
"تلفزة" الخطب الجلل
هكذا تجعل األخبار مكانًا أسوأ

]*[
 أجرى الحوار: جيانكارلو بيزيتي]]]

والجتامعية  السيكولوجية  البنية  يف  الفضائية  التلفزيونية  األخبار  ترتكه  الذي  األثر  ما 

والقتصادية عىل مجتمعات العامل املعارص؟

هذا السؤال اإلشكايل كان مدار حوار مع البوفسور لنس بينيت أستاذ العلوم السياسية 

ومدير مركز التصالت واإلنرتنت يف جامعة واشنطن بالوليات املتحدة األمريكية.

التضليل  بسبب  باستمرار  يتعّمق  الذي  األخالقي  املأزق  بينيت  يكشف  الحوار  هذا  يف 

اإلعالمي والتسابق بني الرشكات الكبى عىل األخبار املدهشة.

فيام يأيت وقائع الحوار:

التي  الصورة  ما  أنفسنا؟ واألهم من ذلك:  لنا عن  التلفزيونية  برامجنا  التي ترسمها  الصورة  ما 

ترسمها لنا عن الحضارات والثقافات األخرى خاصة تلك البعيدة عنا؟ يكشف لنا خبري يف الربامج 

التلفزيونية األمريكية عن آلية لتزييف وتشويه الواقع ال ترى إال الفوىض واالضطراب يف العامل غري 

الغريب مربزة األحداث الدرامية واملثرية للعواطف واألزمات لتزرع يف عقول مشاهدي هذه الربامج 

شعوراً بأن العامل خارج عن نطاق السيطرة وأنه ال توجد أية فرصة يف إعادة النظام إليه. هذا املنطق 

يربز بشكل واضح وبكثري من الطرق يف الربامج اإلخبارية اإليطالية أيضاً، فكيف نهرب من هذه 

.TV News that make world worse :ـ العنوان األصيل للحوار*
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املحاكاة الزائفة للعامل؟ هل نفعل ذلك من خالل مشاهدة قناة البي يب يس الربيطانية )أو من خالل 

تصفح مواقع اإلنرتنت(؟

أريد منك يف البداية أن تقدم لنا املوضوع الذي تسميه »التحيزات الرئيسة يف التلفاز« وتأثرياتها 

يف الرأي العام. أال يزال التلفاز هو الوسيلة اإلعالمية املهيمنة يف البالد ذات األنظمة الدميوقراطية؟

إن األبحاث توثق بشكل واضح أن الربامج اإلخبارية التي يبثها التلفاز ال تزال هي أهم مصادر 

الرغم من وجود  الناس عىل  بالقضايا املختلفة عند عامة  تلقي املعلومات وبناء اآلراء املتعلقة 

بأن  ما. ال شك  يوماً  الواقع  هذا  تغيري  إىل  تؤدي  قد  اإلنرتنت  املهمة يف فضاء  التطورات  بعض 

إىل  تنتبه  البلدان ال  غالبية  الناس ويف  غالبية  ولكن  املعلومات  إىل  للوصول  بديلة  قنوات  هناك 

القضايا أصالً ولذلك فهي تكتفي مبشاهدة رسيعة ملا تبثه البيئة اإلخبارية املحيطة بهم ملعرفة آخر 

التطورات واآلزمات، هذا يجعل من التلفاز أداة سياسية يف غاية األهمية يف املجتمع.

هل هذا هو الواقع يف كل مكان؟ 

البالد األوروبية  بلد إىل آخر،  التلفاز من خاللها تختلف بشكل كبري من  التي يعمل  القنوات 

وخاصة بالد شامل أوروبا لديها خدمات بث عامة قوية للغاية، وقناة البي يب يس الربيطانية هي 

النموذج الذي تتبعه يف هذا املجال. هذه مصادر مهمة لحصول بعض التنوع بي الدول، وكذلك 

فإن لدى الكثري من البالد مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وأملانيا صحف وطنية مستقلة وهي مهمة 

أيضاً يف إرساء األسس إلجراء حوارات بي النخب املثقفة فيام يتعلق بالقضايا العامة. لكن عىل 

الرغم من كل ذلك يظل التلفاز هو الوسيلة اإلعالمية األكرث أهمية ألنه يبث لنا الصور وكام نعلم 

جميعاً فإن الصورة الواحدة أهم من ألف كلمة تأيت معها.

