ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
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ﮐﻠﯿﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ..
ﻣﺌﺔ ﻋﺎم ﻣﻦ
اﻟﻌﺰﻟﺔ!

ﻣﻠﻒ ﯾﮑﺘﺒﻪ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻘﺎل ﳌﺠﻠﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﯾﻌﻠﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻟﻺﻋﻼم ،ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت ﻟﺠﺎﺋﺰة "أﻓﻀﻞ ﻣﻘﺎل ﳌﺠﻠﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ" .ﺗﮑﺮم
اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎرب ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﻠﻤﺴﺔ إﺑﺪاﻋﯿﺔ ﺗﺒﺘﮑﺮ أﻓﮑﺎرا وﻗﺼﺼﺎ
ﻣﺘﻔﺮدة ﻣﻦ ﺻﻤﯿﻢ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ.
اﳌﺘﻘﺪﻣﻮن ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة

 -اﻟﺼﺤﺎﻓﯿﻮن

 -ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻲﻓ اﻟﮑﻠﯿﺎت واﳌﻌﺎهﺪ

 -اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻲﻓ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ

ﺷﺮوط اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ

 أن ﯾﮑﻮن اﳌﻘﺎل ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻤﻬﻨﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ. أن ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ اﳌﻘﺎل ﳌﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺄﻧﻲ. أن ﯾﮑﻮن اﳌﻘﺎل ﻣﮑﺘﻮﺑﺎ ﺑﻠﻐﺔ واﺿﺤﺔ وأﺳﻠﻮب ﺳﻠﺲ وﺑﻨﺎء ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻣﺘﯿﻦ. ﻻ ﯾﺸﺘﺮط ﻲﻓ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﯾﮑﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ. آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت هﻮ  ٢٠ﻣﺎرس .٢٠٢٠ﺗﻘﯿﯿﻢ اﳌﻘﺎﻻت

ﺗﺘﮑﻮن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﮑﯿﻢ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﺻﺤﺎﻓﯿﯿﻦ وأﮐﺎدﯾﻤﯿﯿﻦ ﯾﻨﺘﻤﻮن إﻟﯽ ﺷﺒﮑﺔ
اﻟﺠﺰﯾﺮة ،ﯾﺴﻨﺪ إﻟﯿﻬﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻲﻓ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮز واﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ/ة.
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زينب أكزيط

خالد الدعوم

طالبة يف معهد باريس لإلعالم.

صحفــي أردنــي ومنتــج أفــام وثائقية
وبرامــج تلفزيونية.

غادة حداد

عبد املجيد الفرجي

صحافيـــــــة وطالبــة ماجســتير يف
الصحافــة االقتصاديــة والتنمويــة يف
الجامعــة اللبنانيــة.

صحايف مغربي مقيم بإيطاليا.

سناء حرمة اهلل

محمد طاهر زين

طالبــة باملعهــد العالــي لإلعــام
واالتصــال يف الربــاط.

صحفــي تشــادي مســتقل ،يعمــل
مراســا ومحــررا مــع مؤسســات محليــة
ودوليــة.

هدى أبو هاشم

محمد الرجوي

طالبــة صحافــة يف جامعــة اليرمــوك
األردنية.

صحفــي مســتقل ،وكاتــب يف الصحافة
اليمنية والتركية ،حاصل ىلع ماجســتير
يف اإلعــام الجديــد.

صالح الدين كريمي

إياد الرفاعي

طالــب يف معهــد الصحافــة وعلــوم
األخبــار يف تونــس.

محمد أحداد
صحفــي مغربــي يف معهــد الجزيــرة
لإلعــام.

محمد موسى
صحــايف فلســــطيني يكتــب يف
مواضيــع الســينما واإلعــام الغربــي.

صحفـــي فلســـطيني مختــص يف
قضايــا الحقــوق الرقميــة ومديــر مركــز
صــدى سوشــال.

ريم سوودي
صحفيــة تعمــل يف جريــدة «الصبــاح»
التونسية.

كالبانا جين
محــررة الشــؤون الدينيــة يف موقــع
«ذا كونفرزايشــن» وكاتبــة يف «نيمان
ريبورتــس».
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العبور إلى املستقبل
بأدوات املاضي
كنــا نقــرأ يف الســابق عــن رؤيــة األســتاذ واملديــر
واملســؤول عــن تطويــر الصحافــة ،لكــن صــوت الطالــب
ظــل هامشــيا وخافتــا .ويف ســياق موســوم بتــردي
املنظومــة التعليميــة بشــكل عــام ،تتخبــط كليــات
ومعاهــد اإلعــام يف مشــاكل بنيويــة ،تختصرهــا
املناهــج العتيقــة العاجــزة عــن مســايرة اإليقــاع ،الــذي
تســير بــه التكنولوجيــا الحديثــة.
وليســت املناهــج القديمــة وحدهــا هــي التــي تعيــق
عمليــة التحصيــل الدراســي ،بــل إن طــرق التلقيــن
والخلفيــة األكاديميــة لبعــض األســاتذة ،وغيــاب الوســائل
اللوجيســتية ،وطغيــان الزبونيــة ،وضعف مســتوى الطالب
وعــدم قدرتهــم ىلع التكويــن الذاتــي ،قــد تســعف يف
فهــم تحديــات التكويــن الصحــايف يف العالــم العربــي.
وبينمــا تتجــه معاهــد اإلعــام يف الــدول املتقدمــة
إلــى مزيــد مــن الرقمنــة وإدمــاج الوســائل التكنولوجيــة
الحديثــة يف التدريــس مــع القطــع بشــكل نهائــي
مــع فلســفة «بضاعتكــم ردت إليكــم» ،ال تــزال جامعــات
العالــم العربــي حبيســة تصــور تقليــدي يف التعلــم.
وإذا كانــت ،األنظمــة السياســية تســعى ،بــكل الوســائل،
إلــى تدجيــن الصحافــة ،فــإن املعاهــد والكليــات
تحولــت ،باعتــراف الطلبــة أنفســهم ،إلــى مــا يشــبه
«املــأوى األخيــر» ،بعــد أن تلفظهــم التخصصــات األخــرى،
أمــام غيــاب آليــة واضحــة وصارمــة لالنتقــاء تفضــي إلــى
تنشــئة مشــروع صحــايف ،ال يتوفــر ىلع ملكــة اإلبــداع،
وال يبــذل جهــدا يف تنميــة مهاراتــه وثقافتــه العامــة.
يف ملــف العــدد ،مــرة أخــرى ،نضــع تجربــة التدريــس
الصحــايف يف العالــم العربــي ،تحــت مجهــر النقــد.
طلبــة مــن مــدارس وبلــدان مختلفــة ،يتحدثــون عــن
هواجســهم ،ورؤيتهــم لإلصــاح بحثــا عــن موطــئ قــدم
بعــد «مائــة عــام مــن العزلــة»..
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المهندســين ســنويا وبأجــور
عاليــة جــدا.

الطالب
امللك

المقصــود هنــا ،أن بعــض العلــوم
والمعــارف قــد ال يختلف تدريســها
بيــن دولــة وأخــرى ،فهــي
فــي األخيــر علــوم صرفــة لــن
تتغيــر معادالتهــا فقــط باجتيــاز
المحيــط.

زينب أكزيط

«في معهد باريس ال توجد نقط» ،هكذا تختصر كاتبة المقال
الفروق بين دراسة اإلعالم في الرباط ودراسته في العاصمة الفرنسية..
الدروس تربي ملكة إتقان الصحافة الميدانية في أقسام تشبه غرف
تحرير ،لكنها قبل ذلك تشجع الطالب الصحفي على التفكير واإلبداع
وحرية االنتقاد ،ولو تعلق األمر بأساتذتهم.
4
يقــال إن مقارنــة النفــس باآلخريــن
نقمــة ،فهنــاك مقارنــات ال أســاس
لهــا ،وأخــرى يســتحيل الخــروج
منهــا علــى قيــد الحيــاة ،تماما مثل
مقارنــة مســتوى الرعايــة الصحيــة
بيــن مــاالوي وكنــدا ،أو مســتوى
التعليــم فــي كوريــا الجنوبيــة
والنيجــر ..الفــوارق صارخــة ،وهــذا
التمريــن ضــرب مــن الجنــون.
كل مــن ترعــرع بالمغــرب ال بــد
أنــه ســمع العبــارات أســفله آالف
المــرات ،خاصــة بعــد عــودة الجالية
المغربيــة المقيمــة فــي “مامــا
فرنســا” كمــا تســميها معظــم
الــدول األفريقيــة “فرنســا ال تقــارن
بالمغــرب! فرنســا أحســن بكثيــر
مــن المغــرب! ال تقارنــوا أبــدا فرنســا
بالمغــرب ..فرنســا وطــأت القمــر”.

كبرنــا ،وظلــت هــذه العبــارات تكبر
بداخلنــا وتزيــد مــن اســتيائنا ،بــل
مــن شــوقنا إلــى معانقــة مــا صــار
يشــبه الحلــم :الدراســة بفرنســا..
كيــف ال ،وصــور جامعــة الســوربون
والحــي الالتينــي تمــأ مقرراتنــا
المدرســية.
لــن يختلــف اثنــان علــى تفــوق
الجامعــات الفرنســية فــي الترتيــب
العالمــي ألفضــل الجامعــات بالعالم.
ولــن يندهــش أحــد إذا لــم يجــد
المغــرب فــي مقدمــة القائمــة.
لكنهــا تبقــى أرقامــا ،فمــاذا عــن
الواقــع؟ الفــوارق صارخــة فعــا،
لكــن فــي بعــض المجــاالت
دون أخــرى ..لــو كان التكويــن
فــي المغــرب ســيئا فعــا ،لمــا
اســتقطبت “بــاد األنــوار” آالف

مــاذا عــن مجــاالت ال أرقــام فيهــا
وال منطــق ،ال آلــة حاســبة فيهــا
وال برمجيــات! مــاذا عــن ميــدان
تشــكل فيــه األخالقيــات واإلبــداع
كل شــيء؟ مــاذا عــن الصحافــة؟
هــل تــدرس هنــا كمــا تــدرس
هنــاك؟ هــل يــدرس الفرنســيون
هرمــا مقلوبــا غيــر هرمنــا؟ أســئلة
تتســاقط علــى خريــج اإلعــام
المغربــي وهــو يتجــه نحــو
معهــده الجديــد فــي باريــس
وتحديــدا المعهــد الفرنســي
للصحافــة ،معهدهــم العتيــد
الــذي أنجــب أعمــدة المشــهد
اإلعالمــي الفرنســي.

صدمة البداية

أول مــا يلفــت االنتبــاه بعــد
اقتحــام تلــك األســوار الصمــاء ،هــو
الجرائــد والمجــات المعروضــة
مجانــا فــي كل شــبر مــن المدخــل
الرئيســي ،معروضــة بعنايــة ،وال
تحتــاج رهــن بطاقــة الطالــب أو
بطاقتــك الشــخصية لقراءتهــا كمــا
يحــدث عندنــا.
إذا ســألت مســؤوال سيســخر مــن
استفســارك ويــرد :إنــه معهــد
صحافــة ،مــن الطبيعــي عــرض
الصحــف التــي قــد تصيــرون يومــا
مــا ،أحــد أقالمهــا.
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طالب يعتصمون في حرم »السوربون» الفرنسية مطالبين بإصالح النظام الجامعي
(تصوير :تشارلز بالتيو  -رويترز).
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مــن حــق الطالــب أن يشــكك فــي

كل مــا يقولــه األســتاذ داخــل الفصل.

علــى بعــد أمتــار ،مكتبــة زجاجيــة
أقــل مــا يقــال فــي حقهــا :مغرية.
فكيــف تصيــر صحفيــا دون االطالع
علــى أبجديــات علــوم االجتمــاع
والسياســة والفلســفة؟ كيف تصير
صحفيــا دون قضــاء ســاعات وأيــام
بيــن مؤلفــات بورديــو ()Bourdieu
وباســرون ( )Passeronأو دولــوز
( )Deleuzeوفوكــو ()Foucault؟
يمكنــك اســتعارة كل الكتــب التــي
تريدهــا ،بــل ســتكون أحيانــا مجبرا
علــى ذلــك ،ألنهــا مدرجــة ضمــن
المراجــع الرئيســية لبعــض المــواد.

طالــب اإلعــام المغربــي قــد
ّ
يــرن
يعتبــر ذلــك بذخــا ،إلــى أن
هاتفــه “ألــو ..مرحبــا ،أرســلنا
لــك للتــو كلمــات المــرور الالزمــة
لتحميــل كل المقــاالت العلميــة
مجانــا بــكل المجــات الدوليــة ..إذا
واجهــت مشــكلة فاتصــل بنــا”.
هنــا ُيصــدم الطالــب المغربــي
وهــو يتذكــر كل تلــك النقــود التي
ســخرها لشــراء جرائــد “لومونــد”
يوميــا ،أو تصفحهــا فــي عجالــة
علــى حيــن غفلــة مــن الباعــة
الذيــن يعرضونهــا أرضــا بشــارع
محمــد الخامــس فــي الربــاط،
أو وهــو يقتنــي مجــات -علــى
ندرتهــا -بثمــن باهــظ.
فــي عاصمــة األنــوار ،ال يــكاد يوجد
حاجــز بيــن الطالــب والمعرفــة،

فــكل المراجــع القديمــة منهــا
والجديــدة فــي متناولــه ..يقــول
المثــل الفرنســي :الزبــون ملــك.
والحقيقــة أن الطالــب هــو الملــك
دون منــازع.
الملــك فــي قاعــات الــدرس
أيضــا؛ قاعــات ال تشــبه مدرجــات
الجامعــة التقليديــة ،وال تشــبه
القاعــات الذكيــة التــي قــد نراهــا
فــي اليابــان أو كنــدا ،بــل تشــبه
ببســاطة قاعــات التحريــر كمــا
تعودنــا علــى رؤيتهــا فــي معظــم
المنابــر اإلعالمية .كل درس -ســواء
كان تطبيقيــا أو نظريــا -يشــبه
اجتمــاع تحريــر؛ فلــكل الطــاب
حــق الــرد وحــق الرفــض ،ولــكل
منهــم حيــز مــن الزمــن لقــول مــا
يشــاؤون بحريــة مطلقــة.

مجلة الصحافة العدد ()1٦
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ماكرون يحاور الطلبة دون تعقيدات البروتوكول الصارمة .ليس أمرا غريبا أن يلتقي
طلبة معهد باريس للصحافة شخصيات كبيرة من مختلف المجاالت (تصوير :إريك
جيالرد  -رويترز).
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هنــاك حريــة التعبيــر ال تــدرس،
بــل هــي حــق مشــروع وأســاس
مــن أســس المنظومــة التعليميــة.
كــم يندهــش الطالــب المغربــي
أمــام المشــادات الكالميــة بيــن
زمالئــه واألســاتذة الذيــن رغــم
تجاربهــم الطويلــة وخبرتهــم
المعتــرف بهــا دوليــا ،يجــدون
أنفســهم فــي وضعيــة ال
ُيحســدون عليهــا .فقــد يشــكك
طالــب مــا فــي تحيزهــم الحزبــي
أو األيدولوجــي ،بــل يطالبهــم
بتفســير ســبب اللجــوء إلــى
الفيلســوف هايدغــر كإطــار
مرجعــي ،بــدال مــن ليفينــاس؛
األســتاذ يتأرجــح بيــن الفخــر
بطالبــه والتريــث ،فــوراء هــذا
الســؤال اتهــام واضــح بتفضيــل
الفكــر المعــادي للســامية.
الطالــب قد يشــكك في كل شــيء،
ينتقــد الجمهوريــة الخامســة بكل
مؤسســاتها ،وينتقــد الرئيــس
والوزيــر والعامــل واألســتاذ ،بــكل
حريــة فهــي فــي النهايــة أفــكار
وآراء قابلــة للمناقشــة ..ال يســاور
طالــب اإلعــام فــي باريــس ذلــك
الهاجــس الــذي يرعــب البعــض
فــي دول العالــم الثالــث :النقطــة.
باجتيــاز االمتحــان ،علــى حــد
قــول أحــد األســاتذة المرموقيــن
بالمعهــد الفرنســي للصحافــة،

أنتــم تضعــون فقــط الكــرز فــوق
الحلــوى ..ال تعيــروا كل هــذا
اهتمامــا كبيــرا .ينهــض األســتاذ
ويكتــب بخــط رفيــع معادلتــه
المفضلــة :الصحفــي = الميــدان،
والميــدان يبقــى النقطــة الفارقــة
فــي تدريــس اإلعــام هنــا وهناك.

أصل الفرق

أســاتذة الصحافــة فــي باريــس،
يعلمونــك أوال وقبــل كل شــيء
كيفيــة ربــط االتصــال بمســؤولي
جميــع القطاعــات ،وال يرمونــك في
عــرض البحــر مــن دون بوصلــة.
ربــط االتصــال مرحلــة أساســية
للحصــول علــى الســبق الصحفــي
وإن كنــت طالبــا..

لــم يتخيــل الطالــب المغربــي
يومــا مــا أنــه ســيجري مقابلــة
مــع رئيــس الجمهوريــة الســابق،
وال مــع أحــد كبــار أعضــاء حــزب
الجبهــة الوطنيــة ،وال مــع أشــهر
رؤســاء دور النشــر العالميــة.
التواصــل فــن ،وربــط االتصــال
األول يشــكل  %90مــن المقابلــة،
والباقــي يبقــى ترتيبــات روتينيــة
فقــط.
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أســاتذة اإلعــام هنــا ال يطالبونــك
بمــادة لتنقيطهــا ،بــل يدفعونــك
لتكــون أفضــل نســخة من نفســك،
قــادرا علــى “خــوض الحــروب”
كمــا يقــول األســاتذة ،ألن الميــدان
هنــاك ال يختلــف كثيــرا عــن ميدان
الحــرب ،فالمشــهد اإلعالمــي
الفرنســي مركــب جــدا ،بــل يشــكل
حقــا اجتماعيــا يســتلزم ســبر
فهمــه نفســا طويــا.

8

باختصــار شــديد ،يحظــى الطالــب
الصحفــي فــي فرنســا بعنايــة
خاصــة نظــرا الرتبــاط مهنتــه
المســتقبلية ارتباطــا وثيقــا بــأول
مبدأ مــن مبادئ الشــعار الفرنســي
“حريــة ،مســاواة وإخــاء” ،أحــد
أهــم رمــوز الجمهوريــة منــذ
انــدالع الثــورة الفرنســية أواخــر
القــرن الثامــن عشــر.
ال يمكــن الحديــث عــن إعــام
ناجــح دون المقومــات الســابقة.
ســيقول البعــض إن اإلعــام
الفرنســي ال يخلــو مــن ثغــرات
ونقائــص لكــون معظــم المنابــر
اإلعالميــة هنــاك تابعــة لشــركات
ومجموعــات صناعيــة كبــرى،
ممــا يجعــل اســتقالليتها علــى
المحــك .لنقــل إن ذلــك وارد ،لكــن
فرنســا تحتــل المرتبــة  32فــي
حريــة التعبيــر والصحافــة ،وهــذا
أصــل الفــرق.

السنة الخامسة  -شتاء 20٢٠

9

طلبة مغاربة يتخرجون من معهد الصحافة بالرباط ،بينما سؤال امتالك
أدوات المستقبل ما يزال يؤرق جزءا كبيرا منهم (مجلة الصحافة).
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الطائفية..
حتى يف
كليات اإلعالم
غادة حداد
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ال يكفي أن تتوفر على كفاءة عالية كي تصير أستاذا لإلعالم ،ففي لبنان تتحكم الطائفية السياسية
في تعيين أطر التدريس ،وتفرض األحزاب القوية رأيها بعيدا عن معايير االستحقاق ،ليصبح مشروع تخ ّرج
صحفي مرهو ًنا للحسابات السياسية.

تتحكم الزبائنية السياسية في تعيين العديد من أساتذة الجامعات في لبنان،
وكليات الصحافة ليست بمنأى عن هذه الظاهرة (تصوير :علي حشيشو  -رويترز).
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فــي يــوم تشــريني مــن عــام
 ،2012بعــد احتفالــي بعيــد
ميــادي الثامــن عشــر ،وصلــت إلى
البوابــة الرئيســية لكليــة اإلعــام
والتوثيــق فــي الجامعــة اللبنانية.
ممثلــو األحــزاب يصطفــون فــي
مجموعــات تــوزع منشــورات
ودفاتــر وأقالمــا وبعــض الوجبــات
الخفيفــة ..الطابــع المســيحي
للكليــة متوقــع ،إذ تعتبــر
الفــروع الثانيــة معقــل األحــزاب
المســيحية بعــد تأسيســها فــي
عهــد الرئيــس الســابق بشــير
الجميــل.
اختيــاري لهــذا الفــرع كان بحكــم
القــرب الجغرافــي ،مــع كل مــا
يصاحبــه مــن التعامــل مــع
بيئــة -وإن ترعرعــت فيهــا -لــم
تشــعرني يومــا بانتمائــي إليهــا.

“زبائنية إعالمية”
االنتقــال مــن العيــش فــي محيــط
ذي طغيــان سياســي ،يصبــح أكثــر
نفــوًرا عندمــا تغــدو الزبائنيــة
مباشــرة فــي الجامعــة ،خاصــة
فــي عالقــة األحــزاب القويــة مــع
اإلدارة وعــدد مــن األســاتذة.
ســنوات دراســتي الثــاث األولــى
كانــت فــي مبنــى الكليــة القديــم
بمنطقــة ســد البوشــرية ..لقــد
تركــت الســنوات أثرهــا عليــه..
جدرانــه مهترئــة ..البــاط قفــز
مــن مكانــه ..غيــاب لوســائل
التدفئــة والتكييــف ..المراحيــض
غيــر مصانــة ..المكتبــة غيــر
مجهــزة بالكامــل ،فــا أســتوديو
وال كاميــرات فــي كليــة تعتبــر
هــذه الوســائل أساســية فيهــا.

البرنامــج الدراســي كان متخمــا
بالمــواد ..فــي أحيــان كثيــرة
تتشــابه الــدروس ..دخــل إلــى
الصفــوف عــدد مــن األســاتذة
ضعيفــي الكفــاءة ،وكنــا نشــعر
دائمــا بعــدم االنتمــاء إلــى الكليــة
أمــام مــن يقــدم مــادة غيــر
متمكــن منهــا ،فــي حيــن ُيصــدم
عــدد كبيــر مــن الطــاب بماهيــة
االختصــاص ،فاألفــكار المســبقة
تقــول إننــا قادمــون إلــى كليــة
إعــام ،أي ســندرس كيفيــة
كتابــة المقــاالت وإجــراء مقابــات،
مكتوبــة ومرئيــة ومســموعة،
وإتقــان العمــل بــكل التقنيــات
المطلوبــة ،وتعلــم طريقــة التعامل
مــع الكاميــرا ..هــذه المــواد وجدت
إلــى جانــب المــواد النظريــة
الكثيــرة التــي تشــكل نصــف
االختصــاص.
هنــا تختلــط الصدمــة بالنفــور
مــن االختصــاص ،إذ فــي الفصليــن
الثالــث والرابــع يجــد الطالــب
نفســه أمــام مــواد علميــة
وجامــدة لــم يتوقــع اجتيازهــا
ليغــدو صحفيــا :مــن مــواد البحــث
العلمــي ،ودراســة الجمهــور،
واإلحصــاء ،وتحليــل الصــورة
والنــص وغيرهــاُ ..كثــر تخلــوا عــن
االختصــاص فــي هذيــن الفصليــن،
ومنهــم مــن عانــوا للخــروج
منهمــا.
يجمــع اختصــاص الصحافــة فــي
الجامعــة اللبنانيــة بيــن الصحافــة

وعلــوم االتصــال ،إذ تتخبــط
الكليــة بيــن هويتيــن :مدرســة
صحافــة وكليــة علــوم اتصــال.
هــذا التخبــط أيضــا تعانيــه فــي
تقســيم البرنامــج الدراســي ،بيــن
أعــوام وفصــول.
كل فصليــن يشــكالن عاما دراســيا،
والطالــب ينتقــل مــن ســنة إلــى
أخــرى وليــس مــن فصــل إلــى آخر،
لكــن فــي الوقــت نفســه عليــه
الحصــول علــى عــدد معيــن مــن
الوحــدات فــي كل فصــل لالنتقــال
إلــى الســنة المواليــة.
فــي ســنتي الدراســية الثانيــة،
تطــور المنهــجُ :ق ّلــص عــدد
المــواد ،منهــا مــا ألغــي ،ومنهــا
مــا دمــج مــع مــواد أخــرى ..بــات
االختصــاص أخــف علــى الطــاب.
تعانــي الجامعــة اللبنانيــة مــن
مشــاكل كثيــرة ،وهــي غيــر
محصــورة فــي كليــة اإلعــام،
نتيجــة المحــاوالت الكثيــرة
لضربهــا لمصلحــة الجامعــات
الخاصــة .وعليــه يخصــص لهــا
ميزانيــة صغيــرة ،وتتحكــم
الزبائنيــة السياســية والدينيــة
فــي تعييــن األســاتذة ،فيأتــي
المدعــوم ويبقــى صاحــب
الكفــاءة خارجــا ،ممــا جعــل نصــف
األســاتذة -أقلــه فــي كليتنــا-
غيــر مؤهليــن للتدريــس .لكــن
فــي المقابــل ،يوجــد أســاتذة
متمكنــون مــن المــواد المعنيــة
مباشــرة باالختصــاص ،أو فــي

االنتقــال مــن العيــش فــي محيــط ذي طغيــان سياســي،
يصبــح أكثــر نفــو ًرا عندمــا تغــدو الزبائنيــة مباشــرة فــي

الجامعــة ،خاصــة فــي عالقــة األحــزاب القويــة مــع اإلدارة
وعــدد مــن األســاتذة.
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تعرض الصحافيون اللبنانيون في االحتجاجات األخيرة العتداءات
غير مسبوقة ،بعدما نقلوا مطالب المحتجين بإنهاء «الطائفية
السياسية» (تصوير :سام تارلينع  -غيتي).

ضوء في آخر النفق
ألســجل فــي شــعبة
عــدت
ّ
الصحافــة االقتصاديــة والتنمويــة..
جــاء القــرار بعــد تفكيــر طويــل
حــول ضــرورة التخصــص ،ووجــدت
أن الصحافــة االقتصاديــة هــي
ـي ألنهــا تهتــم بجانــب
األقــرب إلـ ّ
الصحافــة اإللكترونيــة.
بعــد مرور شــهر علــى بدء الــدروس،
أكاد أجــزم أننــي أحســنت االختيــار،
وال أخفــي عــن أحــد حماســتي
وحبــي للمــواد ،ودهشــتي مــن
اختالفهــا تمامــا مــع مــا تلقيتــه
فــي الســنوات الســابقة.

12
المــواد العلميــة ،وإن كانــوا قلــة،
فإنهــم أصحــاب األثــر األكبــر عنــد
معظــم الطــاب الذيــن مــروا فــي
صفو فهــم .
يأتــي مشــروع التخــرج كخاتمــة
لــكل مــا درســناه طــوال ثــاث
ســنوات ..يبــدأ الصــراع فــي اختيــار
شــكل المشــروع بيــن وثائقــي أو
برنامــج إذاعــي .ورغــم تفضيلــي
للصحافــة المكتوبــة ،اختــرت
العمــل علــى وثائقــي لعــدم
رغبتــي فــي التعامــل مــع لجنــة
الصحافــة المكتوبــة ،إذ يتمســكون
بالشــكل والكتابــة التقليديــة فــي
الصحافــة.
ُ
حرصــت أن
يــوم المناقشــة،
أقــف بــكل أناقــة أمــام اللجنــة
ألتــرك انطباعــا إيجابيــا بجديتــي
أمامهــم .هــذه الجديــة قوبلــت

بأســئلة لــم أتوقعهــا ،فالوثائقــي
الــذي عملــت عليــه كان عــن
واقــع المســرح اللبنانــي ،ألتفاجــأ
مثــا -بســؤال ألســتاذتي عــنهويــة نضــال األشــقر (فنانــة
مســرحية) ..اعتقـ ُ
ـدت بدايــة أنهــا
كانــت تختبرنــي ،ليتضــح أنهــا
حقــا ال تعــرف مــن هــي.
انتقلــت مــن االختصــاص إلــى
الماجســتير ..الســنة األولــى كانــت
تشــبه االختصــاص ،وبينمــا تكررت
بعــض المــواد ،ممــا انعكــس علــى
حماســة الطــاب فلــم يأخــذ عــدد
منهــم الــدروس علــى محمــل
ُ
قــررت أال أكمــل دراســة
الجــد،
الماجســتير حتــى هــذا العــام.

ســنكون ظالميــن إذا َّ
قارنــا ســنوات
االختصــاص والماجســتير مــع مــا
تقدمــه الجامعــة لنــا ،رغــم ضعــف
اإلمكانيــات .مــن جهتــي ،أتحــدث
عــن انطباعيــن يفصــل بينهمــا
ســبع ســنوات ،بــكل مــا تحملــه
مــن تجــارب وتراكــم وعــي ونضوج
نســبي ،إلــى جانــب فتــرات
العمــل المتقطعــة فــي المهنــة
والتمــاس المباشــر مــع تحدياتهــا
وحركتهــا ومتطلباتهــا.
إضافــة إلــى كل تلــك العوامــل،
ســاهمت كل القــراءات وشــبكة
العالقــات التــي بنيتهــا فــي
نضــوج نظرتــي للتخصــص
الجامعــي بشــكل عــام ،ولمــا
أتوخــاه ممــا أتعلمــه وكيفيــة
إســقاطه علــى العمــل .هــذه
النظــرة انعكســت علــى طالبــة
ال تــكاد تحضــر صفوفهــا فــي
ســنوات التخصــص ،إلــى طالبــة
ال تضيــع ســاعة فــي الماجســتير
دون تذمــر.
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أثنــاء الســنة الدراســية األخيــرة،
لــم أفكــر كثيــرا قبــل اختيــاري
تخصــص الصحافــة ،فقــد أحببتهــا
منــذ الصغــر ..كنت أشــاهد نشــرات
األخبــار مــع والــدي ،وأحببــت
السياســة فــي مراهقتــي ،لكنــي
ابتعــدت عــن الصحافــة السياســية
فــي ســنوات الجامعــة لمتاهتهــا
العبثيــة فــي لبنــان.
ســمعنا كثيــرا بعــد دخــول ســوق
العمــل أن تخصــص الصحافــة غيــر
ـد ،وأنــه مضيعة للوقــت ،حيث
مجـ ٍ

يتخــرج الطــاب غيــر مؤهليــن
للعمــل ،فــي حيــن أن التدريــب
هــو عمــل المؤسســات اإلعالميــة
التــي تتخلــى عــن دورهــا فــي
هــذا المجــال بينمــا قــدم لنــا
التخصــص أســس المهنــة ،األمــر
الغائــب تمامــا عــن المؤسســات
اإلعالميــة التــي تتوقــع دخــول
خريجيــن متمكنيــن مــن كل
مفاصــل المهنــة ،وتســعى لمحــو
مــا تلقــاه الطالــب فــي الجامعــة.

