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كاميرتــه  يمســك  كان  إذا 
األثريــة. المناطــق  فــي   حتــى 
اليــوم ال يســمح للمصور باســتخدام 
أقــوى أســلحته، وصــار أمنــه يحتــم 
عليــه اللجــوء للهاتــف النقــال، لــذا 
ــي  ــر ف ــلوب آخ ــاد ألس ــأ جه تلج
ــد  ــا، فتعتم ــا مجتمعه ــر قضاي نش

ــة  ــر تعبيري ــات تصوي ــى جلس عل
تقدمهــا هــي والعارضــات خشــية 

“المــوت” والرقابــة.

ــة كان  ــي البداي ــاد: “ف ــول جه تق
اختيــار العارضــة أمــرا ســهال ســواء 
ــار  ــة أم ال. كان المعي ــت محجب كان

بحمــالت  جهــاد  تكتــف  لــم 
وإنمــا  والعنــف،  التحــرش 
انتقلــت فــي عــام 2020 لرصــد 
العنــف االجتماعــي أثنــاء فتــرة 

المنزلــي. الحجــر 

تقول جهاد إن تجربتها في تصوير معاناة النساء أثبتت لها صالبة 
اليمنيات في مواجهة مختلف التحديات )من أعمال جهاد المصورة(.  
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ــب  ــو تناس ــي ه ــبة ل ــم بالنس األه
شــكل وشــخصية العارضــة مــع 
موضــوع الحملــة التي نســتهدفها، 
وحالًيــا اختيــار العارضــات أصبــح 
ــا أن يكــن  ــزام علين ــه ل أصعــب، ألن
محجبــات مــع االلتــزام بقواعــد 
محــددة متعلقــة بالمظهــر، حتــى 

 نتجنــب االنتقاد والمنع من النشــر”. 

ــو  ــل برون ــي الراح ــور الفرنس للمص
باربــي، مقولــة مؤداهــا أن التصويــر 
الفوتوغرافــي هــو اللغــة الوحيــدة 
ــع  التــي يمكــن فهمهــا فــي جمي
أنحــاء العالــم. وهــو مــا يجعــل 

نفــس  فــي  وزمالءهــا  جهــاد 
المجــال يواصلــون اإليمــان بالصــورة 
ــول  ــق. تق ــن كل العوائ ــم م بالرغ
ــات  ــت الصعوب ــا كان ــاد: “مهم جه
ــي  ــتظل لغت ــت وس ــورة كان فالص
ــي  ــع الوع ــد لرف ــالحي الوحي وس

ــنا”. ــي تمس ــا الت ــاه القضاي تج

المصورة اليمنية جهاد محمد



68

مجلة الصحافة العدد )24(  

 

 

ما جئت إلى 
هنا من أجل 

هذا! 
محمد البقالي

غطى محمد البقالي، مراسل الجزيرة، أزمات اللجوء في بلدان 
مختلفة، لكن زيارته األخيرة لبولندا، حيث احتكار حق الصورة 

وطغيان السردية الرسمية، جعل نقل رواية الالجئين الذين يدفعون 
حسابات السياسيين، معقدة وصعبة. 

ألغطــي  بولنــدا  إلــى  جئــت 
ــت  ــي فوجئ ــن. لكن ــة الالجئي أزم
بأنــي ســأقضي أيــام التغطيــة 
أمــام حاجــز أمنــي علــى بعــد 
ثالثــة كيلومتــرات مــن الحــدود 
ــة  ــداث الحقيقي ــع األح ــث تق حي
أغطيهــا.  أن  يفتــرض  التــي 
علــى  يوجــدون  فالالجئــون 
الجانــب البيالروســي مــن الحــدود، 
التــي  البولنديــة  والســلطات 
فرضــت  العبــور  مــن  تمنعهــم 
الحــدود  منطقــة عازلــة حــول 
ــل  ــن قب ــا م ــول إليه ــع الوص يمن
اإلغاثــة  ومنظمــات  الصحفييــن 
وكل مــن ال يملــك تصريحــا خاصــا.
فالصــور  محبطــا!  األمــر  يبــدو 
الوحيــدة التــي بإمــكان الصحفيين 
الحصــول عليهــا هــي تلــك التــي 
توفرهــا وزارة الدفــاع أو الحــرس 
ــة  ــدي. أي أنهــم فــي النهاي البولن

ــن  ــرد ناقلي ــى مج ــيتحولون إل س
البولنديــة،  الرســمية  للروايــة 
ــد  ــر ق ــوء التقدي ــن س ــل م وبقلي
يصبحــون جــزءا مــن آلــة الدعايــة 
ــذي  ــد ال ــة فــي هــذا البل البولندي
ينتمــي إلــى االتحــاد األوروبــي 
دون أن ينقطــع تمامــا مــن ماضيه 

الشــمولي.

ــن  ــن الصحفيي ــاش بي ــالل النق خ
ومــن  دول  مــن  القادميــن 
مؤسســات مختلفــة، كثيــرا مــا 
بصيغــة  الســؤال  يطــرح  كان 
ــي  ــال ف ــن فع ــل نح ــتنكار: ه االس

أوروبــي؟ بلــد 

ــا  ــادرا م ــررا، فن ــؤال مب ــدو الس يب
بلــد  فــي  الصحفيــون  واجــه 
بهــذا  ســافرا  تضييقــا  أوروبــي 
ــا  ــالالت م ــم كل االخت ــكل. رغ الش

زالــت حريــة الصحافــة تحظــى 
ضمــن  “القدســية”  مــن  بنــوع 
لالتحــاد  المؤسســة  المفاهيــم 
ــا  ــد م ــد بل ــا يري ــي. وعندم األوروب
ــبب  ــة لس ــذه الحري ــن ه ــد م الح
أمنــي أو سياســي فهــو يبحــث 
عــن صيغــة “مقبولــة” ال تبــدو 

ســافرة بهــذا الشــكل!

ــدي المحافــظ  ــن البولن لكــن اليمي
ــة  ــر األزم ــد. دب ــذل أي جه ــم يب ل
دولــة  أي  تفعــل  مــا  مثــل 
شــمولية. قــرر بــكل بســاطة منــع 
إلــى  الوصــول  مــن  الصحفييــن 
مــكان الحــدث. وعوضــا عــن ذلــك 
ــي  ــور الت ــر الص ــو بتوفي ــل ه تكف

ــث. ــة للب ــا صالح يراه

ألن  مطمئنــا  ذلــك  فعــل 
إن  تقــول  الــرأي  اســتطالعات 
أكثــر مــن 7٠% مــن البولندييــن 
يوافقــون الحكومــة علــى طريقــة 
تدبيــر الحكومــة لهــذه األزمــة. 
وهــذه نســبة كافيــة الكتســاح أي 

مقبلــة. انتخابــات 

ثــم مــن يمكنــه رفــع صوتــه ضــد 
إجــراءات تتخذهــا حكومــة مــن 
الوطــن”  أجــل “حمايــة حــدود 
وفــق قــول المذيعــة الشــقراء في 

ــدي؟ ــمي البولن ــون الرس التلفزي
لهــذا  لغــوي  مقابــل  لدينــا 
المشــهد فــي عالمنــا العربــي: 
صــوت  فــوق  يعلــو  صــوت  “ال 

. كــة” لمعر ا

وبولنــدا تعاملــت مــع هــذه األزمــة 
حقيقيــة  معركــة  أنهــا  علــى 
مــع جارتهــا بيالروســيا. ومــن ثــم 
تعمــدت اســتدعاء كل مفــردات 
التلفزيــون  وأجوائهــا:  الحــرب 
“تضحيــات”  يعــرض  الرســمي 
الجنــود، وفتــح البــاب لتقديــم 
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إهــداءات األغانــي لـ”المرابطيــن 
ــات  ــال بطاق ــدود” وإرس ــى الح عل

معايــدة لهــم...

ــا  ــه حرب ــا تواج ــو إنه ــول وارس تق
هجينــة من قبــل جارتها مينســك، 
ــة، وهــي فعــال  وإن األزمــة مفتعل
ــم  ــن ل ــؤالء الالجئي ــك. ألن ه كذل
ــى  ــهم إل ــاء أنفس ــن تلق ــوا م يأت

حــق  قــول  ولكنــه  بيالروســيا. 
ــق  ــن المواثي ــل م ــه التنص ــد ب أري
الدوليــة الخاصــة باللجــوء وبحريــة 

ــالم. اإلع

إذا عدنــا ألصــل األزمــة، فنظــام 
لوكاشــينكو  ألكســندر  الرئيــس 
الــذي يحكــم بيالروســيا منــذ عــام 
1994 وجــد طريقــة مثاليــة إلزعــاج 
تأشــيرات  منــح  وهــي  الغــرب 
بلــدان  مــن  فيهــا  للراغبيــن 
مثــل  وحــروب؛  أزمــات  تعيــش 
ــا.  ــن وغيره ــوريا واليم ــراق وس الع
ــم  ــهولة ك ــور بس ــن أن نتص ويمك
ــذي  ــك ال ــداد أولئ ــرة أع ــي كبي ه
يرغبــون فــي تأشــيرة مثــل هــذه 
ــم  ــن بلدانه ــرة م ــم مباش تحمله
إلــى حــدود االتحــاد األوروبــي دون 
ــر أو  ــرة البح ــوض مغام ــة لخ حاج

مواجهــة حــرس الحــدود فــي دول 
ــة. ــر أوروبي غي

لذلــك، لــم يجد نظــام لوكاشــينكو 
ــن  ــتقدام آالف م ــي اس ــة ف صعوب
الحالميــن بغــد أفضــل، بعيــدا عــن 
ــا إن  ــؤالء م ــم. وه ــي بلدانه مآس
يصلــوا إلــى مطــار مينســك حتــى 
ــالت  ــم حاف ــي انتظاره ــدوا ف يج
وبــدون  الحــدود.  إلــى  تقلهــم 
بذلــك  يكــون  كبيــرة  تكلفــة 
لوكاشــينكو قــد وجــد طريقــة 
“ذكيــة” لالنتقــام مــن االتحــاد 
ــات  ــذي يفــرض عقوب األوروبــي، ال
ــس  ــمل الرئي ــيا تش ــى بيالروس عل
نفســه وابنيــه، وأيضــا لتنفيــذ 
خطــط حليفــه وراعيــه األكبــر 

فالديميــر بوتيــن.
 

الوضــع  هــذا  مواجهــة  فــي 
االســتثنائي، كان علــي التصرف 
انتصــارا لقيــم المهنــة وتعاطفا 
هــم  مســتضعفة؛  فئــة  مــع 

الالجئــون.

التعاطف اإلنساني مع قضية الالجئين ال يجب أن يكون على حساب المعايير 
األخالقية والمهنية )حساب البقالي على فيسبوك(. 
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ــف،  ــى الخل ــة إل ــك األزم ــوارت تل ت
انتهــاكات  معهــا  تــوارت  كمــا 
فــي  أصيــل  لحــق  بولنــدا 
ــق  ــو الح ــة وه ــق األوروبي المواثي

اإلعــالم. فــي 
 

ليس من أجل هذا 
جئت!

غطيــت قضيــة الالجئيــن عــام 
ــرة مــن بينهــا  ٢٠15 فــي دول كثي
ــي  ــدا ف ــبه بولن ــرى تش ــة أخ دول
ــم  ــذي يحك ــظ ال ــا المحاف يمينه
فــي  تشــددها  وفــي  البلــد 
مواضيــع اللجــوء، وهــي المجــر!

لكــن المجــر لــم تفعــل مــا فعلتــه 
باإلمــكان  كان  حيــث  بولنــدا، 
الوصــول إلــى الالجئيــن حيــث 
ــا كان  ــم. ربم ــث إليه ــم والحدي ه

الســياق مختلفــا.

الوضــع  هــذا  مواجهــة  فــي 
االســتثنائي، كان علــي التصــرف 
ــا  ــة وتعاطف ــم المهن ــارا لقي انتص
هــم  مســتضعفة؛  فئــة  مــع 
ــل  ــرة التوغ ــت فك ــون. كان الالجئ
فــي الغابــات تبــدو مغريــة بحثــا 
عــن الجئيــن تمكنــوا مــن العبــور، 

لعبــة  األوربــي  االتحــاد  فهــم 
لوكاشــينكو. لذلــك لــم يســمع لــه 
صــوت وهــو يــرى كيــف أن بولنــدا 
المواثيــق  وكل  قوانينــه  تخــرق 
الدوليــة ســواء منهــا التــي تتعلق 
بطريقــة تعاملــه مــع الالجئيــن أو 
مــع الصحفييــن. الواقــع أن االتحــاد 
األوروبــي بــدا فــي هــذه اللحظــة 
ــن  ــاق الالجئي ــي ال بميث ــر معن غي
البروتوكــول  ومعــه   ،1951 لعــام 
اإلضافــي لعــام 1967، وال بمواثيــق 
حريــة الصحافــة وهــي غربيــة 

ــزع! ــأ والمن المنش

أوروبا تصرفت 
بمنطق “ لم آمر 

بها ولم تسؤني!”

ــذه  ــي ه ــرس ف ــا تح ــدا إنم فبولن
األزمــة حــدود االتحــاد األوروبــي 
وليس فقــط حدودها. ثــم إن هؤالء 
الالجئيــن ال أحــد منهــم يــود البقاء 
فــي بولنــدا، فهــي مجــرد طريــق 

ــاب؟! ــوم أو العت ــم الل ــور، فل للعب

هكــذا بــدت بولنــدا مســتفيدة 
ــث  ــا حي ــة؛ داخلي ــذه األزم ــن ه م
ــكان،  ــة الس ــم غالبي ــى بدع تحظ
وأوروبيــا حيــث الدعــم ال يتزعــزع.
األزمــة  هــذا  إن  القــول  يمكــن 
ــة  ــون بهدي ــا تك ــبه م ــاءت أش ج

لــم تتوقعهــا بولنــدا.

مــن يذكــر اآلن األزمــة بيــن االتحــاد 
األوروبــي وبولنــدا التــي اســتعرت 
ــة  ــي أزم ــة؟ وه ــذه األزم ــل ه قب
بموضــوع  بالضبــط  تتعلــق 
قيــم الحريــة وحقــوق اإلنســان 
باإلضافــة  القضــاء  واســتقاللية 
ــة  ــن األوروبي ــة القواني ــى علوي إل

علــى القوانيــن المحليــة.

ــكان  ــي بإم ــدة الت ــور الوحي الص
عليهــا  الحصــول  الصحفييــن 
ــا وزارة  ــي توفره ــك الت ــي تل ه
الدفــاع أو الحــرس البولنــدي، 
ــر  ــوء التقدي ــن س ــل م أي بقلي
ــة  ــن آل ــزءا م ــون ج ــد يصبح ق

الدعايــة البولنديــة.

مــن  بكثيــر  محفوفــة  لكنهــا 
ــال  ــا االعتق ــس أقله ــر لي المحاذي
فهــي  ذلــك  رغــم  والترحيــل. 

التجربــة. تســتحق 

ــك كان  ــد ذل ــدث بع ــا ح ــن م لك
الــذي  الحــدود  حــرس  ســريعا؛ 
ــرات مســيرة  يراقــب الغابــات بطائ
ظهــر فجــأة. مســلحان ملثمــان 
ــا  ــم نقلون ــق، ث ــا الوثائ ــا من طلب
إلــى مركــز حيــث قضينــا أربــع 

والتحقيــق. للتحقــق  ســاعات 

صحفيــون آخــرون كانــوا أســوأ 
حظــا، تعرضــوا للضــرب المبــرح 
فــي  تحركهــم  كان  واالعتقــال. 

الغابــة ليــال.

فــي  التوغــل  أن  واضحــا  بــدا 
ــس  ــدى، لي ــر ه ــى غي ــة عل الغاب
ــيء  ــو مل ــدا، فه ــدة أب ــرة جي فك
ــر،  ــدة تذك ــر ودون أي فائ بالمخاط
ــى  ــة تمتــد عل ــات الحدودي فالغاب
الحــرس  يراقبهــا  كيلومتــر   4٠٠
بالطائــرات المســيرة وبالدوريــات 
ــكان  ــاك س ــا هن ــتمرة، وربم المس

محليــون متعاونــون.

ــر ال  ــل الخب ــا لنق ــا هن ــد جئن فق
لنصبــح نحــن الخبــر؛ لــم نــأت إلــى 

ــوالت. ــجل بط ــا لنس هن

التحالف الذي 
أفسد آلة الدعاية

لــم تســمح بولنــدا للمؤسســات 
بالدخــول  الدوليــة  اإلنســانية 
إلــى البلــد، لكــْن ثمــة متطوعــون 
شــباب،  معظمهــم  محليــون، 
كبيــرة  معرفــة  بــدون  لكــن 
بقواعــد العمــل اإلغاثــي، وبــدون 
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ــتية.  ــة أو لوجيس ــات مادي إمكاني
ــع  يمكــن القــول إنهــم فــي الواق

يتعلمــون.

