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جورج كدر

صحفــي مغربــي ومقــدم أخبــار يف
لنــدن .عمــل يف عــدد مــن املنابــر
اإلعالميــة املغربيــة والدوليـــة.
باحـــث يف التواصـــل السياســي.

إعالمــي ســوري .عمــل منتجا ومراســا
لعــدد مــن وســائل اإلعــام ،منهــا قناة
الجزيــرة ،وحاليــا مراســا حــرا ومديــرا
لشــركة « »photospeakingاإلعالميــة
يف هولنــدا.

محمد خمايسة

خالد كريزيم

ال كؤوس
للصحفيين

مجلة
الصحافة

ألهبــت املنافســة بيــن الفــرق الكرويــة العامليــة
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مجلة فصلية تصدر عن
معهد الجزيرة لإلعالم
شبكة الجزيرة اإلعالمية

وتحليالتهــم ىلع مواقــع التواصــل االجتماعــي .وكعــادة

املشرف العام
منير الدائمي

جماهيــر الكــرة العامليــة والعربيــة .وكان صيــف العــام
الحالــي مشــتعال بهتافــات املشــجعين ،ثــم تعليقاتهــم
األحــداث الكبيــرة ،تبــدأ األخبــار الزائفــة باالنتشــار ،بينمــا

صحفــي أردنــي وباحــث يف قضايــا
اإلعــام والدراســات الثقافيــة .ولــه
عــدد مــن األبحــاث املتخصصــة يف
تحليــل الخطــاب اإلعالمــي.

صحفــي فلســطيني ،بكالوريــوس
يف اإلعــام ،ماجســتير يف العلــوم
السياســية ،محــرر ومســؤول ديســك
يف موقــع «الخليــج أوناليــن»،
كاتــب مســاهم يف «املونيتــور».

يســتنفر الصحفيــون املهنيــون ملواجهتهــا .ولــم تكــن
األخبــار املســلطة ىلع رئيســة كرواتيــا كولينــدا غرابــار
كيتاروفيتــش التــي جذبــت األنظــار أثنــاء تشــجيعها
ملنتخبهــا ،إال مثــاال لكيفيــة تنــاول كل وســيلة إعالميــة
للخبــر مــن منظــور وأداء مختلف ْيــن .فبعــض وســائل

اإلعــام بالغــت يف تمجيــد كيتاروفيتــش دون التأكــد
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ندى األزهري

مروة علي

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

صحفيــة ومترجمــة حــرة ،مهتمــة
بالبحــث يف مجــال أخالقيــات
املمارســة الصحفيــة .محــررة يف
مجــال حقــوق اإلنســان ســابقًا.

ٔاحمد حاج حمدو

سعيد ٔابو معال

مــن صحــة األخبــار املتداولــة ،وبعضهــا تجــاوز مدلــوالت
ردة فعلهــا ليعمــد إلــى املقارنــة بينهــا وبيــن غيرهــا
مــن الرؤســاء ،يف حيــن ذهبــت وســائل إعالميــة أخــرى
باتجــاه تقصــي الحقائــق وإثبــات أن كثيــرا مــن األخبــار
معلومــات أخــرى
املنشــورة عنهــا مزيــف ،وأظهــرت
ٍ
ـة تمامــا للصــورة الورديــة التــي تصــدرت عناويــن
معاكسـ ٍ

كأس العالــم مبــارا ٌة مفصليــة
األخبــار يف البدايــة .أنهــت َ

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

كاتــب ومحاضــر الصحافــة يف الجامعــة
العربيــة األميركيــة ،ومنســق وحــدة
اإلذاعــة والتلفزيــون يف مركــز تطويــر
اإلعــام يف جامعــة بيرزيــت.

محمد مسكه

لويس مانويــل بويتل

حــددت الفائــز ،بينمــا تخــوض وســائل اإلعــام ىلع
املوثوقــة وىلع املصداقيــة ،وأي مســاس باألخيــرة
كفيــل بتراجــع أســهم الوســيلة اإلعالميــة وضــرب عملها
الــدؤوب واملتواصــل بعــرض الحائــط .قالــوا يف التعليــق
الفريــق الفرنســي الفائــز نــال الــكأس ،بينمــا نــال الفريق

كاتــب موريتانــي مهتــم بالســينما
واألدب واللســانيات .طالــب يف
برنامــج ماجســتير الصحافــة بمعهــد
الدوحــة للدراســات العليــا.

سكرتير التحرير
غدير أبو سنينة
مراجعة لغوية
الفضيل بن السعيد
تصميم
إدارة اإلبداع يف شبكة الجزيرة اإلعالمية
الغالف
لورينا خواريس ليسياغا
مجلة الصحافة
Aljazeera Journalism Review

مــدار الســاعة منافســات تعتمــد ىلع تصديــر األخبــار

ىلع املبــاراة التــي حســمت نتيجــة كأس العالــم ،إن

كاتــب وحقوقــي كوبــي .يعمــل يف
االستشــارات القانونيــة يف مدينــة
ريميذيــو بكوبــا .يكتب لعدد مــن املواقع
اإللكترونيــة اإلخباريــة خــارج كوبــا.

رئيس التحرير
منتصر مرعي

الكرواتــي (الناشــئ) احتــرام الجماهيــر ..ال كــؤوس ُتمنــح

للصحفييــن ،بيــد أن «االحتــرام» و«الجماهيــر» همــا مــا
يســعى الصحفــي والوســيلة اإلعالميــة لكســبهما.
فريق املجلة

موقع اإلنترنت:
/http://institute.aljazeera.net/ar/ajr
تويتر:
@AJR_Arabic
فيسبوك:
www.facebook.com/
aljazeerajournalismreview
بريد املجلة اإللكتروني:
ajreditor@aljazeera.net
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التسريبات..
ضيف ثقيل
يف غرف
األخبار
أيوب الريمي
4

إدوارد سنودان ،صاحب التسريبات عن برنامج تجسس المخابرات
األميركية «بريسم» على العالم .تصوير :بارتون جيلمان – غيتي.
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ال يهــدف مــن يقــوم
بالتســريبات دومــا إلــى
تنويــر الــرأي العــام ،بــل
أحيانــا تكــون هنــاك
دوافــع ذاتيــة وسياســية
يســرب
وحتــى ماليــة لمن ّ
الســرية.
المعلومــات
ولهــذا ،علــى الصحفييــن
التعامــل بحــذر مــع مــا
يصلهــم .

تحــول مصطلــح «التســريبات»
إلــى عملــة رائجــة فــي الصحافــة،
بشــكل لــم يعهــده المشــهد
اإلعالمــي عبــر التاريــخ ،فنحــن
اليــوم أمــام تدفــق هائــل
للمعطيــات والمعلومــات علــى
شــكل تســريبات صحفيــة،
تتعــدد جهاتهــا وطبيعتهــا
وحتــى الهــدف منهــا ،وهــو مــا
وضــع الصحافــة عمومــا وصحافــة
التحقيــق خصوصــا أمــام تحديــات
غيــر مســبوقة ،فــي زمــن األخبــار
الزائفــة ،ونظريــات المؤامــرة
واالدعــاءات ،واتجــاه الحكومــات
نحــو التضييــق علــى الحــق فــي
الوصــول إلــى المعلومــة.
فــي هــذه البيئــة المليئــة بالشــك
والحــذر ،بيــن اإلعــام كســلطة
رابعــة والحكومــات باعتبارهــا
المحتكــر الرئيســي للمعلومــات
الســرية ،يتواصــل تدفــق المالييــن
مــن البيانــات علــى وســائل
اإلعــام ،تدفــق يدفعــه ويزيــد من
زخمــه ُّ
تحفـ ُز عــدد مــن األشــخاص
لتســريب المعلومــات التــي
يــرون أنــه مــن حــق الــرأي العــام
معرفتهــا ..قدوتهــم فــي ذلــك
كل مــن جوليــان أســانج مؤســس

موقــع ويكيليكــس ،وإدوارد
ســنودان صاحــب التســريبات
عــن برنامــج تجســس المخابــرات
األميركيــة «بريســم» علــى العالــم.
والمالحــظ فــي الســنوات األخيــرة
أنــه كلمــا اشــتدت الصراعــات
السياســية الدوليــة زاد نشــاط
ســوق التســريبات ،ولنــا فــي
االنتخابــات األميركيــة األخيــرة ومــا
تالهــا مــن لغــط إعالمــي ،خيــر
مثــال .وهنــا يصبــح الصحفــي
كمــن يمشــي فــي حقــل ألغــام؛
فالتعامــل مــع التســريبات
يعتبــر «ممارســة صحفيــة
عاليــة المخاطــر» ،والوصــف هنــا
لمؤسســة «نيمــان» للصحافــة
التابعــة لجامعــة هارفــارد.
فلمــاذا يعتبــر التعامــل مــع
التســريبات مهمــة خطيــرة
بالنســبة للصحافــة؟ ومــا هــي
الضوابــط المهنيــة للتعامــل
معهــا؟ وهــل نحــن فعــا
فــي العهــد الذهبــي لصحافــة
التحقيــق بفضــل التســريبات؟
ألــم تقــع الصحافــة أكثــر مــن
مــرة ضحيــة الصراعــات السياســية
بنشــرها تســريبات تخــدم مصلحة
جهــة سياســية معينــة؟

التسريبات..
المهنية تقتضي
الحذر
تعــرف الموســوعة الصحفيــة
التســريبات بأنهــا «عندمــا يكشــف
عنصــر داخلــي معلومــات ســرية
لصحفــي ،هــذه المعلومــات يمكــن
أن يكــون مصدرهــا حكوميــا أو
ماليــا وحتــى مــن أفــراد عادييــن.

ولــكل هــؤالء أســباب مختلفــة
للكشــف عــن معلومــات ليــس
لهــم الحــق فــي الكشــف عنهــا.
ومــن بيــن هــذه األســباب ،اإليمــان
بحــق الــرأي العــام فــي المعلومــة،
أو الحصــول علــى تعويــض مادي أو
إزعــاج جهــة أو شــخصية معينة».
وتضيــف الموســوعة بــأن بعــض
الموظفيــن الحكومييــن يلجــؤون
إلــى تســريب المعطيــات لتنبيــه
الــرأي العــام إلــى قــرار خطيــر
قــادم ،أو مــن أجــل جــس النبــض،
أو التأثيــر فــي طريقــة التغطيــة
اإلعالميــة لحــدث معيــن.
ومــن خــال هــذا التعريــف يظهــر
أن هــدف مــن يقــوم بالتســريب
ليــس دائمــا تنويــر الــرأي العــام،
أو القناعــة بالحــق فــي الوصــول
إلــى المعلومــة ،ولكــن هنــاك
دوافــع ذاتيــة وسياســية وحتــى
ماليــة للقيــام بهــذه العمليــة،
وهــو مــا يفتــرض مــن الصحفييــن
عــدم التعامــل بحســن نيــة مــع
كل مــا يصلهــم مــن معطيــات
علــى شــكل تســريبات ممهــورة
بختــم «ســري للغايــة» ،وهــي
عبــارة مغريــة ألي صحفــي يبحــث
عــن الســبق والتفــرد بنشــر خبــر
حصــري.
لكــن هــذه الرغبــة المشــروعة
تح ّدهــا عــدة
فــي عالــم الصحافــة ُ
ضوابــط ،فــأول مــا يجــب القيــام
بــه هــو التأكــد مــن أن هــذه
المعطيــات صحيحــة ،والبحــث عن
مــدى مصداقيتهــا مــن أكثــر مــن
جهــة .بعــد ذلــك علــى الصحفــي
أن يســأل عــن الجهــة السياســية
التــي يمكــن أن تســتفيد مــن
نشــر هــذه التســريبات ،خصوصــا
فــي فتــرات االنتخابــات أو األزمــات
السياســية .فالصحفــي ال ينبغــي

أن يكــون طرفــا فــي أي صــراع
سياســي ،وأال يميــل مــع جهــة
علــى حســاب أخــرى ،وذلــك
تحقيقــا لمبــدأ الموضوعيــة،
حتــى ال نقــول الحيــاد .وإذا ظهــر
للصحفــي أن المعلومــات صحيحــة
وتخــدم الصالــح العــام ،فــا بــد
مــن نشــرها وإن كانــت ســتخدم
جهــة بعينهــا .وتفــرض هــذه
الوضعيــة علــى الصحفــي أن
يكــون واعيــا بالســياق السياســي،
فاهمــا للتوجهــات السياســية فــي
بــاده أو علــى الســاحة الدوليــة،
حتــى ال يخــدم -عــن غيــر قصــد-
حزبــا أو شــخصية سياســية ،فقــط
ألنــه توصــل بتســريبات ســرية.
وألن التحقيــق الصحفــي يعتبــر
مــن األجنــاس الصحفيــة النبيلــة
أو الكبــرى ،فهــو يعتبــر مطلــب كل
مطعمــا
صحفــي ،خصوصــا لــو كان
ّ
بمعطيــات حصريــة ومعلومــات لم
يســبق نشــرها ،وهــو مــا يمكــن
تحقيقــه مــن خــال الحصــول
علــى تســريبات معينــة .ومــع
ذلــك فعلــى الصحفــي أن يحــذر
مــن ظاهــرة «الضجــر لــدى القــارئ»
مــن كثــرة التســريبات والمعطيــات
التــي يمكــن أن يحملهــا أي
تحقيــق معيــن ،فالقــارئ العــادي
ليــس مســتعدا للتعامل مــع اآلالف
مــن األرقــام والمعلومــات دفعــة
واحــدة ،كمــا أنــه لــن يكــون قــادرا
علــى المواكبــة وبنفــس اإليقــاع
إن طالــع كل يــوم تســريبا جديــدا،
فهــذا يمكــن أن يخلــق لديــه حالة
مــن الملــل أو الســأم ،وبالتالــي
تفقــد التســريبات قيمتهــا .فكمــا
أن القــارئ يشــعر أحيانــا بحالــة
مــن اإلجهــاد مــن متابعــة حــاالت
المعانــاة اإلنســانية بشــكل يومي،
فكذلــك يكــون حالــه إن وجــد
أمامــه يوميــا وجبــة دســمة مــن
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التســريبات والمعطيــات التــي
تكــون أحيانــا معقــدة وتحتــاج
إلــى تحليــل وقــراءة متأنيــة ،فدور
الصحفــي هنــا أوال تقديــم عصــارة
التســريبات فــي قالــب واضــح،
وثانيــا أن يكبــح رغبتــه فــي نشــر
كل مــا تحــت يــده مــن معطيــات
ســرية؛ دفعــة واحــدة ،وترتيبهــا
حســب األهــم ثــم المهــم ،وغيــر
الصالــح للنشــر ،فــا تغلــب ذاتيــة
الصحفــي علــى مصلحــة القــارئ.
باتــت المســؤولية أكبــر علــى
الصحفــي مــع انتقــال مــدى
انتشــار مقاالتــه مــن البعــد
الوطنــي إلــى الدولــي ،خصوصــا
عندمــا يتعلــق األمــر بالتســريبات
السياســية واألمنيــة .فــي بدايــة
القــرن العشــرين ،كانــت هنــاك
تســريبات هــزت الحكومــات ،ولكــن
بقيــت فــي بعدهــا الوطنــي ،كمــا
حــدث فــي قضيــة «بروفومــو»
فــي بريطانيــا خــال ســتينيات
القــرن الماضــي ،وكذلــك فضيحــة
«ووترغيــت» .أمــا بعــد مرحلــة
«ويكيليكــس» فقــد باتــت
التســريبات عابــرة للقــارات
وموجهــة للــرأي العــام العالمــي،
وليــس المحلــي ،وهــو مــا يجعلهــا
أكثــر تأثيــرا وأشــد وقعــا وقــدرة
علــى إحــداث التغييــر ،كمــا حــدث
فــي تســريبات «أوراق بنمــا»
التــي قادهــا االتحــاد الدولــي
للصحافــة االســتقصائية ،وشــاركت
فيــه أكثــر مــن ثمانيــن مؤسســة
إعالميــة للتعامــل مــع  11.5مليــون
وثيقــة .وكانــت الحصيلــة هــي
إقالــة واســتقالة زعمــاء ،وفتــح
تحقيقــات قضائيــة مــع آخريــن،
وإنهــاء الحيــاة السياســية للبعــض
اآلخــر.
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الوافد الجديد
على غرف األخبار
ظلــت وســائل اإلعــام العريقــة
وصاحبــة االنتشــار الكبيــر وإلــى
وقــت قريــب ،تتجنــب نشــر األخبار
المجهولــة المصــدر ،تطبيقــا
لميثــاق أخالقيــات المهنــة
لتجمــع الصحفييــن المهنييــن في
الواليــات المتحــدة ،الــذي ينــص
علــى «ضــرورة تحمــل الصحفييــن
لمســؤوليتهم واألخــذ بعيــن
االعتبــار حساســية وظيفتهــم،
فــي التحقــق مــن أي معلومــة
قبــل نشــرها» .بيــد أن ثقافــة
« »fast newsوانتشــار األخبــار
الزائفــة ،وتحــول مواقــع التواصــل
االجتماعــي إلــى منصــات إخباريــة
ال تميــز بيــن الغــث والســمين
فــي األخبــار ،كلهــا عوامــل أدت
إلــى انتشــار قاعــدة جديــدة فــي
التعامــل مــع التســريبات ،وهــي
«انشــر اآلن وتأكــد مــن صحتهــا
فيمــا بعــد» ،خصوصــا مــع ارتفــاع
عــدد الوثائــق والمعلومــات
المســربة منــذ وصــول دونالــد
َّ
ترامــب إلــى رئاســة الواليــات
المتحــدة.
وهــي قاعــدة تتعــارض فــي
الصميــم مــع تعريــف الصحافــة
والصحفــي ،فــدور األخيــر هــو
الحصــول علــى المعلومــة،
وتحليلهــا ،ثــم التأكــد مــن صحتها،
وبعــد ذلــك تقديمهــا للــرأي
العــام .أمــا أن ُيســقط الصحفــي
مهمــة التثبــت مــن صحــة الخبــر
ّ
تخــل منــه عــن مهمتــه.
فهــذا
ولعــل هــذه النقطــة بالــذات هــي
مــن يرفــع الرأســمال المهنــي
والرمــزي ألي وســيلة إعالميــة،
ولهــذا نجــد صحيفــة واشــنطن
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رافقت االنتخابات األميركية األخيرة لغط إعالمي ،إذ كلما اشتدت
الصراعات السياسية الدولية ،زاد نشاط التسريبات – غيتي.
بوســت ترفــع شــعار «ال ننشــر إال
الحقائــق أو المعلومــة األقــرب إلى
الحقيقــة» .أمــا شــبكة اإلذاعــة
الوطنيــة العموميــة ( )NPRفقــد
وضعــت عــددا مــن األســئلة التــي
علــى الصحفــي طرحهــا أثنــاء
التعامــل مــع أي تســريب يحصــل
عليــه ،وهــي :مــن أيــن جــاءت
هــذه المعلومــات؟ ومــا مــدى
معرفــة الشــخص الــذي ســ ّربها
بموضوعهــا؟ هــل لديــه صلــة
مباشــرة بهــذه المعطيــات؟ هــل
هنــاك أي وثيقــة يمكــن للصحفــي
أن يطلــع عليهــا قبــل نشــر

المعلومــة؟ وهــل هنــاك مصــدر
ثــان للتأكــد مــن صحــة المعلومة؟
وعمليــا تبقــى هــذه األســئلة هي
قاعــدة للتعامــل مــع أي خبــر ،لــوال
أن وتيرتهــا صــارت أســرع مــع
اإلنترنــت ،وســرعة انتشــار األخبــار.
هذه الســرعة صــارت تزيــد الضغط
علــى الصحفييــن والمؤسســات
اإلعالميــة ،مــع اشــتداد المنافســة
بيــن الشــبكات اإلعالميــة التــي
تشــتغل علــى مــدار الســاعة
إلنتــاج أخبــار جديــدة ،ولهــذا باتت
بعــض وســائل اإلعــام تتســاهل

مــع نشــر المعلومــات وإن لــم تكــن
متأكــدة تمامــا مــن صحتهــا ،وهنــا
أيضــا يقــول تجمــع الصحفييــن
المهنييــن فــي الواليــات المتحــدة،
إنــه بالنظــر إلــى ضغــط الســرعة
فمــن الواجــب علــى الصحفــي
إخبــار القــارئ بأنــه غيــر متأكــد
تمامــا مــن هــذه المعلومــة أو لــم
يســتطع التحقــق منهــا عبــر أكثــر
مــن مصــدر ،وفــي هــذا التنبيــه
مــا قــد يجعــل القــارئ يتعامــل
مــع الروايــة بحــذر ،خصوصــا أن
التجربــة أظهــرت أن عــددا مــن
التســريبات لــم يكــن صحيحــا.