بيــن الجامعــة وســوق العمــل
عالقــة انطالقــة ومســار طويــل،
يرفــض األكاديميــون والصحفيــون
حتــى اليــوم االعتــراف بالحاجــة
إلــى تعاضدهمــا ،وضــرورة الجمــع
بيــن التحصيــل األكاديمــي
واالحتــراف ،خاصــة مــع دخولنــا
فــي العصــر الرابــع لآللــة ،وكل
مــا يمثلــه مــن تحديــات علــى
المهنــة ومســتقبلها .فــا بــد
مــن أن يتواضــع األكاديميــون
والصحفيــون لالرتقــاء باالختصــاص
كمــا المهنــة ،علــى حــد ســواء.
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في السابع عشر من تشرين األول/أكتوبر  ،2019خرج اللبنانيون اعتراضاً على
األحوال االجتماعية واالقتصادية والطائفية السياسيةّ .
شكل الطالب جزءاً كبيراً
من المتظاهرين المطالبين بإصالح التعليم (تصوير :عزيز طاهر  -رويترز).
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التكوين
الرقمي يف
الصحافة..
طوق النجاة
سناء حرمة اهلل
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أحدا ،لكن كليات ومعاهد الصحافة
التطور الرقمي ال يرحم وال ينتظر ً
العربية اطمأنت إلى توجهها التقليدي ،والنتيجة في األخير :طالب تائه
في غرف التحرير .التشبث بالهرم المقلوب ،واالنشداد إلى التكوين التقليدي،
وغياب الوسائل ،كل ذلك يعيق عملية التحصيل الدراسي.

في الصورة الزميل محمد البقالي ،يقدم دورة «المراسل
التلفزيوني» بالشراكة مع معهد الجزيرة لإلعالم (مجلة
الصحافة).

ظهــرت الصحافــة كأداة لتثقيــف
وتنويــر الشــعوب ،علــى يــد
مفكريــن ونخبــة مثقفــة ســعيا
منهــا للرقــي بمســتوى وعــي
الــرأي العــام وتنويــره بمــا يجــري
حولــه مــن أحــداث .بصيغــة أخرى،
كانــت الصحافــة ومــا زالــت تلعــب
دورا هامــا فــي بنــاء المجتمــع
وتنشــئة أفــراده سياســيا وثقافيا..
بفســادها تفســد مكونات المجتمع
وتشــيع الفوضــى داخــل نســيجه،
والعكــس صحيــح أيضــا .ولعــل
هــذا مــا تــم تلخيصــه فــي
الوظائــف الكالســيكية الثــاث
للصحافــة ،وهــي :اإلخبــار،
والتثقيــف ،والترفيــه.
إن تحقيــق الوظائــف الثــاث
للصحافــة ال يمكــن أن يتــم إال عبــر
التكويــن الجيــد للمنتميــن إلــى
المجــال ،تكويــن ُيشــترط فيــه
مراعاة مســتجدات العصــر المرتبطة
بالثــورة الرقميــة التــي يشــهدها
العالــم ومعــه الصحافــة أيضــا.
التطــور الرقمــي جعــل الصحافــة
هــم جمــع األخبــار
تتخطــى
ّ
وتحريرهــا لتوعيــة المواطــن بمــا
هــم إنتــاج
يجــري حولــه ،إلــى
ّ
أخبــار فــي قوالــب مبتكــرة
بوســعها جــذب أكبــر عــدد مــن
المتابعيــن ،فــي وقــت تراجعــت
فيــه المقروئيــة الورقيــة وهاجــر
الجميــع إلــى منصــات وشــبكات
التواصــل االجتماعــي بحثــا عــن
الســرعة واآلنيــة فــي تحصيــل
المعلومــة.
مــا نريــد قولــه ،أن الرســالة النبيلــة
للصحافــة ال يمكــن أن تــؤدى إال إذا
اه هكــذا ،فقــد أصبــح لزامــا علــى
مؤسســات ومعاهــد الصحافــة
النهــوض بالمهــام المنوطــة بهــا،
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مــن خــال تأميــن تكويــن مــن
شــأنه تحفيــز الطلبــة علــى خدمة
المهنــة أوال ،وخدمــة مجتمعهــم
ثانيــا ،وهــو معطــى ال يتــم العمــل
عليــه كفايــة فــي بلداننــا ،حيــث
يعــرف التكويــن الصحفــي تقصيــرا
علــى المســتوى الرقمــي.

رقمنة «محتشمة»
فــي البدايــة ،ال بــد أن ننبــه
مؤسســاتنا ومعاهدنــا الصحفيــة
إلــى أننــا نعيــش فــي عصــر
اإلعــام الجديــد ..عصــر أصبحــت
معــه التقنيــة الرقميــة جــزءا
ال يتجــزأ مــن عمــل الصحفــي.
فمثــا ،أصبــح الهاتــف المحمــول
وســيلته المفضلــة نظــرا لمزايــاه
الكثيــرة ،ممــا نتــج عنــه ظهــور
نــوع جديــد مــن الصحافــة ،أال وهو
«صحافــة الموبايــل» .فقــد صــار

بإمــكان الصحفــي -وهــذا شــأن
العديــد مــن المنصــات اإلعالميــة
األجنبيــة -العمــل بالهاتــف
المحمــول إلنتــاج مــواد صحفيــة
متميــزة -بمــا فيهــا المــواد
الســمعية البصريــة -بالســرعة
والجــودة المطلوبتيــن ،ويكفيــه
فقــط التمكــن مــن التقنيــة

بالــدروس النظريــة والتقنيــة
التقليديــة فــي التكويــن الصحفي
بشــقيه النظــري والعملــي ،دون
إتاحــة فــرص كافيــة للطــاب
الصحفييــن الختبــار مهاراتهــم
و مكتســبا تهم .
إن ضعــف المزاوجــة بيــن التجربــة
النظريــة والعمليــة التــي تأخــذ

المنافســة فــي الســوق اليــوم تفــرض علــى الطالــب الصحفــي أن

يتجــاوز تقنيــة الهــرم المقلــوب واألســئلة الخمســة ،لينتقــل إلــى
التــدرب علــى أســاليب الصحافــة الرقميــة الحديثــة ،وعلــى رأســها
أســلوب الســرد القصصــي.

الرقميــة ليطلــق العنــان إلبداعــه.
فــي مقابــل هــذا كلــه ،مــا زالــت
مؤسســات ومعاهــد التكويــن
الصحفــي غيــر مباليــة بالثــورة
الرقميــة ،فــي تشــبث دائــم

بعيــن االعتبــار الظرفيــة الرقميــة
التــي نعيشــها هــو أبــرز مــا يعــاب
علــى التكويــن الصحفــي المقــدم
مــن طــرف المؤسســات ومعاهــد
التكويــن فــي بلداننــا.

إحصائيات لمؤسسات رسمية تبين أن المغاربة يتجهون أكثر فأكثر نحو التكنولوجيا
الرقمية .هل يستطيع المعهد العالي لإلعالم واالتصال ،المؤسسة العمومية الوحيدة
لتدريس الصحافة ،أن تكسب رهان تجديد المناهج؟ (مجلة الصحافة).
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مدرسة دينية تقليدية في مدينة تنغير
بالمغرب (تصوير :يوسف بودالل  -رويترز).
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صحيــح أن إتقــان الكتابــة
الصحفيــة التقليديــة مهــم جــدا،
وبدونهــا ال يجــوز إســناد صفــة
«الصحفــي» ألحــد ،لكن المنافســة
فــي الســوق اليــوم تفــرض علــى
الطالــب الصحفــي أن يتجــاوز
تقنيــة الهــرم المقلــوب واألســئلة
الخمســة المتعــارف عليهــا بيــن
جميــع الخريجيــن ،وأن ينتقــل إلى
التــدرب علــى أســاليب الصحافــة
الرقميــة الحديثــة ،وعلــى رأســها
أســلوب الســرد القصصــي الــذي
ظهــر مــع تغيــر نمــط اســتهالك

الجمهــور للمــواد اإلخباريــة ،حيــث
أصبــح َيعتبــ ُر مواقــع التواصــل
االجتماعــي المصــدَر الرئيســي
للتــزود بأخبــار الســاعة.

«مادة» التواصل
االجتماعي
علــى هــذا األســاس ،نــرى أن
الصحفــي أضحــى اليــوم ملزمــا

بالتمكــن مــن قواعــد اســتعمال
مواقــع التواصــل االجتماعــي
مــا دامــت تســتقطب اهتمــام
المتلقــي بشــكل متزايــد.
وبالتالــي ،فعلــى مؤسســات
التكويــن الصحفــي أن تنتبــه
إلــى هــذا الجانــب بالعمــل علــى
إدراج مــواد تعليميــة تســتهدف
تعزيــز قــدرات الطالــب الصحفــي
علــى اســتعمال هــذه المنصــات
االفتراضيــة فــي عمليتــي جمــع
األخبــار ونشــرها ،وخاصــة مواقــع
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الثــورات العربيــة خيــر مثــال علــى
قــوة هــذه الوســائل فــي حشــد
الجماهيــر وتنظيــم االحتجاجــات.

فقــط يكتشــف مــدى تأثيــر
نواقــص التكويــن علــى مســاره
المهنــي.

التمكــن مــن هــذه األســاليب
والتوفــر علــى هــذه المؤهــات
هــو بالــذات مــا يمكــن الصحفــي
مــن إثبــات نفســه وقدراتــه ،رافعــا
بذلــك تحديــات الســوق اإلعالميــة
المتقلبــة نتيجــة التحــول الرقمــي
الحالــي.

َ
الســوق كفــاءات
وعندمــا تلــج
صحفيــة انتبهــت مؤسســاتها
إلــى أهميــة التكويــن الرقمــي،
يجــد خريــج هــذه المؤسســات
نفســه فــي وضعيــة قــوة أمــام
باقــي الطلبــة الصحفييــن الذيــن
رغــم إتقانهــم لألبجديــاتاألساســية للكتابــة الصحفيــة-
تظــل مناعتهــم ضعيفــة أمــام
التحــوالت الرقميــة التــي تزيــد من
حدتهــا طبيعــة مجــال الصحافــة
الــذي تتغيــر بنيتــه باســتمرار وال
ينقطــع ســيل مســتجداته.

ال شــك أن الثــورة الرقميــة -مــن
وجهــة نظرنــا -تظــل ســاحا ذا
حديــن ،فمهمــا كانــت الصعوبــات
التــي تطرحهــا علــى المؤسســات
ومعاهــد التكويــن الصحفــي مــن
حيــث الحاجة إلــى توفيــر مداخيل
ماليــة تغطــي بهــا نفقــات اقتناء
اآلليــات التقنيــة الحديثــة ،فإنهــا
فــي الوقــت نفســه تقــدم لهــا
فرصــة اســتثمار كبيــرة يمكــن
أن تســتغلها لتصميــم مســاقات
دراســية علــى شــبكة اإلنترنــت
ُتعنــى بمســتجدات الصحافــة
الرقميــة بشــكل خــاص ليســتفيد
منهــا طلبتهــا.

تويتــر وفيســبوك وإنســتغرام
األكثــر ولوجــا مــن قبــل القــراء
فــي اآلونــة األخيــرة بفضــل
ســهولة االســتعمال وســرعة
انتشــار األخبــار بهمــا.
أضــف إلــى ذلــك ،ضــرورة تدريــب
الطلبــة الصحفييــن علــى آليــات
التحقــق مــن األخبــار المتداولــة
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي
مــا دامــت هــذه األخيــرة أضحــت
تلعــب دورا متناميــا فــي تعبئــة
الــرأي العــام .ولنـــــــا فــي قيــام

بذلــك ،فإنهــا ستســاهم فــي
تكويــن كفــاءات صحفيــة ملمــة
بالقواعــد األساســية للمهنــة مــن
جهــة ،وقــادرة علــى التأقلــم مــع
التطــورات الرقميــة مــن جهــة
أخــرى.

سوق ال ترحم
خطــورة النقــص الــذي يعرفــه
التكويــن الصحفــي -كمــا أســلفنا
الذكــر -ال تظهــر بشــكل جلــي
إال عنــد تخــرج الطالــب ،فحينئــذ

اعتبــارا ممــا ســبق ،فــإن المزاوجــة
بيــن التجربــة النظريــة والتجربــة
العمليــة التــي تأخــذ بعيــن
االعتبــار هــذه الحقبــة الرقميــة،
أمــر مهــم فــي تكويــن الطلبــة
الصحفييــن .فالشــق النظــري
الــذي يهتــم بالقواعــد الصحفيــة
مــن جهــة ،وبأدبيــات اســتعمال
اآلليــات الرقميــة مــن جهــة أخــرى،
مهــم لتمكيــن الطلبــة مــن إنتــاج
عمــل صحفــي مهنــي يراعــي
شــروط العصــر.
والتكويــن العملــي ضــروري
الختبــار هــذه المكتســبات
والمعــارف النظريــة مــن خــال
إتاحــة الفرصــة للطلبــة مــن أجــل
التــدرب والتمكــن مــن األدوات
الرقميــة ،الــذي مــن شــأنه ضمــان
بقــاء واســتمرارية الصحفــي فــي
الســوق اإلعالميــة .ومــن دون
ذلــك ،ال يمكــن الرقــي بالتكويــن
ُ
خدمــة الرســالة
فــي بلداننــا وال
النبيلــة التــي تحملهــا مهنــة
الصحافــة.
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كليات الصحافة..
«امللجأ األخير»
هدى أبو هاشم

«معدلي لم يسمح بغير الصحافة» ..جملة قد تع ّبر بعمق عن حال تكوين الصحفيين .في األردن ما تزال
كليات ومعاهد اإلعالم غارقة في المناهج التقليدية ،غير قادرة على مواكبة التغيرات الرقمية .آلية انتقاء غير
سليمة للطلبة ،والحجر على حريتهم في التعبير ،وبيئة سياسية معادية ،تجعل مهمة تخريج صحفي جيد
صعبة وشاقة.
18

في األردن كما في الكثير من البلدان العربية ،لم تستطع
كليات الصحافة أن تدمج مساقات/مواد جديدة ،تساير العصر
التكنولوجي (تصوير :كريس جاكسون  -غيتي).
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أثبتــت التحــوالت الكبيــرة التــي
شــهدها الوطــن العربــي خــال
الســنوات التســع األخيــرة دور
اإلعــام وتأثيــره فــي إحــداث
التغييــر وإدارتــه ،وأثبتــت فــي
الوقــت ذاتــه حجــم التشــوهات
التــي ُيعانــي منهــا اإلعــام
العربــي ،وعمــق الفجــوة بيــن مــا
ُيــدّرس فــي القاعــات وبيــن مــا
هــو معمــول بــه فــي المؤسســات
اإلعالميــة.
لنحــدد زاويــة التنــاول أكثــر،
فاألحــداث األخيــرة فــي األردن مــن
مظاهــرات الــدوار الرابــع ،وإضــراب
المعلميــــــن ،وتغطيــة حملــة
االعتقاالت لنشــطاء أردنييــن ،أبرزت
هــذا التشــوه ،ورســمت عالمــة
اســتفهام كبيــرة علــى بعــض
المؤسســات الصحفيــة واإلعالميــة،
إضافــة إلــى كفــاءة مدخــات
كليــات اإلعــام ومخرجاتهــا.

جــدارا ،ومعهــد اإلعــام األردنــي.
أمــا عــن األســس التــي ترســم
الخطــوط العامــة لعمــل كليــات
اإلعــام ،فنالحــظ أن هيئــة
اعتمــاد مؤسســات التعليــم
العالــي وضعــت معاييــر االعتمــاد
لتخصصــات الصحافــة بالتعــاون
مــع كليــات وأقســام اإلعــام فــي
الجامعــات ،فنجــد أن البرنامــج
الدراســي لنيــل درجــة البكالريوس
يتكــون مــن  132ســاعة معتمــدة،
وبعــض الجامعــات تعتمــد 135
ســاعة ،إضافــة إلــى المــواد
اإلجباريــة واالختياريــة مــن حزمــة
متطلبــات الجامعــة.
كمــا تتضمــن هــذه المعاييــر
تحديــد  6ســاعات للتدريــب
الخارجــي فــي المؤسســات
اإلعالميــة ،أو تدريــب داخلــي
بالجريــدة أو اإلذاعــة الخاصــة
بالجامعــة .واليرمــوك تعــد مثــاال
علــى ذلــك.

الطويســي ،عميــد معهــد اإلعــام
األردنــي الســابق ووزيــر الثقافــة
األردنــي الحالــي ،فــإن هــذه
المعــدات متوفــرة بشــكل كبيــر
فــي كل مــن اليرمــوك ومعهــد
اإلعــام األردنــي ،فــي حيــن
تفتقــر الجامعــات األردنيــة األخــرى
إلــى بعضهــا.

آلية انتقاء
“معطوبة”
ال يتطلــب قبولــك فــي إحــدى
كليــات الصحافــة واإلعــام األردنية
ســوى المنافســة مــن خــال
معــدل امتحــان الثانويــة العامــة
(التوجيهــي) ،فــي حيــن كان
نظــام القبــول لكليــة اإلعــام
فــي جامعــة اليرمــوك منــذ
تأســيس قســم الصحافــة ،أي
منــذ الثمانينيــات وحتــى مطلــع
التســعينيات ،يجعــل اجتيــاز
المقابلة الشــخصية شــرطا أساس ًّيا
للقبــول ،ولكــن فــي منتصــف
التســعينيات ألغــي
هــذا الشــرط.

بــدأ األردن التعليــم األكاديمــي
فــي تخصــص الصحافــة عــام
واشــترطت المعاييــر األردنيــة
 ،1981عندمــا أُســس أول قســم
أن تتوفــر فــي المؤسســات
فــي
صحافــة
جامعــة اليرمــوك،
تابعــا آنــذاك
وكان ً
بــدل أن يكــون الــدرس عــن كيفيــة التحريــر اإللكترونــي ،يصبــح
لكليــة اآلداب .وفي
عــن كيفيــة كتابــة الخبــر بطريقــة تقليديــة ،بمعنــى أن يكلــف غيــــاب اختبــارات
ـول
العــام  2008تحـ ّ
الطلبــة بتحريــر أخبارهــم وتقاريرهــم تحريــ ًرا تقليد ًّيــا ،وينشــر القبــول والمقابــات
القســم إلــى كليــة
الشــخصية في عملية
بعــد ذلــك فــي وســيلة إلكترونيــة.
لإلعــام ،تشــمل
قبــول الطلبــة فــي
ثالثــة تخصصــات:
أغلـــب المؤسســات
الصحافــة ،اإلذاعــة
التعليميـــة ،والتــي
و ا لتلفز يـــــــو ن ،
ُتعنــــــى بتحديــد االســتعداد
والعالقــات العامــة واإلعــان.
التعليميــة لتخصــص الصحافــة
الشــخصي والمعرفــي ،ومــدى
واإلعــام أســتوديوهات إذاعيــة
صحفيــا،
إمكانيــة أن يصبــح الطالــب
َّ
وحتــى العــام  ،2019كان يوجــد
وتلفزيونيــة ،ومعــدات التصويــر
فتح المجــال أمام قبول أعــداد كبيرة
فــي األردن ســبع مؤسســات
الصحفــي ،وإصــدار دوريــة أو
جــدا مــن الطلبــة ،وغال ًبــا تتجــاوز
ًّ
تعليميــة حكوميــة وخاصــة ُتدّرس
صحيفــة مــن إنتــاج الطلبــة،
الجامعــات الطاقة االســتيعابية ،مما
الصحافــة ،هــي :اليرمــوك ،البتــراء،
وإذاعــة تدريبيــة ،وموقــع
يؤثــر بشــكل مباشــر علــى جــودة
الزرقاء ،الشــرق األوســط ،فيالدلفيا،
إلكترونــي ،وأرشــيف صحفــي.
البيئــة التعليمية وشــروط التحصيل
وحســب دراســة الدكتــور باســم
الدراســي.
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آلية انتقاء طلبة اإلعالم في األردن تفضي إلى تخريج جيل
ال يمتلك ثقافة عامة كافية لولوج سوق العمل.
(تصوير :محمد حامد  -رويترز).
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لــو نظرنــا إلــى مســتوى معــدالت
القبــول فــي تخصصــات اإلعــام
لعــام  2019فــي جامعــة اليرمــوك،
نجــد أن معدالتهــا متدنيــة ال
ُتنافــس معــدالت أعلــى مــن
تخصصــات أخــرى .فالصحافــة
مثـ ً
ا َتقبــل الحاصــل علــى معــدل
 ،76.1واإلذاعــة والتلفزيــون (،)79.8
والعالقــات العامــة واإلعــان

( .)73.6وبهــذه المعــدالت فــإن
الطلبــة مــن ذوي المعــدالت
المتدنيــة غيــر المهتميــن باإلعالم
وغيــر الراغبيــن فيــه ،يختارونــه
ألنــه يتناســب فــي النهايــة مــع
مجمــوع معدالتهــم فــي الثانويــة
العامــة ،وهنــا يمكــن أن نعتبــر
أن نظــام القبــول المعتمــد علــى
معــدل المرحلــة الثانويــة فقــط

عامــل مهــم فــي انخفــاض جــودة
وكفــاءة طلبــة الصحافــة واإلعالم،
حيــث ال يهتــم باســتعداد الطالــب
الشــخصي ورغبتــه الحقيقيــة
فــي أن يكــون صحف ًّيــا.
ُ
وجهــت ســؤاال بســيطا إلــى

السنة الخامسة  -شتاء 20٢٠
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مجموعــة مــن الطلبــة الجــدد
بكليــة اإلعــام فــي جامعــة
اليرمــوك .وكان الســؤال“ :لمــاذا
اختــرت اإلعــام؟” ..تنوعــت
األجوبــة ،فهنــاك مــن اختارهــا عن
وعــي وإيمــان كبيــر بــدور هــذه
المهنــة وتأثيرهــا ،وهنــاك مــن
كان مغلو ًبــا علــى أمــره ،واعتبــر
دخولــه كليــة اإلعــام تحصيــل

حاصــل ،فأجــاب“ :ال أدري ،معدلــي
لــم يســمح بغيــر اإلعــام”.
عندمــا يختــار الطالــب بإرادتــه
أو إرادة معدلــه فقــط دراســة
تخصــص اإلعــام ،وهــو غيــر
محيــط بطبيعــة هــذا التخصــص،
وغيــر مــدرك لحمــل رســالته
الكبيــرة والصعبــة ،واقتناعــه بعــد

ذلــك بمظاهــر شــكلية وســطحية
منــه ،بــل وافتخــاره بهــا ،يخــرج لنا
مجموعــة مــن الطلبــة المغروريــن
غيــر الملميــن بأســس المهنــة،
وهــذا برأيــي النــوع األخطــر مــن
الطلبــة العامليــن فــي مجــال
اإلعــام مســتقبال.
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وإذا بقــي البــاب مفتوحــا علــى
هــب ودب
مصراعيــه لــكل مــن
َّ
لدخــول كليــة اإلعــام ،وتخريــج
اآلالف منهــا ســنوًّيا دون وضــع
خطــة ممنهجــة ودراســة علميــة
لحــال الخريجيــن وكفاءتهــم
ومســتقبلهم ،فإننــا سنشــهد
انحــداًرا مســتم ًّرا في جــودة كليات
اإلعــام ومؤسســاته ،يقابلهــا
ضعــف الثقــة بهــذه الكليــات
والمؤسســات مــن قبــل المجتمــع.

“فجوة جيلية”
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تعــد لبنــة
الهيئــة التدريســية
ّ
أساســية مــن لبنــات المنظومــة
التعليميــة ككل ،فعندمــا يكــون
بعــض األســاتذة غيــر ممارســين
للمهنــة الصحفيــة ميدان ًّيــا،
والبعــض اآلخــر يفتقــد المزاوجــة
بيــن الخبــرة المهنيــة والجانــب
األكاديمــي ،وال يوجــد لــدى الكثيــر
منهــم القــدرة علــى الخــروج مــن
ســياق الكتب والمقــررات الجامعية،
فــا بــد لــكل ذلــك أن ينعكــس
علــى جــودة العمليــة التعليميــة.
إضافــة إلــى ذلــك ،ظهــرت
مؤخــ ًرا مشــكالت جديــدة
تتعلــق بالتحــوالت الراهنــة فــي
تكنولوجيــا االتصــال واإلعــام
وطــرق التدريــس وأدواتــه
وانعكاســها علــى معاييــر اختيــار
أعضــاء هيئــات التدريــس .هــذه
التحــوالت كشــفت النقــاب عــن
فجــوة جيليــة بيــن بعــض
مدرســي اإلعــام والطلبــة،
فالجيــل الجديــد ال يتقبــل هــؤالء
المدرســين ،وهــم -أي المدرســين-
ال يعملــون علــى تطويــر أنفســهم
ويعــدون الطالــب دون المســتوى.
ّ

خــال مســيرتي الجامعيــة،
الحظــت أن بعــض أعضــاء
هيئــات التدريــس المكلفيــن
بإعطــاء مســاقات متخصصــة
فــي اإللكترونيــات واســتخدام
التكنولوجيــا الحديثــة فــي التحرير
يعرضــون مــادة بعيــدة كل البعــد
عــن المتطلبــات ،فبــدل أن يكــون
الــدرس عــن كيفيــة التحريــر
اإللكترونــي ،يصبــح عــن كيفيــة
كتابــة الخبــر بطريقــة تقليديــة
بحتــة ،والمطالبــة المســتمرة
مــن الطلبــة بتقاريــر وأحاديــث
صحفيــة محــررة تقليد ًّيــا،
والتغييــر فقــط كان فــي الوســيلة
اإلعالميــة ،بمعنــى أن ُيطلــب
مــن الطلبــة تحريــر أخبارهــم
وتقاريرهــم تحريــرا تقليديــا،
وينشــر بعــد ذلــك فــي وســيلة
إلكترونيــة ،أو حتــى تقليديــة!
أثــار ذلــك ســخط الطلبــة فــي
هــذا المســاق .والســخط عــا
حتــى وصــل إلــى المصارحــة مــع
مــدرس المــادة بــأن مــا نفعلــه ال
عالقــة لــه بالمســاق األساســي،
ولــم يتغيــر شــيء ،إال تقليــل عدد
الواجبــات األســبوعية ،مــع بقــاء
آليــة تدريــس المســاق كمــا هــي.
أســتطيع أن أؤكــد هنــا أننــا كلنــا
خرجنــا مــن المســاق كمــا دخلنــاه
تمامــا ،دون أي إضافــة حقيقيــة أو
ً
اكتســاب مهــارة جديــدة.
هــذه الطريقــة التقليديــة فــي
التدريــس ،رغــم التطورات الســريعة
فــي مجــال اإلعــام ،جعلــت
الكثيــر مــن الطلبــة ينفــرون مــن
حضــور المحاضــرات ،وإن اضطــروا
ً
خوفــا من
لحضورهــا ،فيكــون ذلــك
العقــاب بالحرمــان مــن المســاق
نقــص محتمــل
الدراســي ،أو مــن
ٍ
فــي العالمــات وبالتالــي فــي
المعــدل والتقييــم النهائــي.

هنــاك معضلــة أخــرى تتصــل
بالســلطوية التــي تمنــع الطلبــة
مــن اإلدالء برأيهــم السياســي،
أو رأيهــم تجــاه قضيــة أو أزمــة
وطنيــة تعيشــها البــاد ،فتغيــب
المناقشــات الخاصــة بالقضايــا
المعاصــرة التــي نعيشــها ،وهــو
غيــاب فــي
غيــاب يصاحبــه
ٌ
ٌ
الــرأي اآلخــر وتنميــة المعرفــة
العامــة السياســية ،ليبقــى فــي
رأي واحــد هــو رأي
قاعــة الدراســة ٌ
األســتاذ ،وهــو غال ًبــا الــرأي الــذي
ُيــراد لــه أن يســود.
إذن ،يحــق لــي أن أقــول إن غيــاب
اختبــارات القبــول والمقابــات
الشــخصية فــي عمليــة قبــول
الهيئــة التدريســية ،والتــي
ُتعنــى بتحديــد اســتعداد الــكادر
التدريســي ألداء رســالة تعليــم
اإلعــام بــكل كفــاءة ،واالســتعداد
للتطويــر الدائــم والتحســين
المســتمر ومواكبــة مــا يتطلبــه
التخصــص ،أفســح المجــال أمــام
وجــود أســتاذ ضعيــف ،غيــر
موثــوق ،وغيــر مرغــوب فيــه
مــن الطلبــة ،وغيــر متفهــم
الحتياجاتهــم.

