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بأقالمهم  

اإلعالم الرقمي ُيغربل نفسه...
البقاء لألكثر إحترافًا

بقلم
ميراي فغالي*

قرأت يوما نصا ملحارضة القاها جربان تويني الجد يف العام 1938 
الجامعة االمريكية. كان عنوان املحارضة "مهنتي ما هي؟ كيف  يف 
اخدم بها قومي". اال ان تويني الجد رفض يف مطلع الندوة اعتبار 

الصحافة مهنة، وفضل معجميا مسّمى الحرفة.
هذه الحرفة اليوم امام الكثري من التحديات املرتبطة بشكل اسايس 
بتطور الزمن. اكرث من 80 عاما، تغري فيها الكثري. حّولت الصحافة 
وبقيت  النرش،  وسائط  او  الوسائل  تعددت  تحورت.  نفسها... 

املعلومة محور اي عمل صحايف. 
اذ  االكرب.  التحدي  يشكل  بنفسه،  الرسيع،  التطور  ان  يف  شك  ال 
التكنولوجية،  املستجدات  مع  للتعاطي  ميومة  خططا  يتطلب 
الحلة االقرب اىل متناول  التحليل يف  او  الخرب  او  املعلومة  وتقديم 

الناس واالكرث انتشارا يف صفوفهم. 
وقد  االكرب،  االعالمي  العمل  ميدان  اذا،  الذكية  الهواتف  اصبحت 
الذكية.  الهواتف  صحافة  او   ،mojoالـ صحافة  تسميتها  عىل  درج 
ثم  وتنفيذه،  له  التخطيط  املمكن  من  عمال  الصحايف  العمل  بات 
او  الصحايف...  يدي  بني  جهاز  من  عليه  الفعل  ردود  وتتبع  نرشه 

غري الصحايف. 
والحرفة،  املهنة  الجد، حول  تويني  نظرية  البداية من  انطلقت يف 
الدفق  حيث  العرص،  هذا  بات  بالذات.  النقطة  هذه  اىل  ألصل 
الهائل من املعلومات، وحيث ميكن ألي كان نرش اي يشء، الغربال 
الحقيقي ملن يرى يف الصحافة حرفة يتمسك بها، يتحدى ذاته فيها 
ويخدم  ويستمر  ليبقى  حتى،  التطور  يستبق  ذاته،  يطور  يوميا، 

قومه، ومييز نفسه صحافيا عن اي نارش آخر.
وتطويرها  املعارف  واكتساب  الذات  املنطلق من  التحدي  كان  اذا 
تحد  هو  طبعا(،  بها  )املسلم  الصحايف  العمل  قواعد  جانب  اىل 
كبري، فان التحدي الذي تطرحه محركات البحث من جهة ووسائل 
التواصل االجتامعي من جهة اخرى، هو تحد عىل املستوى نفسه 

من االهمية.
يعلم العاملون يف مجال الصحافة الرقمية بشكل خاص، ان االعتامد 
االكرب يف ايصال االنتشار والوصول اىل الناس، هو عىل محرك غوغل 
ولكل  كافة،  انواعها  )عىل  االجتامعي  التواصل  ووسائل  جهة،  من 

رشكات  "الغوريتامت"  هؤالء  ويواجه  اخرى.  جهة  من  جمهوره( 
تعتمد  فالـ"فايسبوك"  املثال.  سبيل  عىل  "فايسبوك"  كام  عمالقة 
عىل "غوريتامت" معينة تستند اىل نسب تفاعل قامئة عىل الغضب 
بشكل  االنسانية  للمشاعر  املحرك  العاطفي  املنحى  او  الحزن  او 
حساب  عىل  خربي  منشور  او  آخر،  حساب  عىل  خرب  البراز  كبري، 
آخر. بذلك يجد الصحايف نفسه امام سؤال: اي مضمون يف مقابل 
معينة  استمرارية  ليؤّمن  لـ"الغوريتامت"  يرضخ  هل  انتشار؟  اي 

