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for international dialogue

ملخص الحوار
بـعد أن تـغلغل اإلنـترنـت والـتقنيات الـرقـمية فـي حـياتـنا الـيومـية ،شهـدت الـطرق الـتي نـتلقى مـن خـاللـها املـعلومـات-
ً
كبيرا .فقد
أخبارا أو بيانات مرتبطة بما يحيط بنا أو معلومات تجارية أو مجرد تواصل شخصي-
أكانت
تحوال
ً
ً
أ ّدى ظ ــهور م ــنصات ال ــتواص ــل االج ــتماع ــي إل ــى ت ــغ ّير ج ــذري ف ــي ك ــيفية اس ــتهالك ــنا ل ــلمعلوم ــات واألخ ــبار ح ــول
الــعالــم ،بــغض الــنظر مــا إذا كــان ذلــك لــألفــضل أم لــألســوأ .وفــي املــقابــل ،فــإن األســالــيب الجــديــدة الــتي يــتم مــن
خـاللـها جـمع األخـبار واملـعلومـات  -شـأن املـدونـات املـكتوبـة ) (blogsواملـدونـات املـرئـية ) (vlogsواملـدونـات املـسموعـة
) (podcastsوغــيرهــا -قــد أوجــدت مــسارات بــديــلة تــتيح حــريــة الــتعبير فــي الــبيئات الــتي بــات فــيها مشهــد وســائــل
اإلع ــالم ال ــتقليدي ــة ي ــخضع أك ــثر ف ــأك ــثر ل ــالن ــتقائ ــية أو ال ــرق ــاب ــة أو ح ــتى ال ــقمع .ف ــقد ب ــدأ امل ــواط ــنون ب ــاس ــتخدام
أجه ــزت ــهم ال ــشخصية لنش ــر امل ــعلوم ــات وت ــنظيمها؛ ل ــيصبح ال ــتراب ــط ع ــبر وس ــائ ــل ال ــتواص ــل االج ــتماع ــي وس ــيلة
لـ ــلتعبئة .إال أ ّن هـ ــذه املـ ــسارات الجـ ــديـ ــدة أظهـ ــرت أيـ ـ ً
ـضا أ ّن املـ ــعلومـ ــات تنتشـ ــر بسـ ــرعـ ــة كـ ــبيرة ومـ ــن دون قـ ــيود.
ف ــأص ــبحت امل ــعلوم ــات امل ــضللة أداة ق ــوي ــة تس ــتخدم ــها ال ــجهات ال ــحكوم ــية وغ ــير ال ــحكوم ــية ،وال ــكيان ــات ال ــعام ــة
والخاصة على حد سواء.
وإن ك ــان مشه ــد اإلع ــالم الج ــدي ــد ي ــبدو أك ــثر ف ــوض ــوي ــة وازدح ــا ًمــا ،إال أنّ ــه أك ــثر س ــهول ــة م ــن ح ــيث االس ــتخدام،
بـالنسـبة إلـى جـانـب الـعرض املـرتـبط بـاملـعلومـات واألخـبار )الـصحفيون( ،وجـانـب الـطلب )الجـماهـير( .وعـلى الـرغـم
مــن أ ّن األبــحاث تُظهــر أ ّن الــتلفزيــون ال يــزال الــوســيلة املــفضلة لــتل ّقي األخــبار/املــعلومــات لــدى مــجتمعات الشــرق
األوســط ،إال أنّــه ثـ ّـمة نــقلة نــوعــية ال يــمكن إنــكارهــا فــي كــيفية تــلقي املــجتمعات ملــعلومــاتــها/أخــبارهــا 1،وفــي كــيفية
إن ــتاج ال ــصحفيني ل ــها .ول ــفهم ب ــعض ه ــذه األس ــال ــيب الج ــدي ــدة وت ــبادل ال ــخبرات ع ــبر ال ــدول ،ن ـظّم م ــرك ــز ه ــول ــينغز
ـوارا ف ــي ت ــون ــس ف ــي ك ــان ــون األول/دي ــسمبر  .2019وق ــد ت ــطرق ال ــحوار إل ــى ق ــضاي ــا ع ـ ّدة ش ــأن ن ــماذج األع ــمال
حـ ً
الج ــدي ــدة ل ــوس ــائ ــل اإلع ــالم ،وال ــتنوع ف ــي غ ــرف األخ ــبار ،واألن ــماط الج ــدي ــدة لس ــرد األح ــداث ،وال ــثقة ب ــاإلع ــالم،
واملعلومات املضللة والخاطئة ،ومسار مهنة الصحافة.

" 1استخدام اإلعالم في الشرق األوسط :دراسة استقصائية من سبع دول" )Media Use in the Middle East, 2019: A Seven-Nation
 (Surveyأجرتها جامعة نورثوسترن في قطر.