مناهج عتيقة
إن تصميــم مناهــج الصحافــة
الجيــدة هــو األســاس المتيــن
تعلمــا
لتأهيــل خريجيــن يمارســون
ً
مســتم ًّرا ،ويســعون إلــى اكتســاب
المعرفــة بالتعليــم الذاتــي
والتدريــب.
خلصــت البحــوث في كل مــن أوروبا
وأميــركا وكنــدا إلــى مجموعــة مــن
المبــادئ األساســية التــي يجــب
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أن تلتــزم بهــا المناهــج والخطــط
الدراســية فــي كليــات اإلعــام،
أهمهــا :التحســين المســتمر
للمناهــج ومواكبــة التكنولوجيــا،
والتــوازن فــي التعليــم الصحفــي
بيــن الجانــب الفلســفي والجانــب
التطبيقــي ،وتوفيــر وصــف شــامل
لــكل مــادة دراســية ومراجعتــه
فــي كل فصــل.
فــي ضــوء مراجعــة الخطــط
الدراســية للجامعــات األردنيــة
التــي تتوفــر علــى كليــات أو
أقســام لإلعــام ،نجــد أن خططها
الدراســية تلتــزم بتدريــس جميــع
الفنــون الصحفيــة ،إضافــة إلــى
الصحافــة اإللكترونيــة شــكل ًّيا،
حيــث توجــد اختالفــات فــي

جوهــر المضاميــن ،فهــي تلتــزم
فــي عــدد الســاعات المعتمــدة
للخطــة الدراســية ،ولكــن فــي
األغلــب ال يتوفــر نظــام جــودة
داخلــي يصــف المــواد بدقــة،
ويضمــن أنهــا تعكــس مســمى
المســاق الدراســي.
محدثــة،
كراســات كثيــرة غيــر
ّ
وتتضمــن معلومــات ومراجــع
الســنين،
لعشــرات
تعــود
وكراســات أخــرى تعتمــد علــى
الترجمــة أو النقــل الحرفــي مــن
مناهــج كليــات إعــام عربيــة،
خاصــة مصــر.
وفــي المســاقات التــي تــدرس
فــي أكثــر مــن شــعبة ،يظهــر
تضــارب وتناقــض بيــن كراســات

مدرســي نفــس المــادة ،ومحاولــة
كل مــدرس التأكيــد أن مــا تحتويــه
كراســته هــو الصــواب فــي
الصحافــة والمعتمــد ،ومــا دون
ذلــك غيــر صحيــح أو ضعيــف فــي
أحســن األحــوال.
ال يتعلــم الطلبــة فــي كليــات
اإلعــام مســاقات متخصصــة
فــي التنميــة الديمقراطيــة،
ويقعــون فــي تناقضــات بســبب
مــا يدرســونه عــن أهميــة حريــة
التعبيــر وحريــة اإلعــام ،وبيــن مــا
يتعاملــون بــه مــن قيــود متعــددة
ومعقــدة فــي تشــريعات وقوانيــن
تحــد مــن حريــة الصحافــة
واإلعــام.
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وجود بعض القوانين والتشريعات التي تق ّيد
حرية الصحافة و ُتضعفها ال تساعد في تعليم
الصحافة (تصوير :محمد حامد  -رويترز).
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وتنعكــس قلــة المــواد التــي تهتم
بالتاريــخ والجغرافيــا السياســية،
والمحيــط التشــريعي والقانونــي
واالقتصــادي والبيئــي واالجتماعي
للبــاد ،علــى محتــوى مشــاريع
طلبــة اإلعــام ،التــي توصــف
بأنهــا مســتهلكة ومكــررة ،وال
تضيــف إلــى الموضــوع أو الطالــب
أي جديــد.
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ومــن هنــا تبــرز أهميــة إضافــة
مــواد إلــى طلبــة اإلعــام تنمــي
الجانــب الثقافــي والمعرفــي
لديهــم ،وتزيــد مداركهــم،
وتحســن طريقتهــم فــي رؤيــة
األمــور ومحاكمتهــا ثــم الحكــم
عليهــا ،أو أخــذ موقــف معيــن
منهــا ،ال أن يكونــوا عقــوال فارغــة
يتــم تســييرها والتحكــم فيهــا.
وال يخفــى علــى أحــد ضعــف
طلبــة اإلعــام فــي اللغــة العربية
الفصحــى ،مــن حيــث التحــدث بها
بطالقــة أو التعبيــر مــن خاللهــا ،أو
حتــى الكتابــة اإلمالئيــة والنحوية،
إضافــة إلــى قلــة المــواد باللغــة
اإلنجليزيــة ،وبالتالــي عــدم ّ
تمكــن
الطــاب منهــا.
فــي هــذا الســياق ،تقــول
مارغريــت لونــي وهــي مديــرة
تحريــر مســاعدة فــي شــبكة
الصحفييــن الدولييــن“ :ربمــا يجــب
علــى الجامعــات أن ُتعيــد صياغــة
مناهجهــا التعليميــة مــن خــال
اســتقدام هيئــة تعليميــة ملمــة
بالتوجيهــات الرقميــة والمهنيــة،
ممــا يجعــل الكليــات أكثــر
ً
تكيفــا مــع االتجاهــات اإلعالميــة
الحديثــة ،خاصــة إذا مــا تميــزت
هــذه الكليــات ببعــض المرونــة
إلعــادة النظــر فــي المناهــج
بالتزامــن مــع انتشــار أدوات الســرد
القصصــي والتقنيــات الحديثــة”.

معرفــة المشــكلة والوعــي بهــا
تشــكل جــز ًءا كبيــ ًرا مــن الحــل.
اإلجابــة عــن الســؤال األول :كيــف
يمكــن لكليــة اإلعــام أن ُتخــرج
ناجحــا؟ تكــون بمراجعــة
صحف ًّيــا
ً
ودراســة كل العناصــر الســابقة
بجد ّيــة تســعى للتغييــر ورفــع
الجــودة والنوعيــة فــي تعليــم
الصحافــة ،والرغبــة الجــادة فــي
تطويــر اإلعــام مــن أساســه،
وذلــك عــن طريــق وجــود رؤيــة
وطنيــة واضحــة ،وإرادة سياســية
إلصــاح تعليــم الصحافــة.

اإلرادة السياسية أوال
غيــاب اإلرادة السياســية جــزء
مهــم ممــا تعانــي منــه كليــات
اإلعــام اليــوم ،ووجــود بعــض
القوانيــن والتشــريعات التــي
تق ّيــد حريــة الصحافــة و ُتضعفهــا
ال تســاعد فــي تعليــم اإلعــام،
إضافــة إلــى ضعــف دور نقابــة
الصحفييــن األردنيــة ،والتــي تضــع
أمــام خريجــي طلبــة الصحافــة
صعــب
واإلعــام عراقيــل كثيــرة ُت ّ
انتســابهم إليهــا.
فاإلصــاح إذا أُريــد لــه أن يكــون،
يبــدأ بــاإلرادة السياســية ،وتعديــل
القوانيــن ،وقــوة النقابــة ،وال بــد
لــكل ذلك فــي النهايــة أن ينعكس
علــى إصــاح كليــات وأقســام
اإلعــام فــي الجامعــات األردنيــة
ومتتابعــا ،يشــمل
إصالحــا جذر ًّيــا
ً
ً
كل التحديــات التــي ذكرتهــا ً
آنفــا
ويذلــل كل العراقيــل أمامهــا.
وتكــون أولــى خطــوات اإلصــاح
بإلغــاء نظــام القبــول المعتمــد

علــى معــدل الثانويــة العامــة
فقــط ،وإحــال نظــام جديــد
يعمــل علــى “فلتــرة” مــن
يســتحق دراســة التخصــص ،برفــع
معــدالت القبــول فــي كليــات
وأقســام اإلعــام ،و ُيحســب لمعدل
الطالــب  %50مــن أســاس القبــول،
أمــا الـــ  %50األخــرى ف ُتحســب
لالختبــار وإجــراء مقابلــة شــخصية
مــع الطالــب الراغــب فــي دراســة
التخصــص ،تحـــــدد “الطمــوح،
والرغبــة ،والثقافــة العامــة ،وحــب
المعرفــة ،والقــدرات التحريريــة
والتحليليــة ”..لمعرفــة رغبتــه
الجــادة فــي أن يكــون صحف ًّيــا.
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واإلصــاح يتضمــن -برأيــي -إعــادة
النظــر فــي معاييــر اختيــار
الهيئــات التدريســية ،فغالبــا
ـدا أدنــى
الجامعــات ال تشــترط حـ ًّ
لمؤهــات المدرســين ،باســتثناء
شــهادة الدكتــوراه فــي المجــال
المطلــوب ،وال تختبــر قدراتهــم،
وال تراقــب جــودة أدائهــم وال مــدى
تحديــث معارفهــم ومهاراتهــم
بمــا يالئــم التطــور المســتمر فــي
مجــال اإلعــام.
ال بــد كذلــك مــن تعديــل الخطــط
والمناهــج الدراســية لتخصــص
الصحافــة ،وجعلهــا متوازنــة بيــن
النظــري والتطبيقــي ،وتحديثهــا

باســتمرار لمواكبــة التطــور الكبيــر
والســريع الحاصــل فــي مجــال
اإلعــام ،إضافــة إلــى التركيــز
علــى تدريــس اللغتيــن العربيــة
واإلنجليزيــة لطلبــة اإلعــام ،وإقــرار
مناهــج أخــرى متعلقــة بالتاريــخ
والجغرافيــــا والثقافــة العامــة،
وضمــان جــودة التدريــب الميدانــي
المقــرر فــي الخطــة الدراســية.
وأخيــ ًرا ،ينبغــي أن تتوفــر
البيئــة الجامعيــة المناســبة
إلعــداد وتأهيــل جيد ْيــن لطلبــة
اإلعــام ،وذلــك بتوفيــر المعــدات
الالزمــة والتجهيــزات الضروريــة،
مــن أســـــتديوهات تلفزيونيــة
وإذاعيــة ،وجريــدة وإذاعــة تدريبيــة،

ومعــدات التصويـــــر الصحفــي،
ومواقــع إلكترونيــة ،ومختبــر للتحرير
الصحفــي.
بعدهــا ،يمكــن لنــا أن ننظــر إلــى
إعالمنــا بفخــر ،ونقــول :نعــم
بهــذا اســتطاعت كليــات اإلعــام
أن ُتخــرج صحفييــن ناجحيــن،
مدركيــن للمهنــة ،عارفيــن بهــا،
ظهورهــم قويــة لحمــل رســالتها،
ونفوســهم كبيــرة الســتيعاب
أخالقياتهــا ،عقولهــم ن ّيــرة،
وأقالمهــم حــ ّرة ،قــادة للــرأي
العــام ،وممثلــون عــن الشــعب،
وعــن الوطــن أجمــع.
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الخلفية التقليدية لبعض األساتذة واعتمادهم
على مراجع قديمة ،ال يستوعب تحوالت اإلعالم
الرقمي (تصوير :لينا مصري  -رويترز).
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أساتذة الصحافة..
«فاقد الشيء ال يعطيه»
صالح الدين كريمي

ّ
يشكل األستاذ ركنا رئيسيا في عملية تكوين صحفي قادر على ولوج سوق العمل .لكن بعضهم لم يتخلص
من «استبداده» داخل القسم الدراسي ،لتنشأ عالقة «صارمة» ال تساعد على التعلم .كما أن بعضهم ال يتوفر
على المناهج الحديثة في التدريس .كيف ينظر الطلبة إلى أساتذتهم؟ وما تقييمهم للمناهج التي يدرسون
بها؟ وما الذي يحتاجه الطلبة للتمكن من المهارات الصحفية الحديثة؟
26

يعــود تاريــخ تأســيس معهــد
الصحافــة وعلــوم األخبــار فــي
تونــس إلــى العــام  ،1967وهــو
مــا يعنــي أن عمــره تجــاوز نصــف
قــرن .ويهــدف المعهــد إلــى
تكويــن الصحفييــن والمختصيــن
فــي علــوم األخبــار واالتصــال
واإلســهام فــي إثــراء البحــث
فــي مجــال الصحافــة واالتصــال،
بمهــام ونشــاطات
والقيــام
ّ
أخــرى تــوكل إليــه وتكــون ذات
تخصصــه ،وذلــك
عالقــة بمجــاالت
ّ
مؤسســات وهيئــات
بالتعــاون مــع ّ
وطنيــة أو إقليميــة أو دوليــة.
تمــت هيكلــة المعهــد
ولذلــكّ ،
علــى أســاس إدارة ومجلــس
علمــي وثالثــة أقســام هــي:
قســم التكويــن األساســي ،قســم
الصحافــة واالتصــال ،وقســم
التر ّبصــات (التدريــب).

ويتشــكل المعهــد اآلن مــن
ثــاث إجــازات تــدرس بعــد
اجتيــاز الشــهادة الثانويــة وإتمــام
اختبــار الدخــول بنجــاح ،وهــي
اإلجــازة األساســية فــي علــوم
اإلعــام ،واالتصــال فــي الصحافــة،
واالتصــال.
تختلــف اإلجــازات واالختصاصــات
لكــن الهــدف واحــد هــو تمكيــن
الطــاب مــن أبجديــات وأساســيات
العمــل الصحفــي وتلقينهــم
علــوم اإلعــام واالتصــال.
غيــر أن القطــاع اإلعالمــي فــي
تونــس يعانــي الكثيــر مــن
الصعوبــات التــي انعكســت علــى
الظــروف المهنيــة للصحفييــن
ووضعيتهــم االجتماعيــة ،وال
يمكــن اإلنــكار أن هــذه الوضعيــة
وجــدت لهــا صــدى لــدى الطالــب

الــذي يســيطر عليــه التفكيــر حول
مســتقبله المهنــي ،خاصــة أمــام
انتشــار مراكــز التدريــب الخاصــة
التــي وصفتهــا مديــرة المعهــد
فــي وقــت ســابق بأنهــا «دكاكيــن
صحفيــة خاصــة» تشــبه األخبــار
الســريعة التــي تســتهلك التكوين
بســرعة ،لكنهــا دون جــودة أو
نجاعــة.
فــي هــذا اإلطــار ،آثرنــا أن نطــرح
الســؤال علــى طلبــة الصحافة كي
نســتقرئ وجهــات نظرهــم حــول
طــرق ومناهــج التدريــس ،ورؤيتهم
لتكويــن الطالــب الصحفــي .وقــد
اخترنــا أن نقــوم بذلــك حتــى
نعــرف بدقــة حاجياتهــم ،بــدل
االكتفــاء بالتحليــل.
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التكنولوجيا تتطور بسرعة قطار ،والتكوين يسير
بسرعة حافلة (تصوير :زبير سوسي  -رويترز).

األستاذ أوال وأخيرا
يقــول ممثــل الطلبــة الواثــق
بــاهلل شــاكير إن «الصحافــة
تختلــف عــن غيرهــا مــن المجــاالت
والنظــم ،وال تقــوم علــى التلقيــن
وال علــى اســتعراض العضــات
وســرد اإلنجــازات والمحاســن
وعمليــة
الطلبــة،
علــى
تدريســها تســتوجب أســاليب
مختلفــة ومغايــرة لغيرهــا مــن
النظــم ،واألســاتذة فــي المعهــد
مختلفــون فــي طــرق تدريســهم
للمــواد ،فيهــم مــن يتعامــل مــع
الطلبــة كأصدقــاء أو زمــاء ويكــون
التدريــس والتعامــل خطيــا بــا
حواجــز أو تعقيدات ،وهــو النموذج
الــذي يحبـ ّ
ـذه الطلبــة ألنــه ييســر
عمليــة التعلــم ،لكــن لألســف
نجــد ثلــة أخــرى مــن األســاتذة
يســتصغرون الطلبــة ويهــزؤون

مــن إمكانياتهــم ،ويكــون التواصــل
يصعــب التعلــم».
عموديــا
ّ

أمــا بالنســبة لمــدى جاهزيــة
الطلبــة لســوق العمــل ،فــإن
«األمــر نســبي ألن التكويــن

المعهــد وحــده ليــس كافيــا لتكويــن صحفــي جيــد ،بقــدر مــا
هــو بحاجــة إلــى نــوع مــن العصاميــة لتنميــة قدراتــه الثقافيــة،

ومتابعــة الشــأن السياســي.

ويضيــف «ال نتحــدث هنــا عــن
الكفــاءة أو االجتهــاد الــذي يبذلــه
األســاتذة بقــدر مــا نتحــدث
عــن األســاليب والطــرق ،ال ســيما
ونحــن فــي معهــد الصحافــة
واالتصــال ،لــذا فــإن التواصــل مــع
جــدا
المتعلميــن يبقــى هامــا
ًّ
لضمــان سالســة التعليــم ووصــول
المعلومة ورســوخها لــدى صحفيي
المستقبل».

األكاديمــي فــي المعهــد يبقــى
نظريــا إلــى حــد كبيــر ،ورغــم
ســعي اإلدارة إلــى توفيــر تدريبــات
مهنيــة للطلبــة فإنهــا -حســب
الكثيريــن -غيــر كافيــة لكونهــا
موســمية وقصيــرة وغيــر منظمــة،
وعليــه فــإن طالــب الصحافــة
مطالــب بصفــة فرديــة بالبحــث
الدائــم عــن فــرص التدريــب
والتكويــن والعمــل فــي مختلــف
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لكــن المعهــد وحــده فــي نظــر
نصــر الديــن ليــس كافيــا لتكويــن
صحفــي جيــد ،بقــدر مــا هــو
بحاجــة إلــى نــوع مــن العصاميــة،
مــن خــال تنميــة قدراتــه
الثقافيــة ،ومتابعــة الشــأن
السياســي المحلــي والعالمــي
والرياضــي ،والبحــث عــن تربصــات
وتدريبــات إمــا فــي تونــس أو
خارجهــا.
وضعية اإلعالم التونسي انعكست بشكل مباشر على
تدريس الصحافة في المعاهد والكليات (تصوير :زبير
سوسي  -رويترز).
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الحوامــل اإلعالميــة ،بالتــوازي
مــع التكويــن األكاديمــي الــذي
يتلقــاه داخــل أســوار المعهــد،
ليكــون أكثــر جاهزيــة لســوق
العمــل التــي باتــت الفــرص فيهــا
ّ
تفتــك حســب
شــحيحة ،وربمــا
معاييــر كثيــرة منهــا الكفــاءة
التــي تقتضــي تكوينــا علميــا
صلبــا تدعمــه التجربــة المهنيــة
والتدريــب الميدانــي».
محمــد بالســعيدي (صحفــي
حاصــل علــى اإلجــازة فــي
الصحافــة ،وحاليــا طالــب ســنة
أولــى ماجســتير مهنــي فــي
االتصــال الســمعي البصــري) يؤكــد
أنــه «إذا تعامــل األســتاذ والطالــب
كزمــاء ،فاألكيــد أن لألمــر
إيجابيــات وســلبيات ،وهــو األمــر
الــذي يختلــف حســب طبيعــة
األســاتذة بيــن مــن يفضــل
الطريقــة العموديــة الصرفــة
وبيــن مــن يؤثــر أن تبقــى العالقة
أفقيــة مــن أجــل تحصيــل جيــد».
أمــا نصــر الديــن حميــدة ،طالــب
ســنة ثانيــة مــن اإلجــازة فــي
االتصــال ،فيقــول إنــه فــي

معهــد الصحافــة وعلــوم األخبــار
“تتداخــل العالقــات بيــن الطالــب
واألســتاذ كــي تنهــض بشــكل
عمــودي ويحافــظ األســتاذ طابعــه
التعليمــي الصــرف ،أي أن مــا يجمع
كال الطرفيــن مجــرد درس تختلــف
فيــه تقنيــات التدريــس والــدرس
واحــد ،فــي حيــن يبقــى الطالــب
فــي دور المتقبــل الفاعــل .وفــي
شــكل آخــر للعالقــة الجامعــة بين
الطالــب واألســتاذ ،تطالعنــا تلــك
العالقــة األفقيــة التــي يتجــاوز
فيهــا األســتاذ طابعــه التعليمــي
لتصبــح نظرتــه للطالــب علــى أنــه
زميــل ،فتختلــف بذلــك طريقــة
التدريــس عبــر إشــراك الطلبــة
أكثــر فــي الــدرس .بــل قــد يصــل
األمــر إلــى إنتــاج الــدرس مــن
قبــل الطلبــة أنفســهم» .أمــا
بخصــوص المــواد المدرســة ،فإنــه
تمعنــا قليــا فــي مضامينهــا
«لــو ّ
لوجدنــا أنهــا تحتــاج إلــى مراجعة
جذريــة ،إذ أغلبهــا نظريــة بينمــا
المــواد التطبيقيــة قليلــة مــع
أننــا نعلــم مــدى قدرتهــا علــى
تشــكيل وتجهيــز الطالــب لســوق
العمــل».

وتــرى هالــة جبــري (طالبــة ســنة
ثانيــة ماجســتير مهنــي فــي
االتصــال السياســي) أن «العالقــة
بيــن أســتاذ الصحافــة وطالبــه
هــي عالقــة زمالــة تتجــاوز
الرؤيــة الكالســيكية ،ألن الدراســة
بالمعهــد تحتــاج إلــى التجديــد
لمواكبــة العصــر ،خاصــة عصــر
الرقمنــة ،وهــو مــا يطــرح ضــرورة
تدريــب الطلبــة علــى الصحافــة
اإللكترونيــة وصحافــة الهاتــف
النقــال ،حتــى يتماشــى منهــج
التدريــس مــع متطلبــات ســوق
العمــل».
كمــا أن بســام ســالم العمــري
(طالــب ســنة ثالثــة مــن اإلجــازة
فــي علــوم اإلعــام واالتصــال
بالمعهــد) يــرى أن «المنهجية هي
التــي تخلــق التفاعــل بيــن الطلبة
واألســتاذ ،وتجعــل الطلبــة يبــدون
رأيهــم ونقدهــم وتفتح النقاشــات
بــكل حريــة ،فبعــض األســاتذة
ينهجــون سياســة بضاعتكــم
ردت إليكــم ،وبطبيعــة الحــال
فهــي طريقــة غيــر محبــذة مــن
الطلبــة نظــرا لمحدوديــة ونجاعــة
فوائدهــا ،وهــو مــا يبيــن ضــرورة
التكثيــف مــن الجانــب التطبيقــي
ألنــه يجعلــك فــي صلــب الميــدان،
متكونــا».
ويخلــق منــك صحفيــا
ّ
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القسم شيء
والسوق شيء آخر
ويضيــف العمــري أن التكويــن
يعانــي مــن نقائــص كثيــرة منهــا
«المعــدات التقنيــة ،وحتــى
جــداول األوقــات تكــون أحيانــا غير
مناســبة لطالــب يــدرس الصحافــة،
إذ ينبغــي أن يعطــى لــه هامــش
مــن يومــه ليســخره للذهــاب إلــى
الملتقيــات والنــدوات بينمــا هــو
فــي المعهــد يــدرس مــن الثامنــة
والنصــف صباحــا إلــى الرابعــة أو
الخامســة مســاء».
قــد ال يختلــف األمــر كثيــرا فــي
مرحلــة الماجســتير ،حيــث تقــول
إشــراق المــؤدب (طالبــة ســنة
أولــى ماجســتير بحــث فــي
علــوم اإلعــام واالتصــال) «ممــا
ال شــك فيــه أن أســاتذة معهــد

الصحافــة مــن خيــرة األســاتذة
فــي مجــال اإلعــام واالتصــال،
فهــم متشــبعون تمامــا بقواعــده
األساســية لتلقيــن الــدروس،
وجلهــم لديهــم مســتوى رفيــع
مــن الــزاد المعرفــي ّ
يمكنهــم مــن
النجــاح فــي عمليــة التعليــم،
لكــن المشــكل برأيــي يكمــن
فــي المضمــون المقــدم الــذي ال
يواكــب التطــورات الحاصلــة فــي
مجــال اإلعــام .وثمــة أمــر آخــر
غايــة فــي األهميــة ،يتمثــل فــي
أن المؤسســات اإلعالميــة دائمــا
مــا تطلــب أن ينســى الطالــب مــا
تلقنــه فــي المعهــد ليســتطيع
التعامــل مــع ســوق العمــل”.
فــي الســياق نفســه ،تقــول ســوار
بــن حميــدة الصحفيــة المتخرجــة
حديثــا مــن المعهــد والحاصلــة
علــى إجــازة فــي الصحافــة،
وتعمــل حاليــا فــي إذاعــة محليــة

رغم أن وسائل التواصل االجتماعي في تونس ساهمت بقسط كبير
في الثورة على نظام بن علي ،إال أن كليات الصحافة ما تزال عاجزة
عن استيعاب هذا التحول (تصوير :كريستوفر فورلونج  -غيتي).

بمحافظــة سوســة في تونــس ،إن
«معهــد الصحافــة هــو المدرســة
األولــى لإلعــام ،وأساســيات
العمــل الصحفــي وأخالقيــات
المهنــة ال تكتســب إال مــن أســاتذة
المعهــد ،ولكــن مــا أعيبــه هــو
نظــام التعليــم وبعــض المــواد
وطــرق تدريســها النمطيــة أو غيــر
المنســجمة مــع ســوق العمــل،
علــى غــرار المــواد التطبيقيــة.
وكثــرة النظريــات والمعلومــات
تجعــل الطالــب يمــل مــن المنهــج،
فضــا عــن أن المطلــوب اليــوم
هــو العمــل أكثــر علــى الجانــب
التطبيقــي حتــى يكــون الطالــب
جاهــزا للعمــل ،ولذلــك فــإن
التربصــات والتجربــة تخلــق
الموازنــة بيــن مــا تتعلمــه فــي
المعهــد وهــو األساســي وبيــن
المهنــي فــي ســوق العمــل».
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الرقابة
الذاتية..
«األنا األىلع
الصحفي»
30

محمد أحداد

حينما انتهيت من كتابة المقال ،قلت ال بد أنه يحتاج إلى
مراجعة ،ألكتشف أني -وبدون وعي -مارست رقابة ذاتية شديدة،
وتساءلت :كيف اقتبست الحالة األردنية في انتقاد الحكومة بدل
رئيس الدولة ،رغم أني أتوفر على أمثلة مغربية ال تكاد تحصى
أكثر تعبيرا وداللة؟ وكيف لم أحك عن تجربة شخصية في تغطية
احتجاجات الريف المغربي ،عندما ساهمت لحظة الغضب الجماعي
في تقييد حريتي في نقل الحقيقة (خاصة أني ابن المنطقة)..
ّ
وشذبته قليال محاورا نفسي :هذه هي الرقابة
عدت إلى النص،
الذاتية.
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حتى في البلدان التي توصف بأنها ديمقراطية ومتقدمة ،يتعرض
الصحافيون لضغوط المعلنين والتوجهات السياسية ومضايقات أجهزة
األمن (تصوير :دينيس باليبوس  -رويترز).
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داخــل غــرف التحريــر ،ليســت األنظمــة وحدهــا مــن تســتثمر فــي الخــوف،
أو تصــادر الحــق فــي التعبيــر.

فــي العــام  ،2015صعــد مديــر
شــركة االتصــاالت “أوريــدو” فــي
الجزائــر علــى المنصــة وخاطــب
ثلــة مــن الصحفييــن المدعويــن:
“بعــد اليــوم ،لــن تســتفيد وســائل
اإلعــام التــي تهاجــم النظــام أو
تــروج لخطابــات مناهضــة للدولــة
مــن اإلعالنــات”.
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وفــي العــام  ،2018بينمــا كانــت
المقاطعة الشــعبية تكبد شــركات
كبــرى فــي المغــرب خســائر
قياســية ،وكانــت وســائل التواصــل
االجتماعــي تقــود حملــة غيــر
مســبوقة لالمتنــاع عــن الشــراء،
كانــت الكثيــر مــن وســائل اإلعــام
المؤثــرة تتعامــل مــع حــدث أعــاد
ترتيــب الخريطــة السياســية
المغربيــة ،وأثــار نقاشــا حساســا
حــول تشــابك القــرار السياســي
بلوبيــات االقتصاد ،بمنطق “شــاهد
ماشــافش حاجــة”.
وحينمــا أرســل رئيــس الــوزراء
اإلســباني الســابق خوســي ماريــا
أثنــار زوارق وطائــرات حربيــة لطرد
جنــود مغاربــة مــن جزيــرة يزعــم
أنهــا فــي ملكيــة بلــده ،كتبــت
المؤرخــة اإلســبانية ماريــا روســا ردا
طويــا ،ضمنتــه شــواهد تاريخيــة
تبيــن أن جزيــرة “ليلــى” -محــل
النــزاع -مغربيــة ،ثــم بعثتــه إلــى
جريــدة “إلباييــس” المؤثــرة فــي
القــرار السياســي واالقتصــادي،
ليصــادر داخــل قاعــة التحريــر.
َ
شــرح صحفــي مــن الجريــدة فيمــا

بعــد أن الرقابــة الذاتيــة والخــوف
مــن المــزاج العــام ،حج َبــا المقــال.
داخــل قاعــات التحريــر ،ليســت
األنظمــة وحدهــا مــن تســتثمر
فــي الخــوف ،أو تصــادر الحــق
فــي التعبيــر ،وترســم الحــدود،
بــل إن المعلنيــن ،والشــعور العــام،
والتقاليــد ،واألعــراف ،والديــن،
والعالقــات الخاصــة للصحفييــن
مــع رجــال السياســة ،كل هــؤالء
يمارســون تأثيــرا بالغــا علــى
عمــل الصحفييــن ،والنتيجــة
تختصرهــا منظمــة “مراســلون
بــا حــدود” فــي تقاريرهــا
األخيــرة :ازدهــار الرقابــة الذاتيــة
حتــى داخــل البلــدان العريقــة
فــي الديمقراطيــة داخــل فضــاء
االتحــاد األوروبــي.

في أوروبا أيضا
حولــت أحــزاب اليســار واليميــن
ّ
البرلمــان األوروبــي إلــى جلســات
مرافعــة مفتوحــة امتــدت لشــهور،
وهــي تعــرض مضاميــن تقريــر
حــاد ( )1بعنــوان “صحفيــون تحــت
الضغــوط ..الخــوف والتدخــل
والرقابــة الذاتيــة” ،يتحــدث عــن
األســاليب الجديــدة التــي تلجــأ
إليهــا الحكومــات للجــم حريــة
التعبيــر.
يشـ ّ
ـكل العنف المعنــوي واللفظي،
والتحقيقــات ،وترهيــب الشــرطة،

والضغوطــات النفســية المســتمرة،
واألجــور الزهيــدة ،والتهديــد
بالمالحقــات القضائيــة ،الئحــة
طويلــة مــأت الصحيفــة الســوداء
بطــرق خشــنة ُتســتعمل فــي
قمــع الصحفييــن ،وترســخ الشــعور
بالرقابــة الذاتيــة واالستشــعار
القبلــي للمحاســبة أو المحاكمــة.
بإيجــاز شــديد ،قــال التقريــر إن
بعــض الصحفييــن المســتجوبين
وصلــوا إلــى درجــة االكتئــاب
والخــوف الشــديد ،وع ّبــر جــزء
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منهــم بشــكل صريــح جــدا عــن
التفكيــر فــي تغييــر الحرفــة
أمــام ارتفــاع المتابعــات األمنيــة
والقضائيــة.
التقريــر هــز األوســاط السياســية
وصــار موجهــا ليــس فقــط إلــى
قضايــا اإلعــام ،بــل دفــع زعمــاء
االتحــاد إلــى إدراجــه ضمــن
جــدول أعمــال اجتمــاع القمــة
األوروبيــة لعــام  .2017وفــي ثنايــا
هــذا النقــاش ،أثيــرت قضيــة

خطــوط التمــاس بيــن الصحفــي
والسياســي ،وأيــن تبــدأ الحريــة
وأيــن تنتهــي “هيبــة الدولــة”
التــي أصبحــت غطــاء لشــرعنة
الرقابــة علــى الصحافــة.
باســم محاربــة اإلرهــاب وحمايــة
األمــن القومــي ،حاصــرت دول مثل
بلجيــكا وفرنســا حريــة التعبيــر،
وأشــاعت الخــوف فــي نفــوس
الصحفييــن ،وتدخلــت بوســائل
مختلفــة لمنــع صياغــة أخبــار أو

تحقيقــات صحفيــة عــن القصــة
الحقيقيــة لهــروب “صــاح عبــد
الســام” أحــد المتهميــن فــي
قضيــة تفجيــرات باريــس عــام
 ،2015رغــم أنــه اجتــاز حواجــز
أمنيــة قبــل وصولــه إلــى حــي
“مولمبيــك” فــي بروكســل.
لــم تعــد الــدول وأجهزتهــا بحاجة
إلــى التدخــل المباشــر فــي قاعات
التحريــر للحجــز علــى المــواد التــي
تــرى أنهــا تمــس األمــن القومــي،
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يقول مثل فرنسي إن «الحرية هي أن تقول كل شيء شريطة أال
تزعج المعلنين» (تصوير :روس كينيرد  -غيتي).
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ّ
تشــكل لديهــا وعــي ال
فقــد
يتزعــزع بــأن المــزاج العــام ،وإعالن
حالــة االســتنفار األمنــي ،وطغيــان
الصــورة األمنيــة فــي التلفزيــون،
ســتردع الصحفييــن ،وســيتحرك
األنــا األعلــى ،ممــا يفضــي إلــى
طمــس الكثيــر مــن الحقائــق،
مثــل اعتقــال أشــخاص أبريــاء،

جماعــي مــع انتهــاكات حقــوق
اإلنســان ،وإحــداث شــرخ فــي
وظيفتــه الكالســيكية باعتبــاره
قــوة مضــادة للســلطات األخــرى.