رغــم ذلــك فقــد كانــوا كنــزا فــي 
يعرفــون  هــذه،  مثــل  مهمــة 
ــم  ــد ولديه ــة البل ــة وجغرافي اللغ
محلييــن  بســكان  عالقــات 
الالجئيــن.  قضيــة  يدعمــون 
ــق  ــى تطبي ــة عل ــأوا مجموع أنش
عبرهــا  يتبادلــون  “ســيغنال” 
الصحفييــن،  مــع  المعلومــات 
خاصــة عنــد العثــور علــى الجئيــن 
تمكنــوا مــن اختــراق الحــدود فــي 

الغابــة.

عالقــة  نمــت  الحقيقــة  فــي 
بينهــم  متبادلــة  مصلحــة 
وبيــن الصحفييــن؛ فالصحفيــون 
يبحثــون عــن الالجئيــن الذيــن 
ــدود،  ــراق الح ــن اخت ــون م يتمكن
تــدور  الحقيقيــة  القصــة  ألن 
ــتقوون”  ــطاء “يس ــم، والنش حوله
يتصــرف  ال  كــي  بالصحفييــن 
الحــرس البولنــدي بطريقــة تخالف 
مصــادر  مــن  روايــات  القانــون. 
ــرا  موثوقــة تقــول إن الحــرس كثي
مــا أعــادوا الالجئيــن الذيــن يعثــر 

نادرا ما واجه الصحفيون في بلد أوروبي تضييقا سافرا بهذا الشكل وهم يغطون 
قضية الالجئين )حساب البقالي على فيسبوك(.

فــي  التوغــل  فكــرة  كانــت 
الغابــات تبــدو مغريــة بحثــا عن 
الجئيــن تمكنــوا مــن العبــور، 
لكنهــا محفوفــة بكثيــر مــن 
المحاذيــر ليــس أقلهــا االعتقــال 

والترحيــل.
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عليهــم فــي الغابــة إلــى األراضــي 
ــبعهم  ــد أن يش ــية، بع البيالروس

ــا! ضرب

ــن  ــة م ــؤالء القل ــن ه ــذا تمك هك
المتطوعيــن مــن إنقــاذ عــدد كبير 
وا مــن شــطط  مــن الالجئيــن وحــدُّ
الصحفيــون  وتمكــن  الحــرس، 

ال يسمح للصحفيين بالتقاط الصور بل يستخدمون تلك التي توفرها وزارة الدفاع 
أو الحرس البولندي، وهذا يعني أنهم سيصبحون مجرد ناقلين للرواية الرسمية 

البولندية أو جزءا من آلة الدعاية التابعة لها )تصوير: كارستن كول - غيتي(.

الحصــول  مــن  بتعــاون معهــم 
علــى قصــص جيــدة بعيــدة عــن 

ــة. ــمية البولندي ــة الرس الرواي

أتذكــر ثالثــة شــبان ســوريين عثــر 
ــة بعــد أربعــة  عليهــم فــي الغاب
التيــه فــي طقــس  أيــام مــن 
متجمــد وبــدون طعــام كاف. كانوا 

الشــديد  البــرد  مــن  يرتجفــون 
وبعضهــم تصطــك أســنانه. كان 
مشــهدا إنســانيا موجعــا. عثــر 
ــن.  عليهــم أحــد الســكان المحليي
وصــل الخبــر إلــى هــؤالء النشــطاء 
الصحفييــن  أعلمــوا  مــن  وهــم 

بإحداثيــات وجودهــم.
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أتذكــر ليلتهــا، كانــوا بعيديــن عنــا 
بســاعة ونصــف بالســيارة. لكــن 
ــة  ــت مروع ــانية كان ــة اإلنس القص

ــة. وقوي

ــكان  ــد بإم ــم يع ــؤالء ول ــذ ه ُأنق
ــة أو  ــى الغاب ــم إل ــرس إعادته الح

ــم. ــداء عليه االعت

لكــن ثمــة قصــص بنهايــات أكثــر 
ــوري  ــاب الس ــة الش ــاوية. قص مأس
أحمــد الحســن ذي التســع عشــرة 
ــر  ــور النه ــاول عب ــذي ح ــنة ال س
ــدا  ــيا وبولن ــن بيالروس ــباحة بي س

ــرق. فغ

علمــت بــه أقليــة مســلمة تعيــش 

فــي بلــدة بوهونيكــي الحدوديــة 
لــه  فأقامــت  بيالروســيا  مــع 
جنــازة شــاهدتها مــن بعيــد أمــه 
وأســرته عبــر تطبيــق زووم. كان 
يومــا مروعــا بحزنــه وبوجعــه. 
ــران  ــاوره قب ــام ج ــة أي ــد بضع بع
آخــران أحدهمــا لالجــئ لــم تعــرف 

ــه. هويت
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مذنب ضخم يقترب من إفناء الكوكب، يكتشفه عالم وطالبته، فيحاوالن إخبار رئيسة الواليات المتحدة 
األمريكية بالكارثة، لكنها تبدو مشغولة أكثر بنتائج االنتخابات، ثم يقرران التوجه لوسائل اإلعالم التي رأت أن 

خبر انفصال مغنية مشهورة أهم من فناء الكوكب. الفيلم هجاء للمنظومة اإلعالمية والسياسية الفاسدة التي 
تغذيها قيم الرأسمالية الحديثة.

»ال تنظر لألىلع«.. 
هجاء سينمائي ملكينة 

اإلعالم »الفاسدة«
مهى زراقط

ال تقــّرر االســتعجال فــي مشــاهدة 
ألنــه   ”Don’t Look Up  “ فيلــم 
منصــة  تخبــرك  الــذي  الفيلــم 
“نتفلكــس” عــن تصــّدره حاليــًا 
ألنــه  ال  المشــاهدات،  قائمــة 
يجمــع عــددًا مــن نجــوم هوليــوود 
الجــدل  بســبب  بــل  البارزيــن، 
منصــات  علــى  حولــه  الدائــر 
االجتماعــي.  التواصــل  مواقــع 
التــي  المشــاهدين،  تغريــدات 
تنقســم بوضــوح بيــن مرّحــب 
مدخلــك  هــي  منتقــد،  وبيــن 
نفســك  تحّضــر  الفيلــم.  إلــى 
لمشــاهدته مــع شــعور بضــرورة أن 
تكــون، أنــت أيضــًا، جاهــزًا لتحديــد 
موقعــك مــن االصطفــاف الحاصــل: 

ــد. ــع أو ض م

ــكاي  ــرج آدم م ــم المخ ــوان فيل عن
أمــام اصطفــاف،  أيضــًا  يضعــك 
“ال  أن  سنكتشــف  أننــا  ذلــك 
ــعار  ــو ش ــى” ه ــى األعل ــر إل تنظ
ــة  ــت حمل ــة واجه ــة انتخابي حمل
إلــى  “انظــر  شــعارها  مضــادة 
الثنائيــة  إطــار  وفــي  األعلــى”. 
مقــّدم  إلــى  نســتمع  نفســها، 
الشــهير  التلفزيونــي  البرنامــج 
يقــول لضيفــه البروفيســور رانــدل 
كابريــو(:  دي  )ليونــاردو  مينــدي 
“أجبنــي بنعــم أو ال”، فــي نهايــة 
ســؤال عــن احتمــال وجــود حيــاة 
األســتاذ  يجيــب  الفضــاء.  فــي 
ــي:  ــكل علم ــة بش ــي بداي الجامع
لكنــه  بيانــات...  إلــى  نحتــاج 
ــم  ــة ل ــأن اإلجاب ــعر ب ــا يش عندم

تعجــب المذيــع، يخضــع للعبــة 
ويقــول: نعــم، ال بــد أن تكــون 

هنــاك حيــاة.

ــا،  ــزل القضاي ــات تخت ــذه الثنائي ه

الهجــــــــاء  الفيلــم  يوظــف 
ــي أو الكوميديا السوداء  السياس
ــح  ــة المصال ــف منظوم ــي وص ف
ــن  ــتفيد م ــي تس ــة الت األمريكي
تحالــف وثيــق يشــكل أضلــع 
السياســة  متماســك:  مثلــث 

واالقتصــاد واإلعــالم.
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الفيلم يفضح كيف أن وسائل اإلعالم تحولت إلى وسيلة لنشر التفاهة والتسطيح 
)غالف الفيلم(. 
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التــي  المنــاخ  أزمــة  وأبرزهــا 
ــدل  ــر للج ــم المثي ــتفيد الفيل يس
ــا  ــف لن ــي يكش ــارها، لك ــن مس م
ــه  ــعر ب ــذي يش ــى ال ــم األس حج
ــًا  ــرًا متحقق ــرون خط ــخاص، ي أش
ــن  ــارة ع ــو عب ــبة 1٠٠%، وه بنس
مذّنــب كبيــر ســيصل إلــى كوكــب 
األرض خــالل ســتة أشــهر و14 يومًا 
يفشــلون  ذلــك  ومــع  ويدّمــره. 
فــي إقنــاع القادريــن علــى اتخــاذ 
قــرار اإلنقــاذ بالتحــّرك. ذلــك أن 
ــح  ــة والمصال ــات االنتخابي الطموح
االقتصاديــة هــي التــي تحــّرك 
تقّيدهــم(  )أو  القــرار  أصحــاب 
ــاة  ــاب حي ــى حس ــت عل ــو كان ول

الكوكــب وقاطنيــه.

بالســــــــاخر،  الفيلــم  يوصــف 
ــي أو  ــاء السياس ــه الهج وبتوظيف
ــف  ــي وص ــوداء ف ــا الس الكوميدي
األمريكيــة  المصالــح  منظومــة 
التــي تســتفيد مــن تحالــف وثيــق 
يشــكل أضلــع مثلــث متماســك: 
واإلعــالم.  واالقتصــاد  السياســة 
ــن  ــم يمك ــة أن الفيل ــن الحقيق لك
بالغنــا  وإذا  بالواقعــي،  وصفــه 
قليــاًل يمكــن القــول إنــه توثيقــي. 
المقابلــة  مشــهد  يكفــي 
ــول  ــم للق ــي الفيل ــة ف التلفزيوني
إنــه يــكاد يكــون نقــاًل حرفيــًا 
التلفزيونيــة  المقابــالت  آلالف 
ــت  ــي جعل ــاهدها، والت ــي نش الت
ــة  ــي مدرس ــوذج األمريك ــن النم م
لهــا فباتــت تقــوم فــي غالبيتهــا 

علــى الســطحية والضحالــة.

نكتشــف  المقابلــة  هــذه  فــي 
ــاء  ــه العلم ــّرض ل ــا يتع ــًا مم بعض
عندمــا يطّلــون علــى الشاشــة 
الصغيــرة. هــؤالء الواثقــون مــن 
وصحتهــا،  معطياتهــم  دقــة 
إقنــاع  عــن  عاجزيــن  يبــدون 

النــاس بالخطــر المتحقــق كمــا 
ــدي  ــور مين ــع البروفيس ــل م حص
ديبياســكي  كيــت  وطالبتــه 
ــون  ــل يك ــس(. فه ــر لورن )جنيفي
يخضعــا  لــم  أنهمــا  الســبب 
ــا  ــا ُنصح ــي” كم ــب إعالم لـ”تدري

أكثــر مــن مــرة؟
لكــن علــى مــاذا ســيتدّرب العلمــاء 

؟  إعالميًا
الحقائــق  يقّدمــوا  أن  علــى 
العلميــة التــي تحتــاج إلــى شــرح 
فــي وقــت قصيــر ال يتجــاوز خمس 

دقائــق؟
ــوا  ــات، فيكتف ــوا اإلجاب أو أن يختزل
ــم  ــر ل ــى أم ــم أو ال عل ــول نع بق

ــد؟  ــه بع ــدوا من يتأك
أو أن يقّدمــوا الحقيقــة الموجعــة، 
ــع”.  ــف وممت ــكل خفي ــن “بش ولك
وعندمــا تنفعــل طالبــة الدكتوراه، 
ــب  ــب ذاه ــد أن الكوك ــي تؤك وه
ســنموت  وأننــا  الفنــاء  إلــى 
جميعــًا، تتعــّرض لحملــة تنّمــر 
واســعة علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي، ويغــذي ذلــك كونهــا 

ــرأة؟  ام

رغــم أن الفنــاء يتهــدد الكوكــب 
فقــط،  شــهور   6 نحــو  بعــد 
يبقــى اإلعــالم رهينــة المصالــح 

السياســية واالقتصاديــة.

انفصال مغنية عن حبيبها أصبح أكثر أهمية من قرب فناء كوكب األرض )صفحة 
نتفلكس على فيسبوك(. 
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أو أن ُيقِســم العاِلــم أن مــا يقولــه 
ال يعنــي انحيــازه إلــى طــرف دون 

آخــر فــي السياســة؟ 

كّل مــا ســبق أعــاله يشــكل فعليــًا 
يتعــّرض  ممــا  بســيطًا  جــزءًا 
لــه علمــاء المنــاخ والناشــطون 
مــع  عالقتهــم  فــي  البيئيــون 
مــا  وهنــاك  اإلعــالم  وســائل 
ــرون أن  ــاء مضط ــر. العلم ــو أكث ه
ــة  ــج الحواري ــي البرام ــوا، ف يواجه
وأن  آخــر”،  “رأي  صاحــب  مثــاًل، 
ــل  ــن قبي ــؤال م ــى س ــوا عل يجيب
ــاخ أو  ــر المن ــع تغّي ــت م ــل أن “ه
ــكوت  ــرون للس ــم يضط ــده؟”، ث ض
يواجههــم  مــن  كالم  علــى 
بــأن كالمهــم العلمــي ليــس إال 
علــى  حفاظــًا  نظــر”،  “وجهــة 
“الموضوعيــة”. وهــم يتعّرضــون 
إللغــاء مقابلــة تلفزيونيــة محــّددة 
لهــم ألن أحــد كبــار أغنيــاء العالــم 
ــة  ــًا لمركب ــرض إعالن ــار أن يع اخت
فضائيــة جديــدة فــي توقيــت 
حصلــت  أمــور  هــذه  المقابلــة. 

ــاًل.  فع

خطــر  أكبــر  أمــام  أننــا  ورغــم 
فعــاًل  يحــدث  وهــو  يهّددنــا، 
دواًل  تشــمل  بــدأت  وتأثيراتــه 
كثيــرة حــول العالــم وال تنتظــر 
ســتة أشــهر و14 يومــًا كمــا الخطــر 
يبقــى  الفيلــم،  فــي  الداهــم 
إعالمنــا رهينة المصالح السياســية 
التفاهــة  مغّلبــًا  واالقتصاديــة 
ــه. ال،  ــب وأهل ــاة الكوك ــى حي عل
كوميديــا  مجــرد  ليســت  هــذه 
وال  ســخرية  توجــد  وال  ســوداء، 
حتــى مبالغــة فــي نقــل تعامــل 
ــة  ــع أزم ــم وال م ــع العل ــالم م اإلع
المنــاخ التــي تتحّمــل الواليــات 
ــرًا  ــزءًا كبي ــة ج ــدة األمريكي المتح
فيمــا  عنهــا،  مســؤوليتها  مــن 
يشــكل ســكان الــدول الفقيــرة 

يكــون  وقــد  ضحاياهــا.  أبــرز 
مشــهد الهنــدي الــذي يرتــدي زّيــه 
ــدي  ــاول التص ــو يح ــدي، وه التقلي
ــاهد  ــر المش ــه، أكث ــب بيدي للمذّن
إيالمــًا فــي هــذا الفيلــم ألنــه 
ــذي  ــع ال ــكّل وضــوح الواق يصــّور ب
بــات أكثــر إضحــاكًا )إبــكاء( مــن كّل 
ــه.  ــا أن تنتج ــن للكوميدي ــا يمك م

فــي مواجهــة هــذا الواقــع يرضــخ 
للنصيحــة  مينــدي  البروفيســور 
ــن أن  ــن اإلعالميي ــرك للمدّربي ويت
ــذيب  ــى تش ــق عل ــودوه. يواف يق
ــي  ــه، ويمض ــر ثياب ــه وتغيي لحيت
التواصــل  مواقــع  علــى  وقتــًا 
ــاب  ــى أصح ــرّد عل ــي لل االجتماع
نظريــة المؤامــرة، ويظهــر فــي 
ــق  ــي مالح ــم ف ــال، ث ــج أطف برام
لسياســة  مرّوجــًا  دعائيــة 
الهاتــف  ولشــركة  الحكومــة، 
الذكــي المتعــّدد النســخ، وللخــط 
الســاخن الــذي يفتــرض أن يطمئن 
ذلــك  كّل  يفعــل  المواطنيــن. 
ــي،  ــتاذ الجامع ــُع األس ــر. وض وأكث

ــد  ــه أح ــمع ب ــن يس ــم يك ــذي ل ال
ــت  ــه، تح ــر مقاالت ــم ينش ــه ل ألن
األضــواء لــم ُيبقــه بمنــأى عــن 
ــرط  ــوء. ينخ ــل الض ــلوكيات أه س
فــي عالقــة مــع إعالميــة )كايــت 
صادقــت  أن  ســبق  بالنشــيت( 
المتحــدة  للواليــات  رئيســين 
ــى  ــة، ويقــف متفّرجــًا عل األمريكي
حــزن زوجتــه المحّبــة والمحافظــة 

علــى مواعيــد دوائــه.
 