http://www.mideastmedia.org/survey/2019/chapter/media-use-by-platfom
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رسم تخطيطي ملشهد اإلعالم الجديد
ما "الجديد" في اإلعالم الجديد؟
مــع تــطور املشهــد اإلعــالمــي ،يــتوجــب عــلى الــقنوات اإلخــباريــة اإلجــابــة عــن ثــالثــة أســئلة هــامــة :كــيف نــحافــظ عــلى
جــمهور وفــي؟ كــيف نــحافــظ عــلى ثــقة الجــمهور؟ وكــيف نــحافــظ عــلى نــموذج عــمل نــاجــح؟ بــنا ًء عــلى األبــحاث الــتي
أج ــراه ــا امل ــرك ــز ال ــدول ــي ل ــلصحفيني ) (ICFJف ــي  149دول ــة 2،ف ــإن ع ــلى غ ــرف ــة األخ ــبار الج ــدي ــدة أن ت ــكون ه ــجينة
ـموذج ي عــمل جــديــديــن .تجــمع غــرف األخــبار الــهجينة بــني األســالــيب الــرقــمية )وســائــل
َـ
وصــغيرة وأن تــعتمد عــلى نـ
الـتواصـل االجـتماعـي ،والنشـرات اإلخـباريـة ،ومـقاطـع الـفيديـو املـباشـرة عـبر اإلنـترنـت( واألسـالـيب الـقديـمة .حـيث
يســتخدم الــصحفيون األســالــيب الــرقــمية لــلتفاعــل املــباشــر مــع الجــمهور .وتــعتمد غــرف األخــبار الــيوم عــلى فــرق
تــضم عــد ًدا أقــل مــن الــصحفيني ،وهــذا األمــر وإن كــان نــاف ـ ًعا مــن حــيث الــتكلفة بــالنســبة إلــى املــؤســسة ،إال أنّــه
يـفرض الـكثير مـن الـضغوطـات عـلى الـصحفيني الـذيـن يـتعني عـليهم تـطويـر مـهارات الـتكنولـوجـيا والـبيانـات واألمـن
الـرقـمي ملـواكـبة هـذا املـجال .وفـي الـنهايـة ،يـتغير الـنموذج االقـتصادي لـغرف األخـبار :إذ لـم تـعد الـصحف تـعتمد
عـلى اإلعـالنـات ،بـل أصـبحت تسـتخدم مـزي ًـجا مـن الـعضويـة واالشـتراكـات عـبر اإلنـترنـت واملـنح ونـماذج اإلعـالنـات
البديلة.
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املركز الدولي للصحفيني" ،حالة التكنولوجيا في غرف األخبار العاملية" )2019 (The State of Technology in Global Newsrooms

https://www.icfj.org/sites/default/files/2019-10/2019%20Final%20Report.pdf

ت ــتطلب ت ــغطية األخ ــبار ال ــيوم إل ــى ح ــد ك ــبير النش ــر ع ــلى م ــنصات م ــتعددة .وي ــع ّد اخ ــتيار امل ــنصات وف ــهم ك ــل
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تــجبر غــرف التحــريــر الــصغيرة الــصحفيني عــلى تــقديــم املــزيــد بــفترة زمــنية
ـتوج ـ ـ ب عـ ـ ــلى الـ ـ ــصحفيني أن يـ ـ ــعملوا
قـ ـ ــصيرة ومـ ـ ــوارد محـ ـ ــدودة .لـ ـ ــذا ،يـ ـ ـ ّ ـ

"تع ّد الشبكة العاملية

كــشخص واحــد عــلى مــهامــهم كــافــة ،مــن إعــداد الــتقاريــر واإلنــتاج املــرئــي

للصحفيني ،سواء في

إل ــى إش ــراك الج ــمهور وال ــتحقق م ــن ال ــوق ــائ ــع .وع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أ ّن ب ــعض