ومــن الظواهــر الجديــدة التــي
انتشــرت مــع كثــرة التســريبات،
أنهــا أصبحــت متاحــة للعمــوم،
ومــا عــادت تنتقــل فقــط بيــن
الصحفــي والمصــدر ،كمــا فعــل
موقــع ويكيليكــس عــام 2016
عندمــا نشــر أزيــد مــن  44ألــف
رســالة مــن البريــد اإللكترونــي
للمرشــحة الرئاســية آنــذاك
هيــاري كلينتــون ،وعرضهــا
َّ
وصنــف
بالمجــان للجميــع ،بــل
تلــك الرســائل اإللكترونيــة.
وضــع كهــذا يزيــد مــن حجــم
ٌ
المســؤولية علــى الصحفــي،
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على الصحفي أن يطرح على نفسه
عددا من األسئلة أثناء التعامل مع أي
تسريب يحصل – شترستوك.

فــإن اكتفــى بإعــادة نشــر جميــع
التســريبات فلــن يختلــف عــن
أي شــخص عــادي ،ولهــذا يجــب
عليــه العــودة إلــى دوره األساســي
فــي التأكــد مــن المعلومــات
الــواردة فــي التســريبات ،ثــم
تمحيصهــا وترتيبهــا حســب ســلم

األولويــات بالنســبة للــرأي العــام،
وبعــد ذلــك نشــر المعلومــات فــي
قالــب صحفــي يمــزج بيــن الخبــر
والتحليــل .وإذا مــا تخلــى الصحفي
عــن هــذه المهمــة ،فســيحمل
القــارئ علــى التوجــه إلــى قاعــدة
البيانــات التــي تعرض التســريبات،

وربمــا قــد يســيء فهمهــا أو
اســتعمالها ،أو أنــه ســيلجأ إلــى
مصــادر أخــرى قــد تحشــر العديــد
مــن المعطيــات الخاطئــة بيــن
التســريبات لتوجيــه الــرأي العــام.

هــذه التســريبات العمالقــة التــي
باتــت تصــل إلــى المعلومــات
الســرية الماليــة واألمنيــة -وهــي
أثمــن معلومــات يمكــن أن يحصــل
عليهــا أي صحفــي -فتحــت البــاب
علــى مصراعيــه أمــام مواجهــة
جديــدة بيــن الحكومــات التــي
صــارت تضيــق بشــكل كبيــر علــى
طــرق الحصــول علــى المعلومــة،
وبيــن المؤسســات الصحفيــة
التــي فتحــت التســريبات شــهيتها
إلنجــاز المزيــد مــن التحقيقــات.
أم ـ ٌر يدفــع كل طــرف إلــى تطويــر
وســائله فــي مواجهــة اآلخــر،
وهــي وضعيــة عاديــة وليســت
جديــدة ،فجدليــة العالقــة بيــن
الصحافــة والحكومــات مــا زالــت
مســتمرة .فمــن جهــة يســعى
كل طــرف لالســتفادة مــن الطــرف
اآلخــر علــى المــدى الطويــل ،وهــو
مــا يقتضــي المواجهــة .ومن جهة
ثانيــة تســعى كل جهــة للحفــاظ
علــى شــعرة معاويــة فــي
العالقــة مــع الطــرف اآلخــر علــى
المــدى البعيــد ،وهكــذا ال يحصــل
أي منهمــا علــى كل مــا يريــده
مــن الثانــي ،ومــع ذلــك تســتمر
العالقــة التــي يحكمهــا االحتــكاك
ومواجهــة مســتمرة وذات أمــد
طويــل ،لــوال أن التســريبات
جعلــت الحكومــات فــي موقــف ال
تحســد عليــه ،بفقدانهــا احتــكار
المعلومــات الســرية ،وهكــذا كان
عليهــا التحــرك لمواجهــة هــذه
الظاهــرة.
لــم يســلم مــن التضييــق حتــى
الــدول الديمقراطيــة التــي تعتبــر

حريــة الــرأي والتعبيــر حقــا
دســتوريا ،حيــث كشــف المديــر
الســابق لمكتــب التحقيقــات
االتحــادي (أف.بــي.آي) جيمــس
كومــي أن الرئيــس األميركــي
طلــب منــه حبــس كل مــن يتــورط
فــي تســريب معلومــات ســرية.
ومبــرر ترامــب هــو حمايــة األمــن
القومــي ،وبالفعــل فقــد اع ُت ِقــل
موظــف اتحــادي بتهمــة تســريب
معطيــات أمنيــة .وفــي الحقيقــة،
فــإن ســجل ترامــب لحــد اآلن
أفضــل مــن ســلفه بــاراك أوبامــا
الــذي ُيعــد أكثــر رئيــس فــي تاريخ
ــجن فــي
الواليــات المتحــدة ُس ِ
عهــده الكثيــرون بتهــم تســريب
معطيــات حكوميــة ،حيــث
أُديــن ثمانيــة أشــخاص بتهمــة
التســريب بموجــب بنــد التجســس
لعــام .1917
ولعــل مــا زاد مــن تشــنج الحكومات
وخصوصــا فــي واشــنطن ،أن
التســريبات مــا عــادت فقــط
مرتبطــة بالقضايــا الكبــرى ،بــل
انتقلــت إلــى القضايــا العاديــة،
خصوصــا مــا يحــدث فــي البيــت
األبيــض ،ومــا يصــدر عــن الرئيــس
األميركــي من تصريحــات وتصرفات،
وبالتالــي بــات التســريب ســلوكا
عاديــا بــل ومحببــا لعــدد مــن
السياســيين فــي واشــنطن ،وهــو
مــا كشــفته صحيفــة «نيويــورك
تايمــز» التــي قالــت إن عــدد مــن
يريــد تســريب المعطيــات مــع
الحفــاظ علــى ســرية هويتــه فــي
ارتفــاع مســتمر .وحتــى بالنســبة
للمقابــات الرســمية ،بــات
المســؤولون األميركيــون يفضلــون
التصريــح بمعطيــات مهمــة ولكــن
دون ذكــر هويتهــم فــي المقــال.
وهكــذا

أصبــح

المســؤولون

الحكوميــون يمارســون نوعــا مــن
التناقــض فــي الســلوك ،فمــن
جهــة يحاربــون التســريبات ،ومــن
جهــة يســربون المعلومــات تحــت
وصــف «مصــدر رفــض كشــف
هويتــه» تجنبــا ألي مســاءلة،
األمــر الــذي يضــع وســائل اإلعــام
فــي مــأزق حقيقــي؛ فكثــرة
األخبــار التــي تقــف وراءهــا مصــادر
مجهولــة قــد تضــرب مصداقيــة
الصحيفــة .ولهــذا تعالــت المطالب
مــن وســائل اإلعــام للمســؤولين
الحكومييــن بالقيــام بواجبهــم
ومهمتهــم التــي يتقاضــون عليها
أجورهــم ،خصوصــا المتحدثيــن
الرســميين باســم المؤسســات،
وعــدم الركــون إلــى التصريحــات
الســرية أو اللجــوء إلــى التســريبات.
ومــرد امتعــاض وســائل اإلعــام
مــن هــذا الســلوك ،هــو مــا كشــف
عنــه اســتطالع لصحيفــة «تايمــز»
أظهــر أن معظــم قرائهــا يعتبــرون
عبــارة «المصــادر المجهولــة» مــن
أكثــر مــا يزعجهــم فــي المقــاالت.
لقــد تحولــت التســريبات إلــى مــا
يشــبه جنســا صحفيــا جديــدا
يفــرض تحديــات جديــدة علــى
الصحفيين والمؤسســات اإلعالمية،
والتعامــل بحــذر معهــا ،وتطبيــق
كل القواعــد المهنيــة الضروريــة
للتأكــد من صحــة المعطيــات ،رغم
تحديــات الســرعة ،حتــى يســقط
الصحفــي فــي فــخ نشــر أخبــار
زائفــة ،أو أن يصبــح أداة فــي يــد
جهــة سياســية يخــدم مصالحهــا
دون قصــد .ومــع ذلــك فهــذه
التســريبات فتحــت البــاب علــى
مصراعيــه لتحقيقــات صحفيــة
عالميــة هــزت أنظمــة وحكومــات،
وســاعدت فــي تحقيــق مبــدأ
الشــفافية وحــق الــرأي العــام فــي
الوصــول إلــى المعلومــة.
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ترتيب األولويات..
هل فقدنا جهاز
ّ
التحكم؟
محمد خمايسة
مهماً كان يمتلكه جمهور اإلعالم التقليدي ،وهو إمكانية تحديد الوسيلة
فقد الجمهور الحديث امتيازا ّ
اإلعالمية التي سيتعرضون لها ،والتي يحددونها بنا ًء على تقارب توجهات تلك الوسيلة مع توجهاتهم
الشخصية.
10

سياح إسبان في منطقة جبل طارق بالمغرب يشاهدون حفل زفاف األمير البريطاني
هاري وميغان ماركلي ،إذ حسب نظرية ترتيب األولويات ،فالقصة تحتل مساحة في
عقول المشاهدين كلما زاد تركيز وسائل اإلعالم عليها .تصوير :جون زاكا – رويترز.

السنة الثالثة  -صيف 2018

فــي عــام  ،1972اكتشــف عالمــا
ّ
«ماكومبــس» و»شــو»
االتصــال
( )McCombs and Shawوجــود
عالقــة ارتباطيــة بيــن طبيعــة
األحــداث التــي يشــاهدها العامــة
فــي األخبــار ،وبيــن منظورهــم
تجــاه األحــداث المهمــة دون
غيرهــا .هــذه الدراســة أسســت
لمــا أصبــح يعــرف بنظريــة ترتيــب
(Agenda-Setting
األولويــات
 )Theoryالتــي تفتــرض أنــه كلمــا
زاد تركيــز وســائل اإلعــام علــى
قصــة أو حــدث معيــن ،زاد احتــال
تلــك القصــة مســاحة فــي عقــول
المشــاهدين بنفــس القــدر ،أي أن
هنــاك عالقــة طرديــة بيــن حجــم
اهتمــام اإلعــام بقضيــة معينــة
وبيــن حجــم اهتمــام العامــة بهــا.
وعليــه فــإن النظريــة تســتند إلــى
فكــرة أن وســائل اإلعــام لديهــا
القــدرة علــى تحديــد القضايــا
المهمــة للجمهــور.
ومــع ظهــور مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،بــدأ الكثيــر مــن
الباحثيــن اختبــار صالحيــة هــذه
النظريــة بعدمــا انتهــت هيمنــة
اإلعــام علــى المعلومــة ،وأصبــح
المواطــن قــادرا علــى الوصــول
إلــى المعلومــة ،بــل ونقلهــا،
بمعــزل عــن أجنــدات اإلعــام،
لتنعكــس المعادلــة فــي كثيــر من
القضايــا التــي ســاهم مســتخدمو
مواقــع التواصــل تلــك فــي
جعلهــا ذات أهميــة لــدى وســائل
اإلعــام؛ بشــكل جعلهــم يفرضــون
أجندتهــم علــى اإلعــام .وفــي
حــاالت أخــرى ،كان لمواقــع التواصل
االجتماعــي والمدونــات دور فــي
نقــل الروايــات األخــرى للخبــر ،التي
ال تعــرض فــي وســائل اإلعــام
اســتنادا إلــى اتجاهــات السياســة
التحريريــة المنتهجــة.

لكــن الســؤال الــذي يبــرز هنــا هــو:
هــل فعــا تحــرر الجمهــور مــن
أجنــدات وســائل اإلعــام ،أم أنــه
أصبــح يتأثــر بهــا دون أن يكــون
مــدركا لذلــك؟

فضيحة
«كامبريدج
أناليتيكا» ..أين
جهاز التحكم؟
فــي ديســمبر/كانون األول ،2015
نشــرت صحيفــة الغارديــان
البريطانيــة تحقيقــا أظهــرت
فيــه أن حملــة المرشــح األميركــي
الجمهــوري تيــد كــروز تمكنــت
مــن الوصــول إلــى البيانــات
الشــخصية لعشــرات المالييــن
مــن مســتخدمي موقــع فيســبوك
دون إذن منهــم ،وتحليلهــا نفســيا
لمعرفــة توجهــات الناخبيــن
المحتمليــن ،ومــن ثــم توظيــف
تلــك المعلومــات فــي فيديوهــات
الحملــة االنتخابيــة للمرشــح؛ مــن
خــال تركيزهــا علــى القضايــا
المجمعــة
التــي أشــارت البيانــات
ّ
إلــى أن الناخبيــن يهتمــون بهــا.
وفــي مــارس/آذار  2018وفــي
تحقيــق آخــر مشــترك ،كشــفت
القنــاة الرابعــة البريطانيــة
وصحيفــة الغارديــان البريطانيــة
وصحيفــة نيويــورك تايمــز
األميركيــة عــن اســتحواذ شــركة
كامبريــدج أناليتيــكا علــى أكثــر
مــن  50مليــون حســاب فــي موقع
فيســبوك ،واســتغالل بيانــات
تلــك الحســابات لتوظيفهــا فــي
نظــام ّ
يمكــن الشــركة مــن التعرف
علــى ميــول الناخبيــن األفــراد
فــي الواليــات المتحــدة ،وبالتالــي

اســتهدافهم بدعايــة سياســية
يمكنهــا التأثيــر علــى قرارهــم
االنتخابــي ،ومــن خــال اســتخدام
صفحــات توحــي بأنهــا مســتقلة
وال تتبــع تيــارا سياســيا مع ّينــا.
كشــفت هــذه الحادثــة عــن
أســلوب جديــد فــي تحديــد
األولويــات لــدى الجمهــور ،وبشــكل
يمكننــا القــول إنــه «مبــدع»،
وافتــراض أنــه أكثــر إقناعــا؛ نظــرا
ألنــه جعــل الجمهــور يتعــرض
موجهــة
لدعايــة سياســية
ّ
ّ
ومنظمــة دون أن يــدرك ذلــك،
الممولــة
أو حتــى يعلــم الجهــة
ّ
للصفحــات التــي تنشــر تلــك
الدعايــة.
وبالتالــي ،فقــد الجمهــور الحديــث
مهمــا كان يمتلكــه
امتيــازا
ًّ
جمهــور اإلعــام التقليــدي،
وهــو إمكانيــة تحديــد الوســيلة
اإلعالميــة التــي ســيتعرضون لهــا،
والتــي يحددونهــا بنــا ًء علــى
تقــارب توجهــات تلــك الوســيلة
مــع توجهاتهــم الشــخصية .وهــذا
يعنــي -بلغــة أكثــر وضوحــا-
أن جمهــور مواقــع التواصــل
االجتماعــي فقــد جهــاز التحكــم
ِّ
يمكــن
عــن بعــد ،الــذي كان
الديمقراطييــن مثــا مــن االبتعــاد
عــن وســائل اإلعــام التــي تدعــم
الجمهورييــن ،والعكــس.
وفــي حالــة الــدول غيــر الحــرة
صحفيــا ،فــإن افتراضــا يمكــن أن
يوضــع تحــت االختبــار البحثــي،
يــدور حــول مــدى اســتقاللية
المعلومــات المتداولــة علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي
عــن أجنــدة السياســيين ،ال
ســيما المحتــوى اإلعالمــي الــذي
تدعــي
يــرد علــى منصــات ّ
ِ
االســتقاللية ،وهــل ذلــك الخطــاب

11
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المســتقل الــذي يقــف فــي الضــد
مــن خطــاب اإلعــام الرســمي هــو
مســتقل فعــا ،أم أنــه هــو اآلخــر
يعيــد إنتــاج ذات التضليــل لخدمة
أجنداتــه؟
كل هــذا يجعلنــا نطــرح عــدة
تســاؤالت مركبــة وفــي غايــة
التعقيــد ،حــول حجــم أثــر نظريــة
تحديــد األولويــات بعــد ثــورة
التفاعليــة فــي اإلعــام ،وهــل
فعــا ســاهمت مواقــع التواصــل
االجتماعــي فــي تحريــر المعلومــة
مــن أجنــدة وســائل اإلعــام
التقليديــة ،أم أنهــا أعــادت
إنتاجهــا فــي قالــب أكثــر تأثيــرا
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وغيــر ملمــوس لــدى العامــة،
بــل وســاهم فــي جعــل العامــة
يعتقــدون أنهــم يتعرضــون
لألخبــار بانتقائيــة حــرة ،بينمــا
هــم فــي الواقــع يتأثــرون بأجنــدة
موجهــة؟
إعالميــة
ّ
واألهــم هنــا ،هــو التســاؤل الــذي
طرحــه علمــاء االتصــال منــذ
ســنوات :إذا كانــت أولويــات العامة
ال تــزال تتأثــر بترتيــب األولويــات
الــذي تحــدده وســائل اإلعــام،
فمــن يحــدد أولويات السياســيين؟
أو مــن يحــدد أولويــات وســائل
اإلعــام؟
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استحوذت شركة كامبردج أناليتيكا على أكثر من  50مليون حساب
َّ
واستغلت بيانات تلك الحسابات لتوظيفها في
في موقع فيسبوك
التأثير على قرارهم االنتخابي .رويترز.

هل ساهمت مواقع التواصل االجتماعي في تحرير المعلومة من
أجندة وسائل اإلعالم التقليدية؟ أم أنها أعادت إنتاجها في قالب
أكثر تأثيرا وغير ملموس لدى العامة؟  -غيتي.
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اختفاء
الورقي..
نهاية مرحلة
ندى األزهري
يبدو واضحا أن ال مستقبل للصحافة اليومية المطبوعة ،على
عكس األسبوعية والشهرية التي تحافظ على حيوية ما ،لكونها تضع
نفسها في زمن أبطأ من النت.
15

14
أثــار اإلعــان عــن توقــف الطبعــة الورقيــة مــن جريــدة «الحيــاة» اللندنيــة
مؤخــرا كثيــراً مــن ذكريــات وشــجون مــع شــعور بالفقــد! فقــد شــيء عزيز
تنتهــي بغيابــه مرحلــة بالنســبة لكثيريــن ،أنــا أ ّولهــم ..مرحلــة شـ ّ
ـكلت
فيهــا الجريــدة الورقيــة جــزءا هامــا مــن يومهــم ورابطــا معنويــا ال غنــى
عنــه مــع الوطــن إن لــم يكــن مــع األوطــان ..أقصــد العربيــة تحديــدا.
فــي الغربــة ،العالقــة مــع الجريــدة الورقيــة العربيــة لهــا معنــى آخــر،
هــي ركــن مــن أركان اليــوم ،طقــس مــن طقــوس الصبــاح ،ولقــاء مــع
«هنــاك»! مــع كل هــذه الصحــف اليوميــة المنتشــرة حولــي باللغــة
الفرنســية ،كانــت عينــاي ال تبحثــان إال عــن هــذه الحــروف العربيــة فــي
المكتبــات ،كانــت تختبــئ فــي ركــن صغيــر خـ ّ
ـط فــي أعــاه «صحافــة
دوليــة» .كنــت أذهــب خصيصــا لشــرائها ،ال أرغــب فــي االشــتراك بهــا،
ـأتوجه مــن بلدتــي الصغيــرة
وكان فــي اقتنائهــا شــي ٌء مــن المغامــرة .سـ ّ
إلــى المدينــة الكبيــرة ،ســأدخل المكتبــة الواســعة وأتوجــه فــورا نحــو
مكانهــا دون أن أعنــى بــكل مــا حولــي مــن أغلفــة مغريــة وعناويــن
مهمــة بالفرنســية ،كانــت هــي هدفــي األول والوحيــد ،قــد أجدهــا
وقــد ال يحصــل وســتنتابني الفرحــة أو الخيبــة ..كان هــذا جــزءا مــن
المتعــة ،أبحــث بيــن عــدة صحــف وأختــار مجلــة «الوســط» اللندنيــة
وجريــدة «الحيــاة» فــي حــال وجودهمــا ،أشــتريهما فــورا دون تقليبهمــا،
أخطفهمــا وأخــرج بهمــا بفرحــة فيهــا شــيء مــن طفوليــة ،وأظـ ُّ
ـل أقــرأ
فيهمــا أليــام عــدة ،فالجريــدة اليوميــة كانــت غنيــة متنوعــة بمواضيعهــا

العامل االقتصادي هو أحد أسباب توقف ظهور النسخة الورقية من
جريدة الحياة – رويترز.
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لدرجــة ال تتــرك معهــا صفحــة أو
مقالــة .لــم يكــن توزيــع الصحــف
العربيــة بفرنســا منتظمــا ،أمــا مــا
كان منتظمــا بالنســبة لــي فهــو
اســتالمي شــهريا عبــر البريــد
وهــذا فــي كل البلــدان التــيأقمــت بهــا وهــي عديــدة -ظرفــا
كبيــرا ســميكا يحتــوي قصاصــات
مــن بعــض الصحــف اللبنانيــة ،ال
ســيما جريــدة «الســفير» ،كانــت
أمــي تعدهــا لــي بعنايــة بعــد
أن توصــي صاحــب المكتبــة فــي
الحــارة بــأن يحجــز لهــا عــددا
مــن «الســفير» ،خاصــة طبعــة
الجمعــة التــي كانــت تنفــذ
بســرعة البــرق فــي ســوريا بفضــل
ملحقهــا الثقافــي.