هــذا الســلوك يرضــي بيتــر )مــارك 
ريالنــس(، ثالــث أغنيــاء العالــم 
ــي  ــف الذك ــركة الهات ــب ش وصاح
ــتحواذ  ــي االس ــب ف ــهر، الراغ األش
علــى معــادن المذّنــب القــادم 
ــع  ــذا األداء المطي ــى األرض. فه إل
للمنظومــة يســمح لبيتــر بالتنبــؤ 
ــه  ــا أن ــور بم ــتقبل البروفيس بمس
بــات يملــك كّل البيانــات المتاحــة 
ــول  ــه. يق ــا أمراض ــا فيه ــه بم عن
لــه بوجــه خــال مــن التعابيــر: 
“ســتموت وحيــدًا”. والخبــر الوحيد 
الجّيــد فــي الفيلــم، أنها نبــوءة لن 

يجسد الفيلم معاناة علماء المناخ مع وسائل اإلعالم )صفحة 
نتفلكس على فيسبوك(. 
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ــيقّرر  ــور س ــق، ألن البروفيس تتحق
ــا  ــتم” عندم ــن “السيس ــروج م الخ
يكتشــف أن الحــّل الــذي تســير 
ــدة  ــات المتح ــة الوالي ــه رئيس في
األمريكيــة )ميريــل ســتريب( وبيتــر 
ــن  ــة، ل ــا االنتخابي ــّول حملته مم
ــرخ  ــض ويص ــب. ينتف ــذ الكوك ينق
لمــرة أخيــرة فــي االســتديو الــذي 
ــه:  ــه طالبت ــت في ــبق أن صرخ س

ــًا”. ــنموت جميع “س

ــه  ــى بيت ــودة إل ــا الع ــرر بعده يق
عائلتــه  أفــراد  بيــن  ليمــوت 
وأصدقائــه بســالم... هكــذا ينجــو 
مــن نبــوءة أشــعرته عند ســماعها 
ــا  ــه. بم ــش في ــذي يعي ــواء ال بالخ
ــي كل  ــة ف ــرف أن النهاي ــه يع أن
ال  فلــم  المــوت،  هــي  األحــوال 
إنســانية،  أكثــر  بشــكل  يمــوت 
ــاك  ــى ج ــا يتمن ــوت كم ــم ال يم ل
ــذي  ــاس ال ــب االقتب ــدي، صاح هان
ــوت  ــد الم ــم: “أري ــه الفيل ــدأ ب يب
بســالم أثنــاء النــوم مثــل جــدي، ال 
أن أصــرخ مــن الرعــب كمــا يفعــل 

ركاب ســيارته”.

مع أو ضّد؟ 

ــؤال  ــو الس ــذا ه ــون ه ــد ال يك ق
يكــون: كيــف  ال  لــم  المناســب. 
يمكــن لفيلــم مصّنــف ضمــن خانة 

الكوميديــا أن يجعلــك تبكــي؟

ســيتدرّب  مــاذا  علــى  لكــن 
أن  علــى  إعالميــاً؟  العلمــاء 
يقّدمــوا الحقائــق العلميــة التي 
ــت  ــي وق ــرح ف ــى ش ــاج إل تحت
قصيــر ال يتجــاوز خمــس دقائق؟
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الفيلم يحاول أن يخلق صدمة بتوثيق فج ليلفت االنتباه إلى خطورة المنظومة 
الفاسدة التي تتهدد العالم )صفحة نتفلكس على فيسبوك(. 
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بالموازاة مع الحرب المريرة التي تعيشها اليمن منذ سنوات، 

هناك حرب ال تقل ضراوة تدور رحاها على وسائل التواصل االجتماعي 
بين األطراف المتصارعة بتوظيف سالح اإلشاعة. من هنا، يقود 
صحفيون يمنيون مبادرات من أجل التحقق من األخبار الكاذبة 

وتوعية الجمهور. 

حرب األخبار 
الكاذبة يف 

اليمن
محمد الرجوي

أوضاعــًا  تشــهد  التــي  الــدول   
مضطربــة وسياســات متأرجحــة، 
النتشــار  بيئــة خصبــة  تشــكل 
ــة فــي  ــار الكاذب الشــائعات واألخب
تتيــح  كمــا  المجتمــع.  أوســاط 
فرصــة للشــائعات للمســاهمة في 
صناعــة وتوجيــه الــرأي العــام.

يقــول جــان نويــل كابفيريــر فــي 
الوســيلة  “الشــائعات..  كتابــه 
ــم”  ــي العال ــدم ف ــة األق اإلعالمي
إن الشــائعة هــي، فــي المقــام 
عناصــَر  تضيــف  معلومــة  األول، 
جديــدة إلــى شــخص مــا أو حــدٍث 
ــم  ــال، يت ــع الح ــط بواق ــا مرتب م
الترويــج لها لغــرض تصديقهــا )1(. 
كمــا تســتخدم لغــرض التحريــض 
والتأييــد  والحشــد  والتعبئــة 
وإقنــاع الجمهــور بمواقــف معينة.

وحســب دراســة اقتصاديــة أجرتها 
 )CHEQ( شــركة األمــن الســيبراني
ــور  ــة بالتيم ــع جامع ــاون م بالتع
ــة  ــار الزائف ــإن األخب ــة، ف األمريكي
تكلــف االقتصــاد العالمــي أكثــر 
ــا  ــنوًيا، منه ــار دوالر س ــن 78 ملي م
4٠٠ مليــون دوالر تصــرف علــى 
ــالت  ــاء الحم ــة أثن ــار الكاذب األخب
الدراســة  وأشــارت  السياســية. 
االقتصاديــة  الخســائر  أن  إلــى 
تؤكــد صعــود انتشــار المعلومــات 
المضللــة واألخبــار المزيفــة كخطــر 
ــرر  ــق الض ــا يلح ــر، مم ــي كبي عالم
ــي  ــا ف ــية بم ــات الرئيس بالقطاع
ــة،  ــة الصحي ــك قطاعــات الرعاي ذل
والتجــارة اإللكترونيــة، واإلعــالم، 
ــة )٢(. ــة والسياس ــوارد المالي والم

ــًا  وفــي اليمــن، التــي تشــهد حرب

منــذ أكثــر مــن ســبع ســنوات، 
أصبحــت حــرب الشــائعات واألخبــار 
الكاذبــة ال تقــل ضــراوة عــن القتال 
ــث  ــدان، حي ــي المي ــكري ف العس
“الحــرب  مــن  كنــوع  تســتخدم 
ــك  ــال ش ــر ب ــي تؤث ــية” الت النفس

ــرب. ــة إدارة الح ــى طريق عل

ــن  ــدة م ــائعات واح ــت الش أصبح
وأكثرهــا  الحــرب  أســلحة  أهــم 
ــة  ــراف المحلي ــن األط ــا بي توظيف
واإلقليميــة الفاعلــة فــي المشــهد 
ــر  ــى آخ ــت إل ــن وق ــي. فم اليمن
ــا  ــة إم ــذه المعرك ــدة ه ــزداد ح ت
ــددة  ــع مح ــى مواضي ــز عل بالتركي
ــي  ــرة ف ــراف مؤث ــق وأط أو مناط
الصــراع، بهــدف إضعــاف معنويــات 
وإفقادهــم  المســتهدفين 
تدميــر  أو  الشــعبية،  المســاندة 
وفــي  وشــيطنتهم.  ســمعتهم 
ظــل غيــاب المعلومــة الصحيحــة، 
ضالتهــا  اإلعــالم  وســائل  تجــد 
تعــد  التــي  “الشــائعة”  فــي 
“ســوقًا ســوداء” مفتوحــة المصــدر 
ــن  ــا لم ــم خدماته ــزة لتقدي وجاه

وبالمجــان. أراد 

يؤكــد كابفيريــر أن الشــائعات فــي 
كل حــرب تســتهدف الحلفــاء أكثــر 
ممــا تســتهدف الخصــوم.  وألن 
التقاتــل بيــن اإلخــوة مســتنكر، 
والعــداوات  للنزاعــات  بــد  فــال 
تســتخدم  أن  مــن  الداخليــة 
 ،)3( الشــائعة  أي  الظــل،  ســالح 
ــي  ــل ف ــدث بالفع ــا يح ــذا م وه
اليمــن. فالُمتتبــع لألخبــار الكاذبــة 
والشــائعات فــي اإلعــالم يجــد 
أنهــا أخــذت حيــزًا كبيــرًا مــن 
االهتمــام والمتابعــة مــن قبــل 
واإلقليمــي  المحلــي  الجمهــور 
خاصــة إذا كانــت تتحــدث عــن 
ــات سياســية تّدعــي  فســاد مكون
ــد،  ــدق واح ــي خن ــل ف ــا تعم أنه
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المهنــي ويقلــل مــن قدرتهــم 
ــن  ــات وتبيُّ ــص المعلوم ــى فح عل

الصحيحــة مــن الخاطئــة.

ــر  ــع المتأث ــذا الواق ــن ه ــزء م وكج
ــه  ــد الفقي بحــرب الشــائعات، يؤك
أوناليــن”  “المصــدر  موقــع  أن 
ــى  ــن واآلخــر عل ــن الحي يعمــل بي
تــداواًل  األكثــر  الشــائعات  رصــد 
خــالل فتــرة زمنيــة معينــة، أو 
جغرافيــة  بمنطقــة  الخاصــة 
ــر  ــداد تقاري ــوم بإع ــددة، ليق مح
تفندهــا بهــدف توعيــة الجمهــور 

أو تســتهدف الــرأي العــام فــي 
مناطــق خاضعــة لســيطرة طــرف 
واحــد فقــط. بمعنــى آخــر كانــت 
“نيــران  عــن  عبــارة  الشــائعات 
ُأطلقــت مــن وعلــى  صديقــة” 

نفــس الجســد الواحــد.

فــي  مضللــة  حمــالت  خمــس 
“تعــز”

علــي  اليمنــي  الصحفــي  يــرى 
تحريــر  رئيــس  نائــب  الفقيــه، 
موقــع “المصــدر أوناليــن”، أنــه 
خــالل الحــرب تســقط المواقــع 
ــة  ــق الجغرافي ــكرية والمناط العس
فــي اإلعــالم قبــل أن تســقط 
ــذي  ــع. ففــي الوقــت ال فــي الواق
ــل  ــن قب ــائعات م ــه الش ــدار في ت
“مطابــخ” مخصصــة لهــذا الغــرض، 
والمشــتغلين  الصحفييــن  فــإن 
ــوا  ــن ليس ــي، الذي ــأن اإلعالم بالش
المطابــخ،  هــذه  مــن  جــزءًا 
يصبحــون ضحايــا لتلــك الشــائعات 
ممــا يشــكل عامــل تشــويش يؤثــر 
أدائهــم  علــى  كبيــرة  بدرجــة 

التعاطــي  بكيفيــة  وتعريفهــم 
ــابهم  ــة، وإكس ــار الكاذب ــع األخب م
مهــارة التمييــز بيــن المعلومــة 

والشــائعة.

ــن”  ــدر أونالي ــع “المص ــف موق كش
فــي تحقيــق خــاص )4(، نشــر 
ــا  ــطس/آب ٢٠٢1، خفاي ــي أغس ف
ــة  خمــس حمــالت إعالميــة مضلل
المحلــي  العــام  الــرأي  أثــارت 
ــرب  ــى ض ــدت إل ــي، عم واإلقليم
الوضــع األمنــي فــي محافظــة 
ــالل  ــن خ ــل، م ــن الداخ ــز” م “تع
جنائيــة،  جرائــم  تســييس 
ــات  ــة ورواي ــا مفبرك ــي قضاي وتبن
صحــف  قبــل  مــن  متناقضــة 
ومواقــع محليــة وأخــرى إماراتيــة، 
وربطهــا بالجيــش واألمــن، وقــوى 

سياســية فــي المحافظــة.

تحقيقــه  فــي  الموقــع  بّيــن 
كيــف اســتطاعت األخبــار الكاذبــة 
أن ُتوقــع مســؤولين حكومييــن 
فــخ  فــي  سياســية  وأحــزاب 
التضامــن مــع الضحايــا المزعوميــن 

ــائعات  ــرب الشـــــ ــت ح أصبح
واألخبــار الكاذبــة ال تقــل ضــراوة 
عــن القتــال العســكري فــي 
الميــدان، حيــث تســتخدم كنوع 
مــن »الحــرب النفســية« التــي 
ــة  ــى طريق ــك عل ــال ش ــر ب تؤث

إدارة الحــرب.

منصات التحقق اليمنية تبقى المالذ األخير لمواجهة الكم الهائل 
من األخبار الكاذبة التي تعززها البروباغندا اإلعالمية بين األطراف 

المتصارعة )من منصة صدق على فيسبوك(. 
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مجلة الصحافة العدد )24(  

بنــاًء علــى أكاذيــب وشــائعات 
واســع.  نطــاق  علــى  نشــرت 
أكذوبــة  الشــائعات  تلــك  ومــن 
مقتــل أســرة “بيــت الوصابــي” 
التــي   ،٢٠19 مــارس/آذار  فــي 
ــلطان  ــان س ــس البرلم ــادت رئي ق
محافظــة  ومحافــظ  البركانــي، 
“تعــز” نبيــل شمســان، وحزبــي 
إلبــداء  واالشــتراكي،  الناصــري 
ــن  ــن أمنيي ــع مطلوبي ــن م التضام
متهميــن بجرائــم اغتيــاالت طالــت 
وإثــارة  الجيــش،  فــي  ضباطــًا 
مدينــة  فــي  الفوضــى  أعمــال 

ــز. تع
 

التضليليــة  الحملــة  تلــك  فــي 
مروجــو  ســعى  المنظمــة، 
ــة  ــال الحمل ــى إفش ــائعات إل الش
ــعت  ــي س ــة الت ــة الحكومي األمني
للقبــض علــى مطلوبيــن للعدالــة، 
مــن خــالل تســييس مهمتهــا 
لحــزب  تابعــة  أنهــا  وإشــاعة 
سياســي، والحديــث عــن أرقــام 
مهولــة مــن القتلــى والجرحــى 
األمنيــة،  الحملــة  خلفتهــا 
ــارة  ــة إلث ــص مفبرك ــالق قص واخت
ــف  ــد تكش ــن بع ــام. لك ــرأي الع ال
شــرطة  أصــدرت  الحقائــق، 
ــه  ــه أن ــدت في ــًا أك ــة بيان المدين
ــى  “ال صحــة لســقوط قذيفــة عل
منــزل “الوصابــي” ومقتــل أســرته 
ــا ورد  ــس م ــى عك ــا”، عل بأكمله
البرلمــان  رئيــس  رســالة  فــي 

لتضامنيــة. ا
 

تمكــن مروجــو الشــائعات، وخــالل 
تشــويه  مــن  قصيــرة،  فتــرة 
ســمعة الرمــوز السياســية فــي 
النزاعــات  وإثــارة  المحافظــة، 
بيــن األحــزاب السياســية تجــاه 
وإشــغال  المختلفــة،  القضايــا 

الجهــات األمنيــة عــن مهمتهــا 
هامشــية،  بقضايــا  األساســية 
كبيــر  وضــرب مصداقيــة عــدد 
مــن وســائل اإلعــالم التــي أعــادت 

الشــائعات. نشــر 
 

منصة “صدق” 
اليمنية

التقنيــة  قــد يكــون اســتخدام 
تقلــل  خوارزميــات  خــالل  مــن 
ــة  ــات المضلل ــبة المعلوم ــن نس م
عبــر  تناقلهــا  يتــم  التــي 
االجتماعــي  التواصــل  منصــات 
لكــن  ناجحــة،  اســتراتيجية 
ــادرات  إنشــاء منصــات خاصــة ومب
فــي  متخصصــة  إعالميــة 
ــات  ــة المعلوم ــن صّح ــق م التحق
الحــل  هــو  األكاذيــب  وتفنيــد 
األكثــر نجاعــة للحــد مــن تلــك 
ــك  ــى ذل ــال عل ــائعات. وكمث الش
تعــد منصــة “صــدق” اليمنيــة 
المتخصصــة  والوحيــدة  األولــى 

أصبحــت حــرب الشــــــائعات 
واألخبــار الكاذبــة ال تقــل ضــراوة 
عــن القتــال العســكري فــي 
الميــدان، حيــث تســتخدم كنوع 
مــن »الحــرب النفســية« التــي 
ــة  ــى طريق ــك عل ــال ش ــر ب تؤث

إدارة الحــرب.