مجتمعك ،أو بلدك ،أو حتى

الـصحفيني يـطالـبون بـاملـزيـد مـن الـتدريـب فـي بـعض املـجاالت شـأن الـذكـاء

على الصعيد الدولي،

االصـطناعـي واألمـن الـسيبرانـي وصـحافـة الـبيانـات ومـا إلـى ذلـك ،إال أنّـه
ع ـ ــلى غ ـ ــرف األخ ـ ــبار أن ت ـ ــعمل ع ـ ــلى تح ـ ــدي ـ ــد األول ـ ــوي ـ ــات ح ـ ــتى ي ـ ــتسنّى
لـلصحفيني تـطويـر مـجاالت الـتخصص مـن دون أن تـثقل كـاهـلهم مـتطلبات ومـهام الـوظـيفة الـتي يـمكن تـفويـضها
ـتوجب عـليها تـقديـم قـصتني إلـى ثـالث
إلـى آخـريـن خـالل عـملية إنـتاج األخـبار .فـقد أكـدت إحـدى املـشاركـات أنّـه ي ّـ
أي نـشاط تـدريـبي يـكون بـمثابـة ع ٍ
ـبء إضـافـي عـلى
قـصص إخـباريـة فـي الـيوم الـواحـد ،لـذا فـإ ّن مـشاركـتها فـي ّ
وقــتها ،بــغض الــنظر عــن مــدى حــاجــتها إلــى هــذا الــتدريــب .وهــذا مــا دفــع املــشاركــني إلــى مــناقــشة األهــمية الــقيّمة
ل ــلتعلم ف ــي ال ــوظ ــيفة ،س ــواء ك ــان ذل ــك م ــن خ ــالل ال ــزم ــالء أو ك ــبار امل ــوظ ــفني .ل ــذا ،أج ــمع امل ــشارك ــون ع ــلى أنّ ــه ث ـ ّـمة
ً
فضال عن أهمية الجمع بني املبتدئني وكبار الصحفيني.
أهمية كبيرة للحفاظ على مساحة غرفة التحرير،
أطـلعنا أحـد املـشاركـني ،وهـو يـديـر بـنجاح مشـروع تـقارب فـي إحـدى الـصحف الـرائـدة فـي تـركـيا ،عـلى تجـربـته مـع
غــرف األخــبار الــهجينة .حــيث كــان يــواجــه تح ـ ّديًــا صــعبًا ،وهــو أ ّن غــرف ـتَي األخــبار الــرقــمية واملــطبوعــة مــنفصلتان
تـما ًمـا ،ويـديـر ك ًـال مـنهما جـيالن مـختلفان .لـكنه مـن خـالل تـنفيذ تـواصـل شـفاف أفـقيًا وعـموديًـا ،ومـن خـالل تـدريـب
ـادرا ع ــلى اإلش ــراف ع ــلى ح ــسن س ــير
ال ــصحفيني ج ــميعهم ف ــي م ــجال س ــرد األح ــداث وص ــحاف ــة ال ــفيدي ــو ،ك ــان ق ـ ً
عملية التهجني.
نـاقـش املـشاركـون م ً
ـطوال اسـتخدام وسـائـل الـتواصـل االجـتماعـي إلنـتاج األخـبار .وقـد أبـدى مـعظمهم قـل ًقا مـن أنّ
وســائــل الــتواصــل االجــتماعــي كــأداة ال تُســتخدم بــشكل فــعال ،وأن وســائــل اإلعــالم "تشــبثت بــوســائــل الــتواصــل
االجـتماعـي لـلوصـول إلـى األخـبار" .إذ أ ّن وتـيرة عـمل بـعض مـنصات الـتواصـل االجـتماعـي السـريـعة مـثل تـويـتر
قـد دفـعت الـصحفيني إلـى املـواظـبة عـلى تحـريـر كـم غـزيـر مـن املـحتوى ذي املـضمون الـضعيف .وأوضـحت إحـدى
ـتوجـ ب ع ــلى ال ــصحفيني أن ي ــكون ــوا
امل ــشارك ــات أنّ ــه ب ــغض ال ــنظر ع ــن ص ــيت م ــنصات ال ــتواص ــل االج ــتماع ــي ،ي ـ ّـ
ح ــاض ــري ــن ف ــيها .وغ ــال ـبًا م ــا ي ــتطلب ه ــذا ال ــحضور ن ــبرة س ــلبية أو الف ــتة لج ــذب االن ــتباه .وت ــقول "ع ــلينا أن ن ــكون
ـيرا" .وأش ــار م ــشارك ــون آخ ــرون إل ــى أن
غ ــاض ــبني دو ًمــا ع ــلى فيس ــبوك .ألنّ ــنا به ــذه ال ــطري ــقة ي ــمكننا أن ن ــترك ت ــأث ـ ً
وسـائـل الـتواصـل االجـتماعـي أداة ضـروريـة عـلى الـصحفيني أن يـجيدوا الـتعامـل مـعها ،فـعلى الـرغـم مـن عـيوبـها،
إال أنّ ــها وف ــرت م ــنصة ت ــواص ــل ع ــام ــة وغ ــير مس ــبوق ــة ل ــلتعبير ع ــن ال ــنفس ،ال س ــيما ف ــي م ــنطقة الش ــرق األوس ــط
وشمال إفريقيا.
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وعـند الـسؤال عـما إذا كـانـت مـنصات اإلعـالم الجـديـد قـد مـ ّكنت املـواطـنني
الــعاديــني مــن الــقيام بــعمل الــصحفيني ،بــدا املــشاركــون مــتشككني .فــوف ـ ًقا
تبني أ ّن الشباب هم
لبحث ميداني أجرته مشاركة تركية بني الفئة الشابةّ ،
أك ــثر اه ــتما ًمــا ب ــأن ي ــصبحوا "م ــؤث ــري ــن" أو "ظ ــواه ــر" م ــن أن يس ــتخدم ــوا
وســائــل الــتواصــل االجــتماعــي كــوســيلة لنشــر املــعلومــات مــن أجــل الــصالــح
الــعام .وأضــافــت "يــتم اســتخدام اإلعــالم الجــديــد ألســباب فــرديــة أكــثر مــن

"إ ّ
ن وسائل
التواصل االجتماعي
ضرورية بالنسبة إلي وإلى
ما نقوم به في املركز ،لكن
استخدامها كوسيلة

استخدامه ألسباب جماعية".
كــيف تســتجيب الــجامــعات للتحــديــات واملــتطلبات الجــديــدة للمشهــد اإلعــالمــي املــتطور؟ تــبادل املــشاركــون تــجارب
وأم ــثلة م ــتميزة م ــن م ــنطقة الش ــرق األوس ــط .وع ــلى ال ــرغ ــم م ــن ال ــكم ال ــهائ ــل م ــن ش ــهادات ال ــصحاف ــة ف ــي م ــختلف
أنـحاء الـعالـم الـعربـي ،إال أ ّن جـودة بـرامـج الـصحافـة فـيها تـبقى مـوضـع شـك .فـقد اشـتكى بـعض املـشاركـني مـن
أن طــالب الــصحافــة يــتلقون الــكثير مــن الــنظريــات ،فــي مــقابــل حــد أدنــى – إن ُوجــد -مــن الــتطبيق .وعــلى املــقلب
ـخفاض ا فــي عــدد شــهادات الــصحافــة فــي الــتعليم الــعالــي .ح ـتّى أ ّن الــجامــعات الــخاصــة
ًـ
اآلخــر ،تشهــد تــركــيا انـ
بــدأت تــغلق أقــسامــها الــصحفية  -أو لــم يــكن لــديــها أي مــنها  -بســبب تــراجــع شــعبية الــصحافــة كــمهنة ،وذلــك مــن
دون أدن ــى ش ــك ن ــتيجة ل ــوض ــع ال ــصحفيني ف ــي ذل ــك ال ــبلد .ك ــما ا ّدع ــى أح ــد امل ــشارك ــني أ ّن ت ــغيير ه ــيكل امل ــلكية
لش ــرك ــات اإلع ــالم ي ــلعب أي ـ ً
دورا ف ــي ع ــدم ت ــفضيل م ــهنة ال ــصحاف ــة .ف ــفي ال ــساب ــق ،ك ــان ــت وس ــائ ــل اإلع ــالم
ـضا ً
الـرئـيسة مـملوكـة مـن قـبل صـحفيني .لـكن خـالل الـعقديـن املـاضـيني ،بـاتـت وسـائـل اإلعـالم جـز ًءا مـن سـلسلة أعـمال
تـابـعة لـعائـالت مـيسورة ،أو أصـبحت خـاضـعة ملـلكية جـماعـات تـابـعة لـلحكومـة .وفـي ظـل هـذه الـظروف ،تـكون حـريـة
الــتعبير لــدى الــصحفيني خــاضــعة لــقيود جــديــة ،مــا يــجعل األشــخاص املــؤهــلني أقــل إقـ ً
ـباال عــلى اخــتيار الــصحافــة
كمهنة.