اإلعــام وكالــة إعالنيــة فاقــدة
للحــس النقــدي ،ترضــى بالدعــم
الســخي ،وتطمئــن للخطــوط
المرســومة بعنايــة شــديدة.

اإلعالنــات ..ال تعــض
صاحــب اللقمــة

رأس المــال جبــان فــي مبــادئ
االقتصــاد الرأســمالي ،يبحــث عــن
الربــح بالقانــون أو “باالحتيــال”
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الرقابة الذاتية على عمل الصحافيين ،ال تتعلق فقط بسطوة األنظمة بل أيضا بتقاليد
المجتمع وأعرافه ،وتحكم مسؤولي التحرير والمالك (تصوير :عابد كاتب  -غيتي).

والتوقيــف العشــوائي ،والتحقيــق
دون ســند قانونــي.
هــذه الحقائــق ظهرت على شــكل
قصــص صحفيــة فيمــا بعــد ،لكنها
صــارت دون تأثيــر علــى األحــداث،
لذلك فــإن وظيفــة الرقابــة الذاتية
تتجــاوز إقبــار الحقائــق أو التصــرف
فيهــا ،إلــى خلــق حالــة تطبيــع

“الحريــة هــي أن تقــول كل شــيء
شــريطة أال تزعــج المعلنيــن”..
مثــل فرنســي يبــدو أنــه يع ّبــر
بجــاء عــن تحكــم المعلنيــن فــي
الصحافــة .ومــا صــرح بــه مديــر
شــركة “أوريــدو” يختــزل ذهنيــة
ســائدة تريــد أن تجعــل الصحفــي
وســيلة تســويقية ،ومــن وســائل

عليــه .أمــا الصحفــي فوظيفتــه
البحــث عــن الحقائــق ،وضمــان
الحــق فــي الوصــول إلــى
المعلومــة .إنهمــا فــي األخيــر
رغبتــان متعارضتــان ،تنتهيــان
إمــا بتدخــل مديــري النشــر الذيــن
يتصرفــون مثــل ُمــاك ،وإمــا بتمرد
الصحفييــن تمامــا كمــا وقــع داخل
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التلفزيــون اإلســباني ( )2حيــث
توقــف الصحفيــون عــن العمــل
بعــد ضغــوط شــديدة جــدا
مارســتها الشــركات الكبــرى لتبنــي
تغطيــة متحيــزة لمظاهــرات
كتالونيــا المطالبــة بانفصــال
اإلقليــم عــن مدريــد.
وال تعوزنــا األمثلــة مــن كل
قــارات العالــم حــول تدخــل
رجــال األعمــال فــي قاعــات
التحريــر ،لكــن الــذي يقيــد حريــة
الصحفييــن يتعــدى مبــدأ “رأس
المــال جبــان” ،إلــى جعلــه وســيلة
لتأديــب وســائل اإلعــام المزعجــة
التــي ال تلتــزم بالخــط التحريــري
للــدول .وعلــى هــذا األســاس،
تتدخــل الحكومــات لــدى الشــركات
لســد منافــذ اإلشــهار/اإلعالن
عليهــا ،فقــط ألنهــا خرجــت عــن
مســار “اإلجمــاع”.
قــد تكــون تجــارب الدعــم العمومي
للصحــف والمواقــع اإللكترونيــة
أداة توظفهــا الحكومــات لضمــان
قــدر أكبــر مــن اســتقاللية الصحــف
عــن الســلطة االقتصاديــة ،لكــن
ســرعان مــا يتحــول ميــزان القــوى
لصالــح الســلطة السياســية .وإذا
كانــت بعــض الــدول ال تأخــذ بعيــن
االعتبــار الخطــوط التحريريــة فــي
دعمهــا للصحــف ،كمــا هــو الشــأن
بالنســبة للمغــرب الــذي يعتمــد
باألســاس علــى معاييــر تقنيــة
تهــم الســحب وحجــم االنتشــار
( ،)3إذ تســتفيد جرائــد تمتلــك
مواقــف مضــادة للدولــة مــن الدعم
الســنوي ،فــإن دوال أخــرى فــي
أوروبــا الشــرقية -مثــا -تنظــر إليه
مثــل مكافــأة للصحفييــن الذيــن
يخدمــون أجندتهــا ،وتمنعــه عــن
صحــف أخــرى لتتركهــا تواجه شــبح
المــوت ببــطء ألنهــا معارضــة.

ومهمــا كان النمــوذج االقتصــادي
لوســائل اإلعــام ناجحــا وفعــاال،
فــإن غيــاب اإلعالنات ،وشــح الدعم
العمومــي الــذي باتــت دول كبــرى
تلجــأ إليــه ،ســيفضي فــي نهايــة
المطــاف إلــى إغالقهــا بشــكل
نهائــي ،وهــو مــا جعــل حكومــات
كثيــرة مقتنعــة بأنــه بــدل الرقابة
األمنيــة المشــددة علــى المضامين
الصحفيــة ،ينبغــي فقــط تطويــر
غريــزة الرقابــة الذاتيــة ،وأصبحــت
اإلعالنــات -تبعــا لذلــك -إحــدى
الوســائل األكثــر نجاعــة.

أساليب جديدة
وفــي أذربيجــان ،ابتدعــت
الســلطات أســاليب جديــدة فــي
قمــع الصحفييــن باعتقــال أفــراد
مــن عائالتهــم وتلفيــق تهــم
وهميــة كالتهــرب الضريبــي أو
إهانــة موظفيــن أثنــاء تأديتهــم
لعملهــم ،وبهــذا ينمــو األنــا
األعلــى الصحفــي أكثــر فأكثــر.
وليســت أذربيجــان وحدهــا
مــن تفعــل ذلــك ،وفــق تقاريــر
متواتــرة ،فالصيــن وكوبــا تقومــان
بنفــس الشــيء ،بحيــث تمتــد
القبضــة األمنيــة إلــى التضييــق
علــى عائــات بكاملهــا لتطويــع
ا لصحفييــن .
أمــا حين تعجــز الدول عــن تدجين
الصحفييــن ،وحيــن يخفــق رأس
المــال فــي إعادتهــم إلــى حظيــرة
الطاعــة ،تنتقــل إلــى مرحلــة
اســتهداف حياتهــم الخاصــة عــن
طريــق نشــر أخبــار علــى وســائل
إعــام تابعــة لهــا تنبــش فــي
حميمياتهــم :صــور قديمــة مــع
فتيــات هنــا ،وأخــرى وهــو يعاقــر

الخمــر هنــاك ،أو التعســف فــي
تأويــل كتابــات ليظهــر كأنــه
يعــادي الديــن ويلحــد فــي اهلل ،أو
فبركــة فيديوهــات تزعــم وجــود
ممارســات فاضحــة ،أو فــي أقصــى
الحــاالت االعتقــال بدعــوى القيــام
بممارســات خــارج القانــون (الســكر
العلنــي ،اإلجهــاض.)..
حــدث ذلــك فــي أكثــر مــن دولــة،
خاصــة فــي الــدول العربيــة،
فهــا هــي وســائل اإلعــام
المصريــة المواليــة للسيســي ال
تكتفــي فقــط بتشــويه ســمعة
المعارضيــن السياســيين ،وإنمــا
تســعى إلــى القتــل الرمــزي
للصحفييــن المنتقديــن للرئيــس،
بإثــارة قضايــا مــن حياتهــم
الخاصــة علــى التلفزيــون وعلــى
وســائل التواصــل االجتماعــي.
وفــي أغســطس/آب الماضــي،
نشــرت “نيويــورك تايمــز” تقريــرا
مطــوال ( )4يفضــح كيــف أن
التشــويه والنبــش فــي حيــاة
الصحفييــن بغيــة ردعهــم ليــس
اختصاصــا حصريــا لألنظمــة
الدكتاتوريــة .وتحــدث التقريــر
عــن اســتهداف فريــق دونالــد
ترامــب لصحفييــن مــن “واشــنطن
بوســت” و”نيويــورك تايمــز”
و”ســي.أن.أن” ،بالتنقيــب فــي
تاريخهــم علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي ،و اجتــزاء تدوينــات
مــن ســياقها .كمــا أن مستشــارا
غيــر رســمي البــن ترامــب ،قــال
بمــا ال يــدع أي مجــال للتأويــل إن
“نيويــورك تايمــز واهمــة إذا رأت
أنهــا ســتحل المشــكلة ..نحــن
قــادرون علــى فضــح صحفييهــا
المتعصبيــن”.
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وال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال،
أن نلقــي كل اللــوم علــى األنظمة
فــي قضيــة تشــويه ســمعة
الصحفييــن ،ففــي االحتجاجــات
التــي عرفهــا الريــف المغربــي
خــال الســنوات الماضيــة مثــا،
وجــدت نفســي علــى هيئــة
“عميــل للدولــة” ،ثــم اكتشــفت
أنــي أتوفــر علــى ممتلــكات
عقاريــة فارهــة ،و اســتفدت مــن
امتيــازات .كنــت أتمنــى لــو كنــت
أمتلــك ولــو جــزءا يســيرا منهــا
فقــط ،ثــم تلقــى نفســك وقــد
صــرت محرضــا علــى االحتجــاج،
وتحفــل صفحتــك الفيســبوكية
بالتعليقــات الجارحــة بأنــك تزعــزع
أركان الدولــة.
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أصحــاب تلــك التعليقــات مواطنون
عاديــون ،ال عالقــة لهــم بالدولــة
وال باألنظمــة (دون تعميــم) ،وال
يقيمــون التمايــز بيــن الصحفــي
والمناضــل ،وبيــن نقــل الحقائــق
والتضخيــم ،وبيــن التهويــل والبتــر
والحــذف .والــذي يدفــع الثمــن
فــي األخيــر ،هــو حريــة الصحفــي
الــذي يفضــل أن يبنــي قصصــه
فــي “الدرجــة الصفــر” مــن القيــم
الصحفيــة ،ثــم تنتعــش الرقابــة
الذاتيــة.

“تحايل” مشروع
فــي ســياق عالمــي مناهــض
لحقــوق اإلنســان ،مدمــوغ بعــودة
القبضــة األمنيــة الحديديــة ،وفــي
بيئــة عربيــة ال تكـ ّ
ـن الكثيــر مــن
الــود للصحافــة ،يبحــث الصحفيون
عــن قامــوس جديــد لإلفــات مــن
مقــص الرقيــب والتحايــل علــى
الرقابــة الذاتيــة ،كأن يكتفــوا

بانتقــاد الحكومــة التــي ال تتوفــر
علــى ســلطة اتخــاذ القــرار ،بينمــا
يعجــزون عــن انتقــاد الملــوك
أو الــرؤوس بشــكل مباشــر ،فــي
الوقــت الــذي يســتحوذون فيــه
علــى صالحيــات اقتصاديــة
وسياســية.
لنقــرأ هــذه الفقــرة المقتطفــة
مــن موقــع إخبــاري يخــص األردن:
الملــك عبــد اهلل الثانــي يتــرأس
جــزءا مــن االجتمــاع األخيــر
لمجلــس الــوزراء ،وطــرح علــى
الــوزراء استفســارا :أريــد أن أعــرف
مــن الــوزراء مــاذا تفعلــون؟ ومــاذا
ســنقول للمواطــن األردنــي قبــل
نهايــة العــام الحالــي؟ بمعنــى
آخــر ،يســأل الملــك حكومــة
الرئيــس الدكتــور عمــر الــرزاز،
والتــي بقيــت دومــا “وزارة مدللــة”
عــن تلــك الخطــط فــي المســار
االقتصــادي حتــى نهايــة العــام
الحالــي”.
وفــي موضــع آخــر ،يوظــف
الصحفيــون عبــارات فضفاضــة ال
تحيــل علــى المعنــى الحقيقــي،
وال تقصــد المســؤولين بشــكل
مباشــر ،ويمكــن أن يتمــدد هــذا
القامــوس ويتقلــص حســب
منســوب حريــة التعبيــر .ولئن كان
مــن الصعــب جــدا حصــره ،فإنــه
يضــم عبــارات مــن مثــل :الدولــة،
الدولــة العميقــة ،الســلطات،
القــوة العموميــة ،شــركات
اتصــاالت (بــدل تســميتها).
وبصيــغ مبنيــة للمجهــول،
ولغــة
مقصــود،
وتعويــم
فضفاضــة ،وتعابيــر اب ُتكــرت
لتتــواءم مــع الســياق المناهــض
للحريــات ،يســير الصحفــي فــي
حقــل ألغــام ،ويفــرض علــى

نفســه أال يســقط فــي الئحــة
الممنوعــات الطويلــة .بمعنــى
آخــر ،تصبــح الرقابــة الذاتيــة
بمثابــة جنــس صحفــي جديــد ال
مفــر منــه فــي العمــل اليومــي.
السياســيون ورجــال األعمــال
والراغبــون فــي تأبيــد مصالحهــم،
قــد يختلفــون وقــد تتصــارع
غاياتهــم ،لكنهــم يتوفــرون
علــى بنــك أهــداف مشــترك مــن
عناوينــه البــارزة :دفــع الصحفييــن
إلــى تنميــة الشــعور بوجــود
مراقبــة فوقيــة تؤنــب الصحفــي
فــي مــا يشــبه المونولــوغ :ال
تكتــب عــن المعلنيــن ،ســتغلق
الصحيفــة ،ال ُتثر ســيرة السياســي،
ســتذهب إلــى الســجن ،ال تتحــدث
عــن اإلرهــاب ،ســتتهم بزعزعــة
الســلم االجتماعــي ،ال تحقــق
فــي طغيــان المؤسســة الدينيــة
أو ممارســاتها غيــر الشــرعية،
ســيرجمك المجتمــع ،ال تع ّلــق
علــى القضــاة ،ســينتظرونك عنــد
أول منعطــف ،ال تنتقــد الرئيــس،
ســتجد صــورك العاريــة علــى
وســائل التواصــل االجتماعــي،
ال بــد مــن تخفيــف حــدة هــذه
الجملــة وتهذيــب تلــك الفقــرة،
ســيالحقون عائلتــك ..ثــم تلفــي
نفســك -بعــد أن تحــدد قائمــة
المحظــورات -أنــك تــزاول مهنــة
أخــرى غيــر الصحافــة.
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الفيديوهات املزيفة..
كابوس الصحافة
محمد موسى

بــاراك أوبامــا يتحــدث فــي فيديــو ملفــق عــن أشــياء
ملفقــة ،لكــن المقطــع يبــدو كأنــه حقيقــي .رئيســة مجلــس
النــواب األميركــي نانســي بيلوســي تظهــر ثملــة تتلعثــم
فــي فيديــو “مفبــرك” حصــد  8مالييــن مشــاهدة ..مقاطــع
38

تختصــر المــأزق الحقيقــي لظاهــرة تزويــر مقاطــع الفيديــو
الرقميــة .شــركة “ديبتريــس” ( )Deeptraceالهولنديــة تــدق
ناقــوس الخطــر نتيجــة تزايــد عمليــات التزييــف واألضــرار
التــي تســببها للحكومــات ولألفــراد علــى الســواء.
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ساهم توافر برامج إلكترونية رخيصة وغير ُمعقدة للتالعب الرقمي في انتقالها من
حيز الشركات المتخصصة إلى األفراد العاديين (تصوير :سارة سيلبيجر  -رويترز).
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أظهــر تقريــر ( )1لشــركة “ديبتريس”
( )Deeptraceالهولندية المتخصصة
فــي الكشــف عــن تزييــف المــواد
الصوريــة الرقميــة عبــر تكنولوجيــا
خاصــة طورتهــا بنفســها ،أن
عــدد مقاطــع الفيديــو التــي
تــم التالعــب بهــا رقميــا علــى
اإلنترنــت تضاعــف عــام  2018عــن
العــام الــذي ســبقه ،فــي حيــن
بلــغ عــدد مقاطــع الفيديــو
المزيفــة التــي أحصتهــا
المــزورة أو ُ
ُ
الشــركة علــى شــبكة اإلنترنــت
أثنــاء إعــداد التقريــر  14ألــف
فيديــو تتــوزع علــى مواقــع
ومنصــات إلكترونيــة متنوعــة.
ُج ّ
ــل مقاطــع الفيديــو التــي
أعدتهــا الشــركة الهولنديــة ()%96
تنشــره مواقــع إباحيــة ،والباقــي
فيديوهــات متنوعــة ،منهــا
مــا يتضمــن محتــوى سياســيا،
وهنــاك مــواد تنــدرج ضمــن
الهجــاء السياســي واالجتماعــي
لشــخصيات عامــة ،عــاوة علــى
مــواد فيلميــة تصنــف فــي خانــة
األعمــال الفن ّيــة ،كمــا هــو الحــال
مــع مجموعــة األفــام المزيفــة
التــي أُطلــق عليهــا “ســباكتر”
( .)Spectreوفيها تظهر شــخصيات
عامــة (مثــل مؤســس الفيســبوك
مــارك زوكربيــرغ ونجمــة تلفزيــون
الواقــع األميركيــة كيم كاردشــيان)
وهــم يكشــفون عــن “الخطــط
الســر ّية” لشــركاتهم أو أعمالهــم.
ووفــق تقريــر الشــركة الهولنديــة
المنشــور أخيــرا ،فــإن هنــاك 14
قنــاة علــى موقــع يوتيــوب وحــده
تعــرض مقاطــع فيديــو مزيفــة
حصريــا ،ونحــو  20مجموعــة
علــى موقــع “ريديــت” ()reddit
األميركــيُ ،تكــرس لتبــادل األفــكار
عــن طــرق صناعــة مقاطــع
الفيديــو المزيفــة ،فــي حيــن
يبلــغ عــدد أعضــاء مجموعــات

موقــع “ريديــت” قرابــة  95ألــف
مســتخدم ،وهــؤالء مــن الذيــن
يظهــرون للمتصفــح العــادي ،إذ
هنــاك مجموعــات مغلقــة علــى
الموقــع األميركــي تمتنــع عــن
اإلفصــاح عــن عــدد المشــتركين
فيهــا خوفــا مــن أي مالحقــات
قانونيــة.

تزييف ُمتقن
مقاطــع الفيديــو المزيفــة ُتعــرف
باســم “ديبفيــك” ( ،)deepfakeأي
التزييــف العميــق ،وهــو مصطلــح
اســتخدم ألول مــرة علــى موقــع
“ريديــت” ذاتــه يــوم  2نوفمبــر/
تشــرين الثانــي  ،2017وفي تعريفه
يتحــدث عــن المقاطــع التــي يتــم
التالعــب بهــا رقميــا وبحرفيــة
كبيــرة ،بحيــث يصعــب كثيــرا
التمييــز بيــن النســخة األصليــة
والمزيفــة .وتوظــف هــذه المقاطع
غالبــا لإلســاءة لشــخصيات عامــة
عبــر تلفيــق مواقــف لــم تحــدث،
أو نســب أقــوال لــم يصرحــوا بهــا،
عــن طريــق التالعــب بالصــوت.
والحــال أن عمليــات صناعــة
“ديبفيــك” تختلــف عــن تلــك
التــي تعــرف باســم “شــالوفيك”
( ،)Shallowfakesذلــك أن األخيــرة
تقتصــر علــى عمليــات بســيطة
تقنيــا ،تخضــع لهــا مقاطــع وصــور
فوتوغرافيــة مــن أجــل تحريــف
مبتغاهــا أو ســياقها األصلــي ،فــي
حيــن تتميــز عمليــات “ديبفيــك”
بأنهــا متقدمــة كثيرا علــى صعيد
اســتخدام تكنولوجيــا متطــورة
للتزويــر المتقــن ،لكــن العمليتيــن
تشــتركان فــي األهــداف ذاتهــا،
وهــي اســتخدام الفيديــو وأحيانــا
الصــور الفوتوغرافيــة ،كأداة للكذب
والتلفيــق بهــدف التشــويه ،نشــر

الفوضــى ،الثــأر مــن شــخصيات
عاديــة ،وأحيانــا المــزاح والســخرية
المحضــة.
لعــب توافــر برامــج إلكترونيــة
رخيصــة وغيــر ُمعقــدة للتالعــب
الرقمــي دورا مهمــا فــي انتقالهــا
مــن حيــز الشــركات المتخصصــة
إلــى األفــراد العادييــن ،فأصبــح
باســتطاعة الكثيريــن تجريــب هــذا
النــوع مــن التكنولوجيــا .ورغــم أن
عالــم صناعــة المــواد اإلباحيــة
علــى اإلنترنــت مــا زال الفضــاء
األساســي الــذي تتحــرك فيــه
تقنيــة التالعــب الرقمــي بالمــواد
الصوريــة ،حيــث إن أكثــر المقاطــع
المنتجــة يتــم تداولهــا علــى
المواقــع اإلباحيــة ،فــإن التقنيــة
التــي انتعشــت فــي ظــام
اإلنترنــت ،بــدأت تخــرج إلــى دائــرة
الضــوء ضمــن أشــكال وتمثــات
عديــدة ،لــم تعــد محصــورة بوضــع
صــور وجــوه مشــاهير مــن عالــم
الفــن علــى أجســاد عاريــة كمــا
كان الحــال فــي الماضــي.

تكنولوجيا متاحة
ُيحيــط الغمــوض بمعظــم مصــادر
إنتــاج المقاطــع المزيفــة بســبب
القوانيــن التــي تفرضهــا دول
غربيــة ،وإن كانت طبيعــة الجهات
المنتجــة قــد تغيــرت فــي غضــون
الســنوات القليلــة الماضيــة.
فبعــد أن كانــت تقتصــر علــى
شــركات أو أفــراد يعملــون فــي
الخفــاء أو مــا يعــرف باإلنترنــت
المظلــم ،نشــهد اليــوم علــى
نشــاط علنــي لشــركات تنتــج
تنويعــات مــن تكنولوجيــا تزويــر
المقاطــع وألغــراض ترفيهيــة،
مثلمــا هــو الحــال مــع برامــج
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شارك الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما في
فيديو مزيف ،بدا وكأنه حقيقي ،للتحسيس
بمخاطر التزوير الرقمي لمقاطع الفيديو (رويترز).

تطبيقيــة مختلفــة ُطرحــت أخيـ ًرا
علــى الهواتــف الذكيــة وتحظــى
بشــعبية كبيــرة ،وعبرهــا يمكــن
إضافــة صــورة وجــه المســتخدم
فــي اآلن نفســهُ ،وضــع فــم
إلــى جســد نجــم ســينمائي
الممثــل بــدل َفــم أوبامــا ،ليبــدو
معــروف ،أو وضــع صــورة للمشــترك
الرئيــس الســابق -خاصــة فــي
فــي هــذه البرامــج التطبيقيــة
اللقطــات البعيــدة -كأنــه هــو
فــي مشــهد ســينمائي شــهير.
المتحــدث ،بينمــا كان التســجيل
وعلــى الرغــم مــن أن عمــر ظاهــرة
األصلــي ألوبامــا يخــص مناســبة
تزويــر المقاطــع الرقميــة لــم
عامــة ليــس لهــا عالقــة بالتحذيــر
يتجــاوز ثالثــة أعــوام فقــط ،فإنها
مــن التزويــر الرقمــي للمقاطــع.
تســتحوذ اليــوم علــى
اهتمــام إعالمي واســع
ومــا حــدث للرئيــس
المقلــق هــو اســتخدام تقنيــات التزويــر اإللكترونــي
فــي وســائط إعالميــة
الغابونــي أخيــ ًراُ ،يعــد
لتشــويه وتحريــف مقاطــع فيديــو غيــر معروفــة لنــاس
متنوعــة .كمــا شــارك
مثــاال قويــا لمــا يمكــن
عادييــن ،حيــث يصعــب كثيــرا التحقــق مــن صحتهــا لشــح
مشــاهير فــي جــذب
أن يثيــره فيديــو مزيــف
المعلومــات المتوافــرة عنهــا أحيانــا..
االنتبــاه إلــى الظاهــرة،
واحــد .فالرئيــس علــي
مثلمــا فعــل الممثــل
بونغــو ظهــر فــي
والمخــرج الكوميــدي
فيديــو ( )4بعــد أشــهر
األميركــي جــوردان
عديــدة مــن الغيــاب
بيــل عندمــا َم َث َ
ــل قبــل أشــهر
كمــا ُتب ّيــن شــعبية فيديــو ملفــق
التــام عــن إعــام بلــده .وأثــار
فــي فيديــو ملفــق ( )2يظهــر
( )3لرئيســة مجلــس النــواب
الفيديــو جــدال واســعا فــي البلــد،
فيــه الرئيــس األميركــي الســابق
األميركــي نانســي بيلوســي (أكثــر
واتهــم معارضــون وشــخصيات
بــاراك أوبامــا وهــو يتحــدث بصوت
مــن  8مالييــن مشــاهدة علــى
عامــة ( )5بالتلفيــق والتالعــب
يشــبه صــوت الرئيــس كثي ـ ًرا عــن
فيســبوك وتويتــر فقــط) ،مــا
بصــورة الرئيــس فــي الفيديــو
مخاطــر التزويــر الرقمــي لمقاطــع
الفيديــو.

ُيمكــن أن يحققــه فيديــو مثيــر
عــن شــخصية سياســية .فالفيديو
الــذي تــم التالعــب فيــه بســرعة،
يظهــر فيــه صــوت السياســية
األميركيــة المخضرمــة المناوئــة
للرئيــس دونالــد ترامــب ،وكأنهــا
ثملــة وتتلعثــم فــي الــكالم،
ليتلقفــه الجمهــور الواســع فــي
زمــن التوتــرات السياســية التــي
تشــهدها الواليــات المتحــدة منــذ
تولــي ترامــب الحكــم.
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المعــروض ،ليقــود عــدم االســتقرار
فــي النهايــة إلــى انقــاب
عســكري ،وليتحــول الفيديــو إلــى
مثــال عمــا يمكــن أن تقترفــه
حكومــات غيــر ديمقراطيــة لخــداع
شــعوبها.
وإذا كانــت مقاطــع الفيديــو المزورة
التــي تتنــاول شــخصيات عامــة
تنــال القســط األوفــر مــن اهتمــام
اإلعــام العالمــي ،وتتــم مشــاركتها
علــى نحــو واســع علــى منصــات
التواصــل االجتماعــي ،فــإن هــذه
المقاطــع ُتعــد األســهل لجهــة
الكشــف عــن مصداقيتها ،فأرشــيف
الشــخصيات العامــة فــي متنــاول
الجميــع .كمــا ُيمكــن العــودة
بســهولة إلــى مراجــع متوفــرة

علــى شــبكة اإلنترنــت للتحقــق
مــن النســخ األصليــة التــي تقــوم
عليهــا النســخ المزيفــة ،بيــد أن مــا
يقلــق كثيرا هــو اســتخدام تقنيات
التزويــر اإللكترونــي لتشــويه
وتحريــف مقاطــع فيديــو غيــر
معروفــة لنــاس عادييــن ،ويصعــب
كثيــرا التحقــق مــن صحتهــا لشــح
المعلومــات المتوافــرة عنهــا أحيانا.

الصحافة والفيديو
المزيف
تشــكل مقاطــع الفيديــو المزيفــة
تحديــا وعبئــا إضافيــا علــى
المؤسســات الصحفيــة المحترفــة

والجد ّيــة التــي يتوقــع منهــا
التصــدي للظاهــرة الجديــدة ،تمامــا
كمــا تفعــل مــع األخبــار الكاذبــة،
األمــر الــذي يعنــي فــي كثيــر مــن
األحيــان تخصيــص فــرق خاصــة
ينــاط بهــا تحــري دقــة مقاطــع
ُتنشــر علــى شــبكة اإلنترنــت.
كمــا ســتفرض طبيعــة الظاهــرة
الجديــدة المقلقــة االســتعانة
بتكنولوجيــا ليســت رخيصــة،
توفرهــا اليــوم شــركات غربيــة
عديــدة (مثــلquant ،witness :
،)truepic،mmspg،umintegrity
ُتمكــن مــن التعــرف علــى التزويــر
فــي مقاطــع الفيديــو ،أحيانــا
بطــرق وتقنيــات تســتند إليهــا
التكنولوجيــا التــي تســتخدم فــي
تزويــر الفيديــو رقميــا.
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توظف الفيديوهات المزيفة كأداة للكذب والتلفيق بهدف
التشويه ،نشر الفوضى ،الثأر من شخصيات عامة ،وأحيانا
المزاح والسخرية (تصوير :بيك ديفينباخ  -رويترز).
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وتســتفيد تقنيــة التعــرف علــى
التزويــر فــي المــواد الصوريــة،
مــن خاصيــة التفــرد للتصويــر
عــن طريــق الكاميــرات الرقميــة،
فالصــور التــي تلتقطهــا فريــدة
لــكل نــوع مــن الكاميــرات،
وتشــبه بصمــات األصابــع .لذلــك
ســيكون كشــف إضافــات خارجيــة
علــى هــذه الصــور ه ّي ًنــا علــى
تكنولوجيــا كشــف الزيــف فــي
الفيديــو ،علــى خــاف العيــن
المجــردة التــي ال تميــز غالبــا بيــن
الصــور األصليــة والمعدلــة.
ومــن المتوقــع أن تضيــف بعــض
المؤسســات اإلعالميــة العمالقــة
خدمــة تدقيــق الحقائــق (fact
 )checkerللمقاطــع التــي تلقــى
رواجــا علــى اإلعــام ،لتضــاف إلــى
خدماتهــا الموجــودة أصــا ،والتــي
بــدأت فــي العاميــن األخيريــن.
وجــاءت االســتعانة بالتقنيــة
اســتجابة إلــى التحريــف المتواصل
لألخبــار التــي تنشــر علــى مواقــع
التواصــل االجتماعــي .بيــد أن
الجهــود المبذولــة تبقــى محدودة
كثيــ ًرا بفاعليتهــا وقدرتهــا علــى
التغييــر ،فالجمهــور الــذي تصــل
إليــه هــذه الخدمــات جمهــور
ضئيــل للغايــة مقارنــة بذلــك
الــذي تصــل إليــه وتؤثــر عليــه
األخبــار الكاذبــة أو المبالــغ فيهــا،
والتــي أثبــت أكثــر مــن بحــث
غربــي قدرتهــا علــى االنتشــار
بصــورة أكبــر علــى مواقــع التواصل
االجتماعــي مقارنــة باألخبــار
الحقيقيــة (كالبحــث الــذي أجــراه
معهــد ماساتشوســتس األميركــي
للتكنولوجيــا عــام  2018والــذي
راقــب انتشــار األخبــار علــى موقــع
تويتــر).

