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نبذة عن الكاتب

يعمل ناظم بكش  مراس ً
ال إذاعي ًا لدى مؤسسة البث

الكندية  CBCوهو زميل الصحافة الكندية لدى كل ّية

مايس بجامعة تورنتو .وكان يف املدّ ة األخرية  -وال يزال

 -يقوم بإنتاج ونقل أفالم وثائقية إخبارية تركّز عىل أصل

األسباب التي تقف وراء اإلرهاب .وقد عمل ناظم بكش 
يف السنة األخرية عىل إنتاج النسخة الكاملة للفيلمني
الوثائقيني «اجلهاد النووي» و«األرض والذهب والنساء».

ملخص

كُتب هذا املقال من أجل نُشطاء املسلمني وعلامئهم  املتخوفني من عناوين

الصحف ،والراغبني يف التداخل مع اإلعالم اجلامهريي  -هبدف إحداث
السمة السلبية  -من خالل
اتزان للتغطية اإلعالمية التي يغلب عليها  ِّ

كتابات إجيابية متعلقة باإلسالم واملسلمني.
ٍ
موجز حول حماولة املسلمني يف الغرب
تارخيي
ويبدأ املقال بعرض
ٍّ

تغيري دور وسائل اإلعالم يف إشاعة
والرشق األوسط بشكل إسرتاتيجي
َ
جو من الرهاب من اإلسالم ( .((()Islamophobiaومما الحظه هذا املؤلف
ّ
ِ
ٍ
حاالت
سلمة باستثناء
غري ُمتجاوب مع الضغوط ا ُمل
أن اإلعال َم الغر َّ
يب ُ
ِ
ٍ
التغطية املتزنة العادلة.
متناثرة من
 .1اإلسالموفوبيا  غدت مصطلح ًا مستحدث ًا يدل عىل االنحياز واالضطهاد ضد
املسلمني واإلسالم.
أ
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ولعل أحد األسباب املحتملة وراء ذلك هو النسق التقليدي للتداخل

املسلم مع اإلعالم اجلامهريي ،وبشكل عام يرى الكاتب َّ
أن النسق السائد

للتداخل املسلم  مع اإلعالم يف الواليات املتحدة وكندا وغرب أوربا 

يمكن وصفه باهلجامت اإلعالمية املضا ّدة((( .واملقصود هنا أنه عندما يشعر

َّ
املسلمون بأن التقارير اإلخبارية واألفالم الوثائقية سلبية ،ولو كانت بشكل
ضئيل ،فإهنم يفرتضون وجود انحياز شديد وراء ذلك ،ويف حينه يقومون

بإطالق محالت خطابات ،ويقدمون الشكاوى ملؤسسات الرتاخيص
اإلعالمية أو حمققي الشكاوى ،ويبدؤون يف املقاطعات واالحتجاجات

انا حرق الدُّ مىَّ .
التي تشمل أحي ً
إن إسرتاتيجية الصدام ورمي االهتامات،

اهلوة بني املسلمني – سواء أكانوا يف جمتمعات ذات أقلية أم
خدمت
توسيع ّ
َ

أغلبية مسلمة – وبني اإلعالم اجلامهريي الغريب.

هذا األسلوب االنفعايل السلبي قد التهم  ماليني ال��دوالرات يف
ٍ
اهنيار تا ّم ألوارص العالقة
الثالثني عام ًا املاضية دون أية نتيجة ،اللهم سوى

ال َبنَّاءة مع اإلعالم اجلامهريي ،فال يوجد هناك مثقال ذرة من ثقة أو ُحسن
ظن بني صاالت حترير األخبار واملجتمع املسلم.

ولتخ ِّطي هذا املأزق ،جيب التخيل عن اإلسرتاتيجية اإلعالمية التي

تستهدف الصحفيني بدعاوى االنحياز والكذب والتعصب والعنرصية

 .2املقصود هنا  هو :ال��ردود الشعبية غري املواتية للتغطية اإلعالمية لألحداث
والقضايا ،واهلجامت اإلعالمية املضا ّدة تُعنى بالتأثري عىل التغطية اإلعالمية إذا ما 
تصورت مجاعة ذات مصلحة معينة وجود انحياز إعالمي يف التغطية.
ب
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واإلجحاف ،فاهتامات مثل هذه تحُ َمل عاد ًة عىل أهنا شخصية الطابع بشكل

َّ
ولعل هذا ما يؤدي إىل أن ُيدافع هؤالء الصحفيون عن تقاريرهم 
صميم،
يف أغلب األحيان ،وإن اشتملت عىل نسبة كبرية جد ًا من األخطاء املخالفة

للحقيقة والتلميحات املغرضة والتعميامت والقوالب النمطية.

والكاتب هنا  ال ُينادي بإهناء هذا التفاعل االنتقادي مع اإلعالم،
ٍ
لسبب غري تنبيه مسؤويل اإلعالم َّ
أن
شجع ،ال
فهذا التفاعل جيب أن ُي َّ

حي نشط ،فالتفاعل دليل عىل حيوية احلياة املدنية يف املجتمعات
اجلمهور ّ
احلرة .ولكن بدالً من رد الفعل املترسع جتاه اإلعالم السلبي ،عىل قادة

املسلمني وناشطيهم أن خيتربوا عن ُقرب العراقيل النظامية التي تُنتج القيم 

واجه
اإلخبارية ،وهي بدورها  ُمرتسخة يف صميم البيئة اإلعالمية ،وبِذا ال ُي َ
النقد السلبي بمثله.
ِ
ستمدَّ ة من جمموعة املصايف أو الكوابح
ِّ
فاملعوقات ا ُملنشئة لقيم األخبار ُم َ

التي تن ُفذ من خالهلا املعلومات اخلام قبل أن يوصلها املراسلون إىل العامة،

فمث ً
ال تُعدّ املصادر اإلعالمية يف حدِّ ذاهتا  من بني أقوى املصايف ،لتأثريها 

املبارش عىل طريقة نرش األخبار عن األحداث .كام َّ
إن عوامل حجم امللكية
ٍ
هي بعينها مصاف هامة ،حتدد املستهلك املستقبيل ملا 
يف الصناعة اإلعالمية

تنتجه املادة اإلعالمية.

فمن الصحيح َّ
أن بعض الصحفيني الذين يضمرون سوء النية جتاه

املسلمني س ُيل ُقون بالالئمة – بكل سهولة – عىل مواعيد التسليم وامليزانيات

املتناقصة ،لوضع غطاء عىل األزمة املتفشية من الكسل واإلفالس املعريف
ج
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جتاه اإلسالم واملسلمني .ومن الصحيح كذلك َّ
أن املصايف اإلعالمية

يف جوهرها  غاية يف القوة ،لدرجة أهنا  تفرض عىل غالبية الصحفيني –
وخاصة ذوي النزاهة والنية احلسنة – أن يتبعوا النهج املرسوم ،وجمموعة
القيم  اإلخبارية املعروفة مسبق ًا .ومع هذا ،ومن خالل َفه ِم تأثري تلك

املصايف عىل حياة الصحفينيَّ ،
فإن إرشاك اإلعالم يف احلوار سيفتح الباب

أمام املسلمني ملناهج جديدة للتفاعل مع اإلعالم ،وحتطيم  املواجهة التي
ترض هذا التفاعل.

د
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لعإلا ةقورأ عم ديدج لماعت
يعتقد املسلمون – بغض النظر عن مواقع إقاماهتم – َّ
صورهم 
بأن اإلعالم ُي ّ

– نمطي ًا وبانتظام – إرهابيني وقتلة ،ومعتنقي ٍ
دين َ بشع ،وهذا االعتقاد يبقى

حقيقي ًا ،سوا ٌء أكان املسلمون فقراء أم أغنياء ،بيض ًا أم سود ًا أم داكني البرشة.
الرجال املسلمون يشتكون بمرارة من تصويرهم  ذك��ور ًا عنيفني

متشددين ومتحيزين ضد النساء ،وباملقابل فالنساء ُيطلقن عنان شكواهن

أمام تصويره َّن طبقة ُمستض َعفة ُمضطهدة ،مجُبرَ ة عىل ارتداء احلجاب من
ِق َبل آبائهن وأزواجهن.
وبشكل عام فهذا واقع ،سوا ٌء أكان املنرب اإلعالمي إذاعي ًا أم تليفزيوني ًا

أم مطبوع ًا ،وسواء أكان يف جمال األخبار أم الشؤون اجلارية أم الرتفيه.
بدء ًا بعمل إدوارد سعيد

(Said

املعنون
 )Edwardالبارز عام 1981
َ

ب«تغطية اإلسالم :كيف تتحكم  أجهزة اإلعالم ويتحكم  اخلرباء يف رؤيتنا 
1
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لسائر بلدان العامل»

(Covering Islam: How the Media and the

)Experts Determine How We See the World

املك َّلفة من قبل عمدة لندن كني ليفنجستون

ومرور ًا بالدراسة

()Ken Livingstone

عام

 ،2006فيستحيل إنكار االهتام القائل :إن اإلعالم الغريب سلبي يف تغطيته

لإلسالم واملسلمني والعرب بشكل كبري.

فتقرير لفينجستون ُس ِّمي «البحث عن أرضية مشرتكة» (The Search

) ،for Common Groundواشرتك يف إعداده تسعة أكاديميني ومهنيني من

الصناعة اإلعالمية وخرباء يف اإلسالم ،وانتهت الدراسة إىل أن  ٪90من
 352مقاالً نُرش يف الصحف اللندنية يف الفرتة ما بني  8إىل 2008/5/14
عن اإلسالم واملسلمني كانت «سلبية»(((.