نماذج أعمال جديدة
تســبب كـ ّـل مــن االبــتكار الــتكنولــوجــي وتجــزئــة الجــمهور والــثقافــة الــتشاركــية فــي إحــداث خــلل فــي آلــيات اإلنــتاج
والـتوزيـع واالسـتهالك لشـركـات اإلعـالم .كـما أُجـبرت شـركـات اإلعـالم بسـبب تـراجـع الـقراء ،وتـغيير هـياكـل املـلكية،
واالضـطراب االجـتماعـي والـسياسـي الـعام ،عـلى تـنويـع مـصادر اإليـرادات ألن اإلعـالنـات واالشـتراكـات الـتقليديـة
ـضمنت بـعض الـنماذج الـواقـعية املجـربـة ،اشـتراط
بـاتـت أقـل قـدرة عـلى الـحفاظ عـلى اسـتمراريـة هـذه الشـركـات .وت ّ
الـدفـع ) ،(Paywallsواشـتراط املـشاركـة ) ،(Sharewallsوالـتمويـل الجـماعـي ،ورسـوم الـدفـع الـرمـزيـة ،واسـتخدام
الـبيانـات الـشخصية ملـنح الجـمهور تجـربـة بحسـب الـطلب .وإن كـان لـ"اإلعـالم الجـديـد" مـلف تـعريـف بـالـ"جـمهور
الجـديـد" ،فـسيتضح مـن خـاللـه أ ّن هـذا الجـمهور يهـتم بـاملـعلومـات الـحصريـة والـنادرة وامل ُـخصصة لـه .وبـاإلضـافـة
إل ــى اس ــتخدام أس ــال ــيب ج ــدي ــدة لكس ــب دخ ــل م ــن امل ــحتوى ،ت ــعمل الش ــرك ــات أي ـ ً
ـضا ع ــلى إع ــادة ت ــعري ــف ص ــلب
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أعـمالـها لـتكون أولـويـتها الـوصـول إلـى الجـمهور وكسـب والئـه ومـشاركـته مـن أجـل ضـمان اسـتمراريـتها .وقـد حـاول
بـعض الـصحفيني واملـؤسـسات اإلعـالمـية الـسعي لـلحصول عـلى تـمويـل دولـي مـن مـصادر تـدعـم الـصحافـة الحـرة
املسـتقلة ،إال أنّـهم واجـهوا تحـديـات عـدة خـالل اعـتمادهـم هـذا الـنموذجً .
أوال ،يُـنتظر مـن الـصحفيني الـتعامـل مـع
املـمولـني املـحتملني كجـزء مـن عـملهم ،مـا يـزيـد مـن عـبء املـهام املـلقاة عـلى
عـاتـقهم .ثـانـ ًيا ،عـندمـا يـضع املـم ّولـون أهـدافًـا تخـدم رسـالـتهم الـخاصـة ،قـد
ال تــتماشــى هــذه األهــداف بــالــضرورة مــع مــبادئ الــصحافــة الــجيدة .وقــد
ـأي ش ــيء وفـ ـ ًقا ملش ــروع م ــا  -ول ــيس
الح ــظ أح ــد امل ــشارك ــني أ ّن "ال ــقيام ب ـ ّ
ال ـ ــصحاف ـ ــة وحس ـ ــب -ق ـ ــد يتس ـ ــبب ب ـ ــمشكلة" ،ألن إن ـ ــجاح املش ـ ــروع ق ـ ــد
يسـتغرق وقـتًا بـعي ًدا عـن الـوظـيفة الـفعلية ،وربـما يتسـبب أي ً
ـضا بـتحيز غـير
مــقصود عــند إعــداد الــتقاريــر .ثــالـثًا ،يــؤدي االعــتماد عــلى تــمويــل املــانــحني

"ال تكسب
األخبار ما يكفي من املال.
لذا ،فإننا نحتاج إلى ابتكار
نموذج الفت إلقناع الناس
بضرورة الدفع مقابل

ال ــدول ــيني إل ــى ال ــتبعية ،وال ــتي ب ــدوره ــا ت ــشكل ع ــقبة أم ــام ال ــصحاف ــة ع ــال ــية
الجودة.
فــي بــيئة تخســر فــيها الــصحافــة مــن أجــل الــصالــح الــعام أمــام األخــبار املــثيرة ،ويــصبح فــيها املشهــد اإلعــالمــي
مسـتقطبًا إلـى حـد كـبير ،يـكون ملحـطات خـدمـة الـبث الـعام -شـأن اإلذاعـة الـوطـنية الـعامـة األمـريـكية ) (NPRوهـيئة
اإلذاعــة الــبريــطانــية )بــي بــي ســي( -دور غــايــة فــي األهــمية .لــكن لــسوء الحــظ ،فــإ ّن الــتمويــل الــحكومــي ملحــطات
الــبث الــعامــة فــي بــعض الــبلدان يــعني الــبث املــوالــي لــلحكومــة؛ وقــد أشــار بــعض املــشاركــني أيـ ً
ـضا إلــى أن جــودة
ـظرا لـقلة االسـتثمار فـي تـطويـر مـهارات الـصحفيني فـي الـوسـائـط
الـصحافـة فـي هـذه الشـركـات تـكون مـنخفضة ن ً
ال ــرق ــمية وس ــرد األح ــداث .ك ــما تح ـ ّدث أح ــد امل ــشارك ــني ع ــن زي ــارات ــه م ــؤخ ـ ًـرا مل ــؤس ــسات ص ــحفية غ ــير رب ــحية ف ــي
الواليات املتحدة األميركية ،وتساءل عما إذا كان هذا النموذج يصلح في الشرق األوسط.