حكومات ضد التزييف
ال جــدال حــول حمــاس حكومــات
غربيــة للتصــدي لظاهــرة مقاطــع
الفيديــو المزيفــة ،والــذي بــدا
واضحــا عبــر تصريحــات رســمية
فــي أكثــر مــن بلــد غربــي،
ودعــوات للعمــل علــى مواجهــة
الظاهــرة ،إال أنــه ليــس معروفــا
فــي الوقــت الحاضــر تأثيــرات أي
سياســات حكوميــة قادمــة ضــد
عمليــات التزييــف علــى قطــاع
اإلعــام والصحافــة.
يبــدو أن اهتمــام الحكومــات
يتركــز علــى الجانــب األمنــي
للظاهــرة ومــا ُيمكــن أن تثيــره مــن
مشــاكل ُمعقــدة وخطيــرة ،خاصــة
عنــد اســتخدامها فــي تهديــد
أشــخاص عادييــن أو الســخرية
منهــم ،حيث ُيمكــن أن تكــون أداة
إضافيــة للمتنمريــن فــي المــدارس
والجامعــات لتعنيــف ضحاياهــم.
وحتــى مــع الدعــم الحكومــي
لإلعــام لمواجهــة المقاطــع
المزيفــة ،فلــن تكــون مهمــة
المؤسســات اإلعالميــة للتصــدي
لألخبــار المضللــة أو المقاطــع
أبــدا ،فهــي
المزيفــة هينــة
ً
تواجــه منــذ ســنوات منافســة
قويــة تقتــرب مــن صــراع وجــود

مــع مواقــع التواصــل االجتماعــي.
وغالبــا مــا يضيــع الجهــد القيــم
الــذي تبذلــه فــي طوفــان األخبــار
والصــور والمقاطــع التــي ُتنشــر كل
دقيقــة علــى مواقــع التواصــل .وال
تــزال هــذه المؤسســات تبحــث
عــن طــرق للبقــاء والتأثيــر فــي
عصــر اإلنترنــت المضطــرب.
ومثلمــا هــو الحــال مــع األخبــار
الكاذبــة أو المضللــةُ ،يخشــى أن
تأثيــر مقاطــع الفيديــو المزيفــة
التــي تلقــى رواجــا علــى شــبكة
اإلنترنــت ســيكون مؤذيــا وعميقــا
حتــى بعــد الكشــف عــن كذبهــا،
فضررهــا ســيبقى راســخا فــي ال
وعــي الذيــن تلقوهــا وتأثــروا بهــا.
ومــن األمثلــة التــي تدلــل علــى
هــذه األطروحــة ،األخبــار ومقاطــع
الفيديــو المضللــة التــي تنتشــر
علــى صفحــات مجموعــات
يمينيــة غربيــة متشــددة علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي ،إذ
تحصــد بعــض األخبــار تفاعــا
كبيــرا للغايــة مــن قبــل جمهــور
المجموعــات رغــم عــدم معقوليــة
محتواهــا ،والتــي نــادرا مــا
تصحــح معلوماتهــا أو تعتــذر مــن
جمهورهــا ،بعــد أن َيتب ّيــن أن مــا
نشــرته عــارٍ تمامــا مــن الصحــة.

المراجع:
1- https://deeptracelabs.com/resources/

2- https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0
3- https://www.youtube.com/watch?v=sDOo5nDJwgA
4- https://www.youtube.com/watch?v=YABdm-12PQo

5-https://www.albawaba.com/news/militar y-coup-gabon-

inspired-potential-deepfake-video-our-political-future-1284760
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كيف تختار
ضيف فيلمك
الوثائقي؟
خالد الدعوم
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في الفيلم الوثائقي ،ال يمكن اختيار الضيوف بطريقة عبثية.
االنسجام مع الموضوع ،وإضافة أبعاد وحقائق جديدة للقصة الصحفية،
وعدم تقييد حرية الفيلم؛ مواصفات يجب أن تتوافر في الضيف .هذه
قصص حقيقية عن النقاش بين معدي األفالم والمنتجين حول شروط
المشاركة في الوثائقيات.

ُ
عملــت
فــي أحــد األفــام التــي
عليهــا ،وقعـ ُ
ـت فــي مشــكلة مــع
زميلــي المخــرج حــول ضيــوف
الفيلــم الــذي كان يتتبــع قصــة
ّ
توغــل الجيــش التركــي فــي
المنظومــة السياســية التركيــة،
ويبحــث فــي انعكاســاته علــى
المجتمــع والدولــة واالقتصــاد.
كنــت قــد وضعــت قائمــة ضيــوف
أغلبهــم مــن األكاديمييــن الذيــن
درســوا ظاهــرة تغــول العســكر
التركــي ،ولكــن زميلــي المخــرج
اعتــرض علــى القائمــة وطلــب أن
تكــون أغلبهــا مــن العســكريين،
وثلثهــا مــن األكاديمييــن .كمــا

طلــب أن يكــون وزيــر الدفــاع
أو رئيــس األركان ضمــن ضيــوف
الفيلــم ،فوقعنــا فــي أزمــة! كيــف
نخــرج منهــا إذن؟
بطبيعة الحــال ،لألفــام الوثائقية
التلفزيونيــة (التــي تنتــج لصالــح
التلفزيــون) خصوصيــة كبيــرة،
فهــي ال تخضــع لقوانيــن أو
أحــكام واضحــة ،فتختلــف بحســب
وتصــور المنتــج
الجهــة المنتجــة
ّ
ومــا الــذي يريــده مــن الفيلــم
ومــا الــذي يريــد أن يصــل إليــه،
فالمنتــج هــو القانــون الــذي
يرســم الخطــوط غالبــا.

وفــي فيلمنــا ،ســنخضع لرؤيــة
المنتــج وســنحاول رســم مالمــح
لصــورة اختيــار الضيــوف إذا كان
محــدودا.
تدخلــه
ً
ـور
كنــت قــد بــدأت بكتابــة التصـ ّ
الموضوعــي الــذي ســيحدد معالــم
الفيلــم ،وبالتعــاون مــع المنتــج
قررنــا أن نشــرح قصــة تدخــل
الجيــش التركــي فــي السياســة
وانعكاســاته مــن خــال نخبــة من
األكاديمييــن المتخصصيــن فــي
الشــؤون المدنيــة والعســكرية
الذيــن درســوا هــذه الحالــة ،حيــث
يمكــن أن يقدمــوا لنــا مــادة
تفســيرية وتحليليــة جديــدة
مختلفــة عــن القصــة التــي
يرويهــا العســكريون الذيــن هــم
فــي الغالــب شــهود عيــان يــروون
للمشــاهد قصــة انقــاب وقــع في
تركيــا ،وكيــف اســتطاع الجيــش
الســيطرة علــى مفاصــل الدولــة
عبــر بيــان متلفــز.
قصــة مــن هــذا النــوع ســمعها
المشــاهد كثيـ ًرا وقرأهــا غيــر مــرة،
ولــم يعــد هنــاك شــخص ال يعــرف
قصــة انقــاب الجيــش التركــي
علــى عدنــان مندريــس وإحــكام
ســيطرته علــى الدولــة عــام .1960
ولكــن قلــة فقــط مــن المتابعيــن
العــرب رصــدوا التبايــن فــي
االنقالبــات العســكرية التركيــة
األربعــة ،أو كيــف أثــر التغــول
العســكري علــى بنيــة المجتمــع
وفكــره وعلــى عالقــة المدنييــن
بجيشــهم ونظرتهــم إليــه؟
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هــذه أســئلة بطبيعــة الحــال
قــد تبــدو جديــدة علــى الفيلــم
الوثائقــي العربــي ،إذ انحصــرت
اإلجابــة عنهــا عبــر أوراق بحثيــة
أكاديميــة.
حيــن وضعــت أســس الحلقــة بنــاء
علــى هــذه الركائــز التــي -كمــا
قلنــا ســابقا -تبحــث فــي تفســير
الظاهــرة وتحليلهــا ،وتغــوص فــي
أســئلة “لمــاذا وكيــف” أكثــر مــن
ُ
فكرت
أســئلة “هــل ومتــى وأيــن”..
قبــل كل شــيء فــي البحــث عــن
ضيــوف يســتطيعون فكهــا بعيــدا
عــن المعطيــات المعروفــة.

كيف نختار األكاديمي
ونقيم أهميته من
عدمها؟
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القصــة هنــا بســيطة ..يكفــي
حصــر المراكــز البحثيــة األكاديميــة
المهتمــة بالموضــوع  -ومــا
أكثرهــا -والبحــث فيهــا عــن
دراســات وأوراق بحثيــة عــن
العالقــات المدنيــة العســكرية
التركيــة ودراســتها ،والبحــث
عــن كاتبهــا وإنجــاز ملخــص
عــن الدراســة وعــن الضيــف ،ثــم
تجميــع الدراســات والشــخصيات
واختيــار األفضــل منهــا.
فــي هــذا الفيلــم ،وجدت عشــرات
الدراســات مــن العالــم العربــي
والغربــي ومراكــز بحثيــة تركيــة،
وعندمــا لخصنــا الدراســات توصلنــا

المنتج يتحكم في خطوات إنتاج الفيلم
الوثائقي ،وهو من يحدد طبيعة الضيوف
المشاركين فيه (تصوير :مارك ميتكالف  -غيتي).
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إلــى مفارقــات كثيــرة بيــن مــن
يحمــل وجهــة نظــر مؤيــدة لتغــول
يحملهــم مســؤولية
العســكر ومــن ّ
ضعــف الدولــة والمجتمــع .وثمــة
دراســات تناولــت الموضــوع تاريخيــا،
كمــا هنــاك مــن بحــث فيهــا
بالمنهــج المقــارن ،ومــن قارنهــا

بانقالبــات العالــم العربــي ،ومــن
اختزلهــا فــي المنظــور التركــي.
وهنــا اكتملــت الصــورة لتقديــم
مــادة فيلميــة تجمــع المنهــج
التاريخــي والمقــارن المؤيــد
والمعــارض بمعنــاه الواســع ال
الض ّيــق ،بينمــا بقــي اإلشــكال
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في الصورة صحافي ،يحاور ضيفة حول الالجئين في مخيم الزعتري
باألردن .عملية اختيار الضيف ليست مهمة سهلة .البد من فهم الموضوع
وزاوية معالجته لتحديد قيمته المضافة (صالح ملكاوي  -رويترز).

فــي اختيــار وزيــر الدفــاع أو رئيــس
هيئــة األركان ،وهمــا شــخصيتان
ترفعــان مســتوى أي ظهــور
إعالمــي أو فيلــم وثائقــي أو
حتــى مقابلــة صحفيــة ،ولكــن مــا
مبعــث اإلشــكال فــي مشــاركتهم
فــي الفيلــم؟
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أوال -فــي الفيلــم الوثائقــي المبني
علــى موضوع كالــذي عملــت عليه،
ســيصبح وجودهــم عنصــر ضعــف
ال نقطــة قــوة ،ألن الشــخصيات
ســتتحدث بشــكل رســمي ودقيــق
وبحــذر ،ولــن تســتطيع أن تجيــب
علــى أســئلة الفيلــم بموضوعيــة.

ثانيــا -غالبــا مــا تبــدي هــذه
ّ
تحفظـــــــا علــى
الشــخصيات
المشــاركين فــي الفيلــم ومضمــون
كالمهــم ،والحيــز الزمنــي الــذي
سيشــغلونه.

ثالثــا -بحكــم تجربتــي ،فــإن
غالبيــة هــذه الشــخصيات ال تفضل
الظهــور فــي األفــام الوثائقيــة
بشــكل عــام ألنهــا تخضــع
لمونتــاج ،وبالتالــي إمكانيــة حــذف
وتركيــب بعــض الجمــل ،وهــو مــا
يولّــد لديهــا الخــوف مــن تحريــف
كالمهــم واســتخدامه بطريقــة
مختلفــة عــن موضــوع حديثهــم.
اختيــار الضيــوف ليــس مهمــة
ســهلة ،بــل تحتــاج إلــى بحــث
دقيــق ودراســات متأنيــة وموازنــة
لتصــور الفيلــم ورؤيتــه (التصــور
ّ
هــو الناظــم والحاكــم).
فــي فيلــم آخــر ،كنــا نعمــل
بعيــدا عــن رؤيــة محــددة مــن
ً
المنتــج ،وهــو فيلــم تحقيقــي
عــن نهايــة غامضــة لشــخصية
رســمية اعتباريــة .عــاد النقــاش
مــع الزميــل المخــرج بخصــوص
الشــخصيات ،وطلــب أن يكــون
شــخص مــن عائلتــه فــي
الفيلــم يــروي حياتــه الشــخصية
وتفاصيلهــا ،وهنــا اعترضــت علــى
طلبــه ،ألن رؤيــة الفيلــم تحقــق
فــي حــادث اغتيــال وتفاصيلــه
ومــن يقــف خلفــه .وهنــا كان
األجــدى أن نبحــث عــن شــهود
عيــان فــي مــكان االغتيــال،
ومــن كان يرافــق شــخصيتنا قبــل
الحــادث ،ومــن حقــق جنائ ًّيــا فــي
الواقعــة.
وســيكون الطبيــب الشــرعي
الشــخصية األهــم ،والمحقــق
الجنائــي الشــخصية األقــوى
للفيلــم ،والمســؤولين الرســميين
مــن قضــاة ورؤســاء شــرطة
ووزراء داخليــة الذيــن ُيفتــرض
أن يكونــوا علــى اطــاع بقصــة
عمليــة االغتيــال أهــم مــن
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عائلــة الضحيــة ،باســتثناء مــا إذا
حصــل شــخص مــن العائلــة علــى
معلومــة مؤكــدة تســاعد صانــع
الفيلــم علــى إثبــات نظريــة أو
نفيهــا ،وليــس البحــث عــن مــكان
والدة الضحيــة وقصــة طفولتــه
وحياتــه العائليــة.
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فــي فيلــم آخــر ،ونحــن نتحــدث
عــن مفكــر لنــدرس أحــد كتبــه
والجــدل حــول مضمونــه وقصــة
منعــه ،ضمــن عناصــر محــددة
هــي :جهــة المنــع التــي تقــف
وراء نشــر الكتــاب ،ومــن نقــد
مضمونــه ،واألســباب التــي
أفضــت إلــى منعــه .وهنــا ليــس
مهمــا اســتضافة أصدقــاء الكاتــب
ًّ
وعائلتــه ،بــل األهــم أن نبحــث
عــن دار نشــر الكتــاب لمعرفــة
الدوافــع التــي أدت إلــى تكفيــره
والدعــوة لقتلــه.
الفيلــم ينعكــس علــى المشــاهد
بشــخصياته ،وكل صانــع فيلــم
ال يحســن اختيــار ضيوفــه لــن
ُيحســن روايــة قصتــه.
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بناء قصة الفيلم الوثائقي يحتاج إلى ضيوف جيدين
(تصوير :ديفيد ديكنر  -غيتي).
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ف

الصورة كجواز
سفر
عبد املجيد الفرجي

حينما تعجز عن الحديث بلغة أهل البلد ،تحتمي بالصورة .هذه
قصة الفرجي الذي وصل إلى إيطاليا بعدما أمضى عقدا كامال من
العمل الصحفي في المغرب .متنقال بين منصات إيطالية وأخرى
عربية ،كان عبد المجيد يقتحم «العالم الصحفي الجديد» بالصورة
مستعيضا عن اللغة.
50
مــع مســتهل العــام الجديــد ،2020
أمضــي نحــو عامــي الحــادي عشــر
فــي الديــار اإليطاليــة ..إيقــاع
الزمــن هنــا فــي المهجــر كســرعة
الضــوء ..لــم يخطــر ببالــي قبــل
نحــو  18عامــا حينمــا حصلــت فــي
الربــاط علــى إجــازة فــي التاريــخ
(عــن بحــث فــي تاريــخ تجربــة
هجــرة اليهــود فــي المغــرب مــن
خــال الصحافــة الحزبيــة)؛ أنــي
ســأكتب عــن تجربتــي كصحفــي
مهاجــر ،ببعــد هوياتي/دينــي
بحكــم الســياق السياســي
واالجتماعــي الــذي تعيشــه
منطقتنــا العربيــة خاصــة ،ثــم
إيطاليــا وأوروبــا عامــة مــع ارتفــاع
أصــوات اليميــن المتطــرف التــي
رســمت صــورا معاديــة لألجانــب
والمســلمين خاصــة.

قبــل انطــاق “الربيــع العربــي”،
كنــت أعيــش ربيــع العــام 2009
أشــتم رائحــة
مختنقــا وأنــا
ّ
“ب ْن َعلــة” (مــن بــن علي) المشــهد
السياســي فــي المغــرب ..كنــت
أرصــد ذلــك مــن موقعــي كمحــرر
صحفــي سياســي مركــزي فــي
جريــدة “الصباحيــة” المغربية .في
صيــف العــام ذاتــه ،أخــذت أفكــر
جــادا فــي البحــث عــن متنفــس
وأفــق جديــد ..وصلــت إلــى قناعة
وجوديــة أنــي مقيــد ،مكبــل ،مــا
لــم أغامــر وأجــرب خــارج الوطــن
فــي مناحــي الحيــاة اإلعالميــة
والفنيــة أيضــا ،خصوصــا فــي
مجــال صناعــة الفيلــم الوثائقــي
التســجيلي.

فضل الراديو
كنــت قــد حصلــت فــي
أغســطس/آب  2009علــى تأشــيرة
لمتابعــة الدراســة بإيطاليــا فــي
علــوم االتصــال (تخصــص ســينما
وســمعي بصــري) .خــال اليــوم
األول ،أثنــاء مباشــرتي إجــراءات
التســجيل فــي رحــاب جامعــة
تورينــو التــي احتضنتنــي ،كنــت
متعبــا نفســيا وجســديا بســبب
الســفر ..قــرار الهجــرة ،وتــرك مســار
مهنــي يمتــد لقرابــة عقــد مــن
الممارســة الصحفيــة فــي المغرب.
كنــت ملقــى علــى هيئــة شــخص
نائــم فــي حديقــة الجامعــة،
أغطــي وجهــي بملــف يحجــب
أشــعة الشــمس عــن رأســي الــذي
كانــت تتزاحــم فيــه حزمــة مــن
األســئلة ،أذكــر منهــا :كيــف يمكــن
أن أخــوض تجربة إعالميــة جديدة
فــي مــكان جديــد ال أتقــن لغــة
أهلــه جيــدا؟ كيــف لــي أن أواصــل
العمــل فــي الصحافــة هنــا فــي
غيــاب مؤسســات إعالميــة كبيــرة
ناطقــة بالعربيــة ،كمــا هــو الشــأن
فــي بلــدان أوروبيــة أخــرى؟ مــا
العمــل؟
بينمــا كانــت تتناســل األســئلة
فــي ذهنــي الواحــدة تلــو األخــرى،
رنــت فــي أذنــي عبــارة “هنــا راديو
الجامعــة” ..علــى الفــور وقفــت..
تســمرت فــي مكانــي ..أخــذت
أحــ ّرك رأســي يمينــا وشــماال
ع ّلنــي ألتقــط اتجــاه مصــدر
ترجلــت فوصلــت إلــى
الصــوتّ ..
مقــر اإلذاعــة التــي كان أمامهــا
مكبــر صــوت ضخــم ..اســتأذنت،
فــكان االســتقبال جميــا مــن
المذيعيــن والتقنييــن.
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قد تلعب الصورة دوراً فاع ً
ال في مساعدة الصحفيين المهاجرين
على االندماج ،خاصة إذا وجدوا صعوبة في التعامل مع لغة
البلد المستضيف (تصوير :ميكيل بينيتيز  -غيتي).

ُ
مــت نفســي ،وحينهــا
قد
ّ
تلقيــت دعــوة مــن البروفيســور
كوتســي األســتاذ الجامعــي فــي
مــادة الراديــو ،لاللتحــاق فــي
اليــوم الموالــي باجتمــاع خــاص
بالمتدربيــن فــي مقــر تلفزيــون
وإذاعــة الجامعــة ،وبالفعــل
كنــت فــي اليــوم الموالــي هنــاك.
وبعــد أســبوع التحقــت بتلفزيــون
الجامعــة “إكســترا كامبــوس”
متدربــا ،وهنــاك تعلمــت بعــض
مهــارات التصويــر واإلخــراج
التلفزيونــي ،إلــى جانــب مــا كنــت
تعلمتــه فــي دورة طويلــة فــي
التلفزيــون ومهــارات المونتــاج
والتحريــر للصــورة مــن أســتاذي
الراحــل محمــد خيــر البورينــي
بمعهــد الجزيــرة لإلعــام.

الصورة..
لغتي البديلة

ســاعدني بعــض مما بــدأت أراكمه
نظريــا وتطبيقيــا فــي مجــال
الصــورة ،فــي الحصول علــى فرصة
عمــل كمعــد تقاريــر لتلفزيــون
ويــب تابــع لبلديــة تورينو بشــراكة
مــع شــعبة علــوم االتصــال فــي
الجامعــة ،متخلصــا مــن حاجــز
الكتابــة باللغــة اإليطاليــة فــي
بداياتــي بالمهجــر ،وتعويضــه
بالصــورة المتحركــة التــي ســتصبح
لغتــي األكثــر اســتعماال ،خصوصــا
فــي مرحلــة الحقــة فــي عالــم
الويــب مــع المنصــة الرقميــة
“أصــوات مغاربيــة” التــي ســأع َت َمد
مراســا رســميا لهــا كمحــرر
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متعــدد الوســائط فــي كامــل
التــراب اإليطالــي ،ثــم منتجــا
ومعــدا متعاونــا مــع قنــاة “بــي.
بي.ســي”.
كانــت الصــورة فــي عامــي األول
لغتــي التــي ســاعدتني فــي
الحصــول علــى بعــض فــرص
العمــل لتصويــر تقاريــر .وقبــل أن
يأتــي الصيــف األول مــن هجرتــي،
أخــذت أتعــاون مــع بعــض
المخرجيــن الصاعديــن فــي صناعة
الفيلــم الوثائقــي ،كالتوأميــن دي
ســيريو الحائزيــن علــى جائــزة
اإلخــراج فــي المهرجــان الدولــي
للســينما بمراكــش عــام .2011
أتذكــر أن التــوأم األول جانلــوكا
حينمــا التقيتــه أول مــرة فــي
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ورشــة تدريبيــة عــام  2010فــي
فالكييــرا ضاحيــة مدينــة تورينــا،
كان قــد شــجعني كثيــرا للمضــي
فــي مجال صناعــة الوثائقــي“ :كل
المســتقبل للصــورة ،والوثائقــي
ســيكون ثــروة هامــة لــك إذا مــا
وظفــت فيــه بعضــا مــن خبرتــك
الصحفيــة أيضــا ،حينمــا يتطلــب
األمــر منــك ذلــك” يقــول جانلــوكا.

صوت “بزاف”
فــي العــام الثانــي من هجرتــي بدأت
أشــارك في أشــرطة قصيــرة جماعية
مــع طلبــة فــي الجامعــة .وبالمــوازاة
مــع ذلــك ،بــادرت إلــى إعداد مشــروع
برنامــج إذاعــي بعنــوان “بــزاف”
علــى أمــواج إذاعــة جامعــة تورينــو
بالعربيــة واإليطاليــة رفقــة الزميلــة
اإليطاليــة فابيــوال بالمــاس ،يشــتغل

عندما يعجز الصحافي المهاجر عن التعبير بلغة البلد ،يحتمي
بالصورة كلغة عالمية (تصوير :جو رايدل  -غيتي).
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على المشــترك بين الثقافــة الغربية
والعربيــة ،وانطلــق فــي أكتوبــر/
تشــرين األول  ،2010وشــاءت األقــدار أن
صــادف انطالقــة “الربيــع العربــي”
فــي تونــس ،لتتــم بعدهــا مالءمــة
البرنامــج مــع مــا يحــدث فــي الضفة
األخــرى ،وينتقــل موعــد بثه مــن يوم
الخميــس مســاء إلــى يــوم الجمعــة
زواال ،مباشــرة بعــد انتهــاء الصالة في
العديــد مــن الــدول العربيــة.

السنة الخامسة  -شتاء 20٢٠

تلقفنــي البوليــس الســري عندمــا كنــت أغــادر الثكنــة العســكرية،

وحقــق معــي متحدثــا بعربيــة ركيكــة ،ومستفســرا عــن الســر وراء

اختيــاري لدراســة الســينما ،ولمــاذا بالضبــط تورينــو؟ ولمــاذا رفــض

المنظمــون دخولــي رغــم أنــي صحفــي؟

كنــا ننقــل مراســات مباشــرة مــن
ســاحات التحريــر ،حيــث ُجمعــات
الغضــب ،يصــل صداهــا عبر شــبكة

مــن العالقــات كنــت محظوظا في
نســجها قبــل قدومي إلــى إيطاليا،
بفضــل حضــوري فــي بعــض الدول
العربيــة للمشــاركة فــي سلســلة
مــن الــدورات التكوينيــة التــي
كانــت تنظمهــا منظمــات أهليــة
لفائــدة مشــاريع شــباب قيادييــن
وصحفييــن اســتقصائيين فــي
الوطــن العربــي ،ســيصبحون فــي
الواجهــة بعدمــا أضــرم البوعزيــزي
النــار فــي جســده.
فــي  20فبراير/شــباط  2011تاريــخ
انطــاق الحــراك المغربــي فــي
ســياق “الربيــع العربــي” ،توجهــت
إلــى المغــرب لتقديــم حلقــة
إذاعيــة خاصــة عــن األجــواء
هنــاك ،وصــادف ذلــك أن حظيــت
بتوثيــق للحظــة عبــر الفيديــو،
ألقــرر مباشــرة بعــد عودتــي إلــى
إيطاليــا إنجــاز أول وثائقــي فــي
مســاري كمخــرج وثائقــي وصحفي
بعنــوان “صــدى” أو “صــدى الحــراك
العربــي فــي الغــرب”.
كنــت أحــاول أن أجمــع بيــن
الفنــي واإلعالمــي فــي آن واحــد..
كنــت أشــارك حينهــا فــي عــروض
مســرحية مــع منظمــة العفــو
الدوليــة تعالــج مســألة الحريــة،
وقــد وثقــت بعضــا منهــا أيضــا
بالفيديــو ،وكذلــك فعلــت فــي
برنامــج “بــزاف” اإلذاعــي فــي
توثيقــه بصريــا ،وبعدهــا أخــذت

فــي االشــتغال علــى خيــط رابــط
بيــن الفنــي واإلعالمــي فــي
قالــب وثائقــي.
كان صــوت الراديــو ،وصــور
العــروض الفنيــة خيطــا ناظمــا
ـد فــي
لحبــك محتــوى بصــري أعـ ّ
إيطاليــا يحكــي صــدى الحــراك
العربــي فــي الغــرب ،عبــر قصــص
ثالثــة شــباب عــرب ،مــن تونــس
ومصــر والمغــرب ،وآخريــن غربييــن
مــن فرنســا وإســبانيا وإيطاليــا.
تجربــة الوثائقــي “صــدى” (25
دقيقــة )2011 ،منحتنــي كثيــرا من
الثقــة فــي النفــس ،فقــد أضحــى
الفيلــم بمثابــة جــواز ســفر ،أو
بطاقــة زيــارة ،للتواصــل وفتــح
آفــاق إبداعيــة أخــرى ،خصوصــا
بعــد اعتمــاده كمــادة بيداغوجيــة
للعــرض فــي كل مــن الجامعتيــن
اإليطاليتيــن بيرغامــو وتورينــو،
وكــذا جامعــة لشــبونة فــي
البرتغــال ،إضافــة إلــى المشــاركة
فــي عــدة مهرجانــات بــكل مــن
إســبانيا وإيطاليــا ،توجــت بنيــل
الجائــزة الكبــرى لمهرجــان الفيلــم
الوثائقــي القصيــر المنظــم مــن
طــرف جمعيــة المتحــف الوطنــي
للســينما.
مــع مــرور الزمــن ،أخــذ مســاري
المهنــي يميــل نحــو عالــم
الســينما ،خصوصــا جنــس
الفيلــم الوثائقــي التســجيلي،
رغــم اســتمراري فــي الكتابــة
عــن الشــؤون السياســية وقضايــا
المهاجريــن بإيطاليــا ،لعــدد
مــن المنابــر الصحفيــة العربيــة
الدوليــة والمغربيــة ،وهــو مــا
منحنــي فرصــة العمــل أيضــا على
التحليــل الفيلمــي ،وتغطيــة
بعــض المهرجانــات.
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وكانــت أبرزهــا المهرجــان الدولــي
للفيلــم فــي تورينــو ،الــذي ســبرت
فيــه عالــم الفيلــم أكثــر ممــا
تلقيتــه فــي دروس الســينما
بالجامعــة .ولهــذا المهرجــان
المعــروف بخطــه التحريــري
الموجــه للفيلــم التســجيلي،
فضــل كبيــر فــي بلــورة وكتابــة
فيلمــي الوثائقــي قيــد اإلنجــاز
“أنــا وأخــي” الــذي هــو عبــارة عــن
تنديــد فنــي تجــاه العنصريــة
واإلســاموفوبيا واإلكزينوفوبيــا
(كــره األجانــب).
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“ضحية” صورة
فــي مهرجــان تورينــو الدولــي
ُ
مــدت فيــه
للســينما الــذي اع ُت
كصحفــي موفــد مــن طــرف راديــو

الجامعــة أول مــرة ،ثــم تلفزيــون
بلديــة تورينــو ومنابــر عربيــة
أخــرى لمــدة ســت ســنوات ،عشــت
موقفــا محرجــا ،صادمــا وتمييزيــا،
فــي خريــف  ،2015حيــث ُمنعــت
مــن الدخــول كصحفــي للحفــل
الخــاص بالمشــاركين فــي
المهرجــان الــذي أقيــم فــي ثكنــة
عســكرية ،بســبب التخــوف مــن
عمــل إرهابــي محتمــل ،بعدمــا
كانــت الجــارة فرنســا للتــو قــد
تعرضــت لعمليــة إرهابيــة.
لــم يقــف األمــر فقــط عنــد حدود
المنــع مــن الدخــول رغــم توفــري
علــى الشــارة الخاصــة بالصحفييــن
وتســجيلي فــي اآلجــال المطلوبــة
للحضــور ،فقــد شــهدت الثكنــة
حالــة مــن الطــوارئ حينمــا
كنــت أقــول للســيدة المكلفــة
باالســتقبال إنــه مــن غيــر الالئــق
أن يرفــع المهرجــان شــعار التالقــح

الفيلم الوثائقي ،منح مساحة حرية جديدة للصحافي المهاجر
(الصورة :عبد الخطيب  -غيتي).

الثقافــي ويجســد عكــس ذلــك.
تلقفتنــي الشــرطة الســرية عندما
كنــت أغــادر الثكنــة العســكرية،
وحقــق الشــرطي معــي متحدثــا
بعربيــة ركيكــة ،ومستفســرا
عــن الســر وراء اختيــاري لدراســة
الســينما ،ولمــاذا بالضبــط تورينــو؟
ولمــاذا رفــض المنظمــون دخولي؟
وغيــر ذلــك مــن األســئلة التــي
بــدت لــي بليــدة.
قــررت أن أقاطــع المهرجــان ،وأن
أحضــره بعــد أن ينطفــئ غضبــي
مــن بــاب مهنــي آخــر كصانــع
للفيلــم الوثائقــي ،وقــد فعلــت
ذلــك خــال الــدورة األخيــرة عــام
 ،2019ألتصالــح مــع نفســي ومــع
مهرجــان تعلمــت منــه الكثيــر
ومــا زلــت أطمــح إلــى أن أغــرف
المعرفــة فيــه حــول الصــورة التــي
نصنعهــا وتصنعنــا.