16

فــي بدايــة األلفيــن ولمــدة
عقــد مــن الزمــن ،كانــت الصحــف
والمجــات العربيــة تبــاع فــي
معظــم المــدن الفرنســية ،وبــات
هنــاك خيــار معقــول أمــام القــارئ
المهتــم لالطــاع علــى توجهــات
أخــرى حتــى لــو كان يجــد فيمــا
هــو معتــاد علــى قراءتــه تعــددا
فــي وجهــات النظــر .أيضــا ،بــدأ
آنــذاك قــادم جديــد مخيــف
يفــرض نفســه بقــوة وســرعة
لينتــزع الصــدارة!
كان اختفــاء مجلــة «الوســط»
حينهــا مقدمــة الختفــاءات أخرى..
اختفــاء أولــي مــن األكشــاك
الباريســية ثــم مــن الوجــود
بالكامــل! «الســفير» عــام  2016أوال،
ثــم «الحيــاة» فــي العــام الحالــي
ـوم لــم تكــن «الحيــاة»
 .2018فــي يـ ٍ
هنــاك ،لــم تعــد تتصــدر األكشــاك
التــي بــات الركــن العربــي فيهــا
أكثــر تواضعــا ..كنــت ال أكـ ُّ
ـف عــن
الســؤال عنهــا أينمــا توجهــت
فــي مختلــف الدوائــر الباريســية
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العشــرين ،ذلــك لظنــي أنــه أمــر
يتعلــق فقــط بالتوزيع في فرنســا
وليــس بالجريــدة .لكــن األمــر األكثر
إثــارة للريبــة كان اختفاؤهــا أيضــا
مــن المطــارات ومــن الطائــرات
التــي كانــت توزعهــا ،إلــى أن
انتشــر الخبــر يومــا وعلمــت أنهــم
توقفــوا رســميا عــن توزيعهــا فــي
فرنســا ،ثــم زاد األمــر ســوءا حيــن
قيــل لــي إنهــم قــرروا التوقــف
عــن طباعتهــا!
إن كانــت أســباب اختفــاء الوســط
فالســفير فالحيــاة -وهــي غيــض
مــن فيــض االختفــاءات -مختلفــة،
فالجانــب االقتصــادي مشــترك
للثالثــة ،وإن لــم يكــن ظهــور
اإلنترنــت ســبب توقــف «الوســط»
عــام  ،2000فربمــا شــكل جــزءا
بســيطا مــن أســباب االختفــاء
الكامــل «للســفير» وســببا إضافيــا
الختفــاء الطبعــة الورقيــة مــن
جريــدة «الحيــاة».
مــع اعتيــادي الكامــل علــى
اســتخدام الشــبكة العنكبوتيــة
والهاتــف الذكــي ،ظ ّلــت الجريــدة
الورقيــة ودون أدنــى تــردد هــي
أفض ُ
مــا ّ
ــل للقــراءة ،أطلبهــا فــي
الطائــرات ومــن أصدقــاء كانــوا
يأتــون مــن لبنــان .صحيــح أنــي
اعتــدت علــى اســتخدام اإلنترنــت
ولكــن كمــن يعتــاد علــى شــيء
ينفــر منــه إنمــا هــو مفــروض
أحــب اإلمســاك بالجريــدة،
عليــه.
ّ
تقليــب صفحاتهــا وتصفحهــا
جيــدا فــي البدايــة قبــل اختيــار
مــا يالئــم مــزاج الصبــاح المتغيــر
يوميــا ،أميــل إلــى الشــرود بيــن
حيــن وآخــر وأنــا أقرؤهــا قبــل
أن أعــاود التركيــز مــن جديــد..
ـب هــذه العالقــة معهــا وجهــا
أحـ ُّ
لوجــه ،هــذه القــراءة المتأنيــة

حيــث ال يوجــد عشــرات الروابــط
التــي تحتــل مســاحة رؤيتــي
وتدعونــي للضغــط عليهــا،
هــذه الصحبــة الصباحيــة لنفــس
الجريــدة أليــام متتاليــة حتــى لــو
كانــت يوميــة ،فكــم مــن فائــدة
فــي قــراءة األخبــار البائتــة ،ورصــد
ردود أفعــال كانــت حماســية على
فعــل انتهــى بــل ونســي!
منــذ فتــرة قصيــرة غابــت الحيــاة،
وغابــت معهــا متعــة قــراءة
الصحيفــة الورقيــة.

وســيلة إعالميــة أقــل مالءمــة
بكثيــر مــن اإلنترنــت .مــع هــذا،
وفــي هــذا الصــراع بيــن الصحافــة
اليوميــة المطبوعــة واإلنترنــت،
فــإن األولــى كانــت لوقــت قليــل
مضــى تمتلــك ميزتيــن :األولــى
حيــن لــم يكــن اإلنترنــت متوفــرا
بهــذه الســرعة التــي هــو عليهــا
اليــوم ،وال فــي أماكــن كالمطــار

ممتعــة ..إنمــا قــد يكــون هــذا
أمــرا نســبيا ،فمــن جهــة يأتــي
التعــود شــيئا فشــيئا ،ومــن جهــة
أخــرى إن اعتمــدت المطبوعــة
مقــاالت معمقــة وطويلــة (مثــل
«الحيــاة») ُتقــرأ علــى مــدى أيــام
عــدة وربمــا أســابيع بعــد صدورهــا
لتميزهــا عــن اإلنترنــت ،فإنهــا
بهــذا تعتمــد علــى مواضيــع أو

علــى المؤسســة فــي العمــوم أن
تركــز علــى اختصاصهــا الحقيقــي
وهــو هنــا «اليومــي».
فــي اإلنترنــت أيضــا تختــص
بعــض المواقــع فــي فرنســا
والبــاد العربيــة بنشــر مقــاالت
يوميــة قصيــرة ،بينمــا تعتمــد
أخــرى مقــاالت ذات حيــاة أطــول،

بعيدا عن
العواطف
لكــن ،إذا نظرنــا عمليــا وليــس
عاطفيــا إلــى اختفــاء الطبعــة
الورقيــة لجريــدة «الحيــاة»
اللندنيــة فــي غــرة يونيو/حزيــران
وأدرجنــاه ضمــن ســياق أوســع
يشــمل العالقــة مــع الصحافــة
اليوميــة المطبوعــة -والــذي هــو
صميــم الموضــوع -فإننا ســنتفهم
الموضــوع علــى نحــو أفضــل ،وإن
لــم نقبلــه! ..نــدرك أن الهــدف
مــن الجريــدة اليوميــة المطبوعــة
إعطــاء أخبــار يوميــة ،إذ فــي
اليــوم التالــي لصدورهــا ،تغــدو
تلــك صحيفــة قديمــة ألن التتابــع
الســريع لألخبــار يقتضــي -بــل
يفــرض -أن ّ
يطلــع كل إنســان
بشــكل مختصــر علــى مــا يحصــل،
وبالتالــي ال بــد لتســاؤل أن ُيطــرح
حــول أهميــة طبــع معلومــات
«ســطحية» و«وقتيــة» عفــا
عليهــا الزمــن بســرعة؟!
طبيعــة األخبــار تفــرض االطــاع
العاجــل عليهــا ممــا يجعــل
الصحيفــة اليوميــة المطبوعــة
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عرب ّيان يطالعان صحيفة القدس في لندن ،إذ تتعمق العالقة بين
المغتربين العرب والصحف الورقية في الغربة – رويترز.

والقطــار والمقهــى حيــث كان
للجريــدة مكانهــا ..ميــزة انتهــت
مــع الهاتــف الذكــي .وتكمــن
الثانيــة فــي أن قــراءة نصــوص
طويلــة علــى اإلنترنــت ليســت

أدوات ليســت تمامــا فــي أســاس
مهنــة «اليومــي» ،أي الخبــر
اليومــي تحديــدا .وفــي وضــع
تنافســي شــديد ســواء أكان فــي
حالــة الصحافــة أو أي مجــال آخــر،

ويختــار القــارئ الموقــع حســب
ذوقــه أو حســب اللحظــة .وباتــت
المؤسســة الصحفيــة التــي تعتمد
هذيــن النوعيــن مــن المقــاالت معا
غيــر جذابــة للجمهــور العريــض!
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إذ إن محبــي النصــوص القصيــرة
ســيتوجهون نحــو الصحــف
المتخصصــة باألخبــار المختصــرة،
وهــواة النــص الطويــل العميــق
ســيتركونها نحــو المنافــس
المهتــم بالنصــوص والتحليــات.
والنتيجــة هــي أنــه لــم يعــد
هنــاك اليــوم إال قــراء متقدمــون
فــي الســن للصحافــة المطبوعــة
التــي تكتفــي باألخبــار المختصــرة،
أمــا الصحافــة المطبوعــة التــي
تحــاول الحفــاظ علــى التميــز
بإعطــاء مقــاالت معمقــة فلــم

السنة الثالثة  -صيف 2018

المعركــة بيــن اليومــي المطبــوع
واليومــي الرقمــي قــد انتهــت
عمليــا ،وثمــة معركــة أخــرى تــدور
اليــوم وال تبــدو نتائجهــا واضحــة
بعــد ..إنهــا مــن جهــة ،بيــن
وســائل إعالميــة ضخمــة تحولــت
إلــى اإلنترنــت ،ومــن جهــة أخــرى
بيــن المدونــات والمواقــع .هنــا
ـد المنافســة ولــم تعــد بيــن
تحتـ ّ
يومــي مطبــوع أو يومــي علــى
الشــبكة ،ولكــن بيــن يوميتيــن
علــى اإلنترنــت! وعلــى الخصميــن

الكبــرى ،فــإن المؤسســة اإلعالميــة
الكبــرى «-الحيــاة» علــى ســبيل
المثــال -لديهــا ســمعتها الج ّيــدة
وقدرتهــا الماليــة التــي تســمح
لهــا باالحتفــاظ بكبــار الصحفييــن
وبأعــداد أكثــر للبحــث عــن الخبــر
وتنــاول مواضيــع شــديدة التنــوع،
مقارنــة بالمدونــة التــي تعتمــد
علــى فريــق عمــل صغيــر جــدا
يقــدم
وغيــر محتــرف بالكامــل،
ّ
األخبــار ويع ّلــق عليهــا ولكــن
ال يأتــي بهــا ،كمــا ّ
يركــز علــى
مواضيــع محــددة .وفــي فرنســا
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مــع انتشــار القــراءة علــى الشــبكة
العنكبوتيــة وباألخــص علــى
الهاتــف الذكــي (الــذي يصيــب
بالغبــاء!) ،لــن نهمــل االتهامــات
الكثيــرة ،ومــن أهمهــا أنهــا قــراءة
ســطحية تبعــد القــارئ أكثــر
فأكثــر عــن القــراءة الحقيقيــة.
فــي مقالــة مترجمــة نشــرتها
جريــدة الريــاض يــوم  8مايو/أيــار
ُ
وقعــت عليهــا بالصدفــة
2018
(بفضــل اإلنترنــت) ،تقــول الكاتبــة
آنــي مورفــي بــول حــول قــراءة
األدب بــأن «القــراءة العميقــة

وهــي النقيض للقراءة الســطحيةالتــي غالب ـاً مــا نقــوم بهــا علــى
اإلنترنــتُ -مهــددة باالنقــراض ،لذا
علينــا أن نتخــذ خطــوات للحفــاظ
عليهــا إذا ُك َّنــا نريــد أن نبنــي
بأعمــال ف ّنيــة
التاريــخ أو نقــوم
ٍ
كبيــرة» ،ألن اختفــاء هــذه القــراءة
المعمقــة «ســ ُي َع ِّرض النمــو
العقلــي والعاطفــي لألجيــال
التــي نشــأت علــى اإلنترنــت
للخطــر».
وعلــى مــا أوردتــه الكاتبــة

باالعتمــاد علــى أبحــاث ودراســات
نشــرت فــي كنــدا وبريطانيــا فــي
الســنوات األخيــرة ،فــإن هنــاك
«أدلــة ُمتعاظمــة ُتشــير إلــى َّ
أن
القــراءة عبــر اإلنترنــت ُربمــا تكــون
أقــل ارتباطــاً وأقــل رضــا ًء حتــى
بالنســبة «للمواطنيــن الرقمييــن»
بشــكل كبيــر،
الذيــن يألفونهــا
ٍ
وهــذا خطــأ» ،ولهــذا فإننــا نحتــاج
أكثــر إلــى أن « ُنريهــم بعــض
األماكــن التــي لــم يذهبــوا إليهــا
أبــداً ،مكانــاً ال يمكــن أن يذهبــوا
إليــه إال بالقــراءة العميقــة».
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كشك للصحف في لندن يحوي بعض الصحف العربية التي يقبل
القارئ العربي على قراءتها – شاترستوك.

يعــد مــن مبــرر لوجودهــا!
هكــذا يبــدو بوضــوح كبيــر أن
ال مســتقبل للصحافــة اليوميــة
المطبوعــة ،علــى عكــس
األســبوعية والشــهرية التــي
تحافــظ علــى حيويــة مــا ،لكونهــا
تضــع نفســها فــي زمــن أبطــأ مــن
اإلنترنــت .ســنفترض إذاً أن هــذه

فــي هــذه المعركــة إبــراز الكفــاءة.
وبينمــا تتمتــع المدونــة بالحريــة
وتهتــم بمــا تهمله الصحــف الكبرى
ويمكــن لهــا اتخــاذ أســلوب مثيــر
للجــدال يجعلهــا جذابــة لجمهــور
يميــل إلــى الحــدة فــي الطــرح
بعيــدا عــن اللغــة الدبلوماســية ،أو
الخشــبية كمــا يطلــق عليهــا فــي
فرنســا ،التــي تنتهجهــا الصحــف

مثــا يصعــب علــى مدونــة أن
تتعامــل مــع الرياضــة ومــع األخبــار
السياســية الدوليــة معــا.

بين الورقي
والشبكة ..مخاطر
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اإلعالم
الرياضي
بعيون
الصحفي
همام كدر
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الصحفي الرياضي همام كدر.

أحمد حاج حمدو

مــن أبــرز المزايــا التــي تم ّيــز العمــل اإلعالمــي
هــو الجمهــور الرياضــي المشــاكس ،الــذي
لديــه نهــم لالســتمرار فــي طــرح اآلراء
والمعلومــات والتحليــات الرياضيــة ،ويحــب
دائمـًا أن يأخــذ دوراً مشــابهًا لــدور الصحفــي.

دخــل الصحفــي الســوري ُهمــام
ـم اإلعــام الرياضــي منــذ
كــدر عالـ َ
ـدد من
العــام  ،٢٠٠٦وعمــل فــي عـ ٍ
المواقــع اإللكترونيــة .وفــي عــام

َّ
شــق كــدر الــذي درس فــي
،٢٠١١
كليــة اإلعــام بجامعــة دمشــق،
طريقــه نحــو شــبكة قنــوات «بــي
إن ســبورتس» (الجزيــرة الرياضيــة

ســابقاً) ،وهــو التاريــخ الــذي غــادر
فيــه بــاده .واليــوم يعمــل صاحب
الـــ ٣٥عام ـاً صحفيــا فــي الموقــع
اإللكترونــي لشــبكة قنــوات «بــي
إن ســبورتس».
تحدثــت «مجلــة الصحافــة»
ّ
مــع كــدر للوقــوف علــى واقــع
اإلعــام الرياضــي فــي العالــم
العربــي ،وخصوصيــة مزاولــة هــذه
والتحديــات التــي تواجــه
المهنــة،
ّ
الصحفييــن العامليــن فــي الشــأن
ً
إضافــة إلــى تأثيــر
الرياضــي،
الرقمنــة اإلعالميــة فــي العمــل
اإلعالمــي الرياضــي.

خصوصية العمل
في الرياضة
كغيــره مــن االختصاصــات
اإلعالميــة ،ينفــرد اإلعــام
الرياضــي بخصوصيــة ّ
تمثلــه وحده
رغــم عــدم خروجــه عــن القوالــب
اإلعالميــة األساســية المعمــول
بهــا فــي المهنــة .وتتع ّلــق هــذه
حــد
الخصوصيــة بالرياضــة فــي
ِّ
ذاتهــا ،ومــا تتط ّلبــه مــن لغــة
خاصــة ومرونــة فــي العمــل..
«العمــل اإلعالمــي فــي الحقــل
الرياضــي مثيــر للغايــة ،فهــو واحد

مــن أكثــر التخصصــات الصحفيــة
الحيويــة ،والحيويــة صفــة
متأصلــة فــي الصحفــي قبــل أن
يشــق طريقــه نحــو االختصــاص»،
يشــرح الصحفــي همــام كــدر عــن
الخصوصيــة.
ويتابــع «الصحفــي الرياضــي ُيطبع
بطابــع المنافســات ،علــى أســاس
الســرعة والرشــاقة فــي التغطيــة،
وكتابــة األخبــار تحــت الضغــط»،
ُ
زلــت أذكــر تماريــن
ُمضيفــاً« :مــا
الدكتــور أديــب خضــور فــي جامعة
دمشــق (قســم اإلعــام قبــل أن
يتحــول إلــى كليــة) ،عندمــا كان

يــدّرب الطـ ّ
ـاب علــى تحريــر الخبــر
الرياضــي ،وتحديــداً خبــر مبــاراة
كــرة القــدم ،ألنــه يحتــوي علــى
كل العناصــر الخبريــة المثاليــة،
فحيــن تذكــر نتيجــة الفريقيــن
المتنافســين ،والملعــب (المــكان)،
والمناســبة ،والتاريــخ ،فإنــك
تجيــب عــن األســئلة الســتة التــي
تشــكل أســاس الخبــر ..الخبــر الــذي
هــو أســاس أي صحفــي».
واســتطرد كــدر فــي الحديــث
عــن آنيــة العمــل« :حاليــاً نحــن
نتعامــل بالثوانــي ،ومطالبــون
بالنشــر علــى أكثــر مــن منصــة
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فــي الوقــت عينــه ،وبتفاصيــل
التفاصيــل».
يشــعر كــدر أنــه محظــوظ ألنــه
عاصــر الفتــرة التــي كان ينتظــر
فيهــا جريــدة الثالثــاء ليعــرف
تحليــل المختصيــن عــن مباريــات
الســبت واألحــد ،قبــل أن تصبــح
حقائــق وأحــداث المباريــات تصلــه
فــور حدوثهــا بفضــل التطبيقــات
الحديثــة ،حتــى أســرع مــن البــث
المباشــر المتلفــز« ..علينــا أن
نســتوعب كل التغ ّيــرات التــي
حدثــت فــي الصحافــة واالنتقــال،
فســابقاً كان الصحفــي يكتــب
الخبــر ويرســله إلــى الجريــدة عــن
مبــاراة اليــوم ل ُينشــر فــي عــدد
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الغــد ..تخيلــوا هــذه المســافة
الزمنيــة الطويلــة إذا مــا قار ّناهــا
باإلعــام الحالــي» ،موضح ـاً أن كل
مــن عاصــر هذيــن الزمنيــن فــي
تنــاول وســائل اإلعــام لألحــداث
الرياضيــة سيشــعر بالغنــى.