كشف موقع »المصدر أونالين« في تحقيق خاص، خفايا خمس حمالت إعالمية 
مضللة، عمدت إلى ضرب الوضع األمني في محافظة »تعز« من الداخل، من 

خالل تسييس جرائم جنائية )من صفحة موقع المصدر أونالين على فيسبوك(.
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ــار  ــائعات واألخب ــة الش ــي محارب ف
اليمــن. فــي  الكاذبــة 

اإليجابيــات  الرغــم مــن  فعلــى 
التــي تتميــز بهــا شــبكات التواصل 
إتاحــة  االجتماعــي مــن خــالل 
عــن  للتعبيــر  أوســع  مســاحة 
ــكار،  ــادل اآلراء واألف ــات وتب القناع
إال أن إشــكالية المصداقيــة، ورهــان 
ــرة  ــا حاض ــى دوم ــة، تبق الموثوقي
بقــوة فــي النقــاش األخالقــي 
عندمــا  ســيما  ال  المهنــي، 
الزائفــة  باألخبــار  األمــر  يتعلــق 
ــن  ــر م ــرعة أكب ــر بس ــي تنتش الت
لــم  كمــا  الحقيقيــة.  األخبــار 
ــع دور  ــى أي متاب ــد يخفــى عل يُع
هــذه اإلشــاعات فــي “تحريــف” أو 
“تهجيــر” النقــاش العمومــي تجــاه 
قضايــا أقــل أهميــة ترقــى أحيانــا 

إلــى وصــف “التافهــة” )5(.
التواصــل فــي  يقــول مســؤول 
منصــة “صــدق” أنــور المســعودي، 
إن فكــرة إنشــاء المنصــة بــدأت 
عــام ٢٠19 كــردة فعــل النتشــار 
ــدم  ــر، وع ــكل كبي ــائعات بش الش
متخصصــة  منصــات  وجــود 
منصــات  أن  كمــا  لمكافحتهــا. 
كمنصــة  مشــابهة  عربيــة 
ومنصــة  األردنيــة  “فتبينــوا” 
الســالم”  أجــل  مــن  “التقنيــة 
ــة ألهمــت خمســة شــباب  العراقي
إنشــاء  فــي  للتطــوع  يمنييــن 
منصــة يمنيــة متخصصــة فــي 

المجــال. هــذا 

ويشــير المســعودي إلــى أن فريــق 
العمــل المكــون حاليــًا من عشــرين 
وخارجهــا،  اليمــن  داخــل  فــردًا 
الحســابات  بمراقبــة  يقومــون 
ــل  ــائل التواص ــى وس ــرة عل الكبي
االجتماعــي )حســابات سياســيين، 
صحفييــن، وناشــطين، صفحــات 
ــد  ــك( لتحدي ــر ذل ــة، وغي مجتمعي

ــن  ــق م ــم التحق ــاعات أواًل، ث اإلش
كل مــا يتــم الشــك بصحتــه، وفــي 
حــال ثبــوت بطالنــه يتــم الكشــف 

ــة. ــابات المنص ــي حس ــه ف عن

الرقمــي غيــر  الفضــاء  وبمــا أن 
ــه  ــر في ــا ينش ــس كل م ــن، ولي آم
صحيحــًا؛ فقــد أظهــرت دراســة 
ــون  ــا باحث ــرف عليه ــة أش أمريكي
ماساتشوســتس  معهــد  فــي 
ــة  ــي مجل ــرت ف ــا نش للتكنولوجي
الكاذبــة  األخبــار  أن  “ســاينس” 
تنتشــر بوتيــرة أســرع، وتصــل إلــى 
عــدد أكبــر مــن األشــخاص مقارنــة 
وخلــص  الصحيحــة.  باألخبــار 
المحتويــات  أن  إلــى  الباحثــون 
المختلفــة؛  بأشــكالها  الزائفــة 
أو  الصــور،  أو  النصــوص،  ســواء 
الفيديوهــات لديهــا فــرص انتشــار 
مقارنــة   %7٠ تتجــاوز  بنســبة 
ــن  ــن بي ــي. وم ــوى الحقيق بالمحت
العوامــل المســاعدة علــى هــذا 
ــالها  ــادة إرس ــع إع ــار الواس االنتش
بيــن المســتخدمين فيمــا بينهــم 
والمعــارف  األصدقــاء  خصوصــا 
التواصــل  وســائل  علــى   )6(

االجتماعــي.

ــها  ــدق” نفس ــة “ص ــرِّف منص تع
بأنهــا “منصــة مســتقلة تقــوم 
واألخبــار  اإلشــاعات  بكشــف 

خــالل  اســتطاعت  المزيفــة”، 
كســب  إطالقهــا  منــذ  عاميــن 
ــى  ــع عل ــون متاب ــع ملي ــة رب قراب
علــى  آالف  وثمانيــة  فيســبوك، 
تويتــر، وخمســة عشــر ألفــًا علــى 
ــتة آالف  ــن س ــر م ــرام، وأكث تيليغ

متابــع علــى إنســتغرام.

شــبه  بشــكل  المنصــة  تعمــل 
شــائعات  أي  لمواجهــة  يومــي 
وســائل  علــى  تظهــر  جديــدة 
التواصــل االجتماعــي، ممــا ســاهم 
وارتفــاع  المنصــة  انتشــار  فــي 
ــام  ــا أن اهتم ــا. كم ــدد متابعيه ع
المنصــة بذكــر المصــادر بشــكل 
ــدى  ــا ل ــن مصداقيته ــم زاد م دائ
المتابعيــن، حيــث يتيــح لهــم ذلك 
التحقــق بأنفســهم مــن صحــة 
الفريــق  جانــب  وإلــى  األخبــار. 
المتخصــص العامــل فــي المنصــة، 
يســاهم الكثيــر مــن المتابعيــن 
ــوى  ــراء محت ــي إث ــن ف والمتطوعي

المنصــة.

وباإلضافــة إلــى جــذب اهتمــام 
مواقــع  علــى  المتابعيــن 
تمكنــت  االجتماعــي،  التواصــل 
المنصــة خــالل فتــرة وجيــزة مــن 
االســتحواذ علــى اهتمــام وســائل 
تقــوم  إعــالم محليــة وعربيــة 
بإعــادة نشــر محتــوى المنصــة 
ومنهــا موقــع مــأرب بــرس )7(، 
اليمــن الجمهــوري )8(، المشــهد 
اليمنــي )9(، اإلصــالح نــت )1٠(، 
صحيفــة   ،)11( بــرس  والتغييــر 

الكثيــر. وغيرهــا   ،)1٢( الثــورة 

إخباريــة  منصــات  قامــت  كمــا 
محتــوى  نشــر  بإعــادة  عربيــة 
المنصــة، أو الحديــث عنــه كمصــدر 
ــي  ــي س ــاة إم ب ــل قن ــار مث لألخب
 ،)14( نيــوز  إرم  وموقــع   ،)13(
ــة  ــع المنص ــان اآلن )15(. ويتاب ولبن

تعــرِّف منصــة »صــدق« نفســها 
بأنهــا »منصــة مســتقلة تقــوم 
بكشــف اإلشــــاعات واألخبــار 
المزيفــة«، اســتطاعت خــالل 
ــب  ــا كس ــذ إطالقه ــن من عامي
قرابــة ربــع مليــون متابــع علــى 

ــبوك. فيس
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ــن  ــوزراء والصحفيي ــن ال ــد م العدي
ــالم  ــر اإلع ــل وزي ــطين، مث والناش
وزيــر  ونائــب  اإلريانــي،  معمــر 
الخارجيــة لــدى الحوثييــن حســين 
ــي  ــة اليمن ــر الخارجي ــزي، ووزي الع
مبــارك،  بــن  أحمــد  عــوض 
ــراف. ــع األط ــن جمي ــن م وصحفيي

ــد  ــان، وبع ــن األحي ــر م ــي كثي ف
نشــر المنصــة التوضيحــات الخاصة 
بالشــائعات، يقوم ناشــرو اإلشــاعة 
أو  الــكاذب،  المنشــور  بحــذف 
االعتــذار عــن نشــرهم لمعلومــات 
وكمثــال  منهــا.  التأكــد  دون 
علــى ذلــك مانشــره الصحفــي 

ــامية  ــطة س ــاري والناش ــام الغب س
امتحــان  ورقــة  حــول  األغبــري 
فــي   )16( اإلســالمية  للتربيــة 
مناطــق ســيطرة الحوثييــن، بينــت 
مزيفــة،  أنهــا  “صــدق”  منصــة 

ــك. ــد ذل ــت بع فُحِذف

يعــزو المســعودي هــذا النجــاح 
ــاد  ــا الحي ــباب منه ــدة أس ــى ع إل
وعــدم االنحيــاز ألي طــرف، وعــدم 
انتمــاء المنصــة ألي جهــة حكومية 
أو سياســية داخــل أو خــارج اليمــن، 
ــي  ــع الشــائعات الت ــوع مواضي وتن
مــا  خاصــة  المنصــة  تكافحهــا 
السياســية  بالشــائعات  يتعلــق 

ــا. ــروس كورون وفي

الوقاية خير من 
العالج

علــى الرغــم مــن اســتحالة القضــاء 

علــى الشــائعات فــي ظــل الحرب، 
ــه إزاء  ــن فعل ــا يمك ــاك م إال أن هن
هــذا األمــر الــذي يــزداد ســوءا 
يومــًا بعــد آخــر. صحيــح أن كليــات 
اإلعــالم ال تــدرس “التحقــق”، إال 
أنــه يتوجــب علــى الصحفييــن 
مهــارات  تعلــم  المهنييــن 
ــن  ــق م ــائعات والتحق ــف الش كش
المعلومــات، كمــا يتوجــب عليهــم 
ــن  ــد م ــاء المزي االســتمرار فــي إلق
الضــوء علــى هــذه الشــائعات فــي 
اليوميــة  اإلخباريــة  تغطياتهــم 
بهــدف إكســاب المتابعيــن مهــارة 
التمييــز بيــن الشــائعة والمعلومــة 
وســائل  وتعليمهــم  الحقيقيــة، 
ــا تنشــره  ــق فيم الفحــص والتدقي
ــا. ــل تصديقه ــالم قب ــائل اإلع وس
التواصــل  منصــات  أن  ومــع 
هــذه  صعبــت  االجتماعــي 
الشــائعات  ومنحــت  المهمــة 
والدعايــة ومواقــع اإلثــارة مســاحة 
الجمهــور،  إلــى  للوصــول  أكبــر 
الفقيــه يــرى أن الحفــاظ  فــإن 
ــن  ــة م ــة مجموع ــى مصداقي عل

خــالل الحــرب تســقط المواقــع 
ــكرية والمناطق الجغرافية  العس
ــقط  ــل أن تس ــالم قب ــي اإلع ف

فــي الواقــع.

نجحت بعض المنصات في بناء جمهور وتنمية وعيه بخطورة األخبار الكاذبة 
)غيتي(. 
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وإبقائهــا  اإلعالميــة  المنصــات 
بعيــدًا عــن الحــرب اإلعالميــة، 
مرجعيــة  بمثابــة  يجعلهــا 
ــة  ــن المعلوم ــث ع ــع الباح للمتاب
ــن  ــد م ــدرًا للتأك ــة، ومص الحقيقي
ــور  ــر. فالجمه ــا ينش ــة كل م صح
األيــام،  مــرور  مــع  ســينضج 
ــل  ــارة التعام ــه مه ــتتراكم لدي وس
مــع الضــخ اإلعالمــي فــي الفضــاء 
المفتــوح، وبالتالــي فالرهــان هنــا 

علــى عامــل الزمــن.

الشــائعات  تأثيــر  مــن  الوقايــة 
تكــون مــن خــالل ســرعة الــرد 
وكشــف  وتفنيدهــا  عليهــا 
ــا أن حــرص وســائل  مصادرهــا. كم
اإلعــالم علــى ذكــر مصــادر أخبارها 
وجعلهــا فــي متنــاول الجميــع 
ســيزيد بــال شــك مــن مصداقيتهــا 
واندفــاع الجمهــور نحوهــا. وعنــد 
ارتــكاب األخطــاء فــال بــد مــن 
ــذار  ــور واالعت ــع الجمه ــدق م الص
ــى  ــوم عل ــاء الل ــرب أو إلق دون ته

اآلخريــن.

منصــات  إلنشــاء  وبالنســبة 
الشــائعات،  لتفنيــد  متخصصــة 
االســتراتيجية  هــي  فهــذه 
حيــث  لمواجهتهــا.  الناجحــة 
تقــوم هــذه المنصــات بتوفيــر 
“لقــاح” خــاص تحقــن بــه القــراء، 
ــد  ــة ض ــر مناع ــم أكث ــا يجعله مم
تخصيــص  أن  كمــا  الشــائعات. 
وســائل اإلعــالم المقــروءة والمرئية 
ــل  ــة وتحلي ــة لمناقش ــا خاص زواي
هــذه الشــائعات يعــد دواء ناجعــا 
أيضــًا علــى المســتوى البعيــد مــن 
حيــث إكســاب الجمهــور وعيــًا 

كافيــًا ضــد األخبــار الكاذبــة.

كابفيريــر،  نويــل  جــان   -1
الشــائعات.. الوســيلة اإلعالميــة 
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t

الصحافة 
املتأنية 

يف الجزائر.. 
خطوات 

بطيئة يف 
طريق وعر 

فتيحة زماموش

 
يرتبط تطور الصحافة المتأنية بالجزائر بتعقد المنظومة السياسية 
التي ما تزال تنظر إلى الصحفي بأنه مجرد »حاكي الصدى« للمؤسسات 

الرسمية. ووسط سياجات كثيرة تغلق منافذ المعلومات، تحاول الصحافة 
المتأنية أن تجد لنفسها موطئ قدم.
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يحتاج الصحفيون إلى مزيد من التدريب على المهارات التقنية من 
أجل إنجاح تجربة الصحافة المتأنية بالجزائر )تصوير: شترستوك(. 
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فــي بدايــات ســنة ٢٠٠٠، ازدهــرت 
جريــدة “الخبــر األســبوعي”، وهــي 
للصحيفــة  األســبوعي  الملحــق 
األّم” الخبــر” المؤّسســة الخاصــة 
إذ  العربيــة.  بالّلغــة  الّناطقــة 
ــم  ــص طاق ــى تخصي ــت عل عكف
ــة  ــدار الصحاف ــتقّل ب ــري مس تحري
إصــدار  فــي  باشــرت  لجريــدة   “
ــوم اثنيــن تخــوض  أعدادهــا كل ي
ونشــر  الكبــرى،  الملفــات  فــي 
والتحقيقــات  الخاّصــة  األعــداد 
والربورتاجــات والحــوارات المطّولة. 
واجهــات  مــن  واجهــة  وكانــت 
بالّدرجــة  المتأنيــة  الصحافــة 

ــر. ــي الجزائ ــى ف األول

ماّدة النََّفس 
الطويل 

األســبوعية  الصحيفــة  شــكّلت 
ــّم  ــت تض ــاّص وبات ــا الخ جمهوره
أهــّم األقــالم الصحفيــة مــع ضــّخ 
ــدة للطاقــم الصحفــي،  دمــاء جدي
ــون  ــث المضم ــن حي ــعت م فتوس
إحــدى  وأصبحــت  والتوّجهــات، 
نوافــذ األصــوات الحــّرة فــي زمــن 
ــة  ــية واإلعالمي ــة السياس التعّددي
التــي رأت النــور فــي الجزائــر عــام 
199٠، وتنقلــت إلــى أقصــى نقطــة 

ــة. ــر العميق ــي الجزائ ف

كان نصيــب “الخبــر األســبوعي” 
ثريــا مــن حيــث التراكــم المهنــي، 
بكــوادر  الصحفيــة  والكتابــات 
التحريــر  غــرف  فــي  تمرّســت 
ــن  ــت بي ــة وتقّلب ــف اليومي بالصح
التغطيــات زمــن الفتــرة العصيبــة 
التــي مــّرت بهــا الجزائــر. فامتلــك 
للتطــّرق  الّشـــــجاعة  أغلبهــم 
المســكوت  المواضيــع  لمختلــف 
عنهــــا، فــي فــــضاء “ العصــر 

الجزائريــة  للصحافــة  الذهبــي 
بدايــات االنفتــاح”، إضافــة إلــى 
ــال  ــي مج ــن ف ــتعانة بباحثي االس
ــاع  ــم االجتم ــة وعل األدب والسياس

والقانــون. 