السنة الخامسة  -شتاء 20٢٠
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ماذا يعني أن تكون
صحفيًا يف تشاد؟
محمد طاهر زين

الصحافة ما تزال في يد السلطة ،ورجال السياسة يتحكمون في توجهاتها العامة .وكل من يقرر أن يغرد
«خارج السرب» يجد نفسه إما في السجن ،أو مالحقا بتهم ثقيلة ،كما حدث مع الصحفي ْين فرانك كودباي
ومارتن إينو .في مساحة الحرية الضئيلة ،يعمل الصحفيون التشاديون في ظروف صعبة.
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لــم تعــد للصحافــة التشــادية القــدرة علــى صناعــة محتــوى عميــق

يالمــس احتياجــات الجمهــور ،حيــث ظلــت رهينــة المــال الفاســد

وبارونــات السياســة ،وال تحــرك ســاكنا إال إذا تعلــق األمــر بأخبــار

ذوي الجــاه والنفــوذ.

“لــم آتكــم بذهــب وال بفضــة،
جئتكــم بالحريــة” ..بهــذه
العبــارة قطــع الرئيــس التشــادي
إدريــس ديبــي أمــام شــعبه
وعــدا باالنفتــاح فــي أول بيــان
غــداة توليــه الســلطة فــي غــرة
ديســمبر/كانون األول  1990بعــد
فــرار ســلفه حســين حبــري عقــب
معــارك ضاريــة بينهمــا.
ه ّبــت ريــاح الحريــة واتســعت

الســاحة اإلعالميــة منــذ أكثــر
مــن  20عامــا مضــت ،وظهــرت
أعــداد كبيــرة مــن الصحــف،
ولكــن ســرعان مــا بــدأت تتقلــص
مســاحة الحريــة شــيئا فشــيئا
فــي الســنوات األخيــرة .بــدأت
الصحافــة تتراجــع فــي أداء دورهــا،
إذ تحولــت إلــى أداة لتلميــع
صــورة النظــام ،وبــدأت موجــة
المضايقــات تالحــق الصحفييــن
وكتــاب الــرأي مــن وقــت آلخــر.

اختــار الصحفــي فرانــك كودبــاي
اللجــوء إلــى سويســرا حمايــة
لنفســه بمســاعدة مــن منظمــة
“مراســلون بــا حــدود” فــي إطــار
برنامــج الصحفييــن فــي المنفــى،
وذلــك بعــد تعرضــه لعــدة
تهديــدات بالقتــل واالعتقــال
علــى خلفيــة القيــام بمهامــه.
لــم يتوقــف األمــر عنــد كودبــاي
فقــط ،بــل إن الكثيــر مــن
الصحفييــن عاشــوا مضايقــات فــي
ســبيل القيــام بواجبهــم المهنــي.
حتــى هــذا الوقــت ،مــا تــزال
الصحافــة تعيــش أيامــا ســوداء،
حيــث تســود سياســات القمــع
والترهيــب ،وبيــان ذلــك أن التقريــر
الســنوي لمنظمــة “مراســلون
بــا حــدود” أشــار إلــى أنــه
“ليــس جيــدا أن تكــون صحفيــا
فــي تشــاد ،فــا يســمح بإجــراء
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في بلد مزقته الحروب واألزمة االقتصادية ،يعمل الصحفيون
التشاديون في ظروف قاسية (تصوير :فينبار أوريلي  -رويترز).
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تحقيقــات ونشــر مقــاالت تتنــاول
إخفاقــات الحكومــة ،حيــث يتــم
اعتقــال الصحفييــن بانتظــام”.
واســتعرض التقريــر حــاالت عــدد
مــن الصحفييــن الذيــن تعرضــوا
لمضايقــات الحكومــة .ووفقــا
لنفــس المنظمــة فإنــه “فــي 23
ســبتمبر/أيلول مــن العــام الماضي
ُحكــم علــى الصحفــي مارتــن
إينــو مــن صحيفــة “ســام إنفــو”
بالســجن لمــدة عــام وغرامــة
قدرهــا  3140يــورو ،فضــا عــن
تعويضــات بقيمــة  31.4ألــف يــورو
يســددها مــع زمالئــه المتابعيــن
بتهمــة التشــهير قبــل إدانتهــم
فــي نهايــة المطــاف “بالتآمــر
الجنائــي” بنــاء علــى صــك اتهــام
مــن وزيــر الصحــة الســابق حــول
مقــاالت تزعــم اإلســاءة الجنســية
مــن ابنــة أختــه القاصــر.

تراجــع الحريــات العامــة فــي
التشــاد يعكســه بشــكل جلــي
انحــدار البلــد إلــى المرتبــة 122
مــن أصــل  180دولــة فــي تصنيــف
الحريــات الصحفيــة لمنظمــة
“مراســلون بــاد حــدود” ضمــن
تقريرهــا للعــام .2019

يوم بال صحافة

فــي خضــم الظــروف التــي
تعيشــها الصحافــة ،أطلــق
اتحــاد الصحفييــن التشــاديين
يــوم  21فبراير/شــباط  2018نــداء
بوقــف بــث اإلذاعــات الخاصــة
والمطبوعــات احتجاجــا علــى
سياســات الحكومــة القمعيــة ضــد
الصحفييــن أثنــاء تأديــة مهامهــم.
ومنــذ ذلــك الوقــت ،أمــرت
الحكومــة بحجــب شــبكات
التواصــل االجتماعــي التــي رفــع

الحظــر عنهــا قبــل أشــهر قليلــة،
لكــن ســرعان مــا بــدأ مسلســل
االعتقــاالت مــن جديــد.
هــذا الجــو المطبــوع بتراجــع
الحريــات ،يقــول عنــه رئيــس
رابطــة الصحفييــن التشــاديين آدم
علــي آدم فــي تصريــح لمجلــة
الصحافــة إن “الحديــث عــن
واقــع الصحافــة التشــادية يجرنــا
بالضــرورة إلــى الحديــث عــن حرية
التعبيــر فــي العمــل الصحفــي
فــي تشــاد ،ورغــم ارتبــاط حريــة
التعبيــر بالدســتور فــي المــادة
( )23فــإن واقــع الحــال يختلــف
كثيــرا عمــا هــو منصــوص عليــه”.
فالحريــة الصحفيــة فــي رأي آدم،
ارتبطــت فــي عقليــة مــن هــم
فــي هــرم الســلطة بمعادلــة
المعارضــة والمــواالة“ ،وهــذا

مجلة الصحافة العدد ()1٦

يرجــع فــي رأيــي إلــى ســوء فهــم
للحريــات نفســها مــن القائميــن
علــى األمــر ،إذ ُت َّ
صنــف الصحافــة
الحــرة اليــوم بأنهــا معارضــة حتى
يثبــت العكــس ،وال يمكننــا نكــران
أن هنــاك هامــش حريــات ضئيــا
يضيــق ويتســع حســب حجــم
وتأثيــر الوســيلة اإلعالميــة ،فكلمــا
كان تأثيــر الوســيلة أكبــر ُيشــدد
عليهــا الخنــاق أكثــر مــن الدولــة،
والعكــس صحيــح .وبمــا أن غالبيــة
الصحافــة التشــادية الحــرة ضعيفة
اإلمكانيــات -أدوات ومضمونــا -فإن
تأثيرهــا علــى الــرأي العــام يظــل
ضعيفــا أو محــدودا .وعلــى هــذا
األســاس ،تركــت لهــا الدولــة هــذا
الهامــش لتتحــرك فيــه علــى
قاعــدة :القافلــة تســير والــكالب
تنبــح”.

58

ومــع ذلــك ،فــإن عيــون الدولــة
الرقابيــة مســلطة علــى الصحافــة
والحريــات إذا مــا تجــاوزت الخطوط
الحمــراء التــي وضعتهــا الوكالــة
الوطنيــة لألمــن ،فالخطــورة علــى
الصحفييــن والعمــل الصحفــي
فــي تشــاد مــا تــزال قائمــة،
وتمــارس ضدهــم كل أنــواع
االضطهــاد والتكميــم .وفــي كل
عــام نلحــظ إمــا إقفــال مؤسســة
أو إنــذار أخــرى أو اعتقــال صحفــي
أو اختفــاء آخــر ،وهكــذا دواليــك.
ومــا زالــت بالدنــا تحتــل اللــون
األحمــر (رمــز الخطــر) فــي كل
مؤشــرات قيــاس الحريــات العامــة
والصحفيــة فــي العالــم.
مــن جانــب آخــر ،فــإن الصحفــي
التشــادي نفســه بحاجــة إلــى
التطويــر الذاتــي فيمــا يتعلــق
بمعرفــة حقوقــه وتأهيــل نفســه
لمعرفــة مهامــه األساســية ،إذ
إن الصحافــة -خصوصــا الحــرة-

مســؤولية قبــل أن تكــون مهنــة
لكســب الــرزق ،فــا بــد للصحفــي
أن يــدرك أن دوره األساســي هــو
مراقبــة عمــل الحكومــة ،وتوعيــة
للمواطــن البســيط.
وفــي هــذا الســياق ،يعتبــر الخبيــر
القانونــي العابــد مصطفــى أن
“حريــة الصحافــة مثــل تــداول
مقــررة قانونــا وســراب
الســلطة،
َّ
فــي الواقــع .ولكــن هناك مســاحة
وهامــش ال بــأس بــه مــن حريــة
الــرأي عندنــا غيــر موجــود فــي
كثيــر مــن البلــدان”.
وبحســب مصطفــى فــإن “معظــم
الصحفييــن التشــاديين تحولــوا
إلــى عيــون تابعــة للخــارج وتــروج
للداعميــن لــه بصــرف النظــر عــن
المصلحــة الوطنيــة”.

“صيادو الصحافة”
أمــا عــن واقــع مهنــة الصحافــة،
فــإن غالبيــة مــن يزاولونهــا اليــوم
ركبــوا الموجــة بمحــض الصدفــة،
حيــث أجبرتهــم الظــروف
المعيشــية علــى ذلــك ،األمــر
الــذي ســاهم فــي ظهــور صحافــة
هجينــة أصبحــت رفيقــة األزمــات.
هكــذا وجــد أحمــد -مثال -نفســه،
عندمــا فشــل فــي اجتيــاز شــهادة
الثانويــة العامــة رغــم محاوالتــه
المتكــررة ،فهــو ال يفقــه حرفــا من
قواعــد الصحافــة ،لتنطبــق عليــه
مقولــة “كأنــك يــا أبــا زيــد مــا
غزيــت”.
يقــول الصحفــي حبيــب أبــرص
فــي مقالــه [“ ]2صيــادو الصحافة”
إن الســاحة اإلعالميــة امتــأت

بأشــخاص يجهلــون ضوابط العمل،
يقتنصــون فــرص المناســبات ال
األحــداث ،همهــم االرتــزاق قبــل
كل شــيء .ويشــير إلــى وجــود من
هــم أخطــر من ذلــك ،معتبــرا أنهم
“يعملــون بصمــت خلــف الكواليس
باعتبارهــم رؤســاء أقســام ،لكــن
فــي الواقــع ال عالقــة لهــم
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بالمهنــة إطالقــا ،بعضهــم دخلهــا
بعــد الفشــل فــي التعليــم ،حتــى
إنــه يجهــل أدنــى قواعــد اللغــة”.
ُ
كنــت مكانــه
وتابــع قائــا“ :لــو
لقدمــت اســتقالتي علــى الفــور
ُ
وعــدت إلــى مقاعــد الدراســة”.
وأكــد العابــد مصطفــى فــي
حديثــه مــع «مجلــة الصحافــة»

أن “معظــم صحفيينــا هــواة،
وفــوق ذلــك هــي مهنــة تمــاَرس
مــن أجــل المــردود المــادي ،لــذا ،ال
توجــد تغطيــة مجانيــة ،وصحافتنا
ال تعــرف الســبق الصحفــي،
وبالتالــي تــرى فــي اإلعــام
الرســمي األنبــوب الرئيســي لنقــل
المعلومــة” ،معتبــرا أن “نهــج

االســترزاق الــذي يمارســه بعــض
ممتهنــي الصحافــة يجعلهــم
رهــن إرادات مــن يدفــع أكثــر،
وتأثيــر ذلــك واضــح ،بحيــث يتــم
تجييــر مــن يدفــع أكثــر وإعطــاء
األولويــة لألقــل أهميــة بــدل
المهــم”.
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تعيش الصحافة أياماً سوداء ،حيث تسود سياسات القمع والترهيب،
«وال يسمح بإجراء تحقيقات ونشر مقاالت تتناول إخفاقات الحكومة،
ويعتقل الصحفيون بانتظام» (تصوير :جيمس أكينا  -رويترز).
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صحافة خاوية
لــم تعــد للصحافــة التشــادية
القــدرة علــى صناعــة محتــوى
عميق يالمــس احتياجــات الجمهور،
حيــث ظلــت رهينــة المال الفاســد،
وبارونــات السياســة ،وال تحــرك
ســاكنا إال إذا تعلــق األمــر بأخبــار
ذوي الجــاه والنفــوذ.
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مستشــار وزيــر اإلعــام عبــد
اهلل عيســى محمــد يــرى أن
الصحافــــــة التشــادية تتمتــع
بمســاحة مــن الحريــة ،مســتدال
بوجــود أكثــر مــن  30صحيفــة
فــي الســاحة حاليــا ،معظمهــا
أســبوعية عـــــــدا صحيفتــي
“لوبروغــــــري” )(LE PROGRES
اليوميــة و ”نجمينــا بيهــاب”
) (N’djamena-Bihebالنصف أسبوعية،
وهمــا تصــدران بالفرنســية .أمــا

أشــهر الصحــف العربيــة ،فنجــد
صحيفــة “إنجمينــا الجديــدة”
التــي تأسســت فــي ســبتمبر/
أيلــول  2006ومــا زالــت تواصــل
عطاءهــا بحنكــة ودرايــة صحفيــة،
وعالجــت موضوعــات عديــدة
طــرأت علــى المحيــط التشــادي.
وبجانبهــا صحيفتــا “األيــام”
و”األضــواء” .وهنــاك صحــف أخــرى
تصــدر باللغــة العربيــة إال أنهــا
غيــر منتظمــة الصــدور لظــروف
خاصــة بهــا.
وأقــر عيســى بــأن الرقابــة
“تقلــل مــن الوظيفــة اإلقناعيــة
للصحافــة ،ومــن ثــم تعمــد إلــى
إفراغهــا مــن أي مضمــون ثقافــي
أو فكــري .ولكــي تغــدو الصحافــة
فاعلــة فــي تشــكيل اتجاهــات
األفــراد ،ينبغــي أن تتمتع بقــدر من
الحريــة فــي انتقــاء موضوعاتهــا،

وكذلــك الحريــة فــي معالجــة
هــذه الموضوعــات فــي ســياق
أيدولوجــي معيــن”.
لعــل وجــود صحيفتــي “الحــارس”
) (Abba Gardeو”أنجمينــا الجديدة”
عكــس صــورة مختلفــة للعمــل
الصحفــي ،وكســر الروتيــن الــذي
اعتــادت عليــه الصحافــة فــي
تشــاد ،فمنــذ نشــأتها عــام 2006
علــى يــد الراحــل المقيــم آدم عبداهلل -طرحــت “أنجمينــا الجديــدة”
العديــد مــن المواضيــع التــي
اتســمت بالجــرأة ،وتطرقــت لقضايــا
الفســاد اإلداري والمــال العــام ،إال
أن العامليــن فيهــا لــم يســلموا
مــن مضايقــات النظــام وحتــى
المحاكمــات ،كمــا حــدث فــي
قضيــة تســريبات “ويكيليكــس”.

السنة الخامسة  -شتاء 20٢٠

الصحافة الرقمية

كان الجمهور في وقت سابق ينتظر
بفــا رغ الصبر ما ســتكتبه الصحف
أو يذيعــه الراديو وتبثه المحطات
التلفزيونية عن أحداث اليوم ،بيـد
أن هذه الوسائل كلها أصبحـــــت
حاليا تنتــظر ما سيقوله الجمهور
على مواقع التواصل االجتماعــي
بشأن األحــداث اآلنيــة
لتتناوله فــي
نشراتــها
اليومية وأقوالها
األسبوعية.
ومــن هنا
جاءت
فكرة

التحــول الرقمــي لتعيــد خريطــة
الكتابــة والنشــر ،وســاعد ذلــك
فــي ظهــور صحــف إلكترونيــة
عديــدة ،أبرزهــا “الوحــدة إنفــو”
التــي قدمــت شــكال جديــدا
للعمــل الصحفــي عبــر أدوات
تقنيــة جديــدة ومضمــون مغايــر،
إذ تناولــت قضايــا حساســة بجــرأة
ومهنيــة عاليــة ،األمــر
الــذي تســبب فــي
اســتدعاء رئيــس
تحريرهــا عــدة
مــرات.

أمــام هــذا التحــول الرقمــي،
اســتطاع العديــد مــن كتــاب
الــرأي نشــر وجهــات نظرهــم عبــر
المنصــات الرقميــة .لكــن األمــر
لــم يكــن بالســهولة المتوقعــة،
إذ تع ـ ّرض العديــد مــن المدونيــن
لالســتدعاء والتحقيــق معهــم،
كمــا تعــ ّرض بعضهــم لالعتقــال
وصــدور أحــكام قضائيــة بحقهــم.
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ال يمكن أن تنتقد األوضاع االجتماعية المزرية ،فوزير الصحة دبج صك اتهام بالتآمر
الجنائي ضد الصحفي مارتن إينو الذي حكم عليه بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها
 3140يورو (تصوير :ماركو دي لورو  -غيتي).
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ّ
كيف أثرت وسائل
التواصل ىلع
التلفزيون يف
اليمن؟
محمد الرجوي
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«من القاعدة إلى القمة» ،شعار ّ
أطر معظم القنوات التلفزيونية اليمنية ،وهي تتعامل مع وسائل التواصل
االجتماعي التي غيرت من طريقة معالجتها لألخبار .مشهد تلفزيوني متنوع ،غير أن قنوات قليلة فقط هي
التي استطاعت أن تجعل من رواد شبكات التواصل شريكا في صناعة المحتوى.

أطفال يشاهدون إحدى القنوات التلفزيونية اليمنية في
العاصمة صنعاء (تصوير :محمد الصياغي  -رويترز).

السنة الخامسة  -شتاء 20٢٠

شــهدت صناعــة التلفزيــون العديد
مــن التغييــرات خــال العصــر
الرقمــي ،وقــد ســاهمت وســائل
التواصــل االجتماعــي فــي تعميــق
هــذه التغييــرات ،حيــث أصبحــت
مهمــا مــن برامــج أي قنــاة
جــزءاً ً
تلفزيونية .كما أن ســهولة وســرعة
التواصــل عبــر االنترنــت أوجــدت
المزيــد مــن الفــرص للمشــاهدين
للعمــل كمســتقبلين ومســاهمين
فــي صناعــة المحتــوى اإلعالمــي
فــي نفــس الوقــت ،ممــا أكســب
المشــاهدين أهميــة أكبــر فــي
لعــب دور أكثــر نشـ ً
ـاطا فــي صناعة
محتــوى الوســائط اإلعالميــة
التقليديــة .وذلــك بمســاعدة
منتجــي اإلعــام التقليــدي فــي
ســبيل إيجــاد مصــادر جديــدة
لتطويــر برامــج جديــدة أكثــر رواجـاً.
ويقــول مــارك جيريــس ،مديــر
“وي تــي فــي” ( )WE TVالتابــع
( )1لشــبكة “ ”AMCاألميركيــة،
إنــه “مــن الواضــح أننــا دخلنــا
مدفوعــا بقــوة
عصــ ًرا رقم ًيــا
ً
ســرد القصــص الشــخصية ،ســواء
كانــت األدوات تتعلــق بفيســبوك
أو ســناب شــات أو انســتغرام أو
تويتــر ،فــإن الحيــاة اليــوم ليســت
شــي ًئا نعيشــه فقــط؛ بــل إنهــا
شــيء ننشــره”.
منصــات التواصــل االجتماعــي مثــل
فيســبوك وتويتر جعلــت التلفزيون
أكثــر تفاعليــة وتشــاركية ،فيمكــن
لمســتخدمي منصــات السوشــيال
ميديــا اليــوم تقديــم تعليقاتهــم
الخاصة حــول أي برنامــج تلفزيوني،
وأحيانــاً تصبــح تلــك التعليقــات
جــزءاً مــن محتــوى يعــرض علــى
الشاشــة فــي برامــج خاصــة تهتــم
بنقــل محتــوى منصــات التواصــل
االجتماعــي إلــى شاشــة التلفــاز.

اعتــاد المنتجــون فــي الســابق
علــى تقريــر مصيــر مــا إذا
كان برنامــج تلفزيونــي معيــن
سيســتمر أم ال ،لكــن اإلنترنــت
نقــل بعــض هــذه القــوة إلــى
أيــادي الجمهــور وذلــك بتوفيــر
محتــوى أكثــر تخصيصـاً وتفاعليــة
ممــا ســاهم فــي تمديــد “دورة
حيــاة المحتــوى” باســتمرار
المشــاهدين -بعــد أيــام مــن
عــرض المحتــوى علــى التلفــزة-
فــي التعليــق ونشــر ومشــاركة
نفــس المحتــوى .وبالتالــي ،تحاول
القنــوات التلفزيونيــة التعامــل
مــع الوســائل اإلعالميــة الجديــدة
مــن خــال توفيــر المزيــد مــن
البرامــج التلفزيونيــة التفاعليــة
لبنــاء عالقــات أكثــر صالبــة
مــع جمهورهــا الحالــي وجــذب
جمهــور جديــد.
هــذه الممارســات الجديــدة
تعــد أحــد مظاهــر المصطلــح
اإلعالمــي الجديــد المســمى
بـ”االندمــاج اإلعالمــي” (Media
) ،Convergenceوالدمــج أو التداخل
فــي وســائل اإلعــام ليــس شــرطاً
أن ينتــج عنــه تشــكيل وســيلة
إعالميــة جديــدة ،بــل إنــه يعمــل
بشــكل ديناميكــي دائــم التغييــر
يــؤدي علــى المــدى البعيــد إلــى
اختفــاء الحــدود التقليديــة بيــن
القطاعــات اإلعالميــة القديمــة
والجديــدة ،كمــا يوفــر التفاعــل
بيــن الجمهــور والمنتجيــن فرصــة
للطرفيــن لفهــم بعضهمــا البعض
وتطويــر محتــوى جديــد يلبــي
حاجيــات كليهمــا.
أجريــت دراســة خاصــة (جــزء
مــن بحــث ماجســتير) بعنــوان
“تأثيــر السوشــيال ميديــا علــى
التلفزيــون فــي اليمــن” عــن

كيفيــة نجــاح محتــوى مواقــع
التواصــل االجتماعــي فــي أن
محتــوى أساســياً للعديــد
يصبــح
ً
مــن البرامــج التلفزيونيــة فــي
اليمــن ،مــع التركيــز علــى بحــث
الدوافــع واألســباب وراء ذلــك،
وكيــف ســاهمت وســائل التواصــل
االجتماعــي فــي إيجــاد ســلوكيات
تنظيميــة جديــدة داخــل القنــوات
التلفزيونيــة فــي اليمــن (.)٦

التلفزيون في اليمن
فــي اليمــن حاليــاً أكثــر مــن
 30قنــاة تلفزيونيــة فضائيــة
حكوميــة وخاصــة منهــا قنــاة
“الســعيدة” التــي بــدأت البــث
كأول قنــاة خاصــة فــي آب/
أغســطس  2007تلتهــا قنــاة
“ســهيل” فــي تموز/يوليــو .2009
وعقــب انــدالع احتجاجــات الربيــع
العربــي عــام  ،2011والتــي تعتبــر
بدايــة نهايــة حقبــة التالعــب
والســيطرة الحكوميــة علــى
وســائل اإلعــام ،بــدأ اإلعــام
اليمنــي يشــعر بســقف حريــة
إعالميــة أفضــل مــن ذي قبــل ،نتج
عنــه إنشــاء قنــاة “يمــن شــباب”
فــي كانــون األول/ديســمبر ،2011
تلتهــا قنــاة “اليمــن اليــوم” فــي
كانــون الثاني/ينايــر  2012وقنــاة
“المســيرة” فــي آذار/مــارس ،2012
ثــم قنــاة “الســاحات” فــي تمــوز/
يوليــو  2013وقناتــي “بلقيــس”
و”حضرمــوت” فــي تشــرين األول/
أكتوبــر  2014وقنــاة “الهويــة” فــي
نيســان/أبريل  2018وأخيــرا قنــاة
“اللحظــة” فــي حزيران/يونيــو
.2018
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بعد العام  ،2011استطاعت العديد من وسائل اإلعالم اليمنية أن تشق طريقها
معتمدة على وسائل التواصل االجتماعي في إنتاج محتواها .في الصورة مذيعتان من
راديو «يمن إف إم» التي أنشئت سنة ( 2014تصوير :خالد عبد اهلل  -رويترز).
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ونظــ ًرا للســيطرة الحكوميــة
والرقابــة العاليــة علــى محتــوى
وســائل اإلعــام التقليديــة،
اتجــه المواطنــون نحــو اســتخدام
اإلنترنــت ومنصــات التواصــل
االجتماعــي كوســيلة بديلــة
إليصــال أصواتهــم إلــى أكبــر
نطــاق محلــي ودولــي .فبعــد
أشــهر مــن بدايــة الربيــع العربــي
معــدل اســتخدام اإلنترنــت
قفــز
ّ
فــي اليمــن مــن )420,000( ٪1.8
مــن إجمالــي عــدد الســكان عــام
 2010إلــى  )3,691,000( ٪14.9فــي
عــام  .2012وفــي ســنة 2014
وصــل عــدد مســتخدمي اإلنترنــت
إلــى  4.8مليــون مســتخدم
بمعــدل  ٪18مــن إجمالــي الســكان
منهــم  1.56مليــون مســتخدم
لوســائل التواصــل االجتماعــي.
وبحلــول عــام  2016ارتفــع عــدد
مســتخدمي اإلنترنــت فــي اليمــن
إلــى  6.8مليــون مســتخدم منهــم

 1.7مليــون مســتخدم لوســائل
التواصــل االجتماعــي ليصــل عــام
 2018إلــى  7.03مليــون مســتخدم
لإلنترنــت منهــم  2.3مليــون
مســتخدم السوشــيال ميديــا (.)2
فــي ســنة  2011وبينمــا كان
المتظاهــرون يســتخدمون منصات

التلفزيونيــة المحليــة والدوليــة
بتبنــي هــذه الممارســة الجديــدة
واســتخدام نفــس المحتــوى
وإعــادة بثــه علــى شاشــات
التلفزيــون .فعلــى ســبيل المثــال،
وكأول تجربــة فــي توظيــف

تقــدم
المعلومــات اآلتيــة مــن وســائل التواصــل ال
ّ
إضافــة بالضــرورة ،ال ســيما عندمــا تأتــي مــن

حســابات وهميــة ،فالنتائــج الســيئة لنشــر أخبــار
غيــر موثوقــة يمكــن أن تشــمل التشــهير وتشــويه

الســمعة..

وســائل التواصــل االجتماعــي،
وخاصــة فيســبوك ،كخيارهم األول
لتحميــل الصــور ومقاطــع الفيديــو
كتغطيــة ألحــداث الربيــع العربــي،
بــدأت العديــد مــن المحطــات

محتــوى السوشــيال ميديــا علــى
شاشــة التلفــاز فــي اليمــن ،بــدأت
قنــاة “ســهيل” عــام  2012فــي
إنتــاج برنامــج تلفزيونــي -الزال
يبــث حالي ـاً -تحــت اســم “الكلمـ ُ
ـة
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لــك” والــذي يســمح فيــه للجمهور
بالمشــاركة فــي البرنامــج مباشــرة
عبــر “االتصــال المباشــر” أو
التعليــق علــى الكاريكاتــور أو
الصــورة التــي تنشــرها القنــاة
مســبقاً علــى صفحــة فيســبوك
الخاصــة بالبرنامــج ،إذ يقــوم
المنتجــون باختيــار تعليقــات
معينــة لتعــرض الحقــاً أثنــاء
البــث المباشــر للبرنامــج.
ونظــ ًرا ألن قنــاة “بلقيــس”
هــي واحــدة مــن القنــوات
الجديــدة التــي بــدأت البــث بعــد
الربيــع العربــي ،فمــن الطبيعــي
أن تســتخدم القنــاة محتــوى
السوشــيال ميديــا بشــكل ملحــوظ
فــي معظــم برامجهــا .تحظــى
صفحــة القنــاة علــى منصــة
فيســبوك (األكثــر اســتخداما فــي
اليمــن) بأكثــر  2مليــون “إعجــاب”،
أي بمعــدل  1.4مليــون “إعجــاب”
بعيــدا عــن قنــاة “الســعيدة”
ً
ثانــي أكثــر القنــوات التلفزيونيــة
اليمنيــة “إعجا ًبــا” علــى منصــة
فيــس بــوك.
وبســبب تواجــد القنــاة خــارج
اليمــن ،فــإن اســتخدامها لوســائل
التواصــل االجتماعــي يتزايــد
بشــكل مســتمر ،حيــث أكــدت
أســوان شــاهر ،مديــرة البرامــج
فــي القنــاة ،أن جميــع قنــوات
التلفزيــون فــي اليمــن –تقري ًبــا-
لديهــا هــذا النــوع مــن البرامــج
التــي تعكــس أنشــطة وســائل
التواصــل االجتماعــي على شاشــة
التلفــاز ألنهــا أصبحــت جــزءاً مــن
صناعــة اإلعــام .وتتضمــن برامــج
قنــاة “بلقيــس” العديــد مــن
الفقــرات المعتمــدة علــى محتــوى
السوشــيال ميديــا إلثــراء برامجهــا
األســبوعية مثــل برنامــج “كيبورد”
و “المنصــة” و”بيــن قوســين”.

قســم خــاص وفريــق
متكامــل

يبــدو تأثيــر وســائل التواصــل
االجتماعــي واضح ـاً علــى صناعــة
األخبــار ،حيــث أثــرت علــى كيفيــة
جمــع األخبــار ومعالجتهــا ونقلهــا
وتلقيهــا .فنمــوذج الصحافــة
“مــن القمــة إلــى القاعــدة” تأثــر
بشــكل كبيــر بوســائل التواصــل
االجتماعــي؛ فلــم يعــد الصحفــي
يلعــب دور “حــارس البوابــة”
تمامــاً ،لكــن مســتهلكي األخبــار
أنفســهم يلعبــون دوًرا أكثــر
ً
نشــاطا فــي هــذه العمليــة،
حيــث تســمح الصحافــة الحديثــة
لقرائهــا بالمشــاركة بشــكل
فعــال فــي عمليــة إنتــاج األخبــار،
وتوفيــر مزيــد مــن المرونــة
والتحكــم للصحفييــن الذيــن
يســعون إلــى تبنــي التقنيــات
ودمجهــا فــي ممارســات اإلنتــاج
الخاصــة بهــم ليصبــح النمــوذج
الســائد حالي ـاً فــي عمليــة إنتــاج
األخبــار هــو نمــوذج “مــن القاعــدة
إلــى القمــة”.