ماذا عن التحيزات التي ذكرهتا يف كتابك؟ 

أعتقد أن النزعة السائدة بي غالبية الصحفيي التلفزيونيي هي الرتكيز عىل األحداث الدرامية 

إثارة  الناس  يراها  التي  الصور  أكرث  كلها هي  هذه  واألزمات ألن  اإلثارة  أخبار  وكذلك  واملخيفة 

للدهشة، لكن يبقى السؤال بالطبع إذا ما كان هذا سيؤدي بعامة الناس إىل الشعور بأن العامل خارج 

عن نطاق السيطرة وبأنه ليس لدينا الكثري من األمل يف إعادة النظام يف الحاالت التي تسود فيها 

الفوىض. أعتقد أن هناك أدلة تشري إىل أن هذه كلها من آثار التلفاز وبالنتيجة ففي الكثري من األحيان 

ال تجد عند الناس فهامً عميقاً للقضايا التي يشاهدونها عىل التلفاز بل ويف الكثري من األحيان يأيت 
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فهمهم للقضايا من الحكومات نفسها وخاصة حكومتهم الوطنية وبهذه الطريقة تتمكن الكثري من 

البالد من فلرتة األخبار اآلتية من حكومات البالد األخرى بطرق يف غاية األهمية، ففي الواليات 

املتحدة عىل سبيل املثال استمر سوء الفهم لواقع الحرب يف العراق حتى بعد مرور سنتي وثالث 

سنوات عىل تاريخ بدء الحرب فظل الكثري من الناس يعتقدون بوجود أسلحة دمار شامل يف العراق 

كام ظل الكثري من الناس يعتقدون بوجود عالقة بي صدام حسي وأسامة بن الدن مام أدى إىل 

هجامت ]] سبتمرب اإلرهابية يف الواليات املتحدة.

كيف يمكن هلم االستمرار يف االعتقاد بيشء تبني زيفه؟

التلفزيونية تبث هذه األخبار عىل  إن السبب يف غاية البساطة، وهو أن األخبار وخاصة األخبار 

أنها معتقدات رئيس البالد ونائب الرئيس ووزير الخارجية ووزير الدفاع وغريهم من كبار املسؤولي 

األمريكيي، لقد أساء الكثري من الناس إدراك املوقف ألن حكومتهم قادتهم إىل سوء إدراكه، اليشء 

الوحيد الذي اختلف بي شخص وآخر هو مجرد مستوى سوء اإلدراك والذي كان مرتبطاً باملصدر 

اإلخباري التلفزيوين الذي استقى منه األمريكيون معلوماتهم، فقناة فوكس نيوز )Fox News( التي 

ميتلكها السيد مردوخ تسببت بأكرب مستوى من التظليل اإلعالمي ألنها ببساطة قدمت النسبة األكرب من 

مصادر إدارة الرئيس بوش الرسمية. ما يثري االهتامم هنا هو أن بعض استطالعات الرأي يف الواليات 

املتحدة أظهرت أن الشبكات التلفزيونية األخرى تسببت بنسبة عالية من التضليل اإلعالمي مل تقل كثرياً 

عن مستوى فوكس نيوز، فقد تسببت شبكات يس يب إس )CBS( وإن يب يس )NBC( وإي يب يس 

)ABC( مبستويات عالية من التضليل اإلعالمي ألنها أيضاً قدمت مصادر حكومية يف نرشاتها اإلخبارية.

تظهر يف عملك أن معظم عمليات تشويه الحقائق ليست نتاج عقل منحرف يقرر السيطرة عىل 

الناس بل نتيجة منطق داخيل موجود يف نظام اإلعالم اإلخباري التلفزيوين. الصحافة التلفزيونية 

تتجه بشكل مستمر إىل اختيار الدراماتييك والشخيص والتجزئة للحقائق ألنها ببساطة تعمل بهذه 

الطريقة، هل هذا صحيح؟

ليس متاماً، أنا أعتقد أن هذين االعتبارين يعمالن جنباً إىل جنب، أنا أعتقد أن مسؤويل الحكومة 

لديهم مستشارون محرتفون يف مجال التواصل العام وهم يلعبون دوراً بارزاً يف تشكيل الخطابات 

العامة التي يلقيها هؤالء املسؤولون بحسب ما يفهمونه عن املعايري التي يستخدمها الصحافيون. 

هذه هي عمليات التلفيق التي ميارسها مسؤولو اإلعالم الحكوميون وتتفق هذه العمليات بشكل 

املسؤولون  يقوله  ما  يهملون  الصحافيي  أن  تكمن يف  فاملسألة ال  الصحافية،  املعايري  مع  جيد 
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الحكوميون بل إن الصحافيي يقدمون هذه األقوال متاماً كام يريد منهم املسؤولون الحكوميون. 