الصحيفــة،  مضاميــن  تنّوعــت 
ــت  ــّراء، إذ كان ــاه الق ــّدت انتب وش
ــختها  ــع نس ــد طب ــا تعي ــرا م كثي
ــبوع  ــي األس ــن ف ــبوعية مرتي األس
الّســوق.  مــن  أعدادهــا  لنفــاذ 
ــدل ألن  ــر الج ــا تثي ــت ملفاته كان
كمــا  جــادة،  كانــت  المواضيــع 
الســابق  تحريرهــا  رئيــس  قــال 
ــا أن  ــر، موضح ــز بوباكي ــد العزي عب
“الصحيفــة منــذ ظهورهــا فــي 
الجزائريــة  اإلعالميــة  الســاحة 
التزمــت بالتعاطــي مــع المواضيــع 
ــرة” . ــكار مبتك ــأّن، وأف ــاول مت بتن

نهاية تجربة

انطفــأ نــور الصحيفــة عــام ٢٠٠9، 
بســبب األزمــة الماليــة، رغــم أنهــا 
ــركة األّم،  ــن الّش ــة م ــت ممّول كان
ولــم تصمــد أمــام تحديات الّســوق 
اإلعالميــة  المنظومــة  ومطالــب 
ــا  ــرة أي م ــك الفت ــي تل ــذاك. ف آن
 ،٢٠٠9 غايــة  إلــى   ٢٠٠٠ بيــن 
كانــت فتــرة “ غليــان سياســي 
ــالء  ــذ اعت ــا من ــي خصوص وإعالم
العزيــز  عبــد  الراحــل  الرئيــس 
بوتفليقــة ســدة الحكم، وشــِهدت 
ــع  ــة، دف ــة إعالمي ــر قطبي الجزائ

ــا.  ــا غالي ــون ثمنه الصحفي

ــذه  ــى ه ــتار عل ــدال الّس ــد إس عن
الّطاقــم  تشــّتت  الصحيفــة، 
ــه  ــغف أعضائ ــم ش ــي، رغ الصحف
يوَســم  فيمــا  بعيــدا  بالذهــاب 
وإثــراء  المتأنيــة”،  بـ”الصحافــة 

بنوعيهــا  الجزائريــة  الصحافــة 
والخــاص،  الحكومــي  العمومــي 
وبلســانيها العربــي والفرنســي، 
فــي  البقــاء  علــى  وتنافــس 
تعتمــد  كانــت  الــذي  الوقــت 
فيــه الصحافــة علــى “الّســبق 
خبــري  تعامــل  أو”  الصحفــي” 
ســطحي” مــع األحــداث المتواتــرة.
الصحافــة  عــن  الحديــث  إن 
المتأنيــة فــي الجزائــر، فرضتــه 
اإلعالمــي  التطــور  ظــروف 
وســائل  وزمــن  والتكنولوجيــا 
مــع  االجتماعــي،  التواصــل 
الكاذبــة”  “األخبــار  استشــراء 
و”الصحافــة الّســهلّة” أو “الصحافة 
الجالســة” مــن وراء المكاتــب، فــي 
ــع  ــرى وتتاب ــة تتح ــاب لصحاف غي

بعمــق. األحــداث 

ــة،  ــة المتأني ــم الصحاف ــر حل تبّخ
ــرات  ــالم العش ــه أح ــرت مع وتبّخ
ربطــوا  الذيــن  الصحفييــن  مــن 
ــل  ــودة العم ــط ج ــم بخي أقالمه
الصحفــي مــع جرائــد تعــّد علــى 
األصابــع. لقــد الحــت تجــارب أخرى 
ــرا، لتتأرجــح  ــر كثي ــم تعّم لكّنهــا ل
العاجــل  الخبــر  بيــن  الصحافــة 
مجهولــة،  بمصــادر  المســنود 
وبيــن صحافــة المكاتب والــوكاالت 
تســتمدها  معلومــات  بفــرض 
دواليــب  مــن  الصحــف  بعــض 
الحكــم ودوائــره مــن خلــف الســتار. 
اختفــت الصحافــة المتأنيــة شــيئا 
فشــيئا، و”غابــت معهــا الّســرديات 
يســبق  لــم  لقصــص  الطويلــة 
الكاتــب  ذكــر  كمــا  روايتهــا”، 
ــث  ــة، حي ــي رحايلي ــي عل الصحف
ظّلــت حاضــرة بصفــة شــّحيحة 
ــط،  ــن فق ــات جريدتي ــي صفح ف
النــّص  عــن  خارجــة  كقصــص 
الخبــري اليومــي، فــي محاولــة 

ــاء. ــل البق ــن أج ــرة م أخي
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المعاينــة  هــذه  ِخــالل  مــن 
الميدانيــة فــإن األســئلة التــي 
ينبغــي أن تطــرح: هــل مــا زال 
اإلعــالم فــي الجزائــر أداة من أدوات 
الّســلطة يــؤدي دورا يعيــق حريــة 
ــل  ــا؟  وه ــف القضاي ــاول مختل تن
البنيــة االقتصاديــة للمؤسســات 
اإلعالميــة تســمح بإنتــاج محتــوى 
صحفــي متــأن؟  وهــل البيئــة 
بشــكل  اإلعالميــة  التشــريعية 
عــام تســمح بهــذا الّنــوع مــن 

الصحافــة؟
الغيــاب  البعــــــض هــذا  عــزا 
السياســي”  األنــا   “ إلىـــ تضّخــم 
ــرح  ــا ط ــو م ــالم، وه ــى اإلع عل
ــرف  ــي غ ــرة ف ــتفهامات كثي اس
ــي  ــر وف ــات التحري ــار وقاع األخب
ــرات  ــّدروس والمحاض ــات ال قاعـــ
ــازف  ــن يج ــالم. فم ــات اإلع بكلي
تنــاول  فــي  وجهــده  بوقتــه 

أحــداث ســابقة ويشــكك فــي 
الروايــات التــي نشـــــرت مــن 
قبــل؟ ســؤال طرحــه األســتاذ 
ــة  ــن كلي ــد اهلل، م ــن عب ــك ب مال
اإلعــالم بجامعـــــــة قســنطينة 
شــرق الجزائــر، مشــــددا علــى 
تخــدم  المتأنيــة  “الصحافــة  أّن 
المجتمــع مــن حيــث شــفافية 
المعلومــات والمصــادر وتحافــظ 
ــات  ــّط أخالقيـــــ ــى خــــــ عل

المهنــة”. 

الحريات بين المّد 
والجزر 

ــي  ــي ف ــل الّصحف ــا العم إذا فحصن
التعّدديــة  منــذ حقبــة  الجزائــر 

ــه  ــنالحظ أن ــة ٢٠٢1، فس ــى غاي إل
ــرات ُوِســمت األهــم  شــهد عــدة فت
منهــا )199٠-1999( بالفتــرة الذهبيــة 
للّصحافــة الجزائرية خاصــة الصحافة 
جــو  مــن  مســتفيدة  المكتوبــة 
ــا  ــح، كم ــادي منفت ــي واقتص سياس
يقــول أســتاذ اإلعــالم واالتصــال 
فيهــا  باشــر  إذ  قيــراط،  محمــد 
مهنيــو القطــاع التخلي عــن اإلعالم 
إعــالم  إلــى  والموّجــه  األحــادي 

ــا. )1( ــّد م ــى ح ــة إل ــّرس الحري يك

بعدهــا عاشــت الصحافــة الجزائرية 
ــر، بلغــت أوجهــا ســنة  ــات كبي أزم
٢٠٠1، مــع صعــود الرئيــس الراحــل 
عبــد العزيــز بوتفليقــة إلــى ســّدة 
ــذي أقــدم علــى تعديــل  الحكــم ال
 ٢1 لتتوقــف  العقوبــات،  قانــون 

ــدور. )3( ــن الص ــة ع صحيف

لم تستطع جريدة »الخبر األسبوعي« التي أسست لمفهوم الصحافة 
المتأنية بالجزائر الصمود في وجه التقلبات االقتصادية والسياسية 

)تصوير: رياض كرامدي - أ ف ب(. 
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ومــع بــدء حــراك الشــارع الجزائــري 
 ،٢٠11 الثانــي  يناير/كانــون  فــي 
ــى  ــا عل ــلطة قبضته ــّددت الس ش
الحريــات فــي الصحافــة فــي ِظــّل 
اتِّســاع ُرقعــة االحتجاجــات الِفئوية 
التــي عرفتهــا الجزائــر مــا بيــن 

)4(  .٢٠1٢٠-٢11
فــي  اإلعــالم  قطــاع  شــهد 
الجزائــر تراجعــا للحريــات، رغــم 

ــاع  ــت القط ــي مس ــات الت اإلصالح
بنوعيــه العمومــي والخــاص، إال أن 
ــري  ــمعي البص ــاع الس ــح القط فت
تأســيس  أمــام  المجــال  وفتــح 
إلكترونيــة  إعالميــة  مؤسســات 
لــم يســهم فــي فتــح البــاب أمــام 
ــود  ــبب القي ــر” بس ــة التعبي حري
ــب  ــة، وطال ــات الصحاف ــى حري عل

)5( بمراجعتــه.  المهنيــون 

ــف  ــباب ضع ــرز أس ــن أب ــل م لع
ــدم  ــو ع ــة ه ــة المتأني الصحاف
اإلعالميــة  المؤسســات  قــدرة 
على تمويــن الصحفــي وتمويله 
ــا  ــا عميق ــا إعالمي ــّدم منتج ليق

ــال. ــا طوي ــتغرق وقت ــد يس ق

لن تتطور الصحافة بالجزائر ما لم ترتبط بقرار سياسي يؤدي إلى انفتاح 
حقيقي )تصوير: أ ف ب(. 
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ِقصص لم ُتحك 
بعد 

علــى  اإلطاللــة  هــذه  تســير 
المنظومــة االجتماعيــة اإلعالميــة، 
التغّيــر  مــع  تناســق  فــي 
ــر  ــه الجزائ ــذي عرفت ــي ال السياس
خــالل الســنوات األخيــرة، إذ يقــول 
اإلعــالم  علــوم  فــي  األســتاذ 
مــن  بوفنايــة،  وليــد  واالتصــال 

ــر: إن  ــرق الجزائ ــة ش ــة باتن جامع
ــا  ــاش مخاض ــري ع ــالم الجزائ اإلع
ــط  ــا، ارتب ــه والزواي ــّدد األوج متع
ــت  ــية، وقطع ــوالت السياس بالتح
ــواطا  ــة أش ــة الخاص ــه الصحاف في
ــه اآلن.  ــي علي ــا ه ــى م ــل إل لتص
أمــام تدّفق المعلومات الســريعة أو 
مــا يســميها البعض بـــ“ الفاســت 
نيــوز”، وأمــام توّجــه الجمهــور إلى 
ــار البســيطة، يطــرح الكاتــب  األخب
الصحفــي عثمــان لحيانــي ُمعطى 
الصحافــة  غيــاب  حــول  آخــر 
المتأنيــة فــي الجزائــر يتمّثــل فــي 
عــدم قــدرة المؤسســات اإلعالمية 
علــى تمويــن الصحفــي وتمويلــه 
ليقــّدم منتجــا إعالميــا عميقــا 
ــهورا أو  ــازه ش ــتغرق إنج ــد يس ق

أكثــر مــن ســنة. 

ويتســاءل لحيانــي قائــال:” هــل 
الصحفيــة  المؤسســة  بإمــكان 
ــن  ــوع م ــذا الن ــي ه ــتثمار ف االس
ــع  ــل بدف ــل تقب ــن، وه الصحفيي
ــات  ــور وملّف ــن ص ــٍز ع ــل ُمج مقاب
يشــتغل  ومعلومــات  ووثائــق 
عمــل  فــي  الصحفــي  عليهــا 
متكامــل ويبــذل فيهــا جهــدا؟

هــذا  عــن  اإلجابــة  أن  يبــدو 
تشــريح  علــى  تحيــل  الســؤال 
ــة، مــع  حــال المؤسســات اإلعالمي
ــات  ــن المؤسس ــد م ــالن العدي إع

وتعــّرض  إفالســها  الصحفيــة 
تقليــص  أو  لإلغــالق  بعضهــا 
كادرهــا المهنــي. يعنــي ذلــك 
ــرى  ــن ت ــة ل ــة المتأني أن “الصحاف
النــور فــي المؤسســات الصحفيــة 
تقليــص  ظــّل  فــي  الجزائريــة 
للمؤسســات  الماليــة  المداخيــل 
علــى  أساســا  تعتمــد  التــي 
اإلعــالن، وعــدم قدرتهــا علــى 
تحّمــل نفقــات إضافيــة مــن أجــل 
ــي  ــون إعالم ــى مضم ــور عل العث
ــاره  ــي ِثم ــن وتأت ــي الزم ــّد ف يمت
بعــد أن ينضــج علــى نــار هادئــة”. 
قاعــات  فــي  الحديــث  يصعــب 
ــة،  ــة المتأني ــن الصحاف ــر ع التحري
أو عمــل صحفــي يأخــذ َنَفســا 
طويــال ويحتــاج الســتثمار ذهنــي 
ومــادي. طرحنــا هــذه المســألة 
ــن  ــن م ــن الصحفيي ــى عــدد م عل
جيليــن مختلفيــن. ويمكــن العثــور 
علــى إجابــات متفاوتــة مــن حيث 

ــا. ــروف ثاني ــات أوال والظ المعطي
بالتلفزيــون  الصحفــي  يؤكــد 
الجزائــري ســابقا وهــاب فنغــور 
)جيــل بدايــات االنفتــاح اإلعالمــي 
ال  المتأنيــة  الصحافــة  أن   )199٠
اليومــي  النقــاش  فــي  تطــرح 
للطاقــم الصحفــي ألســباب عديدة 

يمكــن تلخصيهــا فــي اآلتــي: 
الّصحافــة المتأنيــة يعنــي الّتعامل 
المؤسســات  مــع  اإلعالمــي 
مؤسســات  مــع  أي  الِقطاعيــة 
فيتعّثــر  وخاصــة،  حكوميــة 
ــع  ــّد مني ــدار س ــع ج ــي م الصحف
مــن محاذيــر تمنــع عنــه التقصــي 

عــن مســألة أو قضيــة مــا. 

موضوعــا  الصحفــي  يطــرح  أن 
فــي قاعــة الّتحريــر فــي مؤّسســة 
عموميــة، مــن المســتبعد جــّدا 
أن يجــد موافقــة علــى أعلــى 
مســتوى هيئــة التحريــر، علــى 
أنهــا صحافــة موجهــة  اعتبــار 

الّصحافــة المتأنيــــــة تعنــي 
الّتعامــــل اإلعــــــــالمي مــع 
ــر  ــمية، فيتعّث ــات الرس المؤسس
الصحفــي مــع جــدار ســّد منيــع 
مــن محاذيــر تمنع عنــه التقصي 

ــا.  ــة م ــألة أو قضي ــن مس ع
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بهــذا النــوع الصحفــي، الــذي قــد 
ــر واحــد  يقتصــر علــى إنجــاز تقري

ــنة؟  ــي الّس ــال ف مث

صحافة هادئة 

المعطيــات،  هــذه  خــالل  مــن 

ــاب  ــر لغي ــبب آخ ــا س ــر جلي يظه
ــر،  ــي الجزائ ــة ف ــة المتأّني الصحاف
وهــو أن الّصحفــي بــات يلهــُث 
وراء المعلومــة اآلنيــة دون “الحــرث 
فــي  والبحــث  األخبــار”  فــي 
أعمــاق األحــداث وتقديــم قصــص 

ــراء.  ــا للق ــر جذب ــة وأكث مختلف

غيــاب هــذا الصنــف اإلعالمــي 
الِحرفيــة، ال يعنــي  مــن حيــث 
غيــاب محــاوالت تقديــم مــادة 
ــة، مثلمــا يتحــّدث  ــة متأني إعالمي
ــن  ــى ب ــي مصطف ــب الصحف الكات
ــنوات  ــتغل لس ــذي اش ــل، ال فوضي
ــية  ــة بالفرنس ــف ناطق ــي صح ف
مستأنســا بهــذا النمــط الصحفــي، 
ــي  ــم ف ــم تعّم ــاوالت ل ــا مح لكنه
مختلــف المؤسســات الصحفيــة. 
وتحــّدث بــن فوضيــل عــن غيــاب 
فــي  بذاتهــا  قائمــة  مدرســة 
تــدرس  الجزائريــة  الجامعــات 
كمســاق  المتأنيــة  الصحافــة 
البيئــة  أن  إلــى  دراســي، الفتــا 
التشــريعية بشــكل عــام ال تســمح 

البــالد.  فــي  بممارســتها 

وبرأيــه، تعتمــد المــادة التحريريــة 
ــة  ــة المتأني ــلوب الصحاف ــي أس ف
أو مــا يطلــق عليــه “الصحافــة 
الوقــت  أخــذ  علــى  الهادئــة”، 
الكافــي إلتمــام زوايــا القصــص 
المعنيــة بالّنشــر، كمــا يخطــط 

الصحافــة  تجربــة  زالــت  مــا 
المتأنيــة فــي الجزائــر ضعيفــة، 
رغــم بعــض المحــاوالت القليلــة 
التــي تحــاول أن تخترق الســياج 
الــــــذي وضعتــه المنظومــة 

السياســية.

ويقبــع الصحفيــون فيهــا بيــن 
أو  للمعلومــة”  “ناقــل  وظيفــة 
“تزيينهــا” لتقــدم فــي وجبــة 
بـــ  فتصــاب  األركان،  متكاملــة 
“الرتابــة” وإعــادة إنتــاج الِخطابــات 

الّرســمية. 

