
اســم مســتعار للنشــر ،وســطوة
علــى
األمنيــة
االعتبــارات
شــخصيتها الصحفيــة وإنتاجهــا..
لــم أكتــب وأنــا
«أحيانــاً أتســاءلَ :
ال أجــرؤ حتــى علــى مشــاركة
صفحاتــي
علــى
إنتاجــي
الخاصــة علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي؟ ال أحــد مــن أصدقائي
يعــرف مــا أفعــل ،وال أســمع تقديــراً
وال نقــداً ..أنــا كمــن يصــرخ فــي
واد ســحيق دون أن يعــرف إن
كان صوتــه ُيســمع أم ال» ..تشــرح
بغصــة ،مضيفــة «األصعــب مــن
ّ
ذلــك كلــه فــي عملــي الصحفــي
هــو اضطــراري لحــذف رســائل
اآلخريــن وذاكرتــي معهــم لئــا
أعــرض ســامتهم للخطــر فــي
ِّ
يحولنــي هــذا
حــال اعتقالــيِّ ..
إلــى كائــن دون ذاكــرة».

أمــا بالنســبة لماريــا أبيــض التــي
تعمــل مصــورة أفــام فــي دمشــق
أيضــاً ،فلــم تعــد رقابــة النظــام
المشــددة أكبــر مشــاكل عملهــا..
ّ
«األصعــب اآلن هــو إقنــاع النــاس
بفعاليــة مــا تكتبينــه أو تصورينــه،
فهــم يــرون أال داعــي ألي مخاطــرة
ـدث أي تأثير،
لنشــر موضــوع لــن ُيحـ ِ
وإن قبلــوا فــا يحدثــك المصــدر إال
شــفهيا ودون أســماء حقيقيــة
طبعــاً ،مــع تغييــر المعلومــات
الديمغرافيــة والعمــر ..إلــخ» ،تقــول
ماريــا.
ال يختلــف الحــال كثيــراً فــي
مناطــق المعارضــة حيــث تعمــل
هاديــة المنصــور التــي أخبرتنــا
أن «عــدم ثقــة النــاس وخوفهــم
رغــم كوننــا فــي مناطــق خارجــةعــن ســيطرة النظــام -ال تــزال
ـدي األكبــر الــذي أواجهــه فــي
التحـ ّ

عملــي ..أمضــي أغلــب وقتــي فــي
إقناعهــم بالحديــث ،وأيضــاً أغلــب
أســماء مصــادري مســتعارة تمامــا
كاســمي الــذي أنشــر بــه».
وتضيــف إلــى ذلــك مهــا األحمــد
التــي تعمــل فــي ريــف إدلــب،
«انعــدام األمــان والفوضــى
وصعوبــة الحركــة والتنقــل بســبب
القصــف المتواصــل ،ووجــود بعــض
الجهــات المتطرفــة التــي تعــادي
الصحفييــن».
يتضاعــف خــوف الصحفيــات
حينمــا يعملــن فــي مناطــق
ســيطرة تنظيــم الدولــة ،إذ تقــول
هبــة إســماعيل التــي عملــت فــي
الرقــة قبــل هروبهــا منهــا منــذ
عاميــن ،إن «أكبــر تحديــات العمــل
هــو الخطــر الدائــم المحــدق بــك،
ّ
وتوقــع خطفــك وذبحــك فــي أي

لحظــة وألتفــه األســباب».
وتشــترك هــذه المناطــق المختلفة
بســلطاتها وتحديــات العمــل
بهــا ،فــي العقبــات اللوجســتية
التــي تعرقــل العمــل بشــكل
كبيــر ،كالكهربــاء والمــاء والتدفئــة
والمواصــات ،إضافــة إلــى الحواجــز
العســكرية.
أمــا فــي المناطــق ذات األغلبيــة
الكرديــة فتواجــه رونــاك محمــد
نوعــاً آخــر مــن المصاعــب
تلخصهــا فــي صعوبــة عــدم
االنحيــاز إلــى طــرف مــن األطــراف
السياســية التــي تحكــم المنطقــة..
«فالوقــوف علــى الحيــاد يحرمــك
مــن فــرص العمــل علــى مواضيــع
كثيــرة كالتغطيــات اإلعالميــة
للمعــارك وتغطيــات المواضيــع
فعليــك أن
السياســية الحساســة..
ِ

تكونــي مواليــة لجهــة معينــة
كــي تتمكنــي مــن الحصــول علــى
الفــرص الهامــة ،و ُيســمح لــك
بالعمــل بحريــة».

حصة
للنساء ّ
إضافية من التعب
«الصحافــة -كأغلــب المهــن
المتعبــة والمثيــرة للجــدل-
ُ
مخصصــة للرجــال دون النســاء
فــي المجتمــع الــذي أعيــش فيــه..
فعاداتنــا وتقاليدنــا تق ّيدنــي
بعــدد محــدد مــن الوظائــف
علــى رأســها التدريــس ورعايــة
األطفــال» ،تشــرح هاديــة المنصــور
تحولــت قبــل ثالثــة أعــوام
التــي ّ
من معلمة إلى صحفية بعد
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تدريــب حضرتــه فــي قريتهــا عــن
الكتابــة الصحفيــة نظمــه معهــد
صحافــة الحــرب والســام.
هاديــة تكتــب منذئــذ باســمها
المســتعار هــذا فــي العديــد مــن
المواقــع اإللكترونيــة ،ومــا زالــت
تعيــش فــي ريــف إدلــب الواقــع
تحــت ســيطرة الفصائــل المعارضــة
المعتدلــة منهــا والمتشــددة.

6

باإلضافــة إلــى المتاعــب العامــة
التــي تواجــه الصحفييــن ،تواجــه
هاديــة مصاعــب أخــرى لكونهــا
امــرأة وتعمــل فــي مناطــق
المعارضــة ،منهــا صعوبــة التحــرك
دون مرافقــة «ولــي أمــر» ،والتنقــل
بيــن المناطــق المختلفــة ،إضافــة
إلــى إجــراء مقابــات بشــكل
مباشــر مــع الرجــال ،حيــث يعتبــر
االختــاط فــي مجتمعهــا المحافظ
«شــبهة» بحســب تعبيرهــا.
أمــا ماريــا أبيــض فــي دمشــق،
فجنســها -علــى عكــس هاديــة-
يعطيهــا المزيــد مــن المســاحة
للوصــول إلــى المصــادر ..تقــول ماريا
«الكثيــر مــن المصــادر يعطوننــي
مقابلــة ألنهــم يرغبــون فــي أي
وجــود نســائي ولــو كان رســميا
جــداً ..آخــرون يرفضــون مقابلتــي
أيضـاً ألننــي امــرأة ..ق ّلــة فقــط هم
مــن يقــررون التعامــل معــي علــى
أســاس العمــل الــذي أقــوم بــه دون
أن يؤثــر جنســي علــى قرارهــم..
فأغلبهــم تتدخــل االعتبــارات
الجندريــة فــي قرارهــم هــذا».
تحديــداً
دون
وللصحفيــة
الزمــاء الذكــور النصيــب األكبــر
مــن التدخــات فــي لباســها
وتحركاتهــا ،فضــا عــن رقابــة
مجتمعيــة قاســية تط ّبــق عليهــا
بحجــج متعــددة ،منهــا «الخــوف
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والحــرص»
والحــرام».

ومنهــا

«العيــب

«قبــل الســيطرة الكاملــة لتنظيــم
الدولــة علــى الرقــة ،كنـ ُ
ـت أتعــرض
لمضايقــات فــي مــا يخــص وجودي
بالشــارع ..لباســي ..عــدم وضعــي
المرافــق
للحجــاب ،ومســاءلتي عــن ُ
الذكــر الــذي يجــب أن يكــون ُمحرماً
قريبــا ،وبعــد ســيطرتهم أصبــح
أغلــب عملــي افتراضيـاً خوفـاً مــن
الخــروج مــن المنــزل والتعــ ّرض
للخطــف» تــروي هبــة.
وتشــرح رافيــة التــي ال تــزال
قــادرة علــى التحــرك بيــن مناطــق
النظــام والمعارضــة «ألننــي امــرأة،
ـي ارتــداء الحجــاب فــي
يتر ّتــب علـ ّ
مناطــق المعارضــة ،رغــم ذلــك
يرفــض بعضهــم الحديــث معــي
كصحفيــة العتبــارات جندريــة،
قبــل بعضهــم اآلخــر فإنــه
وإن ِ
ـي أثنــاء المقابلــة
يرفــض النظــر إلـ ّ
المحافظــة..
بســبب تعاليمــه ُ
أشــعر باالمتهــان عندمــا ينظــر
مــن يحدثنــي إلــى األرض وأفقــد
قدرتــي علــى التواصــل معــه،
وأح َبــط مــن جنســي».
أمــا فــي مناطــق النظــام،
فتختلــف تحديــات رافيــة بشــكل
ـر علــى الحواجــز
كبيــر وتقــول «أمـ ُّ
بشــكل أســهل بســبب جنســي،
وأســتطيع تمريــر بعــض المعــدات
فــي حقيبتــي اليدويــة عكــس
زمالئــي الشــبان ..لكــن محــاوالت
إلــي
التحــرش بــي والتقــ ّرب
ّ
وبشــكل خــاص مــن المســلحين-كبيــرة جــداً ..وفــي كثيــر مــن
األحيــان ،ال أعــرف إن كان العســكري
يتحــرش بــي أم يراقبنــي ألســباب
تشوشــي
أمنيــة ،ممــا يزيــد مــن
ّ
وخوفــي» .وتضيــف ســاخرة

«وأنجــزي إبداعـاً صحفيـاً فــي هذه
ِ
اســتطعت
األجــواء الســعيدة إن
ِ
عزيزتــي الصحفيــة!».
حتــى فــي المناطــق الكرديــة
التــي ُيــر ّوج بأنهــا األفضــل للنســاء
واألكثــر عدالــة فــي التعامــل
معهــن ،تترتــب عقبــات إضافيــة
علــى عمــل الصحفيــة ال يعانــي
منهــا الصحفيــون الشــباب.
تشــرح روشــاك كيــف أن «اإلدارة
الذاتيــة تــر ّوج لنفســها علــى
أن ثورتهــم هــي ثــورة المــرأة
وأنهــم يؤمنــون بالشــراكة معهــا،
لذلــك تجــد الرئاســة مشــتركة
بيــن الجنســين فــي كل دوائرهــم
الرســمية ،وتتواجــد النســاء فــي
كل حمالتهــم العســكرية ،لكــن
كونــي امــرأة فذلــك يلزمنــي
بمهــام صحفيــة دون غيرهــا ،إذ
علــي تغطيــة المواضيــع
ُيفــرض
ّ
االجتماعيــة وقضايــا المــرأة ،بينمــا
يذهــب الصحفيــون للتغطيــات
الخارجيــة والمعــارك الميدانيــة».

مهــا أحمــد ،بينمــا تفــ ّرغ رافيــة
ســامة إحباطهــا بمســاعدة
المحلــل النفســي ،كمــا يســاعدها
األصدقــاء فــي االســتمرار.
أمــا بالنســبة للصعوبــات الجندريــة
فتعمــل رافيــة علــى تجاوزهــا
«بالتخفــي لخفــض درجــة االنتبــاه
إليهــا إلــى أدنــى حــد» ..وتشــرح
ذلــك بقولهــا «ألبــس مالبــس
قديمــة تدل علــى اإلهمــال ،ودائما
ّ
أتخفــى بيــن الجمــوع ..أتكلــم
بصــوت منخفــض وأســتعمل طيفــا
واســعا مــن الخيــارات أثنــاء التعامل
مــع مصــادري مــن اللطــف والــود

للتك ّبــر بهــدف وضــع حــد للعســكر
ومنعهــم مــن التمــادي علــى
الحواجــز خوفــاً مــن التحــرش».

صحفــي يصــرخ بصــوت مســموع،
ســواء وصــل صوتــه اليــوم أو بعــد
ســنوات».

لــم تتجــاوز ماريــا أبيــض كل
الصعوبــات ،لكنهــا مســتم ّرة «ألن
هــذا عملــي وقــد ُجبلــت علــى
مقاســه برغــم صعوبتــه وعنفــه»،
وتشــير إلــى أن «الصحافــة تغيــر
طبيعتــك وال تســتطيعين التراجــع
عنهــا ببســاطة» .معنــى الصحافــة
وهدفهــا َتغ ّيــر بالنســبة لماريــا
مــن «إظهــار الحقيقــة ونصــرة
المظلــوم إلــى صــراع بقــاء» ،إذ
تقــول «كل مــا أريــده أن يبقــى هنا

وتضيــف رونــاك ُبعــداً آخــر لتعريــف
ماريــا الجديــد ،فتــرى الصحافــة
والصحفيــات أدوات تغييــر فاعلــة
نحــو ســوريا جديــدة ،وهــو مــا
يبقيهــا علــى قيــد العمــل.
أمــا رافية فتســتمر «ألن االستســام
رفاهيــة غيــر متاحــة» بحســب
توصيفهــا ..تأخــذ اســتراحات عنــد
التعــب وتعــود قويــة للعمــل مــن
جديــد .أمــا القــوة الدافعــة لهــا
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سباق الحواجز
والعقبات
برغــم الطبقــات اإلضافيــة مــن
الصعوبــات التــي تفــرض علــى
الصحفيــات الســوريات ،تســتمر
العديــد منهــن فــي العمــل
مســتعينات بالدعــم العائلــي
والتفهــم ،كحــال هاديــة المنصــور
التــي أصبحــت مصــدر الدخــل
االقتصــادي للعائلــة ،وهــي
تســتعين بزوجهــا للحصــول علــى
مقابــات مــع شــخصيات ترفــض
حضورهــا النســائي كمــا تفعــل

زينة ارحيم يف مكتب منظمة «مؤشر الرقابة» التي تعنى بحرية
التعبير ومق ّرها لندن 13 .أبريل/نيسان  ،2016تصوير تريستان مارتين –
رويترز.
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انعدام األمان والفوضى وصعوبة الحركة والتنقل بسبب القصف
عملهن يف سوريا .تصوير :بسام
يصعب ىلع الصحفيات
ّ
املتواصلّ ،
خابية – رويترز.
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فهــي اهتمامهــا بنفســها وبمــن
حولهــا ،و»األوقــات الحلــوة التــي
أعيشــها ،واســتمتاعي بمــا أفعــل
وبمــا أؤمــن بــه».

والمســتبدين مــن طاقــة
األوجــه ُ
الصحفيــات الســوريات وجهدهــن
فقــط ،فالخســارات ثمــن متوقــع
علــى طــول طريقهــن.

لــك عــن
وتســتدرك «وأنــا أكتــب ِ
أســمع صــوت الطائــرة
الفــرح،
ُ
تقصــف حــي القابــون اآلن ..أنــا
محظوظــة لقدرتــي علــى التفــاؤل
والعمــل ،وسأســتمر ..هــذا كل مــا
أعرفــه».
ال تســتهلك المقاومــة المتعــددة

«خسـ ُ
ـرت األمــان ..نــادراً مــا أشــعر
بــه ..القلــق والرهــاب واالكتئــاب
هــي العناويــن العريضــة لحياتــي»،
تحدثتــا هادية
تقــول رافيــة ،بينمــا ّ
عــن خســارتها الســمها الحقيقــي
«خوفــاً علــى أقربائــي الذيــن
يذهبــون إلــى مناطــق النظــام،

وخوف ـاً علــى نفســي مــن المــواد
التــي أتطــرق فيهــا لتجــاوزات
الفصائــل المســلحة».
تســبب العمــل الصحفــي لرونــاك
بخســارة العديــد مــن األصدقــاء
الذيــن اعترضــوا علــى مــا تكتبــه
أو علــى طبيعــة عملهــا ،أمــا هبــة
فخســرت وجودهــا فــي مدينتهــا
وحياتهــا الســابقة ،واضطــرت
للهجــرة مــع عائلتهــا.

لكــن الصحفيــات وجــدن مســاحة
مــن الربــح في مســابقة الخســارات
تلــك ،تلخصــه رافيــة بقولهــا
ُ
«ربحــت حيــاة لــم أتخيــل أنهــا
بهــذه الروعة من حيث األحاســيس
تجعلــك تقوليــن فــي
والتجــارب..
ِ
نفســك :أنــا ح ّيــة وأعيــش العديــد
مــن القصــص التــي أكتبهــا،
محاولــة تــرك أثــر إيجابــي وخلــق
نــوع مــن التغييــر يعطــي األمــل،
وهــو الدافــع األقــوى لالســتمرار».

كل األســماء الــواردة فــي هــذا
التقريــر مســتعارة ،فالتهديــد
األمنــي هــو العنصــر المشــترك
الوحيد بين الصحفيــات العامالت
بيــن المناطــق الســورية الخمس
المحكومــة مــن قبــل مســلحين
مختلفيــن.
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قبــل ســنوات ،وبخطهــا األنيــق،
كتبــت لــي الصحفيــة الكويتيــة
فاطمــة حســين ،إهــداء شــخصيا
علــى الصفحــة األولــى مــن
كتابهــا الــذي دونــت فيهــا ســيرة
حياتهــا بعنــوان «أوراقــي» ،تقــول
فيــه «االبنــة العزيــزة ســعدية
مفــرح ..مــع أطيــب المنــى بقــراءة
لمــاض مــا عرف ِتــه
متذوقــة
ٍ
ولكنــك تحمليــن بعــض بــذوره».
والواقــع أننــي لــم أكــن متأكــدة إن
كنــت أعــرف هــذا الماضــي الــذي
تتحــدث عنــه الســيدة حســين أم
كنــت أحمــل بعــض بــذوره حقــا..
ففــي قراءتــي لمالمح هــذا الماضي
الــذي أشــارت إليــه فــي إهدائهــا،
اكتشـ ُ
ـفت أنهــا تتحــدث عــن مــاض
آخــر غيــر ذلــك الماضــي الــذي
تخيلــت أننــي أحمــل بعــض بــذوره
الموروثــة عائليــا بالنســبة لــي!
لكــن اإلهــداء كلــه أحالنــي إلــى أول

مــرة رأيــت فيها هــذه الســيدة التي
ُينظــر إليهــا فــي الكويــت باعتبارها
أيقونــة الصحافــة النســائية فــي
بدايــة تســعينيات القــرن الماضــي..
رأيتهــا وجهــا لوجــه أمــام مصعــد
جريــدة «الوطــن» حيــث كنــت
أعمــل ،وحيــث كانــت قادمــة للمــرة
األولــى لتكــون أول مديــرة تحريــر
لجريــدة يوميــة فــي الكويــت..
يومهــا ،كانــت قــد ســبقتها نســاء
كويتيــات أخريــات إلــى مناصــب
قياديــة فــي الصحافــة الكويتيــة،
أشــهرهن الســيدة غنيمــة المــرزوق
التــي أسســت وترأســت تحريــر أول
مجلة نســائية فــي الكويــت صدرت
عــام  1965بعنــوان «أســرتي» ،لكــن
ظــل ُينظــر إلــى تجربــة المــرزوق
باعتبارهــا تجربــة خاصــة؛ ذلــك أن
المجلــة نســائية صــرف وهــي مــن
أسســها بالتعــاون مــع زوجهــا فــي
ذلــك الوقــت .أمــا بالنســبة لفاطمة
حســين فاألمــر مختلــف ،ألنهــا
كانــت أول فتــاة خليجيــة تــدرس

الصحافــة فــي الجامعــة ،حيــث
ذهبــت فــي بعثــة دراســية تضــم
فتيــات إلــى جامعــة القاهــرة عــام
 ،1956وكان أن اختــارت تخصصــا
دراســيا بــدا غريبــا بالنســبة لفتــاة
فــي بــاد حديثــة عهــد بتعليــم
المــرأة وبعملهــا وبالصحافــة عموما.
ومــرة أخــرى ،عــادت فاطمــة
إلــى هوايتهــا فــي ولــوج بوابــات
العمــل الصحفــي فــي مداخــل
غيــر مأهولــة ســابقا ،فاختيــرت
قبــل أســابيع قليلــة لتــرؤس
جمعيــة الصحفييــن الكويتيــة
فــي مــارس/آذار  ،2017ولتكــون أول
ســيدة تتبــوأ مثــل هــذا المنصــب
الرفيــع علــى المســتوى العربــي.
لكــن مســيرة فاطمــة المليئــة
باإلنجــازات الصحفيــة ال تمثــل
النمــوذج التقليــدي للمــرأة الكويتية
العاملــة في بــاط صاحبــة الجاللة،
فرغــم أن خليجيــات كثيــرات
انخرطــن فــي هــذه المهنــة فــإن
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التفتيــش الدقيــق فــي الســيرة
العمليــة الذاتيــة لهــن ال ينبــئ عن
ـور أن
تقــدم كبيــر ،وال يمكننــا تصـ ّ
مــا وصلــن إليــه علــى صعيــد الكــم
واألثــر هــو النتيجــة الطبيعيــة
للمقدمــات الرائعــات التــي قامــت
بهــا فاطمــة وزميالتهــا فــي كل
بلــد خليجــي علــى حــدة .ولســوء
الحــظ فــإن عوامــل كثيــرة تضافرت
لقولبــة عمــل المــرأة فــي الصحافة
بمجــاالت محــددة غالبا ،أشــهرها ما
اصطلــح علــى تســميته بالصحافــة
النســائية وشــؤون الحيــاة اليوميــة،
باإلضافــة إلــى كتابــة المقــاالت
بعيــدا عــن أجــواء العمــل الصحفي
الحقيقــي ،فــي حيــن كافحــت قلة
قليلــة مــن الصحفيــات المجتهدات
الختــراق الحصــار نحــو مجــاالت
أكثــر رحابــة ،تتعلــق بالصحافــة
السياســية علــى الصعيديــن
المحلــي والدولــي ،ومجــاالت
أخــرى كالصحافــة الرياضيــة.
والمثيــر أن الحصــار غيــر المرئــي
ـوق عمــل المــرأة الخليجية
الــذي طـ َّ
فــي الصحافــة وســاهم فــي
تقليــص دورهــا فيهــا ،ال يعــود إلى
ضعــف فــي إمكانياتهــا المهنيــة أو
حماســتها الشــخصية ،بقــدر مــا
يعــود إلــى أســباب مجتمعيــة فــي
غالبهــا ســاهمت فــي تشــجيع
المؤسســات الصحفيــة علــى
تفضيــل الرجــال علــى النســاء فــي
مهمــات صحفيــة معينــة ،بغــض
النظــر عــن الكفــاءة الفرديــة
للصحفــي .فرغــم أن الطــاب
والطالبــات يدرســون المناهــج
ذاتهــا فــي أقســام اإلعــام
بالجامعــات الخليجيــة ويتدربــون
فــي األماكــن نفســها أيضــا
وبنفــس الكفــاءة ،فــإن أصحــاب
المؤسســات الصحفيــة ،وفــي
غالبهــا مؤسســات غيــر حكوميــة،
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يفضلــون تعييــن الصحفييــن
الرجــال بــدال من النســاء إن تســاوت
الفــرص .وفــي داخــل الصحيفــة
ذاتهــا نجــد الصحفيــات يتكدســن
فــي أقســام تتعلــق تخصصاتهــا
بالطبــخ والديكــور واألزيــاء والصحــة
والتزييــن والتربيــة والتحقيقــات
ذات الطابــع االجتماعــي والنســائي
البحــت ،باإلضافــة إلــى أقســام
الفــن والثقافــة ،وهــن حتــى فــي
هــذه األقســام ال يعملــن لوحدهــن
كمــا قــد يتصــور البعــض ،بــل
يزاحمهــن الصحفيــون الرجــال فــي
بعــض تلــك التخصصــات التــي قــد
ُتص ّنــف علــى أســاس أنها نســائية!
أمــا األقســام الصحفيــة التــي
تتنــاول الشــؤون السياســية
العالميــة واإلقليميــة والمحليــة
واالقتصــاد والرياضــة والعلــوم
والفكــر والديــن وغيرهــا ،فتــكاد
تخلــو مــن وجــود العناصــر
النســائية إال فــي أضيــق الحــدود.
واألدهــى مــن ذلــك أن هنــاك
أقســاما فــي صلــب المهنــة
الصحفيــة ،ال تــكاد النســاء تحلــم
بالعمــل فيهــا ،مثــل اإلخــراج
الصحفــي والتصميــم والطباعــة
والتصويــر والكاريكاتيــر ،ال علــى
اعتبــار أن هــذه مهمــات ال تتناســب
ومقــدرات المــرأة الجســدية ،كمــا
كان يقــال فــي الســابق ،بــل
لعــدم الثقــة بــأن النســاء قــادرات
علــى أداء المهمــات المطلوبــة
مــن العامليــن فــي مثــل هــذه
األقســام ،رغــم التطــورات الكبيــرة
التــي حظــي بهــا العمــل المهنــي
الصحفــي فيهــا ،واعتمــاده
بشــكل شــبه كلــي علــى اآلالت
ممــا يســهل علــى
والحواســيبّ ،
المــرأة العمــل بمهنيــة وكفــاءة.

لم يكن اإلقبال على دراسة الصحافة كبيرا من قبل
الطالبات الكويتيات سابقا .جامعة الكويت عام  – 1985غيتي.

وعلــى هامــش العمــل الصحفــي
فــي معنــاه الحقيقــي ،نشــطت
المــرأة فــي كتابــة المقــال حتــى
وإن لــم تمــارس الصحافــة مــن
قبــل ،ووجــدت مــن يرحــب
بوجودهــا قلمــا وصــورة علــى رأس
عمــود أســبوعي ،فــي مــا يشــبه
التعويــض عــن ممارســة الصحافــة
الحقيقيــة ،والهــروب مــن مواجهــة
تهمــة اضطهــاد المــرأة فــي بــاط
صاحبــة الجاللــة .ثــم إن المــرأة
نفســها وجــدت فــي الكتابــة
الصحفيــة مــن بيتهــا ومــن دون
أن تطــأ أقدامهــا شــارع الصحافــة،
حــا ســهال للوصــول إلــى القــارئ
بطريقــة تبــدو كأنهــا الســهل
المناســب لوضــع المــرأة االجتماعي
فــي بلــدان الخليــج المحافظــة.