طرق جديدة لسرد األحداث
إ ّن الســرعــة ،والــقدرة عــلى الــوصــول ،وتــنوع األســالــيب ،والــقنوات الــمتاحــة لــلصحفيين الــيوم ،كــلها امــتيازات كــان يــصعب
تـصورهـا قـبل ثـالثـة عـقود .إال أنّـه ال يـنبغي لهـذا الـواقـع أن يـلقي بـظاللـه عـلى حـقيقة أ ّن الـصحافـة فـي الـعديـد مـن الـبلدان
تـفتقر إلـى الـتنوع  -فـعلى سـبيل الـمثال ،فـي الـواليـات المتحـدة األمـيركـية ،تـشكل األقـليات الـعرقـية واإلثـنية  23بـالـمئة فـقط
م ــن ال ــقوة ال ــعام ــلة ف ــي غ ــرف األخ ــبار 3،ك ــما أ ّن ال ــنساء م ــا زل ــن ي ــش ّكلن  31ب ــال ــمئة ف ــقط م ــن ك ـتّاب ال ــمقاالت ف ــي النش ــرة

 3اليزابيث غريكو " ،Elizabeth Griecoموظفو غرفة األخبار أقل تنو ًعا من العاملني في الواليات املتحدة بشكل عام" )Newsroom Employees Are
 ،(Less Diverse Than U.S. Workers Overallقسم الحقائق في مركز بيو لألبحاث ) 2 ،(Pew Research Center Fact Tankتشرين
الثاني/نوفمبر 2018

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/11/02/newsroom-employees-are-less-diversethan-u-s./workers-overall
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اإلخ ــباري ــة 4.اس ــتكمل ال ــمشارك ــون م ــن الش ــرق األوس ــط ه ــذه ال ــنقطة ب ــتقدي ــم

"عندما يتخذ

ب ــيان ــات م ــن ب ــلدان ــهم ،وأج ــمعوا ع ــلى أنّ ــه ث ــمة اف ــتقار إل ــى ال ــعنصر ال ــنسائ ــي

املحررون خيارات بشأن

واألق ــليات ف ــي ال ــمناص ــب ال ــقيادي ــة وم ــناص ــب ال ــخبراء ف ــي ال ــتغطية اإلخ ــباري ــة،

كيفية كتابة التقرير

فـ ً
ـضال ع ــن غ ــياب ــهم ف ــي م ــواض ــيع األخ ــبار .م ــا ي ــعني أن ــه ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن ت ــنوع

ومحتواه ،يمكنهم تحديد ما

األس ــال ــيب ال ــتي تس ــتخدم ــها وس ــائ ــل اإلع ــالم ح ــول ال ــعال ــم ،إال أنّ ــها ت ــبقى رت ــيبة

إذا كان املجتمع سيتجاوب

ج ًدا في ما يتعلق بمن يروي القصص ومن تدور حوله القصص.

بشكل سلمي مع النزاع .إذ

شـاركـنا صـحفي اسـتقصائـي مـن الـواليـات المتحـدة بـعض الـنصائـح لسـرد
أح ــداث ق ــصص ج ــيدة تح ــظى ب ــتغطية واس ــعة .ف ــاق ــترح "ت ــقسيم" ال ــقصة
إلع ــادة تح ــدي ــد ال ــغرض م ــن ال ــمعلوم ــات ال ــواردة ف ــي ت ــلك ال ــقصة وت ــوج ــيهها
إل ــى ج ــماه ــير م ــتنوع ــة .وي ــقول "أع ــلم أ ّن م ــن ه ــم ف ــي الـ 20م ــن ال ــعمر ل ــن
ي ــقرأوا م ــقال ــة ط ــوي ــلة ،ل ــكنهم س ــينظرون ب ــال ــتأك ــيد إل ــى ال ــرس ــوم ال ــتوض ــيحية
ومــقاطــع الــفيديــو" .وأضــاف أ ّن أيــام األخــبار الــحصريــة قــد و ّلــت ،وأنّــه يــجب