فــي  اإلعالميــة  الكــوادر  هــل 
الجزائــر لديهــا الرغبــة فــي القيــام 

اختفت الصحافة المتأنية شيئا فشيئا، وغابت معها الّسرديات الطويلة 
لقصص لم يسبق روايتها )شترستوك(. 
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ــام  ــبة لقي ــليمة ومناس ــة س صحي
ومســؤولة  مســتقلة  صحافــة 
تقــوم بالعمــل الصحفــي المتأّنــي.

التعدديــة  فــإّن  العمــوم  علــى 
ــج  ــم تنت ــر، ل ــي الجزائ ــة ف الحزبي
ــة سياســية تفضــي  عنهــا تعددي
الصحافــة،  حريــة  ترســيخ  إلــى 
ــوث  ــة ثال ــوم رهين التــي تظــّل الي
فــي  تتحكــم  التــي  الّســلطة 
اإلعــالن والمعلومــة، والسياســة 
التــي تدفــع بالقائــم باالتصــال 

علــى  الصحفــي  عملــه  فــي 
أســاس الجــودة والتحليــل وتنويــع 
علــى  األحــداث  ومتابعــة  اآلراء، 

األرض. 

حبل حول العنق

لعــّل الشــيء الالفــت لالنتبــاه فــي 
ــر  ــة فــي الجزائ الممارســة اإلعالمي
ــد الصحفييــن  أن التشــريعيات تقّي
علــى مســتويين اثنيــن وهمــا: 
ــول  ــّق الحص ــي ح ــل ف األول يتمث
علــى المعلومــة وإمكانيــة النفــاذ 
المعلومــات علــى  إلــى مصــادر 
مســتوى المؤسســات مــن مختلــف 
أبعــد  ذهبنــا  وإن  القطاعــات.  
إلــى الممارســة الميدانيــة فــي 
اإلعــالم وخطــوات الحصــول علــى 
فــإن  الجزائــر،  فــي  المعلومــات 
الســؤال األهــم يظــل: هــل بإمــكان 
ــات  ــى بيان ــر عل ــي أن يعث الصحف
وأرقــام عــن مداخيــل مؤسســة 
حكوميــة كبــرى أو بيانــات داخليــة 
مثــال.  الدولــة  مؤسســات  فــي 
يبــدو ذلــك صعبــا أو مســتحيال 

ــان. ــض األحي ــي بع ف

أمــا المســتوى الثانــي فيتمّثــل في 
انغــالق المنظومــة السياســية في 
الجزائــر علــى عــدم تنــاول القضايــا 
الكبــرى، ورؤيتهــا فــي هــذا النمــط 
التهديــد  مــن  نوعــا  الصحفــي 
ــكوت  ــات المس ــح الملف ــد يفض ق
عنهــا. وهكــذا، ارتــدع الصحفيــون، 
فــي ظــّل تشــديد القوانيــن التــي 
ــن  ــة للصحفيي ــة ذاتي ــّكل رقاب تش
تمعنهــم مــن التطــرق للكثيــر مــن 
ــة  ــت طائل ــا، تح ــات والقضاي الملف
فقــط  وليــس  القانــون  تأويــل 
مضمــون القانــون فــي حــّد ذاتــه. 
ذلــك أن الّســلطة ال توّفــر بيئــة 

إلــى الّتعامــل مــع الواقــع عــن 
ــال  ــة، والم ــة القبلي ــق الرقاب طري
عــن طريــق تحّكــم رجــال األعمــال 
السياســية  الّلعبــة  بخيــوط 
وتوجيــه المخرجــات اإلعالميــة.. 

  )6 (

مــا زالــت تجربــة الصحافــة المتأنية 
فــي الجزائــر ضعيفــة، رغــم بعــض 
ــي تحــاول  ــة الت المحــاوالت القليل
أن تختــرق الســياج الــذي وضعتــه 

المنظومــة السياســية.
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topic-t164



94

مجلة الصحافة العدد )24(  

 

 i     

»أساسيات أمن 
املعلومات«.. دليل 
للصحفيين ومديري 

غرف األخبار
عثمان كباشي

في كل يوم يظهر أن صحفيين من مختلف دول العالم تعرضت هواتفهم لالختراق خاصة باستخدام برنامج 
»بيغاسوس«، وتظهر معه، أيضا، الحاجة المتزايدة لتدريب الصحفيين على حماية مصادرهم. هذه قراءة في كتاب 

»أساسيات أمن المعلومات.. دليل للصحفيين ومديري غرف األخبار« عن جامعة كولومبيا يقدم تجارب صحفيين 
في حماية معلوماتهم.

عــن  الكشــف  أعقــــاب  فــي 
التجســس  برنامــج  استــــخدام 
الرقمــي اإلســرائيلي “بيغاســوس” 
ــطاء  ــن ونش ــة صحفيي ــي مراقب ف
وقــادة سياســيين، كتبــت الخبيــرة 
أمــن  مجــال  فــي  األمريكيــة 
المعلومــات رونــا ســانديك فــي 
حســابها علــى تويتــر؛ أن ثمــة 
ــد  ــص المزي ــة لتخصي ــة ملح حاج
مــن المــوارد مــن أجــل حمايــة 
وســالمة النشــطاء والمدافعيــن 
عــن حقــوق اإلنســان والصحفيين، 

علــى اإلنترنــت. وأوصــت ســانديك 
المهتميــن بقــراءة كتــاب صــدر 
فــي يونيو/حزيــران ٢٠٢1 عنوانــه: 
المعلومــات..  أمــن  “أساســيات 
ــري غــرف  دليــل للصحفييــن ومدي
ســوزان  تأليــف  مــن  األخبــار” 
ــد  ــي معه ــة ف ــور، الباحث مكغريغ
علــوم البيانــات بجامعــة كولومبيا 
ــز  ــة مرك ــى رئاس ــة، وتتول األمريكي
والمجتمــع،  واإلعــالم  البيانــات 
ــى  ــاتها عل ــا ودراس ــز أبحاثه وترك
ــة التــي  ــا األمــان والخصوصي قضاي

ــائل  ــن ووس ــى الصحفيي ــر عل تؤث
ــالم. اإلع

حاليــا  مكغريغــور  وتشــرف 
المشــاريع  مــن  عــدد  علــى 
البحثيــة الخاصــة بمجــال أمــن 
وخصوصيــة الصحفييــن، وعلــى 
وجــه الخصــوص آليــات كشــف 
الخطــاب الــذي يســتهدف اإلســاءة 
للصحفييــن علــى وســائل التواصل 
االجتماعــي خاصــة منصــة تويتــر.



95

السنة السابعة - شتاء ٢٠٢٢

معهــد  إلــى  المؤلفــة  وجــاءت 
جامعــة  فــي  البيانــات  علــوم 
كولومبيــا بعــد فتــرة قضتهــا فــي 
كليــة الصحافــة بنفــس الجامعــة، 
حيــث وضعــت أول مقــرر لصحافــة 
البيانــات بالكليــة، وعملـــــــت 
مستشــارة لبرنامـــــج الصحافــة 
ــا. ــة ذاته ــي الكلي ــر ف والكمبيوت

دليل أساسي

ويعتبــر الكتــاب الــذي نســعى 
عــن  موجــزة  قــراءة  لتقديــم 
الســطور  فــي  الـــ14  فصولــه 

التاليــة، دليــال أساســيا لحمايــة 
األخبــار  ومصــادر  الصحفييــن 
فــي  اإلعالميــة  والمؤسســات 
العصــر الرقمــي. وتقــدم المؤلفــة 
فهمــا  الكتــاب  صفحــات  عبــر 
ــب  ــات والجوان ــا للموضوع منهجي
ــة  ــة والمفاهيمي ــة والقانوني الفني
ــم  ــي أن يل ــي ينبغ ــية الت األساس
ــال  ــي مج ــل ف ــن يعم ــا كل م به
ذلــك  تعلــق  ســواء  الصحافــة 
ــدان،  ــي المي ــة ف ــة المهن بممارس

عليهــا. التدريــب  مجــال  أو 

فــي  المؤلفــة  اعتمــدت  وقــد 
ــراء  ــى خب ــا عل ــات كتابه موضوع
ــن  ــن ومتخصصي ــن بارزي وأكاديميي

عــدد  فــي  يعملــون  بالمجــال، 
مــن مؤسســات اإلعــالم األمريكيــة 
ووكالــة  بازفيــد  موقــع  مثــل 

لألخبــار. أسوشــيتدبرس 

تضــع  أن  المؤلفــة  واســتطاعت 
الرئيســية  واألســاليب  المبــادئ 
الخاصــة بأمــن المعلومــــــــات 
للعامليــن فــي المجــال اإلعالمــي. 
خبراتهـــــــا  علــى  واســتندت 
ــة  ــي صحيف ــة ف ــابقة صحفي الس
وباحثــة  جورنــال،  وول ســتريت 
ــر  ــن تطوي ــت م ــة، وتمكن جامعي
ــات  ــن المعلوم ــاليب أم أدوات وأس
كل  فــي  بالصحفييــن  الخاصــة 
ــة. ــواد الصحفي ــاج الم ــل إنت مراح

مرجع مهم

الباحثــات  مــن  عــدد  أجمــع 
المختصــات بالمجــال علــى أهميــة 
الكتــاب، باعتبــاره مرجعــا مهمــا 
فــي المجــال. وتــرى ســارة كوهيــن 
ــات  ــة البيان ــي صحاف ــة ف المختص
للصحافــة،  كرونكيــت  بكليــة 
بوليتــزر  جائــزة  علــى  والحائــزة 
ــة  ــال الصحاف ــي مج ــة ف األمريكي
االســتقصائية، أن كتــاب مكغريغــور 

اســتندت مؤلفــة الكتــاب علــى 
صحفيــة  الســابقة  خبراتهــا 
جورنــال،  ســتريت  وول  فــي 
وتمكنــت  جامعيــة،  وباحثــة 
وأســاليب  أدوات  تطويــر  مــن 
الخاصــة  المعلومــات  أمــن 
بالصحفييــن فــي كل مراحــل 

الصحفيــة. المــواد  إنتــاج 

الدليل يكتسب أهميته من ازدياد حجم الرقابة الرقمية على 
الصحفيين واستهدافهم ببرمجيات تجسس )غالف الدليل(. 
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مهــم جــدا للعامليــن فــي مجــال 
ــكل  ــالم ول ــالب اإلع ــالم ولط اإلع
مهتــم بأمــن المعلومــات، وتضيــف 
فــي  المؤلفــة  تقدمــه  مــا  أن 
ــن  ــل الصحفيي ــاب يجع ــذا الكت ه
اســتهداف  أي  مــن  محصنيــن 
رقمــي، ويوفــر لهم االســتراتيجيات 
ــي يمكــن تطبيقهــا  والخطــط الت

ــال. ــن مج ــر م ــي أكث ف

ــو  ــرى هارل ــه، ت ــياق ذات ــي الس وف
الرقمــي  األمــن  مديــرة  هولمــز 
الصحافــة  حريــة  بمؤسســة 
األمريكيــة أن المؤلفــة تقــدم فــي 
كتابهــا نظــرة ثاقبــة ومختلفــة لما 
ســمته بالممارســات الجديــدة فــي 

مجــال األمــن الرقمــي.

وتعتقــد ميرديــث بروســارد مؤلفــة 
كتــاب “الــذكاء االصطناعــي.. كيــف 
ــم  ــر فه ــزة الكمبيوت ــيء أجه تس
العالــم؟” أن الكتــاب يغطــي تقريبــا 
كل مــا يحتاجه الصحفيــون ليكونوا 
ــن  ــت، م ــاء اإلنترن ــي فض ــن ف آمني
حمايــة المصــادر إلــى أمــان األجهزة 

والتشــفير.

وتضيــف بروســارد أنــه بالرغــم 
ــي  ــارعة الت ــوالت المتس ــن التح م
يشــهدها مجــال التكنولوجيــا؛ فإن 
المؤلفــة اســتطاعت أن تمــزج بيــن 
ــن  ــية وبي ــان األساس ــم األم مفاهي
الفهــم الدقيــق للتكنولوجيــا، وأن 
تقــدم للصحفييــن نصائــح دائمــة 
ــدم  ــع كل تق ــا م ــن تكييفه يمك

ــي. تكنولوج

وهــو الــرأي الــذي تتفــق فيــه 
ــة  ــاندويك المختص ــا س ــا رون معه
حيــث  الحواســيب  أمــن  فــي 
ــي  ــت ف ــة تطرق ــر أن المؤلف تعتب
كتابهــا إلــى موضــوع معقــد، بيــد 
أنهــا قدمتــه بطريقــة ســهلة 
للتطبيــق.  وقابلــة  وسلســلة 
ــاب  ــى أن الكت ــانديك إل ــير س وتش
يحتــوي علــى معلومــات أساســية 
ــن  ــادات م ــاالت، وإرش ــات ح ودراس
ــم  ــتعداد لتقدي ــى اس ــراء عل خب
األســرار التــي تعلموهــا، ولذلــك 
فهــو يعتبــر مصــدرا ال يقــدر بثمــن 
اإلعــالم  فــي مجــال  للعامليــن 
ــى  ــيبراني عل ــن الس ــراء األم وخب

ــواء. ــد س ح

أجزاء وفصول 
الكتاب:

ــاب  ــول الكت ــة فص ــم المؤلف تقس
ــدم  ــث تق ــزاء، حي ــى 5 أج الـــ14 إل
يضــم  الــذي  األول  الجــزء  فــي 
الفصــول األول والثانــي والثالــث، 
ــة  ــتوى للعالق ــي المس ــا عال تاريخ
االتصــــــاالت  تكنولوجيــا  بيــن 
األمريكــي  والقانــون  الرقميــة 
الــذي ســهل، بــل ســمح بإمكانيــة 
الجــزء  هــذا  ويقــدم  المراقبــة، 
ــن  ــن م ــة اثني ــمته المؤلف ــا س م
األدوات الفكريــة الالزمــة لتحســين 
ــة  ــا: “نمذج ــات وهم ــن المعلوم أم
التهديــد” و” أشــجار التهديــد” أو ما 
يمكــن تســميته بخرائــط المصــادر.
وبحســب المؤلفــة فــإن أداتــي 
وخرائــط  التهديــد  نمذجـــــة 
المصــادر تتطلبــان القليــل مــن 
ــا  ــنية، وباعتبارهم ــرة التقـــ الخب
ــا  ــة، فإنهم ــرق التحليلي ــن الط م
ــط  ــدا للتخطي ــان ج ضروريتــــــ
يتعلــق  لمــا  الفعــال  والتفكيــر 

المعلومــات. بقضايــا أمــن 

ــول  ــم فص ــي فيض ــزء الثان ــا الج أم
الكتــاب الرابــع والخامس والســادس، 

يقــدم الكتــاب إرشــادات إلعــادة 
ــرق  ــن ف ــات بي ــة العالق هيكل
ــات،  ــن المعلوم ــا وأم تكنولوجي
وبيــن غــرف األخبــار، بهــدف 
الوصــــــــول إلــى سياســات 
التوظيــف ووضــع الميزانيــات 
ــة  ــا لتلبي ــة بالتكنولوجي الخاص

المؤسســة. احتياجــات 

بيغاسوس هو الشجرة فقط التي تغطي غابة تهافت الدول إلى 
شراء برمجيات تستهدف الصحفيين المزعجين )شترستوك(. 
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ــة  ــة ألدوار معين ــه المؤلف وتخصص
فــي بيئــة األخبــار التــي تضــم 
الصحفييــن ومديـــري غــرف األخبار، 
ــة.  ــات الصحفي ــادات المؤسس وقيـ
أمــــن  ألســئلة  فيــه  وتتطــرق 
ــي تحتمهــا  ــادة الت ــات المعت البيان
ــا كل  ــي يؤديه ــة األدوار التـ طبيع
شخــــــص فــي الفئــات المذكــورة. 
وتركــز المؤلفــة فــي الفصــول مــن 
علــى  الســادس  وحتــى  الرابــع 
أساســيات أمــن المعلومــات الخاصة 
بحســاب الصحفي وحمايــة أجهزته 
ومصــادره، إلــى جانــب كيفيــة إدارة 
مثــل  الصحفيــة،  الخــام  المــواد 
تســجيالت المقابــالت، المســودات، 
ــك  ــواء كان ذل ــات، س ــات البيان ملف

ــدان. ــل أو المي ــر العم ــي مق ف

أمــا الجــزء الثالــث مــن الكتــاب 
فيضــم الفصــول مــن الســابع وحتى 
التاســع، وهــو موجــه إلى مســؤولي 
علــى  ويركــز  التحريــر،  إدارات 
الموضوعــات والنظــم ذات العالقــة 
بعمليــة إدارة التحريــر، مثــل التواصل 
مــع الصحفييــن المســتقلين، وضــع 
سياســات فــرق العمــل، إدارة عمليــة 
تبــادل المعلومــات بيــن الصحفييــن 

ــر. ــري التحري ــن ومدي والمنتجي

علــى  الجــزء  هــذا  ويحتــوي 
توصيــات لتطويــر التوجهــات التــي 
تقلــل مــن المخاطــر المتصلــة بأمن 
المعلومــات لمجمــل فريــق العمــل.