ومــن الواضــح أن القائميــن علــى
المؤسســات الصحفيــة فــي بلــدان
الخليــج مــا زالــوا أســرى تلــك
النظــرة التقليديــة لعمــل المــرأة
فــي اإلعــام عمومــا والصحافــة
خصوصــا ،رغــم أنهــم يواجهــون
فــي حياتهــم العمليــة اليوميــة
مــا يمكــن أن يدحــض تلــك النظــرة
التقليديــة الموروثــة ،ورغــم أنهــم
يحاربــون علــى ورق صحفهــم
ومجالتهــم عبــر االفتتاحيــات
والمقــاالت تلــك النظريــة شــكليا.
ومــع أن بعــض الحكومــات
الخليجيــة قــد انتبهــت إلــى ضآلــة
الــدور اإلعالمــي للمــرأة وحاولــت
معالجتــه بسـ ِّ
ـن تشــريعات تشــجع
عمــل المــرأة وتســاويها مــع الرجــل

فــي االمتيــازات مــا بيــن الحقــوق
والواجبــات ،فــإن هــذه التشــريعات
نفســها أصبحــت أحيانــا مــن
العوامــل التــي تجعــل القائميــن
علــى المؤسســات الصحفيــة
يفكــرون مــرات عديــدة قبــل
أن يختــاورا نســاء للعمــل فــي
مؤسســاتهم ،علــى اعتبــار أن تلــك
التشــريعات تضمــن لهــن حقوقــا
يرونهــا فــوق حقــوق الرجــل فــي
حــاالت الحمــل والــوالدة واإلرضــاع
مثــا ،باإلضافــة إلــى ضغــوط
المجتمعــات التقليديــة فــي
مراعــاة عمــل الفتيــات فــي أوقــات
معينــة بمــا ال يناســب مواعيــد
الصحافــة المفتوحــة دائمــا وفــي
كل الســاعات ،وبالتالــي نجــد
هــؤالء القائميــن علــى مؤسســات

العمــل الصحفــي يحجمــون عــن
اختيــار النســاء للعمــل معهــم
إال فــي أضيــق الحــدود ،ممــا
ســاهم فــي مــا يمكــن تســميته
بــردة أو نكــوص فــي عمــل
المــرأة الصحفــي قياســا إلــى
اندفاعاتهــا األولــى فــي ســتينيات
وســبعينيات وثمانينيــات القــرن
الماضــي .فرغــم وجــود المــرأة اآلن
كرئيســة تحريــر ومديــرة تحريــر
وســكرتيرة تحريــر ورئيســة قســم،
باإلضافــة إلــى مســتويات التحريــر
األخــرى فــي عالــم الصحافــة
الخليجيــة ،فــإن وجودهــا ال يترجــم
القيمــة الحقيقيــة للمــرأة علــى
صعيــد عملهــا ومهاراتهــا وتاريخها
ورغباتهــا الحقيقيــة فــي هــذا
العالــم المثير ،وال يتناســب مع الرقم
النســائي الحقيقــي مقارنــة برقــم
الرجــال بالنســبة لعــدد الســكان
فــي جميــع البلــدان الخليجيــة.
وإذا كانــت الســيدة فاطمة حســين
التــي رحــب معظــم الصحفييــن
الكويتييــن الرجــال بترؤســها
لجمعيتهــم كأول ســيدة عربيــة
تتق ّلــد منصبــا كهــذا فــي الوطــن
العربــي ،فإنــه ترحيــب شــخصي
بحــت يحمــل فــي طياتــه التقديــر
الذاتــي لهــذه الســيدة بصفتهــا
الفرديــة ،وليــس تعبيــرا عــن إيمان
عميــق بضــرورة الوجــود النســوي
المســاوي لوجــود الرجــل والمعــادل
الموضوعــي لــه فــي مؤسســاتهم
الصحفيــة .والســيدة التــي أصبحت
تــرأس الصحفييــن الكويتييــن فــي
بيتهــم النقابــي الوحيــد ،لــم تعــد
تعمــل فــي الصحافــة منذ ســنوات
عديــدة ،بــل اكتفــت بكتابــة عمود
أســبوعي فــي ســنواتها األخيــرة
قبــل أن تتوقــف عــن كتابتــه أخيرا.
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األردن ..ملفات شائكة
تخوضها الصحفيات
هديل غبون

سجلت صحفيات أردنيات حضورا بارزا في متابعة ملفات شائكة ،كملفات العمال واالتجار بالبشر والهجرة غير
الشرعية ،وحصلت العديد منهن على جوائز أممية.
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حققــت الصحفيــة األردنيــة
منــذ بدايــة مســيرتها العمليــة
اختراقــا مهنيــا فارقــا فــي
مجــاالت متنوعــة ،وإن لــم يخــرج
بعضهــا “شــكال” عــن ســياق
القضايــا الجندريــة الخاصــة بالمــرأة
والطفولــة والتعليــم ،لكــن تم ّيزهــا
أيضــا فــي الحقــول الصعبــة
وتولــي المناصــب العليــا كســر
حاجــز التوقعــات ،قياســا بالمــدة
الزمنيــة التــي شــهدت تكاثــرا
لوســائل اإلعــام علــى اختالفهــا.
تشــخيص حالــة الصحفيــة
األردنيــة ال ينفصــل عــن
انعكاســات بيئــة مجتمعيــة
«ذكوريــة» تتعامــل بحــذر مــع
المــرأة الصحفيــة ،و ُتقصيهــا عــن
اســتالم مواقــع القــرار ،أو رســم
السياســات فــي المؤسســات

حــاالت اع ُتبــر
اإلعالميــة ،إال فــي
ٍ
وصولهــا بالفعــل عالمــة فارقــة
بجهــود ذاتيــة لــم يكــن للصحفــي
(الرجــل) فضــل فيهــا غالبــا ،وإن
كانــت ال تــزال أقــل مــن الطمــوح.
وفــي المؤسســات األردنيــة
الصحفيــة واإلعالميــة الرئيســية،
تولــت عــدة صحفيــات مواقــع
قياديــة بجهــود مضنيــة ،رغــم
تفــاوت نســبة االنتســاب فــي
ســجالت نقابــة الصحفييــن
األردنييــن مقارنــة بالصحفييــن
الرجــال ،إذ ال تــزال تقــارب ربــع
الهيئــة العامــة ،وبواقــع 260
صحفيــة وإعالميــة مــن أًصــل
 1229مســجالت للعــام ،2017
وحتــى تاريــخ كتابــة التقريــر.
وعلــى مســتوى تمثيــل الصحفيات

فــي عضويــة مجالــس نقابــة
الصحفييــن ،فقــد عكــس حضــورا
مخ ّيبــا ال ينســجم مــع حجــم
انتســاب الصحفيــات بالحــد
األدنــى ،وذلــك علــى مــدار 29
مجلســا تــم انتخابهــم منــذ العــام
 ،1953حتــى الــدورة الحاليــة التــي
تنتهــي فــي أبريل/نيســان .2017
فوفقــا ألرقــام نقابــة الصحفييــن
األردنييــن علــى موقعهــا الرســمي،
لــم تصــل إلــى عضويــة المجالــس
ســوى ثمانــي صحفيــات ،ولــم
تســتطع الصحفيــة األردنيــة
زيــادة نســبة تمثيلهــا عــن
صحفيــة واحــدة فــي المجلــس
الــذي يضــم  11عضــوا بمــن فيهــم
النقيــب ،كمــا لــم يســبق ألي
صحفيــة الترشــح لموقــع النقيــب.
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جمانة غنيمات ،أول رئيسة تحرير ليومية «الغد» األردنية،
تصوير :محمد أبو غوش.
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صحفيات في اعتصام أمام نقابة الصحفيين عام  ،2011تضامنا
عمان  -األردن ،تصوير :محمد أبو غوش.
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في مواقع صحفية
بارزة
داخليــا وخــال عشــرين عامــا،
مؤسســات
ترأســت عــدة ســيدات َّ
صحفيــة كبــرى ،فــي مقدمتهــن
رنــا الصبــاغ فــي يوميــة «جــوردان
تايمــز” الناطقــة باإلنجليزيــة،
وتشــغل اليــوم موقــع المديــرة
التنفيذيــة لشــبكة «أريــج»
االســتقصائية
للتحقيقــات
العربيــة ،وجنيفــر حمارنــة التــي
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تلخــص رنــا الصبــاغ معيقــات
العمــل الصحفــي فــي طبيعــة
المجــاالت التــي اســتطاعت األردنية
اختراقهــا أوال ،وفــي تمكنهــا مــن
الوصــول إلــى منصــب قيــادي ثانيا،
وهــو التحــدي األبــرز للصحفيــات
خــال الثالثيــن عامــا الماضيــة،
وتقــول “بــدأت عملــي عــام
 ،1984وســبقتني صحفيــات تابعــن
ملفــات قضايــا سياســية ..أعتقــد
أنــه خــال الثالثيــن عامــا ،تولــت
الصحفيــات مواقــع بــارزة قياســا
إلــى المــدة الزمنيــة ،لكننــي

«القيــادة المنقوصــة» للصحفيــة،
كمــا يحــدث فــي اليــوم العالمــي
للمــرأة التــي تمنــح فيهــا
المؤسســات اإلعالميــة موقــع
رئيــس التحريــر لصحفيــات ليــوم
واحــد ،وتقــول «أي ســيدة تريــد
الوصــول تدفــع ضريبــة مضاعفــة،
ليــس علــى مســتوى الواجبــات
والبيئــة التشــريعية ،فالحريــات
الصحفيــة متســاوية ،لكــن أحيانــا
علــى مســتوى الحقــوق ،كاألجــور
كمــا حــدث معــي فــي جــوردان
تايمــز ..المهمــة ليســت مســتحيلة
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هديل غبون خالل تغطية مسيرة احتجاجية وسط البلد
عمان ،تصوير :محمد أبو غوش.
بالعاصمة األردنيةّ ،

ترأســت تحريــر جــوردان تايمــز”
أيضــا بيــن عامــي  2002و،2007
وجمانــة غنيمــات أول رئيســة
تحريــر ليوميــة “الغــد” األردنيــة،
إضافــة إلــى مهــا الشــريف التــي
ترأســت تحرير أســبوعية «ذا ســتار»
الناطقــة باإلنجليزيــة ،وبيــان التــل
التــي شــغلت منصــب المديــر العام
لمؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون
عــام  2010لفتــرة وجيــزة.

للمــرأة ،لكنهــا شــبه مســتحيلة”.

معنيــة اليــوم بــأن أرصــد المواقــع
القياديــة للصحفيــات فــي غــرف
التحريــر والمؤسســات اإلعالميــة..
أعتقــد أن النســاء أنفســهن لديهن
صعوبــات فــي تحمــل ضغوطــات
العمــل فــي المواقــع القياديــة،
والرجــال ال يســاعدوهن فــي
ذلــك ،خاصــة األمهــات منهــن».

وتعتقــد رنــا أن اإلعــام األردنــي
الحضــور
ينقصــه
المحلــي
النســائي فــي البرامــج الحواريــة
السياســية التــي يمكــن للصحفيــة
أن تكــون محــاورة منافســة
بقــوة ،أمــام الصحفــي الرجــل.

وتــرى أن الصحفييــن الرجــال
عملــوا علــى «تكريــس» مفهــوم

وســجلت صحفيــات أردنيــات
حضــورا بــارزا فــي متابعــة ملفــات

شــائكة ،كملفــات االتجــار بالبشــر
والهجــرة غيــر الشــرعية ،وحصلــت
العديــد منهــن علــى جوائــز
أمميــة ،مــن بينهــن الصحفيــة
حنــان الكســواني التــي حصلــت
علــى جائــزة أفضــل تغطيــة
صحفيــة لألمــم المتحــدة وســلمها
إياهــا األميــن العــام بــان كــي مــون
عــام  ،2014وأخريــات كالصحفيــة
رانيــا الصرايــرة المختصــة بالشــؤون
العماليــة ،ولينــدا المعايعــة
المختصــة بمتابعــة قضايــا محكمة
أمــن الدولــة العســكرية والجرائــم،
ورنــا الحســيني المختصــة بملــف
قضايــا «القتــل بداعــي الشــرف».
كمــا تــرأس عــدد محــدود منهــن
مواقــع إداريــة فــي المؤسســات،
مــن بينهــن فريهــان الحســن
مديــرة تحريــر “حياتنــا” فــي يومية
«الغــد» ،ورانيــا الهنــدي مديــرة
تحريــر الدائــرة االقتصاديــة فــي
يوميــة «الــرأي» ،وناديا ســعد الدين
المختصــة بالشــؤون الفلســطينية،
وعــدد آخــر فــي مواقــع
إلكترونيــة وصحــف أســبوعية
وإذاعــات محليــة يحتــاج الحديــث
عنهــن إلــى متابعــة منفصلــة.
تقــول لينــدا المعايعــة إن المهنــة
برمتهــا «تشــكل عائقــا اجتماعيــا
أمــام المــرأة» ،وتعتقــد أن مــا
تقدمــه الصحفيــة األردنيــة ال
يلقــى اهتمامــا موازيــا كمــا يتلقــاه
الصحفــي الرجــل ،بينمــا تــرى رنــا
الحســيني أن اختــراق المجــاالت
الصعبــة لــم يكــن معضلــة أمــام
الصحفيــات ،بقــدر مــا يشــكل
تولــي مواقــع رســم السياســات
فــي المؤسســات الصعوبــة األكبــر.
علــى مســتوى اإلعــام الخارجــي،
شــكلت مشــاركة الصحفيــة
األردنيــة عالمــة فارقــة فــي
عــدة مؤسســات ،حيــث انضمــت
الصحفيــة كاروليــن فــرج عــام 2001

إلــى موقــع “ســي.أن.أن” بالعربيــة
فــي دبــي ،وأصبحــت اليــوم نائبــة
رئيــس الشــبكة عــن الخدمــة
العربيــة ،وهــي التــي قدمــت
أول برنامــج حــواري صباحــي
فــي األردن حمــل اســم “يــوم
جديــد” ،بينمــا كانــت اإلعالميــة
منتهــى الرمحــي مــن أوليــات
مــن قدمــن نشــرات األخبــار علــى
الشاشــة المحليــة وهــي طالبــة،
قبــل أن تنتقــل إلــى فضائيــة
“الجزيــرة” ومــن ثــم “العربيــة”.
وفــي ذات الســياق ،كانــت
الصحفيــة رنــدة حبيــب مــن
رياديــات الصحافــة األجنبيــة ،حيث
أصبحــت مديــرة مكتــب وكالــة
األنبــاء الفرنســية عــام  ،1987بينمــا
ُتعــد عــا الفــارس مــن أصغــر
اإلعالميــات األردنيــات اللواتــي
ظهــرن علــى الشاشــات العربيــة.

في ميادين
الحرب
أمــا اقتحــام مياديــن الحــرب علــى
ســبيل المثــال ،فقــد شــكل حالــة
نــادرة بيــن الصحفيــات األردنيــات،
وكانــت الصحفيــة لميــس أندونــي
أوالهــن إن لــم تكــن الوحيــدة،
حيــث عملــت مراســلة ميدانيــة
فــي تغطيــة “حــرب المخيمــات”
خــال الحــرب األهليــة بلبنــان،
والحــروب المتتاليــة فــي العــراق،
وعملــت مراســلة لعــدة مؤسســات
أجنبيــة ،مــن بينهــا الغارديــان
البريطانيــة والفايننشــال تايمــز،
وهــي مختصــة اليــوم فــي
ملــف الشــؤون الفلســطينية.
تقــول لميــس التــي واجهــت
خطــر المــوت أثنــاء تغطيــة «حــرب
المخيمــات» ،إن التحــدي األكبــر
بالنســبة لهــا علــى مــدار ســنوات

خدمتهــا هــو «الحفــاظ علــى
االســتقاللية المهنيــة» .وتضيــف
أن “الصحافــة مهنــة المتاعــب
لمــا يتعــرض لــه الصحفــي مــن
ضغــوط سياســية وأخطــار حتــى
جســدية ..فــي بدايــة عملــي كان
هنــاك اســتخفاف مــن البعــض
بقدراتــي ممــا تطلــب منــي بــذل
جهــود مضاعفــة إلثبــات نفســي
والتفــوق ،واتجهــت لتغطيــة
قضايــا ممنوعــة في عهــد األحكام
العرفيــة والحــروب فــي المنطقة».
وكان الحصــول علــى الســبق
الصحفــي فــي زمــن لــم تتوفــر
فيــه وســائل اإلعــام الحديثــة،
مــن بيــن أبــرز المهــام الجســيمة
بالنســبة للميــس .واألهــم كمــا
تقــول «التفاعــل مــع الحالــة
الحــروب،
فــي
اإلنســانية
مــن ظلــم وتشــرد وكفــاح
ونضــال مــن آمنــوا بالحريــة».
لكــن اســتقاللية الصحفــي فــي
تغطياتــه ونزاهتــه ،هــي العنــوان
األخطــر بالنســبة للميــس التــي
لــم يكــن التحــدي األكبــر بالنســبة
لهــا كونهــا امــرأة ،بــل “الســعي
الدائــم للحفــاظ علــى نزاهتــي
ممــا عرضنــي لعقوبــات ،مثــل
الفصــل مــن عملــي أكثــر مــن
مــرة بأمــر حكومــي ،أو المنــع
مــن النشــر أو حتــى مــن حضــور
المؤتمــرات الصحفيــة ،والتعــرض
لشــتى أنــواع التضييــق ،بمــا فيهــا
ســحب جــواز ســفري لمــدة ســنة
ونصــف وســنتين متفرقتيــن».
وتــرى أن معيــار نجــاح الصحفيــات
ال يتجســد فــي تولــي المناصــب،
بــل فــي اإلبــداع كوســيلة
خالصــة للنجــاح ،دون أن تخفــي
اعتقادهــا أيضــا بــأن تولــي
بعــض المواقــع الصحفيــة فــي
البــاد ال يعتمــد علــى معيــار
«الكفــاءة» ،وإنمــا أحيانــا علــى
«المــواالة» للموقــف الرســمي.
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إعالميات مغربيات..
مكتسبات تحققت
وأخرى تنتظر
اعتماد سالم
«رغم تحقيق اإلعالميات المغربيات مكتسبات على مستوى التواجد في الحقل اإلعالمي وترؤس
بعض الوسائل اإلعالمية أو هيئات التحرير ،فإنهن متغيبات تماما عن البرامج السياسية واالقتصادية ،سواء
كمهنيات أو كضيفات أو متدخالت».

علــى مــر الزمــان ظلــت المســاواة
ملحــا للمــرأة
مــع الرجــل مطلبــا ًّ
المغربيــة علــى غــرار نظيرتهــا
العربيــة ،لتمكينهــا مــن كافــة
حقوقهــا االقتصاديــة والسياســية
علــى
لكــن
واالجتماعيــة.
النقيــض مــن ذلــك ،ظــل المجــال
اإلعالمــي نقطــة مشــرقة إلــى
حــد مــا ،بالنظــر إلــى المكتســبات
التــي تحققــت فيــه ،وإن كانــت
المغربيــات يم ّنيــن النفــس بــأن
تفتــح أمامهــن آفــاق رحبــة أكثــر.
ُيجمــع كثيــرون فــي المغــرب
علــى أنــه تــم إحــراز تقــدم
كبيــر فــي المجــال اإلعالمــي
لفائــدة المــرأة المهنيــة ،ســواء
علــى مســتوى حضورهــا داخــل
المؤسســات المهنيــة ،أو علــى
مســتوى مراكــز القــرار التــي

أصبحــت تحتلهــا فــي هــذه
المؤسســات .إال أن كل هــذا التقــدم
المحــرز ال يرضــي طمــوح النســاء
العامــات فــي المجــال اإلعالمــي
والحركــة النســائية عمومــا.

تحقق القليل
وبقي الكثير
ال يختلــف اثنــان حــول التطــور
الــذي عرفــه الحضــور النســائي
فــي المشــهد اإلعالمــي المغربــي
خــال الســنوات األخيــرة ،واألرقــام
المعلــن عنهــا فــي هــذا البــاب
تعــد مشــجعة بالنظــر إلــى مــا

ســبق ،إذ إن عــدد الصحفيــات
الحاصــات علــى بطاقــة الصحافــة
المهنيــة التــي تمنحهــا وزارة
االتصــال فــي المغــرب ســنويا
تجــاوز الســنة الماضيــة الـــ630
صحفيــة ،وهــو عــدد مرتفــع لــم
يســجل خــال ســنوات طويلــة.
هــذا التطــور المالحــظ ليــس
الكــم فقــط ،بــل
علــى مســتوى
ِّ
ـي أيضــا ،إذ يالحــظ أكثــر
هــو نوعـ ٌّ
ـد نســاء لمناصــب
ممــا ســبق تقلـ ُ
قياديــة ومســؤوليات مختلفــة
فــي مجموعــة مــن المؤسســات
اإلعالميــة ،واألرقــام فــي هــذا
الجانــب تشــير إلــى أن عــدد
النســاء اللواتــي تقلــدن مســؤولية
النشــر فــي مؤسســاتهن فــاق
الســنة الماضيــة الـــ 50امــرأة ،رغــم
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«رغــم تحقيــق اإلعالميــات المغربيــات
مكتســبات علــى مســتوى التواجد فــي الحقل
اإلعالمــي وتــرؤس بعــض الوســائل اإلعالميــة
أو هيئــات التحريــر ،فإنهــن متغيبــات تمامــا
عــن البرامــج السياســية واالقتصاديــة ،ســواء
كمهنيــات أو كضيفــات أو متدخــات».

علــى مــر الزمــان ظلــت المســاواة
ملحــا للمــرأة
مــع الرجــل مطلبــا ًّ
المغربيــة علــى غــرار نظيرتهــا
العربيــة ،لتمكينهــا مــن كافــة
حقوقهــا االقتصاديــة والسياســية
علــى
لكــن
واالجتماعيــة.
النقيــض مــن ذلــك ،ظــل المجــال
اإلعالمــي نقطــة مشــرقة إلــى
حــد مــا ،بالنظــر إلــى المكتســبات
التــي تحققــت فيــه ،وإن كانــت
المغربيــات يم ّنيــن النفــس بــأن
تفتــح أمامهــن آفــاق رحبــة أكثــر.
ُيجمــع كثيــرون فــي المغــرب
علــى أنــه تــم إحــراز تقــدم
كبيــر فــي المجــال اإلعالمــي

أثناء تقديم نشرة إخبارية ثنائية في إذاعة المنتدى العالمي
لحقوق اإلنسان بمراكش.
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أن عــدد الرجــال الذيــن يتقلــدون
نفــس المســؤولية يبقــى كبيــرا
جــدا إذ يناهــز الـــ 500مســؤول.
هــذا الرقــم يبقــى منخفضــا
أيضــا لــدى النســاء العامــات فــي
المطبوعــات والصحــف األجنبيــة
التــي يتــم طبعهــا وتوزيعهــا
فــي المغــرب ،والتــي تديــر
النســاء قرابــة  %10منهــا فقــط.
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وال تختلــف هــذه المعطيــات
الخاصــة بالمشــهد اإلعالمــي فــي
المغــرب كثيــرا عــن مثيالتهــا فــي
باقــي الــدول العربيــة ،وهــذا مــا
ســبق أن أكدتــه دراســة لمنظمــة
األمــم المتحــدة للمســاواة ،إذ
وجــدت أن نحــو  %73مــن المناصب
اإلداريــة العليــا فــي مجــال
اإلعــام يهيمــن عليهــا الرجــال.
أمــا علــى مســتوى الصحافــة
اإللكترونيــة فهنــاك  15مســؤولة
فقــط مــن أصــل  322موقعــا
تحصــل علــى تصريــح
إلكترونيــا
ّ
وزارة االتصــال .وهنــا يمكــن القــول
إنــه مــع الطفــرة التــي شــهدتها
الصحافــة اإللكترونيــة فــي
المغــرب مؤخــرا ،أصبــح حضــور
المــرأة الصحفيــة أكثــر بــروزا علــى
مســتوى اإلدارة ،إذ تقــود مجموعــة
مــن النســاء تجــارب ناجحــة فــي
الصحافــة اإللكترونيــة و ُيشــرفن
علــى المشــروع اإلعالمــي إشــرافا
تامــا ،ويترأســن نشــره وتحريــره
و ُيــدرن الفريــق العامــل فيــه.

اإلعالميات
المغربيات في
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مراكز القرار
توجــد نمــاذج الفتــة فــي المغــرب
لســيدات تبــوأن مراكــز قياديــة
فــي مؤسســات إعالميــة عــدة،
مــن بينهــن الصحفيــة ماريــا
لطيفــي التــي تتــرأس القنــاة
تعيــن
الرابعــة ،وهــي أول امــرأة َّ
مديــرة لقنــاة تلفزيــة مغربيــة،
وســميرة ســيطايل نائبــة المديــر
العــام للقنــاة الثانيــة المغربيــة
ومديــرة األخبــار فيهــا ،وفاطمــة
البــارودي مديــرة األخبــار فــي
القنــاة األولــى ،باإلضافــة إلــى
نســاء كثيــرات اســتطعن الوصــول
إلــى مناصــب قياديــة وبقيــن
فيهــا لمــدة طويلــة ،ويشــهد لهــن
كثيــرون بتحقيــق نجاحــات كبيــرة.
رغــم ذلــك ،تبقــى نســبة وصــول
المــرأة إلــى مراكــز القــرار فــي
المؤسســات اإلعالميــة ضئيلــة
جــدا كمــا تقــول عضــوة المكتــب
التنفيــذي للنقابــة المغربيــة
الصحفيــة حنــان رحــاب ،مضيفــة
أن مناصــب رئاســة التحريــر فــي
اليوميــات الناطقــة باللغــة العربية
تــكاد تكــون خاليــة مــن أي رئيســة
تحريــر أو ســكرتيرة تحريــر ،علــى
عكــس الصحافــة الناطقــة باللغــة
بالفرنســية إذ توجــد ســيدات
علــى رأس عــدد مــن الدوريــات،
بينهــا أســبوعية «فينانــس
نيــوز» االقتصاديــة التــي تديرهــا
ســيدة وفيهــا رئيســتا تحريــر.
باإلضافــة إلــى مــا ســبق ،تــرى
حنــان أن الغبــن الــذي يطــال
اإلعالميــات المغربيــات ال يقتصــر
علــى ضعــف وجودهــن فــي مراكــز
القــرار ،وإنمــا يشــمل أيضــا تنميــط
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صحفية مغربية تعد تصريحات نشرة األخبار قبل بثها بإحدى
اإلذاعات الخاصة – الجزيرة.

صــورة المــرأة علــى مســتوى
المســؤولية التــي تعطــى لهــا
أيضــا .وتوضــح فكرتهــا بالقــول إنه
غالبــا مــا نجــد امــرأة تتــرأس تحريــر
مجلــة نســائية تعنــى بشــؤون
المــرأة ،وبالتالــي فإننــا نجعــل
قضيــة المــرأة تهــم المــرأة فقــط،
فــي حيــن ينبغــي أن يســاهم

اإلعــام فــي جعــل قضايــا المــرأة
والمســاواة قضايــا المجتمــع ككل.
مــن جهتهــا تــرى الباحثــة
المتخصصــة فــي علــم االجتمــاع
بشــرى المرابطــي أن حجــم
الحضــور النســائي فــي المؤسســات
اإلعالميــة يتفــاوت مــن مؤسســة

ألخــرى وإن كان ضعيفــا فــي
ّ
يــدل
مجملــه ،مضيفــة أن الواقــع
علــى أن تمكيــن المــرأة ضعيــف
عمومــا ،لكــن فــي مقابــل ذلــك
تؤكــد أن هنــاك تطــورا علــى
مســتوى بــروز إعالميــات كثيــرات
خصوصــا فــي اإلذاعــة ،رغــم
أنهــا تســجل غيابــا شــبه تــام

للمــرأة المغربيــة عــن البرامــج
السياســية واالقتصاديــة ،ســواء
كمهنيــة أو كضيفــة أو متدخلــة.
تثمــن
بشــرى المرابطــي التــي ّ
حضــور المــرأة الفاعــل فــي
المشــهد اإلعالمــي المغربــي،
تؤكــد أن التطــور الــذي عرفــه هــذا
المشــهد جعلــه ينفتــح علــى
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الكفــاءة ويتخذهــا معيــارا أوال،
لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك هنــاك
مؤسســات إعالميــة -خصوصــا
فــي اإلعــام البصــري -تركــز علــى
الشــكل بالدرجــة األولــى ،إذ هنــاك
مــن القنــوات التلفزيــة مــن تتعاقد
مــع حســناوات لقــراءة األخبــار بنــاء
علــى الشــكل فقــط رغــم توفرهــا
علــى كفــاءات نســائية كثيــرة.
وهنــا تعطــي مثــاال بقنــوات
أوروبيــة تظهــر علــى شاشــاتها
غــم
ر
مذيعــات وإعالميــات
األربعيــن
ســن
تجاوزهــن
بكثيــر ،فــي حيــن يتــم إقصــاء
إعالميــات مغربيــات فــي مثــل
هــذه الســن مــن الظهــور علــى
الشاشــة ،وحصرهــن فــي اإلعــداد
وكواليــس العمــل اإلعالمــي.
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مســألة اللــون وعــدم ظهــور نســاء
أو حتــى رجــال ذوي بشــرة ســوداء
علــى الشاشــة معطــى تشــير
إليــه بشــرى كذلــك ،باإلضافــة إلــى
صعوبــة ولــوج اإلعالميــات مــن
ذوي اإلعاقــة إلــى ســوق العمــل،
وكلهــا نقــاط ســلبية ينبغــي -في
نظرهــا -العمــل علــى تجاوزهــا من
أجــل تحســين وضعيــة اإلعالميــة
المغربيــة ومنحهــا مناخــا
صحيــا ومالئمــا للعمــل واإلبــداع.
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البــت فيهــا بشــكل قاطــع ،إذ
ال مســوغ للتفــاوت الكبيــر فــي
األجــور بيــن المهنييــن والمهنيــات
فــي عــدد مــن المؤسســات.
وبينمــا ينتفــي هــذا التفــاوت
فــي مؤسســات أخــرى أو يكــون
لصالــح المــرأة فــي بعضهــا ،يتفــق
مهنيــو اإلعــام فــي المغــرب
علــى أن الكفــاءة ينبغــي أن تكــون
الفيصــل فــي هــذه النقطــة.
النقابــة الوطنيــة للصحافــة
المغربيــة توقفــت فــي تقاريرهــا
الدوريــة مــرارا عنــد هــذا المعطــى،
وســجلت عــدة حــاالت تخــص
التبايــن الكبيــر فــي األجــور بيــن
الرجــل والمــرأة خاصــة فــي
الصحافــة المكتوبــة ،ودعــت
إلــى اعتمــاد معاييــر موضوعيــة
مــن أجــل تحديــد األجــور فــي

المؤسســات اإلعالميــة وتقديــم
تحفيــزات لإلعالمييــن واإلعالميات
بــدون اســتثناء أو تمييــز.

مجلس النوع لدعم
اإلعالميات
مســاهمة منهــا فــي تشــجيع
اإلعالميــات المغربيــات ودعمهــن،
أحدثــت النقابــة الوطنيــة
للصحافــة المغربيــة مجلــس
النــوع االجتماعــي الــذي يهتــم
بحضــور المــرأة إعالميــا ،ويهــدف
إلــى دعــم وصولهــا إلــى مراكــز
القــرار ،باإلضافــة إلــى تتبــع
االختالالت التــي
ومراقبــة
تعرفهــا المــواد الصحفيــة
التــي تتنــاول المــرأة وقضاياهــا.

وفــي هــذا الصــدد تقــول حنــان رحــاب إن هيــاكل
المجلــس تعــرف انخــراط مجموعــة مــن الصحفيــات
والصحفييــن أيضــا مــن أجــل العمــل المشــترك علــى
عــدة أهداف ،من بينهــا تأهيل اإلعالميــات المغربيات.
وبخصــوص طبيعــة الوجــود النســائي فــي هيــاكل
النقابــة ،تؤكــد حنــان أن هنــاك حضــورا فاعــا
للمهنيــات المغربيــات فــي النقابــة ،ومنهــن مــن
تتبــوأ مركــزا قياديــا مثــل النائبــة األولــى لرئيــس
النقابــة وهــي الصحفيــة باإلذاعــة الوطنيــة ربيعــة
مالــك ،باإلضافــة إلــى نائبــة ثانيــة هــي الصحفيــة
بوكالــة المغــرب العربــي لألنبــاء فاطمــة الحســاني،
وقــد ان ُتخبتــا عضوتيــن بالمكتــب التنفيــذي
للنقابــة ،إلــى جانــب عضــوات أخريــات فــي المكتــب
يمثلــن الصحافــة المكتوبــة والمســموعة والمرئيــة.

المجتمع يشجع ولكن..

التحــول الــذي عرفــه المجتمــع المغربــي والمشــهد
اإلعالمــي فــي البــاد عمومــا ،إضافــة إلــى الطفــرة
التقنيــة التــي مكنــت المتلقــي مــن التعــرف
عــن كثــب علــى المنابــر اإلعالميــة وطواقمهــا
والقــرب منهــم أكثــر ،ســاهمت فــي اإلقــرار
بقــدرات المــرأة فــي جميــع المجــاالت ومــن بينهــا
المجــال اإلعالمــي ،كمــا تقــول بشــرى المرابطــي.
يضــاف إلــى ذلــك مجهــودات المؤسســات العامــة
والمجتمــع المدنــي الداعمــة لتمكيــن المــرأة.
وتعطــي بشــرى المرابطــي مثاال هنــا بالتفاعــل الكبير
مــع البرامــج التــي تقدمهــا إعالميــات عبــر مختلــف
اإلذاعــات المغربيــة مــن طــرف مختلــف مكونــات
المجتمــع بمــن فــي ذلــك الرجــل ،وهــو مــا يؤشــر
علــى تقبــل كبيــر لوجــود المــرأة ســواء أكانــت منفذة
أو مســؤولة فــي المؤسســات اإلعالميــة ،مضيفــة
أن المواطــن المغربــي يعــي أن الكفــاءة تأتــي فــي
الدرجــة األولــى كشــرط لتحمــل المســؤولية ،وهــو
مــا ينبغــي أن يعيــه مالكــو المؤسســات اإلعالميــة
والمســؤولون عنهــا أيضا ،خصوصــا أن المــرأة المغربية
أثبتــت تفوقهــا فــي الجانبين معــا ،المهنــي واإلداري.

مطالبات
بالمساواة في
األجور
مــا زالــت مســألة األجــور
المنخفضــة لعــدد مــن اإلعالميــات
فــي المغــرب مقارنــة بزمالئهــن
الرجــال مســألة شــائكة ينبغــي

كلمة الصحفية الموريتانية مريم بنت الحبيب خالل لقاء حول
اإلعالم في المغرب – الجزيرة.