جمهور نوعي
للرياضة
يــرى كــدر أن خصوصيــة اإلعــام
ّ
تتوقــف عنــد العمــل
الرياضــي ال
بــه فحســب ،بــل تمتــد إلــى
الجمهــور المتابــع للرياضــة،

ويقــول« :هنــاك خصوصيــة كبيــرة
للجمهــور الرياضــي ،فهــو جمهــور
ذكــي للغايــة ومتابــع لــكل
صغيــرة وكبيــرة».
ّ
ويوضــح أن حذاقــة الجمهــور
أدت إلــى وجــود تداخــل بيــن
ّ
عمــل الصحفــي الهــاوي وعمــل
الصحفــي المحتــرف ،وهــو مــا زاد
مــن التحديــات التــي ُتفــرض أمــام
الصحفــي المحتــرف.
وبــات اآلن بمقــدور جمهــور
الرياضــة الوصــول إلــى المعلومــات
واألرقــام كحــال الصحفــي الرياضي
تمامــاً ،ح ّتــى إن الصحفييــن
المحترفيــن باتــوا يســتقون هــذه

المعلومــات والبيانــات واألفــكار
مــن منصــات اإلعــام الحديــث
التــي يديرهــا هــواة ،حســب كــدر
الــذي قــال أيضــاً« :ربمــا ليســت
المنصــات فــي أغلبهــا
هــذه
ّ
احترافيــة ،ولكــن بعضهــا يحركنــا
للتحقــق والتوســع».
وغيــر بعيــد عــن واقــع الجمهــور،
فــإن الرياضــة وكــرة القــدم
تحديــداً تعــزز الشــعور القومــي
للنــاس ،فهنــاك دول تشــتهر ألن
منتخبهــا الوطنــي تأهــل إلــى
كأس العالــم ،مثــل جامايــكا فــي
مونديــال  1998وبنمــا عــام ،2018
وفقــاً لكــدر الــذي تابــع قائــا:
«ميداليــة أولمبيــة واحــدة مــن

أي معــدن تعــ ّرف ببلــد صاحبهــا
عنــد مالييــن مــن النــاس ،وهــذه
حقيقــة ألن أرقــام المشــاهدات
فــي كأس العالــم ودورات األلعــاب
األولمبيــة تــكاد تفــوق أي حــدث
آخــر ،رياضيــا كان أو غيــر رياضــي».
ـدد كــدر علــى ضــرورة عــدم
ويشـ ّ
ً
الخلــط إعالميــا بيــن الــدول
والمنتخبــات ،وهنــا يجــب القــول:
«فــاز منتخــب إنجلتــرا مث ـ ً
ا علــى
نظيــره الفرنســي» بــدالً مــن قــول
«فــازت إنجلتــرا علــى فرنســا».

بين الخبر
والتحليل
ُيعتبــر العمــل اإلعالمــي فــي
القســم الرياضــي مــن أكثــر
االختصاصــات اإلعالميــة التــي
يتداخــل فيهــا الخبــر مع الــرأي مع
التحليــل ،وهــو مــا يشـ ّ
ـكل خلطــاً
كبيــراً فــي األنــواع الصحفيــة.
وفــي هــذا الســياق ّ
يوضــح كــدر
أنــه فــي اإلعــام الرياضــي هنــاك
فــرق بيــن الصحفــي والمحلــل،
لكــون العمل ْيــن ربمــا يقــوم
بهمــا الصحفــي ،لذلــك يتداخــان
بشــكل كبيــر.
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صحفيون ومصورون صحفيون في إحدى مباريات مونديال 2018
في روسيا .يتحلى الصحفيون الرياضيون بطابع المنافسات ،والعمل
برشاقة وحيوية وسرعة .تصوير :أنطون دوفوريزكين – غيتي.
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وقــال« :ليــس المطلــوب مــن
الصحفــي أال يحلــل المباريــات ،بــل
المطلــوب أال يخلــط بيــن كتابــة
مقــال الــرأي وغيــره مــن األجنــاس
الصحفيــة ،وأن يقــدم نفســه
لقارئــه منــذ بدايــة المــادة علــى
أنــه محلــل أو صحفــي يقــرأ حدثــا
مــا».
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تنــوع
وشــدد كــدر علــى أن
ّ
ّ
منصــات النشــر الرقميــة زاد مــن
المنصــات
ضــرورة اســتخدام
ّ
المناســبة فــي اإلعــام الرياضــي
لتقديــم الجنــس الصحفــي
المناســب لق ّرائهــا ،فعلــى ســبيل
المثــال ُيســتخدم موقــع التواصــل
«تويتــر» مــن أجــل نشــر الحقائــق
الســريعة واالنطباعــات المباشــرة،
فــي حيــن ُيســتخدم موقــع
«فيســبوك» مــن أجــل األفــكار
توســعاً وتفصيــا ،ويوتيوب
األكثــر ّ
ـور ،وذلــك
مــن أجــل التحليــل المصـ ّ
لكــون اإلعــام الرياضــي يعتمــد
علــى الصــورة التــي ُت َّ
حلــل فــي
المباريــات.

منصات إعالمية
للهواة
شــهدت الســنوات الماضيــة
المنصــات اإلعالمية
«طفــرة» فــي
ّ
الرياضيــة التــي ُيطلقهــا هــواة
وأنــاس عاديــون يح ّبــون الرياضــة،
ح ّتــى بــات التفريــق بين أســمائها
أمــراً غايــة فــي الصعوبــة.
ورغــم عــدم وجــود صحفييــن
محترفيــن يقفــون خلــف هــذه
ّ
حققــت
المنصــات ،فإ ّنهــا
ّ
متابعــات واســعة فاقــت فــي
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بعــض األحيــان المتابعــة التــي
تحصدهــا وســائل اإلعــام
المتخصصــة ،بســبب
الرياضيــة
ّ
قــدرة القائميــن علــى هــذه
المنصــات علــى تقديــم المحتــوى
ّ
قربهــم مــن الجمهــور.
بشــغف َّ
غيــر أن الصحفــي ُهمــام كــدر
يــرى َّ
المنصــات
أن ظهــور هــذه
ّ
أمــر إيجابــي ،علــى الرغــم مــن َّ
أن
انتشــارها أزعــج الكثيريــن .ويدلّــل
علــى رأيــه بأنــه لطالمــا كان هدف
الصحفييــن إيصــال المعلومــات
إلــى النــاس وجعلهــم يعرفــون
المنصــات باتــت
أكثــر ،فــإن هــذه
ّ
مؤهلــة لتشــارك الصحفــي فــي
ّ
المهمــة.
هــذه
ّ
بالمقابــل ،رأى كــدر أنــه عندمــا
تــزداد منصــات الرياضــة علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي،
ســيزداد معهــا التركيــز علــى أمــور
معينــة تهــم أصحابهــا ،فهنــاك
مــن يهتــم بنشــر الجوانــب
اإلنســانية فــي كــرة القــدم،
وهنــاك مــن يركــز علــى تنافــس
فريقيــن أو العبيــن بعينهــم،
وحــب ذاك
يعــزز كــره هــذا الطــرف ُ
الطــرف ،ممــا يصــل إلــى التط ـ ّرف
فــي الحــب والكــره أحيانــاً.
وأوضــح كــدر أن الســبيل لحــل
هــذه المشــكلة يكمــن فــي
الكتابــة المضــادة عــن الرياضــة
وجوانبهــا اإليجابيــة واإلنســانية
والتقــاط القصــص الجميلــة منهــا،
ـق أن
كمــا نصــح مشـ ّ
ـجعي أي فريـ ٍ
يج ّربــوا رؤيــة األمــور التحليليــة
مــن وجهــة نظــر محايــدةّ ،
وأل
يدافعــوا عــن فريقهــم أو نجمهــم
إن كان علــى خطــأ.

تحدي جماح
ّ
الجمهور
مــن أبــرز المزايــا التــي تم ّيــز
العمــل اإلعالمــي هــو الجمهــور
الرياضــي المشــاكس ،الــذي لديــه
نهــم لالســتمرار فــي طــرح
اآلراء والمعلومــات والتحليــات
الرياضيــة ،ويحــب دائم ـاً أن يأخــذ
دوراً مشــابهاً لــدور الصحفــي.
وســاعد فــي ذلــك انتشــار وســائل
التواصــل االجتماعــي التــي منحت
منصــة يع ّبــر فيهــا عــن
ـرد ّ
كل فـ ٍ
أفــكاره ويطــرح معلومــات وأفــكارا
مختلفــة.
ويع ّلــق كــدر علــى هــذه الحالــة
تحديـاً جديــداً على
بأ ّنهــا فرضــت ّ
الصحفييــن الرياضييــن ،لكنــه
ـد جميــل للغايــة» ،وتســاءل:
«تحـ ٍ
«هنــاك هــواة ينتجــون مــواد
محترفــة للغايــة ..مــا المشــكلة
فــي أن نتعلــم منهــم؟»
وأكمــل حديثــه« :ر ّبمــا يقــوم
الهــواة بعملهــم بمــزاج الحــب،
فــإن مادتهــم اإلعالميــة تخــرج
ّ
جذابــة للغايــة ،مــع حاجتهــا إلــى
بعــض التقويمــات والمســاعدة
فــي بعــض األمــور ،وهنــا علينــا أال
نبخــل بــأي مســاعدة تطلــب منــا..
هــذه نصيحــة أخــرى للصحفييــن
نصحــو يوميــاً
الرياضييــن؛ أن
َ
ونتذكــر أن مهنتنــا يلزمهــا دومــاً
المــزاج الجيــد والذهنيــة المتقــدة،
وأن تكــون المباريــات والمنافســات
مــن أحــب األمــور علــى قلــب
الصحفــي حتــى يحــب المتلقــي
مــواده».
ّ
التحديــات التــي يواجههــا
ومــن
ّ
الصحفــي الرياضــي ،أن األنديــة
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هناك خصوصية كبيرة للجمهور الرياضي ،فهو جمهور ذكي للغاية
ومتابع لكل صغيرة وكبيرة .الصورة من مباراة روسيا وكرواتيا في
كأس العالم روسيا  .2018تصوير :ماتيو كيامبيلي – غيتي.
صــار لديهــا مواقــع إلكترونيــة
ومع ّرفــات رســمية علــى مواقــع
التواصــل االجتماعــي تنشــر خاللها
كل المعلومــات عــن النــادي ،ولــم
تعــد هــذه المعلومــات حكــرا
علــى الصحفــي ،ممــا جعــل هــذا
الصحفــي يواجــه مصاعــب فــي
عملــه إذا لــم يلجــأ إلــى اإلنترنــت
المنصــات ،وفقــاً
ويتابــع هــذه
ّ
لكــدر.

ويضيــف« :أصبحــت األنديــة فــي
أغلبهــا تســتخدم نوعيــن مــن
النشــر :األول هــو منصــات اإلعــام
الحديــث لنشــر األخبــار العاجلــة
كالتوقيــع مــع العــب ،والثانــي
هــو الموقــع الرســمي الــذي حتــى
اآلن ال يمكــن االســتغناء عنــه؛
فنحــن بحاجــة إلــى بيــان طويــل
أو مقابلــة مــع الالعــب نفســه

الــذي أعلنــا عــن انتقالــه ضمــن
تغريــدة أو منشــور».
وتســاءل كــدر عــن مــدى قــدرة
المواقــع اإللكترونيــة علــى الصمود
فــي ظــل توفيــر فيســبوك مثــ ً
ا
لخيــار نشــر المقــاالت بتنســيقات
تشــبه إلــى حــد كبيــر تنســيقات
مواقــع الويــب.
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صمود الصحيفة
الورقية الرياضية
بينمــا ُتعلــن اليــوم صحــف ُكبــرى
إقفــال طبعاتهــا الورقيــة بســبب
تغ ّيــر احتياجــات الســوق وهجــوم
الرقمنــة ،مــا زالــت الصحــف
والمجـ ّ
ـات الرياضيــة تلقــى إقبــاالً
مــن الجمهــور .ويبــ ّرر الصحفــي
ُهمــام كــدر هــذه النقطــة بأنــه
«فــي الرياضــة وكــرة القــدم
المتابــع
تحديــداً ال يســتطيع ُ
مقاومــة جاذبيــة البوســتر الورقــي
الــذي كنــا ننتظــره لنعلقــه فــي
غرفنــا ،وفــي أوروبــا هنــاك مــواد
منفصلــة خاصــة بالمطبوعــة
تختلــف عــن التــي تنشــر فــي
موقــع هــذه المطبوعــة نفســها
علــى اإلنترنــت ،ربمــا ألن لهــا
قارئــا خاصــا».

26

وختــم كــدر حديثــه لمجلــة
قدمهــا
«الصحافــة» بنصائــح
ّ
لطـ ّ
ـاب الصحافــة والذيــن يطمحون
ألن يكونــوا صحفييــن رياضييــن ،أن
يعملــوا علــى األمرين معاً بالتســاوي
دائمـاً ،وهمــا حــب الرياضــة والتدرب
علــى األصــول الصحفيــة ،فــا
يكفــي أن تكــون محبـاً لكــرة القــدم
أو العبــا ســابقا كــي تصبــح صحفياً
وال حتــى محل ـ ً
ا ،وأن هنــاك أصــوال
مهنيــة إعالميــة البــد مــن المــرور
بهــا ،إضافـ ً
ـة إلــى أن التحــول نحــو
اإلعــام الرقمــي ال يعنــي التخلــي
عنهــا.
مشجع للفريق الفرنسي يحمل صحيفة فرنسية ضمن مباراة فرنسا
واألرجنتين ،إذ ما زالت الصحف الورقية الرياضية تجذب الجمهور
الرياضي في العصر الرقمي .تصوير :جون سيبلي – رويترز.
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زجاج ُم َّ
حطم..
القصة
الصحفية
بين الواقع
والخيال
محمد مسكه

يروي فيلم «زجاج محطم» قصة صعود ستيفن غالس سلم
الشهرة الصحفية في واشنطن ،منتصف تسعينيات القرن الماضي،
وتفاصيل سقوطه المدوي الذي حطم مسيرته الصحفية وأنهاها
بفضيحة تبدو كأنها وحي من خيال.

لعــل أحــد أهــم المبــادئ التــي تقــوم عليهــا الكتابــة الصحفيــة ،وأكثرهــا
صعوبــة وصالبــة ،مبــدأ الدقــة ..الدقــة فــي نقــل الخبــر وتغطيــة
الحــدث مــن مكانــه وزمانــه ،إلــى القــارئ أو المســتمع أو المشــاهد .وتلــك
الدقــة فــي كتابــة األخبــار ونقلهــا ،هــي مــن أقــل المبــادئ مرونــة
وقابليــة للمراوغــة ،ومــن واجــب الصحفــي أن يلتــزم بأكبــر قــدر ممكــن
منهــا ،مدفوعــا بأخالقيــات المهنــة التــي اختــار أن يمارســها ،ومحكومــا
بالتفاصيــل التــي يجمعهــا عــن حــدث عاجــل ،أو عــن قصــة يتتبــع
خيوطهــا منــذ زمــن.

مــا ينطبــق علــى مبــدأ الدقــة
فــي نقــل األخبــار وتوثيــق
األحــداث ،ينطبــق -نظريــا-
علــى بنــاء القصــص فــي
األدب والخيــال .وبيــن والواقــع
والخيــال ،وبيــن الصحافــة واألدب،
خيــط رفيــع جــدا يفصــل ســرد
وتركيــب األحــداث الخياليــة عــن
نقــل وتحريــر األخبــار الواقعيــة..
خيــط تمكــن الصحفــي «ســتيفن
غــاس» ( )Stephen Glassمــن
تحريكــه بــذكاء الفت ،واســتخدامه
لصياغــة قصــص صحفيــة
مــن وحــي خيالــه الشــخصي،
قصــص كتبهــا ونشــرها كأنهــا
تحقيقــات واقعيــة أثنــاء عملــه
فــي مجلــة «ذا نيــو ريبابليــك»
( )The New Republicمنتصــف
التســعينيات ،قبــل أن تنكشــف
الخدعــة ويتحطــم قصــر الزجــاج
الســردي الــذي بنــاه لســنوات دون
أن يــدرك أي مــن محــرري أو قــراء
إحــدى أشــهر مجــات العاصمــة
األميركيــة؛ أن كل مــا كان يكتبــه
ذلــك الصحفــي الشــاب الصاعــد
محــض خيــال ،خيــال حاكــه
غــاس بمبــدأ الدقــة ،وركــب
تفاصيلــه بعنايــة جعلتــه يبــدو
كمــا لــو كان واقعــا رصــده بمهــارة
صحفيــة باهــرة.
يحكــي فيلــم «زجــاج محطــم»
( )Shattered Glassقصــة صعــود
ســتيفن غــاس ســلم الشــهرة
الصحفيــة فــي واشــنطن منتصــف
تســعينيات القــرن الماضــي،
وتفاصيــل ســقوطه المــدوي الــذي
حطــم مســيرته الصحفيــة وأنهاها
بفضيحــة تبــدو هــي األخــرى –
لغرابتهــا -كأنهــا وحــي مــن خيال.

لمــع نجــم غــاس وهــو فــي
بدايــة عشــرينيات عمــره بيــن
عامــي  1995و 1998أثنــاء عملــه
فــي مجلــة «ذا نيــو ريبابليــك»
التــي تأسســت فــي واشــنطن
عــام  ،1914وكانــت أثنــاء عمــل
غــاس فيهــا تعــد مــن أهــم
المجــات فــي عاصمــة الواليــات
المتحــدة ،إذ كان جــل قرائهــا مــن
النخبــة السياســية واالجتماعيــة
فــي مركــز السياســة األميركيــة.

يصــور الفيلــم -الــذي كان أول
عمــل إخراجــي للكاتــب بيــل راي-
قصــة غــاس اقتباســا مــن مقــال
مطــول نشــره «بــاز بيســينغر»
( )Bissinger Buzzفــي مجلــة
«فانيتــي فيــر» فــي ســبتمبر/
أيلــول  ،1998بعــد فضيحــة غــاس
التــي هــزت األوســاط الصحفيــة
األميركيــة حينهــا .فقــد أورد
المقــال ألول مــرة تفاصيــل وقــوع
غــاس فــي فــخ القصــص التــي

كان يــز ّور أجــزاء منهــا أو يختلقهــا
مــن وحــي خيالــه بالكامــل ،حيــث
أوضحــت مجلــة «ذا نيــو ريبابليك»
بعــد انكشــاف الحقيقــة وتحقيــق
فريقهــا فــي  41قصــة نشــرها
غــاس طــوال عاميــن ونصــف
مــن عملــه فــي الجريــدة ،أن 27
قصــة منهــا إمــا مفبركــة تمامــا أو
مبنيــة باألســاس علــى معلومــات
خياليــة ،أو أن أجــزاء كبيــرة
منهــا ألفهــا الكاتــب دون مصــادر
واقعيــة.
ومــزج بيــل راي فــي فيلمــه بيــن
خطيــن ســرديين :فــي أحدهمــا
يحاضــر ســتيفن غــاس -الــذي
أدى دوره ببراعــة الممثــل الكنــدي
هايــدن كريستنســن -أمــام
جماعــة مــن طلبــة الصحافــة؛ عن
أخالقيــات الصحافــة وطبيعــة
العمــل الصحفــي فــي مجلــة «ذا
نيــو ريبابليــك» ،ومــا يتطلبــه
مــن دقــة ومراجعــة ومــا يمــر بــه
مــن مراحــل لتنقيتــه وتنقيحــه
والتأكــد مــن ســامة المعلومــات
الــواردة فيــه .وعلــى الخــط
الســردي الثانــي ،يقــدم المخــرج
قصــة العمــل اليومــي لغــاس،
واحتفــاء زمالئــه بــه ،وصعــوده
كصحفــي شــاب يكتــب قصصــا
مميــزة جعلتــه محــط أنظــار
وأســماع القــراء والعامليــن فــي
الصحافــة علــى حــد ســواء.