الفصــول  الرابــع  الجــزء  ويشــمل 
ــر،  ــي عش ــى الثان ــر وحت ــن العاش م
ــادات  وتخصصه المؤلفة لتزويد القيـ
اإلعالميـــة  المؤسســــات  فــي 
باالســتراتيجيات المؤسســية الالزمة 
لتحســين أمن المعلومات، مثل إعادة 
هيكلــة العالقات بين هــذه القيادات 
وفــرق تكنولوجيــا وأمــن المعلومات، 
وبيــن غــرف األخبــار، بهــدف الوصول 

إلــى سياســات التوظيــف ووضــع 
ــا  ــة بالتكنولوجي ــات الخاص الميزاني

ــة. ــات المؤسس ــة احتياج لتلبي

وتقــول المؤلفــة إنهــا تركــز علــى 
ــس  ــزء الخام ــي الج ــتقبل ف المس
واألخيــر مــن الكتــاب، الــذي يتضمن 
الفصليــن الثالــث عشــر والرابــع 
عشــر، خاصــة فــي ظــل بيئــة 

ــي،  ــل الصحف ــة للعم ــر مواتي غي
حيــث مــن المتوقــع أن تتزايــد 
والخبيثــة  المنظمــة  الهجمــات 
علــى الصحافــة فــي الســنوات 
القادمــة، بغيــة تقويــض ثقــة 
ــالم. ــائل اإلع ــي وس ــور ف الجمه

تختتــم المؤلفــة كتابهــا الهــام 
يركــز  أن  تأمــل  إنهــا  بالقــول 
المعنيــون بوســائل اإلعــالم علــى 
اإلفــادة مــن كتابهــا فــي تحســين 
وترقيــة أمــن المعلومــات؛ ألنــه 
لضمــان  الوحيــد  الســبيل  هــو 
ســالمة مصادرهــم، وموضوعاتهــم 
ــك  ــم، وكذل ــة، وصحفييه الصحفي
الصحفيــة  التغطيــات  نوعيــة 
للجمهــور  يقدمونهــا  التــي 
مشــددة علــى أن أمــن المعلومــات 
ــا  ــة، وهــو م ــي اليقظــة التام يعن
البعيــد  المــدى  فــي  سيســهم 

فــي ترقيــة العمــل الصحفــي.

فــي  المؤلفـــــة  اعتمــدت 
موضوعــات كتابهــا علــى خبــراء 
وأكاديمييــن بارزين ومتخصصين 
بالمجــال، يعملــون فــي عدد من 
مؤسســات اإلعــالم األمريكيــة 
مثــل موقــع بازفيــد ووكالــة 

أسوشــيتد بــرس لألخبــار.

قوة الدليل تكمن في أنه يجمع بين التجربة 
األكاديمية والعملية )تويتر(. 
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كيف صنعت وسائل 
اإلعالم الفرنسية 

مرشحا رئاسيا عنصريا؟
عالء الدين بونجار 

في السابق كانت وسائل اإلعالم الفرنسية تتهم بترويج خطاب أقصى اليمين، لكن اليوم، وعلى 
طريقة ترامب، صنعت مرشحا رئاسيا هو إيريك زمور، فسحت له المجال بدعم من رجال أعمال يملكون 

مجموعات إعالمية. غرف األخبار تماهت مع خطاب اليمين وتبنت قضايا ثانوية مثل خطر المسلمين 
»واالستبدال العظيم«.

مــن  أشــهر  ثالثــة  نحــو  قبــل 
ــل/ ــي إبري ــية ف ــات الرئاس االنتخاب
الســاحة  تشــهد   ٢٠٢٢ نيســان 
تغطيــة  الفرنســية  اإلعالميــة 
وتصريحــات  لحمــالت  واســعة 
شــخصيات مــن أقصــى اليميــن؛ 
ــور،  ــك زم ــن وإري ــن لوبي ــال ماري أمث
التحريضــي  للخطــاب  وترويجــا 
ــة التــي ُتطلقهــا  واألفــكار العنصري
ــب  ــاه األجان ــخصيات تج ــه الش هات
ــه  ــى وج ــرب عل ــلمين والع والمس

الخصــوص.

التركيــز تســاؤالت  ويطــرح هــذا 
ــوم  ــذي تق ــدور ال ــول ال ــة ح جدي
بشــقيها  اإلعــالم،  وســائل  بــه 
ــة  ــي صناع ــد، ف ــدي والجدي التقلي
ــن  ــى اليمي ــحي أقص ــعبية مرش ش
ــة  ــف والكراهي ــاب العن ــل خط لجع
المجتمـــــــــع  داخــل  مقبــوال 
ــاؤالت  ــرح تس ــا يط ــي، كم الفرنس
ــن  ــل الصحفيي ــة تعام ــن طريق ع

ــب  ــل يج ــاب؟ وه ــذا الخط ــع ه م
احتــرام حريــة التعبيــر وإعطــاء 
الكلمــة للجميــع مــع التحقــق مــن 
ــف  ــي توظ ــام الت ــات واألرق المعطي
مــن أجــل مهاجمــة المهاجريــن 

ــام؟ ــكل ع بش
 

األول  ديســـــــمبر/كانون  فــي 
٢٠٢1 طلــب المجلــس الفرنســي 
لإلعــالم علــى عجــل مــن القنــوات 
ــي  ــاة س ــيما قن ــة، ال س التلفزيوني
نيــوز الخاصــة التي تتتبــع مجموعة 
كنــال بلــوس، تحديــد زمــن تدخــل 
الكاتب السياســي الجدلــي والمعلق 
ــرر  ــث ب ــور، حي ــك زم ــي إري الصحف
المجلــس “أنــه نظــرا للتطــورات 
واالهتمــام بتصريحــات الكاتــب، مــن 
خــالل متابعــة مواقفــه والتعليقات 
فــي  تخلفــه  الــذي  والجــدل 
المجتمــع، يمكــن أن ُينظــر إلــى زمور 
كأنــه جــزء مــن النقــاش والتنافــس 

ــا”. ــي فرنس ــي ف السياس

ــة أشــهر  ــخ بثالث  قبــل هــذا التاري
ومــع صــدور الكتاب الســادس عشــر 
ــم  ــا ل ــوان “فرنس ــور بعن ــك زم إلري
تقــل كلمتهــا األخيــرة”، تــم إحصــاء 
ــرا ومقــاال  ــا وتقري نحــو 4167 عنوان
عــن الكاتــب فــي مختلــف وســائل 
تغطيــة   139 بمعــدل  اإلعــالم، 
ــف،  ــي كثي ــور إعالم ــة. ظه يومي
ثابــت ومتزايــد يفــوق بخمــس 
مــرات التغطيــة التــي حظــي بهــا 
“زمــور” طيلــة ســتة أعــوام ماضيــة 
عندمــا كان صحفيــا فــي التلفزيون 
العمومــي والخاص، معلقا سياســيا 
ُيطلــق التصريحــات المعاديــة تجاه 
األجانب والمســلمين ويثيــر القضايا 
ــتراتيجية  ــالل اس ــن خ ــة م الجدلي
البــوز Buzz التــي تعتمــد الحديــث 
عــن موضوعــات جديــة باالعتمــاد 
ــا  ــة وإيصاله ــار مغلوط ــى أخب عل
بطريقــة سلســلة إلــى مواطــن 
يســتهلك األخبــار فــي ســاعات 

ــذروة. ال
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ألقصــى  )المنتمــي  المرشــح   
الرئاســية  لالنتخابــات  اليميــن( 
انتــزع  زمــور،  إيريــك  الفرنســية 
الشــهرة مــن مرشــحة يمينيــة 
ســابقة وحاليــة لالنتخابــات، وهي 
حــزب  زعيمــة  لوبيــن  ماريــن 
ــت  ــي كان ــي”، الت ــع الوطن “التجم
لســنوات، الشــخصية السياســية 
الفرنســية األكثــر متابعــة وظهــورا 
حيــث  اإلعــالم،  وســائل  فــي 
ذو  السياســي  حزبهــا  اســتفاد 
الخلفيــة العنصريــة، مــن تغطيــة 

واســعة.
 

الممنهجــة  االســــــــتراتيجية 
ــى  ــت عل ــي مورس ــتمرة الت والمس
المواطــن الفرنســي المســتهلك 
توجيــه  إلــى  عمــدت  لألخبــار، 
ــا  ــوب قضاي ــية ص ــه السياس نظرت

ثانويــة، قــد ال تهمــه بالدرجــة 
األولــى، غيــر أن التركيــز عليهــا 
وتكراراهــا أعطــى انطباعــا أن هذه 
القضايــا أساســية وذات أولويــة، 
ــة،  ــة والوطني ــا الهوي ــل قضاي مث
واألجانــب،  والهجــرة  واألمــن، 

وطبعــا اإلســالم والمســلمين. 

تصنــع  ال  قــد  اإلعــالم  وســائل 
الرئيــس المنتخــب مباشــرة ولكنها 
ــتراتيجيات  ــالل اس ــن خ ــب م تلع
معينــة فــي خلــق الجــو والمنــاخ 
الــذي يتــم فيــه انتخــاب الرئيــس، 
الممارســة  يقــوض  قــد  ممــا 

الديمقراطيــة مــن أساســها.
 

المحاصرة 
اإلعالمية وصناعة 

الخوف        

 
“لوفيغــارو”،  يوميــة  صحفــي 
إريــك زمــور، احتــاج لعشــرين ســنة 
لينتقــل مــن مجــرد كاتــب ومعلــق 

تجــد قاعــات التحريــر المعتدلــة 
وغيــر المؤدلجــة نفســـــــها 
محاصــرة فــي الزاويــة، أمــام 
مــأزق مواكبــة مؤتمــرات يمينية 

ــة. ــات عنصري ــروج خطاب ت

قاد صحفيون فرنسيون حملة »لسنا شركاء في الكراهية« لكنها لم 
تلق صدى لدى وسائل اإلعالم الكبيرة )تصوير: برتند غواي - أ ف ب(.  
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يمينيــة  بأفــكار  تلفزيونــي 
لألخبــار  صانــع  إلــى  متعصبــة 
ــاة السياســية.  ومشــارك فــي الحي
طيلــة حياتــه المهنيــة روج ألفــكار 
فرنســا  تاريــخ  تمجــد  يمينيــة 
وتحــذر  المســيحي،  وماضيهــا 
ــارة  ــذه الحض ــول ه ــرب أف ــن ق م
عربيــة  بحضــارة  واســتبدالها 
إســالمية. إنــه خطــاب بســيط 
ابتعــدوا  “الفرنســيون  ومباشــر: 
ال  وأصبحــوا  المســيحية  عــن 
دينييــن، وبمــا أنهــم يكتفــون 
طفليــن،  أو  طفــل  بإنجــاب 
العدديــة  األغلبيــة  فســتكون 
والثقافيــة بعــد عقــود لصالــح 
المســلمين  واألفارقــة  العــرب 
الذيــن يموتــون مــن أجــل دينهــم 

واألوالد”. التــزاوج  ويحبــون 
 

علــى مــدى عقديــن، ترعــرع جيــل 
ــيين،  ــباب الفرنس ــن الش ــل م كام
التــي  الكراهيــة  ثقافــة  علــى 
تبــث علــى المباشــر، وبمعــدل 
ــّود  ــر، تع ــبوعيا وأكث ــاعتين أس س
الفرنســيون أن يســتمعوا، علــى 
والخاصــة،  العموميــة  القنــوات 
ومضحكــة،  مســلية  بطريقــة 
لــكالم شــاب مهاجــر غيــر أوروبــي، 
ــة،  ــة وهادئ ــة مهذب ــردد بطريق ي
ــن  ــد المهاجري ــا ض ــا عنصري كالم
واألجانــب محــذرا مــن خطــر اندثــار 
ــة  ــدو المقارب ــي. تب ــرق األوروب الع
ــدى  ــى ص ــا تلق ــة، لكنه متناقض
ــول  ــا يق ــيين، عندم ــدى الفرنس ل
يهــودي ترعــرع فــي بــالد عربيــة، 
أن اإلســالم والمســلمين هــم خطــر 

ــا. ــى فرنس عل

روجتــه  الــذي  الخطــاب  هــذا 
نطــاق  علــى  اإلعــالم  وســائل 
حريــة  يافطــة  وتحــت  واســع، 
ــة  ــور غرف ــن زم ــل م ــر، جع التعبي
ــاطة  ــة وببس ــل للعام ــدى تنق ص

ــة  ــرف النخب ــل غ ــال داخ ــا يق م
وجناحهــا  اليمينيــة  السياســية 
الــذي يوصــف بالمتطــرف؛ عــن 
وهــالك  العظيــم  االســتبدال 
ــرة  ــة المؤام ــض. نظري ــرق األبي الع

والعنــف. لالنقســام  والترويــج 
 

ــور استشــرف أهميتهــا  ظاهــرة زم
والمليارديــر  اإلعــالم  إمبراطــور 
مالــك  بولورويــه،  فينســنت 
بلــوس  كنــال  مجموعــات 
العديــدة،  وفيفنــدي ودور نشــر 
وهــو رجــل أعمــال وإعــالم، علــى 
الواليــات  فــي  مــردوخ  شــاكلة 
ــخص  ــي ش ــد رأى ف ــدة. وق المتح
زمــور نســخة أوروبيــة مــن ترامــب، 
باإلمــكان االســتثمار فــي كراهيتــه 
الرئيــس  لمقارعــة  وصراحتــه 
الليبرالــي إيمانويــل ماكــرون، الــذي 
لــم ينصــع تمامــا لخطــاب الهويــة. 
غّيــر بولوريــه اســم قناتــه لألخبــار 
ــاة  ــى قن ــي” إل ــتمرة “أي تيل المس
“ســي نيــوز”، تيمنــا بقنــاة فوكس 
دعمــت  التــي  األمريكيــة  نيــوز 
ترامــب، وأراد أن يجعــل مــن قناتــه 
األصــل  نســخة طبــق  الخاصــة 
عــن فوكــس قنــاة تبــث لســاعات 
الهويــة  علــى  يركــز  خطابــا 
والتحريــض  واألمــن،  والقوميــة، 
علــى المســلمين والمهاجريــن.  

 

خمــس ســاعات أســبوعيا منحتهــا 
ــى  ــور عل ــك زم ــوز” إلري ــي ني “س
مــدى عاميــن، قادتــه ليعلــن فــي 
ــي  ــي الماض ــرين الثان نوفمبر/تش
عــن ترشــحه الرســمي لخــوض 
االنتخابــات الرئاســية الفرنســية 
“روكونكيــت”  حــزب  وإنشــاء 
إلــى  إشــارة  االســترداد، فــي  أو 
اإلســبانية  االســتعادة  حــروب 
التــي  الغــزو  إعــادة  حــروب  أو 
نفذهــا اإلســبان المســيحيون ضــد 
مســلمي األندلــس فــي القــرن 

الخامــس عشــر.

أقصــى  اســتراتيجية  تعتمــد 
اليميــن وأذرعــه اإلعالميــة مــا 
ــرض  ــام وف ــرأي الع ــزو ال ــبه غ يش
وصناعــة شــخصيتها السياســة، 
مــن خــالل العــرض المفــرط لهــذه 
المواطــن  معــودة  الشــخصية، 
علــى رؤيــة مرشــحها فــي كل 
مــكان واســتهالك أخبــاره وقضايــاه 
الجدليــة كعقاقيــر هلوســة يبحث 

عنهــا المدمــن كل يــوم.