الصحفية أسماء العمري تعد جولة في الصحف قبل موعد
بثها مباشرة عبر اإلذاعة ،المغرب – الجزيرة.
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معايير
متفاوتة
لدخول
املصريات
حقل اإلعالم
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هند ٔاكرم

منــذ العــام  ،2011أصبحــت الغلبــة فــي الفضائيــات
للبرامــج الحواريــة اليوميــة وتغطيتهــا لألحــداث
الجاريــة ،ولــم يعد شــرطا أن تكــون مقدمــة البرنامج
متخصصــة فــي مجــال اإلعــام المرئــي ،فــإن توافرت
فيهــا أي مــن المواصفــات الجاذبة لنســبة مشــاهدة
أعلــى فهــي الوجــه الــذي يســتحق الظهــور.

علــى مــدار أكثــر مــن ثمانيــن
عامــا ،عمــل العديــد مــن النســاء
المصريــات فــي مجــال الصحافــة
علــى اختــاف صورهــا .فــي
البدايــة كان العمــل فــي الوســيلة
الوحيــدة المعروفــة والمتاحــة

أي الصحافــة المكتوبــة -أشــبهبحــرب يجــب أن تخوضهــا المــرأة
كــي ترســم لنفســها مكانــا علــى
الخارطــة اإلعالميــة المحــدودة
آنــذاك ،بــل كان العمــل فــي
أي مجــال يســتدعي المحاربــة.

مكتب موقع «مدى مصر» المستقل ،الذي انطلق عام  2013بأغلبية
نسائية في القاهرة ،تصوير :دافيد دينجير – غيتي.
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أمــا االشــتغال بالصحافــة ،فقد كان
مرتبطــا بصــورة عامــة لــدى الرجــال
والنســاء بالثقافــة ..الصحفــي
بالضــرورة مثقــف وثقافتــه شــاملة
ومنوعــة ،يتمتــع بقاعــدة معرفيــة
ورؤيــة تحليليــة ،بينمــا يعتمــد
العمــل الصحفــي فــي الحاضــر
بصــورة كبيــرة علــى احتــراف
التقنيــة (مــن كيفيــة تحريــر
الخبــر وصياغتــه ،وتتبــع المصــادر،
والتمكــن مــن أدوات صنــع المــادة
الخبريــة ،والقــدرة علــى التعامــل
مــع التكنولوجيــا الالزمــة لذلــك،
ســواء فــي وســيلة مســموعة أو
مرئيــة أو حتــى مكتوبــة) ..وبتنــوع
وســائل اإلعــام تتنــوع التقنيــات.
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وبــدا أنــه كلمــا تطــورت الوســيلة
اإلعالميــة وازدادت حداثــة،
تضاءلــت الحاجــة إلــى الثقافــة
وســعة االطــاع والمعرفــة..
وتلــك مفارقــة تبتعــد قليــا عــن
المنطــق ،فالمعلومــات أصبحــت
متاحــة بصــورة قــد يكــون مبالغــا
فيهــا .أمــا نســبة اإلقبــال علــى
تلــك المعلومــة والرغبــة فــي
المعرفــة فتتضــاءل إلــى حــد
التالشــي فــي بعــض األحيــان.
وعمــل المــرأة المصريــة بالصحافــة
لــم يكــن بعيــدا عــن هــذا التحــول،
إال أن بدايــات عملهــا ارتبطــت
بأمريــن :أولهمــا النضــال مــن
أجــل اشــتغال امــرأة فــي هــذا
المجــال مــن األســاس ،والتوعيــة
بأهميــة عمــل المــرأة وحقوقهــا،
فكانــت مهمــة تنويريــة فــي
المقــام األول .والثانــي هــو النضــال
ضــد االســتعمار البريطانــي
لمصــر فــي تلــك الحقبــة.
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فــي مجــال الصحافــة المكتوبــة
كانــت عميــدة الصحفيــات
المصريــات والمحاميــة والكاتبــة
الصحفيــة منيــرة ثابــت أول حاصلة
علــى شــهادة الليســانس مــن
مدرســة الحقــوق الفرنســية ،وأول
صحفيــة مصريــة نقابيــة ،وأول
رئيســة تحريــر لجريــدة سياســية..
وقــد واجهــت الكثيــر مــن التضييق
كمحاميــة ،ممــا دفعهــا للكتابــة
واالتجــاه إلــى الصحافــة عــام .1926
أصــدرت منيــرة جريدتيــن:
يوميــة فرنســية ،وأســبوعية
عربيــة باســم «األمــل» ،وكانــت
موضوعاتهمــا فــي الســياقين
«تحريــر الوطــن وتحريــر المــرأة».
فــي تلــك الفتــرة كانــت الحــركات
النســائية فــي بدايــة تشــكلها
متأثــرة بالحــراك النســائي
األوروبــي ،والبريطانــي علــى وجــه
الخصــوص .ومــن أبــرز األمثلــة
كذلــك ،الكاتبــة والصحفيــة
دريــة شــفيق إحــدى رائــدات
حركــة تحريــر المــرأة فــي مصــر.
كانــت الصحافــة لهــذا النمــوذج
مــن النســاء ســاحا ووســيلة
ألهــداف أكبــر ،فعندمــا أسســت
دريــة مجلــة «بنــت النيــل» (أول
مجلــة نســائية ناطقــة بالعربيــة)،
حولتهــا بعــد ذلــك إلــى اتحــاد
ّ
ثــم إلــى حــزب سياســي.
لحقــت الصحافــة المســموعة
أو اإلعــام اإلذاعــي بالصحافــة
اإلعــان
فــكان
المكتوبــة،
الرســمي الفتتــاح اإلذاعــة
المصريــة ككيــان حكومــي ال
كإذاعــة أهليــة فــي العــام .1934

وأحــد أهــم األصــوات النســائية
وأولهــا كان صــوت صفيــة
المهنــدس الملقبــة «بــأم
اإلذاعييــن» ،التــي تعتبــر مــن
مؤسســي اإلذاعــة المصريــة.
اختلفــت طبيعــة العمــل الصحفي
اإلذاعــي عــن المكتــوب فــي تلــك
الحقبــة ،فــكان مضمــون البرامــج
التــي تقدمهــا النســاء خاصــة أكثــر
ميــا إلــى مناقشــة موضوعــات
اجتماعيــة تخــص األســرة وشــؤون
المــرأة المصريــة والعربيــة.
قــد يرجــع هــذا إلــى كــون
الوســيلة فــي حــد ذاتهــا لــم تكــن
علــى نفــس القــدر مــن القــرب
مــن العمــل السياســي والنضــال،
وبالتالــي تحمــل نبــرة أقــل حــدة.
وربمــا أيضــا ألنهــا -وحتــى اليــوم-
كيــان تملكــه الدولــة وبالضــرورة
يعكــس صورتهــا ومنظورهــا لألمور،
وليســت ككثيــر مــن الصحــف
أهليـ ً
ـة أو خاصــة .هــذا إلــى جانــب
طبيعــة الوســيلة اإلعالميــة التــي
تختلــف عــن المقــروءة مــن حيــث
الــروح التــي ال بــد أن تتســم
بنبــرة أكثــر ودا ،وبأســلوب أقــل
تعقيــدا ،وبمعلومــة مبســطة
ســريعة يســهل علــى المســتمع
التقاطهــا فــي الثانيــة التــي
تصــدر فيهــا بــا فرصــة للمراجعــة.
وكانــت مقاييــس االختيــار
للمذيعــة تضــم جــودة الصــوت
والقبــول الصوتــي وســعة االطــاع.
ومــن أهــم أعــام بدايــات النصــف
الثانــي مــن القــرن العشــرين
مــن النســاء فــي اإلذاعــة
المصريــة ،آمــال فهمــي التــي
اشــتهرت بالتواصــل المباشــر
مــع النــاس فــي أحــد أشــهر
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أصبح هناك ما يعرف بصحافة المواطن التي ِّ
تمكن أي شخص
رجال كان أو امرأة -أن يعمل بالصحافة ،وربما أعطى هذا المرأةمساحة أكبر للتعبير– غيتي.
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البرامــج اإلذاعيــة االجتماعيــة
الناصيــة.
علــى
المصريــة
كمــا كانــت هاجــر ســعد الديــن
أول امــرأة تقــدم برنامجــا إذاعيــا
فــي الفقــه اإلســامي بإذاعــة
القــرآن الكريــم .وأشــهر مقدمــة
ـد الوحيــدة
برامــج أطفــال -بــل تعـ ُّ
اليــوم -هــي أبلــة فضيلــة.
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وبعــد انطــاق البــث التلفزيونــي
فــي مصــر ،ظهــر مــع هــذه
الوســيلة الجديــدة نجمــات جــدد
ال يختلفــن فــي الــروح أو األداء أو
حتــى فــي طبيعــة المضمــون
المقــدم للمتلقــي عــن مقدمــات
البرامــج اإلذاعيــة .ويضــاف إلــى
معاييــر اختيــار اإلعالميــة التــي
تظهــر علــى الشاشــة معيــار
المظهــر ،الــذي لــم تكــن فيــه أيــة
مغــاالة ،بــل كان التركيــز األكبــر
علــى المضمــون فــي حــدود الالئق
والمتــاح بصريــا فــي ذلــك الوقــت.
لكــن وكمــا هــو معــروف ،فــإن
للشاشــة بريقــا جعــل مــن يعملون
خلفهــا نجومــا بجهــد أقــل.
وظلــت هــذه هــي الحــال حتــى
ثمانينيــات القــرن العشــرين علــى
شاشــة التلفزيــون المصــري .ومــن
بيــن مــن تألقــن علــى شاشــته
ليلــى رســتم وســلوى حجــازي
وهمــت مصطفــى وأمانــي ناشــد.
طبيعــة البرامــج التــي قدمتهــا
اإلعالميــات المصريــات علــى مــدار
عشــرين عامــا علــى الشاشــة
المصريــة كانــت اجتماعيــة أو
فنيــة ،ولــم يكــن لهــن نصيــب
مــن تقديــم البرامــج السياســية
أو االقتصاديــة ،باســتثناء نشــرة
األخبــار التــي كانــت زينــب
ســويدان مــن أشــهر مقدماتهــا.
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لــم يطــرأ علــى الصحافــة المكتوبة
خاصــة مــا تكتبــه الصحفيــات-الكثيــر مــن التغيــرات ،لكــن بســبب
الظــروف التاريخيــة السياســية
وكذلــك الثــورة الفكريــة التــي ألقى
الغــرب طرفــا مــن ردائهــا علــى
بقيــة العالــم ،تميــزت الكتابــات
الصحفيــة النســائية بالجــرأة ،فــي
ظــل أجــواء عامــة مــن الحريــة
الفكريــة ال تخــص النســاء تحديــدا،
وهــذا حتــى فتــرة الســبعينيات.

فــي الشــخصية اإلعالميــة مــع
ضمــان االحترافيــة فــي التعاطــي
اإلعالمــي ،األمــر الــذي أدى إلــى
انحــدار فــي مســتوى تنــاول
الموضوعــات ثــم فــي مســتوى
الموضوعــات ذاتهــا ،وإن كانــت
هنــاك نمــاذج نســائية أثبتــت
جدارتهــا مهنيــا وبمقاييــس
متعــددة فــي العصــر الحالــي،
ومنهــا دينــا عبــد الرحمــن

شرســة بيــن تلــك القنــوات فــي
جــذب المشــاهد ،وبالتالــي أصبــح
المعيــار فــي اختيــار اإلعالميــة
أو وجــه القنــاة ليــس الوجــه
والمظهــر ،وإنمــا القــدرة علــى
تقديــم نفــس المعلومة ومناقشــة
الحــدث ذاتــه بأســلوب خــارج عــن
المألــوف .وهنــا يعتمــد األمــر إمــا
علــى تفــرد شــخصية المقدمــة أو
اعتمادهــا أســلوبا مثيــرا للجــدل

غيــر أن هــذه المســاحة مــن
الحريــة تراجعــت بســبب تغيــر
تلــك الظــروف وظهــور تيــارات
دينيــة مقيــدة للمــرأة علــى
وجــه الخصــوص ،باإلضافــة
إلــى التضييــق السياســي علــى
الصحفييــن والصحفيــات أصحــاب
اآلراء والكتابــات المنتقــدة للنظــام
السياســي .صافينــاز كاظــم مثــال
لصحفيــات اضطــررن لمغــادرة مصــر
لهــذا الســبب ،وعملت فــي تدريس
الدرامــا بجامعــة المســتنصرية فــي
العــراق منتصــف الســبعينيات.
وفــي تســعينيات القــرن الماضــي،
ومــع بدايــة ظهــور القنــوات
التلفزيونيــة الفضائيــة الخاصــة،
تراجعــت شــعبية كل مــا ســبقها
مــن وســائل إعالميــة أخــرى،
وتغيــرت علــى إثرهــا الكثيــر
مــن المقاييــس ،ومنهــا طريقــة
اختيــار اإلعالميــات .فبســبب
كــون تلــك القنــوات ربحيــة فــي
المقــام األول ،ينبغــي أن تكــون
مقدمــة البرامــج وجهــا جاذبــا
وشــخصية مثيــرة لالهتمــام لرفــع
نســبة المشــاهدة التــي بالتالــي
تــؤدي إلــى إقبــال المعلنيــن.
ومــع تضاعــف عــدد القنــوات
أصبــح مــن الصعــب إيجــاد جميــع
المواصفــات الجاذبــة للمشــاهد

ربمــا ال يختلفــن شــكال أو مضمونــا
مــع نظيراتهــن فــي دول عربيــة
أخــرى .بيــد أن الملحــوظ فــي
اآلونــة األخيــرة -وقــد صــار أشــبه
بالظاهــرة فــي األشــهر الفائتــة-
أن اإلعالميــات الجــدد فــي كثيــر
مــن الحــاالت هــن فنانــات ذوات
شــهرة واســعة ،إمــا فــي مجــال
الغنــاء أو التمثيــل .وهــذا بالطبــع
يخــص البرامــج الترفيهيــة

علــى المعاييــر التقليديــة ،وإنمــا
يقــع االختيــار علــى المذيعــة التــي
تســتطيع تقديــم فكــرة «مجنونة»
مثــا .بــل إن إحــدى تلــك اإلذاعــات
باتــت تعتمــد نظــام التصويــت
للمتســابقات مــن قبل المســتمعين
شــرطا للحصــول علــى وظيفــة،
وهــي فكــرة ال يراهــا البعــض
ذكيــة فقــط فــي جلــب األربــاح،
وإنمــا أيضــا منطقيــة مــن بــاب
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أثبتت الصحفيات المصريات حضورهن إلى جانب
َّ
الصحفيين ،تصوير محمد عبد الغني – رويترز.

ومنــى الشــاذلي علــى ســبيل
المثــال .أمــا البرامــج التــي
تقدمهــا إعالميــات مصريــات
فهــي تقريبــا فــي كل المجــاالت.

وهــو المفضــل لــدى المعلنيــن-أو قــوة فريــق إعــداد برنامجهــا
يؤمــن لهــا «الحصــري»
الــذي
ّ
مــن التصريحــات أو الضيــوف.

ونظــرا للظــروف والمتغيــرات
السياســية التــي مــرت بهــا مصــر
منــذ العــام  ،2011فقــد كانــت
الغلبــة فــي الســاحة اإلعالميــة
تحديــدا الفضائيــات -للبرامــجالحواريــة اليوميــة وتغطيتهــا
لألحــداث الجاريــة ،ممــا جعــل
المضمــون المعــروض شــبه
متماثــل .وصــارت المنافســة

وهكــذا ،لــم يعــد شــرطا أن
البرنامــج
مقدمــة
تكــون
متخصصــة فــي مجــال اإلعــام
المرئــي ،فــإن توافــرت فيهــا
أي مــن المواصفــات الجاذبــة
لنســبة مشــاهدة أعلــى فهــي
الوجــه الــذي يســتحق الظهــور.
أمــا البرامــج الترفيهيــة فمقدماتها

البحتــة ذات المضمــون الحــواري
أو الغنائــي ،ممــا يوضــح مــدى
االهتمــام بنســبة المشــاهدة.
وامتــدت تلــك الفكــرة إلــى اإلذاعــة
أيضــا ،وصــار عــدد كبيــر مــن
مقدمــات البرامــج مــن الفنانــات.
وبعــد أن كانــت المتقدمــة
لوظيفــة مذيعــة أو مقدمــة
برامــج تمــر باختبــارات يرأســها
متخصصــون فــي المجــال -وهــذا ال
يطبــق فــي اإلذاعــة المصرية
يــزال َّ
التابعــة للدولــة -صــارت اإلذاعــات
الخاصــة ال تعتمــد فــي اختيارهــا

أحقيــة المســتمع فــي االختيــار.
ورقعــة الحريــة تلك اتســعت بصورة
أكبر بســبب ظهــور مواقــع التواصل
االجتماعــي التــي صــارت ُتحتســب
مــن وســائل اإلعــام ،بــل قــد تكون
األقــوى تأثيــرا .فأصبــح هنــاك مــا
يعــرف بصحافــة المواطــن التــي
ِّ
تمكــن أي شــخص -رجــا كان أو

امــرأة -أن يعمــل بالصحافــة ولــو
مــن بــاب الهوايــة .وفــي هــذا
اإلطــار ليــس هنــاك معيــار ضابط أو
مقاييــس اختيــار .ولكن ربمــا أعطى
هــذا المــرأة مســاحة أكبــر للتعبيــر.
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الصحافة اإللكترونية
توحد الصحفيات
ِّ
األفريقيات
رميساء خالبي
تعتقــد كثيــر من الصحفيات األفريقيات أن عملهن اإللكتروني ســاهم في كســر الحدود بينهن
وبيــن العالم ،وأن أصواتهن ســاهمت فــي كثير من األحيان في تحرك فعلي من الســلطات وأصحاب
القرار.

كان وسم (هاشتاغ) «حياة السود مهمة» #BlackLivesMatter
مادة خصبة لكثير من الصحفيات األفريقيات لرصد معاناة
السود ،وفرصة ذهبية لتسجيل وجودهن – رويترز.
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ما قبل
البداية
عندمــا أفــاق العالــم علــى خبــر
مقتــل الصبــي األميركــي ذي
األصــول األفريقيــة ترايفــون مارتين
عــام  ،2011وبينمــا كانــت وســائل
اإلعــام التقليديــة منهمكــة فــي
التواصــل مــع مراســليها وإعــداد
التقاريــر والمــواد اإلخباريــة،
أمــ ً
ا فــي تســجيل الســبق إلــى
المعلومــة ،كانــت كاميــرات
الهواتــف الذكيــة تنقــل الحــدث
مباشــرة مــن المياديــن .وبســرعة
الضــوء ،انتشــرت مقاطــع الفيديــو
المســجلة والصــور الملتقطــة عبــر
وســائل التواصــل االجتماعــي.
وبعــد ســاعات قليلة ،اقتحــم الخبر
األجهــزة اإللكترونيــة الصغيــرة

لســكان القــارة الســوداء ،متجاهــ ً
ا
فــارق الســاعات بيــن القارتيــن!
فــي العــام  ،2014كان عــدد القتلى
الســود علــى يــد الشــرطة قــد
ارتفــع إلــى أربعــة مواطنيــن.
بــدأت شــوارع أميــركا تعــج
بالمتظاهريــن المحتجيــن ،بينمــا
كان حــراك مــن نــوع آخــر يتســع
مــداه علــى مســتوى العالــم.

انتفاضة من نوع
آخر
لقــد تحــول مقتــل الســود
إلــى انتفاضــة شــعبية فــي
القــارة العــذراء؛ علــى مســتوى
العالــم االفتراضــي .كان وســم
(هاشــتاغ) «حيــاة الســود مهمــة»

 BlackLivesMatter#مــادة خصبــة
لكثيــر مــن الصحفيــات األفريقيــات
لرصــد معانــاة الســود ،وفرصــة
ذهبيــة لتســجيل وجودهــن.
«معانــاة الســود هــي معاناتنــا
باألســاس قبــل أن نكــون
صحفيــات» ،بهــذا ع ّلقــت إزيلــدا

دي بريتــو ،وهــي أفريقيــة مقيمــة
بلنــدن وناشــطة علــى مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،مضيفــة
«وجدنــا عزاءنــا كنســاء أفريقيــات
يعشــن فــي أكثــر الــدول دكتاتورية
و ُبعــداً عــن حقــوق اإلنســان،
فــي أفارقــة قتلــوا علــى يــد
شــرطة أكثــر الــدول ديمقراطيــة».
عندمــا ســألتها إن لــم يكــن
المزيــد مــن القتلــى األبريــاء هــو
مــا جنــوه مــن الحملــة ،قالــت:
«علــى العكــس تمامــاً ،أصواتنــا

كصحفييــن إلكترونييــن ونشــطاء
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي،
جعلــت اإلعــام التقليــدي أيضــاً
يركــز اهتمامــه علــى الحــدث ..بعد
ســنتين ،حصلنــا علــى دعــم مــادي
مهــم مــن حــزب المبــادرة النســوية
الســويدي ..أظــن أنهــا ثمــرة
الحــراك اإللكترونــي باألســاس».
لقــد ســاعد نشــاط هــذا
الوســم الصحفيــات األفريقيــات
الضــوء
تســليطهن
فــي
علــى قضايــا لــم تتطــرق لهــا
وســائل اإلعــام التقليديــة.
فوســم «أعيــدوا إلينــا بناتنــا»
مثــ ً
ا،
BringBackOurGirls#
لــم يكــن حملــة لتحريــر 300
تلميــذة مختطفــة فــي شــيبوك
بنيجيريــا فقــط ،بــل انتقــل مــع
التفاعــل الدولــي إلــى صــدارة

األجنــدة السياســية فــي البــاد.
وفــي العــام  ،2015عقــب إصــدار
كتــاب جديــد للكاتبــة النيجيريــة
شــيماماندا نكــوزي ،وجــدت
الناشــطات النســويات فــي
عبــارة الكاتبــة «علينــا جميعــاً أن
نكــون نســويات» ،دعــوة إلــى
حملــة جديــدة علــى مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،ليتصــدر
بعــد بضعــة أيــام وســم «أن
تكونــي امــرأة فــي نيجيريــا»
BeingFemaleinNigeria #
عناويــن الصحــف اإللكترونيــة.

تكسير الحدود،
ولكن!

تعتقــد كثيــر مــن الصحفيــات
األفريقيــات أن عملهــن اإللكترونــي
ســاهم فــي كســر الحــدود بينهــن
وبيــن العالــم ،وأن أصواتهــن
ســاهمت فــي كثيــر مــن األحيــان
فــي تحــرك فعلــي مــن الســلطات
وأصحــاب القــرار .وبحســب مريــم
أوتاهــا الصحفيــة فــي مجموعــة
إذاعــة وتلفزيــون «البــاري» ()RTL
الخــاص بالنيجــر ،فــإن الصحفيــات
«ال يخشــين الصحافــة الرســمية
َّ
خشــيتهن مــن عدســات
بقــدر
الكاميــرات المســتقلة» ،متابعــة
أنهــن «كصحفيــات أفريقيــات،
أصبحنــا أكثــر توحــداً بفضــل
الصحافــة اإللكترونيــة ..لقــد
وفــرت لنــا حريــة لــم تســتطع أي
جهــة أخــرى أن تضمنهــا لنــا».
غيــر أن المتحدثيــن فــي الحــدث
الــذي عقدته لجنــة األمــم المتحدة
المعنيــة بوضــع المــرأة ( )CSWعام
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 2015برعايــة منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة (،)OECD
قالــوا بــأن المــدى الــذي اســتطاعت
مــن خاللــه الصحافــة اإللكترونيــة
أن تغيــر السياســات ،أو أن تكــون
ســبباً فــي اتخــاذ اإلجــراءات
العمليــة؛ مــا زال غيــر واضــح تمامــا.
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«تشــاركنا مــع
المواطنيــن  -كصحفيات
إلكترونيـــــات -حجـــم
التعتيـــــــم الممــارس
علينــا ،فرغــم الجهــود
التــي أنجــزت مــن أجــل
تحريــــر المـــرأة فـــي
النيجــر ،مــا زلنــا نعانــي
مــن االضطهــاد».

أثنــاء دردشــتي مــع إســرائيل
يوروبــا -وهــو كاتــب وصحفــي
ومــدرب تواصــل -قــال إن الصحافــة
اإللكترونيــة فــي أفريقيــا مــا زالــت
ضعيفــة ،وإنه ال يمكنهــا أن تعوض
بــأي حــال مــن األحــوال الصحافــة
التقليديــة« ..بدأنــا نشــاطنا فــي
ســاحل العــاج عــام  ..2006هنــاك
 40موقعــاً إخباريــاً إلكترونيــاً
مســج ً
ال عندنــا ،لكــن أغلــب تلــك
المواقــع توقفــت عــن العمــل».
لكــن إديــث بــرو المدونــة
ســابقاً
ضمــن
والمصنفــة
الشــخصيات الخمســين األكثــر
تأثيــراً فــي ســاحل العــاج ،قالــت
إن التغريــدات حــول الحركــة
النســوية علــى تويتــر ارتفعــت
بنســبة  %300بعــد ثــورة الربيــع
العربــي« ..كنــا نتابــع أخبار النســاء

فــي الوطــن العربــي مــن خــال
المدونــات مــن تلــك البلــدان ..كنــا
ال نكتفــي بالتفاعــل ،بــل إننــا
كنســاء ،كنــا نحــس بالمســؤولية
تجاههــن ،فنشــارك صورهــن فــي
المظاهــرات ،وفــي الســجون،
وفــي المياديــن؛ علــى صفحاتنــا
الشــخصية» .وأضافــت« :كانــت
لــي صديقــة ســورية ..التقينــا
معــاً فــي إحــدى الــدورات حــول
اإلعــام الجديــد بباريــس ..افترقنــا،
واســتمرت عالقتنــا بعــد ذلــك مــن
خــال شاشــتينا الخاصــة علــى
اليوتيــوب ..كنــا نتبــادل قضايانــا
النســوية ونكتــب عنهــا بحمــاس،
ُ
تفاجــأت بخبــر اغتيالهــا
إلــى أن
عشــية أحــد األيــام ..لــم أنــم
أنســها يومــاً».
تلــك الليلــة ،ولــم َ

رقابة
«قانونية»!
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يعــد اإلعــام الجديــد بالنســبة
لكثيــر مــن الصحفيــات فــي
أفريقيــا ،أســرع الوســائل للوصــول
إلــى المعلومــة ،وإيصالهــا.

منتدى الصحافة اإللكترونية بساحل العاج برعاية منظمة
أكينديوا غير الحكومية  -الجزيرة.

أثناء فعاليات الدورة التدريبية للصحافة اإللكترونية
بأبيدجان بساحل العاج  -الجزيرة – رويترز.
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السنة الثانية  -ربيع ٢٠١٧

الورشة الختامية لمنتدى االتصال والتواصل بساحل العاج .
بتدريبهن جين باتريك إيهومان  -الجزيرة.
قام
َّ
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ففــي النيجــر مثــ ً
ا ،وحيــث إن
نصــف ســكان البــاد تحــت عتبــة
الفقــر ،فــإن اقتنــاء هاتــف ذكــي
مــن إحــدى الشــركات الهنديــة أو
عــد
الصينيــة األكثــر رواجــاً هنــا ُي ُّ
ِّ
جــل
نعمــة كبيــرة ،أمــام عجــز
األســر عــن اقتنــاء جهــاز تلفــاز
أو حتــى الوصــول إلــى الصحــف
الورقيــة التــي ينحصــر توزيعهــا
علــى المــدن الرئيســية ،فضــ ً
ا
عــن المذيــاع الــذي ال تغطــي
تردداتــه كل المناطــق،
أغلــب ُّ
وفــق أوســمان رحامــا -وهــي
صحفيــة مســتقلة أسســت
”Soleil
«Levent
مجموعــة
لالتصــال والتواصــل فــي نيامــي-
التــي أكــدت أن أخبارهــم اقتحمــت
أخبارنــا فــي أشــد المناطــق عزلــة.
أثنــاء االنتخابــات الرئاســية فــي
مايو/أيــار  2016بالنيجــر ،أوقفــت
الحكومــة تطبيــق الواتســآب،
مدعيــة أنــه كان يؤثــر علــى
مســار الديمقراطيــة ،ويعرقــل
االنتخابــات .وفــي تقريــر للصحفــي

النيجــري هارونــا مومونــي،
كتــب أن النســاء اســتفدن مــن
التطبيــق «إلثــارة الفتــن» ،وأن
أجهــزة الحكومــة االســتخباراتية
عشــرات
صــد
ر
اســتطاعت
المهينــة لرجــاالت
المحادثــاث ُ
سياســية كان مصدرهــا نســاء.
لكــن أوســمان تحكــي أن الحكومــة
أغلقــت التطبيــق مــرة أخــرى بعــد
انقــاب  2010وأن الســبب لــم يكــن
اســتعمال النســاء «غيــر األخالقــي»
للتطبيــق ،بــل بهــدف إبعــاد أكبــر
قــدر ممكــن مــن المواطنيــن عــن
صــوت المعارضــة ،حيــث كان أعضــاء
األحــزاب المعارضــة يســتعملون
الصحافــة اإللكترونيــة كمنصــة
وحيــدة لهــم للوصول إلــى الجمهور.
وبغــض النظــر عــن مــدى صــدق
المعلومــة ،فــإن حجــم تبــادل
الرســائل السياســية بيــن النســاء
عبــر الواتســآب ،كان قــد وصــل
إلــى حــد ال يمكــن تجاهلــه..
«كانــوا يغلقــون تطبيقــاً ،فيظهــر
تطبيــق آخــر» ،والــكالم ألوســمان..

«لقــد تشــاركنا مــع المواطنيــن
كصحفيــات إلكترونيــات -حجــمالتعتيــم الممــارس علينــا ،فرغــم
الجهــود التــي أنجــزت مــن أجــل
تحريــر المــرأة فــي النيجــر ،مــا زلنــا
كصحفيــات نعانــي مــن االضطهاد».
وتشــتكي صحفيــات كثيــرات مــن
القوانيــن «غيــر العادلــة» فــي
كثيــر مــن الــدول األفريقيــة .ففــي
روانــدا مث ـ ً
ا ،مــا زالــت الصحفيــات
ال يتمتعــن بحقهــن فــي إجــازة
ـددن بفصلهن إن
األمومــة ،بــل و ُيهـ َّ
تغيبــن .كانــت هنــاك حــاالت قليلة
ُســجلت لصحفيــات اســتفدن مــن
إجــازة األمومــة ،لكنهــن اعترفــن
أنهــا كانــت إجــازة غيــر مدفوعــة.