يتكــون فريــق السوشــيال ميديــا
ّ
فــي قنــاة “بلقيــس” مــن خمســة
موظفيــن يعملــون فــي إدارة
صفحــات القنــاة علــى شــبكات
التواصــل االجتماعــي المختلفــة
مــن خــال نشــر ومشــاركة
المحتويــات المتنوعــة والتفاعــل
مــع المتابعيــن .يتولــى اثنــان
مــن أعضــاء الفريــق مســؤولية
مراقبــة “األخبــار العاجلــة”
ومتابعــة تفاصيلهــا؛ حيــث
يقومــان بمتابعــة وجمــع األخبــار
مــن حســابات السوشــيال ميديــا
لبعــض وكاالت األنبــاء ومواقــع
ً
مســبقا ،وجمــع
الويــب المحــددة
األخبــار الــواردة مــن المراســلين
فــي الميــدان والتــي تصــل

القنــاة عبــر منصــات التواصــل
االجتماعــي فيســبوك وواتســاب
أو عبــر البريــد اإللكترونــي .بينمــا
يعمــل باقــي الفريــق علــى
إعــادة إنتــاج المحتــوى اآلتــي
مــن شاشــة القنــاة .وهــذا يعنــي
اختيــار وإعــادة إنتــاج مــا تــم بثــه
ً
مســبقا علــى التلفزيــون ونشــره
علــى حســابات السوشــيال ميديــا
المختلفــة أو نشــره علــى الموقــع
الرســمي للقنــاة.
تعتمــد طريقــة النشــر علــى
حســابات التواصــل االجتماعــي
الخاصــة بالقنــاة علــى نوعيــة
المحتــوى نفســه .فعلــى ســبيل
المثــال ،يتــم نشــر محتــوى
“األخبــار العاجلــة” علــى منصــة
تويتــر فــي المقــام األول ،ثــم
علــى منصــة انســتغرام ،وعندمــا
تكــون القصــة الخبريــة كاملــة
تبــث ضمــن البرامــج اإلخباريــة
ثــم مشــاركتها علــى الموقــع
اإللكترونــي .وبعــد االنتهــاء مــن
بــث أي برنامــج تلفزيونــي ،يعــاد
نشــر المحتــوى الكامــل للبرنامــج
علــى منصــة يوتيــوب ،ومــن ثــم
إعــادة إنتــاج مقاطــع فيديــو
قصيــرة مــن نفــس البرنامــج
ونشــرها علــى صفحــة فيــس
بــوك وتويتــر.
مديــر غرفــة األخبــار ،والــع علــي،
أكــد أن القنــاة تســتخدم منصــات
التواصــل االجتماعــي للحصــول
علــى نســبة تتــراوح بيــن  25و30
فــي المئــة مــن أخبارهــا ،وتشــمل
هــذه النســبة اســتخدام منصــات
التواصــل االجتماعــي كوســيلة
إلرســال المحتــوى مــن المراســلين
إلــى القنــاة ،ومتابعــة بعــض
الحســابات الرســمية لــوكاالت
األنبــاء المحليــة والدوليــة
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وحســابات المؤسســات اليمنيــة
الحكوميــة والخاصــة.
ولكــن مــن خــال متابعــة
المحتــوى المعــروض علــى شاشــة
القنــاة نجــد أن  %1.7فقــط مــن
المحتــوى يشــار إليــه أنــه آت مــن
منصــات السوشــيال ميديــا عبــر
عــرض شــعار المنصــة اإللكترونيــة

علــى الشاشــة مصاحبــاً لعــرض
المحتــوى .هــذا التناقــض يعــود
الســتراتيجية “إعــادة التحريــر”
التــي تتبعهــا القنــاة للتعامــل
مــع محتــوى السوشــيال ميديــا
لتتطابــق مــع معاييرهــا الخاصــة.

ممارسات جديدة
بالنســبة لألخبــار ،تلعــب وســائل
التواصــل االجتماعــي دوراً هامــاً
فــي مراحــل اختيارهــا وإنتاجهــا
فــي قنــاة “بلقيــس” .فــي
أغلــب األحيــان يجمــع المنتجــون
المســودة األولــى لألخبــار مــن
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بات مسؤولو التواصل في المؤسسات الحكومية اليمنية يعتمدون على
منصات التواصل االجتماعي بكثرة في اآلونة األخيرة للتواصل مع الصحفيين
في مختلف أنحاء اليمن (تصوير :محمد الصياغي  -رويترز).
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منصــات التواصــل االجتماعــي،
ثــم يبــدأون بالتحقــق مــن صحــة
األحــداث ثــم تحريرهــا أو االتصــال
بالمراســلين فــي الميــدان عبــر
فيســبوك أو واتســاب لطلــب
المزيــد مــن المــواد الداعمــة التــي
ترســل الحقــاً إلــى القنــاة عبــر
وســائل التواصــل االجتماعــي.

فــي الحقيقــة ،تتعامــل قنــاة
“بلقيــس” بطريقــة مختلفــة مــع
المحتــوى المأخــوذ مــن منصــات
التواصــل االجتماعــي ومنهــا
تويتــر علــى وجــه الخصــوص،
فبــدالً مــن عــرض صــورة للتغريــدة
التــي نشــرها مســؤول مــا ،تقــوم
القنــاة بإعــادة إنتــاج محتــوى
التغريــدة بحيــث تعــرض صــورة
رســمية كبيــرة الحجــم للمســؤول
وبجوارهــا تعــرض مقتطفــات مــن
التغريــدة األصليــة.
ويبــرر ذلــك مديــر غرفــة األخبــار
فــي القنــاة قائــ ً
ا“ :الجمهــور
اليمنــي يفضــل رؤيــة وجــه صاحب
التصريــح بــدالً مــن صــورة التغريــدة
نفســها ،وبمــا أن التصريــح يتــم
قراءتــه مــن قبــل مقــدم األخبــار،
فيعتبــر عــرض النــص المكتــوب
تكــرار لنفــس المعلومــات للجمهور.
وفــي بعــض الحــاالت ،تكــون
التصريحــات المكتوبــة على وســائل
ـدا،
التواصــل االجتماعــي طويلــة جـ ً
وهــذا ليــس مناسـ ًبا للعــرض علــى
الشاشــة ،وبالتالــي يقــوم المنتجون
بإعــادة تحريــر المحتــوى وعــرض
المناســب منهــا فقــط.
ويضيــف فــي الســياق نفســه:
المحتــوى
يكــون
“عندمــا
المنشــور علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي فــي صيغــة فيديــو،
يفضــل المنتجــون عــرض الفيديــو
دون ذكــر المصــدر بأنهــا مــن
مواقــع التواصــل االجتماعــي
علــى اإلطــاق ،ألن إضافــة شــعار
المنصــة فــي هــذه الحالــة ال
يضيــف أي قيمــة إلــى المحتــوى”.
كمــا تســاعد وســائل التواصــل
االجتماعــي فــي تســهيل عمــل
محــرري األخبــار مــن خــال
تقليــل الوقــت والجهــد المبــذول

فــي عمليــة جمــع األخبــار .فــي
الســابق ،كان االتصــال المباشــر
هــو الوســيلة الوحيــدة للتواصــل
مــع المصــادر الرســمية والحصــول
منهــم علــى أكبــر قــدر مــن
المعلومــات ،لكــن المســؤولين
اليــوم يضعــون كل شــيء علــى
حســابات وســائل التواصــل
االجتماعــي الخاصــة بهــم مــع
إضافــة مــواد داعمــة ً
أيضــا .وكذلك
الحــال عندمــا يســافر أي مســؤول
حكومــي حــول العالــم ،كان مــن
الصعــب التواصــل بــه ،ولكــن
اليــوم ال يــزال باإلمــكان التواصــل
بالمســؤولين عبــر حســابات
وســائل التواصــل االجتماعــي
الخاصــة بهــم فــي أي وقــت
ومــن أي مــكان ،والحصــول علــى
معلومــات حصريــة إلثــراء محتــوى
البرامــج التلفزيونيــة.
وســائل التواصــل االجتماعــي
أصبحــت مــن أهم وأســرع الوســائل
التي يســتخدمها مســؤولو التواصل
فــي المؤسســات الحكوميــة ومدراء
مكاتــب المســؤولين الحكومييــن
فــي اليمــن ،حيــث يقومــون
بإنشــاء مجموعــات خاصــة علــى
منصــة فيسبـــوك أو واتســاب تضم
إعالمييــن مــن مختلــف الوســائل
اإلعالميـــــــة ليتــم إطالعهــم
علــى آخــر التصريحــات والمــواد
اإلعالميــة الخاصــة بمســؤوليهم،
وهــذا يضمــن لهــم طريقــة أســرع
وأســهل لمشــاركة وإيصــال المــواد
اإلعالميــة إلــى أكبــر عــدد ممكــن
مــن المؤسســات اإلعالميــة التــي
بدورهــا تنقــل تلــك المــواد إلــى
الجمهــور.
وبالمثل ،تســتخدم قنــاة “بلقيس”
وســيلة “االســتماع االجتماعــي
 ”Listening Socialلمراقبــة أهــم
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المواضيــع التــي تناقــش علــى
السوشــيال ميديــا ومحاولــة
االســتفادة منهــا فــي إثــراء
محتــوى القنــاة أو التقــاط بعــض
األفــكار إلنتــاج برامــج جديــدة
كمــا حصــل فــي برنامــج “اليمــن:
أصــل الحكايــة” .فبعــد انقــاب
الحوثييــن عــام  ،2014ظهــرت
بعــض النقاشــات علــى منصــات
السوشــيال ميديــا حــول “الهويــة
اليمنيــة” وكيــف افتقــد اليمنيــون
لمشــاعر االنتمــاء لبلدهــم.
لذلــك ،وكــردة فعــل مــن القنــاة

علــى تلــك المناقشــات ،قامــت
إدارتهــا بتقديــم برنامــج جديــد
يحمــل عنــوان “اليمــن :أصــل
القصــة” الــذي ركــز علــى أهميــة
اســتعادة هويــة الشــعب اليمنــي.
وكذلــك الحــال فــي قضيــة “بيــع
المســاعدات اإلنســانية” التــي
نوقشــت علــى نطــاق واســع على
وســائل التواصــل االجتماعــي فــي
عــام  ،2017ممــا جــذب انتبــاه
القنــاة لتغطيــة القضيــة فــي
برامجهــا المختلفــة .فــي هــذه
الحــاالت ،لــم يشــارك الجمهــور
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في بلد تقطع أوصاله الحرب ،ينقل التلفزيون مآسي اليمنيين ولو
بإمكانيات ضئيلة (تصوير :محمد الصياغي  -رويترز).

بشــكل مباشــر فــي إنتــاج
البرنامــج ،لكــن نقاشــاتهم علــى
وســائل التواصــل االجتماعــي
كانــت هــي المحــرك الــذي حفــز
القنــاة علــى تخصيــص وقــت
معيــن لتغطيــة تلــك القضايــا.
هــذه الممارســات الجديــدة تؤكــد
ماذهــب إليــه الكاتــب األميركــي
هنــري جينكينــز ،المتخصــص فــي
موضــوع “اإلعــام الجديــد” فــي
أن “المحتــوى الناجــح فــي منصــة
مــا ،يمكــن أن ينتشــر عبــر منصــات
أخــرى”.

السنة الخامسة  -شتاء 20٢٠

حقل ألغام
وبصــرف النظــر عــن الفوائــد
العديــدة لمحتــوى السوشــيال
ميديــا ،تــرى الصحفيــة اليمنيــة
أســوان شــاهر أن “وســائل التواصل
االجتماعــي تشــبه حقــل األلغــام،
حيــث يتعيــن علينــا أن نكــون
شــديدي الحــذر مــن الخطــوات
التــي نقــدم عليهــا ونعــرف
بالضبــط أيــن نبحــث عــن
المعلومــة .مســتخدمو وســائل
التواصــل االجتماعــي انتقائيــون

جــدا فــي النشــر ،وهــذا يــؤدي
ً
إلــى توفيــر معلومــات متحيــزة
وغيــر دقيقــة .لذلــك ،مــن المهــم
التحقــق مــن صحــة األخبــار قبــل
نشــرها علــى شاشــة التلفــاز”.
وحــول هــذه النقطــة بالــذات،
تقــول مــاري هيــرز ،كاتبــة ومحــررة
بموقــع “ميديــا شــور” إن “المزيــد
مــن المعلومــات ال تعنــي بالضــرورة
أنهــا أفضــل ،ال ســيما عندمــا
تأتــي مــن حســابات وهميــة.
فالنتائــج الســيئة لنشــر معلومــات

غيــر موثوقــة يمكــن أن تشــمل
التشــهير وتشــويه الســمعة .ولكن
بالمقابــل فــإن انتظــار التحقــق
مــن القصــص والمصــادر يمكــن أن
يــؤدي إلــى عــدم تقبــل مصــدر
األخبــار باعتبــاره بطي ًئــا ومتأخــراً”.
ومــع ذلــك ،تجــادل شــاهر أن
لــدى قنــاة “بلقيــس” سياســة
خاصــة بجمــع األخبــار ،فهــي ال
تعطــي األولويــة لموضــوع األخبــار
“الحصريــة” ولكــن األهــم مــن ذلــك
هــو “المصداقيــة” .لذلــك ،عندمــا
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يكــون مصــدر األخبــار المنشــور
علــى وســائل التواصــل االجتماعي
آتيـاً مــن حســاب أحــد الصحفييــن
المعروفيــن ،فــإن األمــر يجعــل
أخبــاره تتميــز بدقــة أكبــر ،ولكــن
ذلــك ال يعنــي إغفــال أهميــة
التحقــق منهــا .وفــي حــال نــدرة
المصــادر األخــرى لنفــس المحتــوى
المنشــور علــى السوشــيال ميديــا
كمــا حصــل عندمــا ضربــت
عاصفــة “تشــاباال” جزيرة ســقطرى
اليمنيــة فــي تشــرين الثانــي/
نوفمبــر  ،2015قامــت القنــاة بنشــر
الفيديــو الوحيــد الموجــود علــى
اإلنترنــت بعــد التواصــل مــع
صاحــب الحســاب والتحقــق مــن
صحــة الفيديــو.
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المشاهد النشط
نتيجــة لتأثيرهــا الواســع علــى
صناعــة اإلعــام ،نجــح محتــوى
شــبكات التواصــل االجتماعــي
فــي الوصــول إلــى شاشــات
التلفزيــون كجــزء هــام مــن
البرامــج التلفزيونيــة .حيــث تؤكــد
جولــي هولــي ،المحــررة اإلداريــة
للمحتــوى التلفزيونــي فــي
مجموعة Vocus Media Research
 Group،أن “وســائل التواصــل
منجمــا
االجتماعــي تعتبــر
ً
ذهب ًيــا للتلفزيــون ألنهــا رخيصــة
االســتخدام وســهلة التنفيــذ
مــن الناحيــة التكنولوجيــة -
وقــت اإلعــداد القصيــر والســهل-
كمــا أن المشــاهدين يريــدون
أن يكونــوا جــز ًءا مــن البرامــج
التلفزيونيــة” )3( .وبفضــل الميــزة
التفاعليــة للتقنيــات الجديــدة،
أصبــح المشــاهدون قادريــن
علــى إنشــاء طريقيــن للتواصــل

بيــن المشــاهدين أنفســهم فــي
المقــام األول ،وبيــن المشــاهدين
والقنــاة التلفزيونيــة ثانيــاً.
بــات المشــاهد أحــد المســاهمين
الرئيســيين فــي إنتــاج البرامج في
قنــاة “بلقيــس” .فعلــى ســبيل
المثــال ،يتواصــل المشــاهدون
بالقنــاة عبــر حســاباتها علــى
وســائل التواصــل االجتماعــي
ويرســلون قصصهــم لبثهــا ضمــن
برنامــج “أنــت لســت وحــدك”،
المخصــص لتســليط الضــوء علــى
انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي
اليمــن ،ومــن ثــم يقــوم فريــق
التواصــل االجتماعــي بإرســال
المحتــوى إلــى منتجــي البرنامــج
الذيــن بدورهــم يتواصلون مباشــر ًة
بصاحــب القصــة للحصــول علــى
مزيــد مــن التفاصيــل ثــم عــرض
قصتــه علــى شاشــة التلفزيــون.
دود فعــل
ر
كمــا فرضــت
مســتخدمي وســائل التواصــل
االجتماعــي بعــض التغييــرات
فــي برامــج القنــاة .وكمثــال
علــى ذلــك ،كانــت العديــد مــن
تعليقــات المتابعيــن علــى
منصــات السوشــيال ميديــا تقتــرح
علــى القنــاة توفيــر مســاحة أكبــر
لمشــاركتهم المباشــرة للتعبيــر
عــن آرائهــم ،ولكــن لــم يكــن
لــدى القنــاة أي برنامــج يســمح
بمشــاركة الجمهــور العــادي فــي
محتــوى برامجهــا .ونتيجــة لذلــك،
عمــدت القنــاة إلــى تخصيــص
فقــرة فــي برنامــج “المنصــة”
و”بيــن قوســين” ،يتــم فيهــا
عــرض آراء المتابعيــن علــى
منصــات التواصــل االجتماعــي
أو عــرض وجهــات نظرهــم عبــر
فيديوهــات خاصــة ترســل إلــى
القنــاة عبــر منصــة واتســاب.

كمــا أكــد عمــر زريــق ،مســؤول
السوشــيال ميديــا فــي القنــاة،
علــى تأثيــر وســائل التواصــل
االجتماعــي فــي تكويــن مصــادر
موثوقــة ودائمــة للمعلومــات،
كالطــاب اليمنييــن فــي ماليزيــا
وألمانيــا الذيــن بــدأوا فــي
إرســال بعــض المــواد المتعلقــة
بأنشــطتهم فــي الخــارج ،وعندمــا
شــاهدوها علــى شاشــة التلفــاز
وصفحــات التواصــل االجتماعــي،
بعــد ســاعات قليلــة فقــط مــن
إرســالها ،اســتمروا فــي إرســال
المزيــد مــن المــواد بانتظــام.
وكذلــك الحــال فــي الفيديــو
الشــهير لمقتــل الرئيــس اليمنــي
الســابق ،الــذي وصــل إلــى القنــاة
مــن أحــد المتابعيــن لصفحــة
القنــاة علــى منصــة فيســبوك.

برنامج “كيبورد”
خصصــت قنــاة “بلقيــس” منــذ
آب/أغســطس  2015برنامج ـاً خاصاً
يعكــس أنشــطة مســتخدمي
منصــات وســائط التواصــل
االجتماعــي وعرضهــا فــي برنامــج
تفاعلــي خــاص يحمــل اســم
“كيبــورد” .يعتمــد البرنامــج علــى
تقنيــة “االســتماع االجتماعــي”،
حيــث يقــوم منتجــو البرنامــج
بمتابعــة أنشــطة مســتخدمي
منصــات السوشــيال ميديــا واختيار
المحتــوى المناســب لعرضــه فــي
البرنامــج الــذي يتــم بثــه لمــدة
 25دقيقــة مســاء الثالثــاء مــن كل
أســبوع.
يعتمــد محتــوى هــذا البرنامــج
علــى عــرض نســبة كبيــرة مــن
النــص تصــل إلــى  ،٪45و  ٪38مــن
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المحتــوى يأتــي فــي شــكل صــور،
و  ٪15فيديوهــات (.)4
وفــي نهايــة كل حلقــة يتــم
إجــراء لقــاء مــع أحــد مشــاهير
السوشــيال ميديــا عبــر تطبيــق
“ســكايب” للحديــث مــع الضيــف
حــول موهبتــه المعينــة .ويأتــي
أكثــر مــن  %60مــن محتــوى
تعليقــات المتابعيــن مــن
منصــة فيســبوك ،وهــذا يؤكــد
اعتبــار منصــة فيســبوك األكثــر
اســتخداماً فــي اليمــن مقارنــة
بالمنصــات األخــرى .ويدعــم هــذه
البيانــات أيضــا مــا ورد فــي تقريــر
شــركة األبحــاث العالميــة  TNSأن
 ٪93مــن إجمالــي مســتخدمي
اإلنترنــت فــي اليمــن يســتخدمون
دائمــاً منصــة فيســبوك ،و٪92
منهــم يســتخدمون منصــة
فيســبوك بشــكل يومــي (.)5
طيلــة وقــت برنامــج “كيبــورد”،
تقــوم مقدمــة البرنامــج بقــراءة
بعــض تعليقــات المتابعيــن،
وبســبب حــرص المنتجيــن علــى
عــرض أكبــر عــدد مــن تعليقــات
المتابعيــن فــي وقــت قصيــر،
تفضــل القنــاة عــرض بعــض
التعليقــات دون قراءتهــا ليتســنى
للمشــاهدين قراءتهــا بأنفســهم.
كمــا أن اســتمرار عــرض البرنامــج
خــال األربــع ســنوات الماضيــة
يــدل علــى نجــاح البرنامــج فــي
عــرض محتــوى مختلــف وجــاذب
للمشــاهدين ممــا مكــن القنــاة
مــن الوصــول إلــى شــريحة جديــدة
مــن المشــاهدين وهــي شــريحة
مســتخدمي السوشــيال ميديــا.
يعــد برنامــج “كيبــورد” نموذجــا
متكامــ ً
ا لتأثيــر محتــوى شــبكات
التواصــل االجتماعــي علــى محتوى

التلفزيــون فــي اليمــن .حيــث
يعتمــد البرنامــج كليـاً علــى المواد
اإلعالميــة (فيديوهــات ،صــور،
نصــوص) المنشــورة علــى منصــات
التواصــل االجتماعــي لمــلء وقــت
البرنامــج .وهــذا النــوع مــن البرامــج
ً
مثــال أيضــاً علــى
الجديــدة يعــد
العالقــة التكامليــة بيــن التلفزيــون
ووســائل التواصــل االجتماعــي.
فكمــا يتــم عمل بــث مباشــر للكثير
مــن البرامــج التلفزيونيــة علــى
منصــات التواصــل االجتماعــي،
تعكــس المحطــات التلفزيونيــة
بالمثــل أنشــطة وســائل التواصــل
االجتماعــي ضمــن برامجهــا.
ويهــدف هــذا النــوع مــن البرامــج
إلــى إطــاع مشــاهدي التلفــاز على
مــا يجــري فــي منصــات التواصــل
االجتماعــي ،ممــا يــؤدي فــي
النهايــة إلــى جلــب مســتخدمين
جــدد إلــى منصــات التواصــل
االجتماعــي .وبالمثــل ،ســيتحول
الكثيــر من مســتخدمي السوشــيال
ميديــا إلــى مشــاهدة البرامــج
التلفزيونيــة.

تمثــل المواضيــع التــي تثــار علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي
االهتمــام الحقيقــي لمــا يشــغل
الــرأي العــام ،لذلــك تحــرص
القنــوات التلفزيونيــة علــى
التواجــد علــى منصــات التواصــل
االجتماعــي أكثــر مــن تواجدهــا
علــى الشاشــات .ولذلــك تقــوم
القنــوات التلفزيونيــة بنشــر
محتــوى علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي علــى مــدار  24ســاعة
دون تكــرار  -كمــا فــي التلفزيــون-
وهــذا التواجــد المســتمر علــى
منصــات السوشــيال ميديــا بجــذب
جمهــوراً مــن وســائل التواصــل
االجتماعــي إلــى شاشــات التلفــاز
ممــا يعــزز  -فــي نهايــة المطــاف
 أهــداف أي قنــاة تلفزيونيــةفــي أن تصبــح صــوت المشــاهد
ومنصتــه األولــى لطــرح آرائــه
بــكل حريــة.

المراجع:
1- https://www.wetv.com/
2- https://www.internetworldstats.com/middle.
htm#ye
3- https://www.cision.com/us/resources/researchreports/2013-state-of-the-media-report/
4- http://academicrepository.khas.edu.tr/xmlui/
bitstream/handle/20.500.12469/2369/0105482Moham
medAlragawi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5- http://www.govtpracticewpp.com/~/media/
wppgov/files/arabsocialmediareport-2015.pdf
٦-http://academicrepository.khas.edu.tr/xmlui/
bitstream/handle/20.500.12469/2369/0105482Moham
medAlragawi.
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محاربة خطاب الكراهية والتحريض بالنسبة لفيسبوك ،يخضع لخطاب مزدوج مليء بالتناقضات :يحاصر المحتوى
الفلسطيني ،ويحظر تغريدات ومحاورات وصفحات تندد باالحتالل ،بينما ُيسمح لإلسرائيليين بالتحريض ضد
الفلسطينيين دون أن تمارس عليهم الرقابة.

ّ
شـــــــــكلت مواقــع التواصــل
االجتماعــي نقلــة نوعيــة فــي
حيــاة الفلســــطينيين كســائر
مســتخدميها حــــــول العالــم،
التواقــة
وتحديــدا الشــعوب
ّ
للحريــة ،والتــي كانــت ّ
تنظــر لهــا
عبــر الشاشــات دون أن تتوفــر
علــى إمكانيــات للتفاعــل معهــا،
أو للتنظيــر لهــا ،أو لمحاولــة
الحشــد ألجــل تطبيقهــا ،إلــى أن
هبــت ريــاح الثــورات العربيــة.
وفعــا ،ســار الفلســطينيون علــى
نهــج باقــي الشــعوب العربيــة،
باســتخدام هــذه المواقــع ألبعــد
مــن مجرد كونهــا مواقــع ترفيهية.
وتفاعــل الفلســطينيون عبــر

مواقــع التواصــل االجتماعــي مــع
العديــد مــن القضايــا واألحــداث،
وتدريجيــا ،بلغــت ذروة تفاعلهــم
مــع قضاياهــم بشــكل كبيــر
عــام  ،2014تزام ًنــا مــع العــدوان
اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة.

رواية محظورة
أخــذ الفلســطينيون حينهــا
علــى عاتقهــم نشــر الروايــة
بألســنتهم
الفلســطينية
وعيونهــم إلــى العالــم كلــه،
فتفعلــت صفحــات يشــرف عليهــا
ّ
نشــطاء فلســطينيون بلغــات

عديــدة تشــرح للعالــم مــا الــذي
يحــدث فــي فلســطين بالتحديــد،
بعيــدا عــن الروايــة اإلســرائيلية،
ممــا كان لــه األثــر الكبيــر فــي
تشــكيل وعــي جديــد وردة فعــل
لــدى مســتخدمي هــذا الموقــع.
جــل النشــاط الرقمــي علــى
منصــات التواصــل فــي فلســطين
حســب اإلحصائيــات -ينحصــرعلــى الفيسبــــــوك ،فقرابــة
 %88مــن مســتخدمي اإلنترنــت
يســتعملونه
الفلســطينيين
اســتنادا إلــى دراســة لمركــز أي
بــوك للعــام .)1( 2018
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بضغط من االحتالل ،حظر وأغلق الفيسبوك عشرات الصفحات الفلسطينية
ما جعل نشطاء مواقع التواصل يطلقون حملة مضادة دعت إلى مقاطعة
فيسبوك تحت وسم ( #FBCensorsPalestineتصوير :عمار عواد  -رويترز).
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متظاهرة بألمانيا تحتج على الرقابة الرقمية التي
يمارسها الفيسبوك (تصوير :توماس بيتر  -رويترز).
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اســتأثر موقــع فيســبوك باهتمــام
كبيــر علــى المســتوى األمنــي
والرســمي فــي فلســطين
المحتلــة ،فقــد رصدت المؤسســات
والجمعيــات المختصــة منــذ العــام
 2014وحتــى  ،2017أكثــر مــن
 300حالــة اعتقــال ( )2قامــت
بهــا قــوات االحتــال اإلســرائيلي
بحــق فلســطينيين علــى خلفيــة
منشــوراتهم علــى مواقــع
التواصــل االجتماعــي وفيســبوك
خصوصــا.
لكــن يبــدو أن االعتقــاالت وحدهــا
تكــف اإلســرائيليين لــردع
لــم
ِ
خوفهــم مــن تأثيــر فيســبوك
وســائر مواقــع التواصــل علــى
الحالــة الوطنيــة الفلســطينية ،بل
إن النتيجــة التــي وصلــت إليهــا
إســرائيل عقــب موجــة العمليــات
التــي شــنها الفلســطينيون ضــد
أهــداف إســرائيلية بيــن عامــي
 2015و ،2016هــي التحــرك بأقصــى
ســرعة ،وقــد تمخــض عــن ذلــك
تشــكيل لجنــة وزاريــة تتولــى
التواصــل مــع مواقــع التواصــل
وتحديــدا فيســبوك
االجتماعــي
ً
( .)3ومنــذ ذلــك الوقــت وإســرائيل
تحــاول محاصــرة النشــاط
الفلســطيني علــى فيســبوك
بطــرق عديــدة ،ومــن هــذه الطــرق
كان مشــروع قانــون ( )4إلزالــة
المحتــوى الــذي تــرى إســرائيل
أنــه غيــر مناســب مــن هــذا
الفضــاء األزرق .وكانــت الذريعــة
األساســية لتمريــر القــرار هــو مــا
أســمته إســرائيل “التحريــض”

الــذي يمارســه الفلســطينيون
ضــد اإلســرائيليين علــى مواقــع
التواصــل االجتماعــي.
وبالتزامــن مــع ذلــك ،اســتطاعت
الحكومــة اإلســرائيلية -بالتعــاون
مــع فيســبوك -إزالــة محتــوى
عشــرات
وإغــاق
وحظــر
الصفحــات الفلســطينية عــام
 ،2016ممــا جعــل نشــطاء مواقــع
التواصــل فــي فلســطين يطلقــون
حملــة مضــادة دعــت إلــى
مقاطعــة فيســبوك تحــت شــعار
 ،FBCensorsPalestine#والقــت
رواجــا كبي ـ ًرا مــن نشــطاء حقــوق
ً
اإلنســان حــول العالــم (.)5
تحــت ضغــط الحملــة الواســعة،
تراجــع فيســبوك عــن خطوتــه
أو خفــف مــن حدتهــا علــى
األقــل ،وانتهــت بإرســال أحــد
مســؤولي فيســبوك لالجتمــاع
بالنشــطاء الفلســطينيين فــي
رام اهلل ،وتقديــم وعــود بإنصــاف
المحتــوى الفلســطيني واحتــرام
خصو صيتــه .
لــم تقــف الحــرب علــى المحتــوى
الفلســطيني عنــد هــذا الحــد،
وإنمــا تطــور األمــر لتصبــح
هنــاك مالحقــة ممنهجــة ضــده
مانعــا
مــن قبــل فيســبوك،
ً
مســتخدميه مــن نشــر صــور
أو محتــوى لــه عالقــة برمــوز
الشــعب الفلســطيني مــن شــهداء
وقيــادات وطنيــة ،مثــل إغــاق
صفحــة حركــة فتــح بســبب صورة
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للرئيــس الفلســطيني الراحــل
ياســر عرفــات ( )6نشــرت بدايــة
العــام  ،2017ووصــل األمــر إلــى
حــد حــذف المحتــوى من الرســائل
الخاصــة بيــن المســتخدمين كمــا
حــدث عندمــا حظــر فيســبوك
تــداول الصــور المتعلقــة بوحــدة
إســرائيلية خاصــة تســللت إلــى
قطــاع غــزة عــام .)7( 2018