أعتقد أن هناك مستوى كبرياً من التالعب ولكنه تالعب بالصحافة نفسها ألن املسؤولي يعلمون 

متام العلم أن الصحافة ستوصل ما يقولونه إىل عامة الناس، فالتالعب موجود ولكنه تالعب مبنطق 

األخبار نفسه، يف الواليات املتحدة تعمل الصحافة والحكومة سوية بشكل وثيق جداً ولكن بالطبع 

مع وجود الكثري من النزاعات ألن الصحافيي ال يحبون أن يتالعب بهم أحد، أو يتحكم بهم وألن 

بدقة،  تبليغه  منهم  يريدون  ما  الصحافيون  يبلغ  مل  إذا  بالغضب  يشعرون  الحكوميي  املسؤولي 

ولذلك ال تخلو هذه العالقة من التوتر. 

حي ننتقل من املستوى القومي إىل املستوى العاملي فهناك فرق كبري ألنه وعىل املستوى 

القومي والوطني لديك حكومة كام أن لديك مصالح اقتصادية كبرية يفرتض أنها هي التي تتحكم 

بأجندة األخبار وتحدد ماهيتها، ولكن إذا انتقلنا إىل املستوى الدويل ال توجد قوة واحدة متفردة 

الواليات املتحدة.  تعتمد عىل  الجزيرة مثالً ال  فقناة  البث اإلخباري يف كل مكان،  تحدد شكل 

عىل الرغم من أن النرشات اإلخبارية الوطنية تعتمد عىل قوى أخرى إال أنه ليس لدينا قوة واحدة 

متفردة قادرة عىل تحديد كيف ستكون النزعة العامة يف األخبار، يف هذه الحالة التي تسيطر عليها 

قوة واحدة لدينا بعض النزعات الواضحة التي تعتمد عىل منطق الوسط اإلعالمي نفسه ألن اختيار 

األخبار يتم من خالل مدى القدرة عىل وضع العالقات الدولية يف إطار مرسحي درامي وإذا عدنا 

التعامل هذه هو أن صورة »اآلخر«  به طريقة  الذي تتسبب  الرئيس  إىل موضوع بحثنا فإن الرضر 

ستعرض بطريقة تزيد من راديكالية هذه العالقات الدولية وبالتايل تعرضها إىل الخطر.

األزمات وتركز عىل  مهنة تحركها  الصحافة  أن  ما وأكرر  األمر صحيح إىل حد  أن هذا  أعتقد 

صور يف غاية الشخصية واإلثارة ولكن من ناحية أخرى فإن أحداثاً كالحرب عىل العراق يصعب 

متثيلها عىل أنها ليست خطرية وعىل أنها هجوم أحادي الجانب عىل شعب مل يقم بدعوة الواليات 

املتحدة إىل غزوه. من الصعب أن نجد التوازن املناسب فيام يتعلق بالكيفية التي ينبغي متثل هذه 

األحداث بها، من األشياء التي وجدناها يف دراسة هذه الحرب واألحداث املتعلقة بها كأحداث 

الواليات  الدول املختلفة تصور هذه األحداث بطرق مختلفة، فنجد أن  أبو غريب هو أن  سجن 

املتحدة متيل إىل تصوير الخط الذي تتوجه إليه واشنطن بشكل وثيق ودقيق فمثالً مل تتم اإلشارة 

إىل أحداث سجن أبو غريب عىل أنها حوادث تعذيب إال منذ زمن قريب أما قبل ذلك فكان يشار 

إليها عىل أنها أحداث فردية معزولة قام بها جنود مل يتلقوا تدريباً جيداً. بينام يف أوروبا ومنذ بداية 

األحداث – ومن املثري لإلهتامم اإلشارة إىل أن هذا ينطبق عىل الدول األوروبية التي مل يتم فيها 
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تقييد الرأي العام تجاه الحرب عىل الرغم من متاهيها الثقايف والحضاري مع الواليات املتحدة 

املنعزلة  الفردية  والتجاوزات  املمنهج  التعذيب  بي  التمييز  تجاه  األكرب  التوازن  من  نوعاً  نجد   –

تجاه السجناء كام هي الحال يف الصحافة الربيطانية أو حتى نجد استخداماً أقوى لكلامت مثل 

»تعذيب« كام هي الحال يف الصحافتي اإليطالية واإلسبانية، وهكذا فهناك اختالف بي الدول، 