حرية
أكثر قلي ً
ال
فــي الذكــرى األولــى لالحتفــال
بمناســبة حريــة الصحافــة فــي
النيجــر عام  ،2014شــاركت المقدمة
التلفزيونيــة نفيســة أمــادو قصتها

أمــام عشــرات الحاضريــن فــي قصــر
المؤتمــرات بعــد تجربــة أربــع
ســنوات« ..صبيحــة تقديمــي
لملفــي فــي مكتــب الوظائــف،
ألقــى موظــف المكتــب نظــرة
علــى طلبــي وســألني :هــل أنــت
متأكــدة مــن اختيــارك؟ أجبتــه:
نعــم ..إنــه حلمــي ،فقــال لــي:
ُ
لكنــت
لــو كانــت ابنتــي مكانــك
ُ
ولفضلــت جلوســها
رفضــت األمــر،
فــي المنــزل علــى العمــل فــي
التلفزيــون» ..مســتذكر ًة تلــك
البدايــات تقــول أمــادو «ح ّتــى
اليــوم الــذي أعلنــت فيــه نتيجــة
ُ
كنــت
قبولــي كمقدمــة أخبــار،
أســأل نفســي مســتحضرة كالم
ُ
ارتكبــت خطــأ
الموظــف :هــل
باختيــاري هــذه الوظيفــة؟».

النســاء ،حيــث تــردف أوســمان أن
«حقــوق المــرأة ليســت هديــة
أو صدقــة» ،كمــا أن المجتمــع
النيجــري «غــارق فــي اعتبــارات
دينيــة إســامية بحتــة ..أعتقــد
أن هــذا هــو أكبــر العقبــات
أمــام تمكيــن المــرأة النيجريــة».

تحرش..
أون الين
فضــ ً
ا عــن نظــرة المجتمــع
الدونيــة لهــن ،تواجــه صحفيــات

نيجريــات كثيــرات أثنــاء ســاعات
ـي يفضلــن الصمــت
دوامهــن مآسـ َ
عنهــا مقابــل مواصلــة العيــش،
فخلــف كل صحفيــة عائلــة
كبيــرة تنتظــر نهايــة كل شــهر
«عليــك
حصتهــا مــن الراتــب..
ِ
أن تكونــي ذكيــة ،قــد تصبــح
حياتــك مهــددة بســبب دفاعــك
عــن نفســك» .وتضيــف الصحفيــة
مريــم عبــدو «أحيانــاً تكونيــن
مخيــرة بيــن قبــول دعــوة مواعــدة
ومعلومــة ..تكونيــن مطالبــة
بكتابــة تقريــر ،ثــم تتفاجئيــن
بــأن حصولــك علــى المعلومــات
اســتجابتك
بمــدى
رهيــن

وعــن الدعــم المعنــوي للصحفيات،
تعتقــد أمــادو أنــه «نحــن النســاء ال
ندعــم بعضنــا ..وباســتثناء رابطــة
المهنييــن لالتصــاالت ( ،)APACال
توجــد أي جهــة تعنــى بدعمنــا».
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بالنظــر إلــى األرقــام الــواردة
بخصــوص حريــة الصحافــة فــي
القــارة الســمراء ،يظهــر أن دول
غــرب أفريقيــا تعانــي مــن «وضــع
صعــب» حســب إحصائيــات
«مراســلون بــا حــدود» ،تليهــا
دول شــرق أفريقيــا ،التــي تعانــي
مــن «وضــع خطيــر جــدا».
لكــن النيجــر كانــت اســتثناء فــي
الســنوات األخيــرة ،فبعــد انتخــاب
الرئيــس محمــدو إيســوفو عــام
 ،2012أصبحــت البــاد تتفــوق
علــى معظــم دول أوروبــا
الشــرقية فــي مؤشــر الحريــة.
غيــر أن قيــوداً مــن نــوع آخــر
كانــت حجــر عثــرة فــي طريــق
ممارســي هــذه المهنــة ،وخصوصـاً

المدونة والناشطة الحقوقية نينا نواكانما ،أثناء افتتاحها
لمؤتمر  ،Egdarالمؤرخ بـ  4مارس/آذار .2017
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لالبتــزازات ..الوضــع ليــس ســه ً
ال».
غيــر أن فضــاء الصحافــة اإللكترونية
ُ
يخــل فــي المقابــل مــن
لــم
التحرشــات واالبتــزازات والتهديدات
وممارســة الضغــط النفســي
علــى كثيــر مــن الصحفيــات.
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«بــا شــك أنــه كان فضــاء رائعــاً
لنــا لعــرض آرائنــا بحريــة أكثــر،
لكنــه فــي الوقــت نفســه ،كان
ســيفاً ذا حديــن ..فكثيــر مــن
الصحفيــات تحولــت أيامهــن
إلــى كوابيــس وهــن يتعقبــن
بشــكل مســتمر أي تعليــق مزعــج
علــى تقاريرهــن ليقمــن بمســحه،
ناهيــك عــن حظــر األشــخاص
المشــبوهين أو تغييــر عناوينهــن
اإللكترونيــة عندمــا يتلقيــن
رســائل تهديديــة مــن أشــخاص
محدثتنــا
مجهوليــن» ،بحســب
ّ
عبــدو التــي تابعــت قائلــة «لكــن
تلــك الحلــول الترقيعيــة كانــت
تســد -إلــى حــد مــا -البــاب أمــام
المســتفيدين مــن إبقائنــا فــي
الزاويــة المظلمــة مــن الصــورة».
لقــد ســاعد اإلعــام الجديــد بــا
شــك الصحفيــات األفريقيــات فــي
إيصــال مشــاكلهن الحساســة،
كمــا خلقــت النقاشــات المهتمــة
بالحركــة النســوية نســبة مــن
الوعــي ،تــرى كثيــر مــن الناشــطات
أنهــا ال تقــدر بثمــن أمــام مــا جنته
الحــركات النســوية الكالســيكية.
«كنــا نبــث قصصنــا تحــت أســماء
مســتعارة فــي البدايــة»ّ ..
وضحــت
المدونــة بيلينــدا أوتيــس مــن
جنــوب أفريقيــا« ..لكــن اآلن،
المدونــات
يوجــد الكثيــر مــن
ِّ
الالتــي ينشــرن علــى صفحاتهــن
الخاصــة يومياتهــن ،ويتشــاركن
مــع بقيــة النســاء وجهــات النظــر..
ففــي الماضــي كان حديثنــا عــن
التحــرش يعــد حديثــاً محرمــاً».

السنة الثانية  -ربيع ٢٠١٧

بداية
القصة
فــي مطلــع العــام  ،2011أســس
شــباب نيجــري متحمــس -كان
معظمــه مــن النســاء الناشــطات-
شــبكة المهنييــن للصحافــة
اإللكترونيــة ( ،)RPPNLقــام
بتدريبهــم جيــن باتريــك مديــر
ومؤســس أكوانــدا ،وهــي منظمــة
غيــر حكوميــة تعنــى بالتعليــم
وحقــوق اإلنســان واإلعــام الجديد.
مريــم عبــدو التــي كانــت جــزءا
مــن تلــك المجموعــة ،تخبرنــا
أنهــم «كانــوا قرابــة  30شــخصاً
أغلبهم نســاء صحفيات وناشــطات
مهتمــات ،وقــد قمنــا فــي ورشــة
اليــوم األخيــر بتأســيس موقــع
إلكترونــي (.”)Nigerenligne.net
اســتطاعت شــبكة المهنييــن
للصحافــة اإللكترونيــة أن تحصــل
علــى ترخيــص قانونــي عــام
 ،2012وبعــد ذلــك لــم يعــد
ُيســمع عــن المجموعــة أي خبــر..
أغِلــق الموقــع وتفــرق الجميــع.
لــم يكــن فشــل تجربــة الشــبكة
بســبب محدوديــة فــرص الوصــول
إلــى التكنولوجيــا ،أو عــدم
القــدرة علــى االســتفادة مــن
وســائل اإلعــام االجتماعيــة ،كمــا
تشــير أبحــاث منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة ،بــل كان
جليــاً أن الســبب يرجــع إلــى
الرقابــة المفروضــة مــن الحكومــة..
تشــدد علــى إصــرار
لكــن عبــدو
ّ
الصحفيــات النيجريــات بالقــول
«أمامنــا معركــة كبيــرة حتــى
نتحــدث عــن حريــة الصحافــة
فــي النيجــر ..لكــن علينــا مواصلــة
القتــال حتــى نيــل مطالبنــا».

المولود
الجديد
تــرى كثيــر مــن الصحفيــات
اإللكترونيــات في أفريقيــا أن عملهن
جلب للقــارة دعماً واهتمامـاً دولي ْين..
«علينــا أن نعتــرف بــأن صــوت المرأة
أصبــح أكثــر وضوحــاً مــن أي وقــت
مضــى»ّ ،
أكــدت المدونــة أوتيــس.

وكــذا تعزيــز وجودهــا فــي وســائل
اإلعــام ..انتهــى المؤتمــر ليبــدأ
جيــل المنصــات اإللكترونيــة.

ليست
النهاية

فــي إطــار االحتفــال باليــوم
العالمــي لحقــوق المــرأة ،ضمــت
مدينــة مراكــش المغربيــة يــوم 8
مــارس/آذار  2017فعاليــات المنتدى
األول للصحفيــات األفريقيــات
( ،)Les Panafricainesالــذي
نظمتــه لجنــة المناصفــة والتنــوع
بالقنــاة الثانيــة وراديــو دوزيــم.

وســعى المنتــدى الذي ضــم تجمعاً
نســائياً لـــ 27دولة أفريقيــة ،بينهن
الصحفيــات اإللكترونيــات ،إلــى ربط
الجســور بيــن مختلــف وســائل
اإلعــام ،عبــر تســهيل تبــادل
الخبــرات بيــن صحفيــات التلفــزة
واإلذاعــة والجريــدة والمجلــة،
وبيــن الصحفيــات اإللكترونيــات.

فــي العــام  ،2015أعلنــت مؤسســة
إعالم المــرأة الدوليــة ( )IWMFدعمها
للصحفيــات األفريقيــات فــي مناطق
الحروب والصراعــات ،وكذلك المناطق
التــي تعانــي مــن عــدم اســتقرار
سياســي .وقالــت المنظمــة إنهــا
ســتدرب الصحفيــات وســتزودهن
ِّ
بالمعــدات الالزمــة لتأميــن وصولهن
إلــى األماكــن الخطــرة لرصــد الحــدث،
مشــيرة إلــى التزامهــا بخطتها حتى
نهايــة العــام  .2018وقــد شــمل
الدعــم صحفيــات أفريقيــا الوســطى
وروانــدا وجنــوب إفريقيــا وتنزانيــا.
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وعــن خدمــة الفيديــو فــي مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،تحكــي
«أصبحــت تريــن تفاعــل
أوتيــس:
ِ
الجمهــور العــادي مــع الحــدث..
علينــا أال ننســى أن نســاء األريــاف
يفتقــدن فرصــة التعليــم ،لكنهــن
تحولــن اآلن إلــى صحفيات بجــدارة».
وكانــت ورقــة بحثيــة صــادرة
عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة قــد أوصــت بزيــادة
فــرص وصــول المــرأة إلــى
التكنولوجيــا ،وتســهيل مشــاركتها
فــي وســائل اإلعــام المختلفــة.
كمــا أن قــادة المؤتمــر العالمــي
الرابــع للمــرأة المنعقــد فــي بكيــن
عــام  ،1995اتفقــوا علــى ضــرورة
زيــادة تمثيــل المــرأة فــي صنــع
القــرار علــى جميــع المســتويات،

صحفية من النيجر خالل إحدى التغطيات عام  2013في مدينة
نيامي ،حيث ارتفع مؤشر الحرية بعد انتخاب الرئيس محمدو
إيسوفو عام  ،2102تصوير أوتي غرابوفسكي – غيتي.
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السنة الثانية  -ربيع ٢٠١٧

إيرانيات يف ميدان
التصوير الصحفي
فرح الزمان شوقي

إبــان الحــرب العالمية الثانيــة ُفتحت أبواب البالد أكثر أمام األجانب ،فحملت ســتينيات
القــرن الماضــي التغيير الذي أدخل اإليرانيــات عالم التصوير الصحفي بشــكل حقيقي ،بعد
أن كان يقتصــر علــى تصوير العائــات والمناظر الطبيعية وجوانــب الحياة االجتماعية.
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ليــس ســهال أن تكــون المــرأة
صحفيــة فــي أماكــن كثيــرة،
ولكــن األصعــب أحيانــا أن تقــرر
حمــل الكاميــرا بنفســها أو أن
تعمــل كمصــورة فــي الميــدان..
واقــع ال يمكــن تجــاوزه فــي كثيــر
مــن البلــدان وفــي عــدد مــن
المجتمعــات ،وهــذه المعادلــة قــد
تكــون نســبية فــي بلــد كإيــران،
البلــد الــذي اســتطاعت مصوراتــه
أن يقفــن خلــف العدســات منــذ
عقــود طويلــة ،وقــد هيــأت لهــن
الظــروف االجتماعيــة والتاريخيــة
فرصــة التقــدم فــي هــذا المجــال.
يســتطيع أي صحفــي قــادم مــن
خــارج إيــران أو يعيــش داخلهــا،
أن يالحــظ تواجــد المصــورات
وبكثــرة فــي أي تغطيــة خبريــة،
إمــا للتصويــر الفوتوغرافــي أو
الفيديــو ..كثيــرات احترفــن
التصويــر بالحصــول علــى شــهادات
مــن معاهــد فنيــة ،إلــى جانــب
الدراســة فــي كليــات قــد ال
تمــت إلــى الصحافــة أو الفنــون
بصلــة ..وكثيــرات أيضــا يفضلــن
التخصــص فــي التصويــر الوثائقــي،
حالهــن كحــال مصــورات اســتطعن
الوقــوف خلــف العدســة قبــل
عقــود ،فإيــران بلــد كبيــر وفيــه
مــن القصــص والحكايــا االجتماعيــة
الكثيــر ،وهــو مــا يمكــن للصــورة أن
تنقــل تفاصيلــه وجمالياتــه.

بداية الحكاية
ستاره جيريامي ،مصورة هيئة اإلذاعة والتلفزيون ،محمية
قزوين البيئية ،إيران.

عمــر فــن التصويــر الفوتوغرافــي
فــي إيــران يزيــد عــن  ١٦٠عامــا،

فقــد دخلــت كاميــرات التصويــر
إليهــا قادمــة مــن بريطانيــا
العظمــى وروســيا ،وحملهــا
مستشــارون وعســكريون أوروبيــون
كانــوا يتــرددون مــرارا علــى
طهــران ..وصلــت أوالهــا فــي عهــد
محمــد شــاه ،ملــك القاجارييــن
الــذي حكــم البــاد بيــن عامــي
 ١٨٣٤و ،١٨٤٨ليزيــد عددهــا أكثــر
فــي عهــد خلفــه ناصــر الديــن
شــاه ،الــذي فتــن بالتصويــر حيــن
كان فــي باريــس ،وأحضــر العــدة
بنفســه إلــى إيــران ،واحتــرف
التصويــر وطباعــة الصــور ،بــل
وقــدم مجموعــة صــور للملكــة األم
وللحريــم فــي قصــره الملكــي مــن
األميــرات والجاريــات ،لتظهــر المــرأة
للمــرة األولــى أمــام الكاميــرا فــي
عهــده ،ولتقــف خلــف عدســتها
لتلتقــط الصــور بنفســها بعــد
ذلــك.
ِعــزت الملــوك -الملقبــة بأشــرف
الســلطنة -هــي أولــى المصــورات
اإليرانيــات ،وكانــت مــن الحاشــية
الملكيــة فــي العصــر القاجــاري،
وتعلمــت التصويــر مــن األميــر
محمــد ميــرزا ،وجلســت أمــام
الكاميــرا بعــد أن حصلــت علــى
اإلذن مــن ابنــة ناصــر الديــن شــاه
وصورهــن
المســماة تــاج الســلطنةُ ،
موجــودة حتــى اليــوم فــي قصــر
غلســتان بطهــران.
ّ
هــن
ســيدات الطبقــة المرفهــة
مــن جلســن أمــام الكاميــرات أوال،
فــي وقــت لــم تقــدر كثيــرات على
فعــل األمــر ذاتــه إن كان المصــور
رجــا ،ففتــح هــذا األمــر الفرصــة
لتتعلــم نســاء أخريــات التصويــر
علــى يــد آبائهــن أو أزواجهــن مــن

المصوريــن ،ومنهــن أمينــة زمــان
وعزيــز جان/عزيــزة جــان ،بنــات
المصــور ميــرزا حســن خــان ،حيــث
بــدأن التصويــر فــي ســن الحاديــة
عشــرة ،وهـ ّ
ـن مــن المنطقــة التــي
تســمى اليــوم محافظــة فــارس
الواقعــة جنوبــي إيــران .وعملــت
مانيــا بجاميــان مــع زوجهــا فــي
تبريــز إبــان العهــد القاجــاري أيضــا،
وأصبحــت طاهــرة مملكتــي زوجــة
مــا شــاء اهلل غنجــوي خــان ،أول
مــن التقطــت صــورا فوريــة ،وأدارت
بنفســها فــي كرمــان أول أســتديو
تصويــر افتتحتــه عــام .١٩٣١
ومــع مــرور الوقــت أخــذ التصويــر
الفوتوغرافــي فــي إيــران طابعــا
توثيقيــا ،لتنقــل صــور ذاك الزمــان
شــكل الواقــع االجتماعــي ،وهــو
مــا جعــل بعضهــن يلتقــط صــورا
توصــف اليــوم بالوثائقيــة.
إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة
فتحــت أبــواب البــاد أكثــر أمــام
األجانــب ،فحملــت ســتينيات القرن
الماضــي التغييــر الــذي أدخــل
ـم التصويــر الصحفــي
اإليرانيــات عالـ َ
بشــكل حقيقــي ،بعــد أن كان
يقتصــر علــى تصويــر العائــات
والمناظــر الطبيعيــة وجوانــب
الحيــاة االجتماعيــة ،وأصبحــت
ســودابه قاســملو أول مصــورة
صحفيــة إيرانيــة زودت الصحــف
المحليــة بصورهــا .وتعلمــت
اإليرانيــات خــال الســبعينيات في
كليــات الفنــون التــي افتتحــت في
طهــران ،وبــات التصويــر الخبــري
والصحفــي متاحــا لكثيــرات،
وليــس فقــط لمــن تبناهــن أحــد
المصوريــن المعروفيــن.
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أثــرت الثــورة اإلســامية اإليرانيــة
التــي خلعــت الشــاه البهلــوي عــام
 ١٩٧٩علــى كل جوانــب الحيــاة،
لكــن تفاصيــل الحــراك انعكــس
إيجابــا علــى التصويــر الفوتوغرافي
الصحفــي بالــذات ،فأصبــح التصويــر
التوثيقــي مهمــا لــكل مــن امتلــك
كاميــرا فــي منزلــه ،وتح ّيــن
المصــورون والمصــورات الفرصــة
فــي الشــارع ليوثقــوا كل لحظاتهــا،
وســطع نجم هنغامه جاللــي ورعنا
جــوادي خالل تلــك الفتــرة ،وطبعت
أعمالهمــا فــي صحــف ومجــات
كثيــرة .ومــع أن انتصــار الثــورة أثــر
ســلبا علــى الفنــون عامة لســنوات
بســيطة ،فإنــه تــم افتتــاح عــدد
مــن الجامعــات التخصصيــة بعدهــا،
ودشــن الفنانــون نقابــات واتحادات
ومــدارس خاصــة بفــن التصويــر،
فوصــل التصويــر الصحفــي بالــذات
الــذي هيــأت لــه الثــورة أرضيــة
قويــة إلــى ذروتــه فــي ســنوات
الحقــة ،واحتلــت المــرأة مكانــة
هامــة فيــه رغــم أن الصعوبــات
ُت ِّ
عقــد عليهــا مهامهــا كمــا تقــول
بعضهــن.

تحديات ومحددات
يوجــد فــي إيــران اليــوم قرابــة
 ٧٢ألــف وكالــة وموقــع إخبــاري
بحســب وزارة الثقافــة واإلرشــاد،
فيهــا العديــد مــن المصــورات
الالتــي يقفــن جنبــا إلــى جنــب
مــع زمالئهــن الرجــال ،وتختلــف
المهــام الموزعــة بينهــم بحســب
مكانهــا وصعوباتهــا.

السنة الثانية  -ربيع ٢٠١٧

تقــول مصــورة وكالــة «مهــر»
لألنبــاء ليــا قــدرت اللهــي إنهــا
احترفــت التصويــر منــذ خمــس
ســنوات ،وعملــت مــع شــبكة
«ســي.أن.أن» األميركيــة ووكالتــي
فــارس ومهــر اإليرانيتيــن ،وهما من
أهــم الــوكاالت المعتمــدة محليــا،
وتعتبــر أن التصويــر الصحفــي
لــه قواعــد صارمــة تعتمــد علــى
تعلــم أســس وقواعــد التصويــر
الفوتوغرافــي ،وهــذا مــا يســاعد
أيضــا علــى احتــراف التصويــر
الوثائقــي الــذي تركــز عليــه أكثــر
فــي الوقــت الراهــن ،حتــى خــال
عملهــا مــع الوكالــة.
تــرى قــدرت اللهــي أنــه رغــم كل
مــا حققتــه المصــورة اإليرانيــة،
فــا تــزال هنــاك مســافة بينهــا
وبيــن الرجــل الــذي يعمــل فــي
ذات المجــال ،وتقــول إن المجتمــع
اإليرانــي فــي بعــض المناطــق لــم
ـد وجــود امــرأة مصــورة
يتقبــل بعـ ُ
تغطــي مراســمهم أو األحــداث
التــي تجــري قريبــا منهــم .وتضيف
أن عــدد المصــورات أقــل ممــا يجب
أن يكــون عليــه ،وتعــزو األمــر إلــى
عــدم دعــم هــذه المهنــة ،ووجــود
صعوبــات عديــدة تجعــل كثيــرات
يبتعــدن عــن الســاحة الصحفيــة
والعمــل بشــكل منفــرد ،ال مــع
وكاالت ومواقــع إخباريــة.
مــع ذلــك ،تصــف قــدرت اللهــي
التصويــر الصحفــي بالممتــع،
حتــى وإن كان خطيــرا فــي بعــض
األحيــان ،وتتقاطــع معهــا مصــورة
صحيفــة «اعتمــاد» اإلصالحيــة
صبــا طاهريــان ،التــي تــرى أن
الصعوبــات التــي تواجــه المــرأة
المصــورة هــي ذاتهــا التــي تواجــه
النســاء اإليرانيــات فــي حياتهــن

اليوميــة.
وتذكــر طاهريــان أن المصوريــن
الرجــال يســتطيعون التجــول فــي
الشــوارع حتى فــي أوقــات متأخرة،
والتقــاط صــور مــن أي مــكان حتــى
إن لــم يكــن آمنــا ،وحتــى إن كانــوا
يحملــون كاميــرات باهظــة الثمــن،
وهــو مــا قــد يعرضهــم أحيانــا
للســرقة ،لكــن األمــر ليــس ســيان
بالنســبة للنســاء ،حيــث ســيكون
األمــر أخطــر عليهــن ،خاصــة إن
كانــت المصــورة لوحدهــا.
تــرى طاهريــان أن المحــددات
التــي تخلقهــا األعــراف فــي
ّ
تعقــد
بعــض المناطــق قــد
عمــل المصــورات أكثــر مــن بعــض
القوانيــن الرســمية .فقبــل ســبع
ســنوات ،كان عليهــا تصويــر
مراســم «بيــر شــاليار» الكرديــة في
إحــدى قــرى محافظــة كردســتان..
تقــول إن النظــرات نحوهــا كانــت
ّ
تعقــد العمــل ،ومــع ذلــك اقتربــت
والتقطــت صورهــا ،ليصبــح
األمــر فــي الوقــت الراهــن عاديــا
بالنســبة ألهالــي تلــك القريــة،
حيــث تذهــب عديــدات لتصويــر
ذات المراســم كل عــام.
تتمنــى طاهريــان أن تلتقــط
صــورا صحفيــة ألي مــكان تريــده،
وأحيانــا يكــون الحلــم صعبــا ،فقــد
اســتطاعت أن تدخــل ملعــب آزادي
لكــرة القــدم مــرة واحــدة خــال
حياتهــا المهنيــة ،ألن دخــول
اإليرانيــات للمالعــب ممنــوع،
وهــي التــي ذهبــت لتصويــر
جنــازة انطلقــت مــن هنــاك لالعــب
والمــدرب اإليرانــي المعــروف ناصــر
حجــازي ..تقــول إنهــا تتمنــى أن
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هانية رشيدي ،خالل تصويرها مراسم عزاء عاشوراء في خ ّرم
أباد ،إيران.
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عرس في راز وجرغالن في خراسان شمالي بإيران .المصورة
ليال قدرت اللهي.
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تلتقــط صــور المباريــات والجمهــور
الــذي يشــجع فريقــه ويغضــب
مــن فــوز الفريــق اآلخــر ،وتــرى أن
الطريــق مــا زال طويــا لتكتمــل
تجربــة المــرأة المصــورة فــي إيــران.
ورغــم وجــود كثيــرات منهــن
يعملــن خــال التغطيــات الصحفية
الداخليــة المتنوعــة ،فــإن عــدد
المصــورات ممــن يغطيــن مناطــق
الحــروب فــي الخــارج شــحيح ،ومــع
ذلــك لــم َيغبــن عــن هــذا الميــدان،
وإحداهــن مهديــة ميــر حبيبــي
المولــودة عــام  ،١٩٨٢فهــي مصــورة
شــابة كتبــت قصتهــا فــي إحــدى
الصحــف اإليرانيــة ،حيــث بــدأت
العمــل لكســب قوتهــا فــي ســن
صغيــرة بعــد أن خســرت والدتهــا
ومــن بعدهــا أختهــا ..تعلمــت
التصويــر خــال عملهــا فــي أحــد
األســتديوهات ،وقــررت أن تقتــرب
أكثــر مــن النــاس وقصصهــم،
وخاصــة أولئــك الذيــن يحيــط
بهــم المــوت ،كمــا أحــاط بهــا منــذ
نعومــة أظفارهــا ..لــم تجــد مــن
يدعمهــا أو يرســلها فــي مهمــة
رســمية لتغطيــة مناطــق الحــروب،
فقــررت أن تــؤرخ مــا يحــدث فــي

صــور فوتوغرافيــة كانــت الســبب
فــي شــهرتها رغــم الصعوبــات..
أفغانســتان كانــت محطتهــا
األولــى ،وهــي التــي لــم تعتــد
صــوت القذائــف وال رائحــة البــارود،
تــردد علــى مســمعها جملــة
«مــا الــذي تفعلــه فتــاة هنــا؟»
أكثــر مــن مــرة ،التقطــت صــورا
لتفجيــرات وأرســلتها إلــى وكاالت
لــم تتــردد فــي نشــرها ،وعــادت
لزيــارة أفغانســتان مجــددا لتكمــل
مجموعتهــا الصوريــة ،ومــن بعدهــا
ذهبــت إلــى الصومــال وإلــى
ســوريا التــي دخلتهــا مــن الحــدود
التركيــة رغــم التحديــات.
تعمــل إيرانيــات أخريــات لصالــح
وكاالت وتلفزيونــات أجنبيــة،
ويقمــن بتصويــر الفيديــو،
ويعملــن أيضــا فــي هيئــة اإلذاعــة
والتلفزيــون ،لكــن قليــات فقــط
يقفــن خلــف عدســات كاميــرات
البــث المباشــر.
فــازت المصــورات اإليرانيــات
بجوائــز عديــدة وخاصــة مصــورات
الفوتوغــراف ،منهــن زهــرة صابــري

التــي حصلــت علــى جائــزة صــور
الصحافــة العالميــة ،فنالــت
الجائــزة الثالثــة عــن فئــة صــور
الحيــاة اليوميــة العــام الماضــي،
وهــي التــي تعمــل أيضــا لصالــح
وكالــة مهــر لألنبــاء .وتــم اختيــار
مجموعــة ســهيال صنــم نــو مؤخــرا
لتكــون واحــدة مــن بيــن عشــر
مصــورات ســتعرض أعمالهــن
الفوتوغرافيــة فــي عــدة دول،
مــن قبــل المؤسســة المشــرفة
علــى الجائــزة الدوليــة للمصــورات
ومقرهــا فــي فرنســا.
فــي إيــران نفســها ،أقيــم
معــرض جماعــي بمشــاركة ١٧
مصــورة صحفيــة تحــت عنــوان
«الفصــل الثامــن» ،وهــو الــذي
يقــدم رؤيتهــن للهويــة النســوية
وللمســاواة .وقبــل أشــهر قليلــة
أقــام المصــور أميــر حســين
حشــمتي معرضــا ضــم أبــرز أعمــال
 ٢٦مصــورة إيرانيــة مــن ثالثــة
أجيــال ..كل هــذا االهتمــام مــا زال
محفوفــا بالكثيــر ممــا قــد ُيعقــد
أحــام عديــدات.

غرافيتي وسط طهران من تصوير رحاب هومافندي ،إحدى
المصورات الصحفيات اإليرانيات – رويترز.