ويف أحد التفاصيل املثرية من الدراسة ُقدِّ ر َّ
أن  ٪96من تغطية صحف

اإلثارة الشعبية ذات القطع املستطيل املعروفة ب(التابلويد) ( )tabloidسلبية،

أمام  ٪89من تغطية الصحف ذات القطع العريض ،وكون الفارق صغري ًا
مروع.
أمر ّ
ٌ

وقد وجد التقرير َّ
صورون يف الصحافة الوطنية بأهنم 
أن املسلمني ُي َّ

يشكّلون هتديد ًا للعادات الربيطانية التقليديةَّ ،
وأن ما  يوجد بني الغرب

واإلس�لام من األرضية املشرتكة قليل أو معدومَّ ،
وأن نربة اخلطاب
املستخدمة كانت انفعالية ومتشددة ،وم ِ
نذرةً باخلطر دون داعٍ ،و ُمتعسفة.
ُ
.3

The Search for Common Ground: Muslims, Non-Muslims and the UK
Media. A Report Commissioned by the Mayor of London (London:
Greater London Authority, 2007).
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ّ
اإلعالمية املضادة
الهجمات

فمنذ السبعينيات من القرن املايض اعتمدت املنظامت املسلمة – مثل رابطة

الطالب املسلمني التي تأسست عام  – 1963إسرتاتيجية رد اهلجامت

اإلعالمية املضا ّدة يف جماهبة تلك اهلجامت اإلعالمية املتصورة ،وال شك َّ
أن
ٍ
هذا اهلجوم املعاكس جعل اإلعالم الغريب ي ِ
ٍ
تصحيحات
مضض
صد ُر عىل
ُ

جزئية واعتذارات واهية.

ومنذ أوائل الثامنينيات ،فقد انتبه قادة املسلمني َّ
أن اهلجوم اإلعالمي

املضا ّد وحده لن يغري التصوير اإلعالمي السلبي للمسلمني واإلسالم،

وقد تزامن هذا مع إحكام اإلعالم الغريب زمام قبضته عىل العامل مستحوذ ًا
ومسيطر ًا عىل قواعد املعلومات املتاحة ،ومع إدراكه أنه يستطيع – إثر هذا

َ
هتميش أية هجامت معاكسة ،ليس هلا من الثقل القانوين أو األخالقي أو
–

الطاقة اإلعالنية إلاَّ القليل إن ُوجد.

وهبذا بدأ اإلحباط يسكن قلب قادة املسلمني ،وبدأ بعض ناشطي

اإلعالم يرى أن اعتامد املسلمني عىل اهلجامت اإلعالمية املضا ّدة عمل ال

طائل من وراءه .وملجاهبة هذا القلق املتنامي عقدت رابطة العامل اإلسالمي
يف عام  1978أول اجتامعاهتا  اإلسالمية اآلسيوية يف كراتيش ،ووافقت

عىل مساعدة الصحفيني وممثيل اإلعالم املسلمني يف مواجهة «السيطرة

الصهيونية واالحتكار الغريب عىل اإلعالم ،التي اعتُربت ُمعادية لإلسالم
واملسلمني»(((.

.4

Aslam Abdullah, “The Muslim Media: Present Status and Future
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وقد عكست فحوى نقاشاهتم  هنج ًا متوجه ًا نحو وسائل اإلعالم

الواسعة ،يسعى إىل تقييد دورها  حول الدفع بالقضايا  أو كبحها ،وفق ًا
لألهداف السياسية واإليديولوجية للعالمَ  العريب واإلسالمي ،وحتى اآلن

فإن َّ
البث اإلعالمي – الغريب والعريب – ُيق ِّي ُمه اجلمهور عىل أساس مدى

اهتاممه ،وتصميمه عىل كشف جرائم إرسائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وقد ُعقد يف جاكرتا يف سبتمرب  1981املؤمتر األول للصحفيني وممثيل

اإلعالم املسلمني ،ذلك املؤمتر الذي حرضه مجع غفري مثري لإلعجاب من
 250صحفي ًا من  50دولة ،اختتموا اجتامعهم بإقرار ميثاق الصحفيني
املسلمني.

إن امليثاق الذي تم تصميمه لإلعالميني املسلمني شدّ د عىل َّ
َّ
«أن قواعد

السلوك اإلسالمي جيب أن تشكّل األساس ّ
لكل مماريس العمل الصحفي»،
وقد َذكر باإلضافة إىل ذلكَّ :
إن ترسيخ القيم اإلسالمية واملبادئ األخالقية

يف إيامن الفرد املسلم  وقلبه جيب أن تكون الواجب األسايس لإلعالم

للمثل الصحفية املعارصة
اإلسالمي .وبينام كان هذا جمرد إعادة تشكيل ُ
– من الصدق والنزاهة والعدالة والشفافية إلخ – من خالل اإلطار

اإلسالمي ،فقد أ َّدى هذا بطريقة ما إىل ثورة يف عامل النرش فظهرت العرشات
من املجالت واجلرائد اململوكة للمسلمني يف ثامنينيات القرن العرشين.

وقد اعتقد قادة املجتمع املسلم  يف أمريكا  الشاملية َّ
أن باستطاعة

هذه املطبوعات أن تتحسن بمرور الوقت إذا تم  دعمها  وتغذيتها بشكل

Directions”, Forum Komuniskai, vol. 1, no. 2, (January 1988).
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مناسب ،ولكن ثبت – وبعد استثامر ماليني الدوالرات فيها  – َّ
أن هذا

االعتقاد ومهي.

فإذا كانت اهلجامت اإلعالمية املضا ّدة يف الثامنينيات قد مهدت السبيل
لظهور اإلعالم اململوك واملحكوم من ِق َبل املسلمني ،فقد عادت تلك
احلركة بحيوية جديدة مع إطالق طالئع احلركة اإلسالمية يف الغرب جملس
العالقات اإلسالمية األمريكية «كري»

()CAIR

عام  ،1994ومع مال َءمة

احلزمة التمويلية مليزانيتها  املتميزة فقد ابتدأت «كري»

()CAIR

انتهت اللجنة األمريكية العربية ضد التحيز.

من حيث

ومنذ ذلك الوقت فقد اكتسبت «كري» سمعة جيدة بني مسلمي أمريكا 

الشاملية ،بسبب رصدها الدؤوب لإلعالم ،والحتجاجها الدائم عىل التحيز

والتنميط السلبي لإلسالم واملسلمني ،و«كري» اليوم هي القائد الذي ُّ
حيتل

الطليعة يف إقامة محالت اهلجوم املضا ّد اإلعالمية املسلمة.
ا ب َّث املنتج اإلعالمي ستيفني إمريسون
عندم َ

()Steven Emerson

فيلمه الوثائقي السيئ السمعة «اجلهاد يف أمريكا» عىل قناة «يب يب إس»
مفصل نقطة
( )PBSيف نوفمرب  ،1994نرشت «كري» تقرير ًا عنوانه «حتليل ّ

بنقطة للفيلم الوثائقي» ،وهذا النوع من النقد التحلييل للمحتوى هو ما غدا

العالمة املميزة ل«كري».

و ُعقيب انفجارات مبنى مراه

()Murrah

الفيدرايل بمدينة أوكالهوما 

عام  ،1995صقلت «كري» ) (CAIRإسرتاتيجياهتا ،ونرشت تقرير «العجلة

يف إصدار األحكام» ،وبمرور السنني أصدرت العديد من حتليالت املحتوى
5
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اإلعالمي ،ولكن ال يوجد حتى اآلن دليل عىل أي تأثري للحمالت اإلعالمية

املضا ّدة الدفاعية لـ«كري» حول التغطية اإلعالمية لإلسالم واملسلمني.

أن هناك دالئل عىل َّ
غري َّ
أن املؤسسات اإلعالمية يف أمريكا وكندا قد

بدأت تتخذ خطوات ملموسة لتقديم  معلومات صحيحة عن اإلسالم
واملسلمني للصحفيني وال ُقراء عىل حدٍّ سواء.

وعقب هجامت احلادي عرش من أيلول/سبتمرب نرشت «ديرتويت

فري برس» ( )Detroit Free Pressكُتيب ًا متهيد ّي ًا «مئة سؤال وجواب حول

العرب األمريكيني :دليل صحفي» ،كام نرشت صحيفة «يو إس آي توداي»

(« )USA Todayأسئلة وأجوبة حول اإلسالم والعرب األمريكان» ،ونرش
معهد بوينرت

(Institute

 )Poynterيف فلوريدا سلسة مقاالت حول «فهم 

رمضان» ،و«تغطية املسلمني يف أمريكا» ،و«حتسني التقارير واملراسالت
الصحفية فيام بني الثقافات» ،حتى َّ
إن «سياتل تايمز»

()Seattle Times

نرشت سلسة مقاالت حتت عناوين مثرية مثل« :فهم  العاممة» ،و«تفسري

احلجاب» ،وال يوجد أي دليل عىل َّ
أن «كري» وأ ّي ًا من توابعها  كان هلم  يد

يف هذه املبادرات.

َّ
إلاَّ أن عاملقة صناعتي اإلعالم
وعىل الرغم من هذه اجلهود املحمودة،

املرئي واملطبوع مل يتحرك هلم  َط ْرف ،فاملسؤولون عنها  إ َّما  جمادلون ،أو

متجاهلون كل ادعاء من «كري» حول أية عبارة أو مجلة أو كلمة أو صياغة

ُمعينة ُمسيئة إىل اإلسالم واملسلمني.

ويف بداية الثامنينيات شجع قياديو املنظامت اإلسالمية واألئمة يف
6
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الغرب اجليل األول والثاين من املسلمني ،للسعي وراء الوظائف يف امليدان

الصحفي ،ومع َّ
أن البعض كان يزاول هذه الوظائف ،إلاَّ  أن عددهم  كان
ال إذا ما  ُق ِ
ضئي ً
ورن بعدد الذين يامرسون أعامالً يف الطب أو اهلندسة أو
التدريس.