عىل هذه املنصات؟ وعىل حساب ماذا؟
التحدي ال يتوقف هنا، بل ميتد اىل فرائض هذا الوسائل وفرضياتها 
اغالق  يف  موانع  فرض  يف  نرشه...  يسمح  ال  او  نرشه  يسمح  ما  يف 
حسابات واستنساب قيود. هل يرضخ ايضا؟ ماذا عن مسألة حرية 

التعبري للجميع؟ اشكالية جدية تتبلور اكرث يف ايامنا هذه.
الذين  السياسيني  االطراف  مواجهة  تحدي  اىل  يضاف  ما سبق  كل 
يستسهلون تكذيب االعالم الجديد، او التقليل من صدقيته، وذلك 
انها  االشاعات،  "اعالم  التعميم:  ابرزها  عدة  وسائل  باالعتامد عىل 
كلها اخبار كاذبة"... هذا غري صحيح. من املؤكد ان وسائل التواصل 
االلكرتوين  االعالم  ولكن  الكاذبة  لالخبار  خصبة  ارض  االجتامعي 
السقوط  االمر، وبات  بات عىل وعي وبينة من  )والتمييز اسايس( 
استسهال  لكن  قبل.  ذي  من  بكثري  اقل  الكاذبة  االخبار  افخاخ  يف 
وسيلة  بات  االلكرتونية،  الجيوش  وتجييش  والحمالت  التكذيب، 

الحقائق. ملواجهة 
الحديث  يف  كثريا  نطرحها  ال  تحديات  عن  صغرية  عينة  سبق  ما 
التنظيم  امكان  عن  اكرث  الحديث  اىل  نذهب  الرقمي.  االعالم  عن 
ترعاه وفق قوانني  او  االعالم  واالنتظام يف تجمعات محلية تحمي 
يحتاج  ما  ان  والحقيقة  القوانني،  تسبق  التطورات  ان  اال  ناظمة. 
اليه هذا االعالم هو االستمرار يف تحدي ذاته، وغربلة نفسه، عىل 

قاعدة ان هذه املهنة حرفة والبقاء لالكرث احرتافا. 
اقتبس مجددا من تويني الجد قوله: "ما كانت الصحافة لتمتهن او 

تحتقر، وان كان قوم يحاولون استضعافها بشتى االساليب".

* رئيسة تحرير موقع "ليبانون اون" 

الدكتور بقلم 
وليد صافي* ضيف العدد

مأزق الدولة اليهودّية
انتهت الحرب الباردة، لكن القضية الفلسطينية التي شكلت احدى 
مخططات  عىل  معلقة  بقيت  الحرب  هذه  يف  الساخنة  القضايا 
الحركة الصهيونية ونظرياتها يف "االرض املوعودة"، ومقولة "ارض بال 
شعب لشعب بال ارض". استخدام النصوص التوراتية لتربير االستيالء 
قادا  لليهود،  دولة  اىل  ارسائيل  وتحّول  الفلسطينيني،  ارايض  عىل 
واالستيطان  بالعنف  اتسمت  متطرفة  وقومية  ميينية  سياسات  اىل 
من  وحرمانه  الفلسطيني  الشعب  تهجري  بهدف  التاريخ،  وتزوير 

حقه يف تقرير مصريه.
املتعاقبة يف  االرسائيلية  الحكومات  استمرت  اوسلو،  اتفاقيتي  بعد 
سياسة االعتقاالت وتهديد املدنيني الفلسطينيني وقتلهم، واذاللهم 
عىل الحواجز، االمر الذي ادى اىل االنتفاضة الثانية يف العام 2000 
الذي  االذالل  القديس.  الحرم  اىل  شارون  زيارة  كانت  والرشارة 
تعرضت له السلطة الفلسطينية يف محارصة مقارها يف مرحلة يارس 
عرفات، تبقى عالقة يف ذاكرة الجميع. مل تكن ظروف محمود عباس 
افضل حيث استمرت سياسة اطاحة االسس التي حددت للتفاوض 
واملستوطنات  والقدس  الحدود  تشمل  التي  النهائية  املرحلة  عىل 
والالجئني، وبالتايل اقفال مسارات الحل السيايس. بالنتيجة، ال اتفاق 
اوسلو، وال قيام السلطة يف رام الله اديا اىل قيام دولة فلسطينية، وال 
استطاعت خارطة الطريق التي اعلنها الرئيس االمرييك جورج بوش 
قيام عملية سياسية  االدىن من  الحد  تؤمن رشوط  ان  عام 2002، 
تؤدي اىل والدة دولة فلسطينية قابلة للحياة. املبادرة العربية التي 
شكلت  التي  الرباعية  واللجنة   ،2000 عام  بريوت  يف  اقرارها  تم 
عام 2002، مل تؤديا ايضا اىل فتح افق جديدة للتسوية، ومنذ ذلك 
الوقت مل يشهد املواطن الفلسطيني سوى االذالل والقتل والتهجري 