راضيه عليبور ،مصورة غرفة التجارة في
إيران ،تصور طبيعة مازندران ،إيران.
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ستارة جيرياني ،هيئة اإلذاعة والتلفزيون
اإليراني ،نبع سورت ساري .إيران.
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أول مــا يمكــن توقعــه أن المــرأة
فــي اإلعــام الفرنســي تتمتــع
بحقــوق كثيــرة ،وربمــا معظــم
الحقــوق .يأتــي هــذا مــن ســمعة
فرنســا فــي هــذا المجــال ،ومــن
مالحظــة حضــور النســاء الكثيــف
علــى الشاشــة الصغيــرة ،إذ يبــدو
مــن الوهلــة األولــى لمتابعــي
المحطــات الفرنســية ســواء أكانــت
حكوميــة أو خاصــة ،إخباريــة أو
عامــة ،أن المــرأة تحتــل موقعــا
بــارزا علــى الشاشــات .هــذا انطبــاع
عــام مســتمر وليــس أوليــا فقــط.
لكــن ،ثمــة مــن ال يوافــق تمامــا
علــى هــذه االنطباعــات أو
التوقعــات ،ويؤكــد أنــه مــا زال
علــى اإلعــام الفرنســي بــذل
المزيــد مــن الجهــود للوصــول إلــى
المســاواة الكاملــة بيــن المــرأة
والرجــل فــي نســبة التواجــد

علــى موجــات األثيــر وشاشــات
التلفزيــون.
يوجــد فــي فرنســا مــا تطلــق
عليــه الصحافــة دعابــة «شــرطي
الســمعي المرئــي» ،ويقصــد بــه
المجلــس األعلــى للســمعي البصري
الــذي يراقــب البــث التلفزيونــي
واإلذاعــي ليتحقــق مــن مــدى
التزامــه بتشــريعات محــددة .يجــب
االنتبــاه هنــا أن الرقابــة ال تعنــي
التدخــل فــي كل شــاردة وواردة
كمــا هــو متــداول فــي بلــدان
كثيــرة بشــكل مبالــغ بــه فــي
شــتى أنحــاء العالــم ،العربــي منــه
خاصــة .ولــو ألقينــا نظــرة علــى
أهــداف هــذا «الشــرطي» كمــا
يعلنهــا ،لوجدنــا أن أولهــا هــو
«ضمــان حريــة الســمعي البصــري
بفرنســا» ،ويضــاف إلــى ذلــك
العمــل علــى تمثيــل متــوازن فــي

اإلعــام لتعــدد اآلراء السياســية
وتنظيــم إجــراءات الحمــات
االنتخابيــة مــن حيــث احتــرام حــق
المرشــحين فــي ظهــور إعالمــي
متســاو.
يحــرص المجلــس أيضــا علــى
توخــي الدقــة فــي المعلومــات
اإلخباريــة التــي يبثهــا كل مــن
التلفزيــون واإلذاعــة ،إضافــة إلــى
ضمــان حقــوق المشــاهد واحتــرام
ّ
يحــض
الكرامــة اإلنســانية ،كأن
مثــا علــى عــدم ظهــور الصــور
الصادمــة مثــل الجثــث المحروقــة
وأشــياء مــن هــذا القبيــل ،ومــع
كل هــذه المهــام ال ينســى مهمــة
الحفــاظ علــى اللغــة والثقافــة
الفرنســيتين.
ومنــذ ســنتين أضيــف إلــى كل هذه
األهــداف قــرار اتخــذه المجلــس
بهــدف الوصــول إلــى مســاواة

تحتل المذيعة ومقدمة البرامج في مجال الرياضة ما نسبته
 %71من الظهور النسائي في اإلعالم الفرنسي .باريس،
فرنسا .تصوير :جاكي نيجيلين  -رويترز.
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حقيقيــة بيــن المــرأة والرجــل فــي
اإلعــام ،حيــث طلــب مــن كافــة
المحطــات التلفزيونيــة واإلذاعيــة
الفرنســية تقديــم تقاريــر تحــوي
مؤشــرات علــى كميــة ونوعيــة
َّ
كــن
تمثيــل المــرأة فيهــا ،ســواء
إعالميــات عامــات أو ضيفــات
فــي برامــج وخبيــرات وسياســيات.
كمــا دعــا إلــى تقديــر درجــة
نمطيــة صــورة المــرأة فــي برامــج
المحطــات ،ومــدى تطابقهــا مــع
ســعي المجلــس الدائــم للتخلــص
مــن نمطيــة النظــرة نحــو النســاء
ومــن األفــكار المســبقة ذات
المنحــى الذكــوري.
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اتخــذ المجلــس هــذا اإلجــراء كنــوع
مــن الضغــط القــوي علــى اإلعــام
لتحســين وضــع المــرأة ،فــكل
محطــة -علــى مــا يبــدو -تخشــى
بعــد نشــر التقريــر العــام الســنوي
للمجلــس؛ أن تظهــر بمظهــر
«التلميــذ الخائــب» فــي هــذا
المجــال ،فالتقاريــر تبين مــدى تطور
الجهــود فــي موضــوع التمثيــل
الواقعــي للمــرأة ومكافحــة صورتها
النمطيــة فــي وســائل اإلعــام.
وليســاعد المجلــس المحطــات في
تحقيــق هــذا الغــرض ،يوجــه لهــم
أســئلة تحــدد مســار اإلجابــات.
فإلــى القائميــن علــى إنتــاج
األفــام التلفزيونيــة والمسلســات،
تكــون التســاؤالت مــن نــوع «هــل
الشــخصيات النســائية تتمتــع
بخصائــص مرتبطــة بنــوع مــن
نظــرة مســبقة تتعلــق بالضعــف
األنثــوي أو بعواطــف ســلبية أو
بالخجــل أو بشــخصية هزيلــة؟».
وإلــى برامــج تلفزيــون الواقــع،
تكــون مــن مثــل «هــل تلجــأ

السنة الثانية  -ربيع ٢٠١٧

المشــارِكات باســتمرار إلــى اإلغــراء؟
وهــل ي ّتبــع المشــاركون الذكــور
الصــورة النمطيــة للرجــل المغامــر
الفحــل والــدون جــوان؟».
أســئلة نجدهــا ويجدهــا فرنســيون
مــن خــال تعليقاتهــم علــىالتقريــر الســنوي -بأنهــا ُتبعــد
كل عفويــة فــي البرامــج أو فــي
المسلســات ..فتخيــل كاتــب
الســيناريو وهــو يفكــر مئــة مــرة
قبــل الكتابــة إن كانــت شــخصياته
«دقــة قديمــة» ،بمعنــى
النســائية َ
أنهــا تتمتــع بالحيــاء أو تســعى
لإلغــراء للفــت نظــر الرجــل ،أو
كانــت الشــخصيات الذكوريــة
تتحلــى بالقــوة والســيطرة والرغبة
فــي المغامــرة!
ويعتبــر فرنســيون أن أســلوب
المجلــس هــذا يتضمــن شــيئا مــن
اإلرغــام ،ويحتــج البعــض بالقــول
«دعونــا بســام وكفــوا عــن
سياســة الحصــص هــذه» ،وتع ّلــق
امــرأة علــى قــرارات المجلــس
«خنقتنــا كل هــذه االلتزامــات
وأســلوب الفــرض هــذا ..ال شــيء
ســوى هــذه الكلمــة :التســاوي..
التســاوي فــي الحصــص بيــن
الجنســين ،بينمــا كل مــا نطلبــه
مــن اإلعــام هــو اســتخدام ذوي
الكفــاءة مــن الجنســين ،والتركيــز
علــى إتقــان اللغــة والقــراءة دون
تأتــأة وبنطــق صحيــح» ،فــي
إشــارة منهــا إلــى كثــرة األخطــاء
اللغويــة التــي يرتكبهــا اإلعالميون
الفرنســيون.
ومــن ضمــن أهــداف المجلــس
دراســة مــدى انتشــار األفــكار

المســبقة التــي تديــن النســاء،
ّ
والحــث علــى برامــج تســاهم
الحــد مــن تلــك
مواضيعهــا فــي
ّ
األفــكار ومــن العنــف المطبــق
علــى النســاء.

تطورت صورة المرأة الفرنسية في اإلعالنات ويستمر
المجلس األعلى للسمعي البصري في رصدها  -غيتي.

يمكــن للمــرء أن يندهــش مــن
إجــراءات كهــذه فــي فرنســا ،وقــد
يبــدو العمــل بهــا أكثــر إقناعــا
تــم فــي البــاد العربيــة
لــو
َّ
مثــا ،خصوصــا حيــن يتعلــق
األمــر بالمسلســات -العربيــة أو
التركيــة -حيــث «كيدهــن عظيــم»
دائمــا وأبــدا.

ماذا عن
األرقام؟
لنعــد إلــى األرقــام ،فهــل كانــت
هــذا العــام مخيبــة لآلمــال أم أن
ثمــة تطــوًرا مــا؟
اســتنتج التقريــر األخيــر للمجلــس،
الــذي يعتمــد علــى تقاريــر أخــرى
تبيــن أداء كافــة المحطــات
اإلذاعيــة والتلفزيونيــة بــكل
أنواعهــا فــي العــام الماضــي
( ،)2016بــأن «النتائــج وإن كانــت
أحســن مــن الســنوات الســابقة
فيمكنهــا أن تكــون أفضــل»..
فالنســاء يشــكلن  %38مــن الحضــور
اإلعالمــي ،وإن كان البعــض يحلــم
بهــذه النســبة فــي بلــده فإنهــم
فــي فرنســا يجدونهــا -أو علــى
األقــل يجدهــا المجلــس األعلــى
للســمعي البصــري« -أقــل ممــا
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يجــب» ،إذ يأخــذ المجلــس فــي
الحســبان نســبة النســاء الفرنسيات
فــي التعــداد العام لســكان فرنســا،
البالغــة .%52
وإن كان المجلــس غيــر راض عــن
نســبة تمثيــل المــرأة الفرنســية
التــي يعتبرهــا مــا زالــت ضعيفــة
فــي تخصصــات الخبيــرة والمحللــة
والمعلقــة السياســية التــي كانــت
نســبة وجودهــا  ،%30وكذلــك
السياســية المدعــوة للنقــاش
بنســبة  ،%32فــإن هــذا لــم
يمنعــه مــن التعبيــر عــن ابتهاجــه
بالنتيجــة .ففيمــا ســبق ،وحيــن
بــدأ التدقيــق فــي األمــر ،كان عــدد
الخبيــرات ال يتجــاوز  ،%16وبالتالــي
تشــكل نســبتهن اليــوم تطــورا
معتبــرا.
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وبــدا مــن التقريــر النهائــي الــذي
أصــدره المجلــس عــن حضــور المــرأة
فــي اإلعــام الفرنســي ،أن أداء
التلفزيــون أفضــل مــن اإلذاعــة
والصحافــة فــي هــذا المجــال،
وأن المحطــات العامــة الرســمية
(ملكيــة الدولــة) تتفــوق علــى
اإلخباريــة (خاصــة فــي معظمهــا)
أيضــا فــي حضــور النســاء بيــن 36
و %56لألولــى و %40للثانيــة.
وإذا نظرنــا فــي التخصصــات التــي
يبــدو فيهــا حضــور النســاء بديهيا،
فهــي ال شــك مهنــة المذيعــة
ومقدمــة البرامــج والطقــس التــي
تســتقطب  %48مــن الظهــور
النســائي فــي اإلعــام مقابــل
 %52للرجــال ،بينمــا تبلــغ هــذه
النســبة فــي برامــج المنوعــات %41
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وفــي األخبــار  ،%37لتنخفــض فــي
الرياضــة إلــى .%17
لوحــظ أيضــا فــي التقريــر أن ظهور
المــرأة يقــل فــي فتــرات الــذروة
المســائية ،أي مــا بيــن السادســة
والثامنــة مســاء إذ ال يتعــدى ،%25
وكذلــك خــال الفتــرات الليليــة مــا
بيــن التاســعة والحاديــة عشــرة
حيــث ينخفــض إلــى .%33
واشــتكى المجلــس فــي تقريــره
مــن أن البرامــج التــي تســاهم
فــي مكافحــة األفــكار المســبقة
والنمطيــة حــول المــرأة وتلــك التي
تديــن العنــف المطبــق عليهــا؛ ال
تتواجــد إال بنســبة  %3فقــط ،وبأنه
مــا زال هنــاك «الكثيــر مــن األفــكار
المســبقة والمنمطــة وتعابيــر
ذكوريــة فــي برامــج المنوعــات
علــى وجــه الخصــوص» .ولذلــك
قــرر المجلــس وضــع أهــداف تبيــن
مــدى تطــور كل محطــة فــي هــذه
المجــاالت .كمــا أعلــن أنــه ســيبذل
الجهــود لتواجــد أكبــر للمخرجــات
فــي اإلنتــاج الســمعي البصــري
وفــي التفكيــر بالطريقــة التــي
تظهــر فيهــا المــرأة فــي الفيديــو
كليــب ،كمــا أنــه سيســعى لرصــد
صــورة المــرأة فــي اإلعالنــات.
كل هــذه اإلجــراءات تأتــي فــي
وقــت لــم يجــد فيــه المجلــس
نفســه مضطــرا للتدخــل خــال
العــام الماضــي فــي هــذا المجــال
لــدى المحطــات التلفزيونيــة
واإلذاعيــة إال ثمانــي مــرات فقــط،
قــام فيهــا بالتنبيــه أو باإلنــذار أو
بفــرض العقوبــات.
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جيل من الرياديات
يرسم معالم الطريق
للصحفيات
َّ
كريستي سي بولكيلي
بشدة على أن شيئا ما
وفي المجموعة ،عينة الدراسة ،وافقت النساء البيض وكذا الرجال من أصل أفريقي
َّ
«يمكن القيام به» لتشجيعهم على عدم ترك العمل في المؤسسات الصحفية.
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منــذ أربعيــن عامــاً تقريبــا ،شــرعت الصحفيــات فــي
دخــول مــا كان بالنســبة لهـ َّ
ـن مســاحة مجهولــة ،وهو
عالــم «األخبــار الجــادة» ،أي تلــك األخبــار التــي تخــرج
عــن حــدود األقســام النســائية فــي الصحــف والبرامــج
التلفزيونيــة واإلذاعيــة المتعلقــة بالمطبــخ والمنــزل
والعائلــة .لطالمــا عملــت بعــض النســاء الموهوبــات
للغايــة والمتفانيــات فــي الغــرف اإلخباريــة ،فــي
بعــض المحطــات والمؤسســات هنــا وهنــاك ،ســواء
فــي داخــل البلــد أو خارجهــا .وبــدأ البعــض اآلخــر
َ
عملــن فــي األقســام التــي تهتــم بشــؤون
ممــن
المــرأة واألخبــار الخفيفــة فــي عطلــة نهايــة األســبوع،
والبرامــج التلفزيونيــة العامــة التــي ال ينتبــه إليهــا
أحــد ،باالنتقــال إلــى إعــداد التقاريــر اإلخباريــة واإلدارة.

القــوى العاملــة فــي الغــرف اإلخباريــة مصحوبـاً بزيــادة
فــي نســبة الصحفيــات .ومــن خــال الدراســة الالحقة
التــي أجريــت عــام  ،1982أفــاد الباحثــان ديفــد إتــش.

ولكــن كان ذلــك فــي وقــت بــدأ فيــه تغييــر األمــور
غيــر العاديــة إلــى أمــور عاديــة أكثــر بشــكل تدريجــي.

ويفــر وجــي .كليفالنــد ويلهويــت فــي كتــاب صــدر
عــام  1986بعنــوان «الصحفــي األميركــي» ،بــأن أكثــر
مــن  %34مــن الموظفيــن العامليــن فــي الصحــف
َّ
منهن
اليوميــة كانــوا مــن النســاء ،وأن مــا نســبته %33
يعملـ َ
ـن فــي التلفزيــون ،ويعــزى ذلــك بشــكل جزئــي
إلــى حوافــز الترخيــص الحكومــي .وظلــت هذه النســب
ثابتــة تقريبـاً علــى مــدى الســنوات العشــرين الالحقة،
علــى الرغــم مــن أنــه فــي أواخــر العــام  ،1970قبــل
عــدة ســنوات مــن الدراســة األولــى التــي أجراهــا ويفــر
وويلهويــت ،شــكلت المــرأة أغلبيــة طــاب الصحافــة
بنســبة  %60أو أكثــر مــن طلبــة الصحافــة منــذ مطلــع
العــام .1980

وفــي العــام  ،1971وجــدت دراســة ُمهمــة أجريــت علــى
صحفييــن أن ما نســبته  %22مــن الصحفييــن العاملين
فــي الصحــف اليوميــة كانــوا مــن النســاء ،وأن النســاء
يشـ ِّ
ـكلن مــا نســبته  %11مــن الصحفييــن العامليــن في
التلفزيــون .وخــال العقــد المقبــل ،كان النمــو فــي

وقــد تــم قيــاس التقــدم الــذي ُتحــرزه المــرأة فــي
الوظيفــة خــال العــام  1980والعــام  1990فــي تقلدهــا
الصحــف والتلفزيــون .وحســب
مناصــب إداريــة فــي ُ
تقديــرات االســتبيان الســنوي للصحــف اليوميــة التــي
تــم إجراؤهــا عــام  2001مــن قبــل الجمعيــة األميركيــة
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المذيعة بيا ليندستروم خالل عملها في تلفزيون «كي جي أو» في
سان فرانسيسكو عام  .1968حيث شكلت النساء بحلول عام  1971ما
نسبته  %11من الصحفيين العاملين في التلفزة األميركية – غيتي.

مجلة الصحافة العدد ()5

الصحــف ( ،)ASNEفــإن
لم ِّ
ُ
حــرري ُ
النســاء كــن يشــكلن نحــو  %37مــن
موظفــي غرفــة األخبــار (للســنة
الثانيــة) و %34مــن مشــرفيها .وقد
أفــاد االســتبيان الســنوي الــذي
أجرتــه جمعيــة محــرري األخبــار
لإلذاعــة والتلفزيــون ()RTNDA
عــام  2000بــأن النســاء يشــكلن مــا
نســبته  %40مــن موظفــي غرفــة
األخبــار ،وقرابــة  %35مــن طواقــم
إدارة األخبــار التلفزيونيــة.
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وبعيــداً عــن أقســام األخبــار،
أفــادت دراســة أجرتهــا جمعيــة
الصحــف األميركيــة (- )NAPوهــي
الصحــف
النقابــة المهنيــة إلدارة ُ
اليوميــة -بــأن المــرأة شــكلت مــا
نســبته  %20مــن المســؤولين
التنفيذييــن لكبــرى الصحــف عــام
( 1998فــي مناصــب الناشــر والمديــر
العــام والرئيــس وغيــر ذلــك) .وقــد
بلغــت هــذه النســبة  %9عــام
 .1990ووجــدت جمعيــة محــرري
األخبــار لإلذاعــة والتلفزيــون أن
المــرأة شــكلت مــا نســبته %14
مــن المــدراء العاميــن للتلفزيــون
عــام « ،2000دون وجــود نمــط
ثابــت اســتناداً إلــى حجــم الســوق
أو حجــم الموظفيــن أو االنتمــاء أو
المنطقــة».
وقــد تت ّبــع أســتاذ الصحافــة
فيرنــون ســتون وضــع المــرأة فــي
التلفزيــون واإلذاعــة ألكثــر مــن
عشــرين عامـاً ،وأظهــرت تحليالتــه
أن المــرأة تتقــدم مــن اإلدارة فــي
محطــات صغيــرة ومســتقلة إلــى
محطــات أكبــر مملوكــة لمجموعات
ـداد
وشــبكات .ولــم يتت ّبــع أحـ ٌ
ـد أعـ َ
النســاء وأوضاعهــن فــي الصحــف
بشــكل مســتمر كمــا فعــل ســتون
وجمعيــة محــرري األخبــار لإلذاعــة
والتلفزيــون (التــي دعمــت عمــل
ســتون فــي مواصلــة االســتبيانات

السنة الثانية  -ربيع ٢٠١٧

الســنوية بالتعــاون مــع أســاتذة
آخريــن بعــد تقاعــده) .وهنــاك
حاجــة إلعــادة النظــر فــي مشــوار
المــرأة فــي العمــل الصحفــي مــن
مصــادر أخــرى ،بمــا فــي ذلــك
الحصــول علــى روايــات ُمتكاملــة
مــن نســاء فــي مختلــف المهــن
الصحفيــة وعــدد مــن المشــاريع
البحثيــة األخــرى ،مــع أن معظمهــا
لــم يقــدم إال بعــض النتائــج
المتعلقــة بالجنــدر.

المرأة
والصحافة
الحديــث حــول المــرأة والصحافــة
وعملهــا فــي الصحــف أمــر بالــغ
التعقيــد ،وال يمكــن اإلحاطــة بــه
بمجــرد ســرد األرقــام واإلحصــاءات.
فهــذا األمــر يرتبــط بطبيعــة
الحــال باتجاهــات مجتمعيــة عامة.
كانــت الســتينيات والســبعينيات،
باإلضافــة إلــى العقــود التــي ازداد
فيهــا حضــور المــرأة بيــن موظفــي
غــرف األخبــار ،وهــي ســنوات
التغطيــة اإلخباريــة المذهلــة
للحقــوق المدنيــة والحــرب فــي
فيتنــام وفضيحــة ووترغيــت
واالغتيــاالت واالســتقاالت وغيــر
ذلــك مــن القصــص التــي لــم
يســبق تغطيتهــا ..لقــد كانــت تلك
الفتــرة -باختصــار وكمــا ُ
اصطِلــح
عليهــا فــي عالــم الصحافــة-
«ســنوات األخبــار العظيمــة».
وقــد شــهدت هــذه العقــود ظهــور
الجيــل الرائــد مــن النســاء اللواتــي
ّ
ترقيتهــن فــي جميــع
تمــت
مجــاالت إدارة الصحــف (قرابــة
 %3بشــكل عــام وأكثــر مــن %5
فــي المناصــب اإلشــرافية فيمــا
يتعلــق باألخبــار فــي منتصــف

الســبعينيات) .ولكــن التحديــات
األخــرى التــي واجهــت علــى نحــو
متزايــد مــدراء تحريــر الصحــف
خــال العــام  1960والعــام ،1970
كانــت تتمثــل فــي أن أخبــار
التلفزيــون كانــت تلقــى استحســاناً
والمعلنيــن
مــن قبــل المشــاهدين ُ
علــى حســاب الصحــف التــي تراجع
توزيعهــا فــي المنــازل .وباتــت
إمكانــات التقنيــات علــى إحــداث
ثــورة فــي اإلنتــاج واضحــة ،وكذلــك
التكاليــف الضخمــة المتكبــدة فــي
رأس المــال وفــي فقــدان حــرف
إنتــاج الصحــف .وقــد بــاع مالكــو
الصحــف مــن العائــات صحفهــم
إلــى مجموعــات أو سالســل،
وطرحــت شــركات الصحــف -ســواء
أكانــت مملوكــة لعائــات أو غيــر
ذلــك -أســهم شــركاتها للعامــة.
وقــد تــم اعتمــاد الممارســات
التجاريــة الســائدة فــي قطاعــات
األعمــال المعتــادة األخــرى كــي
تتكيــف مــع الوضــع الجديــد القائم
فــي عالــم الصحافــة.

فــي أسوشــيتد بــرس مــن الفــرق
فــي الزيــادات علــى األجــور بيــن
موظــف وموظفــة فــي الوكالــة،
بينمــا كانــت هنــاك دعــوى
قضائيــة ضدهــا فيمــا يتعلــق
بالتمييــز بنــاء علــى الجنــدر فــي
بدايــة الثمانينيــات) .ومــع ذلــك
حظيــت النســاء اللواتــي كــن
يعملــن لــدى وكالــة أسوشــيتد
بــرس ونيويــورك تايمــز وواشــنطن
بوســت وغيرهــا بتغييــرات علــى
الصعيديــن المالــي واإلداري فــي
تســويات قانونيــة لتجنــب عــرض
القضايــا علــى المحاكــم .ومنــذ
بدايــة تصاعــد هــذه الحمــات
القانونيــة (تقدمــت النســاء
العامــات فــي مجلــة نيوزويــك
بــأول شــكوى أمــام لجنــة تكافــؤ
فــرص العمــل ضــد مؤسســة
إخباريــة كبــرى عــام  ،)1970أدت
الدعــاوى القضائيــة إلــى إجبــار
العديــد مــن مســؤولي الصحــف

التنفيذييــن علــى التعامــل مــع
التنــوع والجنــدر بشــكل
مســألة
ُّ
أكثــر جديــة .وفــي منتصــف العــام
 ،1970خصصــت شــركة جانيــت
اإلعالميــة جــزءا مــن مكافــآت
المســؤولين التنفيذييــن للطريقــة
التــي قــام بهــا المــدراء الناجحــون
فــي مســاعدة النســاء واألقليــات
ـدم فــي العمــل.
علــى إحــراز التقـ ُّ

وفــي عــام  ،1978أولــى قــاد ُة
حــرري
لم ِّ
الجمعيــة األميركيــة ُ
الصحــف اهتمامــاً كافيــاً فيمــا
يتعلــق باالفتقــار إلــى الصحفييــن
المنتميــن إلــى األقليــات ،حيــث
أخــذوا علــى أنفســهم عهــداً
تنــوع
بــأن يركــزوا علــى زيــادة
ُّ
الموظفيــن وشــرعوا فــي إجــراء
التقــدم
اســتبيان ســنوي لرصــد
ُّ
المحــرز بهــذا الصــدد ،إال أ ّنــه لــم
يتــم ذكــر الجنــدر صراحــة.

وبشــكل غيــر رســمي ،تمــت
متابعــة زيــادة األدوار التــي تقــوم
بهــا المــرأة فــي مجــال التحريــر
مــن خــال احتســاب عــدد وظائــف
التحريــر فــي كل إصــدار ســنوي
حرريــن والناشــرين .ولــم
الم ِّ
لدليــل ُ
يكــن الركــود فــي الموظفيــن
الفنييــن واضحـاً بعــد ،وكان هــدف
حــرري
لم ِّ
الجمعيــة األميركيــة ُ
الصحــف متمث ـ ً
ا فــي جعــل عــدد
الموظفيــن المنتميــن إلــى األقليات
مســاوياً لمجموعــة األقليــة بحلــول
العــام  .2000وبحلــول العــام
 ،1998كانــت نســبة الصحفييــن
المنتميــن إلــى األقليــات بالــكاد
فأجلــت الجمعيــة
تصــل إلــى ّ ،%11
حــرري الصحــف
األميركيــة
لم ِّ
ُ
المســتهدف لتحقيــق
الموعــد ُ
المســاواة مــع مجموعــات األقليــات
إلــى العــام  ،2025وأضافــت مســائل
تتعلــق بالنــوع والجنــدر إلــى
االســتبيان.

وبينمــا ازداد عــدد النســاء العامالت
فــي الصحافــة وتعــززت خبراتهــن،
الحــظ البعــض أن المــرأة ال تحصــل
علــى األجــور والترقيــات علــى
قــدم المســاواة مــع زميلهــا الرجــل.
ونــادراً مــا جلبــت إثــارة مثــل هــذه
القضايــا مــع المــدراء أي تغييــر،
لذلــك ُقدمــت شــكاوى رســمية
إلــى لجنــة تكافــؤ فــرص العمــل
( )EEOCو ُرفعــت دعــاوى قضائيــة.
ووفقــاً لمــا كان ســائدا فــي نظــر
كثيريــن ،فإنــه يجــب علــى المــرأة
ً
راضيــة بمجــرد الســماح
أن تكــون
لهــا بــأن تعمــل صحفيــة فــي
الجــادة.
مجــال األخبــار
َّ
لــم تكــن إجراءاتهــم فــي البدايــة
إال إضافــة للمشــاكل القائمــة( ،بــل
حصــل أن ســخر مديــر تنفيــذي

اجتماع طاقم عمل صحيفة «هيث ميريويذر» في ديترويت عام
 ،1989وقد أولت الصحافة األميركية نهاية السبعينيات اهتماما
بالتنوع العرقي والنوعي للعاملين في حقلها  -غيتي.

55

مجلة الصحافة العدد ()5

ومــن بيــن هــؤالء الذيــن مارســوا الضغــوط علــى
ـرري الصحــف إلضافــة المــرأة
لمحـ ِّ
الجمعيــة األميركيــة ُ
إلــى الدراســة االســتقصائية الســنوية ،كانــت منظمــة
الصحافــة والمــرأة ( )JAWSالتــي أدركــت ضــرورة معرفة
ّ
هــن
مــا كان يجــري( .لقــد تبيــن أن النســوة البيــض
المجموعــة الكبــرى الوحيــدة وفــق اســتبيان «Census
 ،»2000إذ كانــت أعدادهــن فــي كــوادر العامليــن
باألخبــار قريبــة مــن النســبة المطلوبــة) .ويبــدو أن
المشــكلة واســعة النطــاق علــى مســتوى النظــام،
بالرغــم مــن أن المــرأة تهيمــن علــى كليــات الصحافــة،
الصحــف ليــس الخيــار األول لنســبة
إال أن العمــل فــي ُ
ً
كبيــرة منهــن( ،ربمــا يعكــس ذلــك أيضــا انخفــاض
قــراء الصحــف مــن اإلنــاث مقارنــة بالذكــور).
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وعــاوة علــى ذلك ،كانــت المــرأة عمـــــومـــاً
ِّ
شــكل مــا ال يزيــد عــن نصــف الخريجيــن
ُت
الجــدد الذيــن تــم تعيينهــم مــن قبــل
ُ
ُصحــف مختلفــة .وتغــادر النســاء الوظائف
فــي الصحــف بمعــدل أعلــى منــه عنــد
الرجــال .وقــد رصــدت جمعيــة الصحف
األميركيــة ( )NAAدوران موظفــي
الصحــف ألكثــر مــن عقــد مــن الزمــن
مــن خــال إجــراء اســتبيانات دوريــة
عــدل الــدوران واســتبيانات
إلدارة ُم َّ
حــول األشــخاص الذيــن غــادروا وظائــف
فــي الصحــف[ .يمكــن االطــاع علــى
نتائــج تلــك االســتبيانات علــى
الموقــع اإللكترونــي التالــي:
.www.naa.org
وأفــاد مركــز إدارة
اإلعــام فــي جامعــة
نــورث وســترن ،بعــد
دراســة لمــدة ســنتين
اشــتملت علــى دراســة
اســتقصائية ومقابــات،
«تمثيــل
بــأن
المــرأة فــي إدارة
الصحــف ضعيــف»
وأنهــا «محصــورة
فــي المناصــب اإلداريــة
المنخفضة والمتوســطة».
وفــي تقريــره األخيــر

السنة الثانية  -ربيع ٢٠١٧

بعنــوان «المــرأة فــي الصحــف» ،يناقــش المركــز
ـورات المختلفــة تمامـاً للعقبــات الرئيســية التي
«التصـ ُّ
ـدم المــرأة» ،ويذكــر كذلــك الســبل التي
تحــول دون تقـ ُّ
تســتطيع الصحــف مــن خاللهــا تقليــل معــدل دوران
العنصــر النســائي ،الــذي ال يــزال أعلــى مــن الرجــال،
وتزيــد مــن احتمــال تعزيزهــا .لقــد أتــت هــذه الدراســة
بعدمــا أدرك المركــز أنــه فــي برامجــه المخصصــة لكبار
المســؤولين التنفيذييــن ،فــي الصفــوف التــي تشــتمل
علــى مــا بيــن  30إلــى  40شــخصا مــن الوظائــف العليا
فــي مجــال الصحافــة« ،لــم يكــن هنــاك ســوى عــدد
قليــل مــن النســاء».
وقـــــد أجـــرى
منتـــــــد ى
ا لـحر يـــة
(Freedom
)F o r u m
مشــروعا
بحثيــا
عــا م
1999
ضــم
َّ

صحفييــن مــن ُصحــف تـ َّ
ـوزع علــى
 25ألــف شــخص أو أكثــر ،للتعــرف
على مــدى الرضــا الوظيفــي ودوران
األقليــات العرقية/اإلثنيــة .وقــد
اشــتملت عينــة البحــث التــي يبلــغ
مجمــوع المشــاركين فيهــا 853
صحفيــا علــى  351مــن الصحفييــن
البيــض ،و 452مــن األقليــات
اإلثنية/العرقيــة لغــرض المشــروع.
العينــات حســب
وبإعــادة تحليــل ِّ
نــوع الجنــس ( 463رجــا و389
العينــات
امــرأة) ،عــادة مــا تكــون ِّ
صغيــرة جــداً بحيــث توفر أدلــة أكثر
مــن االســتنتاجات ،ولكنهــا ُتظهــر
أهميــة البحــث عــن المعلومــات
حســب الجنــس والعرق/األصــل
اإلثنــي والعمر .وتتفــق المجموعات
الفرعيــة المختلفــة أحيان ـاً بشــكل
كامــل تمام ـاً تقريب ـاً مــع التقســيم
حســب الجنــس أو العرق/األصــل
اإلثنــي ،وتكــون كل مجموعــة
مختلفــة تمامــاً عــن المجموعــات
األخــرى فــي أحيــان أخــرى.
تشــير النســاء اللواتــي قلــن أكثــر
مــن الرجــال بأنهــن قــد يغــادرن
العمــل الصحفــي فــي الصحــف
بســبب عوامــل رئيســية مــن
ســلبيات ظــروف العمــل ،كالتوتــر
واالعتبــارات العائليــة واإلنهــاك
و»الشــعور بالعزلــة عــن الزمــاء».
وقــد تــم طــرح األســئلة فقــط
علــى هــؤالء المســتجيبين الـــ400
الذيــن قالــوا بأنهــم غــادروا العمــل
الصحفــي فــي الصحــف .وفــي هذه
المجموعــة ،وافقــت النســاء البيض
ـدة
والرجــال مــن أصــل أفريقــي بشـ َّ
علــى أن شــيئا مــا «يمكــن القيــام
بــه» لتشــجيعهم علــى عــدم ترك
العمــل فــي المؤسســات الصحفية.
وقــد تــم طــرح ســؤال العينــة
كلهــا حــول بعــض المواقــف األكثــر

وضوح ـاً ،كدعــم المشــرف المباشــر
لتقاريــر صحفييــن أفــراد واالهتمــام
بالتنميــة المهنيــة لهــم مثـ ً
ا .ولم
يتــم تقديــم إجابــات منفصلــة مــن
قبــل أكثــر مــن  %40مــن الذيــن
قالــوا إنهــم قــد يتركــون العمــل
الصحفــي .وكمــا هــو الحــال فــي
أســئلة التقييــم األخــرى ،كان بعض
هــؤالء النســاء ُ
ككل أكثــر إيجابيــة
مــن الرجــال .وبالمثــل ،لــم ُتطــرح
بعــض األســئلة األساســية إال علــى
أقليــة مــن الصحفييــن .وتظهــر
الــردود الجماعيــة أن الصحفيــات
لونــة اللواتــي
الم َّ
مــن ذوات البشــرة ُ
يبلغــن أكثــر مــن  35عامــا هــن
األكثــر قلقــا ،وهــذه النتيجــة
ُتحاكــي النتائــج التــي توصلــت
إليهــا جمعيــة الصحــف األميركيــة،
المتمثلــة فــي أن مســتوى الرضــا
بيــن الموظفيــن الســابقين إزاء
تجربــة المــرأة األفريقيــة األميركية؛
كان فــي أدنــى مســتوياته.