وكذلك وبالطبع فإن قناة الجزيرة التي متثل إىل حد ما املجتمعات اإلسالمية يف العامل أو عىل 

األقل تعترب نفسها أنها تخاطب هذه املجتمعات كالجمهور الذي تستهدفه كانت مساحة الحديث 

»الفالتر«  تأخذ صبغة هذه  دامئاً  الحقيقة  فإن  نرى  بكثري. ولذلك وكام  أكرب  »التعذيب«  فيها عن 

الثقافية باإلضافة إىل األنواع املختلفة من طرق التعامل العامة والسياسية، ولكن بشكل عام هناك 

الكثري من التوجه إىل صنع اإلثارة يف األخبار ولكن من غري الواضح بالنسبة يل كيف سيكون شكل 

أي نظام إخباري آخر قادر عىل أن يجتذب الناس ملشاهدته.

ال ميكن ألحد أن يدعي أن لديه الخربة الكافية ليخربنا عن ماهية صورة الواليات املتحدة يف 

العامل من الصي إىل الهند إىل اليابان إىل ماليزيا إىل اإلمارات العربية املتحدة، ولكن ميكننا أن 

نحاول أن نستجمع هذه الصورة من تجارب الشعوب املختلفة. يف الواليات املتحدة نفسها يسهل 

العامل  أما يف  الواليات املتحدة  العريب يف  العامل  مثلك عن كيفية متثيل  أن نسأل شخصاً  علينا 

الغريب وحتى يف أوروبا األقرب جغرافياً إىل بالد عربية مثل مرص وليبيا فليس لدينا أدىن فكرة يف 

النرشات اإلخبارية والتلفزيونية عن ماهية املعايري الطبيعية يف مرص أو ليبيا – وهي بالد ضخمة 

وإن كانت ليس لها عالقة مبارشة يف الصدام الحايل بي الغرب والرشق – ولكن من الصعب أن 

نكون فكرة ولو صغرية عن ثقافتهم وحضارتهم واملعايري الطبيعية لديهم من خالل وجهات النظر 

التي تبثها األخبار التلفزيونية.

أنا أعتقد أن من املمكن التوصل إىل تحسن كبري يف الطرق التي تغطي بها معظم الدول أخبار 

األزمات الدولية ولكن هناك أيضاً سمة عامة يف الكثري من البلدان وهي أنها ترى األشياء من خالل 

نظام محدد من القيم، باإلضافة إىل ذلك فهناك سمة موجودة يف بعض البالد وهي أنها ترى األشياء 

من خالل منظار سيطرة الدولة وهذا يصعب تغيريه من دون تغيري الدولة التي تتحكم باألخبار، أضف 

إىل ذلك أن هذه أحداث مهمة يتخللها الكثري من املعاناة اإلنسانية. أعتقد أننا إذا طلبنا من األخبار 

أن تصبح أكرث تأنياً عىل أساس سياسة إعالمية أكرث عمقاً وتفهامً تجاه مسائل كهذه سيكون هذا طلباً 

ال ميكن تحقيقه وخاصة يف الواليات املتحدة حيث ال يبدو أن الحكومة نفسها تتأىن يف سياساتها 

ولذلك ال يشعر املتابع أن هناك أي حقيقة أعمق مام نراه وراء األخبار التي ال تذاع إىل الناس. إن 
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الحقيقة األعمق خلف األخبار يف الواليات املتحدة هي بكل تأكيد الرأي العام العاملي والذي ال 

متثله املؤسسات اإلعالمية األمريكية بشكل جيد للشعب األمرييك، وهكذا نرى بأن مثة طرقاً ميكن 

فيها لكل األنظمة اإلخبارية أن تحاول أن تضع جهودها الصحافية ضمن السياق اإلقليمي والعاملي 

األكرب من خالل معالجة أسئلة مثل: ماذا تقول الدول األخرى عن هذه القضية؟ ما الذي تفعله بالنسبة 

لهذه القضية؟ هل مبادرة هذه البالد السلمية هي ما علينا دعمه أو ال؟ أسئلة من هذا القبيل ستكون 

مفيدة يف الصحافة يف غالبية البالد ألن غالبية الدول متيل إىل النظر إىل العامل من خالل أعينها 

الخاصة فقط. سارت الكثري من الدول األوروبية الصغرية وبكل تأكيد حركة اإلتحاد األورويب باتجاه 

بعي  املحتملة  املشرتكة  واملبادرات  املشرتكة  الفعل  ردود  توجه ألخذ  نشوء  وإىل  آفاقها  توسيع 

االعتبار، فمثالً أدى عمل االتحاد األورويب ككيان سيايس موحد فيام يتعلق مع إيران إىل تطور مثري 

لالهتامم وقد غري بكل تأكيد طبيعة األخبار الوطنية عن هذا الجانب من الرشق األوسط.