تحطم الزجاج

أدى دور الصحفي ستيفن غالس
الممثل هايدن كريستنسن الذي ّ
ّ
محطم» في مهرجان هوليوود السينمائي
خالل عرض فيلم «زجاج
في كاليفورنيا ،عام  .2013تصوير :جيم رويمن – رويترز.

فــي مقالــه الــذي يحمــل نفــس
اســم الفيلــم «زجــاج محطــم»،
وصــف الصحفــي بــاز بيســينغر
مــا قــام بــه ســتيفن غــاس بأنــه
المحكمــة
شــبكة مــن الخــدع ُ
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التــي ُكشــفت لتظهــر معهــا
أكبــر فضيحــة تزويــر فــي التاريــخ
الحديــث للصحافــة .وفــي اإلطــار
الســينمائي للفيلــم ،يصــور بيــل
راي خيــوط تلــك الشــبكة بواقعية
كبيــرة ،معتمــدا باألســاس علــى
األصــوات الطبيعيــة والزوايــا
الواســعة ،ل ُيدخــل المشــاهد منــذ
بدايــة الفيلــم فــي إطــار قصــة
نجــاح غــاس ،قبــل أن يتحــول به
فجــأة إلــى ســرد تحقيقي يكشــف
بالتدريــج والتفصيــل تزويــر غــاس
آلخــر قصــة كتبهــا فــي المجلــة،
ونشــرها بعنــوان «اختــرق الجنــة»
( ،)Hack Heavenوأورد فيهــا
تفاصيــل -اتضــح الحقــا أنهــا
تــراض
مفبركــة تمامــا -لصفقــة
ٍ
فرضهــا قرصــان مراهــق علــى
إحــدى الشــركات بعدمــا اختــرق
أنظمتهــا اإللكترونيــة.
30

وقــع غــاس فــي فــخ لــم
ينصبــه لنفســه ،فــخ «المتابعــة
الصحفيــة» ،حيــث جــاءت أولــى
بــوادر انكشــاف خدعتــه عندمــا
حــاول الصحفــي فــي مجلــة
«فوربــس» آدم بيننبــرغ (Adam
 )Penenbergتتبــع القصــة،
وحــاول االتصــال بوكيــل أعمــال
القرصــان الــذي ذكــره غــاس
فــي مقالــه «اختــرق الجنــة»،
ولمــا لــم يفلــح فــي ذلــك ،حــاول
االتصــال بغــاس ،ثــم بمديــر تحرير
المجلــة التــي يعمــل فيهــا ،لعلــه
يحصــل علــى طريقــة للتواصــل
مــع مديــر أعمــال القرصــان ،لتبــدأ
األحــداث بعــد ذلــك تتوالــى،
وتتكشــف خيــوط الخدعــة الكبرى
التــي نســجها غــاس ،وتنتهــي
باعترافــه بــأن القصــة ال أســاس
لهــا مــن الصحــة ،واقعيــا علــى
األقــل.

السنة الثالثة  -صيف 2018

كتــب غــاس القصــة وأورد فيهــا
معلومــات وأســماء ومواقــع
وتواريــخ لــم تكــن يومــا واقعــا
عاشــه أي أحــد .وفــات علــى
المدققيــن فــي المجلــة أن
يتأكــدوا مــن فبركــة ذلــك كلــه،
ألنهــم -كمــا قــال الناقــد الراحــل
روجــل إيبــرت فــي مراجعتــه
للفيلــم« -كانــوا يدققــون فــي
األشــجار ال فــي الغابــة كلهــا،
ولــم يخطــر لهــم علــى بــال أن
قصــة كاملــة قــد تكــون مختلقــة
مــن األلــف إلــى اليــاء» .ومــا إن
اتضــح زيــف تلــك القصــة وســرت
صدمتهــا فــي الجســد الصحفــي

ســتيفن غــاس ،وفــي مقابلــة
أجرتهــا معــه قنــاة «ســي.أن.أن»
عــام  2003أثنــاء عــرض الفيلــم
الــذي يحكــي قصتــه ،قــال غــاس
إن الفيلــم كان بالنســبة لــه رعبــا،
وإنــه لــم يتمكــن مــن مشــاهدة
معظــم لقطاتــه .وفــي جــواب
علــى ســؤال المذيعــة عــن
الســبب الــذي جعلــه يفعــل مــا
فعلــه ويــز ّور  27قصــة صحفيــة،
ـد علــى وجهــه وجــل مــن
لــم يبـ ُ
أن يعتــرف بأنــه كان يكــذب،
معلــا ذلــك برغبتــه آنــذاك فــي
الحصــول علــى إعجــاب زمالئــه
وأقرانــه ومــن حولــه ،حتــى لــو

مــن األدلــة التــي تضبــط تماســكه
الداخلــي.

يقــص حكايــا الواقــع ،والثانــي
ينســج قصــص الخيــال.

َّ
محطــم»
يمثــل فيلــم «زجــاج
غوصــا ســينمائيا فــي تفاصيــل
إحــدى أشــهر الفضائــح التــي
عصفــت بالصحافــة األميركيــة
فــي العقــود الثالثــة الماضيــة،
ويمكــن النظــر إليــه ال كتأريــخ
لتلــك الفضيحــة فحســب ،بــل
كــدرس فــي العمــل الصحفــي
وقواعــده ومخاطــره ،وبرهــان
علــى الخيــط الرفيــع الفاصــل بين
عمــل الصحفــي وعمــل األديــب،
إذ كالهمــا قــاص ،ســوى أن األول

ســيبقى اســم ســتيفن غــاس
راســخا فــي الذاكــرة الجمعيــة
للصحافــة األميركيــة والعالميــة،
مثــاال للصحفــي الشــاب الصاعــد
الناجــح ،الــذي مــا كاد يبلــغ أوج
تألقــه وعطائــه حتــى هــوى
صــرح الخيــال الــذي بنــاه ،ليحطــم
مســيرته ويطفــئ بريقــه .ويبــدو
الفيلــم اليــوم أكثــر إلحاحــا فــي
عالــم مثقــل بانتشــار األخبــار
المفبركــة والمختلقــة والزائفــة،
وصحافــة تواجــه تحديــا حقيقيــا

فــي الحفــاظ علــى مبادئهــا
وأصولهــا المهنيــة ،فــي وجــه
ســيولة وســهولة بــث األخبــار
ونشــرها ،ومــا تتيحــه وســائل
اليــوم مــن أدوات ومنافــذ للجميــع
كــي ينشــروا ويبثــوا مــا يريــدون.
يبــدو «الزجــاج المحطــم» اليــوم
فيلمــا ليــس فقــط عــن ســتيفن
غــاس وقصتــه ،بــل عــن واقــع
الصحافــة اليــوم ،ومــا يطرحــه
ذلــك الواقــع مــن أســئلة جذريــة
بشــأن مصــدر القصــة وأمانــة
الصحفــي.
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مشهد من الفيلم ُيظهر القصة الصحفية التي فبركها غالس
ونشرها باسم «اخترق الجنة» ( – )Hack Heavenيوتيوب.

لمجلــة تــكاد تكمــل مئــة عــام
مــن النشــر ،حتــى بــدأ التحقيــق
فــي قصــص غــاس الســابقة،
ليتضــح بعــد التدقيــق أن أكثــر
مــن ثلثيهــا إمــا مفبــرك بالكامل أو
يحــوي تفاصيــل وأســماء مختلقــة.

ما بعد الحطام
بعــد خمــس ســنوات مــن
انكشــاف الوهــم الــذي صنعــه

كان ذلــك علــى حســاب أحــد أهــم
المبــادئ التــي تحكــم المهنــة
التــي اختارهــا .وربمــا ســاعده فــي
ذلــك عــدم اعتمــاد المجلــة التــي
كان ينشــر فيهــا على الصــور ،فقد
كانــت كل القصــص التــي تنشــر
فيهــا مقتصــرة علــى النصــوص
الصحفيــة .والنــص الصحفــي
كمــا أثبتــت قصــة غــاس -قــديــراوح بيــن الحقيقــة والخيــال
دون أن يلفــت انتبــاه المدققيــن
والمحرريــن ،إذا أحكمــت حبكتــه
الفنيــة وبنيــت حولــه شــبكة

من اليسار ،توف كريستنسن ،الممثلة كلوي سيفيغني ،مخرج الفيلم بيلي
راي ،الكاتب في مجلة فوربس ،آدام بينيبيرغ ،وشاك لين ،خالل مهرجان تورنتو
السينمائي بكندا .2003 ،تصوير :جيمس ديفاني – غيتي.
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املراسل الحر..
قناص اللحظة
ومنقب عن الذهب
جورج كدر
ّ
تلطف تقارير «الفيتشر» و«الفيرست بيرسون» و«الاليت» من قسوة عالم أخبار اليوم ،فهي تقارير قريبة
من حياة الناس وتجعل أي شخص بطال ،إذ لكل شخص حكاية يرويها ،ويستطيع الصحفي المتمرس أن
يجعل من أي قصة حدثا.
32
ُعــرف المراســل الصحفــي بكونــه
مــؤرخ اللحظــة باعتبــار أن الحــدث
الم َ
رتقــب الحصــول هــو
الحاصــل أو ُ
ميــدان عملــه ،وانحصــرت مهنتــه
بشــكل أساســي فــي تغطيــة
األحــداث السياســية والرياضيــة
واالقتصاديــة والفنيــة ،ولكــن
ظلــت مهمتــه تقتصــر علــى
االنفعــال باألحــداث ومالحقتهــا،
أي أن عمــل المراســل كان منفعــا
إلــى حــد كبيــر وليــس فاعــا
فــي مجــرى األحــداث إال فيمــا
نــدر .هــذه الحالــة جعلــت الهــم
األول للصحفــي هــو الســباق مــع
األحــداث للحصــول علــى مــا كان
يعــرف بالســبق الصحفــي ليلمــع
نجمــه فــي عالــم الصحافــة،
وهــذا الــذي مــا لــم يعــد عليــه
حالــه اليــوم بســبب فقــدان بريــق
الســبق الصحفــي أمــام صحافــة
االســتقصاء ،فعصــر الســبق

انتهــى وبــات عمــل اإلعالمييــن
وســطوع نجمهــم مرهونــا بحجــم
قدرتهــم علــى اكتشــاف زوايــا
غيــر مطروقــة ومتنوعــة فــي
محيطهــم.
يبــرز الفــرق واضحــا بيــن اإلعــام
كمهنــة واإلعــام كحــب اكتشــاف
ومغامــرة شــيقة ُتمتــع الصحفــي
أوال ثــم يمتــع ويفيــد متابعــي
األحــداث ،فإعــام المهنــة يجعــل
مــن عمــل الصحفــي واإلعالمــي
الموظــف محصــورا فــي غرفــة
األخبــار أوفــي عملــه فــي
الميــدان ،كمراســلي المكاتــب
الداخليــة والخارجيــة ،ويجعلــه
يرصــد األخبــار والتغطيــات .وحالــة
هــؤالء تحــدد مهمتهــم فــي
رصــد األحــداث واالنفعــال بهــا،
وتجعلهــم يلهثــون خلــف الحــدث
الــذي ُيحكــم عليهــم القيــادة

ويقودهــم فــي تغطيتهــم دون
أن ينفكــوا مــن نيــره ،ممــا يجعــل
تغطيتهــم محصــورة بصانعــي
األحــداث مــن السياســيين
والفنانيــن واالقتصادييــن ومتابعة
أخبارهــم وتصريحاتهــم ،فــي حين
يتحــرر المراســل الحــر مــن دوامــة
األحــداث تلــك والغــرق فيهــا.
فهــذا األخيــر ال يعنيــه الحــدث إال
بقــدر مــا هــو أمــر تقتضي اإلشــارة
إليــه ثــم ينتقــل للبحــث عــن
زوايــا جديــدة فيــه .واألهــم فــي
الصنــف الثانــي مــن الصحفييــن
هــو مــن يســتطيع خلــق قصتــه
مــن الشــيء وصناعتهــا مــن ألفهــا
إلــى يائهــا عبــر التنقيــب فــي
الواقــع كمــن ينقــب عــن الذهــب،
وهنــا يبــرز المراســل الحــر بصفتــه
صانعــا لألحــداث فاعــا فيهــا
وليــس تابعــا لهــا أو منفعــا بهــا،
ويبــرز بصفتــه منتجــا صاحــب

بصمــة تتميــز بهــا المحطــة
اإلعالميــة ،وليــس مجــرد رقــم
وظيفــي فيهــا .وبالطبــع يقتضــي
األمــر وجــود مديريــن ومنتجيــن
يتنبهــون لعملــه ويبرزونــه فــي
نشــراتهم ويشــجعونه علــى
اكتشــاف المزيــد.

األخبار كصناعة
ومنتجات
بــكل تأكيــد ال أقصــد أن يكــون
كل اإلعالمييــن فــي الوســائل
اإلعالميــة كذلــك ،فالعاملــون
فــي الحقــل اإلعالمــي أيضــا
كغيــره لديهــم قــدرات متفاوتــة
علــى رصــد واقعهــم واكتشــاف
زوايــاه ،ولكــن المطلــوب مــن

وســائل اإلعــام -فضائيــة كانــت
أو رقميــة -اكتشــاف قناصــي
األحــداث ومنقبــي الذهــب أولئــك
ليقدمــوا وجبــات إخباريــة رشــيقة
وممتعــة ومفيــدة فــي آن معــا.
عــد أغلــب
ففــي عالــم األخبــار ُت ُّ
األحــداث فــي مطابــخ الوســائل
اإلعالميــة الكبــرى وتتبعهــا
باقــي المحطــات لدرجــة أنهــا
تبــدو مجــرد ببغــاء يكــرر مــا
تكــرره ،فتتشــابه الشاشــات فــي
التغطيــات وتختلــف فــي ترتيــب
أولويــات بعــض األخبــار حســب
الخــط التحريــري ،أو غايــات الدولــة
التــي تدعــم المحطــة ،أو رأســمال
مالكهــا بعــد أن ســقطت مقولــة
«حياديــة اإلعــام» ســقوطا
مدويــا .وهكــذا فــإن البصمــة
األهــم التــي يجــب أن تســم عالــم
إعــام اليــوم هــو عبــر إيــاء
األهميــة األكبــر لتقاريــر “الفيتشــر”

(تقاريــر القصــص اإلنســانية)
و”الفيرســت بيرســون” (تقاريــر من
منظــور الشــخص األول) وتقاريــر
الاليــت (تقاريــر المنوعــات) ،فهــي
التــي تميزهــا وتضفــي الحيويــة
والحيــاة علــى شاشــة المحطــة
وتصنــع لهــا هويــة مســتقلة عــن
النمطيــة التي نشــاهدها على كل
الشاشــات التــي أصبحــت تتشــابه
ليــس فقــط فــي تغطيــة األخبــار،
وإنمــا حتــى فــي برامجهــا التــي
تعالــج فيهــا خلفيــات األحــداث
المعــدة مســبقا أساســا.
هــذه التبعيــة اليــوم باتــت
تقــود كثيــرا مــن غــرف األخبــار
بعبوديــة قاســية ال ترحــم ،حيــث
الكبيــر يبتلــع الصغيــر ويســتبعده
ويجعلــه ال يخــرج عــن القالــب
الجامــد الــذي يضعــه فيــه ،تمامــا
كالســرطان الــذي يســخر خاليــا
33

تقرير لقناة الجزيرة من إعداد جورج كدر عن قيام الجئ سوري بإحياء تربية
النحل في شمال هولندا بعد أن كانت مهددة باالندثار.
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الجســم لخدمتــه وخدمــة توســعه
وانتشــاره المخيــف.
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وألن عصــر اليــوم هــو عصــر
«اإلعــام االجتماعــي» (السوشــيال
ميديــا) ،وليــس عصــر «اإلعــام
السياســي أو االقتصــادي» ،فــإن
المحطــات اإلعالميــة باتــت
تواجــه خطــر انحــدار متابعيهــا
أمــام ســطوة “إعــام وإعالميــي
فيســبوك وتويتــر وســناب شــات
ويوتيــوب وغيرهــا” ،فهــذه
الوســائل التــي تخلــق نجومهــا من
النــاس العادييــن ،صــارت كابــوس
المحطــات التــي تصــرف مالييــن
الــدوالرات لتحقيــق جــزء يســير من
المتابعــة التــي يحققهــا أولئــك.
تلــك المحطــات فقــدت اليــوم
االنتشــار الواســع مــع أنهــا تبــذل
جهــودا مضنيــة للمحافظــة علــى
جمهورهــا الــذي احتاجــت ســنوات
طويلــة لالســتحواذ عليــه ،فــي
الوقــت الذي يســتخدم فيه شــباب
بســطاء كاميــرا الهاتــف المحمــول
وبهــا يســتحوذون علــى جمهــور
مــن أبنــاء جيلهــم ،يجلســون أمــام
الكاميــرا ويتكلمــون عــن مواضيــع
بســيطة ،فيصنعــون من أنفســهم
نجومــا يتابعهــم مئــات اآلالف.
أمــام هــذه الدوامــة يبــرز دور
المراســل الحــر متحــررا مــن اإلعــام
كوظيفــة ،ليدخــل ميــدان اإلعــام
بصفتــه منقبــا عــن الذهــب فــي
واقــع تتعقــد عالقاتــه أكثــر وأكثــر
كل يــوم ،ليكشــف للنــاس عــن
جوانــب لــم يكونــوا يرونهــا.
فــي عصــر اإلعــام االجتماعــي،
تبــرز أهميــة تقاريــر القصــص
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اإلنســانية ،والشــخصية ،والمنوعات،
التــي كانــت تعتبــر ثانويــة فــي
نشــرات األخبــار .كمــا أنهــا تتقــدم
اليــوم بفــوارق كبيــرة جــدا مــن
حيــث المتابعــة علــى باقــي
األحــداث ،لتحتــل بشــكل الفــت
المركــز األول فــي االســتحواذ علــى
اهتمــام المتابعيــن وحصــد آالف
بــل مالييــن المشــاهدات .فهــذه
األنــواع مــن التقاريــر تضفــي
العمــق حتــى علــى األحــداث
المطروقــة بتســليط الضــوء علــى
ِّ
وتلطــف
جوانــب جديــدة منهــا،
مــن قســوة عالــم أخبــار اليــوم،
فهــي تقاريــر قريبــة جــدا مــن
حيــاة النــاس وتجعــل أي شــخص
بطــا ،إذ لــكل شــخص حكايــة
يرويهــا ،ويســتطيع الصحفــي
المتمــرس فــي هــذا النــوع مــن
التقاريــر أن يجعــل مــن أي قصــة
حدثــا ،عبــر قدرتــه على اكتشــاف
األشــخاص وزوايــا حيويــة مــن
شــخصياتهم ليجعــل منهــا حكاية.
لنتذكــر أنــه فــي الســابق ،اعتمــد
أبــو الفلســفة اليونانيــة ســقراط
علــى طريقــة توليــد األســئلة،
حيــث تمكــن بقدرتــه الفــذة على
طــرح األســئلة أن يجعــل مــن كل
شــخص يســأله فيلســوفا ،عبــر
إيقــاظ العقــل النقــدي والتحليلــي
واالســتنباطي القابــع عميقــا فــي
العقــل البشــري .فكذلــك المراســل
الحــر للتقاريــر اإلبداعيــة يمكنه أن
يجعــل حتــى األشــخاص العادييــن
يكتشــفون زوايــا جديــدة فــي
شــخصياتهم تســتحق أن تكــون
حكايــات يســتمتع بهــا النــاس
ويســتفيدون منهــا .والميــزة
األهــم فــي هــذه التقاريــر أنهــا

تصوير تقرير عن المخاطر التي تهدد الطواحين الهولندية ،بعد أن كانت في
السابق العالمة الفارقة التي تميز هولندا عن غيرها .الصورة من إقليم ليمبورخ
أقصى جنوب شرق هولندا.
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تقاريــر حيــة دائمــا يمكــن عرضهــا
فــي كل زمــان وفــي أي مناســبة،
ال تنتهــي بانتهــاء األحــداث كمــا
هــي حــال أخبــار اليــوم التــي
تنســى ولــن يعــود مــن المناســب
طرحهــا الحقــا .أمــا تقاريــر
القصــص اإلنســانية ،والشــخصية،
والمنوعــات فيتلقاهــا النــاس
اليــوم وبعــد عشــرين عامــا بنفس
الشــغف والحــب ألنهــا قصــص
قريبــة منهــم ومــن رحــم واقعهم.
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قــد يهتــم بأخبــار القتــل والحــرب
نــاس فــي بقــع جغرافيــة
مختلفــة ،ولكــن تســليط الضــوء
علــى إنســان مغمــور ال يعــرف
القــراءة والكتابــة مثــا ،ولكنــه
يتمتــع بمهــارات أخــرى كالرياضــة
أو االختراع أو الرســم ،ســيكون الفتا
ألن قصتــه تدغــدغ حــب الشــهرة
والتميــز فــي نفــس المتلقــي
فيقــول فــي نفســه“ :وأنــا أيضــا
يمكــن أن أكــون مميــزا ومحــورا
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لحــدث إعالمــي ،وليــس فقــط
المشــاهير”.
بــات لســان حــال الجماهيــر
العريضــة التــي أخــذت تســتغني
شــيئا فشــيئا عــن شاشــة التلفــاز
بشاشــة الهاتــف الذكــي؛ يقــول
إن نشــرات القنــوات التلفزيونيــة
واإلذاعيــة باتــت نعوتــا للموتــى
أكثــر منهــا رصــدا لألحــداث ،فــي
وقــت تســتطيع فيــه تقاريــر

القصــص اإلنســانية والمنوعــات
أن تضفــي الحيــاة علــى نشــرات
األخبــار .بيــد أن هــذه المعادلــة لــن
تحقــق نجاحــا إال عندمــا يتحــرر
مديــرو األخبــار ومنتجــو النشــرات
مــن تقييــدات تقاليــد العمــل
اإلعالمــي الصارمــة التــي تقيدهــم
كمــا تتقيــد العائلــة المالكــة
البريطانيــة بتقاليدهــا التــي باتــت
تثيــر ســخرية الكثيــر مــن النــاس.