ووفق ًا للصحفي الربيطاين املخرضم فؤاد هندي َّ
«فإن املزيد واملزيد من

شبابنا حيرتفون الصحافة ،وهم آخذون يف تع ُّلم املهارات التي ينبغي تعلمها 

طارحني األسئلة التي جيب طرحهاُ ،مشكِّلون بذلك ضغط ًا عىل أقراهنم،

وعىل النظام املوجود»(((َّ .
إن تأثري الصحفيني املسلمني يف املستقبل عىل
مشهد اإلعالم الغريب مل ُيكتَب بعدُ .

ويبدو أنه مل يكن ألي ٍ
أثر يف إحداث تغيري
فعل قام به املسلمون ٌ

ملحوظ ،ويف ذات الوقت مل تزل العواقب السيئة الناجتة عن اإلعالم
السلبي جتاه املسلمني تزداد كل يوم ،فإحصائيات اهلجامت العنرصية العنيفة

ضد املسلمني يف أوربا  الغربية ،وشامل أفريقيا  مل تزل يف ازدياد عام ًا بعد

عام ،خاصة بعد هجامت احلادي عرش من سبتمرب ،فهل هناك عالقة تبادلية
– مبارشة أو غري مبارشة – بني التصوير السلبي للمسلمني يف اإلعالم،

وعمليات الغضب والكراهية الستهداف املسلمني؟ اإلجابة التي ال يمكن

إنكارها هي« :نعم».
.5

Fuad Nahdi, “Islam and the Media: The Slow Starvation of Balanced
Coverage?” A talk given to the Foreign Press Club on 27 February
2003.
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التوازن وليس التحيز

لتحديد موعد البدء يف غارة اهلجوم اإلعالمي املضا ّد ،فقد استخدم النشطاء

املسلمون مقياس التحيز يف تقييم املحتوى اإلعالمي؛ فاإلعالم غري املنحاز
مل يوجد ولن يوجد ،ولو قال أحد بإمكانية وجوده فلن تكون مقالته إال

من نسج خياله ،فالتحيز حقيقة من حقائق احلياة ،وواقع يومي يف الصناعة
اإلعالمية ،وهؤالء الذين يرصخون يف وجه التح ّيز عندما  خيتلفون مع

املنظور املطروح تراهم أنفسهم يعتقدون أنه عادل ومتوازن ،وذلك عندما 
يوافق رغباهتم.

فقناة «فوكس نيوز»

()FOX News

تتهم  «يس إن إن»

)(CNN

بالتحيز ،ويف املقابل ف«يس إن إن» تتهم  «فوكس» بأهنا  تافهة وسخيفة،

وقناة العربية تتهم  اجلزيرة بمحاكاة «فوكس» ،واملسؤولون التنفيذيون يف
اجلزيرة يرون أنفسهم  مماثلني لقناة «يس إن إن» ،فهي يف أعينهم  متوازنة

بينام «فوكس» منحازة ،فالكل يعتقد أنه يقول احلقيقة وأنه ينقل الواقع بدقة

تا ّمة.

يف احلقيقة إنهّم مجيع ًا – بشكل أو بآخر – قد ثبت انحيازهم ،فاالنحياز

من صميم  البيئة اإلعالمية ،ولألسف َّ
فإن النُّشطاء املسلمني ُيركزون عىل
االنحياز الفردي بينام يتجاهلون البيئة اإلعالمية التي ختلق هذا االنحياز.

إذا كانت مهمة القياديني والنشطاء املسلمني هي معاجلة التعميامت

الكاسحة ،والتصوير السلبي ،وتنميط املسلمني والعرب من جانب وسائل
اإلعالم ،فلعل األداة ذات اإلفادة الكبرية يف التحليل والتفاعل هي ما أشار
8
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إليه إدوارد هريمان
)Chomsky

(Herman

 ،)Edwardونعوم تشومسكي

(Noam

ٍ
كتاب ذي طاب ٍع ملحمي عام
باسم  «مصايف اإلعالم» يف

 1988حتت عنوان «صناعة القبول» (أو «صناعة املوافقة»).

ووفق ًا للمؤلفني فاملصايف اإلعالمية اخلمسة الرئيسة هي:

•احلجم وامللكية :ومها حيددان اجتاه الربح للمؤسسات اإلعالمية.

•اإلعالن :وهو مصدر الدخل الرئيس ملعظم  الرشكات اإلعالمية ،إال

إذا كانت مؤسسات عامة ّ
للبث ك«يب يب يس» ( ،)BBCومؤسسة البث
اإلعالمي الكندي «يس يب يس» ( ،)CBCومؤسسة البث اإلعالمي جلنوب

أفريقيا «إس أي يب يس» (.)SABC

•املصادر :ونعني بذلك تدفق املعلومات األولية من مصادر متعددة لغرفة
التحرير اإلخباري.

•اهلجامت اإلعالمية املضا ّدة :وهو يمثل وسيلة لضبط اإلعالم.

لدي أدنى شك َّ
أن هريمان
•مكافحة الشيوعية :وهي آلية للمراقبة .وليس ّ
وتشومسكي لو كانا يكتبان كتاهبام اآلن ألحلاَّ اإلسالم حمل الشيوعية.

َّ
ويعضد بعضها بعض ًا
إن تلك املصايف تتفاعل بعضها  مع بعض،
ُ

ُمنتِج ًة قي ًام إخبارية ترسم  حدود فهمها ،وتفرض عىل الصحفيني تعريف ًا

لألخبار التي تستحق النرش والتي ال تستحقه ،وتلك املصايف هي أشبه ما 

تكون بقنوات الري املائية التي توجه تدفق املياه من هنر ف ّياض وتتحكم يف
9
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جرياهنا ،ففي جمال صاالت التحرير اإلخباري فإن تلك املصايف هي قنوات
ري «الطريق الرسيع» للمعلومات.

فاملحررون وال ُكتَّاب واملراسلون يتناولون املواد األولية من مصادر
ِ
ستخرجني جرعات يمكن تلقيمها ،ثم  حيللوهنا 
متعددة حول العاملُ ،م
و ُيغذون هبا املستهلك اإلعالمي ،و ُيشارك مصفى املصادر يف دوره املصفى

التكنولوجي الذي يلعب دور ًا حيو ّي ًا يف مجع املعلومات ونرشها.

ولنرضب مث ً
ال عىل ذلك :قرى صيادي السمك الصغرية يف السلفادور

التي د َّمرها  إعصار مداري ،فبالنسبة للمحررين العاملني لي ً
ال يف البث

اإلخباري يف أحد أكرب األسواق بأمريكا الشاملية ليس هناك صور لعرض

املوضوع ولذا تنحدر القصة اإلخبارية ملستوى التصنيف املتعارف عليه يف
ِ
ِ
امللحة
البيئة اإلعالمية باسم «نُسخ» بمعنى ُعلم ،فهناك العديد من األخبار ّ

املصحوبة بالصور يف قائمة طابور العرض ،والوقت املتاح للعرض قصري،

لذلك يسقط املنتجون «السلفادور» من نرشة األخبار.

حينام يطلق املشاهدون محلة شديدة عىل صالة التحرير اإلخباري
مت َِّهمني إياها باالنحيازِ ،
فمن أي نوع يكون هذا االنحياز؟ فلم  يكن
ُ

هناك كامريات ،وال اتصال باألقامر االصطناعية ،وال نقاط تغذية وال

منفذ معلومايت عرب اإلنرتنت ،للتمكن من الوصول إىل صور منقولة عن

طريق بروتوكول نقل امللفات « »ftpبالقرب من املنطقة التي أصاهبا الدمار
فسواها باألرض .وهناك شخص وحيد يعمل مستق ً
ال كانت لديه صور عن
ّ

اإلعصار ،ولكن الوقت الذي كان سيمضيه يف حتميلها عىل مركز اإلرسال
10
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أو وصلة اإلنرتنت ،من شأنه أن جيعل خرب الكارثة من أخبار األمس.

ال ف ّعاالً لو َّ
كان من املمكن أن يكون االنحياز قد شكّل عام ً
أن الصور

ُو ِجدت ثم  ُأ ِ
رضب عنها  صفح ًا ،أو ُرفضت بسبب قيود امليزانية ،ولو

كانت التكلفة عام ً
ال لكان السؤال هنا :هل كان املحررون مذنبني بوضع

قيمة مالية لألمل واملعاناة؟ فربام كان يمكنهم  رشاء الصور ،ولكن املديرين
املتزمتني مالي ًا خيربوهنم أهنم قد جتاوزوا ميزانيتهم األسبوعية لرشاء الصور

من األفراد املستقلني.

ربام كان االنحياز وراء القرار بعدم إرسال طاقم تليفزيوين إىل املنطقة

قرار
قبل اإلعصار ،وربام كان إرسال الطاقم بالغ اخلطر ،ومن ثم  اعتُبرِ  ُ
امليض فيه قرار ًا حكي ًام.
عدم
ّ

بيت القصيد هنا أنه لو ُرفع الستار يف أي يوم من األيام عن صالة حترير

األخبار ،لوجدنا شبكة معقدة من املصايف ف َّعالة وعاملة فيها ،وبالنسبة ملن

فإن هذه املصايف ليست دائ ًام جل ّية ،كام َّ
ليس له دراية بالبيئة اإلعالمية َّ
إن
التنفيذيني ال يرغبون يف تفسري تلك املصايف ملن هم خارج جمال عملهم.

َّ
إن اجلزء املتبقي من هذا املقال سريكز عىل كيفية حتديد املصايف اخلاصة

باملصادر واحلجم وامللكية لثقافة صاالت حترير األخبار املعارصة.
اإلبحار داخل صالة الأخبار 

َّ
إن صالة األخبار هي حمور كل املؤسسات اإلعالمية ،كل من يرغب يف

فهم وتغيري سلوك اإلعالم جيب أن يكون لديه فهم جوهري لكيفية عمل
11
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صاالت األخبار.