تأثير المرأة في
التغطية اإلخبارية
تتضــارب األقــوال حــول مــا إذا
كانــت زيــادة عــدد الصحفيــات
فــي أي مؤسســة صحفيــة يؤثــر
علــى المضمــون كذلــك .وابتــدا ًء
مــن العــام  ،1989حصــر أم .جونيــور
بريــدج العناويــن الثانويــة التــي
تعدهــا صحفيــات ،والنســاء فــي
صــور األخبــار والتقاريــر اإلخباريــة
عينــة مؤلفــة مــن عشــرين
فــي ِّ
صحيفــة للنســاء والرجــال واإلعالم.
وتظهــر ثمانيــة تقاريــر ســنوية
لهــا ،ارتفــاع العناويــن الثانويــة
للمــرأة فــي صفحتهــا األولــى مــن
عينــة الســنة األولــى
( %27فــي ِّ
لعشــر صحــف) إلــى نطــاق يتــراوح
مــا بيــن  33إلــى  %35علــى مــدى

الســنوات الخمــس الماضيــة (قريب
مــن نســبة الموظفيــن) .وقــد تــم
ذكــر النســاء فــي  %11فقــط مــن
التقاريــر اإلخباريــة عــام  ،1989بينما
ارتفــع ذلــك إلــى نســبة  %25عــام
 ،1993ثــم انخفــض إلــى نســبة %15
عــام  .1996وينطبــق هــذا علــى
وضــع صــور النســاء فــي التقاريــر
اإلخباريــة ،ولكــن النســبة كانــت
أعلــى ،إذ بلغــت  %27عــام ،1989
و %39عــام  ،1993و %33عــام .1996
كجــزء مــن مشــروع طمــوح ُ
للقـ ّراء،
ح ّلــل مركــز إدارة اإلعــام بجامعــة
نــورث وســترن جميــع التقاريــر
اإلخباريــة لمــدة أســبوع عــام 2000
مــن  100صحيفــة .وأظهــر التحليــل
أن الرجــال جــاء ذكرهــم بنســبة
 %93فــي  3500تقريــر مــن تقاريــر
الصفحــة األولــى ،بينمــا كان نصيب
النســاء فــي ذلــك  .%50وكانــت
النســاء يشــكلن نحــو  %20فقــط
مــن المصــادر عمومــاً .وتظهــر
النتائــج الصادمــة موضوعــات
لتقاريــر يذكــر فيهــا الرجــال فقــط
كمصــادر (أكثــر مــن  %60حــول
العلــوم والبيئــة ،وقرابــة %60
حــول األبــوة واألمومــة والديــن)
والتقاريــر التــي تذكــر امــرأة واحــدة
علــى األقــل كمصــدر ( %68فــي
التقاريــر المتعلقــة بالتعليــم ،وأكثر
مــن  %67فــي التقاريــر المتعلقــة
بالصحــة والمنــزل والطعــام واألزيــاء
والســفر) .ونظــراً لعمــق المشــروع
واهتمامــه بحصــر جميــع البيانــات
التــي يمكــن تصورهــا وتحليلهــا،
فإنــه قــد يقــدم فكــرة عــن
التنــوع الموجــود
االرتبــاط بيــن
ُّ
بيــن كــوادر المؤسســة الصحفيــة
وبيــن شــكل ارتبــاط مجتمــع
قرائهــا بهــا.
وتناقلــت الروايــات أن الصحفيــات
(والصحفييــن والصحفيــات مــن
الملونــة) لديهــم
ذوي البشــرة
َّ
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صحفيات فائزات بجائزة «الشجاعة الصحفية» التي تنظمها
مؤسسة الصحافة الدولية النسائية بالواليات المتحدة– 1998 ،
رويترز.

أمثلــة كثيــرة حــول الطــرق التــي
أحدثــوا بهــا اختالفــات فــي
مضمــون األخبــار والموضوعــات
التــي يتــم تناولهــا ،والمصــادر التي

تــم الرجــوع إليهــا أو المنقــول
عنهــا ،ونهــج ســرد التقاريــر ،وكيف
تتــم تغطيــة التقاريــر وإيضاحهــا،
الصحــف .فوجــود
وكيفيــة إدارة ُ
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تناقلت الروايات أن الصحفيات والصحفيين من ذوي البشرة
الملونة أحدثوا اختالفا في مضمون األخبار والموضوعات
المتناولة .تصوير :جيف هينز – رويترز.
ُ

المــرأة كمصــدر ال يضمــن -بطبيعــة
الحــال -وجهــات نظــر مختلفــة
عــن تلــك التــي يع ّبــر عنهــا الرجال
أو يحــددون مــا هــو الخبــر ،تمامــا
كمــا ال يمكــن فــي غيــاب العنصــر
النســائي نفــي هــذه االحتمــاالت.
ولكــن ،يمكــن القــول بــأن وجودهــا
يزيــد مــن هــذه االحتمــاالت كمــا
وجــدت مؤسســة بريــدج فــي
دراســتين بحثيتيــن قامــت بهمــا.
الدراســة األولــى أجريــت لصالــح
مجموعــة استشــارية فــي واليــة
أوريغــون ،وبحثــت عــن كيفيــة
الحديــث عــن القادة/القيــادة
فــي صحــف ُمختــارة وغيرهــا مــن
المنشــورات عامــي  1994و.1996
وبشــكل أساســي ،وجــدت أن
الرجــال البيــض ُوصفــوا بأنهــم
قــادة ،فــي حيــن لــم يوصــف
النســاء والرجــال مــن ذوي البشــرة
الملونــة بأنهــم كذلــك ،مــع أنهــم
َّ
يملكــون نفــس الصفــات التــي
يملكهــا الرجــل األبيــض.
وبحثــت الدراســة الثانيــة فيمــا
إذا كانــت الممرضــات يشــاركن
فــي إعــداد التقاريــر الصحيــة

فــي ســبع صحــف فــي ســبتمبر/
أيلــول  1997وكيــف يقمــن بذلــك،
باإلضافــة إلــى مجــات إخباريــة
ومنشــورات تجاريــة .وقــادت
بريــدج مجموعــة البحــث التــي
وجــدت بــأن مــا نســبته  %9مــن
تقاريــر ذلــك الشــهر كانــت حــول
الرعايــة الصحيــة .وقــد شــكلت
الممرضــات -أكبــر مجموعــة
مهنيــة فــي الرعايــة الصحيــة (2.5
مليــون) -مــا نســبته  %4فقــط
مــن المصــادر فــي معظــم األحيــان
فــي أقســام األخبــار المحليــة
وفــي التقاريــر التــي يكــون فيهــا
عناويــن ثانويــة حــول العنصــر
النســوي( .وجــد بحــث مشــابه فــي
ثــاث صحــف رئيســية عــام 1990
َّ
شــكلن مــا نســبته
أن الممرضــات
 %1فقــط مــن المصــادر المنقــول
عنهــا بشــكل مباشــر ،مــع عنــوان
ثانــوي للجنســين ال عالقــة لــه
بالممرضــات كمصــادر .وكثيــراً مــا
تــم االستشــهاد بطبيبــات مــن
قبــل صحفيــات بمــا هــو أكثــر
حــد مــا -مــن حضورهــن
إلــىٍّ
فــي الميــدان).
كمــا يرســل حضــور المــرأة األكبــر
رســالة إلــى ُ
القــ ّراء توحــي بزيــادة
ـوع .كمــا
مســتوى االحتمــاالت والتنـ ُّ
ـرد علــى الشــكوى
يســاعد فــي الـ ِّ
القائلــة« :ال أرى نفســي فــي تلــك
الصحيفــة» ،التــي نســمعها مــن
بعــض الذيــن يعتقــدون بــأن
الصحــف لهــا أهميــة ضئيلــة أو ال
أهميــة لهــا أصــ ً
ا عندهــم.
إن تعميــق الشــعور باالحتماليــة
يأتــي مــن تقريــر بتكليــف مــن
مركــز بيــو للصحافة المدنيــة (Pew
،)Center for Civic Journalism
ُنشــر فــي الصيــف الماضــي.
صرحــت نســبة كبيــرة مــن
وقــد َّ
حــررات الذيــن
حرريــن
والم ِّ
الم ِّ
ُ
ُ

اســتجابوا للتقريــر وعددهــم 360
ـررا يعملــون فــي
مــن أصــل ُ 512محـ ِّ
ُصحــف ُتـ َّ
ـوزع علــى عشــرين ألــف
قــارئ أو أكثــر ،بأنهــم وموظفيهــم
يعملــون بشـ َّ
ـتى الســبل لتغطيــة
جوانــب مختلفــة للتقاريــر ،ال
مجــرد النزاعــات أو اإلشــكاالت.
فعلــى ســبيل المثــال ،أفــاد أكثــر
مــن نصفهــم بأنهــم يحاولــون
«دائمـاً» أو «فــي معظــم األوقــات»
أن يقدمــوا تقاريــر حــول «الخيــارات
أو التنــازالت التــي قــد يحتــاج
إليهــا مجتمــع مــا لمعالجــة قضيــة
َّ
ولعلــه مــن قبيــل
مجتمعيــة».
الصدفــة أن المــرأة تســتطيع أن
تفهــم قضايــا بهــذا المســتوى مــن
التعقيــد أكثــر مــن الرجــل.
ّ
تشــق
وبينمــا بــدأت المــرأة
طريقهــا نحــو عالــم الصحافــة،
ُ
أخــذت علــى عاتقــي أن أبــدأ
رحلتــي فــي مجــال تغطيــة األخبار
المتعلقــة بالحكومــة والسياســة..
ُ
لــم أكــن أعــرف أن هنــاك قضايــا
حــول الصحفيــات ..اكتشــفت ذلــك
بســرعة وبتشــجيع مــن مديــري،
ُ
وســعيت إليجــاد ســبل للتعامــل
مــع هــذه القضايــا.
وفــي نهايــة المطــاف ،قبلــت
نقلــة إلــى المســتويات اإلداريــة ،إذ
اعتقــدت كثيــر مــن النســاء ومــن
رؤســائنا الذيــن يعــززون األجــواء
التنــوع ،بــأن
التــي يكتنفهــا
ُّ
بعضنــا كان عليــه أن ينتقــل إلــى
هــذه المســتويات للمســاعدة فــي
إحــداث التغييــرات التــي يمكــن
أن تحقــق عمــ ً
ا أفضــل للنســاء
والرجــال ،ويمكــن أن تســاعد
الصحافــة فــي أن تخــدم الجمهــور
بشــكل أكثــر فعاليــة ..لــم نكــن
نعتقــد بــأن األمــر سيســتغرق
وقتــاً طويــ ً
ا ليحــدث.

تجربــة الرائــدات فــي هــذا
المجــال ،هــؤالء النســاء الالتــي
ُك َّ
ــن «األوائــل» ،و»الوحيــدات»،
واللواتــي تصديــن لهــذه القضيــة
بــكل شــجاعة ،جنبــاً إلــى جنــب
مــع تزايــد أعــداد النســاء اللواتــي
يعملـ َ
الصحــف وفــي
ـن اليــوم فــي ُ
المكاتــب التنفيذيــة ،تســاعد على
تحديــد وجهــات النظــر والقيــم
التــي تجلبهــا العديــد مــن النســاء
إلــى وظائفهــن .وال تــزال األبحــاث
تســاعد كذلــك فــي توضيــح
القضايــا والفــرص وتحديدهــا.
وعندمــا ُينظــر إلــى هــذه المعــارف
مــن خــال منظــور وجهــات نظــر
مختلفــة ،فإنهــا يمكــن أن تــؤدي
المشــتركة
إلــى توســيع األرضيــة ُ
بيــن الجنســين .وعلــى هــذه
النقــاط لألرضيــة المشــتركة،
يمكــن العثــور كذلــك علــى ُطــرق
لزيــادة قيمــة الصحافــة بالنســبة
إلــى الديمقراطيــة .ولســوء الحــظ،
ُت ِّ
ذكرنــا البحــوث بــأن الصحفيــات
فــي الوقــت الراهــن –خصوصــا-
يجــب أن يواصلــن طــرح أســئلة
صعبــة حــول مهنتنــا ،ومواصلــة
االهتمــام بشــكل كاف باإلصــرار
علــى الحصــول علــى إجابــات
لتلــك األســئلة.
(نشــر هــذا التقريــر عــام .2002
كريســيتي بولكيلــي كانــت واحــدة
مــن أهــم الصحفيــات فــي الواليات
المتحــدة ،وقــد كان لدورهــا الريادي
فــي النشــر ورئاســة التحريــر فــي
عــدد مــن الصحــف المشــهورة
تطــور دور المــرأة
دور بــارز فــي
ّ
القيــادي فــي عالــم الصحافــة
والنشــر بأميــركا ،وال ســيما األبحــاث
والدراســات التــي أشــرفت عليهــا
فــي هــذه القضيــة ،ومــن أشــهرها
هــذا التقريــر).
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هي وهو
َ
يف غرفة أخبار
«الجزيرة»
منى حوا
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ُتضحــى أكثــر بســبب متطلباتهــا
البيولوجيــة كأم وزوجــة محكومــة
بكثيــر مــن الواجبــات ،وعندمــا
تنتهــي الصحفيــة مــن اإلنجــاب
تكــون قــد ضاعــت منهــا الســنوات
التــي تبنــي فيهــا الخبــرة التــي
توصلهــا لهــذا المنصــب وربمــا
تنفلــت منهــا الفرصــة.

الصحفيــات داخــل غــرف األخبــار.
وهــي تــرى أن ال تمييــز ســلبيا
عديــن؛
الم ِّ
بينهــا وبيــن زمالئهــا ُ
فهــي ال تحبــذ عيــش دور األقليــات
المضطهــدة ،وقــد عملــت والعديــد
مــن زميالتهــا الصحفيــات فــي
دوريــة الليــل ســنوات طويلــة،
قبــل أن َّ
تكلــف بالنشــرات النهارية.
وبالنســبة إلشــكاليات العمــل
األخــرى ،فهــي ال تبتعــد كثيــرا
فــي جوهرهــا عمــا يعانيــه بقيــة
الزمــاء.

آمال وناس
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بــات الحضــور األنثــوي فــي اإلعــام
العربــي مختلفــا وأكثــر كثافــة،
وازدادت المســاحة الجــادة فيــه
بشــكل ال تخطئــه األعيــن ،وكان
للصحفيــات حضــور واضــح فــي
التغطيــات اإلخباريــة علــى مــدار
العقــود الثالثــة الماضيــة.
لعقديــن مــن الزمــن ،لعبــت قنــاة
مهمــاً فــي إخــراج
«الجزيــرة» دورا
ّ
المــرأة مــن النمــط التقليــدي ومــن
األداء الوظيفــي وســط ســياق
إعالمــي ضيــق؛ إلــى حضــور أكثــر
اتزانــا وجديــة ..وهكــذا ،دخلــت
الصحفيــات عبــر تلــك البوابــة
كمقدمــات لألخبــار الجــادة
وناقــات لهــا مــن موقــع الحــدث
مهمــا بلغــت فيــه الصعوبــات.

مقاعد محجوزة
في غرف األخبار
آمــال ونــاس واحــدة مــن هــذه
المقــدرة التــي نجحــت
التجــارب
َّ
فــي حجــز مقعــد لهــا فــي أصعــب
مواقــع غــرف األخبــار ،كمنتجــة
تديــر الوقــت وتتابــع مجريــات
األحــداث حــول العالــم لتعــد
نشــرات أخبــار مكتملــة ،دون أي
فــرق بينهــا وبيــن زمالئهــا الذكــور.
وفــي الوقــت الــذي يهــرب فيــه
الجميــع مــن هــذا العمــل المضنــي،
تقــدم آمــال صفــوة خبرتهــا.
تقــول آمــال إن اآلفــاق متاحــة
فــي «الجزيــرة» حتــى لتق ّلــد
المــرأة رئاســة التحريــر ،وإن كان
األمــر ال يخلــو مــن بعــض العقل ّيــات
التــي ال تحبــذ ذلــك ،لكــن الخطــوة
األولــى برأيهــا تبــدأ بتعزيــز عــدد

ومــن بيــن الصحفيــات الالتــي
حجــزن لهــن مقاعــد فــي غرفــة
األخبــار ،ســام هنــداوي التــي
أعــدت عنهــا المجلــة موضوعــا
منفصــا للحديــث أكثــر عــن
تجربتهــا كمراســلة حربيــة،
وهــي تحصــد ثمــار المثابــرة فــي
برنامجهــا «المســافة صفــر» ،وتــرى
أن الجزيــرة منحتهــا فرصــة إثبــات
نفســها فــي أكثــر مــن تغطيــة
ثــم فــي برنامجهــا ،مــع تأكيدهــا
أن هــذا الحضــور فــي «الجزيــرة»
هينــا إذا مــا نظرنــا إلــى
ليــس ِّ
الكثيــر مــن الزميــات الصحفيــات
فــي الميــدان وعلــى الشاشــة،
وحتــى فــي إدارة بعــض األقســام
بغــرف األخبــار.

الصحفية إنسان ال
أداة إنتاج
طــوال أكثــر مــن عشــرين عامــا
عملــت ديمــا الخطيــب فــي
مواقــع عــدة داخــل وخــارج شــبكة
«الجزيــرة» ،وفــي ســلم خبرتهــا
الطويــل عملــت صحفيــة منتجــة
فــي غرفــة أخبــار الجزيــرة ،وســبق

ديما الخطيب

أن ترأّســت مكتبــا خارجيــا للقنــاة.
وهــي اليــوم المديــرة التنفيذيــة
لمنصــة .+AJ

اللحظــة التــي ســيفاضل فيهــا
اإلنســان بيــن طفلــه والخبــر
العاجــل”.

تجــد ديمــا أن رئاســة تحريــر غرفة
األخبــار عمــل شــاق بالنســبة
للصحفيــات والصحفييــن« ..مــا
مــن شـ ٍّ
ـك بــأن قنــاة الجزيــرة تريــد
للمــرأة تبــوأ كافــة المناصــب..
وال أقــول ذلــك بصفتــي مديــرة
تنفيذيــة تدافــع عــن الشــبكة،
وإنمــا مــن تجربتــي الشــخصية
داخــل المؤسســة ومــن الطريقــة
التــي كبـ ُ
ـرت بهــا هنــا فــي دعــم
تــام مــن الجميــع ..العمــل فــي
غرفــة األخبــار مهمــة شــاقة
تتطلــب التزامــا طويــا بســاعات
العمــل تأخــذ مــن عمــر الرجــل
والمــرأة ،أي أن هــذا الموقــع يتطلب
مــن كليهمــا االســتغناء عــن الحيــاة
الخاصــة مقابــل النجــاح المهنــي..
رئاســة غرفــة األخبــار يعنــي تلــك

تواجــه المــرأة الصحفيــة حســب
ديمــا العديــد مــن المعقيــات
فــي العمــل الصحفــي ،علــى غــرار
العمــل ليــا والخــروج لتغطيــات
خطــرة ،باإلضافــة لمعيقــات
اجتماعيــة تتعلــق بلباســها أو
تع ّرضهــا للتحــرش ،ناهيــك عــن
األحــكام المســبقة مــن الرجــل
حــول اســتطاعتها أداء المهمــة..
كل هــذه األســباب تمنــع المــرأة من
أن تكبــر فــي الســلم الوظيفــي..
ومــن هنــا تضيــف ديمــا «أعــذر
المــرأة علــى عــدم وصولهــا
لرئاســة غرفــة األخبــار فــي شــبكة
الجزيــرة ،فالمــرأة تدفــع ثمن ـاً أكبــر
مــن الرجــل فــي مســارها ،ورغــم أن
الرجــل يضحــى بحياتــه الخاصــة
أيضــا لصالــح العمــل ،إال أن المــرأة

َ
تعاقــب
تجــد ديمــا أن الصحفيــة
علــى كونهــا امــرأة ،ليــس فقــط
مــن المؤسســة التــي تعمــل
بهــا بــل مــن المجتمــع بأكملــه
والــذي تقــوم فيــه منظومــة
العمــل بالتعامــل مــع الرجــل
والمــرأة كأدوات إنتــاج دون مراعــاة
لمحيطهــم األســري .وفــي البحــث
عــن الحلــول تقتــرح وجــود
الحضانــة ثــم المدرســة داخــل
«الجزيــرة» لحـ ِّ
ـل نســبة كبيــرة مــن
اإلشــكاالت التــي تعيــق الريــادة،
واختصــار الوقــت والجهــد وتحقيق
الطمأنينــة وتعزيــز اإلنتاجيــة.

ألوان ولهجات
على الشاشة
ٌ
جــدل مــن نــوع جديــد رافــق
مقدمــة األخبــار علــى
ظهــور
ِّ
شاشــة «الجزيــرة» ميــادة عبــده،
وهــي أول ســمراء تظهــر علــى
هــذه الشاشــة ..جــدل وضعهــا
مجهــر ّ
يدقــق فــي كل
تحــت
ٍ
حركــة وكلمــة تصــدر منهــا.
حاجــز الجنــدر لــم يكــن كافيــا،
ليضــاف إليــه حاجــز اللــون الــذي
لــم يعتــده العــرب فــي القنــوات
غيــر المحليــة ..تقاتــل ميــادة
وهــي تدافــع عــن رأيهــا بــأن
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الكفــاءات المهنيــة كانــت الرافعــة
األولــى لحضورهــا ،وبــأن الشــكل
مكمــل ُتراعــى فيــه الحــدود
مجـ ّرد ِّ
المقبولــة ..وهنــا تشــير إلــى أن
دورهــا كمذيعــة يتجــاوز دور قــراءة
النشــرة ،فهــي تجهــز مــا ســتقرؤه
وتبــدي رأيهــا فــي الصيــغ،
وتســاهم فــي اإلعــداد للمقابــات
التــي ســتجريها بالبحــث عــن
معلومــات تســاهم فــي وضــع
المشــاهد فــي الصــورة الكاملــة..
قتــال ال ينكــر الصــورة النمطيــة
التــي تعتبــر المــرأة مجــرد ديكــور
علــى حــد وصفهــا ،وهــي معركــة
موكلــة إلــى المــرأة فــي نبــذ هــذا
االعتقــاد عبــر ترســيخ حضورهــا
المؤثــر.

ويــرى كثيــرون أنهــا شـ َّ
ـكلت إضافــة
إلــى المشــهد اإلعالمــي كمكــون
عربــي وإنســاني أساســي لــم
يعتــد المشــاهد العربــي عليــه.
ومــن حيــث انتهينــا مــع ابنــة
القــارة الســمراء ،تكمــل زميلتهــا
علــى الشاشــة روعــة أوجيــه
القادمــة مــن المدرســة الفرنســية،
كمــا تصــف نفســها .تقــول روعــة
إنهــا حاولــت ابتــدا ًء المســاهمة
فــي بنــاء النشــرات ،لكــن الجــو
العــام لــم يتقبــل األمــر ،واالعتبــار
فــي ذلــك أن المذيعيــن عمومــا لم
يعتــادوا فعــل ذلــك ،وتعتقــد أن
قبــول ّ
تدخلهــا مــن قبــل منتجــي
النشــرات ليــس بالمســتوى ذاتــه
لــو كان المذيــع رجــا.

عــن تجربتهــا فــي «الجزيــرة»،
تقــول ميــادة إن األمــور فــي هــذا
الســياق كلــه كانــت مثاليــة ..فــا
الشــكل وال الجنــس كانــا عائقيــن.

وعلــى خــاف زميالتها الســابقات،
كانــت روعــة أكثــر حــدة فــي
اإلشــارة إلــى بعــض التمييــز أو
الذكوريــة كمــا ع ّبــرت ،مســتندة

ميادة عبده

إلــى التقييــم العــددي فــي حضــور
الزميــات الصحفيــات داخــل غرفــة
األخبــار .ومــن هــذا البــاب تــرى أن
الفــرص المتاحــة للتقــدم فــي
المناصــب القياديــة لغرفــة األخبــار
قليلــة ضمــن االعتبــار العــددي،
خصوصــا أن مســتوى الكفــاءة
المطلــوب متوفــر بيــن الصحفيــات
العربيــات عمومــا وفــي «الجزيــرة»
خصوصــا .وبــرأي روعــة فــإن «هناك
اعتبــارات أخــرى (غيــر جندريــة)
تخضــع لهــا اختيــارات مواعيــد
النشــرات ،كالتسلســل الزمنــي
لتوظيــف المذيــع وقــدم خبرتــه”.
مــع هــذا ،فقــد أبــدت اعتراضــا
علــى رفــض بعــض المــدراء
تقدمهــا
لمقترحــات معينــة
ّ
بحجــج تتعلــق بمراعــاة ظروفهــا
الشــخصية ،مؤكــدة أنهــا هــي مــن
تســتطيع تحديــد أولوياتهــا فــي
العمــل والتوفيــق بينــه وبيــن
ظروفهــا ،معتبــرة هــذا النــوع مــن
«التعاطــف» تحديــدا لطموحاتهــا.

التمييز اإليجابي
لصالح المرأة
اســتكماال لــآراء الســابقة ،قابلنــا
فــي مجلــة «الصحافــة» مديــر
التحريــر في غرفــة أخبــار «الجزيرة»
أحمــد الشــروف الــذي أخبرنــا بأنــه
ال توجــد إحصائيــات دقيقــة ألعداد
العامليــن فــي الغرفــة مــن رجــال
المالحــظ أن العــدد
ونســاء ،لكــن ُ
يميــل لصالــح الرجــال ،ســواء مــن
المــدراء،
ناحيــة الموظفيــن أو ُ
رغــم أن المؤسســة ليــس لديهــا أي
سياســة للتمييــز ،بــل تحــاول تعزيز
الفريــق بالعنصــر النســائي ،وأنــه

إن كان هنــاك صحفــي وصحفيــة
متقدمــان لنفــس الوظيفــة وكان
التفــاوت فــي الكفــاءة بســيطا
لصالــح الرجــل ،فالصحفيــة -فــي
قــدم علــى
هــذه الحالــةُ -ت ّ
الصحفــي عم ـ ً
ا بقاعــدة «التمييــز
اإليجابــي لصالــح المــرأة”.