هل توجد أي نقطة معينة يجب تصحيحها يف األجندة العامة عىل صعيد وطني أو عىل األقل هل 

ميكن تصحيح األرضار الواقعة بسبب تجزئة الصور املبنية حرصياً عىل العنف؟ لنأخذ أثر الرسوم 

الدامناركية املسيئة يف أوروبا حيث أدت إىل هجامت عنيفة قام بها بضعة مئات من األشخاص 

عىل السفارات والقنصليات األوروربية، لقد تم تكرار هذه األخبار مرة تلو مرة بشكل أظهر ملن 

تابعها وكأن هذه الدول التي جرت فيها الهجامت متورطة بكامل تعداد سكانها يف هذه الهجامت 

مع أنها تشبه حاالت كثرية من الشغب التي نراها يف مدن العامل الغريب والتي ال يتورط فيها إال 

بضع مئات من األشخاص أيضاً بينام يستمر ماليي من األشخاص اآلخرين يف حياتهم الطبيعية 

من دون أن يتأثروا أو يتورطوا يف هذه األحداث. لذلك يصعب تبيان أن الهجامت التي جرت عىل 

القنصليات اإليطالية مل يقم بها كل الليبيي بل بضعة مئات من األوالد ولكن يسهل تبيان أمر كهذا 

يف »الواقع« الذي نعيشه نحن حيث األمور أقرب إىل أنفسنا وحيث نجد التفرقة بي بضع مئات من 

مفتعيل الشغب وبي مليون منهم أسهل، ولكن هذه التفرقة أصعب بكثري حي نتحدث عن بالد ال 

يسهل عىل الواحد منا رؤيتها أو فهم ما يجري فيها مثل ليبيا أو مرص. 

أعتقد أن هذا هو الصحيح ولكن ليس من الواضح كيف ميكن لنا تغيري أنظمة بث األخبار، رمبا 

تكون اإلمكانية األرجح هي أال نقيض الكثري من الوقت يف التفكري يف تغيري أنظمة إخبارية عىل 

األرجح لن تتغري وإذا تغريت فعىل األرجح أيضاً أنها لن تتغري إىل األفضل بل أن نفكر يف صنع 

القضايا  إليها ورؤية  الدخول  يتمكن املواطنون من  مواقع وخدمات جذابة عىل اإلنرتنت بحيث 

عىل أسس أفضل، وعىل الرغم من أن هذا يخلق مشكلة ألولئك الذين ال يقدرون عىل الوصول 
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إىل اإلنرتنت إال أن هذا يجب أن يصبح غاية لنا. 

إذن فهناك بديل ولكنه ال يكمن يف محاولة تغيري منطق الشبكات اإلخبارية؟

أنا أعتقد أن الشبكات اإلخبارية حول العامل تواجه معضلة مثرية لالهتامم إذ إن الناس بشكل 

عام بدؤوا يفقدون االهتامم مبشاهدتها. كنت أعتقد أن هذا سيؤدي إىل جهود أشد دراماتيكية لتغيري 

أساليب الصحافة ولكن عىل ما يبدو هذا مل يحصل. أعتقد شخصياً أنه يجب دعوة الصحافيي إىل 

حوار عىل مستوى وطني حول مستقبل املنتج الذي يقدمونه ومستقبل حرفتهم، لكن هناك بعض 

أداًة للمواطن بدالً من أن تكون  الجهود املهمة فالبي يب يس مثالً تحاول أن تعيد تقديم نفسها 

تقنيات  أنواع مختلفة من  التلفزيونية مع  إليه كام أن دمج األخبار  بالنسبة  مجرد مصدر معلومات 

املواطني  بي  التواصل  من  املزيد  فيها  نجد  نقطة  إىل  املطاف  نهاية  يف  بنا  يصل  قد  اإلنرتنت 

واملزيد من التأين يف تناقل األخبار. رمبا حتى نصل إىل يوم يقوم فيه املواطنون بتشكيل أجندة 

األخبار والطريقة التي تتم فيها تغطية األخبار. ما يدفع أمناط التغطية الحالية هو التسويق وطريقة 

تفكري يف غاية السوء فيام يتعلق بأثر األخبار يف الناس. 

محاورات