يتحدث الصحفيون ِمن آن آلخر حول «ثقافة صاالت التحرير»،

ويقصدون بذلك عدة أشياء كلها ختص مدى جودة عمل الصالة يف الطريق

الرسيع للمعلومات.

َّ
إن تدفق املعلومات من خالل صالة األخبار هو رشيان احلياة الذي

ُيبقي قلبها  خ ّفاق ًاَّ ،
إن كل من يعمل يف صالة التحرير اإلخباري موجود
ليخدم وظيفة ما ،إما مجع ًا أو جتهيز ًا أو نرش ًا للمعلومات.

و ُيتو َّقع منهم  مجيع ًا العمل بسالسة كل يوم من أيام األسبوع ،وعىل

مدار الساعة وهو ما  ُيشبه املستحيل ،وما تتسم به صالة التحرير اإلخباري

من شدة ضيق الوقت ،وحجم املعلومات املتدفقة دخوالً وخروج ًا ،جيعل

منها دائ ًام مرج ً
ال يغيل بالتوتر والقلق.

ويمكننا تقسيم العاملني يف صالة التحرير إىل ثالث فئات رئيسة:

 1.1املحررون املسؤولون

يأيت عىل رأس هذا اهلرم الوظيفي املحررون املسؤولون ،فالذي يقوم
رجح َّ
أن لديه خربة عريضة بصناعة اإلعالم؛ يبدأ
هبذه الوظيفة من ا ُمل َّ

هؤالء يومهم بجولة حول املذياع والتليفزيون ،واجلرائد ،والرسائل
املرسلة ،سواء أكانت عرب اإلنرتنت أم عرب أجهزة البالك بريي
اإلخبارية َ

)Blackberry(؛ بحث ًا عن أخبار ووجهات نظر «جديدة» ،وبخاصة من
املؤسسات اإلعالمية املنافسة يف األسواق اإلعالمية ذاهتا أو مثيالهتا.
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فعىل سبيل املثال؛ سيرُ كز حمرر قناة «يس إن إن» انتباهه عىل قنايت «يب

يب يس» ،و«سكاي» ( )SKYاإلخبارية ،كام ستضبط «البي يب يس» نفسها 
مع تغطية «يس إن إن» واجلزيرة ،السبب وراء ذلك َّ
أن «يس إن إن»،

و«سكاي» ،و«يب يب يس» ،واجلزيرة كلهم يتنافسون لكسب نفس احلصص
يف األسواق ذاهتا أو أسواق أخرى مماثلة.

سرياقب املحررون املسؤولون جرائد القطع العريض املحلية

والعاملية – «نيويورك تايمز»

(York Times

 ،)Newو«واشنطن بوست»

( ،)Washington Postو«إل إيه تايمز» ( ،)LA Timesو«شيكاغو تريبيون»

( ،)Chicago Tribuneو«إندبندنت»
(Times

 ،)Theو«اجلارديان»

((Independent

()The Guardian

اإلذاعية املحلية مثل؛ شبكة «إن يب آر»

 ،Theو«ذي تايمز»

– والنرشات اإلخبارية

()NPR

يف الواليات املتحدة

األمريكية ،أو «دويتشه فيله» ( )Deutsche Welleيف أملانيا ،أو «يب يب يس»
يف نرشهتا اخلاصة باململكة املتحدة ،واألخرى اخلاصة بالعامل اخلارجي.

وكانت تلك مهمة شاقة قبل عرش سنوات تقريب ًا ،ولكن اليوم بإمكان

املحررين برجمة صناديق بريدهم اإللكرتوين لتل ّقي رسائل ما  ُيعرف بالتلقيم 

املعلومايت ،أو «آر إس إس» ( )RSSمن مصادر إلكرتونية متعددة.

ويسأل مسؤولو األخبار أنفسهم  األسئلة التالية :ما  أهم  ثالثة أخبار

اليوم؟ ما  القصص اإلخبارية أو املنظورات التي فاتتنا؟ وكيف يمكننا 

تعويض ما فاتنا؟ كيف يمكن إعطاء أهم أخبار األمس مزيد ًا من التغطية؟

أم هل حصلت تلك القصص اإلخبارية عىل تغطية كافية؟ أنتبع اآلخرين،
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أم َ ن ُقودهم يف تغطية أهم األحداث؟ كيف يمكننا أن نملك الورقة الرابحة
يف هذه املنافسة؟

مع بداية االجتامع التحريري الصباحي سيكون املراسلون،

والصحفيون املحليون واألجانب ،ورؤساء املكاتب الصحفية واملنتجون،
قد وجدوا فرصة لعرض أفكار ألخبار جديدة عىل حمرري توزيع املهام

اإلخبارية الذين يعدون التقارير هلم ،وبمجرد انتهاء االجتامع الصباحي

يكون لدى صالة حترير األخبار فكرة عماّ يقرب من سبعني يف املئة من أهم 
األخبار العاملية واملحلية ،وتأيت الثالثون يف املئة الباقية من جمموعة أفكار
للقصص اإلخبارية يف حالة التطور ،أو يف طور املتابعة والدراسة.

ويتحرك حمررو توزيع املهام اإلخبارية رسيع ًا لتخصيص فرق املراسلني

واملنتجني وطاقم التصوير للقصص اإلخبارية ،وبنا ًء عىل مدى تعقيد القصة

وأمهيتها قد تخُ صص هلا موارد إضافية.

بني االجتامع األول والثاين ،إما قبل اسرتاحة الغداء أو بعدها مبارشة،

يتم  العودة جمدد ًا لقائمة البنود اإلخبارية ،وهنا  يعرب املحررون املسؤولون

عن قلقهم  إزاء بعض القصص اإلخبارية ،أو يأتون بأخرى جديدة للنظر

فيها.

ويف االجتامع الثاين قد تُضاف تقارير جديدة أو تحُ ذف أخرى ألنه

استقر الرأي أهنا ليست عىل ما ظهرت عليه يف الصباح ،وبعض القصص

اإلخبارية تُع َطى وقت ًا وموارد أكثر ،وتحُال قصص أخرى إىل السجل املسمى

«املستقبيل» ،ربام لعدم وجود األفراد املكملني هلا.
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ويف حال وقوع أح��داث مهمة يف وقت متأخر من اليوم ،تهُ مل

املخططات حتى التي تُعدّ أفضلها  رس ًام وتنظي ًام ،ويقوم فريق التحرير

بإعادة تنظيم  قائمة املوا ّد للنرشة اإلخبارية املسائية ،وتُعزى أمهية األخبار
املسائية الستقطاهبا أكرب عدد من املشاهدين ،األمر الذي يرتجم إىل عائدات
إعالنية.

كنت من خارج الوسط الصحفيَّ ،
فإن أفضل وقت جلعل قصة
فإذا َ

ما  يف الصحافة تنال قدر ًا من التغطية هو الوقت ما بني التاسعة صباح ًا

والثانية عرشة والنصف ظهر ًا ،وإذا ما كانت القصة الصحفية تُعنى باليوم

التايل فأفضل وقت هو مبارشة بعد اسرتاحة الغداء حتى الرابعة والنصف
ٍ
ساعة قبل انتهاء العمل الصباحي .فإذا ُرفِ َضت القصص
بعد الظهر ،وحتى
اإلخبارية التي تُقدمها ،فلعل هذا يعني َّ
أن عىل املرء أن يتعلم  كيف ُيعدّ
فكرة قصة إخبارية بطريقة ف ّعالة ،األمر الذي يستلزم بعض التدريب ،وهو

ما يضيق عنه جمال هذا املقال ،وقد يرجع األمر إىل يشء متعلق بامليزانية أو
رفض
املوارد .أ َّما  يف حال إخراج العوامل املذكورة من املعادلة،
واستمر ُ
ّ

أفكارك املطروحة ،فيجب أن توجه انتباهك إىل املديرين املسؤولني أو
التنفيذيني أصحاب القرار يف صالة األخبار.

هناك العديد من األمور التي تسيطر عىل صاالت األخبار يف ديب

والدوحة ،التي ال تنشأ يف صاالت األخبار يف تورونتو

()Toronto

أو

أتالنتا ( ،)Atlantaفمثالً؛ ليس هناك ُغرف للصالة يف صاالت األخبار يف

أمريكا الشاملية ،كام ال يقدم أي جهاز إعالمي يف الغرب وقت ًا مفتوح ًا لرجل
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دين كام تفعل اجلزيرة مع الشيخ يوسف القرضاوي ،كام َّ
أن حرب إرسائيل

مع محاس تُعالج عىل أهنا قصة مهمة من القصص اإلخبارية ،ولكن ال عىل
أهنا علة وجود القناة كام هو الشأن مع اجلزيرة والعربية.

ومن وجوه التشابه املثرية هنا :املنظور السيايس االجتامعي املشرتك

للمسؤولني التنفيذيني والصحفيني ،سوا ٌء َعملوا يف الرشق أم يف الغرب
فغالب األمر أهنم  ليرباليون علامنيون ،ممن يمجدون املثل الديمقراطية
الغربية سواء أكانوا هيود ًا ،أو مسيحيني ،أو مسلمني.

َّ
إن معرفة األشخاص الذين حيددون اجتاه صالة التحرير أمر رضوري

لفهم نوع التغطية التي سيستقبلها املستهلكَّ ،
فإن املرء إن كان مهتماّ ً  باجتاه

األخبار ،فعليه أن جيمع أشخاص ًا يامثلونه يف الفكر من املواطنني ذوي

النفوذ ،ويطلب عندئذ اجتامع ًا بفريق التحرير ،فهو ال يعدّ هذه فرصة
للخوض يف جدال طاحن معهم ،وإنام يعدّ ها فرصة لعرض حجج بطريقة

معقولة ومنطقية بشأن القيم  اإلخبارية التي تتضمن اختيار ما  يستحق أن
يكون خرب ًا ،وترتيبه عىل حسب درجة األمهية.