وإن ُعــرف الصحفــي مــن قبــل
بكونــه مــؤرخ اللحظــة ،فــإن
الصحفــي اليــوم هــو قنــاص
اللحظــة ،يعــرف تمامــا بعينــه
الثاقبــة وبصيرتــه اإلبداعيــة؛ أن
بعــض اللحظــات يمكــن أن تتحول
إلــى دقائــق جميلــة ومفيــدة ،وأن
بعــض األشــخاص العادييــن مــن
غيــر السياســيين المشــاهير هــم
أبطــال حقيقيــون يســتطيعون

تغييــر واقعهــم ،أو يضفــون عليــه
قيمــة مضافــة ،ويســتحقون أن
يكونــوا حدثــا يتابعــه النــاس .كل
ذلــك يخــدم المحتــوى اإلعالمــي
ويضفــي عليــه الثــراء والغنــى
مــن الواقــع الحقيقــي للنــاس.
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إعالم المهنة يجعل من عمل الصحفي واإلعالمي الموظف محصورا في
غرفة األخبار أو في عمله في الميدان – غيتي.
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كيف تصمم
«إنفوغرافا» احترافيا؟
خالد كريزيم

فن تحويل البيانات والمعلومات إلى صور ورسوم يسهل فهمها بوضوح ،وإضفاء
اإلنفوغرافيك هو ّ
يبسط األرقام المعقدة ويعرضها بطريقة جميلة
شكل آخر لعرض هذه المعلومات والبيانات بأسلوب جديد ّ
ومهذبة.
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فــي الصورتيــن الســابقتين
نوعــان مــن اإلنفوغــراف ،أحدهمــا
مزدحــم جــداً بالمعلومــات
والرســوم واألرقــام ،واآلخــر بســيط
منظــم ومريــح .والفــارق هنــا هــو
مــدى جمــال العــرض ومســتوى
راحــة العيــن ،واأللــوان وترتيــب
المســاحات ،فــي قطعــة فنيــة
عــدم وجــود
يعتقــد الكثيــرون
َ
قواعــد لتصميمهــا.
اجتهــادات المصمميــن وكاتبــي
محتــوى اإلنفوغــراف تنصــب فــي
نقطــة أساســية هــي تحويــل
الفوضــى المعلوماتيــة إلــى رســم
جمالــي منظــم يشــرح نفســه
بنفســه ،دون اللجــوء إلــى شــرح
خارجــي.
(information
فاإلنفوغرافيــك
 )graphicهــو فــن تحويــل
البيانــات والمعلومــات إلــى صــور
ورســوم يســهل فهمهــا بوضــوح،
وإضفــاء شــكل آخــر لعــرض هــذه
المعلومــات والبيانــات بأســلوب
يبســط األرقــام المعقــدة
جديــد ّ
ويعرضهــا بطريقــة جميلــة
ومهذبــة.

يرســمون الخرائــط ويســتخدمونها
قبــل ظهــور اللغــة المكتوبــة.
اكتســبت الرســوم البيانيــة
المطبوعــة شــعبية فــي القــرن
العشــرين ،خاصــة مــع انتشــار
الصحــف علــى نطــاق واســع.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،وابتــداء مــن
عــام  ،1983كتــب خبيــر التصويــر
البيانــي «إدوارد تافــت» (Edward
 )Tufteسلســلة مــن الكتــب حــول
الرســوم البيانيــة ،كمــا عــرض
محاضــرات وورش عمــل حــول هــذا
الموضــوع.
فــي القــرن الحــادي والعشــرين
انتقلــت الرســوم البيانيــة إلــى
شــكل رقمــي ،وســاعد ســرد
العديــد مــن األمثلــة التاريخيــة،
وتعاليــم «تافــت» ،وظهــور
اإلنترنــت فــي تطويــر هــذا الفــن
ونقــل الرســوم البيانيــة بسالســة
عبــر الشــبكة المعلوماتيــة.
فــي عــام  ،2010وصلنــا إلــى مــا
نعرفــه اليــوم :رســومات رقميــة
مصممــة تقــدم معلومــات
معقــدة بطريقــة مبســطة ،عــادة
مــا ُتنشــر علــى المدونــات أو فــي
مقــاالت علــى مواقــع اإلنترنــت
ووســائل اإلعــام.

تاريخ اإلنفوغراف
علــى الرغــم مــن أن الرســوم
البيانيــة اكتســبت مؤخــرا شــعبية
واســعة عبــر اإلنترنــت ،فإنهــا
موجــودة فعليــا منذ القرن الســابع
عشــر .فالرســوم التوضيحيــة
ســبقت الكتابــة كوســيلة لنشــر
المعلومــات ،ويقــول البعــض إن
رســومات الكهــوف والمراســات
القديمــة قــد تكــون أبــرز وأقــدم
مثــال معــروف .وكان النــاس أيضــا

هل من قواعد
وضوابط
للتصميم؟
حجــم البيانــات المنشــورة يوميــاً
فــي وســائل اإلعــام دفــع نحــو
إنشــاء مؤسســات متخصصــة
فقــط فــي تحليــل تلــك البيانــات
ـهل
ووضعهــا فــي إنفوغــراف يسـ ّ
وصولهــا وقراءتهــا.

تمييــز
ببســاطة
يمكنــك
اإلنفوغــراف الجيــد مــن الســيئ،
وهنــاك قواعــد وخطــوط عامــة
للتصميــم ،فاالجتهــادات للهــواة
فقــط ،كمــا يقــول معاويــة محمــد
وهــو مصمــم غرافيكــي فــي
شــركة «جيــل ميديا» بإســطنبول.
يــرى محمــد فــي حديثــه لمجلــة
«الصحافــة» أن أهــم قاعــدة
تحكــم تصميــم اإلنفوغــراف هــي
االختصــار ،فكلمــا ق ّلــت النصــوص
والجمــل الطويلــة كان العــرض
أفضــل.
ومــن األمــور األساســية التــي يجب
مراعاتهــا عنــد تصميمــه ،الرؤيــة
البصريــة ،وتناغــم األلــوان ،وترتيب
العناصــر وتناســب المســاحات
بينهــا ،بحســب المصمــم محمــد.
وهــي نفــس القواعــد التــي
يتفــق عليهــا المصمــم والمخــرج
الفنــي عبــد اهلل الســباحي،
مضيفـاً إليهــا دقــة الصــور وجــودة
الرســومات المســتخدمة .يقــول
الســباحي إنــه مــن غيــر المعقــول
أن ُيعــ َر َ
ض اإلنفوغــراف بنفــس
مقــاس الشاشــة ( 72بكســل) ،بــل
ال بــد أن يكــون  150بكســل علــى
أقــل تقديــر ،مــع مراعــاة عــدم
تصغيــر الصــورة لتقليــل الحجــم،
وذلــك للحفــاظ علــى الجــودة.
وال بــد مــن مراعــاة أن يتناســب
عــرض اإلنفوغــراف علــى الهواتــف
الذكيــة وأن يســتجيب لها بســرعة
وســهولة ،وأن يتناســب مــع
تطبيقــات التواصــل االجتماعــي.
وينتقــد الســباحي المصمميــن
الذيــن يعمــدون إلــى اإلنفوغــراف
الطويــل الــذي يجبــر المشــاهد
علــى مواصلــة النــزول إلى األســفل
لرؤيــة المعلومــات وقراءتهــا.

39

مجلة الصحافة العدد ()10

أمــا عن شــكل المحتــوى ،فقــد ركز
الســباحي علــى أهميــة التوزيــع
البصــري الســليم ،والتنســيق بيــن
الصــورة والنــص« ،فــا ينبغــي
أن تكــون الصــورة كبيــرة والنــص
صغيــرا ،ألن ذلــك يشــعر القــارئ
والمشــاهد بعــدم الراحــة أثنــاء
رؤيتــه لذلــك العــرض».
وشــبه الســباحي اإلنفوغــراف
َّ
بالغرفــة التــي يجــب أال تكــون
مزدحمــة ،وهنــا يؤكــد علــى
أهميــة توزيــع مســاحة العمــل،
وأن تكــون المقاســات واحــدة
بيــن عنصــر وآخــر ،حتــى ال يصبــح
هنــاك أي خلــل بصــري.
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وأضــاف إلــى ذلــك أهميــة إضفــاء
الحيــاة علــى اإلنفوغــراف عبــر
إشــباع التصميــم باأللــوان« ،فيجب
أال يكــون باهتــا أو رماديــا إال مــا
نــدر إذا كانــت فكــرة التصميــم
تســتدعي ذلــك».
ويقــول معاويــة محمــد إن
وظيفــة اإلنفوغــراف هــي إيضــاح
المعلومــات والبيانــات وليــس
اســتعراض مهــارات المصمــم
وقدراتــه عبــر اســتخدام أدوات
كثيــرة وإغــراق التصميــم بالعناصــر
والرمــوز.

أنواع اإلنفوغراف
يأتــي اإلنفوغــراف بأنــواع وأشــكال
صمــم بناء علــى الغرض
مختلفــة ُت َّ
والموضــوع ،ويســاعد تحديــد ذلــك
قبــل بــدء العمــل فــي تحديــد
كيفيــة توزيــع العناصــر واأللــوان
المناســبة ،وطريقــة عــرض
المحتــوى والبيانات بشــكل ســليم.
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إنفوغراف المعلومات

إنفوغــراف المعلومــات ،ويركــز
هــذا النــوع علــى النــص أكثــر
مــن الرســوم البيانيــة ،ويجــري
فيــه إدخــال تحســينات علــى
الرســم مــن خــال الرمــوز
واألشــكال واأللــوان والعناصــر
المرئيــة األخــرى ،وذلــك للتخفيــف
مــن طغيــان الكلمــات والجمــل.

إنفوغراف األرقام

المخطــط الزمنــي ،ويتنــاول
هــذا النــوع األحــداث عبــر ترتيــب
زمنــي ،وغالبــاً مــا ُيســتخدم
لتوضيــح تطــور المنتــج أو الفكــرة،
أو عــرض تاريــخ مــا .ويســتخدم
فيــه المخططــات واأليقونــات
والصــور والرســومات .وقــد يكــون
تنســيق المخطــط الزمنــي
متعرجــا.
عمود ًيــا أو أفق ًيــا أو
ً
وعــادة مــا تكــون الرســومات
البيانيــة للخــط العمــودي
والمتعرجــة أســهل فــي القــراءة.
الرســم البيانــي ،ويحتــوي علــى
رســم بيانــي يمثــل المحــور
الرئيســي للمعلومــات المعروضــة.
ويمكــن إضافــة األلــوان واألشــكال
والرمــوز للتأكيــد أو الشــرح.
كمــا تعمــل المخططــات فــي
هــذا النــوع بشــكل أفضــل
عنــد إجــراء مقارنــة أساســية
للعناصــر ،وتشــمل الحــاالت التــي
تكــون فيهــا مخططــات بيانيــة
ذات صلــة ،كعــدد الطــاب
فــي الجامعــات المختلفــة،
أو مقارنــة لعــدد متابعــي
تويتــر لفــرق الكــرة الشــهيرة
أو الســكان فــي مــدن معينــة.
إنفوغــراف األرقــام ،ويمكــن
التعــرف علــى المعلومــات مــن
خــال التركيــز علــى األرقــام،
كإظهــار مقــدار المــال الضائــع
مــن خــال رمــي الطعــام،
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إنفوغراف المقارنة

الرسم البياني

42

المخطط الزمني

43

وكيــف أثــرت الحــرب علــى بلــد
معيــن .ويمكــن تصويــر مثــل
هــذه األمثلــة عبــر رســم بيانــي
تفصيلــي باألرقــام ،أو يمكــن
االكتفــاء بعــرض صــور وأرقــام
والتخلــي عــن الرســم البيانــي.
إنفوغــراف المقارنــة ،ويعتمــد
علــى مقارنــة أوجــه التشــابه
واالختــاف بيــن اثنيــن أو أكثــر من
المنتجــات أو المواقــع أو األحــداث

أو اإلجــراءات أو األفــكار أو األفــراد.
وتشــمل األمثلــة مقارنــة بيــن
المديرين ،واإلســتراتيجية الســابقة
مقابــل اإلســتراتيجية الحاليــة.
وتســاعد مقارنــة المعلومــات فــي
تحديــد إيجابيــات وســلبيات عنصر
أو منتــج واحــد أو عــدة دول ،وبين
قســم
فتــرة وأخــرى .وعــاد ًة مــا ُي َّ
الرســم إلــى قســمين أو أكثــر بنــا ًء
علــى عــدد العناصــر التــي تتــم
مقارنتهــا.
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املصادر يف مصر..
ليس كل ما يلمع خبرًا
مروة علي

احذر أن يهمس أحدهم في أذنك وقت اندالع األزمة ً
قائل« :تلك معلومة خطيرة ..انشرها ،ولكن ال تذكر
اسمي» ،فمهما كان ثقله وحجم الثقة في حديثه؛ تتحمل وحدك مسؤولية المعلومة ،فاحذر أن تتصدع
مصداقيتك بسبب مصدرك.
44

فــي
كو ا ليــس
الصحافــة
يقــــــــع
الصحفــي بيــــن
مطرقــة معلومــة
يتحمـــــــــــل
مســــــؤ و ليتها
بمفــرده وربمــا أودت بمصداقيتــه،
وســندان مصــدر قــد يســتخدمه
لتحقيــق مآربــه ..ليجــد نفســه
فــي نهايــة المطــاف يقــف
بمفــرده وجهــا لوجــه أمــام
جماهيــر تســأله وحــده عــن
مســؤوليته فــي توعيتهــا أو
تضليلهــا .لــذا ،احــذر عزيــزي
ا لصحفــي !
المصــادر ليســت طوقــاً للنجــاة
تتمســك بــه لتصــل إلــى
الشــاطئ ،فبعــض المصــادر
تنتمــي إلــى جماعــة رســمية أو

نخبويــة لهــا أهدافهــا ومآربهــا
التــي تتصــل بالجماهيــر مــن
أجــل تحقيقها ،إمــا لتوجيههــا
صــوب وجهــة تتبناهــا الجماعــة
ويمثلهــا المصــدر ،أو قــد يمتــد
هدفهــا إلــى مــا هــو أعمــق مــن
التوجيــه لتنشــد غــرس تلــك
الــرؤى بحيــث تتبناهــا الجماهيــر ،ال
ســيما تلــك المصــادر التــي تكــون
لديهــا الخبــرة الكافيــة لخــداع
الصحفييــن والتالعــب بهــم.
  

احذر ثقل مصدرك
وقت األزمات
احــذر أن يهمــس أحدهــم فــي
أذنــك وقــت انــدالع األزمــة قائـ ً
ـا:

«تلــك معلومــة خطيــرة ..انشــرها،
ولكــن ال تذكر اســمي» ،فمهما كان
ثقلــه وحجــم الثقــة فــي حديثــه؛
تتحمــل وحــدك مســؤولية
المعلومــة ،فاحــذر أن تتصــدع
مصداقيتــك بســبب مصــدرك.
درس اســتفاده أحمــد عبــد العليم
(صحفــي ســابق بقنــاة مصــر)25
بعــد نشــره معلومــة عــن مصــدر
مهــم رفــض التصريــح باســمه عند
النشــر ،ولــم يتــح للصحفــي التأكد
مــن صــدق المعلومــة ،كمــا لــم
يتمكــن مــن التيقــن مــن كذبهــا
إلــى اآلن.
يــروي عبــد العليــم تجــارب أخــرى
مــع المصــادر فيقــول «خــال
عشــر ســنوات مــن العمــل
الصحفــي نمــت عالقاتــي بمصــادر
كثيــرة .وفــي عــام  ،2011أمدنــي
مصــدر بأحــد أجهــزة الدولــة
بمســتندات تفيــد بتــورط الرئيــس

الســابق لنــادي قضــاة مصــر فــي
االســتيالء علــى أراضــي الدولــة
فــي الســاحل الشــمالي ،وكنــت
أتخــذ منهــج تعــدد المصــادر
فــي القضايــا المهمــة والشــائكة
باعتبــاره ســبيل تأكيــد أو نفــي
المعلومــات ،وقــد قابلــت صعوبــة
كبيــرة فــي تأكيــد تلــك المعلومــة
مــن داخــل نــادي القضــاة بســبب
إحــكام ســيطرة رئيــس النــادي
عليــه ،فلــم يكــن هنــاك مــن يجرؤ
علــى مــس اســم هــذا المستشــار
أو التعــرض لذمتــه ،لــذا لجــأت إلى
عــدد مــن القضــاة كنــت أعرفهــم
شــخصيا ،ثــم إلــى بعــض قضــاة
المجلــس األعلــى للقضــاء ،حتــى
تأكــدت مــن صحــة المســتندات
وصــدق المعلومــات التــي
جمعتهــا ،فنشــرتها».
فــي المقابــل ،أوقعــه مصــدر آخــر
فــي مــأزق ،إذ كان مصــدرا قويــا
يعمــل داخــل أجهــزة الدولــة
إبــان أحــداث يوليو/تمــوز ،2013
وكان الصحفــي عبــد العليــم
يمنحــه الثقــة بســبب تعاملــه
الســابق معــه ،ولهــذا ،فقــد
نشــر معلومــة شــديدة
الحساســية عــن انتقــال أحــد
قيــادات القــوات المســلحة
وأســرته إلــى مطــار ألماظــة
اســتعدادا لمغــادرة البــاد .كان
المصــدر قــد طلــب منــه عــدم
نشــر اســمه بســبب حساســية
الظــروف فــي مصــر وقتئــذ،

فنشــر المعلومــة علــى حســابه
الشــخصي علــى موقــع فيســبوك
دون اإلشــارة إليــه ،متحمــا بمفرده
مســؤولية المعلومــة التــي
انتشــرت بســرعة بســبب البيئــة
الخصبــة للذيــوع واالنتشــار التــي
كانــت تتيحهــا ظــروف البــاد
لمثــل هــذا النــوع مــن المعلومــات،
ليتبيــن الحقــا أن تلــك المعلومــة
مغلوطــة .مــع هــذا ،لــم يكشــف
عبــد العليــم عــن اســم المصــدر
حســب قولــه -ألن «المســؤوليةاألخالقيــة ألزمتنــي بــأال أكشــف
هويــة المصــدر الــذي أمدنــي بهــا،
خشــية تعرضــه للخطــر بســبب
وجــوده داخــل مصــر آنــذاك ،كمــا
أن تأخــري فــي كتابــة االعتــذار

عــن المعلومــة -بســبب عــدم
قدرتــي علــى التأكــد مــن كذبهــا
بشــكل قاطــع -ق ّلــل مــن ســرعة
وصــول االعتــذار وانتشــاره».
ورغــم مــرور الزمــن ونســيان
الجمهــور للحــادث ،يؤكــد عبــد
العليــم أنــه «لــو عــادت بــي
األيــام لمــا نشــرت تلــك المعلومــة
ألن آثارهــا الســلبية كانــت كبيــرة..
اعتبرهــا كثيــرون شــائعة مــن
خيالــي ،واعتبرهــا آخــرون تســريبا
مخابراتيــا متعمــدا ،بينمــا لــم
أجــد أنــا -ناشــر المعلومــة -أي
أثــر إيجابــي لهــا علــى الجمهــور،
كمــا أن شــرخ المصداقيــة يصعــب
عالجــه».