مــن  يســلموا  لــم  السياســيون 
ــذي  ــي” ال ــرش اإلعالم ــذا “التح ه
ُفــرض علــى األجنــدة اإلخباريــة 
يمضــي  ال  بحيــث  والسياســية، 
خصــوم  يقــوم  أن  دون  يــوم 
بالتعليــق  السياســيون  زمــور 
طرحهــا  التــي  القضايــا  علــى 
الرفــض،  أو  بالموافقــة  الكاتــب، 
ــث  ــي الحدي ــت ف ــة الوق أو تمضي
السياســية،  شــخصيته  عــن 
ســلبا أو إيجاًبــا. تنــاول إعالمــي 
مفــرط، يتزامــن دائمــا مــع ظهــور 
اســتطالعات الــرأي المختلفــة التي 
تكشــف أرقــام شــعبيته، حيــث 
ــة  ــر المعتدل ــات التحري ــد قاع تج
نفســها  األيديولوجيــة  وغيــر 
محاصــرة فــي الزاويــة، أمــام مــأزق 

تجاهلــه. أو  الحــدث  مواكبــة 

الممنهجــة  االستـــــــراتيجية 
مورســت  التــي  والمســتمرة 
علــى المواطــــــن الفرنســي 
عمــدت  لألخبــار،  المســتهلك 
إلــى توجيــه نظرتــه السياســية 

صــوب قضايــا ثانويــة.
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االشــتراكي  الفرنســي  الرئيــس 
ــال  ــد، ق ــوا هوالن ــابق، فرانس الس
فــي تصريحــات لصحيفــة كوريــري 
ــة ذات  ــور مؤسس ــيرا “زم ــال س دي
قــوة  تدعمــه  ربحيــة،  أهــداف 
اقتصاديــة. ترامــب انتقــل مــن 
البيــت  إلــى  الواقــع  تلفزيــون 
بدعــم  حظــي  ألنــه  األبيــض، 
الحــزب الجمهــوري، بينمــا زمــور 
إعالميــة”. إمبراطوريــة  مرشــح 

 

تهوين وتعميم 
الخطاب المتطرف 

فــي  تكمــن  ال  قــد  المشــكلة   
وماريــن  زمــور  إريــك  اســتضافة 
ولكــن  وأصدقائهمــا،  لوبيــن 
طريقــة  كيفيــة  فــي  التفكيــر 

الصحافــة. مهنــة  ممارســة 

الرئيــس  عهــدة  بدايــة  منــذ 
ماكــرون،  إيمانويــل  الليبرالــي 
ــاب  ــع الخط ــار تطبي ــظ انتش لوح
العنصــري في وســائل اإلعــالم )ال ال 
ســيما قنــوات األخبــار المســتمرة(. 
كانــت نقطــة البدايــة مــع اتفاقية 
اليميــن التــي ُنظمــت فــي أيلول/

ــاء  ــذا اللق ــي ه ــبتمبر ٢٠19.  ف س
ــة  ــات عنصري ــور تصريح ــق زم أطل
ــل  ــا: ه ــال فيه ــبوقة، ق ــر مس غي
الفرنســي  الشــباب  ســيقبل 

أرض  فــي  كأقليــة  يعيــش  أن 
ــم،  ــواب بنع ــداده؟ إذا كان الج أج
ــالل، وإذا  ــتحقون االحت ــم يس فه
كان الجــواب ال، عليهــم أن يقاتلــوا 

ــة”.  ــى الحري ــول عل للحص

الــذي  العنصــري،  الــكالم  هــذا 
يحمــل دعــوة للعنــف، ُنقــل علــى 
القنــوات  جميــع  فــي  الهــواء 
اإلخباريــة، وكانــت ســابقة فــي 

تاريــخ فرنســا.

التلفزيــون  يســتلم  أن  قبــل   
المهمــة، لعبــت الصحــف ودوريــات 
المجتمــع  تحضيــر  دور  اليميــن 
لتقبــل خطــاب التخويــف والقلــق. 
الخطــر  خائفــة،  )الجمهوريــة 
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اإلســالمي علــى فرنســا، العنصرية 
ضــد البيــض، المهاجــرون وتوحش 
المجتمــع... إلــخ( تلــك عناويــن 
انتشــرت فــي أكشــاك الشــوارع 
ــنوات.  ــدى س ــى م ــية عل الفرنس
باإلضافــة إلــى أن معظــم الدعوات 
ــه  ــت توج ــة كان ــة المرئي الحواري
ــاب  ــي الخط ــري ومحلل ــى منظ إل
العنصــري، وهــو مــا هيــأ لهــم 
ــة، تشــرح بإســهاب  ــر انتخابي مناب
أســباب التحريــض علــى األقليــات 

وتبــرر السياســات العنصريــة.

جــو  فــي  ذلــك  كل  يحــدث 
المجاملــة واللطــف، ودون مقاطعة 
أو مواجهــة مــن طــرف الصحفييــن 
ــه  ــوارات، كأن ــرون الح ــن يدي الذي
ــوع  ــالم والخض ــن االستس ــوع م ن
والشــراكة، التــي دفعــت الكثيريــن 
ــة  ــات مهن ــول تحدي ــر ح للتفكي

اإلعــالم ومســؤولية الصحفييــن 
فــي التعامــل مــع أفــكار الكراهيــة.           

 
 

التحقق في 
مواجهة خطاب 

الكراهية 

 
الحقائــق،  تدقيــق  أو  التحقــق 
ــكله  ــا بش ــي فرنس ــر ف ــم يظه ل
ال  مؤخــرا  إال  الدقيــق  المهنــي 
ســيما أثنــاء الحمــالت االنتخابيــة.

التلفزيونيــة  القنــوات  علــى   
ــات  ــالق المعلوم ــة إط ــدأ موج تب
التقريبيــة  واألرقــام  المغلوطــة، 
ــن دون أن  ــة م ــات الوهمي والدراس

ــات  ــذه المعطي ــة ه ــم مواجه تت
مباشــرة. 

ــائع  ــن الش ــال، م ــا مث ــي فرنس ف
االســتماع إلــى خصمين سياســيين 
ــان  ــف ويقدم ــول مل ــادالن ح يتج
أرقامــا متناقضــة تمامــا. مــن يملك 

»زمــور هــو مؤسســـــة، ذات 
ــوة  ــه ق ــة، تدعم ــداف ربحي أه
ــن  ــل م ــب انتق ــة. ترام اقتصادي
ــت  ــى البي ــع إل ــون الواق تلفزي
األبيــض، ألنــه حظــي بدعــم 
الحــزب الجمهــوري، بينمــا زمــور 
ــة«. ــة إعالمي ــح إمبراطوري مرش

فينسنت بولورويه مالك مجموعة »كنال بلوس« و»فيفندي« أسس 
قناة تلفزيونية شبيهة بـ »فوكس نيوز« الحتضان الخطاب العنصري 
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الحقيقــة؟ ومــن قــدم المعلومــات 
الصحيحــة؟ ال أحــد يملــك اإلجابــة. 
ــي  ــى ف ــاور يبق ــي أو المح الصحف
غيــاب  ومــع  المتفــرج،  موقــع 
ــع  ــق، تق ــق الحقائ ــة تدقي خاصي
المســؤولية علــى عاتق المســتمع 
أو المشــاهد الــذي يجتهــد لتقييم 

الصحيــح مــن الخطــأ.
         

ــدأت  ــن ب ــنتين األخيرتي ــي الس ف
بعــض القنــوات الفرنســية وتزامنا 
الزائفــة،  األخبــار  انتشــار  مــع 
مدقــق  “منصــب”  بـــ  االهتمــام 
إخضــاع  تــم  حيــث  الحقائــق، 
تصريحــات إريــك زمــور لتجربــة 
التحقــق مــن الوقائــع، ولوحــظ 
ــب  ــن األكاذي ــر م ــردد الكثي ــه ي أن
عــن  مغلوطــة  أرقامــا  ويقــدم 
المهاجريــن وفــي مجــاالت التاريــخ 

واالقتصــاد.

فــي نقاشــاته يجتهــد زمــور دائمــا 
فــي تقديــم معلومــات تعتمــد 
ــدو  ــخ، إذ يب ــام والتواري ــى األرق عل
مــن الوهلــة األولــى أنهــا دقيقــة 
وموثوقــة، غيــر أن التحقــق منهــا، 
يثبــت أنهــا معلومــات نســبية 
تمريــر  بهــا  يريــد  مغلوطــة  أو 
أفــكار معينــة. فمثــال حيــن يؤكــد 
زمــور فــي تصريحاتــه أن مليونــي 
مهاجــر وصلــوا فرنســا فــي خمس 
إيمانويــل  حكــم  مــن  ســنوات 
ماكــرون، وينبغــي طــرد ضعفهــم، 
ــا  ــدم رقم ــع يق ــي الواق ــو ف فه
غيــر صحيــح، ألن عــدد المهاجريــن 
ــة  ــن طلب ــا م ــون فرنس ــن يأت الذي
وعمــال، وغيــر قانونييــن، ال يتجاوز 
مائــة  اإلجمــال  فــي  عددهــم 
ألــف. لكــن مــا يهــم المرشــح هــو 
ــى  ــا حت ــام وتكراره ــع األرق تجمي
يتــم تداولهــا وترســخ فــي ذهــن 
ــون  ــم يعيش ــاهدين، وتتركه المش
خــالل  أنــه  ويتخيلــون  الرعــب 

ــون  ــاك أربع ــيكون هن ــا س 5٠ عام
مليــون مهاجــر فــي فرنســا. زمــور 
ــا  ــام بقــدر م ال تهمــه صحــة األرق
يهمــه تمريــر فكرتــه الرئيســية 
وهــي خطــر “االســتبدال العظيم”.

 
السياســي  الخطــاب  إخضــاع 
ــع ال  ــن الوقائ ــق م ــار التحق لمنظ
يهــدف إلــى الفضــح واإلقصــاء 
بــل هــو محاولــة لدفــع الفاعليــن 
ــيير  ــحين لتس ــيين والمرش السياس
ــات  ــى معلوم ــة عل ــاة العام الحي
ــه  ــن. إن ــدار القواني ــة إلص صحيح
نــوع مــن الدعــوة لاللتــزام بميثــاق 
أخالقــي عنــد ممارســة السياســة، 

باحتــرام الوقائــع والمواطنيــن. 

الوقائــع  مــن  التحقــق  عمليــة 
ال يمكــن أن تكــون ناجعــة إال إذا 
وملتزمــا  مقبــوال  الخطــاب  كان 
إريــك  بالقوانيــن. فــي خطــاب 
وســوء  عنصريــة،  هنــاك  زمــور 
بيــن  الخلــط  تتعمــد  نيــة 
وتتعمــد  والمســلمين،  اإلســالم 
الكــذب والتحريــض علــى العنــف، 
وانقســام المجتمــع. لهــذا الســبب 
تبــدو تجربــة تدقيــق الحقائــق 
مــن دون جــدوى مــع هــذا النــوع 
ــف،  ــري الزائ ــاب العنص ــن الخط م
ــع  ــي ويخض ــاب ال عقالن ألن الخط

لنزعــة عنصريــة.  
 

نحن الصحفيين 
لن نكون شركاء 

الكراهية!   

 
الضجــة اإلعالنيــة والبســاط األحمر 
ــي  ــور ف ــك زم ــرش إلري ــذي يف ال
كل مــكان فــي وســائل اإلعــالم 
ــن  ــد م ــق للعدي ــدر قل ــات مص ب

يســتنكرون  وباتــوا  الصحفييــن 
ــض  ــة. بع ــة المهن ــروف ممارس ظ
أطلقــت  الصحافيــة  النقابــات 
صفــارات اإلنــذار ونددت بما أســمته 
االنتخابيــة”  الحملــة  “زموريــة 
و“التغطيــة الهائجــة” التي يحظى 
بهــا المترشــح المتطــرف، و“لهــث 
القطيــع” الــذي تقــوم بــه قاعــات 
التحريــر لمتابعــة أخبــار المترشــح.

ــر  ــع أكث ــك، وق ــع ذل ــوازاة م بالم
معظمهــم  صحفــي   3٠٠ مــن 
لوســائل  يعملــون  متعاونــون 
إعــالم بديلــة ومســتقلة، عريضــة 
بعنــوان “نحــن الصحفييــن لــن 

الكراهيــة”. نكــون شــركاء 

تمســكهم  أكــدوا  الموقعــون 
ــزام  ــة وااللت ــادئ الديمقراطي بالمب
ــج  ــي التروي ــاركة ف ــض المش برف
ــر  ــي تنش ــة الت ــخصيات العام للش
والعنصريــة  الكراهيــة  أفــكار 
وتحــرض علــى األجانــب. ليــس 
هــذا فقــط، بــل إن الصحفييــن 
أعلنــوا تنصلهــم مــن تصرفــات 
المؤسســات  ُمــالك  ومواقــف 
األخبــار،  ومديــري  اإلعالميــة، 
ــن  ــالء الذي ــدة والزم ــاب األعم وكت
يركضــون الســتضافة شــخصيات 
ــا  ــع خطابه ــع م ــن، والتطبي اليمي
حالــة  وترســيخ  التحريضــي 

االنقســام.
            

هــذه  مــن  الموقــف  كان  أيــا 
ــوء  ــلط الض ــا تس ــة، فإنه العريض
ــها  ــة يعيش ــاة حقيقي ــى معان عل
الصحفيــون الذيــن يغطــون الحيــاة 
أن  ذلــك  الفرنســية،  السياســية 
والمترديــة  المتعفنــة  األجــواء 
التــي تجــري فيهــا االنتخابــات 
الرئاســية ٢٠٢٢، تشــير إلــى خطــر 
محــدق بالبــالد وأزمــة عميقــة 
قــد ال يختــص بهــا مجــال اإلعــالم 
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بمفــرده ولكنهــا تمتــد إلــى كامــل 
المجتمــع. انتفاضــة الصحفييــن 
المنظومــة  هــذه  تســتنكر 
التــي  المســيطرة  اإلعالميــة 
ــن  ــوز اليمي ــالل رم ــن خ ــت م فرض
ــة  ــة رديئ ــدة إخباري العنصــري أجن
ــام.     ــي الع ــاش السياس ــى النق عل
ــرر  ــري يتك ــاب العنص ــس الخط نف
يوميــا وعلــى مــدى أشــهر، نفــس 
ونفــس  الجدليــة،  المواضيــع 
ــى  ــل عل ــي تتحام ــات الت االتهام
ــن  ــة م ــرائح المجتمعي ــس الش نف
األقليــات العرقيــة والدينيــة بينمــا 
مجلــس اإلعــالم الحكومــي يلتــزم 

ــت. الصم

الصحفيــة  المؤسســات  تحركــت 
قلقهــا  عــن  للحكومــة  لتعبــر 
ــف  ــال العن ــداءات وأعم ــن االعت م
والتهديــدات بالقتــل والمضايقــات 
التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون 
لتجمعــات  تغطيتهــم  فــي 
أو  زمــور  إريــك  ســواء  اليميــن 
ــن، ولكــن هــل يمكــن  ــن لوبي ماري
ــن أن  ــات الصحفيي ــض جمعي لبع
ــري  ــن العنص ــف اليمي تســتنكر عن
ــن  ــئلة ع ــرح أس ــن دون أن تط م
اإلعالميــة  المعالجــة  طريقــة 
ــل  ــي تعم ــات الت ــل المؤسس داخ
ــح  ــي تمن ــة الت ــا، والمكان لصالحه
وتياراتــه  لليميــن  األخبــار  فــي 
المتطرفــة؟ إلــى متــى ســتظل 
هــذه التكتــالت الصحفيــة تغــض 

الطــرف وتتنصــل مــن مســؤوليتها 
العــام  النقــاش  توجيــه  فــي 
اليميــن  بهــوس  المســتقطب 

بالمهاجريــن.

تحظــى  أن  المؤمــل  مــن  كان 
عريضــة الصحفييــن الفرنســيين 
رمــوز  تغطيــة  ترفــض  التــي 
اليميــن بتغطيــة واســعة فــي 
ــا  ــرة، لكنه ــالم الكبي ــائل اإلع وس
ضيــق،  نطــاق  علــى  انتشــرت 
اإلعــالم  أصــوات  أن  واألدهــى 
الفرصــة  اغتنمــت  اليمينــي 
ــرم  ــا ال تحت ــة بأنه ــف العريض لتص
للرقابــة  وتدعــو  الديمقراطيــة 
ــر  ــة التعبي ــى حري ــق عل والتضيي
ــن  ــال إن الصحفيي ــن ق ــم م ومنه
الموقعيــن هــم مــن اليســاريين 
اإلســالميين!        مــع  المتعاطفيــن 

 
ســخرت  االقتصاديــة  اللوبيــات 
ــرض  ــرض ف ــرة بغ ــات كبي إمكاني
وعنصرييــن  قومييــن  مرشــحين 
الرئاســية،  االنتخابــات  فــي 
كبيــر  حــد  إلــى  واســتطاعت 
إمبراطوريتهــا  عبــر  تفــرض  أن 
اليميــن  محــاور  اإلعالميــة 
العنصــري علــى أجنــدة األخبــار 
فــي قاعــات التحريــر. المؤسســات 
ــول  ــذا التح ــش ه ــة تعي اإلعالمي
ــى  ــب وتخش ــن كث ــي م المجتمع
فــخ  مــن  مصداقيتهــا  علــى 
الركــض وراء خطــاب الهويــة. المــد 
اليمينــي للمجتمــع وصــل إلــى 
وديكتاتوريــة  التحريــر،  قاعــات 
الراتــب الشــهري فرضــت علــى 
الســكوت  الصحفييــن  بعــض 
والتطبيــع، بينمــا اختــار صحفيــون 
آخــرون خــط المقاومــة والحفــاظ 
ــدم  ــة وع ــه المهن ــاء وج ــى م عل
وبــاء  انتشــار  فــي  المشــاركة 
داخــل  والعنصريــة  الكراهيــة 

الفرنســي. المجتمــع 
 
 

للمجتــــــمع  اليمينــي  المــد 
التحريــر،  إلــى قاعــات  وصــل 
ــهري  ــب الش ــة الرات وديكتاتوري
فرضــت علــى بعــض الصحفييــن 

الســكوت والتطبيــع.



105

السنة السابعة - شتاء ٢٠٢٢

رغم لجوء بعض المؤسسات إلى خاصية تدقيق الحقائق إال أن 
مرشحي اليمين يحظون بمعاملة »لطيفة« خاصة في البرامج 

الحوارية )تصوير: باسكال لوساغروتان - غيتي(.