وب��دالً من عرض معلومات ترجع إىل قصص وحكايات ،أو

عرض وجهات نظر ربام جيدر باملرء أن يعرض نتائج استطالعات الرأي
والدراسات التي ُأجريت بتكليف من جهات مستقلة ،فرتى التنفيذيني

اإلعالميني يتأثرون بإجيابية باالستطالعات التي جترهيا  مؤسسات تقيص

االستطالعات ذات السمعة احلسنة ،فإذا ظهر استطالع للرأي ُيثبت
أن هناك عالقة مبارشة بني تغطية قضية معينة والسلوك العامَّ ،
َّ
فإن ذلك
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بطبيعته جيرب التنفيذيني عىل إعادة تقييم قيمهم اإلخبارية جذر ّي ًا.

 2.2املراسلون واملنتجون

الصف الثاين يف صالة األخبار يتألف من مراسلني أو صحفيني ،ومنتجني

أو خمرجني ،وطواقم  تصوير ،و ُكتَّاب وباحثني ،وحمررين قائمني بمهامهم 

املختلفة ،اعتامد ًا عىل ما  تقدمه صالة األخبار من صحافة أو إذاعة أو

تلفزيون.

َّ
إن املراسلني واملنتجني يتحركون حتت وطأة مواعيد التسليم،

وسريكزون ُج ّل تفكريهم عىل القصة اإلخبارية التي ُك ِّلفوا هبا ،وهم ليسوا

مهتمني بقصة الغد وحتى بقصة األمس؛ فوظيفتهم  هي جتهيز العنارص
املطلوبة لقصة اليوم يف قالب إعالمي؛ فإذا قرروا أن رأي ًا ما  ُمهم  للقصة،

فس ُيطاردون أي إنسان يظنون أنه كبري اخلرباء يف هذا املجال ،وإذا مل ُيمكن

الوصول إىل ذلك الشخص خيتارون من يليه يف املرتبة يف الالئحة.

أ َّما يف حالة عدم تكليفهم بمتابعة قصة ما ،فسيقوم املنتجون واملراسلون

أنفسهم بالسعي وراء أفكار لقصص إخبارية جديدة ،وعند الشعور بالثقة

أن لدهيم  قصة فإنهّم  يعرضوهنا  عىل حمرري توزيع املهام اإلخبارية ،الذين
يقدّ موهنا يف الوقت املناسب للمسؤولني التنفيذيني للموافقة عليها.

إن املراسلني واملنتجني يعرفون َّ
َّ
أن رؤساءهم  يريدون أن يعرفوا هل

للقصة عمر ختزيني طويل أم قصري؟ وهل هلا  ما  يمكن تسميته اصطالح ًا

«مربط الفرس»؟ ف«العمر التخزيني» هنا  املقصود به :املدة التي يمكن
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ّ
خالهلا بث القصة قبل أن تُصبح فاترة وتنتهي صالحيتها ،و«مربط الفرس»

هو :حدث معني متعلق بالقصة ،وال يكون للقصة أي معني دونه يف عني

اجلمهور.

 3.3املوظفون املساعدون

َّ
إن الصف الثالث واألخري يف صالة حترير األخبار يتكون من كل املوظفني

الذين مل يرد ذكرهم  يف الفئتني السابقتني؛ فبعض هؤالء مكلفون بمتابعة

الربقيات اإلخبارية والتغذيات من أجل احلصول عىل األخبار العاجلة ،أو

التطورات يف أهم  أخبار اليوم ،وبعض هؤالء حمررون مكتبيون مكلفون

بالتدقيق يف النصوص الواردة ،كام إهنم  يعاونون يف ّ
حل مسائل حتريرية
مثل :التوازن والعدالة.

ويقف املحامون عىل أهبة االستعداد لإلجابة عىل األسئلة القانونية،

وينسق املديرون املوارد البرشية ،ويدير املحاسبون اجلانب املايل ،ونجد

وكالء السفر مشغولني دائ ًام يف إنجاز املهام اجلانبية من حجز الرحالت

والفنادق والسيارات حسب مقتضيات الظروف ومتطلبات احلاجة.

ووظيفة هذا الفريق هي التأكد من َّ
أن املنتج اإلخباري املقدَّ م إىل العامة

يصل إليهم  يف أقىص درجات الكفاءة املهنية الصحفية ،مهام اختلف املنرب

اإلعالمي الذي خيدمونهَّ .
إن أعضاء هذا الفريق مسؤولون عن تصميم 
الصفحات والصور ،والتحرير البرصي ،وعمل األفالم والتسجيل،

والتنسيق مع التغذية الفضائية ،وتصميم  املواقع والواجهات .وكذلك
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هناك فنيو الكمبيوتر ،وموظفو االستقبال لتوزيع الفاكسات ورسائل

الربيد الواردة ،وبدون مهاراهتم وعطائهم ال يمكن أن تؤدي صالة األخبار

عملها.

املصادر

مصادر املعلومات األولية التي يتم  معاجلتها  لتصري مادة إخبارية هي
واحدة من أكثر مصايف صالة األخبار أمهية .إن أكرب وكاالت األنباء العاملية
ومزودات خدمة الربقيات اإلخبارية الدولية الثالث هي:
وكالة «أسوشيتد برس – ايه يب»

(Press – AP

 ،)Associatedهي

وقناة األخبار «أسوشيتد برس» التلفزيونية التابعة هلا

(AP Television

 ،)News – APTNووكالة األنباء الفرنسية «ايه إف يب» ) ،(AFPو«رويرتز»

ُقرأ حتى عىل اجلزيرة والعربية
ُسمع أو ت َ
( .)Reutersفمعظم األخبار التي ت َ
تأيت من أحد تلك املصادر.

لدى «رويرتز»  16٬900موظف يف  94دولة حول العامل ،فهي تعد

أكرب وكالة إخبارية متعددة الوسائط ،يف أكثر من  196مكتب ًا لألخبار ،تقدم
خدمات إخبارية ل 131دولة .ويف عام  2006أرسلت «رويرتز» مليونني

ونصف مادة إخبارية ،بام يشمل  656٬500بي ً
انا من  29دولة حول العامل،

تُنرش يف  18دولة.

«أسوشيتد برس – ايه يب» وكالة أخبار أمريكية .منذ عام ،2005

فأخبار «ايه يب» تُنرش و ُيعاد نرشها يف أكثر من  1٬700جريدة ،وأكثر من
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 5٬000قناة بث تلفزيوين وإذاعة راديو ،ومكتبة صورها تتكون من عرشة

ماليني صورة ،وتدير  243مكتب ًا ،وختدم  121دولة ،ولدهيا  طاقم  من

أيضا شبك َة إذاعة
املوظفني العامليني من مجيع أنحاء األرض .وتدير «ايه يب» ً

«أسوشيتد برس» التي تُقدم ب ّث ًا إخبار ّي ًا كل نصف ساعة لقنوات ّ
البث
األريض والفضائي ،وتُقدم إذاعة «ايه يب» أيض ًا أخبار ًا وملفات خاصة عن

الشؤون العامة وتغذيات إخبارية ،ومقاطع صوتية ،كام تقدم أيض ًا مواد

تغطية مطولة ألهم األخبار.

ووكالة األنباء الفرنسية لدهيا  مكاتب يف  110دولة ،وتبث األخبار

بالفرنسية ،واإلنجليزية ،والعربية ،واألسبانية ،واألملانية ،والربتغالية.
أ َّما  ال«يونايتد برس إنرتناشيونال – يو يب آي»

(United Press

 )International – UPIفقد كانت عمالقة يف املايض ،ولكن عندما بيعت عام
 2000ل«نيوز ورلد كومينيكيشن»

(World Communications

،)News

وهي رشكة اتصاالت مملوكة لكنيسة «سن مينج ُمون يونفيكيشن»

Moon’s Unification Church

(Sun

 ،)Myungاستقالت مراسلتها  يف البيت

األبيض – صاحبة وسام الرشف – هيلني توماس ( )Helen Thomasبعد

 75عام ًا مع «يو يب آي» ،وألول مرة منذ ما يقارب مئة عام بقيت اخلدمة
دون ُمراسل ضمن سلك الصحفيني يف البيت األبيض.

وكان لدى «يو يب آي» يف املايض  6٬000موظف و  223مكتب ًا

إخبار ّي ًا حول العامل ،و  7٬500عميل يف  100دولة ،ويف عام 2007

خفضت الرشكة عدد مراسليها من  50إىل  5يف مقرها الرئيس يف واشنطن
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دي يس ،واليوم تعتمد عىل العرشات من املراسلني املستقلني ،وعدد قليل

ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة من املحررين املوجودين يف مدن أمريكية

خمتلفة ،وأماكن أخرى.

وتبني الدراسات َّ
أن  ٪90من التغطية اإلعالمية التي تقدمها مؤسسات

إعالمية تعمل يف العواصم  اإلسالمية ملستهلكيها  مبنية عىل معلومات
تقدمها تلك الوكاالت الثالث.

ورجوع ًا إىل املايض إىل عام  1972حاولت منظمة املؤمتر اإلسالمي

أن تبعد العامل اإلسالمي عن اإلدمان اإلخباري ل«ايه يب» ( ،)APو«ايه

إف يب» ( )AFPو«يو يب آي» ( )UPIو«رويرتز» وذلك بإنشاء وكالة األنباء
اإلسالمية الدولية «إيينا» ( ،)IINAالتي عمرها  اآلن ستة وثالثون عام ًا،
وال يتجرأ عاقل أن يقارهنا ب«ايه يب» ،و«ايه إف يب» ،و«رويرتز».