المصادر في
اإلعالم الرياضي
وكمــا أن لــكل لعبــة رياضيــة
قواعــد تحكمهــا وتســيطر
علــى خطــوط الســير فيهــا،
فللصحافــة الرياضيــة أيضــا
مــا يحكــم حركتهــا داخــل
الســوق اإلعالمــي .ولعــل
أهــم مــا يحكمهــا أن «الرياضــة
مجــال للقيــل والقــال واألخــذ
والــرد ،ليســت مثــل السياســة،
فــا تشــتمل

أمده بالمعلومات،
على الصحفي أال يركن لثقل المصدر الذي ّ
بل يجتهد للتأكد منها من مصادر أخرى ،ألنه وحده من يتحمل نشر المعلومات – غيتي.
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منظومــة (واحــد  -اثنــان )..أو
(ألــف  -بــاء)» ..هكــذا لخــص أ.م
الصحفــي بأحــد المواقــع الرياضية
المصريــة وجــود التالعــب
بالمعلومــات فــي مجــال اإلعــام
الرياضــي مــن واقــع عملــه الــذي
تجــاوز الثالثــة أعــوام فــي هــذا
المجــال.
وأضــاف« :اســتخدام المصــادر
للصحفييــن فــي مجــال اإلعــام
الكــروي ذائــع االنتشــار ،فهنــاك
نمــاذج مــن العبــي الكــرة بالنوادي
المصريــة تســتخدم الصحفييــن
لديهــا ،ليضللــوا وينتقلــوا مــن
ـاد إلــى آخــر ،ويرفعــوا أســعارهم
نـ ٍ
أويضربــوا منافســيهم».
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ويكمــل أ.م الحديــث عــن آليــة
اســتخدام الالعبيــن للصحفييــن
فيقــول« :يــروج كثير مــن الالعبين
لعــروض انتقــاالت غيــر حقيقيــة
بهــدف رفــع المقابــل المــادي الذي
يحصلــون عليــه مــن أنديتهــم،
وبالفعــل يخشــى النــادي مغــادرة
الالعــب للفريــق متأثــرا باألخبــار
التــي يروجهــا الالعــب نفســه
ويلبــي مطالبــه صاغــرا».
وأكــد أن ذلــك يجعــل كثيــرا مــن
األخبــار المتداولــة علــى الســاحة
الرياضيــة غيــر صحيحــة .ومــا يزيد
األمــر ســوءا أن هــذه المعلومــات ال
يمكــن كشــف صدقهــا مــن عدمه،
حيــث يكــون المصــدر المجهــول
هــو كلمــة الســر المســتخدمة
فــي ذلــك ،باســتخدام صيــغ مثــل:
«أفــاد مصــدر ،أو أشــارت تقاريــر.»..
فالصحفــي والالعــب يحرصــان
علــى إخفــاء عالقتهمــا ليقــوم
كل منهمــا بــدوره ،فينشــر
الصحفــي مــا أمــاه الالعــب

السنة الثالثة  -صيف 2018

باعتبــاره ســبقاً صحفيــاً ينتشــر
كالنــار فــي الهشــيم داخــل أروقــة
الرياضــة ،قبل أن يأتــي دور الالعب
ليســتفيد مــن ذلــك فــي خلــق
منــاخ ضاغــط علــى ناديــه الــذي
يســتجيب لمــا يطلبــه خشــية
أن يواجــه بهيــاج الجماهيــر ،ال
ســيما مــع وجــود المنابــر الخاصــة
بالالعبيــن التــي أتاحتهــا وســائل
التواصــل االجتماعــي (فيســبوك
وتويتــر وإنســتغرام) بينهــم وبيــن
الجماهيــر ،التــي قــد تحركهــا
بعــض الشــائعات المبنيــة علــى
معلومــات كاذبــة يختلقهــا
الالعــب لتحقيــق مصالحــه
ويروجهــا باســتخدام الصحفــي.
ويضيــف أ.م« :بالمثــل ،تســتغل
إدارات النــوادي صحفييهــا فــي
خــداع وتضليــل الجمهــور لتحقيق
مآربهــا ،وقــد حــدث ذلــك مــع نــاد
شــهير اســتخدمت إدارتــه بعــض
صحفييهــا لتشــويه ســمعة العــب
تمهيــدا
إلفقــاده الجماهيريــة
ً
لالســتغناء عنــه.
وعــن ثقافــة االعتــذار عــن
المعلومــة الكاذبــة فــي اإلعــام
الرياضــي ،يقــول أ.م« :فــي حــدود
خبرتــي ومتابعتــي ..هــذا لــم
يحــدث ،ففــي اإلعــام الرياضــي
يكــون اللعــب علــى تعصــب
الجماهيــر هــو المحــك األساســي
للعمــل وليــس صــدق المعلومــات
مــن عدمهــا».

ارفع درجة الحذر
للحالة القصوى

عزيــزي الصحفــي فــي وكاالت
األنبــاء ..أنــت مصــدر المعلومــات
لكثيــر مــن المنابــر اإلعالميــة،
تتعامــل مــع المــادة الخــام لــكل
الفنــون الصحفيــة ،لــذا ارفــع درجة
حــذرك إلــى الحالــة القصــوى ،فأنت
تســير علــى جســر مــن األشــواك.
نصيحــة اتبعهــا ربيــع أبــو زامــل
الصحفــي بوكالــة األناضــول
لألنبــاء خــال  5ســنوات قضاهــا
كصحفــي إخبــاري ،يــرى فيهــا أن
عالقتــه ببعــض مصــادره تعمقــت
حتــى أصبحــت مصــادر ثقــة ،إال
أنــه أقــر باكتشــافه كــذب مصــادره
عــدة مــرات قبــل النشــر مــن
خــال الرجــوع إلــى مصــادر أخــرى.
لــذا كان فــي اتبــاع المنهــج
الديكارتــي فــي الشــك ســبيل
نجــاة بالنســبة لــه ..يقــول أبــو
زامــل« :دائمــا مــا يكــون الشــك
فــي حديــث المصــدر -ســواء كان
مــن النخبــة أو مصــدرا رســميا -من
األساســيات التــي ينبنــي عليهــا
عملــي ،ذلــك أنــه فــي ظــل
حالــة االســتقطاب الحاليــة ،كثيــرا
مــا يحــاول المصــدر اســتغالل
الصحفــي فــي نشــر وجهــة نظره،
ولكــن تبقــى مهنيــة الصحفــي
هــي ســاحه فــي التعامــل مــع
اســتغالل المصــادر».
ويواصــل حديثــه« :وفــي األخبــار
المهمــة والحساســة بصفــة
خاصــة ،يكــون تنــوع المصــادر
وتعددهــا ســبيلي للوصــول إلــى
معلومــة دقيقــة ،ولعــل ذلــك مــا
ـي،
يزيــد ضغــط عامــل الوقــت علـ ّ
ويزيــد صعوبــة معادلــة (الدقــة +
الســرعة) ،إال أن العمــل الوكالــي
يقتضــي أن توضــع الدقــة قبــل
الســرعة علــى ســلم األولويــات،
وعليــه ال ُتنشــر معلومــة إال عــن

هاني أبو ريدة ،رئيس االتحاد المصري لكرة القدم ،خالل المؤتمر الصحفي لالتحاد
المصري لكرة القدم بعد مغادرة الفريق المصري لكأس العالم في العاصمة المصرية،
القاهرة 27 .يونيو/حزيران  .2018تصوير إسالم صفوت – غيتي.

مصدرهــا األصلــي».
يســمح أبــو زامــل بنشــر بعــض
المعلومــات وتجهيــل مصدرهــا
بنــا ًء علــى طلــب المصــدر نفســه،
إال أنــه يحتفــظ لنفســه بتســجيل
أو مســتند يؤكــد نســبة المعلومــة
إلــى مصدرهــا در ًءا للمســؤولية
القانونيــة.

المعلومــة مباشــرة فــور تلقيهــا
مــن المصــدر دون مراجعــة ،مــع
إعطــاء جميــع األطــراف حــق الــرد
إن كان للخبــر أطــراف متعــددة»،
مع ّلــا ذلــك بالقــول ً
«أول وأخيــرا
هــي معلومــة متاحــة نعرضهــا
فــي ســياقها العــام وخلفياتهــا،
مــع إتاحــة الفرصــة أمــام األطــراف
األخــرى للــرد».

مــع هــذا ،يشــير أبــو زامــل إلــى
االســتثناء فــي القاعــدة حيــن
«يتخلــى صحفــي الــوكاالت
اإلخباريــة عــن منهجــه الحــذر
فــي التعاطــي مــع األخبــار
والمعلومــات التــي يمكــن أن
تشــكل انفــرادات ،فينشــر

وهــو فــي ذلــك مثــل كثيــر
مــن الصحفييــن يســتند إلــى
قاعــدة مفادهــا -كمــا يقــول-
«أن مســؤولية الصحفــي تتوقــف
حيــن يعتمــد علــى مصــادر
معروفــة ،ويملــك أدواتــه كأن
يســجل مكالمتــه مــع المصــدر أو

ـتندا حــول كالم المصدر
يملــك مسـ ً
أو الخبــر فــي حــال تكذيــب الخبــر
أو المعلومــات مــن المصــدر ،وفــي
حــال تكذيــب المعلومة المنشــورة
يكــون تصحيــح الخبــر هــو االعتذار
الــذي يقدمــه لقرائــه».
فــي كل األحــوال ،تبقــى مهنيــة
َ
الضمــان
الصحفــي وضميــره
الحقيقــي لصــدق العمــل ،وهــو
َّ
مــا يفــرض عليــه حيــن يبحــث
عــن معلومــة تهديــه الســبق أو
االنفــراد؛ أن يتيقــن مــن دقتهــا
ويحســن اختبــار مصداقيــة
مصدرهــا.
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طلبة الصحافة يف
فلسطين واالقتراب
من املناطق املعتمة
سعيد أبو معال
بعض القضايا التي تصنف على أنها فساد تعتبر مقبولة عند المجتمع المحلي ،وبالتالي مقبولة عند
بعض طلبة الصحافة ،وعليه يقع على عاتق المحاضر الجامعي جهد كبير في زرع قيم جديدة وإقصاء
القيم السلبية.
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َتســتهدف مؤسســات رســمية
وأهليــة دوائــر الصحافــة فــي
الجامعــات الفلســطينية التــي
تعــج بطلبــة متحمســين تجــاه
تخصصهــم كــي ينجــزوا تحقيقات
صحفيــة فــي موضوعــات الفســاد
وقضايــاه ..حاولـ ُ
ـت إشــراك طلبتــي
في قســم اللغــة العربيــة واإلعالم
بالجامعــة العربيــة األميركيــة
للكتابــة عــن هــذه القضايــا ضمــن
مســابقة كانــت هيئــة مكافحــة
الفســاد الفلســطينية طرفــا
رئيســيا فيهــا ..حاولــت جاهــدا
دفعهــم للمشــاركة ،لكــن ذلــك لم
يثمــر رغــم الرغبــة الكبيــرة التــي
كانــت لديهــم ،فلمــاذا لــم ينتجــوا
أي تحقيــق صحفــي عــن الفســاد
وقضايــاه فــي تلــك المحاولــة؟
التجربــة غيــر الناجحــة وضعتنــي
علــى مجموعــة مــن األســباب

التــي أعاقــت -جلهــا أو بعضهــا-
رغبــة الطلبــة فــي العمــل علــى
إنجــاز تحقيــق حــول موضــوع
الفســاد فــي فلســطين ،كمــا
أنهــا جعلــت مــن وجودهــا
ســببا حرمهــم ذلــك االنخــراط
الصعــب والمثقــل بالمســؤولية
واللــذة معــا فــي عمــل قصــص
صحفيــة تعالــج قضايــا فســاد هــم
أنفســهم يعانــون مــن ثقلهــا.
وفيمــا أحســب أن معرفــة ذلــك
والوقــوف علــى التجربــة الفاشــلة
مهــم جــدا كــي ال نجلــد أنفســنا
كصحفييــن نعمــل علــى تعميــم
هــذا الفــن أو القالــب الغائــب
فلســطينيا ،وكــي ال نخطــئ فــي
تقييــم طلبتنــا المتحمســين
للعمــل الصحفــي أيضــا ،فهــؤالء
هــم مســتقبل المهنــة مــن دون
مبالغــة أو تضخيــم.

مــا هــو الفســاد؟ ومــا هــي
قضا يــا ه ؟
مــا هــو الفســاد؟ ومــا هــي
قضايــاه التــي علــى الطلبــة
االهتمــام بهــا؟ بالتجربــة وجدنــا
أن هنــاك خلــا فــي إدراك الطلبــة
لماهيــة قضايــا الفســاد ..عناويــن
مثــل :إســاءة االئتمــان ،الواســطة
والمحســوبية ،إســاءة اســتعمال
الســلطة ،الرشــوة ،مســاس بالمــال
العــام ،كســب غيــر مشــروع،
اختــاس ،تزويــر ،تهــاون فــي
الواجبــات الوظيفيــة ،االمتنــاع
عــن تطبيــق أمــر قضائــي،
اســتثمار وظيفــي ..إلــخ .كل هــذه
بالنســبة لطلبــة غيــر متمرســين
إعالميــا هــي عناويــن مبهمــة
وغيــر محــددة المعنــى ،وهــي
كقضايــا فســاد غالبــا مــا تكــون
بعيــدة عــن النظــر أو تعيــش فــي
مناطــق معتمــة ،مختبئــة خلــف

سعيد أبو معال ،كاتب التقرير ،خالل محاضرة يلقيها على طلبة قسم اللغة العربية
واالعالم في الجامعة األميركية العربية في جنين  -فلسطين.

ربطــات العنــق لمســؤولين ينظــر
إليهــم نظــرة احتــرام وتقديــر
وربمــا شــموخ!
كان التحــدي بالنســبة إلــى
طلبتــي فــي مســاق «صحافــة
اســتقصائية» ضمــن مســتوى
الســنة الثالثــة ،هــو كيــف أقــ ّرب
هــذه العناويــن إليهــم؟ وكيــف
أجعلهــم يدركونهــا مــن خــال
وأي مــن هــذه العناويــن
واقعهــم؟ ّ
يمكــن للطلبــة محاولــة تناولهــا
واالقتــراب منهــا؟ فهــم يعرفــون
العناويــن الكبيــرة عندمــا نتحــدث
عــن الفســاد ،لكنهــم يجهلــون
الغــوص فــي تفاصيلهــا ،كمــا
أنهــم األكثــر إدراكا ووعيــا لــكل مــا
لــه عالقــة باالحتــال واعتداءاتــه
أو معانــاة النــاس االجتماعيــة.
أمــا الفســاد بمفهومــه العلمــي
ومجاالتــه الجديــدة فجلهــم عانــوا
مــن إدراكــه.

بين ال ُبعد والقلة
أغلــب الطلبــة فــي أقســام
الصحافــة شــمال الضفــة الغربيــة
وجنوبهــا أيضــا ،يعيشــون فــي
بيئــة بعيــدة كثيــرا عــن قضايــا
الفســاد ،وجــزء كبيــر منهــم
غيــر منخرطيــن فــي المجتمــع
وتعقيداتــه تمامــا ..هــذا إشــكال
ــدرس
حقيقــي أمــام مــن ُي ِّ
الصحافــة ،إنــه خلــل آخــر مرتبــط
بآليــات تدريــس الصحافــة نفســها
فــي الجامعــات الفلســطينية،
وقصــور مــن طلبــة يطمحــون إلــى
تحقيــق أنفســهم.
تتعمــق المشــكلة الســابقة مــع
عــدم معرفــة الطلبــة بالنظــام
القائــم داخــل كل مدينــة أو
محافظــة وعالقــات القــوى
المتداخلــة وصراعاتهــا داخلــه ،إذ

بــدون هــذه المعرفــة لــن يتمكــن
الطلبــة مــن رؤيــة مظاهــر الفســاد
وال تحالفاتــه .ويضــاف إليــه أن
قضايــا الفســاد تحضــر حســب
همــة المحاضــر األكاديمــي فــي
المســاقات العمليــة ،وغالبــا مــا
ال يتــم التطــرق إليهــا بصفــة
محــددة.

غياب الحامي
المباشر
علينــا االعتــراف بــأن قضايــا
الفســاد ومــن يقــف خلفهــا هــي
قضايــا خطــرة ،وأن األشــخاص
المرتبطيــن فيهــا خطــرون،
واألهــم أن لديهــم نفــوذا واســعا
وعالقــات ممتــدة قــد تتحــول

49

مجلة الصحافة العدد ()10

50

السنة الثالثة  -صيف 2018

إلــى يــد باطشــة غالبــا مــا تبــدأ
بالتهديــد .هنــا ســيكون المحاضــر
أو المشــرف علــى عمــل الطلبــة
فــي حيــرة مــن أمــره ،فهــو ال
يمتلــك عمليــا مصــادر حمايــة
ــج عالقــات
نس َ
لطالبــه ،إال مــن َ
واســعة مــع النظــام السياســي
الحاكــم بمســؤوليه وأجهزتــه
األمنيــة فــي فعــل يتناقــض مــع
المهنيــة الصحفيــة واألكاديميــة،
أمــا الجامعــات فــا يخطــر ببالهــا
إطالقــا أن حمايــة طلبتهــا جــزء
مــن دورهــا التعليمــي.

بعــض القضايــا التــي تصنــف
علــى أنهــا فســاد تعتبــر مقبولــة
عنــد المجتمــع المحلــي ،وبالتالــي
مقبولــة عنــد بعــض الطلبــة،
فمثــا قســم كبيــر مــن الطلبــة
ال يعتبــرون الغــش أمــرا ســلبيا،
وحتــى لــو نظــروا إليــه علــى
أنــه ســلبي ،فإنهــم ال يمتنعــون
عــن ممارســته .يمكــن القيــاس
علــى ذلــك حيــن يعتبــر البعــض
الواســطة ،واالســتثمار الوظيفــي،
أو إســاءة اســتخدام الســلطة؛
ومــرد ذلــك إلــى
«شــطارة».
ّ

وقت التحقيق
ووقت المساق

هــذه مهــارات جديــدة علــى بيئــة
العمــل الصحفــي التقليديــة،
وهــي أصيلــة فــي أي عمــل
اســتقصائي ناجــح ،فكيــف يتــزود
الطلبــة بهــا فــي ظــل أن المناهج
التدريســية ال تمكنهــم منهــا؟
ماجــد العــاروري اإلعالمــي
المختــص بالجانــب الحقوقــي،
الــذي عمــل منســقا لمســابقة
خاصــة بطلبــة الصحافــة فــي
الجامعــات الفلســطينية والهيئــة
األهليــة الســتقالل القضــاء
وســيادة القانــون بالتعــاون مــع
هيئــة مكافحــة الفســاد (هيئــة
رســمية) ،قــال إن التجربــة لــم
يكتــب لهــا النجــاح رغــم وجــود
مجموعــة ال بــأس بهــا مــن
التحقيقــات المتباينــة المســتوى.
والعــاروري يــرى أن التخصــص هــو
مــا ينقــص أقســام الصحافــة
فــي الجامعــات الفلســطينية،
كــي تتمكــن مــن رفــد الســوق
بصحفييــن محققيــن متمكنيــن
ومتســلحين بالمهــارات المطلوبــة،
ومــن دون ذلــك ســتقتصر
عالقــة الطالــب مــع التحقيقــات
الصحفيــة فــي مســاق دراســي
واحــد ال ّ
يمكنهــم مــن خــوض
غمــار تجربــة العمــل االســتقصائي.