خاليا إسرائيلية
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وكانــت وزيــرة القضــاء اإلســرائيلية
إيليــت شــاكيد أكــدت خــال مــا
ســمي بمؤتمــر مكافحــة اإلرهــاب
الســادس عشــر ،أن إســرائيل
قدمــت طلبــات لفيســبوك
إلزالــة محتــوى وإغــاق حســابات
لفلســطينيين ،وقــد تجــاوب
فيســبوك حينهــا مــع  %95مــن
الطلبــات المقدمــة لــه (.)8
ويأتــي هــذا الحصــار علــى
المحتــوى الفلســطيني فــي
مقابــل مســاحة كبيــرة تمنــح
لإلســرائيليين ،إذ يشــير مركــز
“حملــة” المختــص باإلعــام
االجتماعــي فــي األراضــي المحتلة
عــام  ،1948أن منشــوًرا تحريض ًيــا
ضــد الفلســطينيين يكتــب كل 66
ثانيــة (.)9
أما مؤخ ًرا ،عملت شــركة فيســبوك
علــى تطويــر خوارزمياتهــا لتشــمل
كلمــات ذات ارتبــاط وثيــق
بالقضيــة الفلســطينية مثــل
“شــهيد ،حمــاس ،جهــاد ،جبهــة
شــعبية ،كتائــب شــهداء األقصــى،
يحيــى عيــاش ،”..وغيرهــا مــن
المصطلحــات التــي أصبــح كل مــن
يســتخدمها يعـ ّرض وجــوده علــى

المنصــة الزرقــاء للخطــر .هــذه
الكلمــات كانــت كفيلــة لتلقــي
الفلســطينيين عقوبــات متنوعــة
مــن قبــل إدارة فيســبوك ،مــن
بينهــا حــذف منشــورات وحظــر
مــن النشــر وإغــاق صفحــات (.)10
وأعــد النشــطاء الفلســطينيون
ّ
احتجاجــا
مجــددا حملــة مضــادة
ً
ً
علــى ممارســات فيســبوك ضدهم،
شــملت توجيــه رســالة إلــى اإلدارة
فــي الشــرق األوســط ،ومــن ثــم
إطــاق حملــة تغريــد عبــر مواقــع
التواصــل االجتماعــي للتعريــف
بمــا يتعــرض لــه الفلســطينيون
مــن تضييــق مــن قبــل فيســبوك
(.)11
وبلغــت حصيلــة التضييــق
واالنتهــاكات التــي تعــرض لهــا
الفلســطينيون خــال العــام
 2019قرابــة  900انتهــاك علــى
كافــة منصــات التواصــل ،كان
لفيســبوك نصيــب األســد مــن
هــذه االنتهــاكات المتنوعــةً ،
وفقــا
للتقاريــر التــي يصدرهــا مركــز
صــدى سوشــيال دوريــا حــول
التشــديد الــذي يمارســه فيســبوك
والمنصــات األخــرى .ويعتبــر مركــز
صــدى شـ ً
ً
موثوقــا لفيســبوك
ـريكا
فــي فلســطين ،يعمــل علــى
توثيــق االنتهــاكات بحــق المحتوى
الفلســطيني ،والتواصل مــع إدارات
هــذه المنصــات فــي محاولــة
الســتعادة المحتــوى المحــذوف
وحمايتــه.
لمواجهــة هــذه االنتهــاكات
وغيرهــا مــن الحقــوق الرقميــة
الفلســطينية ،أسســت مجموعــة
مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي
الفلســطيني ائتــاف الحقــوق
الرقميــة الفلســطينية لحمايــة
المحتــوى الفلســطيني المنشــور

عبــر الفضــاء اإللكترونــي ،والحفاظ
علــى حقــوق رقميــة أخــرى
فــي مجــاالت متعــددة .ويعمــل
االئتــاف علــى تعزيــز التنســيق
والتعــاون والدعــم المتبــادل بيــن
المؤسســات المدن ّية الفلســطين ّية
الناشــطة فــي مجــال حمايــة
وتعزيــز الحقــوق الرقم ّيــة
الفلســطين ّية بمــا يتوافــق مــع
االتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة
لحقــوق اإلنســان والممارســات
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الفضلــى ،وفــي ظــل ارتفــاع وتيرة
انتهــاكات الحقــوق الرقميــة (.)13
النشــطاء
يطالــب
وبينمــا
والمؤسســات الفلســطينية مــن
المســتوى الرســمي الفلســطيني
بالتدخــل لحمايــة الحقــوق
الرقميــة الفلســطينية دون أي
تحــرك ملحــوظ ،تعمــل إســرائيل
علــى مســتوى آخــر للهجــوم
علــى المحتــوى الفلســطيني مــن
خــال وحــدات ســايبر متخصصــة

فــي الجيــش تعمــل علــى
تقديــم بالغــات ضــد المحتــوى
الفلســطيني ،وضــرب صــورة
القضيــة الفلســطينية فــي العالــم
مــن خــال االســتعانة بشــركات
متخصصــة (.)14
إن الضغــط الشــديد والرقابــة
والمتابعــة الحثيثــة للمحتــوى
الفلســطيني مــن قبــل إســرائيل
وفيســبوك أســفر عــن نتائــج
ســلبية كبيرة في نســبة المشــاركة

السياســية للشــباب الفلســطيني.
وقــد أثبــت بحــث أجــري علــى
الشــباب الفلســطيني خــال العــام
 ،2019أن ثلثي الشــباب الفلسطيني
ال يشــعرون باألمــان للمشــاركة
السياســ ّية عبــر اإلنترنــت (.)15
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طور الفيسبوك خوارزمياته ،لتحظر كلمات مثل «شهيد ،حماس،
جهاد ،جبهة شعبية ،كتائب شهداء األقصى ،يحيى عياش…»
(تصوير :أندريو بيرتون  -غيتي).
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التحرش بالصحفيات..
جريمة تبحث
عن إثبات
ريم سوودي

80

صار التحرش أمرا مألوفا وطبيعيا ،وإذا أردت أن تدافع عن نفسك البد من البحث عن «الدليل المفقود» .نقابة
الصحافة في تونس تنشر دراسة تثبت تعرض  %80من الصحفيات للتحرش في مكان العمل ،بعضهن امتلكن الجرأة
لفضحه ،وبعضهن طوين الموضوع خشيةرقابة المجتمع أو فقدان العمل.

كانــت الدراســة صادمــة جــدا،
والنقابــة التونســية للصحفييــن
فــي مقاربــة أولــى لمســألة
التحــرش داخــل مواقــع العمــل،
أعلنــت خــال نوفمبر/تشــرين
الثانــي الماضــي تزامنــا مــع
األيــام الدوليــة لمناهضــة العنــف
ضــد المــرأة ،عــن تعــرض %80
مــن منخرطاتهــا مــن الصحفيــات
للتحــرش علــى األقــل مــرة واحــدة
أثنــاء أدائهــن مهامهــن الصحفيــة
خــال العــام  .2018وتعتبــر فئــة
الصحفيــات اللواتــي يوجــدن فــي
وضعيــة هشــة ويمثلــن قرابــة
 %20مــن الجســم الصحفــي فــي
تونــس ،األكثــر عرضــة للظاهــرة.

تحرش في كل مكان
ورغــم أن األرقــام الصــادرة عــن
نقابــة الصحفييــن التونســيين
تســتند إلــى اســتبيان رســمي
داخلــي ،فإنهــا لــم تجــد قبــوال
لــدى عــدد كبيــر مــن العامليــن
فــي قطــاع اإلعــام وأثــارت
ردود فعــل متباينــة .لقــد رأت
صحفيــات أن الرقــم مضخــم وغيــر
حقيقــي وال يعكــس فــي األصــل
قــراءة إحصائيــة لهــذه “الظاهــرة
غيــر المنتشــرة” ،بقــدر مــا يمثــل
عنوانــا لتشــويه قطــاع حســاس
ومفتــوح أغلــب العامليــن فيــه
مــن النســاء.

لكــن هــذا الــرأي ال يحجــب
حقيقــة أن صحفيــات كثيــرات
يعتقــدن أن النســبة التــي أعلنــت
عنهــا نقابــة الصحافــة أماطــت
ال ّلثــام عــن مشــكل كبيــر فــي
قطــاع اإلعــام طالمــا عانــت منــه
صحفيــات داخــل وخــارج قاعــات
األخبــار ،وينتشــر أكثــر في وســائل
اإلعــام الســمعية والبصريــة.
التحــرش ال يقتصــر فقــط علــى
وســيلة إعالميــة دون أخــرى ،بل إن
دراســة النقابــة بينــت أن التحــرش
ينتشــر فــي كل المنصــات .فــي
تونــس تجــد الصحفيــة نفســها
فــي مواجهــة التحــرش الجنســي
اللفظــي والجســدي داخــل
مؤسســتها اإلعالميــة وفــي مواقع
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الكثير من الصحافيات التونسيات اعترفن أنهن
تعرضن للتحرش أثناء تأديتهن لعملهن (تصوير:
جون شونغ  -غيتي).

العمــل وخــال الحــوارات واللقاءات
والتغطيــات الصحفيــة التــي
تؤمنهــا ،وحتــى خــال الزيــارات
الميدانيــة التــي تقــوم بهــا.
وتميــل عــدد مــن المتعرضــات
للتحــرش إلــى رفــض االعتــراف
بالظاهــرة ومحاولــة تبســيطها
وإدراجهــا فــي خانــة المتعــود
واالعتيــادي ،لســببين يرتبــط
أولهمــا بالثقافــة المجتمعيــة
التــي تطغــى عليهــا العقليــة

الذكوريــة وتنحــو دائمــا إلــى وضع
المــرأة فــي موضــع االتهــام ،إذ ترى
فــي طريقــة لباســها وكالمهــا
أو مــكان جلوســها أو طريقــة
تبرجهــا دافعــا وراء إقــدام الرجــل
بصفــة عامــة علــى التحــرش بهــا.
وبالتالــي ،وحتــى ترفــع المــرأة
الصحفيــة الحــرج عنهــا وتدفــع
التهمــة المجتمعيــة ،تتســامح
مــع مختلــف التجــاوزات ومحــاوالت
التحــرش التــي يمكــن أن تتعــرض
لهــا خــال عملهــا ،وتصــرف النظــر

الصحفيــات اللواتــي يوجــدن فــي وضعيــة هشــة ،يمثلــن قرابــة %20
مــن الجســم الصحفــي فــي تونــس ،هــن األكثــر عرضــة للتحــرش.

عنهــا إلــى درجــة أن بعضهــن
يصنفــن حــاالت وحــوادث التحرش
باألمــر العــادي الــذي يصنــف ضمــن
مخاطــر العمــل الصحفــي.
أمــا الســبب الثانــي الــذي يجعــل
المــرأة الصحفيــة ترفــض االعتــراف
بانتشــار ظاهــرة التحــرش فــي
قطــاع اإلعــام ،فيرتبــط بجهــل
جــزء مــن النســاء -ومنهــن
الصحفيــات -بمفهــوم التحــرش
الــذي يعــرف علــى أنــه “إقــدام
شــخص علــى تصرفــات ذات
طبيعــة جنســية غيــر مرحــب بها
مــن الطــرف اآلخــر ،قــد تشــمل
التحــرش اللفظــي أو الجســدي
أو كليهمــا .وال يشــترط أن يكــون
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المتحــرش مــن الجنــس اآلخــر،
فقــد يكــون مــن نفــس نــوع
الضحيــة .والشــرط الــازم لتســمية
التلميحــات أو التصرفــات الجنســية
ً
تحرشــا هــو عــدم موافقــة الطــرف
اآلخــر علــى هــذه التصرفــات أو
التلميحــات”.
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ويعــ ّرف الفصــل  226ثالثــا مــن
المجلــة الجزائيــة التونســية
التحــرش الجنســي بأنــه “اإلمعــان
فــي مضايقــة الغيــر بتكــرار أفعــال
أو أقــوال أو إشــارات مــن شــأنها
أن تنــال مــن كرامتــه وأن تخــدش
حيــاءه ،وذلــك بغايــة حملــه علــى
االســتجابة لرغباتــه أو رغبات غيره
الجنســية ،أو ممارســة ضغــوط
عليــه مــن شــأنها إضعــاف إرادتــه
علــى التصــدي لتلــك الرغبــات”.
التحــرش فــي تونــس مثــل باقــي
دول العالــم ،ارتفــع مــع تطــور
وســائل التواصــل االجتماعــي ،وهو
األمــر الــذي ينطبــق أيضــا علــى
الصحفيــات اللواتــي ذكــرن أنهــن
تعرضــن للكثيــر مــن محــاوالت
التحــرش مــن المســؤولين فــي
مختلــف المواقــع.
وتعتقــد بعــض الصحفيـــــــات
والصحفييــن أن المغازلــة أو
المالطفــة الصــادرة عــن زمــاء
أو مــن قبــل رؤســاء فــي العمــل
أو مــن قبــل شــخصية عامــة أو
حتــى مــن قبــل مواطــن ،ال تعتبــر
تحرشــا جنســيا بالضــرورة ..فــي
الوقــت الــذي تمثــل فيــه المغازلــة
أو المالطفــة أبــرز مظاهــر التحرش،
فبمجــرد أن تنظــر “الضحيــة” إلــى
تلــك المغازلــة أو “الــكالم الجميــل”
كمــا يحبــذ األغلبيــة وصفــه -أوالمالطفــة أو التعامــل الجــريء
أو إقــدام اآلخــر علــى وضــع يــده
علــى كتفهــا أو مســكها مــن
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حققت الثورة التونسية مكاسب ديمقراطية لكنها لم تنعكس
على حقوق الصحافيات في قاعات التحرير (تصوير :زبير
السويسي  -رويترز).
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يدهــا؛ علــى أنــه أمــر مزعــج وغيــر
مقبــول ،عندهــا ودون أي تبريــر
أو تأويــل ،يدخــل الســلوك تحــت
مســمى التحــرش اللفظــي أو
الجســدي أو كليهمــا معــا.

قضية جادة
ويمكــن القــول إنــه رغــم االختالف

المســجل فــي المواقــف فيمــا
يتصــل بقضيــة التحــرش الجنســي
فــي مواقــع العمــل بقطــاع
اإلعــام ،فالمؤكــد أن هــذه الظاهرة
بــدأت تخــرج تدريجيــا مــن دائــرة
المســكوت عنــه فــي تونــس،
حيــث تحولــت إلــى مــادة إعالميــة
يتــم االشــتغال عليها فــي مختلف
الوســائل اإلعالميــة ،ويقــع تناولهــا
فــي شــكل قصــص حقيقيــة
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صحافية تونسية تغطي الهجوم الذي استهدف
متحف باردو (تصوير :زبير السويسي  -رويترز).

للتحــرش ،ممــا ســاهم فــي كشــف
الســتار عــن الموضــوع الــذي
بقــي لمــدة طويلــة فــي خانــة
الممنوعــات المســكوت عنهــا.
كمــا يمكــن القــول إن جــرأة عــدد
مــن الضحايــا -ســواء مــن خــارج
قطــاع اإلعــام أو مــن داخلــه-
هــو مــا ســاهم فــي نقــل موضــوع
التحــرش الجنســي فــي مواقــع
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العمــل خاصــة ،مــن مجــرد مــادة
يتــم عرضهــا وتناولهــا فــي برامــج
إعالميــة هدفهــا خلــق اإلثــارة
وتحقيــق أعلــى نســب مشــاهدة،
إلــى قضيــة تخضــع للبحــث
السوســيولوجي واإلحصائــي حتى
فــي المؤسســات الصحفيــة.
ويبقــى المشــكل األكبــر فيمــا
يتعلــق بموضــوع التحــرش فــي

وســائل اإلعــام -حســب عــدد
مــن الشــهادات والجمعيــات التــي
تعنــى بالمــرأة -هــو مســألة
اإلثبــات ،فالتحــرش الجنســي
ليــس مــن الجرائــم العاديــة
التــي تثبــت عبــر أدوات اإلثبــات
المنصــوص عليهــا فــي المجلــة
الجزائيــة والنصــوص القانونيــة
علــى غــرار شــهادة الشــهود
واالعتــراف وغيرهــا.

التحــرش فــي تونــس -علــى غــرار
بقيــة دول العالــم -يطــرح إشــكاال
علــى مســتوى صعوبــة اإلثبــات،
إذ إن فعــل التحــرش الجنســي
والمضايقــات باألقــوال أو األفعــال ال
تســجل وتكــون فــي الغالــب فــي
مــكان خــاص غيــر مفتــوح للعموم
ويتيــح للمتحــرش حريــة أكبــر.
واليــوم ومــع مــا ســجلته فضــاءات
العمــل والحيــاة العامــة مــن تطــور
تكنولوجــي كبيــر ،صــارت الوســائل
التكنولوجيــة مــن تســجيالت
صوتيــة وفيديوهــات أبــرز آليــات
اإلثبــات ،ليبقــى الفصــل فــي مثل
هــذه القضايــا مرتبطــا بالمحكمــة
ووجــدان القاضــي.
وفــي الســياق نفســه ،تقــول
إحصائيــات صــادرة عــن منظمــات
وجمعيــات تونســية إن %90
مــن النســاء التونســيات تعرضــن
للتحــرش الجنســي فــي وســائل
النقــل العمومــي ،وتعرضــن
للعنــف النفســي فــي األماكــن
العامــة بنســبة  ،%78.1وللتحــرش
الجنســي مــن قبــل زمالئهــن فــي
العمــل بنســبة  ،%75فــي حيــن
بلغــت نســبة النســاء ضحايــا
العنــف الجنســي  ،%43.8حســب
دراســة قــام بهــا مركــز البحــوث
والدراســات والتوثيــق واإلعــام
حــول المــرأة علــى عينــة مــن
النســاء التونســيات.
الصحفيــة التونســية تعمــل فــي
بيئــة صعبــة ،وال شــك أن التحــرش
يشــكل اليــوم تحديــا مهنيــا
جديــدا مــا زلنــا نمــارس الرقابــة
بشــأنه ،وتتحــدث عنــه وســائل
اإلعــام باحتشــام إلــى إشــعار
آخــر.
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تعقيدات
السياسة
والدين يف
الهند..
الصحافة الغربية
التي ال تأبه
بالسياق
كالبانا جين

(ترجم هذا املقال بالتعاون مع نيمان ريبورتس-جامعة هارفارد)

حذفت صحفية هندية تغريدة تنتقد الهندوسية ،قبل أن تواجه غضبا
كبيرا دفعها لالستقالة .وسائل اإلعالم الغربية تملك منظارا ال يقرأ السياقات،
خاصة التشابك بين الدين والسياسة ،لتنتج في األخير قصصا «مبتورة» عن
التعامل مع المسلمين ومع قضايا الهندوسية تحديدا.
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إمرأة هندوسية تصلي خالل احتفال هندوسي قديم حيث
تقام الطقوس لشكر الشمس ألنها سبب استمرار الحياة على
األرض (تصوير :راجيش كومار سينغ  -أسوشيتد برس).
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المــت منتجــة فــي إذاعــة “أن.
بــي.آر” ( )NPRبواشــنطن فــي
تغريــدة لهــا ،الديانــة الهندوســية
بأكملهــا علــى مشــاكل الهنــد،
وقالــت“ :إذا تخلــى الهنــود عــن
الهندوســية ،ســيحلون بذلــك
معظــم مشــاكلهم كشــرب البــول
وعبــادة الــروث”.
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ً
الحقــا
لكنهــا حذفــت التغريــدة
واعتــذرت عنهــا واســتقالت مــن
منصبهــا .وقالــت اإلذاعــة فــي
رســالة لهــا إنهــا “تعتــذر عــن
التغريــدة غيــر المقبولــة لمنتجــة
نيودلهــي فرقــان خــان ..هــذا
التعليــق ال يعكــس أفــكار صحفيي
اإلذاعــة ،ويعــد ً
خرقــا لمعاييرنــا
األخالقيــة .وقــد اعتــذرت المنتجة
عل ًنــا عــن تغريدتهــا واســتقالت
مــن اإلذاعــة”.
فــي عالــم تهيمــن عليــه وســائل
التواصــل االجتماعــي ،جاءتهــا
ســريعا .بالنســبة
ســهام النقــد
ً
للهنــدوس اليمينييــن كانــت تلــك
فرصــة إلظهــار “تحيــز” وســائل
اإلعــام ضدهــم .لكــن هــذا لــم
يكــن رد الفعــل الوحيــد .تســاءلت
صحيفــة “دي.أن.أي” (- )DNAوهــي
صحيفــة هنديــة يوميــة تصــدر
باإلنجليزيــة -إن كان “بإمكاننــا
الوثــوق فــي تغطيــة إذاعــة
أن.بــي.آر لألخبــار بحياديــة ،نظــ ًرا
لــرؤى موظفيهــا الخبيثــة هــذه”.
وطالــب آخــرون بثقافــة صحفيــة
نزيهــة وأمينــة.
وتســاءلت عريضــة مقدمــة إلــى
إذاعــة “أن.بــي.آر” عــن تمثيــل
القوميــة الهندوســية فــي
تغطيتهــا باعتبارهــا الموضــوع
المهيمــن ،إلــى جانــب حديثهــا

الدائــم عــن “غرابــة العبــادة
الهندوســية وفضحهــا ،وعنــف
الهنــدوس تجــاه اآلخريــن”.
وأضافــت العريضــة أن إذاعــة “أن.
بــي.آر ال تحــاول حتــى عــرض
وجهــات نظــر متنوعة وال ســرديات
مخالفــة بطريقــة مؤثــرة”.
المشــكلة هنــا ليســت فــي
التغريــدة وحدهــا ،بــل فــي
الكيفيــة التــي يظهــر بهــا
المجتمــع الهنــدي والهندوســية
في وســائل اإلعــام الغربيــة ،دون
فهــم كاف للســياق أو التمثيــل
السياســي للديانــة الهندوســية.
فــي ظــل حكــم رئيــس الــوزراء
نارينــدرا مــودي ،شــهدت الهنــد
ـدا فــي أعمــال العنــف ضــد
تصاعـ ً
وعــذب كثيــر
األقليــات الدينيــةُ .
مــن المســلمين وقتلــوا خــارج
نطــاق القانــون بزعــم أكلهــم
لحــوم البقــر.
وتواجــه وســائل اإلعــام الهنديــة
صعوبــات فــي تغطيــة مثــل
هــذه األحــداث التــي تفضــح
أيدولوجيــا الحكومــة ،فقــد قتــل
الصحفــي غــوري النكيــش الــذي
ـدا للمجموعــات اليمينيــة
كان ناقـ ً
عــام  .2017وكمــا أشــار المعلقــون،
فــإن كل مــن يعــارض أفــكار
القوميــة الهندوســية عــن الدولــة
الطائفيــة فــي الهنــد اليــوم،
معــرض للخطــر.
لكــن التفرقــة بيــن صعــود
القوميــة الهندوســية والديانــة
الهندوســية واجبــة ،فقــد ولــدت
األولــى فــي فتــرة االســتعمار
البريطانــي الــذي صعــدت فــي
ســياقه هويــة هندوســية طائفية

جديــدة .نــرى ذلــك فــي تأســيس
المنظمــة الهندوســية القوميــة
راشــتريا سوايامســيفاك ســانغ
التــي عرفــت اختصــارا باســم “آر.
أس.أس” ( )RSSعــام .1925
لكــن الصحافــة الدوليــة كثي ـ ًرا مــا
تحجــم عــن ذكــر هــذا الســياق.
يقــول الباحــث بجامعة بنســلفانيا
ومحــرر كتــاب “الهندوســية
الرقميــة ..دارمــا والخطــاب فــي
عصــر اإلعــام الجديــد” مورالــي
باالجــي “عندمــا تركــز وســائل
اإلعــام علــى الهندوســية فــي
شــبه القــارة الهنديــة حصــ ًرا
بعــد العــام  ،1947عــادة مــا يتــم
الخلــط بيــن الهندوســية وصعــود
الهندوســية السياســية دون ذكــر
أي ســياق للتفرقــة بينهمــا ،أو
حتــى دون حــس بمــدى تنــوع
الهندوســية نفســها”.
ودون هــذه التفرقــة الدقيقــة،
تركــز القصــص اإلخباريــة علــى
الخالفــات الدينيــة بــدال مــن
الدوافــع السياســية .فمثــا حيــن
أغلقــت حكومــة مــودي محــات
الجزاريــن ،ركــزت وســائل اإلعــام
األجنبيــة علــى مأســاة الجزاريــن
المســلمين ،وغــاب عــن هــذه
القصــة أن الهنــد ليســت واحــدة
مــن أكبــر مصــدري اللحــوم البقرية
وحســب ،بــل إن أكبــر شــركات
اللحــوم مملوكــة لهنــدوس ،وهــي
نقطــة مهمــة فــي فضــح الدوافع
السياســية لتلــك الخطــوة.
واألدهــى مــن ذلــك أن تصويــر
المســلمين كأقليــة فــي الهنــد
يغفــل بعــض الســياقات التاريخية
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والديمغرافيــة الهامــة .فلــدى
الهنــد ثانــي أكبــر عــدد مــن
الســكان المســلمين فــي العالــم
بعــد إندونيســيا ،وهنــاك تاريــخ
طويــل مــن التفاعــل بيــن هــذه
ُ
يخــل
األديــان .هــذا التاريــخ لــم
مــن الصــراع ،لكنــه فــي مجملــه
تفاعــل طبيعــي ويومــي.
العلمانيــة منصــوص عليهــا فــي
الدســتور الهنــدي ،وعلــى مســتوى
الممارســة اليوميــة ،ال تعنــي هــذه
العلمانيــة غيــاب الديــن كمــا
هــو حــال المجتمعــات الغربيــة،
بــل قبــول كل المعتقــدات .ومــا
عرفتــه خــال نشــأتي فــي
الهنــد وعملــي فيهــا صحف ًّيــا،
أن الكثيــر مــن الهنــدوس يــزورون
المــزارات الصوفيــة ،كمــا يشــارك
المســلمون فــي األعيــاد الدينيــة
الهندوســية .فــي بعــض أجــزاء
الهنــد ،مثــل مدينــة فاراناســي
المقدســة فــي الشــمال ،يظهــر
هــذا التداخــل والترابــط الدينــي
جليــا فــي المعامــات اليوميــة
والتجــارة والشــعائر الدينيــة .فمــن
دون النســاجين المســلمين مثــا،
لــن يكــون هنــاك مــا يكفــي مــن
ســواري الحريــر لتزييــن اآللهــة
فــي المعابــد الهندوســية .وخــال
شــهر رمضــان ،يكــون اإلفطــار
مناســبة اجتماعيــة يحتفــي بهــا
الهنــدوس ويســتضيفونها.
وفــي هــذا الصــدد ،أشــار الباحثون
إلــى الكيفيــة التــي يتشــكل بهــا
الفهــم الحديــث لألديــان مــن
المنظــار األوروبــي .وفــي حالــة
الهنــد ،يضــاف إليهــا المنظــار
الكولونيالــي.
كتبــت أســتاذة األدب المقــارن

واألدب العالمــي بجامعــة إلينــوي
األميركيــة رينــي ميهتا تقــول إنها
فــي تدريســها لمادتهــا “مقدمــة
فــي اآلداب والثقافــات فــي جنوب
آســيا” ،وجــدت أن فهــم الطــاب
اليــوم للهنــد القديمــة ينبــع
مــن “الطريقــة التــي رأى بهــا
األوروبيــون األمــور فــي الســنوات
الـــ  300الماضيــة”.
فــي القــرن العشــرين ،احتقــرت
الطبقــة البريطانيــة الحاكمــة
الهنــدوس ،وتظهــر الســجالت
اليوميــة لجــون كولفيــل ســكرتير
ونســتون تشرشــل من فبراير/شباط
 ،1945مــدى كراهيتــه للهنــدوس.
تقــول مذكــرات كولفيــل إن “رئيــس
الــوزراء قــال إن الهنــدوس عــرق
كريــه ،وتمنــى لــو يرســل بيــرت
هاريــس بعــض قاذفــات القنابــل
الزائــدة لديــه لتدميرهــم”.
هــذا الماضــي متجــذر للغايــة
“ويؤثــر علــى طريقــة رؤيتنــا
لألمــور” ،علــى حــد قــول ميهتــا.
ينعكــس هــذا الماضــي كذلــك في
مــدى نــدرة تصويــر الهندوســية
متنوعــا ،فليــس
باعتبارهــا دي ًنــا
ً
بهــا طــرق مختلفــة للعبــادة
وحســب ،وإنمــا هنــاك فلســفات
هندوســية ال تؤمــن بوجــود اإللــه.
ووفقــا لباحثيــن ،ظهــرت فكــرة
الديانــة الهندوســية أحاديــة
اللــون إبــان الحكــم البريطانــي
الكولونيالــي .فمصطلــح “هنــدو
وهــي كلمــة فارســية -اســتخدملإلشــارة إلــى الشــعوب التــي
تعيــش قــرب نهــر إنــدوس
المعــروف بنهــر الســند”.
وكمــا تقــول ديــان مــور المحاضــرة

فــي الدراســات الدينيــة والزميلــة
بمركــز دراســات األديــان العالميــة
فــي كليــة الالهــوت بهارفــارد
“إن وســائل اإلعــام تعيــد إنتــاج
التصــورات اإلشــكالية المتجــذرة
فــي ثقافتنــا عــن األديــان
المختلفــة ،وهــي فــي غالبهــا
تصــورات عفويــة ســاذجة”.
لكــن فــي الوقــت نفســه ،مــن
المهــم أن يفهــم الصحفيــون
اإلشــكاليات الكامنــة فــي هــذه
التصــورات .فالصحافــة ســاهمت
إلــى حــد كبيــر فــي تشــكيل
تصــور عــن اإلســام بأنــه ديــن
عنيــف .وسيســهم اتبــاع قاعــدة
أخالقيــة أساســية فــي الصحافــة
وهــي عــرض وجهــات نظــر
متنوعــة ،فــي تحقيــق تغطيــة
بعــدا عــن
أكثــر تواز ًنــا ،وأكثــر
ً
التصــورات الضيقــة.
في العــام  ،2018كانــت الهند على
قائمــة أخطــر الــدول بالنســبة
للصحفييــن .وتســاهم تغريــدات
مثــل تغريــدة منتجــة إذاعــة “أن.
بــي.آر” فــي تعزيــز هــوس األخبــار
الزائفــة والهندوفوبيــا .وكلمــا
طــال أمــد هــذا األمــر ،زاد التوجــس
مــن الخــارج وضاعــف مــن انغــاق
الهويــة الهندوســية علــى ذاتهــا.
حــري بنــا اإلشــارة أخيــ ًرا إلــى أن
ّ
هــذه التصــورات المغلوطة تســهم
فــي تعزيــز شــوكة الخطــاب
القومــي وادعائــه بأن الهندوســية
تواجــه الخطــر .وهكــذا ،علــى
الرغــم مــن أن اإلعــام والقومييــن
المتطرفيــن يقفــون علــى طرفــي
نقيــض ،فهمــا فــي هــذه الحالــة
يحققــان فــي النهايــة الهــدف
نفســه.
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