تبث «إيينا» األخبار بالعربية والفرنسية واإلنجليزية ،من مقرها بجدة

باململكة العربية السعودية .وتتلقى متويلها  من الدول األعضاء بمنظمة

املؤمتر اإلسالمي ،وعىل الرغم من َّ
أن أحد أهداف «إيينا» هو «تعزيز الرتاث

اإلسالمي الثري ومحايته» ،إال أنه من الغريب أن حمتوى تغطيتها  لألخبار
اإلسالمية منخفض نسب ّي ًا.

وحتى مع وجود مؤسسات ذات نفوذ كاجلزيرة والعربية ،التي تمُ ّول

مكاتب مزدهرة يف معظم املدن الرئيسة يف الرشق األوسط – إن مل يكن كلها 
– فلم يزل االحتكار اإلعالمي يف يد تلك الوكاالت الثالث العمالقةَّ .
إن

معظم  البلدان يف الرشق األوسط لدهيا  وكاالت أخبار خاصة مثل وكالة
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األنباء الكندية «يس يب» ،ولكن حتى اآلن ال يوجد وكالة أنباء عربية.

ّ
حتتل «اجلزيرة» و«العربية» ومؤسسات أخرى مركز ًا متميز ًا إلجياد

مصادر إضافية أخرى للمصادر التي تستقي منها  «ايه يب» ،و«ايه إف
يب» ،و«يو يب آي» ،و«رويرتز» معلوماهتا .فهم  يستطيعون فعل ذلك؛ َّ
ألن

لدهيم  مراسلني يف مواقع متكنهم  من التثبت من سالمة املعلومات ،ومن

َث َّم يمكنهم نصب أنفسهم متل ِّقني للمعلومات بطريقة مبارشة من مصادرها 

األولية.

يضع العاملقة الثالثة أنفسهم  مستقبلني أوليني ملوج ع��ارم من

البيانات الصحفية واألنباء والتنبيهات واالستطالعات والدراسات وآراء

املتخصصني ،وذلك بشكل يومي و َّف َر ُه ٌ
جيش من عباقرة العالقات العامة
الذين يمثلون الرشكات العمالقة املتعددة اجلنسيات ،وأسواق األسهم،
واملؤسسات املؤثرة ،تشمل بذلك مجيع املستويات احلكومية.

ليس من الصعب ختيل تأثري هذه الوكاالت األربع – التي أصبحت

ثالثة اآلن – والتي تقدم املعلومات األولية عىل املنتجات اإلعالمية التي

تُقدَّ م للمستهلك يوم ّي ًا ،فالقبضة املعلوماتية اخلانقة التي يستمتعون هبا 
تفرض جمموعة من أشكال السلوك ،سواء أكانت عىل صالة األخبار يف
الرشق األوسط ،أم يف الرشق األدنى أم يف آسيا  أم يف أوربا  الغربية أم يف
أمريكا الشاملية.

فاالعتامد عىل هذه املصادر يف العقود الثالثة األخرية قد أنتج هرم

ُس ْلطة حيدد ما  ُيرى موثوق ًا للتقرير اإلعالمي ،فلو َّ
أن «رويرتز» ،أو «ايه
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يب» ،أو «ايه إف يب» أوردت بعض األنباء ،تُق َبل عىل أهنا تتمتع بمصداقية

أكرب وثقل أكثر يف ميزان حقيقة األشياء مما لو أوردهتا وكالة األنباء الكاريبية

«كانا» ( ،)CANAفصاالت األخبار جتازي التوافق والصدق لعلمها  َّ
أن
االنحراف كثري ًا ما  َينشأ عنه اخلطأ واالعتذارات املحرجة والرتاجعات
وأحي ً
انا دعاوى قضائية باهظة التكاليف.

وباملثل؛ فإن اخلبري سواء أكان بريوقراط ّي ًا ،أم عامل ًا ،أم منسق

ثم ُيصنَّف دائ ًام يف مرتبة أعىل من
استطالعاتُ ،يعترب مصدر ًا موثوق ًا ،ومن ّ
ٍ
نظري له غري مرتبط بمؤسسة ُمعينة ،فاخلبري الذي تم  اختباره واالستشهاد

به من مصدر مرموق سيظل دائ ًام ُمفض ً
ال عىل َمن مل تسبق جتربته .هذا هو
السبب وراء تكرار ظهور اخلُرباء ِمرار ًا وتكرار ًا يف الصحافة املطبوعة،
واإلذاعة ،والتلفزيون ،لإلجابة عىل األسئلة الرتيبة ذاهتا ،وبنفس اإلجابات

اململة.

وباعتبار الوضع احلايل للصناعة اإلعالمية العربية واإلسالمية ،فال

إشكال يف أن نقولَّ :
إن وجود وكالة أنباء عربية أو إسالمية ليس مما يلوح
يف آفاق املستقبل القريب.

َّ
إن اإلسرتاتيجية املمكنة إلجياد منظورات بديلة يف تيار الوسط

اإلعالمي هو إنشاء النظري املسلم ملعهد الدقة العامة أو «آي يب ايه» (.)IPA
 بأن مصادر اإلعالم آخذة يف التقلصَّ ،
ففي أواخر التسعينيات ُأ ِق َّر َّ
وأن
التخفيضات اهلائلة يف امليزانية لصاالت األخبار تركت صحفيني قالئل

ُمك َّلفني بأعامل أكرب ،فبدالً من إقامة املزيد من األجهزة لشن هجامت
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إعالمية مضادة ،وضع معهد الدقة العامة بذكاء نصب عينيه التبعية
اإلعالمية ملجموعة من اخلرباء لتقديم مقاطع صوتية رنانة.

ُعرف بمنحة رواد
وكان املعهد قد تس َّلم بعد إنشائه عام  1997منح ًة ت َ

املصلحة العامة ملدة سنتني بمقدار  100٬000دوالر سنوي ًا من صندوق

عائلة سرتن ،وبذا أنشأت مكتبها  اإلعالمي يف مبنى الصحافة الوطنية

يف واشنطن ،وهدف املعهد هو التأكد من َّ
أن األمور املتعلقة بالسياسات

العامة – كالبيئة وحقوق اإلنسان والسياسة اخلارجية والعدالة االقتصادية

– تعاجلها وسائل اإلعالم السائدة.

ولتحقيق هذا األمر مجع املعهد قاعدة معلومات مفصلة يتم  جتديدها 

وحتديثها باستمرار للمنتجني واملع ّلقني والصحفيني يف معاهد اإلعالم يف

أرجاء أمريكا الشاملية ،ويستخدم املعهد قاعدة املعلومات هذه بطريقة فعالة
التو قائمة باخلرباء املعنيني.
جد ًا عند ظهور أنباء عاجلة؛ إذ ُيرسل يف ّ

خالل العقد املايض مكَّن املعهد العديد من حمليل السياسات والعلامء

وغريهم من الباحثني املستقلني من أن ُيسمع صوهتم ،وبالتقدير َّ
فإن بيانات

املعهد اإلخبارية قد عززت مكانة حمللني من أكثر من  1٬000منظمة تقوم

بالعمل عىل نطاق واسع من قضايا السياسات العامة.

فوجود معهد إسالمي للدقة العامة سيمكن أيض ًا من تشكيل قصص

إخبارية ،وحشد فريق خرباء خاص به إىل اإلعالم السائد.

كام َّ
حيول يف
إن االستخدام الفعال للشبكة العنكبوتية العاملية قد َّ

القريب إىل جبهة رئيسة أخرى للمسلمني ،لفتح معركة جديدة ضد
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االحتكار الغريب ملصادر األخبار ،وقد بدأ هذا حيدث اآلن بشكل طبيعي
بدالً من أن يكون نتيجة خلطة مسبقة.

امللكية واحلجم

ُيقاس حجم السوق يف الصناعة اإلعالمية وفق اتساع أرضيتها اجلامهريية،

واتساع األرضية اجلامهريية بدوره حيدد حجم  عوائد اإلعالنات التي

ستجتذهبا  الصحيفة أو القناة اإلذاعية أو التلفزيونية ،وهو ما  سيحدد يف

النهاية استمرارها أو بقاءها عىل املدى الطويل.

وحيث إن صحيفة ذات عدد ُقراء يقل باستمرار لن يكون هلا  قيمة

تُذكر يف هناية املطاف ،فمسؤولو األخبار سيكونون جمازفني فام ال يكادون

ٍ
ٍ
رصيح املنظور املهيمن عىل عقل مجهورهم 
وا بشكل
يفعلونه هو أن يتحدَّ
األسايس.

فاملحررون يف املؤسسات اإلعالمية يف املدن والبلدات الصغرية سيكون

هلم عىل األرجح إرادة أقل يف املخاطرة بقصص إخبارية تتحدى التصورات

العامة ،فبانزعاج القراء يتوتر املعلنون؛ لعلمهم  أنه قد ينتج عن ذلك رد
ٍ
املسلمون بحمالت حول العامل ملقاطعة
فعل عنيف ضد مصاحلهم ،وقد قام

املنتجات الدنامركية ،بعد أن قامت جريدة «يوالندس بوسطن» (Jyllands-

 )Postenالدنامركية بنرش الرسوم املسيئة للرسول ﷺ.

ويمكن أن يقع الصحفيون يف املجتمعات احلرة واملفتوحة حتت وطأة

املساءلة ،بل كثري ًا ما  يقع ذلك ،ولكن ما  يزال تصور أن ضبط اإلعالم
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يكون باستهداف دخله قائ ًام ،وهذا األمر أسهل حتقيق ًا إذا ما  كان اإلعالم
صغري ًا نسب ّي ًا ،ومعتمد ًا عىل عدد صغري من املعلنني ،فمسؤولو األخبار

َّ
تامة بأن اإلنرتنت يمكنه
أصبحوا اآلن وبسبب أزمة الرسوم عىل دراية

حتويل اهلجامت الصغرية إىل عواصف نارية عاملية.