مــع الزمــن هنــاك تحديــات كثيــرة،
إنــه ســيف حقيقــي وحــاد ،أي
تحقيــق حــول موضــوع فســاد
يتطلــب زمنــا يطــول ونــادرا مــا
يقصــر ،وغالبــا يطــول ويطــول..
الزمــن اآلخــر مرتبــط بالمســاق
الدراســي الــذي ينجــز الطالــب
التحقيــق كأحــد متطلباتــه (4
أشــهر كحــد أقصــى).

بعض القضايا التي تصنف على أنها فساد تعتبر مقبولة عند المجتمع
المحلي وبالتالي مقبولة عند بعض الطلبة – غيتي.

قبول الفساد
وتقبله

الصحفييــن -مفــاده أن الفســاد
فــي فلســطين غــول ،جبــل
كبيــر ال يمكــن هدمــه ،وهــو مــا
يولــد يأســا وإحباطــا عامــا يمنــع
الطلبــة مــن االقتــراب منــه ..إنــه
أكبــر مــن قدراتهــم ،فهــو تصــور
ذهنــي موجــود وراســخ تقريبــا،
بغــض النظــر عــن مقــدار الدقــة
فــي ذلــك.

أغلــب الجامعــات ال تمنحهــا
للطلبــة عبــر مســاقات ،حتــى
إن بعــض المدرســين ال يمتلكــون
هــذه القــدرات الجديــدة .التعريــف
بقضايــا الفســاد جانــب ضئيــل من
منظومــة عمــل متكاملــة ترتبــط
بالخبــرة القانونيــة ،ومهــارات
الكتابــة ،وطــرق البحــث والتحقــق،
واســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة
للتتبــع والمالحقــة ،واألمــان
الرقمــي ..إلــخ.

مفاهيــم راســخة مجتمعيــا ،لــم
ينظــر الطلبــة مــن قبــل علــى
أنهــا فســاد وجــزء مــن معــاول
هــدم المجتمــع ،حيــث األخيــر
يتســامح معهــا ويتصالــح مــع
أطرافهــا.
ومــن هنــا ،يقــع علــى عاتــق
المحاضــر الجامعــي جهــد كبيــر
فــي زرع قيــم جديــدة وإقصــاء
القيــم الســلبية التــي ال تجعــل
مــن الصحفــي غيــر المتحقــق
(الطالــب) عنصـ َر تغييــر ودفــع في
مواجهــة الفســاد والفاســدين.
يضــاف إلــى ذلــك أن هنــاك
إحساســا لــدى الطلبــة -يمكــن
تعميمــه علــى جــزء كبيــر مــن

غالبــا مــا يتعــارض الزمنــان وال
يتوافقــان ،ونخســر عندهــا فرصــة
إنجــاز تحقيــق صحفــي متكامــل
أمــام ضغــط الزمــن .وإن كانــت
هنــاك مســابقة يريــد الطالــب
االشــتراك فيهــا كنــوع مــن
التشــجيع ،فتكــون هــي ذاتهــا
زمنــا ثالثــا ضاغطــا يعمــل ضــد
العمــل الصحفــي االســتقصائي.

فقدان المهارات
الخاصة
تتبــع أغلــب قضايــا الفســاد يحتاج
إلــى مهــارات وقــدرات خاصــة،

واقع الحريات
المتراجع جدا
ال نســتطيع فصــل الطلبــة أو بيئة
الجامعــة عــن واقــع الحريــات فــي
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وهو
واقــع ال يشــجع علــى انخراطهــم
فــي العمــل علــى قضايــا الفســاد،
حــاالت ال حصــر لهــا تدلــل علــى
أن القمــع فــي تزايــد ،وأن الحريــة
لهــا ســقف منخفــض جــدا ،ينتــج
ذلــك حــاالت خــوف عامــة أو
َته ّيــب وتراجــع أمــام أول عقبــة
أو تحذيــر فــي ظــل عــدم وجــود
جهــة تســاند الطلبــة وتدعمهــم..
هنــا ال تقــوم الجامعــات بدورهــا
المتوقــع أيضــا فــي حمايــة
الطلبــة والدفــاع عنهــم.
مواجهــة الفســاد تحتــاج إلــى
مؤمنيــن يمتلكــون الجــرأة والرغبة
والقــدرة علــى تحمــل الضريبــة،
وفــي ظــل واقــع الحريــات كالــذي
نعيــش فيــه تعتبــر الضريبــة
عاليــة جــدا .صحفيــون كثــر
اعتقلــوا خــال العــام الحالــي
ألســباب لهــا عالقــة بمنشــورات
علــى صفحاتهــم علــى شــبكات
التواصــل االجتماعــي أو بتصويــر
موكــب شــخصية عامــة ،أو بنشــر
معلومــات ماليــة عامــة ،وذلــك
باالعتمــاد علــى قانــون القبضــة
الحديديــة (قانــون الجرائــم
اإللكترونيــة) وكل ذلــك يضاعــف
مــن مــرض الرقابــة الذاتيــة
ويضاعــف الخــوف فــي نفــوس
طلبــة لــم يختبــروا ويــات
مجتمــع الصحافــة بعــد.

51

السنة الثالثة  -صيف 2018

مجلة الصحافة العدد ()10

غياب المعلومات
وسهولة حجبها
أغلــب قضايــا الفســاد كــي يتــم
الحكــم عليهــا تحتــاج إلــى
معلومــات ،قــد يمنحنــا مصــدٌر
مــا طــرف خيــط ،لكــن مــن دون
معلومــات ال يمكــن أن نســير علــى
الطريــق ،هــذا أمــر يعانــي منــه
الصحفيــون المتمرســون ،فكيــف
بطلبــة الصحافــة فــي الجامعــات!
كمــا أن هنــاك نظــرة متعاليــة
مــن المســؤول تجــاه الصحفــي
المحلــي ،فكيــف بطالــب الصحافــة
المحلــي ،إذ غالبــا مــا يتهــرب
المســؤول مــن مقابلــة الطالــب
الصحفــي ،وال يمنحــه االهتمــام
أو الوقــت المناســبين ،و ُيســتهتر
بــه مــن خــال عــدم الــرد علــى
اتصاالتــه أو التــذرع باالنشــغال
دومــا.
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تكتمــل الحلقــة فــي ظــل غيــاب
القانــون الخــاص بحــق الحصــول
علــى المعلومــات الــذي ُينــادى
بإقــراره ،ويقابــل ذلــك صمــت
القبــور مــن الجهــات الرســمية.

العالقات
االجتماعية

طالب الصحافة أكثر إدراكا ووعيا لكل ما له عالقة باالحتالل واعتداءاته أو
معاناة الناس االجتماعية أكثر من مفاهيم الفساد .تصوير :موسى قواسمة –
رويترز.

التداخــل المفــرط العائلــي
واالجتماعــي والسياســي واألمنــي
فــي مجتمــع تقليــدي صغيــر،

أمــر قــد يوفــر حمايــة للطالــب
الصحفــي فــي ظــل غيــاب
القانــون ،لكنــه بالمرتبــة األولــى
يعيــق عملــه علــى قضايــا
الفســاد .فطــوال مرحلــة البحــث
ومــن ثــم جمــع المعلومــات،
وأخيــرا كتابــة المــادة الصحفيــة،
يتعــرض الطالــب لمجموعــة
مــن الضغــوط التــي قــد تدفعــه
للتوقــف عــن إكمــال تحقيقــه.
قبــل أيــام وأثنــاء زيــارة لنفــق أثري
كنعانــي فــي مدينة فلســطينية،
اتصلــت صحفيــة تخرجــت حديثــا
بالمســؤول مستفســرة عــن
أســباب غيــاب مصــادر اإلضــاءة
التــي تجعــل مــن إمكانيــة دخــول
النفــق ممكنــة ،ودار هــذا الحــوار:
الصحفيــة :أنــا صحفية ،...واســمي
كذ ا .
المسؤول :أهال وسهال.
الصحفيــة :أنــا علــى مدخــل
النفــق األثــري ولكــن اإلضــاءة غيــر
متوفــرة.
المسؤول :أهه..أهه ..والمطلوب؟
الصحفيــة :كيــف ســيأتي الســياح
لرؤيــة النفــق طالمــا هــو بــا
إضــاءة؟
المســؤول :مممــم ..اســمعي :أنــا
مــن عائلــة كــذا مــن بلــد كــذا..
وأنــت مــن عائلــة كــذا فــي بلــد
كــذا.
الصحفية :أنا صحفية سيدي.
المســؤول :بلدنــا صغيــرة وبنعرف
بعض .
وأغلق الهاتف.
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الصحافة
يف كوبا..
ىلع رقعة
شطرنج
لويس مانويل بويتل
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فقــدت الثــورة الكوبيــة الوهــج الــذي حظيــت
بــه لعقــود ،ممــا حمــل وســائل اإلعــام
الكوبيــة علــى تكثيــف بــث برامــج تلفزيونية
مدعومــة بمخطــط سياســي لصالــح النظــام
الــذي ال يتــرك مجــاال إلظهــار قصــص إنســانية
ته ـّز صــورة الثــورة.

عــام  ،1969وبعــد انتصــار الثــورة
فــي كوبــا ،تغ ّير الخطــاب الصحفي
كليــا وخضعــت جميــع وســائل
اإلعالم لســلطة الدولة االشــتراكية
التــي عرفــت كيــف تســيطر علــى
كل مــن يمــارس هــذه المهنــة
عبــر اتحــاد الصحفييــن ،لتفــرض
رقابتهــا وســيطرتها علــى
المعلومــات والتقاريــر .أُنشــئت

أيضــا وكالــة المعلومــات الدوليــة
( ،)AINوأحكمــت ســيطرتها علــى
األخبــار الصحفيــة ،واحتكــرت
الثــورة الوليــدة وســائل اإلعــام
والنشــر.
وفــي العقــود األخيــرة ،حدثــت
حــرب معلوماتيــة قســمت
الصحفييــن إلــى مجموعــات،

فبــرز صحفيــون محترفــون قــرروا
العمــل باســتخدام وســائل اإلعــام
البديلــة التــي ال توافــق أهــواء
الحكومــة فــي الجزيــرة (كوبــا).
وحــدث تدفــق فــي المعلومــات
عبــر شــبكة اإلنترنــت تهاجــم ،بــل
وتحاســب ثــورة فيــدل كاســترو.

زعزعة الرأي العام
مدونــون مثــل يوواني سانشــيس،
اســتطاعوا زعزعــة الــرأي العــام
وخلــق حــاالت مــن الــرأي العالمــي
مختلفــة عــن اآلراء التــي تحتــل
عناويــن الصحــف الرســمية،
مثــل «هوبينتــودري ريبيلــدي» و«
غرانمــا» ،واألخيــرة تنتمــي إلــى
الحــزب الشــيوعي وتتكــون مــن
ثمانــي صفحــات فقــط .وكانــت
مهنــة الصحافــة قــد تراجعــت
فــي كوبــا ،واســ ُتهلك وعــي
الصحفييــن الذيــن يئســوا مــن
حــل مشــاكل مجتمعهــم بســبب
وجودهــم وســط حــرب فكريــة
شــعواء بيــن كوبــا والواليــات
المتحــدة.
إخفــاء بعــض المعلومــات مــن
قبــل الحكومــة أو تحريــف األخبــار
لتناســب وجهــة النظــر السياســية
للنظــام ،حملــت كثيــرا مــن
المواطنيــن علــى محاولــة فهــم
األحــداث الجاريــة مــن وجهــة
نظــر المراســلين «المســتقلين»
الذيــن تتوفــر لهــم مصــادر
إخباريــة مختلفــة ،كمــا يحــدث
فــي مواقــع إخباريــة إلكترونيــة
مثــل «إلتوكــي” ،و»أون كوبــا»،
حيــث يحصــل الصحفــي علــى
راتــب أفضــل ،لكنــه فــي الوقــت
نفســه يخشــى التهديــد ،كمــا

بعد انتصار الثورة في كوبا بقيادة فيدل كاسترو ،تغير الخطاب الصحفي وخضعت
وسائل اإلعالم لسلطة الدولة االشتراكية .الصورة للزعيم الكوبي الراحل فيدل
كاسترو ملوحا لجماهير الثورة يوم  8يناير/كانون الثاني  – 1959رويترز.
قــال صحفــي يعمــل فــي أحــد
تلــك المواقــع رفــض كشــف
اســمه .وقــد أكــد طالــب الصحافــة
إدوارد هيمينيــس كالمــه قائــا
«إن العمــل فــي وســائل اإلعــام
الموجــودة فــي كوبــا محفــوف
بالمخاطــر ،وال يوجــد حتــى اآلن
اتصــال بشــبكة اإلنترنــت لــدى
الجميــع ،رغــم أن األمــر قد تحســن
فــي اآلونــة األخيــرة .لكــن مــع
نشــر أخبــار مكــررة فــي الصحــف
المحليــة واألخبــار المتلفــزة ،تضيع
اليوم
الديناميكيــة التــي تمتلكهــا
َ
البرامــج اإلخباريــة فــي معظــم
ُ
البلــدان».

ال مساس بصورة
الثورة
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لــم يعــد للثــورة الكوبيــة ذلــك
الوهــج الــذي ظلــت تحظــى بــه
لفتــرة طويلــة ،خصوصــا مــع
غيــاب القائــد التاريخــي فيــدل
كاســترو ،وحــرب أيدولوجيــة
مســتمرة ودعايــة معاديــة وحصــار
دائــم إلــى جانــب وضــع اقتصــادي
صعــب ،وهــي عوامــل تمثــل
كعــب أخيــل (نقطــة ضعــف)
العمليــة الثوريــة .وبالتالــي ،فقــد
حــرص اإلعــام الحكومــي علــى
عــدم المســاس بصــورة الثــورة في
أذهــان الكوبييــن ،عبــر بـ ِّ
ـث عــدد
هائــل مــن البرامــج التلفزيونيــة
فــي وســائل اإلعــام مدعومــة
بمخطــط سياســي لصالــح النظــام
الــذي ال يتــرك مجاال إلظهــار قصص
إنســانية تهــ ّز صــورة الثــورة .وأي
تعليــق مــن قبــل الصحفــي فــي
أي مــكان عــام ضــد المبــادئ
التــي تدعــم الحكومــة الكوبيــة،

يخضــع للمســاءلة والرقابــة مــن
قبــل اتحــاد الصحفييــن ،الــذي
يفــرض اســتراتيجية صارمــة ضــد
«الصحفييــن الناشــئين» ممــن
يســتخدمون الصحافــة النتقــاد
الثــورة.
الرئيــس الكوبــي الحالــي ميغيــل
ديــاس كانيــل صــرح خــال مؤتمــر
الصحفييــن األخيــر فــي يوليــو/
تمــوز الجــاري ،بــأن الصحفييــن
«كان لهــم الــدور األكبــر فــي
الحفــاظ علــى صــوت األمــة فــي
الظــروف واألوقــات الصعبــة،
بالــوالء المثيــر لإلعجــاب ،والشــعور
العالــي بالمســؤولية ،والموهبــة
والــذكاء والحماســة التــي ولّــدت
دومــا مقترحــات مهمــة ..لــم
نكــن نتوقــع وال ننتظــر أقــل مــن
ذلــك مــن أولئــك الذيــن يفتخــرون
باالنتمــاء إلــى نقابــة تشــرفت
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منــذ تأسيســها بانضمــام مفكريــن
إليهــا بحجــم خوســيه مارتــي
وفيــدل كاســترو وأســماء قــادة
آخريــن بارزيــن مــن الثــورة».
وقــد ألقــى كانيــل خطابــه
للصحفييــن فــي إطــار هــذا
اللقــاء الضخــم لتأييــد «صحافــة
المواطــن» .مــع هــذا ،فــإن التصلب
فــي النهــج الــذي يســلكه النظــام
وإخفــاء الكثيــر مــن األخبــار
والتضييــق علــى الحريــات ،أمــور
تهــدد المراســلين الصحفييــن فــي
كوبــا الذيــن غــاب كثيــر منهــم
عــن حضــور ذلــك المؤتمــر.
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فكر تنتمي؟
إلى أي ٍ
يتعلــق األمــر ً
إذا بمعرفــة مــع أي
األطــراف أنــت؟ ومــا هــو انتمــاؤك
الفكــري؟ إن كنــت تتبــع الخــط
الصــارم للمؤسســة وتعمــل مــع
وســائل إعــام الدولــة االشــتراكية
المصــدق
لتكــرار ونشــر األخبــار
َّ
تمجــد
عليهــا مســبقا ،والتــي ّ
الثــورة الكوبيــة؟ أو أن تكــون
علــى الجانــب اآلخــر وتحديــدا
مــع أولئــك الذيــن انعزلــوا ألنهــم
لــم يجــدوا منطقــا فــي صحافــة
فارغــة المعنــى ،لتقــرر العمــل
«باســتقاللية» رغــم المخاطــر
والتهديــدات المبطنــة؟
إن نضــال الكوبييــن كــي يتمكنــوا
مــن اســتخدام شــبكة اإلنترنــت
التــي تحســنت فــي الســنوات
األخيــرة ولــو ببــطء ،والمشــاكل
االجتماعيــة الكبيــرة التــي تعانــي
منهــا الثــورة ،هــي أســباب
مطروحــة للنقــاش فــي قطــاع
الصحافــة ،بيــد أنهــا لــم تكــن
موضــع نقــاش فــي ذلــك المؤتمــر.
ثمــة عــبء سياســي كبيــر فــي
كوبــا اليــوم ،يســتهلك عمــل
الصحفــي ويضيــف لــه مهمــة
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صعبــة تتمثــل فــي «تحليــل نوايــا
النظــام فــي نقــل بعــض األخبــار
للنــاس» ..أمــر يجعــل المواطــن
العــادي حجــرا فــي رقعة شــطرنج،
ال يمتلــك مــا يخولــه للوصــول إلــى
حكــم ناقــد منطقــي مــن خــال
مــا يصلــه مــن أخبــار مــن أكثــر مــن
طــرف ،وفــي كثيــر مــن األحــوال،
يجهــل تمامــا مــا يحــدث.

آخر من يعلم!
فــي كثيــر مــن األوقــات ،يعــرف
الكوبيــون األخبــار أوال مــن اإلنترنت
قبــل وســائل اإلعــام المحليــة،
ويعطينــا طالــب الصحافــة إدوارد
هيمينيــس مثــاال علــى ذلــك،
حيــن ُيخبرنــا أن رياضيــا كوبيــا كان
قــد ســافر إلــى بلــد أجنبــي ضمــن
منافســة رياضيــة ،لكنــه تخلــى
عــن المنافســة ليبقــى فــي ذلــك
البلــد رافضــا العــودة إلــى كوبــا..
«كنــا قــد اعتدنــا متابعــة ذلــك
الرياضــي باســتمرار علــى وســائل
اإلعــام الكوبيــة خــال نشــاطات
محليــة ودوليــة ،وحيــن تخلــى
عــن المنافســة وبقــي فــي البلــد
اآلخــر ،عرفنــا ذلــك عــن طريــق
اإلنترنــت ،بينمــا لــم تتحــدث
عنــه وســائل اإلعــام المحليــة إال
باختصــار شــديد ودون تفاصيــل».
أبعــد مــن ذلــك ،انقســمت
توقعــات الصحفييــن فــي كوبــا
حيــن ســلم الزعيــم الكوبــي
الراحــل فيــدل كاســترو الســلطة
ألخيــه راؤول كاســترو قبــل عقــود،
وأيضــا حيــن ســ ّلمها األخيــر
للرئيــس الحالــي ميغيــل ديــاس
كانيــل ،إذ كان الصحفيــون والنــاس
مغيبيــن تمامــا عمــا يحدث
عامــة َّ
فــي أروقــة النظــام.
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مواطن كوبي يقرأ صحيفة غرانما ،الصحيفة الرسمية الكوبية المنتمية
للحزب الشيوعي وهي تتكون من ثماني صفحات فقط – رويترز.
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مواطنون كوبيون مجتمعون قرب ساحة عامة ّ
توفر فيها حكومتهم
اتصاال بشبكة اإلنترنت ،حيث ما زال االتصال بالشبكة صعبا ومرتفع
تحسن في اآلونة األخيرة .تصوير :ألبارو فويتني – غيتي.
الثمن ،بيد أنه
ّ