واالعتقال والحصار وهدم البيوت واقتالع االشجار. 
ال شك يف ان السياسة الخارجية للواليات املتحدة االمريكية يف الرشق 
تفوقها  وتعزيز  الرسائيل  املطلق  الدعم  عىل  قامت  والتي  االوسط 
االمن،  مجلس  يف  االرسائيلية  الحكومات  حامية  وعىل  العسكري، 
التي  الجرائم  عىل  الدويل  العقاب  من  ارسائيل  افالت  يف  ساهمت 
الود  النهايئ.  الحل  ملرحلة  السياسية  العملية  اعاقة  ويف  ارتكبت، 

املفقود بني اوباما ونتنياهو مل مينع حكومات هذا االخري االستفادة 
سياسات  بانتهاج  وذلك  االمريكية،  والحامية  التغطية  سياسة  من 
قومية ودينية قادت اىل مواجهات دموية يف قطاع غزة عام 2014، 
كام قادت اىل التوسع يف االستيطان حيث وصل عدد املستوطنني منذ 
راهن  طبعا،  مستوطن.  الف   400 من  اكرث  اىل  اليوم  وحتى  اوسلو 
نتنياهو الحقا عىل تحالفه مع الرئيس االمرييك دونالد ترامب الذي 
اعلن عن رؤيته لتسوية النزاع الفلسطيني - االرسائييل القامئة عىل 
ضم املستوطنات يف الضفة الغربية وغور االردن، واالعرتاف بالقدس 
السفارة  نقل  قراره  ذلك  سبق  الرسائيل.  وابدية  موحدة  عاصمة 
االمريكية اىل القدس واالعرتاف بسيادة ارسائيل عىل الجوالن. راهن 
سياسة  شكلت  وقد  االخرية،  التطبيع  معاهدات  عىل  ايضا  نتنياهو 
تغيري الوقائع واستخدام القوة الرهاب الفلسطينيني وتحطيم ارادتهم 

عىل املقاومة العمود الفقري لخطته يف افشال حل الدولتني. 
غزة  لتشمل  وتوسعت  القدس  يف  اندلعت  التي  االخرية  الرشارة 
والضفة واملدن املختلطة العربية االرسائيلية وتعاطف جيل الشباب 
الوحيش  واالعتداء  الفلسطينية.  القضية  وحدة  تعكس  العريب، 
عىل غزة يعكس فشل سياسات اليمني املتطرف، كام يعكس ازمة 
خيارات مغلقة ظهرت خالل االنتخابات  االخرية. االعتداء الوحيش 
هذا يعكس ازمة دولة، انكشفت مامرستها العنرصية والقمعية امام 
العامل بارسه، فسقطت معها صورة "املنارة الدميوقراطية" الوحيدة 
يف الرشق االوسط. هذه االزمة تطرح بقوة، مخاطر وجود سلطة 
اقفلت الفرص لقيام حل الدولتني، وال متتلك اي حل سيايس آخر، 
بحقوقه  متسكه  اثبت  شعب  مواجهة  يف  والتطرف  العنف  سوى 

وقدرته الفائقة عىل املقاومة. 
ال يستطيع قادة ارسائيل االستمرار يف هذا النهج املدمر. ويف غياب 
الجهود االمريكية والدولية الوازنة، االمل يف تطور سيايس يقود اىل 

حل الدولتني ضعيف.

* استاذ الدراسات العليا يف الجامعة اللبنانية 

كلية الحقوق والعلوم السياسية