إن احلجم  يؤثر عىل اختيار القصص اإلخبارية ،فعىل فرض َّ
َّ
أن حدث ًا

جيري يف دارفور ،فمن الواضح َّ
أن املؤسسات اإلعالمية الصغرية ذات
التمويل املحدود لن ِ
تقدر عىل أن تبعث ُمراسليها ،وأهنا  عىل األرجح

ستعتمد عىل اج�ترار األخبار من املزودين األساسيني ،أو شبكة من
املراسلني املستقلني.

وحيدد احلجم  أيض ًا نوع القصص اإلخبارية التي سيشعر املحررون

باالرتياح حيال نرشها ،فاملسؤولون التنفيذيون سيخربون املنتجني

واملراسلني َّ
«أن القراء قد شبعوا من تلك القصة» ،أو «أنني ال أرى أن

القصة سيكون هلا قوة اجتذاب لدى مجهورنا» ،فاحلجم  ُيشعر الصحفيني بام
يمكن إقصاؤه من األخبار دون التعرض ألي خطر ،وبام ال يمكن جتاهله.

ومن النتائج اهلامة حلجم  املؤسسة هو َّ
أن وسائل اإلعالم يحُ تمل أن

حتاكي املؤسسات اإلعالمية الضخمة يف املواقف التحريرية ،وهذه العالقة
ال تقترص عىل تشبيه الكثري من املحللني هلا بطابع يشابه «سفاح ذوي

القرابة» يف عامل اإلعالم املعارص ،ولكنها  كثري ًا ما  حتبس القصص السلبية

يف دوامة من التكرار ،وبأسلوب آخر :لو َّ
أن عدد ًا كافي ًا من وسائل اإلعالم

الكربى تقول َّ
إن األمر كذلك فال ُ بدَّ أن يكون كذلك.
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ٌّ
َّ
يسري من
إن وسائل اإلعالم الصغرية اململوكة لرشكات أكرب
لدهيا حظ ٌ

االستقاللية التحريرية ،أو ليس لدهيا أي ٍّ
حظ منها ،وعملياهتم تقترص عىل

إعادة إعداد األخبار ،أو الرتفيه من املؤسسة األم ،باإلضافة إىل إدراج بعض

مقلق للمؤسسات
املواضيع املحلية ،فاالحتكار اإلعالمي هو دائ ًام
هاجس ٌ
ٌ
املدنية يف الديمقراطيات الغربية الليربالية.

يعي املسلمون جيد ًا اللغز الذي يشكله عامل امللكية يف اإلعالم ،ولكن

حتى مع وجود أكثر من  500قناة تلفزيونية مملوكة عرب ّي ًا تُيضء خريطة

العواصم  من املغرب إىل لبنان ،ومن القاهرة إىل إسالم أباد ،فاإلعالم
يصوره منذ
يصور اإلسالم واملسلمني بالشكل ذاته الذي كان ّ
الغريب ما زال ّ

 30عام ًا.

فالصعود الصاروخي لعمالقي اإلعالم العريب «اجلزيرة» وهي املتاحة ملا 

يزيد عن ستني مليون أرسة حول العامل عدا شامل أمريكا ،و«العربية» التابعة

ملركز تليفزيون الرشق األوسط ،الذي يتأخر عن تلك األوىل ببعض اخلطى،

قد قدَّ م القليل لدرء التحكم الغريب يف طريق املعلومات الدويل الرسيع.

وما  كانت «اجلزيرة» لتوجد لوال أمري قطر الشيخ محد بن خليفة آل

ثاين ،ففي عام  1996أصدر مرسوم ًا بإنشاء اجلزيرة ومتويلها يف أول مخس

سنني من عمرها بمنحة مقدارها   137مليون دوالر ،وحتى عام 2006
جلل ميزانية «اجلزيرة»(((.
كان ال يزال هو املمول ُ
.6

Lorne Manly, “Translation: Is the Whole World Watching?” The New
York Times, 26 March 2006.
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وباملقارنة بملكية اإلعالم يف الغرب ،فال يوجد يف متويل «اجلزيرة» ما 

ينتج عنه التضحية بالنزاهة الصحفية هلا طاملا عملت صالة األخبار بمنأى

عن القرص األمريي.

«منذ بزوغها  يف نوفمرب عام  1996ف«اجلزيرة» قد أزعجت مجهور ًا

غفري ًا بأخبارها  وتعليقاهتا  التي ال تتامشى بالرضورة مع آراء امللوك

حق آل سعود يف حكم السعودية ،ففي
والسالطني ،فضيوفها قد استجوبوا َّ
وقت أو آخر منعت مجيع الدول يف الرشق األوسط تقريب ًا مراسيل اجلزيرة،
أو قلصت عددهم»(((.

أ َّما مؤسسة البث الكندية «يس يب يس» عىل سبيل املثال فهي قناة بث

خمصص هلا ميزانية سنوية من احلكومة الفيدرالية ،فاحلكومة ليس هلا يد عىل

اإلطالق يف سياساهتا التحريرية ،و«يس يب يس» يف املقابل تتخذ إجراءات
مناسبة للتاميش مع ميثاق أجهزة البث الكندي والقواعد املنظمة له.

بينام نجد َّ
أن العديد من اجلرائد ،واملجالت ،والقنوات التليفزيونية

واإلذاعية قد ازدهرت يف املجتمعات ذات األغلبية املسلمة ،إال َّ
أن اإلعالم
املسلم ال يبدو أنه قد حقق نجاح ًا ملحو ً
ظا.

وخالل كلمته لنادي الصحافة اخلارجية يف لندن عام  ،2003كشف

فؤاد هندي عن تقييمه املتشائم  لإلعالم املسلم  يف الرشق األوسط وآسيا،

وعامي»(((.
وأنه «ممُ ٌّل ومنحاز ومنشغل بإطالق األحكام
ّ
 .7املصدر السابق.
. Nahdi, “Islam and the Media” .8
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ولكن هندي ( )Nahdiالذي أطلق جملة «كيو-نيوز» ( )Q-Newsعشية
أزمة البوسنة واهلرسك يعتقد َّ
أن «املستقبل ِم ٌ
لك إلعالم إسالمي مهني

ديناميكي ذي صلة بالواقع ،ويف نفس الوقت ُمنتَج ومتمركز يف الغرب»(((.
مع ذلك فحطام املجالت اإلسالمية الوليدة والبالية واملنتهية ،وامللتقطة

من األرشيف الشخيص للكاتب يروي لنا قصة خمتلفة متام ًا.
•«إيمل»

()EMEL

(تُطبع حال ّي ًا يف اململكة املتحدة ،و ُيقال إهنا  مدعومة

بشكل كبري بتمويل خليجي).

•جملة «إيلووم» ( :)Illumeجملة شابة نابضة باحلياة من الساحل الغريب
للواليات املتحدة ،غري منتظمة ،مبرشة بنجاح ،لكنها حالي ًا تواجه مشاكل
مالية.

•«كيو-نيوز إنرتناشيونال»

(International

 :)Q-Newsكانت يف املايض

جملة بريطانية مستقلة ذات نظرة ثاقبة ،وهي اآلن متوقفة.

•جملة «إسالميكا» ( :)Islamicaرائدة املطبوعات الفكرية ،متوقفة عن
الصدور.

•«كريسنت إنرتناشيونال»

(International

 :)Crescentدعائية موالية

إليران ،حمببة لدى الشباب املتطرف يف جنوب أفريقيا  والرشق األقىص،
وهي تعزز وتغذي الكراهية لكل يشء غريب.

 .9املصدر السابق.
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•«إنسايت» ( :)Insightكانت تصف نفسها بأهنا  أكرب جملة نصف شهرية
أوربية مسلمة ،توقفت عن اإلصدار.

•«ذي أمريكان مسلم»

(American Muslim

املسلمني األمريكيني املعروف اختصار ًا ب«ماس»

 :)Theينرشها  جمتمع
(Muslim American

 ،)Society, MASوهو متفرع من اإلخوان املسلمني ،ويبدو أن املجلة إ َّما 
متوقفة أو غري منتظمة.

•«إسالمك هورايزن»

(Horizon

 :)Islamicتقوم اجلمعية اإلسالمية

ألمريكا الشاملية يف أحيان قليلة بإصدارها( ،غري منتظمة).
•«ذي َم ِسج» ( :)The Messageأنشأهتا الدائرة اإلسالمية ألمريكا الشاملية،
توقفت عن اإلصدار.

•«ذي ميناريت»

(Minaret

 :)Theمن كاليفورنيا ،الواليات املتحدة

األمريكية ،توقفت عن اإلصدار.

•«نيو دون» ( :)New Dawnجملة للشباب املسلم ،توقفت عن اإلصدار.
•«ذي مسلم تريبيون» ( :)The Muslim Tribuneتوقفت عن اإلصدار.

•«إمباكت» ( :)Impactتنرشها  املؤسسة اإلسالمية يف اململكة املتحدة،
توقفت عن اإلصدار.

•«الطالب» ( :)At-Talibاملجلة املسلمة يف جامعة كاليفورنيا بلوس
أنجلوس ،توقفت عن اإلصدار.

•«ليفينج إسالم» ( :)Living Islamتوقفت عن اإلصدار.