تتمثل إحدى مهام الصحافة
في دعم بيئة السالم حول

"في الواليات املتحدة
األميركية ،باتت الصحافة
نوعًا من الرياضة

مـشاركـة الـمقاالت مـع الـوسـائـل اإلعـالمـية األكـثر مـالءمـة لـالسـتفادة مـن تـلك
المعلومات.
واتــفق املــشاركــون عــلى أ ّن الســبب وراء الــحاجــة إلــى تــضمني الــشخصيات والــحبكة فــي الــتقاريــر الــيوم هــو إثــارة
تــعاطــف الجــمهور .إذ يُــعد كســر حــاجــز الــالمــباالة ،ال ســيما عــندمــا يــتعلق األمــر بــبعض الــقضايــا االجــتماعــية،
بــمثابــة تح ـ ًدّ لــلصحفيني .ويــقول أحــد املــشاركــني "إذا شــعرت بــالــغضب كــصحفي ،فــأنــا أريــد أن يــشعر الجــمهور
أي ً
ـضا بـالـغضب .أنـت لسـت بـحاجـة إلـى جـمهور كـبير ،لـكنك تـحتاج إلـى جـمهور قـادر عـلى إحـداث ضـجة" .ور ًدا
عـلى ذلـك ،قـال مـشارك آخـر "الـغضب لـيس السـبيل إلـى الـتعاطـف ،بـل هـو يـؤدي إلـى االسـتياء .لـذا ،سـيكون مـن
املــثير لــالهــتمام الــبحث عــن طــرق عــلم نــفس جــديــدة تــدفــعنا لــلتعاطــف" .كــما حـذّر مــشارك آخــر مــن أ ّن اســتخدام
عــناصــر مــرئــية ومــسموعــة الفــتة فــي قــصة مــا بهــدف إثــارة تــعاطــف الجــمهور قــد يــميل نــحو "الــترفــيه املــعلومــاتــي".
وعــلى املــنوال نــفسه ،فــإ ّن اســتخدام صــور الــعنف والحــرب واملــوت مــن شــأنــه أن يــثير الــعديــد مــن الــتساؤالت حــول
أخـالقـيات الـصحافـة .وقـد اشـتكت إحـدى املـشاركـات مـن أنّـه حـتى تـحت الشـركـة اإلعـالمـية نـفسها ،كـانـت هـناك
مــعايــير أخــالقــية مــختلفة لــقنواتــها الــتي تــبث فــي بــلدان مــختلفة .وقــالــت إن قــواعــد الــقناة األمــيركــية كــانــت أكــثر
صرامة في تنظيم االستخدام غير املبرر للصور.
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وأدى ال ــنقاش ح ــول ال ــصحاف ــة امل ــسؤول ــة إل ــى اس ــتحضار م ــفهوم "ص ــحاف ــة الس ــالم" إل ــى ال ــواج ــهة .وق ــد ب ــدا أنّ
املــشاركــني يــلتقون حــول الــفرضــية الــقائــلة إنــه عــلى الــصحفيني اســتخدام مــنصتهم لــلدفــاع عــن الســالم والــعدالــة
واملــساواة .فــي حــني أثــار الــبعض مــسألــة املــوضــوعــية والــحياد :إذ كــيف يــمكن لــلصحفيني أن يــكونــوا مــوضــوعــيني
إذا كـانـوا يـتصرفـون مـن مـنطلق سـعيهم وراء مـهمة مـا؟ وادعـى أحـد الـصحفيني أ ّن نـموذج الـعمل لـوسـائـل اإلعـالم
ـادرا عـلى إعـطاء الجـمهور مـا يـطلبه .وأشـارت مـشاركـة أخـرى إلـى
الجـديـدة يـعتمد عـلى عـدم املـوضـوعـية ،لـيكون ق ً
أنـه بـنا ًء عـلى بـحثها ،فـإن تـأطـير الـقصة مـن خـالل عـدسـة الـنزاعـات ،حـتى وإن لـم تـكن الـقصة تشـتمل عـلى خـبر
نـزاع ،يـجعلها أكـثر قـابـلية لـلقراءة .وأضـافـت بـالـقول "لـيس بـاألمـر الـكثير أن ُيـطلب مـن الـصحفيني اإلحـجام عـن
ال ــتمثيل ال ــدرام ــي" ،مش ــددة ع ــلى أن ه ــذا األم ــر ل ــن ي ــنتقص م ــن امل ــوض ــوع ــية ،ب ــل ه ــو مج ــرد م ــمارس ــة ص ــحفية
مسؤولة.
مسارات جديدة للمعلومات ،وعثرات جديدة
إن "كــان مــن املــمكن لــلكذبــة أن تــسافــر حــول الــعالــم وتــعود مــرة أخــرى بــينما الــحقيقة تــراوح مــكانــها" ،فهــل يــكون
مـ ــن الـ ــعبث مـ ــحاولـ ــة مـ ــنع املـ ــعلومـ ــات املـ ــضللة؟ نـ ــاقـ ــش املـ ــشاركـ ــون دور ومـ ــسؤولـ ــية مـ ــنصات وسـ ــائـ ــل الـ ــتواصـ ــل
االجـتماعـي والـحكومـات واملـجتمع املـدنـي والـصحفيني أنـفسهم فـي نشـر املـعلومـات املـضللة ومـنع انـتشارهـا .فـفي
س ــياق ال ــوالي ــات املتح ــدة األم ــيرك ــية ،م ــن غ ــير امل ــرج ــح أن ي ــتم ت ــنظيم وس ــائ ــل ال ــتواص ــل االج ــتماع ــي ،أل ّن م ــعظم
امل ــنصات م ــقره ــا ه ــناك ،وه ــي ت ــطال ــب ال ــحكوم ــة ب ــرف ــع ال ــضغوط ــات امل ــفروض ــة ع ــليها .ف ــمن خ ــالل م ــنح االم ــتياز
ملـحتوى الفـت ومـؤثـر )بـغض الـنظر عـن مـدى صـحته( ،تـعمل املـنصات عـلى تشـتيت انـتباه املسـتخدمـني عـن نـموذج
أع ــمال ــها ال ــضمني ،أال وه ــو ت ــحقيق األرب ــاح م ــن ال ــبيان ــات ال ــشخصية .ف ــقد ع ــملت واح ــدة م ــن أشه ــر م ــنصات
وس ــائ ــل ال ــتواص ــل االج ــتماع ــي ع ــلى ت ــغيير ح ــساب ــات ــها ال ــخاص ــة لج ــذب امل ــزي ــد م ــن ال ــتفاع ــل إل ــى امل ــحادث ــات
الشخصية ،حيث يكون من الصعب ج ًدا تتبع انتشار املعلومات املضللة .وقد الحظ أحد املشاركني املطلعني أ ّن
املــنصة نــفسها ال تســتثمر فــي الــرأس املــال البشــري فــي الــبلدان غــير الــناطــقة بــالــلغة اإلنجــليزيــة ،مــا يــؤدي إلــى
تفاقم مشكلة التحقق من اعتدال املحتوى.
بـالـنظر إلـى روايـة أحـد الـمشاركـين حـول الـتطبيق الـناجـح لـبرنـامـج مـحو األمـية اإلعـالمـية والـمعلومـاتـية فـي األردن 5،أجـمع
الـمشاركـون عـلى أن الـبلدان الـتي تـعامـلت بـنجاح مـع الـمعلومـات الـمضللة مـثل فـنلندا والـسويـد لـديـها بـرامـج تـوعـية إعـالمـية
واســعة الــنطاق إلــى جــانــب تــطبيقها إجــراءات عــقابــية قــويــة .غــير أنّــه ،مــع وجــود جــمهور مجــزأ لــديــه احــتياجــات ومــتطلبات
مـختلفة مـن حـيث الـمعلومـات والـلغة ،ومـع الـبرامـج المجـزأة الـتي ال تـحتوي عـلى
م ــقاي ــيس م ــوح ــدة ل ــقياس م ــدى ال ــتأث ــير ،ي ــكون ال ــتقدم ب ــطيئ ًا .وق ــد أب ــدى ب ــعض