روعة أوجيه

كمــا أن هنــاك أقســاما -والحديــث
للشــروف -يطغــى فيهــا وجــود
المــرأة ،كقســم التقديــم اإلخبــاري
الــذي يضــم مذيعــات أكثــر مــن
المتقدميــن مــن
المذيعيــن لكــون
ّ
اإلنــاث أكثــر ..عنــد تلــك الجزئيــة،
اســتوقفناه لمناقشــة إن كان
َّ
«الشــكل» معيــارا يتفــوق علــى

الكفــاءة ،وكانــت إجابتــه بــأن
الشــكل واحــد مــن المعاييــر فــي
مهنــة التقديــم اإلخبــاري إلــى
جانــب القــدرة والكفــاءة ،إال أنهــا
مط ّبقــة علــى المذيعــة والمذيــع
بنفــس الدرجــة.
وبالنســبة لتواجــد الصحفيــات في
أقســام أخــرى بغرفــة األخبــار ،ع ّلق
الشــروف بــأن الصحفيــات عامــة
ال يملــن إلــى «إنتــاج النشــرات»
لمــا فــي هــذا العمــل مــن ضغــط
نفســي وتوتــر ،لكــن البــاب مفتوح
ألي زميلــة تــود العمــل فــي ذلــك
القســم ،كمــا حــدث مــع زميلتيــن
«مميزتيــن» همــا نانســي إســكندر
وآمــال و ّنــاس.
تقــدم زميــل أو
أمــا فــي حــال
ّ
زميلــة بمقترحــات ،فــإن اإلدارة
مــن ّ
حقهــا تقديــر الموقــف ألنهــا
تتحمــل المســؤولية ،والمعاييــر
ّ
ـدرة تنطبــق علــى
والمخــاوف المقـ ّ
كال الجنســين« ..ال تمييــز بيــن
ّ
الموظفيــن ال مــن حيــث الرواتــب
ـدالت
وال مــن حيــث األهميــة وال البـ َ
فــي كل الشــبكة”.
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يف ميادين
الحروب
مجلة الصحافة
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قلبهــا الشــجاع يضعف إذا ما بدأت تــروي ما كانت
تشــاهده مــن قتــل وتدميــر ،أو حين تتذكــر زمالء
عرفتهــم فــي مياديــن الحــروب ..عاملــون مثلها،
منهــم مــن استشــهد ومنهــم مــن اختطــف.
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هــي ســام هنــداوي ،وال يغـ ّر ّن القــارئ هــدوء معنــى اســمها أو تقاســيم
وجههــا ،فالحــرب أكثــر مــا يجذبهــا فــي التغطيــات الصحفيــة ،وهــي
ابنــة األرض الفلســطينية ،الطاعنــة بالتوتــر.
منــذ العــام  2006وهــي تؤكــد أنهــا ســتكون ضمــن طاقــم الجزيــرة بحلول
ـدس أو إرادة تحققــت بنهايــة العــام  2012بعــد مرورهــا
العــام  ..2014حـ ٌ
بتجــارب مــع قنــوات مختلفــة ،انطلقــت معظمهــا مــن مياديــن الحــروب.
“المســافة صفــر” برنامجهــا الــذي بــدأت الجزيــرة عــرض أولــى حلقاته في
نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي ،والــذي ّ
يغطــي مناطــق التوتــر والنــزاع..
هــو تحقيـ ٌ
ـخيص لطبيعــة العمــل الــذي
أجلتــه ،وتشـ
ـم ســبق أن ّ
ٌ
ـق لحلـ ٍ
تخوضــه فــي رحــم المياديــن.

أعدته سالم عن المقاتلين
من برنامج «المسافة صفر» الذي ّ
في سوريا – الجزيرة.
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أبعد من
فلسطين
درســت ســام هنــداوي الصحافــة
فــي وطنهــا فلســطين ،وعملــت
بهــا فــي الوقــت نفســه مراســلة
لصحيفــة «الــرأي” الكويتيــة وقنــاة
“الوطــن” المحليــة ،ولــم تكــن
تتجــاوز الـــ 19مــن العمــر ،مثيــرة
حفيظــة بعــض مــن رآهــا صغيــرة
علــى الميــدان .كمــا عملــت فــي
قطــاع اإلنتــاج وإخــراج الوثائقيــات
لصالــح أكثــر مــن شــركة ..ومــن أهم
أفالمهــا «أعــراض الصــراع» الــذي
عرضتــه الجزيــرة الوثائقيــة ،و”عــود
النــد” الــذي يحكــي عــن حيــاة
األســيرات الفلســطينيات بعــد
الخــروج مــن المعتقــل ومواجهــة
الحيــاة عــام .2010
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من برنامج «المسافة صفر» الذي اختارت سالم هنداوي
اسمه لتغطية مناطق النزاع – الجزيرة.

آثــرت ســام عرضــا متواضعــا مــن
قنــاة «اآلن» فــي دبــي ،علــى
مغــر مــن قنــاة “الحــرة”
عــرض
ٍ
تــزاول فيــه عملهــا مــن داخــل
فلســطين ..قاومــت رغبــة أمهــا
وإخوتهــا ،بينمــا دافــع والدهــا عــن
رأيهــا رغــم عــدم اقتناعــه بــه،
وكان ملهمهــا ومع ّلمهــا األول.
وحيــدة فــي دبي تتقاســم الســكن
مــع زميــات أخريــات وأجــواء لــم
تعتــد عليهــا ..جــاءت الثــورات
العربيــة وكانــت مــن بيــن صحف ّيات
ق ّلــة ّ
غطيــن أحداثهــا .انتقلــت
بعــد ذلــك إلــى قنــاة “ســكاي
نيــوز عربيــة” ،قبــل أن تنتبــه
وتضمهــا إليهــا
“الجزيــرة” لكفاءتهــا
ّ
أواخــر العــام  .2012ومنــذ عملهــا
تتــردد فــي
فــي القنــاة وهــي ال
ّ
ـرب
إزعــاج مديرهــا ك ّلمــا قامــت حـ ٌ

فــي المنطقــة العربيــة ،لــذا فقــد
عرفتهــا الشاشــة فــي اليمــن وليبيا
وســوريا والحدود العراقيــة اإليرانية،
وغيرهــا ..عــدا عــن األماكــن التــي
كانــت تطلــب تغطيتهــا وكانــت
إدارتهــا ترفــض إصرارهــا ،بــل
تصفهــا أحيانــا “بالمزعجــة».

“قلب شجاع”
ٌ
ليغفــر لنــا الممثــل والمخــرج
الهوليــودي ميــل جيبســون
اســتعارتنا لعنــوان فيلمــه «قلــب
شــجاع» ،فقــد اســتخدمناه أكثــر
مــن مــرة خــال حديثنــا مــع ســام
التــي تمتلــك قلبــا لربمــا وازى فــي
شــجاعته قلــب «وليــام واالس».
قلــب أغرقتــه الشــجاعة والجــرأة
ٌ
حتــى باتــت صاحبتــه توصــف
«باالندفاعيــة» ،وســام ال تنزعــج
مــن ذلــك التوصيــف ،لكنهــا تؤمــن
بــأن «القلــب الشــجاع» هبـ ٌ
ـة عليها
اســتغاللها لنقــل الحقيقــة فــي
األماكــن التــي تصلهــا ،وتتســاءل..
إذا لــم يبــادر الصحفــي بالذهــاب
ّ
يغطــي مكانــه؟ مشــيرة
فمــن
بذلــك إلــى نفســها حيث تقــول إن
لــدى ِّ
كل مراســل أو صحفــي مهــارة
مــا وهــو يعــرف كيــف يوظفهــا،
أمــا هــي فقــد وجــدت أن مهاراتهــا
المشــاهد
ّ
تتجســد فــي نقــل َ
واألحــداث المأســاوية ،وســنضيف
إليهــا «اآلكشــن».
َّ
يخدعــن القــارئ مــرة أخــرى
وال
ُ
الوصــف الــذي تكــ ّرر عنــد
ذلــك
الحديــث عــن تجربتهــا ،فقلبهــا
الشــجاع يضعــف فــي أحيــان

كثيــرة ،خصوصــا إذا مــا بــدأت
تــروي مــا كانــت تشــاهده مــن قتــل
وتدميــر ،ســيما فــي ســوريا التــي
زارتهــا مــرارا وشــهدت فيهــا مــوت
الســوريين بطريقــة مأســاوية مــن
جميــع األطــراف.
وقلبهــا الضعيــف يتواطــؤ مــع
دموعهــا حيــن تذكــر زمــاء
عرفتهــم فــي مياديــن الحــروب..
عاملــون مثلهــا ،منهــم مــن
استشــهد ومنهــم مــن اختطــف.
ثــم حيــن تذكــر والدهــا الــذي وقــف
إلــى جانبهــا فــي ّ
كل قراراتهــا،
وأوصاهــا فــي أول مــرة ســافرت
وحدهــا خــارج فلســطين أال تعــود
إليــه منكوســة الــرأس.
وكان يتخ ّلــل حديثنــا معهــا
بعــض التعبيــرات التــي تعبــر عــن
خوفهــا ورعبهــا أثنــاء تنقالتهــا
فــي البلــدان التــي شــهدت حروبــا
وثــورات وأوفــدت إليهــا ،مثــل ليبيــا
وســوريا حيــث كانــت العنايــة
اإللهيــة منقذهــا الوحيــد ،أمــا
القلــب الشــجاع فقــد كان يتحــول
قلــب نابــض بالرعــب.
إلــى
ٍ
ففــي ســوريا ،كانــت تعتقــد
غيــر مــرة أن أمرهــا قــد انكشــف
مــن قبــل النظــام ،وهــي التــي
اســتخدمت اســما مســتعارا للتنقل،
وكان يســاعدها بعــض النشــطاء،
فــي حيــن كان عليهــا أن تظهــر
بالحجــاب وأحيانــا بالنقــاب فــي
مناطــق المعارضــة ،أو أن تســتخدم
دراجــة للخــروج مــن منطقــة إلــى
أخــرى .أمــا فــي ليبيــا ،فلــم يكــن
الخطــر قادمــا مــن كتائــب القذافــي
وال مــن الثــوار ،بــل مــن شــخص
عــرض مســاعدتها ألنــه كان معجبا
بهــا فقــط.
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صحفيون
ينعون اإلعالم
التقليدي

اإلعــام الرقمــي
فهــل يلتهــم
ُ
ـام التقليــدي؟ وهــل يطغــى
اإلعـ َ
عمــل المواطــن الصحفــي علــى
عمــل الصحفــي المحتــرف؟ وهــل
تهــدد تلــك المســتجدات مهنــة
ّ
الصحافــة ،ســيما بعــد إغــاق عدد
مــن الصحــف الورقيــة ،لــن يكــون
آخرهــا صحيفــة التجديــد المغربية
التــي اشــتغلت فــي الحقــل
اإلعالمــي المغربــي كصحيفــة
ورقيــة يوميــة وأســبوعية ألكثــر
مــن ربــع قــرن حتــى مــارس/آذار
المنصــرم؟

غالف العدد األخير من صحيفة التجديد املغربية.

مريم التايدي
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بعــد إغــاق عــدد مــن الصحف
العربيــة والمواقــع اإلخباريــة
فــي مصــر ولبنــان والمغــرب،
آخرهــا صحيفــة «التجديــد»،
ُيطــرح ســؤال كبيــر يتعلــق
بقتــل الرقمــي للتقليــدي،
وإزاحــة المواطــن الصحفــي
للصحفــي المحتــرف.

لعــل الحديــث عــن العالقــة بيــن
اإلعــام الرقمــي -أو مــا يســمى
اإلعــام الجديــد -واإلعــام
التقليــدي قــد شــهد بداياتــه مــع
بدايــة انتشــار اإلنترنــت فــي العالم
العربــي ،إال أن النقــاش كان ينصــب
علــى التنافــس ونقــط التالقــي
واالختــاف ،ونقــط قــوة كل صنــف
مقارنــة باآلخــر ،ليخلــص فــي
نــدوات فكريــة وإعالميــة عديــدة
إلــى إمكانيــة التعايــش بينهمــا،
وإمكانيــة التكامــل واســتفادة كل
صنــف مــن اآلخــر.
ومــع تطــور وســائل التواصــل
االجتماعــي وارتفــاع المــد التقنــي
وتطــور الصحافــة الذكيــة ،وكــذا
ارتفــاع نســب الولــوج إلــى
اإلنترنــت ،أصبــح الواقــع يفــرض
توازنــات جديــدة ،وأصبحنــا أمــام
ً
معطــى -يعتبــره اإلعالميــون
اليــوم حقيقــة -يقــول بهيمنــة
اإلعــام الرقمــي وانكمــاش
التقليــدي.

مقبرة الصحف
تتسع
تتســاقط الصحــف الورقيــة كأوراق
شــجر فــي هبــة خريــف ..صحــف
عريقــة تقفــل تباعــا ،ومواقــع
إلكترونيــة تعانــي قلــة التمويــل،
وقنــوات تلفزيــة مهجــورة،
وإذاعــات يفــوق عاملوهــا
مســتمعيها ..لعلهــا صــورة ســوداء
علــى مــا يبــدو ،لكــن الخبــراء
يؤكــدون حقيقتهــا ،والواقــع
يصدقهــا ويؤشــر عليهــا.
قبــل فتــرة قصيــرة ،أغلقــت
مؤسســة التجديــد المغربيــة أبواب
صحيفــة «التجديــد األســبوعية»،
وقبلهــا أُغلقــت صحــف «النــاس»
و»العاصمــة» و»الخبــر».
ولعــل إعــان توقــف موقــع
«أصــوات مصريــة» الــذي أنشــأته
فــي البدايــة مؤسســة تومســون
رويتــرز بمصــر غيــر بعيد عنــا ،وكذا
صحيفــة «الســفير» اللبنانيــة.
«التجديــد» أكــدت فــي بيــان
أصدرتــه يــوم  27مــارس/آذار
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جنــكا ري.
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الماضــي أنــه «رغــم العديــد
مــن محــاوالت اإلنقــاذ المتتاليــة،
لــم يعــد ممكنــا االســتمرار فــي
اإلصــدار ،خصوصــا بعــد وقــف
معلنيــن كبــار للعقــود اإلشــهارية
(عقــود اإلعالنــات) التــي كانــت
تجمعهــم بالمؤسســة؛ ألســباب
غيــر مفهومــة» ..األســباب نفســها
عبــرت عنهــا «أصــوات مصريــة»
حيــن أعلنــت توقفهــا ،مقدمــة
ســبب التمويــل كقاهــر يصعــب
التغلــب عليــه.
وفــي تعليــق علــى إغــاق
«التجديــد» ،قــال رئيــس فدراليــة
الناشــرين بالمغــرب نــور الديــن
مفتــاح «إن إغــاق صحيفــة
بالمغــرب يعتبــر جنــازة» ،معتبــرا
أن مقبــرة الصحــف تتســع ،وأن

أزمــة اإلعــام هيكليــة ،لظــروف
التحــول الرقمــي» ،منبهــا إلــى
خطــر إغــاق مــا يناهــز ثالثيــن
صحيفــة وموقعــا إلكترونيــا فــي
الســنوات القادمــة.
رئيــس تحريــر صحيفــة «التجديــد»
الســابق حســن بويخــف اعتبــر
فــي عددهــا األخيــر أن منبــر
«التجديــد» شــهيد آخــر فــي
ســاحة اإلعــام المغربيــة ،اغتالتــه
رصاصــة التحكــم االقتصــادي،
ليضــاف إلــى كوكبــة «شــهداء»
ســابقين ،و»كل أملنــا أن ينتهــي
عهــد قتــل الصحافــة برصــاص
اإلشــهار الموجــه».
حمــل المستشــار
مــن جانبــه َّ
جنــكاري
رشــيد
اإلعالمــي
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هل يطغى عمل املواطن الصحفي ىلع عمل الصحفي املحترف؟
 -غيتي.

المســؤولية للهيئــة الناشــرة
فــي إشــارة إلــى حركــة التوحيــدواإلصــاح اإلســامية -وقــال إنهــا
اســتهانت بالجانــب اإلعالمــي ،وإن
المــوت الــذي شــهدته صحيفتهــا
ليــس ضمــن مؤشــرات مــوت
الصحافــة الورقيــة ،وإن هنــاك
جــزءا مــن ســوء التدبيــر وغيــاب
المقاربــة االقتصاديــة للمنبــر،
إضافــة إلــى غيــاب االســتثمار
فــي المــوارد البشــرية والبنيــات
التحتيــة.

يعتمــد علــى اإلنترنــت ،وقــال
إنــه بالنســبة لقطــاع التلفزيــون
فاألزمــة فــي بدايتهــا علــى اعتبــار
أنــه يفقــد مصــادر التمويــل اآلتيــة
مــن اإلشــهار ،لكنــه مــا زال يحتفظ
نســبيا بالجمهــور خصوصــا فــي
والمعِلــن يتبــع
العالــم العربــيُ ،
الجمهــور ويتجــه إلــى االســتثمار
فــي اإلنترنــت.

في التقليدي
بقية
الهيمنة ..حقيقة
مرة
كان المشــهد يعــرف نوعــا مــن
التنافــس ،وكان الحديــث عــن
التكامــل حينــا وعــن التنافــر
واالختــاف حينــا آخــر ،إلــى أن
تحــول إلــى حديــث عــن هيمنــة
واكتســاح للرقمــي ،وعــن أزمــة
اإلعــام
يعيشــها
خانقــة
التقليــدي ..مشــهد قــال عنــه
بويخــف إنــه «حقيقــة ُمـ ّرة» ،بيــد
ـدث
أنهــا «حقيقــة حضاريــة» ،وتحـ ّ
عــن األزمــة التــي تعيشــها
الصحافــة الورقيــة والتــي تظهــر
فــي تراجــع مبيعاتهــا وتوجــه
الجمهــور نحــو الرقمــي ،بينمــا
يعيــش األخيــر بــدوره أزمــة علــى
مســتوى المهنيــة والجــودة ،وفــي
فوضــى انتشــار األخبــار الكاذبــة،
معتبــرا أن التنافــس حضــاري
ومرتبــط بمعطيــات أخــرى ال
تتعلــق بالمهنــة فــي حــد ذاتهــا.
وأوضــح بويخــف أن ثالــوث اإلعــام
التقليــدي المتمثــل فــي الصحــف
الورقيــة والتلفــزة والمذيــاع،
يواجــه صعوبــات أمــام التحــوالت
التــي شــهدها اإلعــام الــذي

يفصــل جنــكاري بيــن اإلعــام فــي
الــدول الديمقراطيــة واإلعــام فــي
الــدول غيــر الديمقراطيــة ،ويعتبــر
الوســائل الحديثــة متنفســا فــي
غيــاب الديمقراطيــة وهيمنــة
القطــاع العــام علــى اإلعــام
العمومــي.
وبــدا جنــكاري متفائــا وهــو
الفاعــل فــي اإلعــام الرقمــي،
حيــث قــال إن «اإلعــام التقليــدي
هــو حاضنــة للرقمــي بالنظــر
إلــى الجانــب البشــري» ،معتقــدا
باســتمرار القطــاع التقليــدي إلــى
جانــب الرقمــي وفــي تفاعــل
معــه« ..اليــوم لســفر معيــن يمكــن
أن تركــب الطائــرة كمــا يمكــن أن
تســافر بالباخــرة ،وال يمكــن أن
نقــول إن هــذا أفضــل مــن هــذا،
أو إن هــذا ســيلغي هــذا» ،وأوضــح
«هنــاك مســتقبل لــكل مــا هــو
تقنــي ،لكــن اإلعــام التقليــدي لــن
يندثــر».
أمــا بويخــف فيــرى فــي ســلوك
الجمهــور عامــا محــددا ورئيســيا،
وأن األميــة ثانويــة فــي التأثيــر
رغــم كونهــا حاضــرة ،لكــن ليســت

73

«إن إغــاق صحيفــة بالمغــرب
يعتبــر جنــازة» .نــور الديــن
مفتـــاح ،رئيـــــس فدراليـــة
الناشــرين بالمغــرب.
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حاســمة فــي التنافــس بيــن
المقــروء ســواء أكان ورقيــا أو رقميا.
وال يــرى أن اإلعــام التقليــدي
ســينقرض ،مشــيرا إلــى أن التاريــخ
يحكــي قصــة معاصــرة الصحيفــة
للراديــو والتلفــزة واإلنترنــت.

مسألة وقت
مــن جانبــه اعتبــر مديــر قســم
البرامــج العربيــة فــي قنــاة
«العربيــة» أنطــوان عــون أن العالم
يشــهد مذبحــة لإلعــام الورقــي،
وأن وســائل اإلعــام التقليديــة
تمــر بمرحلــة عصيبــة.
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ويــرى عــون أن مــا ُيبقــي اإلعــام
التقليــدي مزدهــرا اليــوم هــو
وجــود أميــة فــي العالــم العربــي..
«اليــوم نحــن فــي القنــوات أصبحنا
نعانــي مــن هجــرة المشــاهدين
للشاشــة ،ونراقــب يوميــا كيــف
يتراجــع عــدد المشــاهدين الــذي
كان يعــرف ارتفاعــا فــي األخبــار
وفــي البرامــج السياســية ،وقــد
تناقصــت نســب المشــاهدين
بحوالــي النصــف» .ويعتقــد أن
اإلعــام التقليــدي فــي مــأزق كبيــر
وأن كلفتــه مرتفعــة جــدا ،مشــيرا
إلــى أن النقــل المباشــر مثــا يمكن
القيــام بــه بالهاتــف وإرســاله إلــى
أكثــر مــن منصــة ،كمــا يمكــن
لصحفــي واحــد أن يحــل محــل
فريــق تصويــر كامــل.
وأحــال عــون أمــر انتهــاء اإلعــام
التقليــدي إلــى الزمــن ،مب ّينــاً أن
تقــدر المــدة فــي غضــون
أميــركا
ِّ
 15عامــا ،بينمــا ســتكون المــدة
أكبــر فــي العالــم العربــي بالنظــر
إلــى معــدالت األميــة التــي ال تــزال
مرتفعــة .أمــا بالنســبة للصحافــة

فريق عمل صحيفة «التجديد» املغربية يف صورة جماعية قبل
إغالقها.

الورقيــة فهــي «لألســف تمــوت»،
بتعبيــر عــون الــذي َّ
ذكــر بتوقــف
صحــف كبــرى فــي لبنــان ،منهــا
«الســفير».

ألنهــا تســتقطب جمهــورا وترفــع
ســقف المطلــوب مــن الصحفييــن
المحترفيــن ،ناصحــا الصحفــي
المحتــرف بضــرورة شــحذ أدواتــه
وزيــادة جهــده إلبــراز أهميــة
الصحافــة المهنيــة فــي التوثيــق،
وبتنفيــذ موضوعــات معمقــة
وعــدم االكتفــاء بتغطيــة األخبــار
فقــط.

رئيــس تحريــر موقــع «أصــوات
مصريــة» عمــاد عمــر اعتبــر أن
ـد
المنطقــة العربيــة لــم تصــل بعـ ُ
مرحلــة هيمنــة اإلعــام الرقمــي
ألســباب عــدة ،منهــا معــدل
انتشــار اإلنترنــت وســرعته ،مؤكــدا
مــا قالــه اآلخــرون بــأن «قــدرة
الصحافــة الورقيــة علــى البقــاء
تــزداد صعوبــة مــع الوقــت بســبب
ارتفــاع التكلفــة وتزايــد ارتبــاط
الجمهــور باإلنترنــت».

تهديد وممانعة
يعتقــد عمــر أن صحافــة المواطــن
تهــدد بالفعــل الصحافــة المحترفة

ما زال التلفزيون صامدا «نسبيا» أمام «الغزو» الرقمي .غيتي.

طــور المؤسســات
واقتــرح أن ُت
ِّ
الصحفيــة نمــاذج أعمــال قــادرة
علــى االســتمرار« ..يجــب أن نصــل
إلــى مرحلــة يشــعر الجمهــور
فيهــا أنــه مســتعد لدفــع مقابــل
لمــا يحصــل عليــه مــن الصحافــة
المهنيــة ،وأن يشــعر بالفــرق
بينهــا وبيــن صحافــة المواطــن».
التوجــه
أنطــوان عــون شــاركه
ّ
نفســه ،ناصحــا الصحفييــن
«بضــرورة التكيــف واالنفتــاح علــى
الرقمــي ،واعتمــاد المدونــات
المواقــع
عبــر
وتســويقها
ا ال جتما عيــة » .
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التغطية اإلعالمية
الفرنسية لقضايا
«اإلرهاب».
محمد البقالي
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بيــن اإلعــام واإلرهــاب عالقــة
وثيقــة ..اإلرهــاب يبحــث دائمــا
عــن الحضــور اإلعالمــي ،فــا وجــود
لعمليــة إرهابيــة فــي الســياق
المعاصــر خــارج الــدورة اإلعالميــة.

شــبكة اإلنترنــت .ولعــل صــورة
انهيــار برجــي التجــارة العالميــة
فــي نيويــورك يــوم  11ســبتمبر/
أيلــول  2001مثلت مــا يمكن وصفها
«بالصــورة المرجعيــة للرعــب».

و«اإلرهابــي» الــذي يقتــل فــي
صمــت بعيــدا عــن عدســات
الكاميــرا ،ال يحقــق األثــر الــذي
يرمــي إليــه والمتمثــل فــي نشــر
الخــوف والضغــط علــى الحكومــات
ورفــع مســتوى االســتقطاب.

ومــع انتشــار اإلنترنــت وظهــور
وســائل التواصــل االجتماعــي،
تحولــت الصــورة إلــى جــزء ال يتجــزأ
مــن «العمليــة اإلرهابيــة» ذاتهــا،
بــل قــد تكــون أكثــر أهميــة مــن
الفعــل نفســه .حتــى وصلنــا إلــى
ســرحة
«م ْ
مــا يمكــن تســميته َ
العنــف» مــن خــال إعطائــه
رجو ًّيــا عبــر إخــراج
طابعــا ُف َ

فــي المقابــل يبحــث اإلعــام عــن
رفــع نســب المشــاهدة ،ألســباب

الباحثيــن عــن اســتعراض إعالمــي
لعمليتهــم ،وال تســيء لذكــرى
الضحايــا ،أو بــكل بســاطة ال تــز ّور
الحقيقــة ..تغطيــة تتوخــى الدقــة
فــي الخبــر والتــوازن فــي التحليل؟

انتقاء األخبار
1
ومعالجتها
أسطورة الحياد
التجربــة الفرنســية فــي هــذا
الســياق ال تبــدو قــادرة علــى
تقديــم نمــوذج مهنــي يحتــذى.

«العمــل اإلرهابــي» عمــل إعالمــي بامتيــاز ،أي أنــه ال يتــم خــارج دائــرة األضــواء وخــارج الصــورة،
أي شــاهد ،فســيتكفل منفــذوه بتصويــره وبثــه علــى شــبكة اإلنترنــت.
ـو ر الحــادث ُّ
فــإذا لــم يصـ ّ

تجاريــة أو سياســية أو أيدولوجيــة
أحيانــا ،وليــس ثمــة لحظــة أكثــر
اســتقطابا للمتابعــة مــن «العملية
اإلرهابيــة» ،إذ إن رد الفعــل
البديهــي لــكل فــرد عنــد ســماعه
بحــدوث هــذا النــوع مــن العمليــات
خاصــة فــي البلــد الــذي ينتمــيإليــه أو يعيــش فيــه -يتمثــل
فــي فتــح جهــاز التلفــاز أو البحــث
علــى شــبكة اإلنترنــت .يصبــح
األمــر والحالــة هــذه أشــبه بعالقــة
غريبــة كل طــرف فيهــا يســتفيد
مــن اآلخــر دون أي توافــق أو تواطــؤ
مســبق ،ودون أن تكــون للطرفيــن
نفــس األهــداف والغايــات.
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صورة انهيار برجي التجارة العاملية يف نيويوورك يف الحادي عشر
من سبتمبر/أيلول  2001مثلت ما يمكن وصفها ب «الصورة املرجعية
للرعب» – رويترز.

لذلــك يمكــن القــول إن «العمــل
اإلرهابــي» عمــل إعالمــي بامتيــاز،
أي أنــه ال يتــم خــارج دائــرة األضــواء
صــور
وخــارج الصــورة ،فــإذا لــم ُي ّ
أي شــاهد ،فســيتكفل
الحــادث ُّ
منفــذوه بتصويــره وبثــه علــى

متقــن واســتعمال بــارع للمؤثــرات
الصوتيــة والمرئيــة .ولنتذكــر هنــا
عمليــة إعــدام عمــال مصرييــن
علــى الســواحل الليبيــة مــن قبــل
تنظيــم الدولــة ،أو إحــراق الطيــار
األردنــي معــاذ الكساســبة علــى
يــد التنظيــم نفســه .فاألمــر لــم
يكــن يتعلــق بمجــرد عمليــة قتــل
كان يمكــن تنفيذهــا بالرصــاص،
وإنمــا يتعلــق بعمليــة تواصليــة
دمويــة بأهــداف مختلفــة.
لكــن مــع تكــرر العمليــات
اإلرهابيــة ،وحــدوث أخطــاء كثيــرة
فــي التغطيــات اإلعالميــة لقنــوات
مختلفــة ،بعضهــا ينــدرج فــي
إطــار «الكبائــر» اإلعالميــة والبعض
اآلخــر ينــدرج فــي ســياق «اللمــم»،
أصبــح الســؤال مشــروعا ..مــا هــي
مواصفــات التغطيــة اإلعالميــة
المهنيــة والمتوازنــة التــي ال
تســقط فــي «لعبــة المهاجميــن»

منــذ أول هجــوم ينــدرج ضمــن
الجيــل الجديــد للعمليــات
اإلرهابيــة عــام  1995فــي ســان
ميشــيل ،إلــى هجــوم كنيســة
ســانت إيتيــان دوروفــراي صيــف
العــام  ،2016مــرورا بهجمــات
شــارلي إيبــدو فــي يناير/كانــون
الثانــي  ،2014وهجمــات باريــس
(باتــاكالن والمقاهــي) فــي
نوفمبر/تشــرين الثانــي ،2015
ونيــس فــي يوليو/تمــوز  ،2016لــم
تحســم وســائل اإلعــام الفرنســية
بمــا فيهــا األكثــر رصانــة -فــيالنمــوذج األمثــل للتغطيــة ،الــذي
يضمــن الدقــة فــي نقــل الخبــر
والتــوازن فــي نقــل وجهــات
النظــر ،وال يســقط فــي اإلســاءة
للضحايــا ،أو التعميــم أو الخلــط،
أو التحريــض علــى فئــة مــن
المجتمــع الفرنســي.
ال بــد مــن اإلشــارة فــي البدايــة إلى
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التغطية اإلعالمية الفرنسية لم تقدم نموذجا ُيحتذى به يف تغطية
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أن مســار إنتــاج المــادة اإلعالميــة
معقــد ومرتبــط بإكراهــات
تحريريــة وتنظيميــة وحتــى
سياســية يخضــع لهــا الصحفيــون.
فالخبــر نتــاج تفاعــات بيــن
عوامــل عــدة مــن بينهــا البنيــة
االقتصاديــة للمؤسســة ،والســياق
الثقافــي الــذي تعمــل فــي إطــاره،
وتفاعالتهــا الداخليــة المرتبطــة
بخطهــا التحريــري وتنظيــم عمــل
الصحفييــن ،وعالقاتهــا الخارجيــة
مــع المعلنيــن ومصــادر الخبــر
والســلطة السياســية ومجموعــات
الضغــط وغيــر ذلــك.
هــذه التفاعــات هــي التــي تخلــق
«واقعــا» إعالميــا يمكــن وصفــه
بأنــه يمثــل الدرجــة الثانيــة مــن
«الحقيقــة» ،قــد تقتــرب أو تبتعــد
بمقــدار مــن «الحقيقــة األصليــة»
بحســب تأثرهــا بالعوامــل الســالفة
الذكــر .والصحفــي فــي هــذا
المســتوى ال يمكنــه أن يدعــي أنــه
فــي موقــع مــن يستكشــف العالــم

لينقــل حقائقــه بــكل موضوعيــة
وتجــرد إلــى المتلقيــن ..إنــه
يخضــع لنظــام ملــزم يفــرض عليــه
مــا يقــال ومــا ال يقــال.
هــذا هــو المســار الطبيعــي الــذي
يخضــع لــه أي منتــوج إخبــاري ،أيــا
كانــت طبيعتــه ،فكيــف إذا تعلــق
األمــر بقضايــا مثــل اإلرهــاب تتجمع
فيهــا كل عناصــر اإلثــارة التقليدية:
الــدم والديــن والغمــوض.