•«ذي رايت باث» ( :)The Right Pathتوقفت عن اإلصدار.
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يف منتصف الثامنينيات كان عمالقا  مشهد املجالت اإلسالمية مها:

جملتَي «أفكار إنكويري»

ريڤيو»

(Inquiry

 )Afkar:و«عربية :ذي إسالميك ورلد

(The Islamic World Review

 ،)Arabia:وكانت جملة «أفكار»

تُنرش ملدة مخس سنوات بصفة ثابتة بدعم  مادي من علامء الشيعة بإيران،
وعندما قررت املجلة استنكار مظاهرة احتجاج إيرانية يف موسم احلج عام

 1987انتهت إىل خطأ رهيب ،وقطعت إيران عندها رشيان إمداد التمويل
وبذا ُأ ِ
غلقت املجلة.
جملة «عربية» أيض ًا تنعمت يف مخس سنوات قوية من النرش املتصل،

وقد ازدهرت املجلة حتت متويل وزير البرتول السعودي السابق زكي

يامين ،ولكن مع نضوب رشيان التمويل انتهت ،وأصبحت ذكرى يف

التاريخ.

القناة التلفزيونية «إسالم تشانال»

وشبكة البث اإلسالمي «آي يب إن»

يت ڤي»

()Bridges TV

()Islam Channel
()IBN

يف لندن،

يف واشنطن ،و«بريدجز

ّ
إصالح بث
يف نيويورك تشهد مجيعها  مشقة يف

براجمها ،وهي مجيعها حتظى بجامهريية بني األمهات وربات البيوت واآلباء

واألجداد املتقاعدين والعاطلني ،وهي مجيع ًا فاشلة بشكل محُ زن يف تقديم 

برامج إخبارية وترفيهية تتميز بالذكاء واهلدوء.

وقد استلزم األمر أن تقوم قناة البث الكندي «يس يب يس» – وليس

«إسالم تشانال» أو «بريدجز يت ڤي» – بعمل ُيعدّ اليوم مسلس ً
ال ُفكاه ّي ًا

غاية يف النجاح عنوانه« :املسجد الصغري يف الرباري» أو «ذي ليتل موسك
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أون ذي براري» ( ،)Little Mosque on the Prairieالذي ُيعرض اآلن يف

موسمه الثالث.

ويف اآلونة األخرية قد ظهر عىل املشهد اإلعالمي العديد من حمطات

التليفزيون عىل شبكة اإلنرتنت ،وعىل الرغم  من رضورة الرتحيب بتلك
املحاوالت إال أنه من املستحيل يف الوقت احلايل تقييم التأثري الناتج – إن

وجد – عن «لينك يت يف» ،و«برس يت يف»

)(Press-TV

أو «سالم كافيه» يف أسرتاليا ،أو برنامج «مسلم  كافيه»

اململوكة إيران ّي ًا،

()MuslimCafe

التليفزيوين يف اململكة املتحدة.

خامتة

َّ
إن محالت اهلجوم اإلعالمي املضا ّد اهلادفة إىل هتذيب اإلعالم ستستمر ،فقد
انتهى استطالع ُأجري مؤخر ًا حتت رعاية «كري» إىل َّ
أن  ٪25من األمريكيني

َّ
يعتقدون َّ
«وأن
أن القوالب النمطية السلبية للمسلمني حقيقية يف فحواها،

املسلمني ُيع ِّلمون أطفاهلم الكراهية».

ويعتقد املجلس اإلسالمي الكندي «يس آي يس»

(The Canadian

َّ )Islamic Congress – CIC
أن هذه األرقام تكاد تكون مماثلة يف كندا ،وقد
أرسل املجلس رسالة شكوى إىل جملة «ماكلينز» ()Maclean’s Magazine

حول مقالة بقلم مارك ستاين

(Steyn

 )Markحتت عنوان «املستقبل ِملك

لإلسالم» ،وعندما رفضت «ماكلينز» أن ختُضع دعوات ستاين التحريضية

للرقابة ،قدَّ م املجلس اهتام ًا ضد «ماكلينز» للجنة حقوق اإلنسان ملقاطعة
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أونتاريو ،ولكن اللجنة امتنعت عن النظر يف القضية؛ استناد ًا إىل أنه ليس هلا 
سلطة النظر يف الدعاوي والفصل فيها ،ويف خطاهبا إىل املجلس و«ماكلينز»

عبرَّ ت اللجنة عن «استنكارها  الشديد للتصوير اإلسالموفويب (التصوير
املحرض عىل الرهاب من اإلسالم واملسلمني)  لإلسالم واملسلمنيَّ ،
وأن
ّ

املسؤولية تقع عىل عاتق اإلعالم للمشاركة يف صحافة عادلة وحيادية».

ولكن عندما يتعلق األمر بالتلفزيون ،فاهلجوم اإلعالمي املضا ّد أمامه

طريق شاق وأكثر وعورة لتسلكه ،ولكن أمامه أيض ًا فرصة كربى يف ضبط

اإلعالم إذا ما استهدفت البنيات املؤسسية املعدة لتنظيم العمل اإلعالمي.

َّ
إن اجلهة املنظمة للبث اإلعالمي يف الواليات املتحدة األمريكية

هي جلنة االتصاالت الفيدرالية «إف يس يس» ( ،)FCCويف كندا هي

جلنة اإلذاعة واالتصال السلكية والالسلكية «يس آر يت يس» (،)CRTC
واملفوضية األوربية لدهيا «امليثاق األوريب للتلفاز عابر احلدود» ،واليونسكو

بالتعاون مع هيئة الكومنولث للبث «يس يب ايه» ( ،)CBAالتي لدهيا اآلن

وثيقة «مبادئ توجيهية لتنظيم البث».

يف عام  2008اعتمدت جامعة الدول العربية وثيقة مبادئ لتنظيم البث

واالستقبال الفضائي اإلذاعي والتليفزيوين يف املنطقة العربية ،وهي التي

أثارت جدالً ضخ ًام حول حرية الصحافة ،لكن لبنان وقطر – واألخرية

حتتضن مقر قناة اجلزيرة – رفضتا التوقيع عىل امليثاق ،وتعللت الدوحة بأهنا 
بحاجة إىل مزيد من الوقت لتقييم تأثريها املحتمل.

َّ
إن الصحفيني يف قلق من أن امليثاق سيزيد التحكم  احلكومي عىل
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القنوات التليفزيونية ،وسيقمع التعبري السيايس مما  س ُينهي بشكل مفاجئ

حوار ًا مفتوح ًا ودرجة من التغري االجتامعي تُالزم احلرية.

إن الشاغل األهم  هنا  هو َّ
َّ
أن القنوات العربية التي تربو عىل املئتني

واخلمسني تعتمد عىل قمرين فضائيني – النايل سات املرصي ،والعربسات

السعودي – وأنه لو ظنَّت إحدى هاتني احلكومتني َّ
أن قناة ما تخُالف امليثاق،
فيمكنها من جانب واحد مصادرة ُمعدات تلك القناة وإهناء ترخيصها.

إن احلجة املعاكسة هنا  هي أنه مع القوة تأيت املسؤولية ،ويف حني َّ
َّ
أن

قانون امليثاق هذا قد يكون مبه ًام عندما  خيص األمر انتقاد الرموز الثقافية
وقادة الدول ،فهو يف الوقت ذاته ال خينق األصوات املنشقة أو املعارضة،
وبدالً من ذلك ،فهو يدعو إىل املامرسة املسؤولة حلرية التعبري ،عن طريق

مطالبة املذيعني بتقديم  احلقائق إىل اجلمهور ،واالمتناع عن التشهري
بالشخصيات العامة أو مهامجتها  وتشجيع اإلرهاب والعنف ،وإطاحة
احلكومات باستخدام القوة.

وانطالق ًا من االعرتاف بوجود االجتاه العلامين املوايل للغرب يف وسائل

البث اإلعالمي العريب ،يف جمايل األخبار والرتفيه ،وحقيقة َّ
أن وسائل

اإلعالم الغربية عادة ما تطعن يف اإلسالم واملسلمني ،فامليثاق العريب حيتوي
عىل املادة التي تدعو إىل ضبط املحتوى الذي ال ُييسء إىل معتنقي اإلسالم

فحسب ،بل إىل معتنقي األديان األخرى أيض ًا.

وهناك مبدأ مهم  يتضمنه امليثاق ضد الربامج التي متجد املجرمني

وتصورهم عىل أهنم أبطال ،أو التي تشجع عىل العنرصية وغريها من ألوان
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التمييز ،مثلها  يف ذلك مثل امليثاق األوريب ،فهو حيدّ من اإلعالنات عن

املخدرات واخلمور والسجائر ،وحيظر بث املواد اإلباحية.

وجتدر اإلشارة إىل أنه يف عام  ،2005و َّقع الكونغرس األمريكي عىل

قانون إنفاذ آداب البث اإلعالمي ،الذي ضاعف العقوبة عىل اإلعالميني

إذا انتهكوا معايري جلنة االتصاالت الفيدرالية ،وخالل حماولة مترير القانون

أوضح أعضاء الكونغرس َّ
أن عدد شكاوى البذاءة قد ارتفع من املئات

سنو ّي ًا إىل مئات اآلالف ،وأن عىل مسؤويل البث حتمل املسؤولية ،بام يعكس
معايري اآلداب العامة وفق أعراف جمتمعاهتم.

وباملثل فامليثاق العريب يمنع «الصحافة الصفراء» ،واآلراء املتنكرة يف

رداء األخبار ،وانتهاكات حقوق امللكية الفكرية ،والربامج التي تشجع عىل
اإلرهاب والكراهية ،أو اخلرافات مثل الشعوذة.

واهلدف من ذلك هو السامح لوسائل اإلعالم ببناء جمتمع مدين

متعقل ،يقوم عىل االحرتام واآلداب العامة ،وإذا كان اإلعالم العريب يريد

حتقيق ذلك فيمكن أن يكون قدوة ُمثىل لوسائل اإلعالم الغربية لتحتذي

هبا ،وذلك بأن تضع هناية لتصويرها  لإلسالم واملسلمني تصوير ًا سلبي ًا
ساحق ًا (*).

* بخصوص مصادر البحث ،يرجى االطالع عىل امللحق “”Bibliography
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