"املعلومة منتج.
استخدمها بحكمة"
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الـمشاركـين أسـفهم لفشـل أنـظمة الـتعليم فـي تـعليم مـهارات الـتفكير الـنقدي والـتوعـية بـاالنـحياز الـتأكـيدي لـلطالب الـناشـئين.
وفـي نـطاق الشـرق األوسـط وشـمال إفـريـقيا ،ثـمة نـقص فـي تـعليم الـفنون الحـرة .وقـد تـساءلـت مـشاركـة أخـرى عـما يـمكن
لـلتعليم تـغييره مـا ال يـكن الشـباب ،وفـ ًقا ألبـحاثـها ،يـبدون اهـتما ًمـا بـالـسياسـة أو الـحقائـق ،ويـفضلون الـسعي وراء الـشعور
بأن يكونوا معروفين ومتابَعين ،وهو ما تقدمه لهم وسائل التواصل االجتماعي على نطاق واسع.
لــكن املــعلومــات املــضللة ال تنتشــر حــصريًــا عــبر املــسارات الجــديــدة ملــنصات الــتواصــل االجــتماعــي .فــالــصحفيون
أنــفسهم قــد يــكونــون فــي بــعض األحــيان مــتواطــئني عــن قــصد أو عــن غــير قــصد .وثــمة أمــثلة عــديــدة عــن حــكومــات
أجـنبية تـوجـه الـصحفيني لـتشويـه سـمعة الـحكومـات األخـرى ،أو لـلتدخـل فـي االنـتخابـات ،أو الـتالعـب بـالـرأي الـعام
بـطريـقة مـا .وجـاء فـي مـقالـة حـديـثة نشـرت فـي مجـلة فـوريـن بـولـيسي )" ،(Foreign Policyسـواء أحـبوا ذلـك أم لـم
يـحبوه ،فـإن الـصحفيني الـيوم هـم جـزء مـن األمـن الـقومـي" 6.ال شـك أن مـحاسـبة الـصحفيني ملـؤسـساتـهم الـخاصـة
أمر بالغ األهمية ،لكن في بعض األحيان قد ينتهي بهم األمر بخدمة الخصوم.
فـي هـذا الـنظام الـبيئي ،يتحـمل الـصحفيون مـسؤولـية أكـبر لـجهة إبـراز الـحقائـق مـن أجـل إعـداد رأي عـام مـطلع.
غــير أ ّن الــثقة بــوســائــل اإلعــالم آخــذة فــي الــتراجــع ألســباب ع ـ ّدة .يــتمثّل أحــد هــذه األســباب بــاالســتقطاب ،الــذي
ي ــو ّل ــد ان ــقسام ــات ب ــني وس ــائ ــل اإلع ــالم وم ــجاالت م ــختلفة م ــن ال ــواق ــع ،م ــا ي ــؤدي ب ــال ــتال ــي إل ــى ت ــفاق ــم ال ــتوت ــرات
االج ــتماع ــية ال ــقائ ــمة وت ــقوي ــض ال ــثقة ف ــي اإلع ــالم .م ــصدر آخ ــر ي ــثير ال ــشك ت ــجاه وس ــائ ــل اإلع ــالم أال وه ــو وت ــيرة
حــدوث األخــبار حــول الــعالــم وضــرورة نشــرهــا بســرعــة ،حــيث يــؤدي التســرع فــي كــتابــة الــتقاريــر إلــى الــوقــوع فــي
ـطورا هــا ًمــا فــي مــواجــهة انــعدام
املــزيــد مــن األخــطاء .إال أ ّن بــروز وتــعاظــم أهــمية هــيئات تــقصي الــحقائــق يُــع ّد تـ ً
الثقة املتزايد.
وعــلى الــرغــم مــن التحــديــات ،يــمكن أن يــوفــر مشهــد اإلعــالم الجــديــد الــعديــد مــن الــثروات لــلصحفيين والجــماهــير عــلى حــد
سـواء .ويـقول أحـد الـصحفيين مـمن يـتمتعون بـخبرة تـزيـد عـن  50عـا ًمـا فـي إعـداد الـتقاريـر مـن أجـزاء مـختلفة مـن الـعالـم،
أن ــه ق ــبل ع ــقد م ــن ال ــزم ــن ،ل ــم ي ــكن أح ــد ف ــي ال ــوالي ــات المتح ــدة األم ــيرك ــية ي ــتخيل أن ت ــفوز غ ــرف ــة أخ ــبار غ ــير رب ــحية ب ــجوائ ــز
بــولــيتزر ،أو أن يــكون تــدريــس اإلعــالم والــمعرفــة الــمعلومــاتــية مــطلوبًــا عــلى نــطاق واســع .فــقد كــان الــتعاون بــين الــصحفيين
ـادرا ،لــكنه أصــبح الــيوم أمـ ًـرا حــتميًا .حــتى أ ّن الــبيانــات الــتي أطــلق عــليها أحــد الــمشاركــين اســم "الــعمود
وغــرف األخــبار نـ ً
الــفقري ألفــضل صــحافــة" ،بــاتــت بــمتناول أيــدي الــصحفيين .واألهــم مــن ذلــك ،أن الــقصة لــم تــعد تــقتصر عــلى الــوســيلة،
وب ــفضل اس ــتخدام أن ــماط م ــختلفة إلي ــصال ال ــرس ــال ــة  -ال ــمطبوع ــات ،ال ــوس ــائ ــل ال ــسمعية وال ــبصري ــة ،وس ــائ ــل ال ــتواص ــل
االجتماعي ،وما إلى ذلك -بات من الممكن أن تصل القصص إلى شريحة أوسع من الجمهور.