 2تغطية متسرعة
تنحو إلى اإلثارة
إذا أخذنــا بعيــن االعتبــار كل
العمليــات التــي عرفتهــا فرنســا،
فــإن الســيناريو ذاتــه يتكــرر عنــد
كل عمليــة إرهابيــة ،ســواء تعلــق
األمــر بشــارلي إيبــدو أو عمليــات
باريــس أو نيــس أو ســانت إيتيــان
دوروفــري ..تعبئــة شــاملة داخــل

غــرف األخبــار وفــي الميــدان،
خاصــة فــي القنــوات التلفزيونيــة
اإلخباريــة ،إذ بمجرد وقــوع العملية
تنطلــق تغطيــة مفتوحــة تســتمر
لســاعات -وربمــا أليــام -مــن البــث
المباشــر لألخبــار والمقابــات
والتحليــات المســتمرة دون توقــف
علــى مــدار الســاعة .وطيلــة هــذه
المــدة ،تصــل األخبــار مباشــرة إلــى
أذن المذيــع عبــر الســماعة التــي
تربطــه بالمنتــج ،وكل تفصيــل
صغيــر أو حــادث مهمــا بــدا تافهــا؛
يتحــول إلــى موضــوع تعليــق مــن
المراســل أو مــن المذيــع .كمــا أن
أي شــخص يســكن قــرب مســرح
العمليــة أو مـ ّر قريبــا منهــا ،يمكــن
أن يصبــح شــاهد عيــان تســتجوبه
القنــوات اإلخباريــة لتقديــم روايته،
دون أي تمحيــص أو تدقيــق.
وهنــا أورد شــهادة ســمعتها مــن
مصــدر موثــوق ،أنــه خــال أحــداث
محمــد مــراح فــي ستراســبورغ
عــام  ،2012تراهــن بعــض عناصــر

الحمايــة المدنيــة فيمــا بينهــم
علــى أنهــم ســيظهرون علــى
القنــوات اإلخباريــة الفرنســية مــن
خــال حركــة بســيطة ،وهــي
مرورهــم جريــا أمــام عدســات
الكاميــرات ..وصــدق الرهــان ..وبعــد
دقائــق قليلــة كانــت كثيــر مــن
القنــوات اإلخباريــة الفرنســية
تنقــل أن «شــيئا مــا يحــدث»
فــي محيــط العمليــة ،وأن عناصــر
الحمايــة المدنيــة شــوهدوا
وهــم يركضــون .بعــض المحلليــن
يتمــادون ويذهبــون بعيــدا فــي
تقديــم تفســيرات ال أصــل لهــا.
هــذه التغطيــة المفتوحــة
المســتمرة ال تفرضهــا المقتضيــات
التحريريــة ،وإنمــا يفرضهــا
وجــود فــراغ يجــب ملــؤه ،ووقــت
ُ
تلفزيونــي يجــب تغطيتــه ،وأيضــا
عطــش لــدى المشــاهدين يجــب
إرواؤه .هكــذا يبــدأ تنافــس شــرس
بيــن المؤسســات اإلعالميــة
المختلفــة ،تضــاف إليــه منافســة
وســائل التواصــل التــي تلقــي

بعــبء إضافــي علــى وســائل
اإلعــام؛ يتمثــل فــي التثبــت مــن
صدقيــة األخبــار الــواردة علــى
شــبكات التواصــل االجتماعــي.
هــذه الرغبــة المحمومــة فــي
نقــل كل األخبــار مباشــرة ترتبــط
بمفهــوم آخــر يكتســي أهميــة
كبــرى لــدى الصحفييــن ،وهــو
مفهــوم الســبق المتمثــل فــي
نقــل الخبــر والصــورة قبــل اآلخرين.
تلــك العجلــة ال تترك عادة لوســائل
َ
الوقــت للتثبــت مــن
اإلعــام
صدقيــة الخبــر ولمقارنــة المصــادر،
ولذلــك الحظنــا أن وســائل اإلعــام
الفرنســية كثيــرا مــا تلجــأ إلــى
«االحتماليــة» ( )conditionnelفــي
صياغــة األخبــار ..وهــو اســتعمال
لغــوي فــي الفرنســية يحيــل علــى
االحتمــال ،فنســمع فــي نشــرات
األخبــار وفــي اللحظــات األولــى
لوقــوع العمليــة« ..المهاجــم قــد
يكــون صــاح :اهلل أكبــر» و»المهاجم
قــد يكــون الذ بالفــرار» ،أو «رهائــن
قــد يكونــون قيــد االحتجــاز».

يتعلــق األمــر فــي النهايــة
بطريقــة «ماكــرة» لتمريــر األخبــار
غيــر المؤكــدة علــى أمــل أن تتبيــن
صحتهــا فتكــون المؤسســة قــد
ســجلت ســبقا ،وإال فهــي ِحـ ٌّ
ـل مــن
أمرهــا مــا دامــت اســتعملت صيغــة
عــدم التأكيــد .وهــذا األمــر لــه أثــر
إعالمــي ال يخطئــه الباحثــون،
خاصــة عندمــا يتعلــق بحــادث
كبيــر يســاهم فــي تغييــر البنيــة
الذهنيــة للمجتمــع.
واألمــر نفســه ينطبــق علــى مــن
يقدمــون علــى أنهــم ِّ
محللــون،
َّ
إذ ليــس لديهــم الوقــت الكافــي
وال المعطيــات التــي تســمح
بتقديــم تحليــل رصيــن وهــادئ،
لذلــك نجــد أنفســنا أمــام
ِّ
«محلليــن علــى الســريع» (Fast
 )analystsمســتعدين للحضــور
إلــى البالتوهــات التلفزيــة فــي
كل وقــت ،وغالبــا مــا يــرددون
كالمــا عامــا يصلــح لــكل الحــاالت،
وفــي أحيــان كثيــرة يكــون مليئــا
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باألحــكام المســبقة التــي تقــول
للمشــاهدين مــا يرضيهــم ،أي أنهــا
تنحــو باتجــاه تكريــس األفــكار
النمطيــة المســبقة حــول اإلرهــاب.
والمثــال األبــرز لذلــك ..حــادث مطار
أورلــي بالعاصمــة باريــس فــي
مــارس/آذار الماضــي ،عندمــا نــزع
شــخص ســاح شــرطي وحــاول
إطــاق النــار قبــل أن تتعامــل معه
الشــرطة .أحــد المحلليــن علــى
قنــاة «بــي.أف.أم» (- )BFMوهــي
القنــاة اإلخباريــة األولــى فــي
فرنســا -ربــط بشــكل متعســف
بيــن توقيــت هــذا الحــادث وموعــد
صعــود طائــرة تابعــة لشــركة
خطــوط العــال متجهــة إلــى تــل
أبيــب ،مســتنتجا دون أن تتوفــر
لديــه أي معطيــات أن الجانــي
إنمــا كان يســتهدف هــذه الطائــرة،
ربــط
ليسترســل بعــد ذلــك فــي
ٍ
ال دليــل عليــه بيــن العمليــة
ومعــاداة الســامية فــي فرنســا.
وترتبــط هــذه العجلــة بخاصيــة
أخــرى تميــز تغطيــة اإلعــام
الفرنســي لقضايــا اإلرهــاب وهــي
اإلثــارة ،ألنــه فــي ســياق منطــق
الســوق القائــم علــى جــذب أكبــر
قــدر مــن المتابعيــن ،تبحــث بعــض
وســائل اإلعــام عــن منــح جاذبيــة
أكبــر لتغطياتهــا مــن خــال
المبالغــات والتضخيــم ،ويصــل األمر
إلــى خــرق أخالقيــات المهنــة ،بــل
وإلــى تحويــر الحقيقــة.
األمثلــة كثيــرة ..فــي هجــوم نيــس
الــذي أودى بحيــاة  84شــخصا ،لــم
تجــد القنــاة الفرنســية الثانيــة
حرجــا فــي إجــراء مقابلــة مــع
رجــل وإلــى جانبــه جثــة زوجتــه
المقتولــة .وهــذا مثــال واحــد
فقــط مــن عشــرات األمثلــة.
ويكفــي أن أشــير هنــا إلــى أن
المجلــس األعلــى للســمعي
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البصــري فــي فرنســا -وهــو الهيئــة
العليــا المخولــة بتنظيــم القطــاع-
رصــد  36إخــاال فــي تغطيــة
وســائل اإلعــام ألحــداث شــارلي
إيبــدو خــال يوميــن فقــط ،مــن
بينهــا نشــر فيديــو الشــرطي
أحمــد المرابــط لحظــة قتلــه مــن
منفــذي
قبــل األخويــن كواشــي
ْ
عمليــة شــارلي إيبــدو .وجــل
هــذه الخروقــات المســجلة ترتبــط
باالســتعجال والبحــث عــن الســبق
واإلثــارة.
والمالحــظ أن اإلعــام األلمانــي
علــى ســبيل المثــال كان أكثــر تأنيا
فــي التعاطــي مــع العمليــة التــي
اســتهدفت ســوق أعيــاد الميــاد
فــي برليــن .بــل إن إطــاق صفــة
العمليــة اإلرهابيــة علــى العمليــة
تــم بعــد ســاعات طويلــة ،وبعدمــا
أكــدت الشــرطة ذلــك.

3

معايير مزدوجة

ثمــة خاصيــة أخــرى تميــز تعاطــي
اإلعــام الفرنســي مــع العمليــات
اإلرهابيــة ،تتمثــل فــي الخلــط
وعــدم أخــذ مســافة كافيــة مــن
الحــدث .فبمجــرد وقــوع عمليــة
تــدور اآللــة اإلعالميــة بأقصــى
ســرعتها .وقبــل تب ّيــن تفاصيلهــا،
تتــداول وســائل اإلعــام القامــوس
الــذي يحيــل علــى اإلرهــاب ،وخالل
هــذه المرحلــة تختلــط الشــائعات
بالحقائــق ،خاصــة علــى وســائل
التواصــل االجتماعــي ،ومعهــا
يصعــد خطــاب الكراهيــة.
األمثلــة كثيــرة ..فــي مــارس/آذار
الماضــي كاد شــخص مخمــور أن
يدهــس مــارة فــي مدينــة أونفيــر
فــي بلجيــكا .العمليــة أحالــت

علــى عمليــة نيــس وعمليــة
برليــن .فــي اللحظــات األولــى
للعمليــة بــدأ الحديــث عــن عمليــة
إرهابيــة ،ثــم تبيــن بعدهــا أن األمــر
يتعلــق بشــخص مخمــور ومخــدر،
وأن فعلــه ليــس لــه دوافــع دينيــة
أو أيدولوجيــة.
فــي المقابــل ،عندمــا قتــل
متطــرف يمينــي ســتة مصليــن
فــي مســجد فــي كيبيــك ،كانــت
الصــورة مختلفة ..تغطيــة محدودة
كمــا ومختلفــة ً
كيفــا ،علمــا بــأن
ًّ
الهجــوم يشــبه ذلــك الــذي وقــع
ضــد كنيســة ســانت إيتيــان
دوروفــري فــي فرنســا عندمــا ُذبــح
قــس أثنــاء الصــاة صباحــا صيــف
العــام  ،2016فــكال الهجوميــن
اســتهدف دارا للعبــادة ،لكــن
التغطيــة اإلعالميــة لجــل وســائل
اإلعــام الفرنســية لــم تنتبــه لهذا
التشــابه حــد التطابــق .وفــي
الوقــت الــذي اســتعملت فيــه
وســائل اإلعــام الكنديــة مصطلــح
اإلرهــاب لوصــف العمليــة التــي
اســتهدفت المســجد ،اكتفــت جــل
وســائل اإلعــام بالحديــث عــن
هجــوم أو إطــاق نــار ،أو اســتعملت
مصطلــح اإلرهــاب بيــن مزدوجتيــن
لإلحالــة إلــى تصريحــات الحكومــة
الكنديــة.
صحيــح أنــه ليــس هنــاك تعريــف
دولــي متفــق عليــه لإلرهــاب،
لكــن التوجــه العــام الــذي درجــت
عليــه الــدول والمنظمــات غيــر
الحكوميــة يعتبــر أن اإلرهــاب هــو
«كل اســتعمال للعنــف ألهــداف
دينيــة أو سياســية أو أيدولوجيــة»،
لكــن التغطيــة اإلعالميــة أضافــت
ولــو بشــكل غيــر مقصــود -شــرطاجديــدا كــي يوصــف الهجــوم
باإلرهــاب ،وهــو أن يكــون الفاعــل
مســلما.

استعملت وسائل اإلعالم الكندية مصطلح اإلرهاب لوصف العملية
التي استهدفت املركز الثقايف اإلسالمي يف مقاطعة كيبيك بكندا.
تصوير ماثيو بيالنجر – رويترز.

وأضــرب هنــا مثــا ..فــي 25
نوفمبر/تشــرين الثاني  2016تســلل
شــخص إلــى دار عجــزة للرهبــان
قريبــة مــن مونبيلييــه الفرنســية
وقتــل حــارس المبنى الــذي يعيش
فيــه نحــو ســتين راهبــا ،معظمهم
عــاد للتــو مــن إرســالية تنصيريــة
فــي أفريقيــا .ألول وهلــة تعاملــت
وســائل اإلعــام الفرنســية مــع
األمــر علــى أنــه عمليــة إرهابيــة،
فــكل المواصفــات متوفــرة ،لكــن
بعــد بضــع ســاعات تبيــن أن
األمــر لــه عالقــة بشــخص كان
يعمــل ســابقا فــي المبنــى ذاتــه،
وأن الحادثــة تتعلــق بتصفيــة
حســابات.

إرهابيــة» ،فكأنمــا يقــول بطريقــة
غيــر مباشــرة «ولــم يتــم التأكــد
إن كان الفاعــل مســلما» ..ألنــه إذا
تبيــن أنــه مســلم ،فــإن العمــل
إرهابــي إلــى أن يثبــت العكــس،
وأمــا إذا كان المنفــذ غيــر مســلم
فيتــم التعامــل مــع القضيــة
برصانــة أكبــر ،ويتــم بحثهــا مــن
أوجههــا المتعــددة ،مــن بينهــا
احتمــال االختــال النفســي ،أو
تصفيــة حســابات وغيــر ذلــك.

وهــذا مــا يمنــح المســلمين
الفرنســيين إحساســا بــأن هنــاك
توجهــا إعالميــا لربــط مصطلــح
اإلرهــاب باســمهم .وهــذا األمــر
وإن لــم يكــن مقصــودا -يســاهمفــي مزيــد مــن خلــط المفاهيــم
ومــن اإلقصــاء االجتماعــي ،ويزيــد
مــن الهــوة االجتماعيــة القائمــة
بيــن أبنــاء الوطــن الواحــد ،علمــا
بــأن مــن مســؤولية الصحفــي أال
يســمح للبديهيــات ومــا يتداولــه
النــاس بالتأثيــر علــى تغطيتــه.

ب ْيــن الخبــر فــي صيغتــه األولــى
وتأكيــد الطبيعــة الجنائيــة
للحــادث ،كانــت وســائل اإلعــام
قــد أفــردت تغطيــة مفتوحــة
اســ ُتدعيت فيهــا كل مفــردات
اإلرهــاب والخطــر القائــم بيــن
ظهرانــي الفرنســيين ..لكــن تغ ّيــر
هويــة المنفــذ غ ّيــرت توصيــف
الجريمــة.
ولذلــك عندمــا نســمع في وســائل
اإلعــام الفرنســية عبــارة «ولــم
يتــم التأكــد إن كانــت العمليــة

من بين خروقات وسائل اإلعالم الفرنسية نشر فيديو الشرطي أحمد
املرابط لحظة قتله من قبل األخوين كواشي منفذي عملية شارلي
إيبدو 13 .يناير/كانون الثاني  – 2015رويترز.
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ميدان..
مولود جديد
للصحافة
الشبابية
غدير بسام ٔابو سنينة
83

82
فريق «ميدان» من اليمين :عمر حكواتي ،عبد اهلل الرشيد وأنس حسن.
تصوير :منتصر مرعي  -الجزيرة.

هو من المواقع التي تحوي تقارير طويلة قد تبلغ ألفي كلمة،
لكن طولها لم يمنع أن يكون متوسط المدة التي يقضيها القارئ في
التقرير الواحد -حسب مؤشرات غوغل -يقترب من الدقائق العشر.

مضــى لقائــي بمؤسســي موقــع
“ميــدان” التابــع للجزيــرة نــت
سلســا ،حتــى أخبرونــي أن محــرري
الموقــع وك ّتابــه ال يمكــن أن تتجــاوز
أعمارهــم الـــ 38عامــا ،مبتدئيــن من
عمــر الـــ ..18بقــي لــي عــام واحــد
فقــط ،ألتمكــن مــن المشــاركة فــي
الموقــع الــذي اتخــذ مــن «الواقــع
بمنظــور شــبابه» ،شــعارا لــه!.
حذرتهــم أن الوقــت يمــر ســريعا،
وأنهــم ســيجدون أنفســهم قريبــا
خــارج الموقــع الــذي أسســوه ،وهــم

يطلــون على مشــارف الثالثيــن اآلن.
ّ
ويشــكل فريــق الموقــع «ثالث ّيــاً»
يضــم أنــس حســن وعبــد اهلل
الرشــيد وعمــر الحكواتــي ،وهــم
أعمــدة الموقــع الرئيســية باإلضافــة
إلــى  35محــررا موزعيــن حــول
العالــم ،يتواصلــون فيمــا بينهــم
عــن طريــق تطبيــق “سيســكو
ســبارك” ( )Cisco Sparkالــذي ّ
يمثــل
غرفــة أخبــار افتراضيــة ،يجتمعــون
مــن خاللــه ويناقشــون تفاصيــل
إدارة الموقــع.

ومهام
صوت واحد
ّ
موزعة
كان حســن ينهــي جملــة فيتبــرع
الرشــيد بإكمــال الجملــة الثانيــة
خــال حوارنــا ،ومــا إن يســتكمل
فكرتــه حتــى يبــادر الحكواتــي
بإنهائهــا ،فتتأكــد أن النتيجــة
المرضيــة التــي ظهــرت علــى
الموقــع ســبقها وضــوح للرؤيــة
لــدى مؤسســيه.

أمــا الرؤيــة فتنطلــق مــن رغبــة
الجزيــرة فــي مخاطبــة الشــباب..
ّ
اطلــع «الفريــق الثالثــي» علــى

العديــد مــن المواقــع الصحفيــة
الشــبابية ورصدوهــا وتواصلــوا مــع
أفضــل المحرريــن الســتقطابهم
للعمــل معهــم.
وكان الهــدف هــو إعــادة االعتبــار
لمهنــة الصحافــة والصحافــة
قيــم
الجــادة مــن خــال محتــوى ِّ
يبتعــد عــن اإلســفاف فــي ظــل
خضــوع الصحافــة الحاليــة إلغــراء

التقنيــات الجديــدة ،ومــا يترتــب
علــى ذلــك مــن اســتبدال معاييــر
شــبكات التواصــل االجتماعــي
بالمعاييــر المهنيــة التــي تركز على
المضمــون .لــذا فهــو مــن المواقــع
التــي تحــوي تقاريــر طويلــة قــد
تبلــغ ألفــي كلمــة ،لكــن طولهــا
لــم يمنــع أن يكــون متوســط المدة
التــي يقضيهــا القــارئ فــي التقريــر
الواحــد -حســب مؤشــرات غوغــل-
يقتــرب مــن الدقائــق العشــر ،ممــا
أثبــت أن ربــط الشــباب بالتســطيح
ليــس باألمــر الدقيــق.

أبناء
الميدان
وبحســب فريــق “ميــدان” ،فقــد
جــاءت تســمية الموقــع مرتبطــة
بالواقــع الشــبابي الــذي تأثــر
بالميــدان وعايــش صراعــات عــدة
ّ
شــكلت
فــي العالــم العربــي
وعيــه الشــبابي .فشــباب اليــوم
هــم أبنــاء مياديــن الربيــع
العربــي التــي كانــت ســاحات
ضمــت السياســي
تجمــع شــبابية ّ
ّ

مجلة الصحافة العدد ()5

والمثقــف والمتعلــم والعامــل..
إلــخ .ويناقــش الموقــع تط ّلعــات
الشــباب وأفكارهــم المنبثقــة مــن
الميــدان.
بــل إن لجــوء الشــباب أكثــر إلــى
القــراءة بــدأ فعليــا منــذ لحظــة
االنفجــار عــام  .2011وقد شـ ّ
ـكل ذلك
االنفجــار فــي المياديــن صدمــة
تبعهــا ســؤال وبحــث مــن قبــل
الشــباب الذيــن يدينــون للميــدان
بالــوالء ،بغــض النظــر عــن اختــاف
مواقفهــم السياســية والفكريــة.
كمــا انبثقــت العديــد مــن
المبــادرات الشــبابية األكاديميــة
والصحفيــة مــن الميــدان وانهــارت
كثيــر مــن الخطابــات التقليديــة،
ال ســيما تلــك التــي راهنــت علــى
ســذاجة تفكيــر جيــل «التقنيــات».
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ٌ
بار
ابن ٌّ
للجزيرة نت
بــدا الفريــق «دبلوماســيا» وهــو
«الميســرة»
يتحــدث عــن الــوالدة
ّ
لموقــع «ميــدان” مــن الموقــع
األم «الجزيــرة نــت» ،نافيــا أن
هــدد وجــود موقــع شــبابي
ُي ِّ
الموقــع الرئيســي أو أن يشــير
إلــى “شــيخوخته”“ ..ميــدان ليــس
موقعــا إخباريــا كالجزيــرة نــت،
فليــس للخبــر فيــه أي أولويــة..
يهــم الشــباب فــي
كان الخبــر
ُّ
بدايــات الربيــع العربــي ،بينمــا
اآلن يركــز الشــباب علــى التحليــل
والرؤيــة ..لــذا نعتمــد فــي ميــدان
علــى صحافــة المصــادر البحثيــة
حيــث يبحــث ُ
الك ّتــاب فــي مصــادر
عربيــة أو غربيــة لكتابــة تقاريــر
عــن ظواهــر معينــة ،فمثــا ال
يذكــر الموقــع غــرق عبــارة مصريــة،
بــل يتنــاول أســباب هجــرة الشــباب
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واضطرارهــم للمجازفــة بحياتهــم..
إلــخ».
وقــد لجــأ الموقــع إلــى هــذا الخيــار
فــي ســبيله للتخلــص مــن أزمــة
الخطابــات الحماســية التــي وقــع
فيهــا كثيــرون منهــم ،موليــن
اهتمامــا أكبــر باإلمســاك بــأدوات
تحليــل الخبــر وقــراءة الواقــع
العربــي بصــورة جديــدة.
َّ
والمطلــع علــى الموقــع ســيضيف
إلــى تلــك المالحظــات مالحظــة
جديــدة تتعلــق بتركيــزه علــى
الفــن والموســيقى والثقافــة
ورصدهــا بأســلوب جــدي ومشــوق.

المحرر «الجندي
المعلوم»
أجــرى فريــق “ميــدان” مســحا
كامــا للمح ّرريــن الشــباب الذيــن
يكتبــون فــي المواقــع الشــبابية
المعاصــرة ،رافعــا (الفريــق) ســقف
المعاييــر ،حتــى اختــار فريقــا مــن
المحرريــن الذيــن لديهــم دوائــر
تأثيــر وهــم صحفيــون باألســاس
وصنــاع رأي ،ولذلــك يوضــع اســم
محــ ّرر القســم وصورتــه فــي
الموقــع ليشــترك مــع المؤسســة
تحمــل مســؤولية التقاريــر
فــي ُّ
والمقــاالت المنشــورة فــي قســمه.
وهنــاك «مجتمــع ميــدان»
الــذي يعتمــد علــى ثلــة مــن
متطوعيــن يمنحهــم الموقــع
فرصــة االشــتراك فيــه ،خصوصــا
مــن دوائــر الك ّتــاب الجــدد الذيــن
بــدؤوا شــق طريقهــم فــي حقــل
الصحافــة ،حيــث يرســلون ســيرهم
الذاتيــة وأعمالهــم التــي تق ّيمهــا
لجنــة مختصــة ،ويتــم اختيارهــم
بنــاء علــى تقييــم اللجنــة ،بينمــا

يتنــوع نظــام المكافــآت الخــاص
ّ
بهــم مــا بيــن مكافــآت ماديــة أو
عينيــة ،أو الحصــول علــى تدريــب
مجانــي ألفضــل المح ّرريــن أو
ألفضــل محتــوى.
ويأتــي هــذا المجتمــع وفــق
خطــة الفريــق التــي تبــدأ بمرحلــة
الرســوخ ،ثــم المرحلــة التوســعية
التــي يتمكــن فيهــا مــن تشــكيل
فــرق علــى األرض ،وهــو مــا بــدأ
بــه مؤخــرا.
كل ذلــك إليمــان الفريــق بــأن لــدى
جيــل اليــوم «صنــدوق» الســاحر
الــذي لــن يتوقــف عــن إخــراج
أدواتــه التــي يفاجئــك بهــا كل
مــرة.

الهروب من
السؤال التجاري
ُ
عمــل الفريــق ضمــن شــبكة
الجزيــرة منحــه ميــزة التجريــب
دون القلــق مــن المســألة
الماديــة .مــع هــذا ،فأعضــاؤه
يؤكــدون أنهــم منفتحــون علــى
مقترحــات لنمــاذج تســويقية
فــي المســتقبل ،شــرط أن يكــون
الموقــع قــد شـ ّ
ـكل هويتــه ســواء
عبــر تقاريــره أو فــي أذهــان
القــراء .فهــم مســتعدون للتكيــف
مــع تلــك النمــاذج التســويقية
دون اإلضــرار بالرســالة العامــة ،إذ
الهــدف –حســب رأيهــم -أال تكــون
الصحافــة عامــة والخبريــة خاصــة
مكانــا للترفيــه“ ..الترفيــه لــه
أماكــن أخــرى فــي حقــل اإلعــام».
كمــا أنهــم لــن يتنازلــوا عــن
موقفهــم مــن الهــوس التقنــي،
رغــم أنهــم يســتخدمون التقنيــات
الجديــدة كوســيلة ال غايــة.

وهــم يريــدون الوصــول إلــى
مصالحــة مــع الجمهــور ،علــى
أن تكــون مصالحــة منصفــة ال
يخضــع فيهــا المضمــون لســلطة
الجمهــور بــل يحظــى باحترامــه،
حيــث ُيالحــظ اليــوم خــوف
بعــض المثقفيــن والسياســيين
والمفكريــن مــن اإلدالء بآرائهــم
بجــرأة خشــية خســارة شــريحة مــن
الجمهــور.
كمــا أن أعضــاء الفريــق متمســكون
بأعمــدة الصحافــة التقليديــة
التــي بــدأت باالنهيــار ..األعمــدة
المتعلقــة برصانــة المهنــة وعــدم
اتخاذهــا أداة لترفيــه الجمهــور.
الـــ 300ألــف متابــع لصفحتهــم
فــي الفيســبوك والتســعة مالييــن
مشــاهدة لمقاطــع الفيديــو التــي
ينتجونهــا ،ليســت نتائــج مرضيــة
بالنســبة لهــم وحســب ،بــل جاءت

لتؤكــد أن الجمهــور يخضــع أيضــا
لســلطة مــا تقدمــه لــه الصحافــة
ولديــه فضــول للمعرفــة.
ورغــم هــذا الرقــم المرضــي علــى
الفيســبوك ،فإنهــم ال يفكــرون
فــي االنفتــاح علــى جميــع
منصــات التواصــل االجتماعــي،
فهــم غيــر “مهووســين” بالعالــم
التقنــي ،ويعتقــدون أن طبيعــة
منصــة الفيســبوك هــي األنســب
لعــرض المــواد الطويلــة والجــادة.

الجانب
البصري
الحديــث عــن نجــاة الفريــق ورؤيته
مــن الهــوس التقنــي ال يعنــي أبدا
ابتعــاده عــن اســتخدام التقنيــات
ـل للمضمــون ،وهــو األصــل.
ّ
كمكمـ ٍ

لــذا يشــمل الموقــع قســم “عيــن”
الــذي يهتــم بالمحتــوى البصــري.
“عيــن”
قســم
يســتخدم
اإلنفوغــراف والخرائــط والرســوم
البيانيــة والفيديــو وغيرهــا مــن
العناصــر البصريــة لتوضيــح بعــض
التقاريــر التــي تــرد بهــا أرقــام
ونســب مئويــة .وأحيانــا قــد يكــون
هنــاك شــرح معقــد فــي التقريــر
مفصــل فــي
فيوضحونــه بشــرح
ّ
فيديــو ،يســتخدمون فيه رســومات
حســب الحاجــة .وقــد يســتغرق
إنتــاج مقطــع فيديــو ثالثــة أيــام
أو أربعــة ،ويكــون طولــه خمــس
دقائــق بحســب الموضــوع ،حيــث
يؤمــن الفريــق بأهميــة «الصحافــة
البطيئــة» فــي عملهــم .هــذا
باإلضافــة إلــى الفيديوهــات التــي
تــر ّوج للتقاريــر الطويلــة علــى
الفيســبوك ،وتعطــي ملخصــا
مشــوقا لمضمونهــا.

يتواصل فريق ميدان مع املحررين املوّزعين حول العالم عبر غرف
أخبار افتراضية – الجزيرة.
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