 6إليزابيث براو " ،Elisabeth Brawالثرثرة تغرق الديمقراطيات؟" ) ،(Loose Lips Sink Democraciesفورين بوليسي )19 (Foreign Policy
نوفمبر /https://foreignpolicy.com/2019/11/19/russia-using-west-reporting-against-here-how-to-respond 2019
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الصحفي الجديد
تسـتمر الـصحافـة بـالـتغير بـوتـيرة مـتسارعـة ،ألن سـرعـة الـتكنولـوجـيا تـعني أن الـطريـقة الـتي يـتلقى الـناس مـن خـاللـها أخـبارهـم تـتطور
بـاسـتمرار .فـقد بـات عـلى الـصحفيين أن يـقومـوا بـما هـو أكـثر مـن مجـرد الـقيام بـعملهم األسـاسـي الـمتمثل فـي الخـروج لـتغطية قـصة
ـتوجـب عــلى الــصحفيين الــيوم كــتابــة مــقالــة لــصفحة الــموقــع اإللــكترونــي ،وتحــديــثها،
مــا ث ـ ّم بــثها عــبر وســائــل اإلعــالم الــخاصــة بــهم .يـ ّـ
والـتقاط الـصور ،وتـسجيل مـقاطـع فـيديـو ،وإضـافـة الـصوت ،والـتغريـد ،والـتفاعـل مـع ردود الـقراء ،وتـكرار هـذه األمـور كـلها مـع الـمقالـة
الـتالـية .وتـتطلب الـثقافـة الـمتغيرة السـتهالك األخـبار أن يـعمل الـصحفيون عـلى تـغيير مـواقـف الجـماهـير والـممولـين ومـنصات الـتواصـل
االجـتماعـي وأصـحاب وسـائـل اإلعـالم والـحكومـات .وبـالـتالـي ،فـإن تـراكـم الـعمل بـما يـفوق الـقدرة ،والـتثاقـل مـن أعـباء تـعدد الـمهام ووتـيرة
عـمل مـؤسـسات األخـبار الـمتسارعـة ،يُـعدان تحـديـين كـبيريـن .تـما ًمـا كـما يـع ّد تحـدي نـقص أو عـدم كـفايـة شـبكات دعـم الـصحفيين.
تـقول إحـدى الـمشاركـات "عـندمـا تـم الـقبض عـلى صـديـقنا مـن قـبل تـنظيم داعـش وإعـدامـه ،أصـبح تـوفـير األمـن مـشكلة أكـبر بـالنسـبة
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إلـينا .إذ مـا مـن مـؤسـسات تـقوم بـدعـمنا فـي مـثل هـذه األوقـات" .كـما أشـارت إلـى أن الـصحفيين يـعانـون مـن خـسائـر عـاطـفية كـبيرة
ويـفتقرون إلـى الـدعـم الـنفسي .وعـلى الـرغـم مـن زيـادة الـوعـي حـول تـأثـير هـذه الـمهنة واحـتمال الـتعرض لـلصدمـة خـالل مـمارسـتها ،إال
أ ّن التدريب والدعم اللذين يتم توفيرهما في غرف األخبار غير كافيين.
لــربــما يــكون املــوضــوع الجــديــر بــاملــالحــظة بــشك ٍل خــاص هــو كــون الــصحافــة مــهنة يــضع فــيها املــرء حــياتــه عــلى
املــحك .وال يــنطبق هــذا الــواقــع عــلى تــغطية أخــبار الحــروب والــنزاعــات وحســب ،وإنّــما أيـ ً
ـضا عــلى مــمارســة هــذه
ـتعرض ال ــصحفيون ل ــالض ــطهاد
امل ــهنة ف ــي ال ــبلدان ال ــتي تُ ــفرض ف ــيها ق ــيود مش ــددة ع ــلى ح ــري ــة ال ــتعبير .ح ــيث ي ـ ّ
والــرقــابــة والــسجن .لــيس فــي الــدول غــير الــديــمقراطــية فحســب ،بــل وفــي الــدول الــديــمقراطــية أيـ ً
ـضا .وقــد أصــاب
أحـد املـشاركـني حـني قـال "ثـمة زلـة فـي املـنطق حـول الـعالـم" تسـتهدف الـصحافـة ،لـكن سـيتم الـتغلب عـليها ،عـلى
األغلب بجهود الصحفيني الذين ينقلون معلومات عالية الجودة إلى الجمهور.

صورة الغالف :شاترستوك Shutterstock

مــركــز هــولــينغز لــلحوار الــدولــي هــو مــنظمة غــير حــكومــية غــير ربــحية مــكرســة لــتعزيــز الــحوار بــني الــواليــات املتحــدة
األم ــيرك ــية وال ــدول ذات ال ــغال ــبية املس ــلمة ف ــي الش ــرق األوس ــط وش ــمال إف ــري ــقيا وج ــنوب آس ــيا وأوراس ــيا وأوروب ــا.
ـكرا جــدي ـ ًدا بــشأن الــقضايــا الــدولــية الــهامــة
ســعيًا لــتحقيق رســالــته ،يــعقد مــركــز هــولــينغز مــؤتــمرات حــواريــة تــولــد فـ ً
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ـعمق قــنوات االتــصال عــبر قــادة الــرأي والــخبراء .يــقع املــقر الــرئــيسي ملــركــز هــولــينغز فــي الــعاصــمة األمــيركــية
وتـ ّ
واشنطن ،وله مكتب تمثيلي في اسطنبول ،تركيا.
ملعرفة املزيد حول مهمة مركز هولينغز وتاريخه وتمويله:
http://www.hollingscenter.org/about/mission-and-approach
info@hollingscenter.org
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