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ثقافة وناس

ميديا

الزمن الرقمي لم يعد بإمكان أحد التغاضي
عن أهمية مواقع التواصل االجتماعي في صناعة
األخبار ،األمر الذي دفع مؤسسات إعالمية مرئية ّ
عدة إلى
تخصيصها ّ
بحيز واسع ،ودمجها في أسلوب عملها .كما
في العالم ،كذلك في لبنان ،حيث تولي المحطات الثالث
الرئيسية أهمية واضحة لما يجري في العالم االفتراضي،
وإن بطرق ومساحات متفاوتة

نشرات األخبار
المحلية...
كيف تتعاطى
مع السوشال
ميديا؟
نادين كنعان
الـ ـتـ ـط ـ ّـورات ف ــي ع ــال ــم ال ـت ــواص ــل الـتــي
فــرض ـت ـهــا الـ ـث ــورة الــرق ـم ـيــة وان ـت ـشــار
مـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي،
أحــدثــت تـغـ ّـيــرات جوهرية فــي املشهد
ّ
اإلعــامــي التقليدي .مخطئ مــن يظن
ّ
أن الصحافة الورقية وحــدهــا تعاني
وتبحث عن حلول مهنية لالستمرار.
ً
ف ــاإلع ــام امل ــرئ ــي م ـثــا راح مـنــذ فـتــرة
طــويـلــة يـجــري تـعــديــات عـلــى طريقة
ّ
ّ
التجدد واملضي في
عمله ،تمكنه من
امل ـنــاف ـســة ،مـعـتـمـدًا بـنـحــو كـبـيــر على
الـ ـس ــوش ــال م ـي ــدي ــا الـ ـت ــي اس ـت ـحــالــت
بغمضة عني مصدرًا أساسيًا لألخبار
واملعلومات ،رغم كل اإلشكاليات التي
ت ــراف ــق ه ــذا امل ــوض ــوع ،وع ـلــى رأسـهــا
املعلومات الكاذبة.
ل ـب ـنــان ـيــا ،ن ــاح ــظ م ـن ــذ ف ـت ــرة طــويـلــة
االهتمام املتزايد للمحطات بما يجري
فــي الفضاء االفـتــراضــي .وفيما يعمد
عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـب ــرام ــج إلـ ــى إشـ ــراك
املشاهدين في الحلقات عبر التعليقات
واألفـكــار والـصــور والفيديوات ،باتت
نشرات األخبار تحجز مساحة ثابتة
ّ
للتطورات الحاصلة في عالم الترندات
والـهــاشـتــاغــات .وه ــذا مــا يـحــدث على
ال ـق ـن ــوات الـلـبـنــانـيــة األس ــاس ـي ــة الـتــي
تنحصر بينها املـنــافـســة« :املــؤسـســة
الـلـبـنــانـيــة ل ــإرس ــال» ،و«ال ـج ــدي ــد» ،و
 .mtvفكيف تتعامل هــذه املؤسسات
مع هذا الواقع الجديد؟
ف ــي ّ
األول م ــن آذار (مـ ـ ـ ــارس) ،2015
ّ
أطـلـقــت «ق ـنــاة املـ ــر» ف ـقــرة Connected
ال ـتــي ال تــزيــد مـ ّـدت ـهــا ع ـلــى دقـيـقـتــن،
ّ
ويقدمها جيري غــزال وزينة الزغبي،
اللذان يتميزان بالحيوية والدينامية
والـطـبـيـعـيــة امل ـتــوائ ـمــة مــع املـضـمــون.
يوميًا ،تأخذ الفقرة التي ّ
يعدها جان
ّ
ن ــخــول امل ـشــاهــد ف ــي جــولــة عـلــى أب ــرز
ال ـت ـط ـ ّـورات ال ـتــي شـغـلــت ال ـعــالــم على
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي خــال
الساعات الـ  24املاضية.
ّ
في اتصال مع «األخبار» ،يؤكد نخول
ّ ّ
أن جـ ــل اه ـت ـم ــام ــه ي ـص ـ ّـب ف ــي ت ــزوي ــد
الناس باألخبار «التي شغلت العالم
ّ
حـقــا .هـكــذا ،يتمكن األشـخــاص الذين
ّ
لم تتسن لهم متابعة األحداث الجارية
مـ ــن االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ـي ـه ــا» .ال ـ ـشـ ــاب الـ ــذي
ّ
يتولى  Connectedمن األلف إلى الياء
(اختيار املـحــاور وإع ــداد النصوص)،

ّ
ّ
ّ
التوجه
يوضح أنه بما أن الهدف هو
إلـ ـ ـ ــى «أوس ـ ـ ـ ـ ــع ش ــريـ ـح ــة م ـم ـك ـن ــة مــن
اللبنانيني ،نعتمد اللهجة البيضاء
وال ـس ـه ـل ــة ،مـ ـح ــاول ــن االبـ ـتـ ـع ــاد ق ــدر
اإلم ـكــان عــن املصطلحات األجنبية».
أمــا على صعيد املواضيع ،فـ «نواكب
ال ـح ــدث ،س ــواء ك ــان عــاملـيــا أو محليًا.
أي األخ ـ ـبـ ــار ال ـت ــي ت ـف ــرض ن ـ ّف ـس ـهــا».
هـ ـن ــا ،تـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ـ ـ ــه رغ ــم
ه ــذه املـ ـح ــاوالت ال ـتــي ت ـبــدو واضـحــة
فــي الـفـتــرة األخ ـي ــرة ،ال ي ــزال كـثـيــرون
يعتبرون ّأن هــذه الـفـقــرة تـتـ ّ
ـوجــه إلى
ّ
ـاص مــن مـسـتــوى ثـقــافــي مـعــن.
أش ـخـ ّ
جان نخول الذي يبدو راضيًا عن أداء
ّ
فريقهّ ،
ّ
«توجهات
يشدد على أن هناك
ّ
ع ـ ّـدة ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ،وكــل ـهــا جــائــزة،
ليس بــالـضــرورة أن يكون مــا أعتمده
ّ
هو الصحيح حـصـرًا» ،مشيرًا إلــى أن
ّ
عمله فــي هــذا املـجــال يتطلب «الكثير
م ــن ال ـج ـه ــد وامل ــواكـ ـب ــة .أع ـي ــد تـعـبـئــة
بطارية هاتفي النقال أربــع مـ ّـرات في
ال ـي ــوم ع ـلــى األق ـ ــل .ب ـب ـســاطــة ،تصبح
امل ـس ــأل ــة أش ـب ــه ب ــأس ـل ــوب حـ ـي ــاة» .وال
ّ
ش ـ ـ ّـك ف ــي أن ع ـم ــل ج ـ ــان ف ــي األخـ ـب ــار
وال ـ ـبـ ــرامـ ــج فـ ــي  mtvيـ ـس ــاع ــده عـلــى
تحديد األولــويــات وانـتـقــاء املواضيع
«ال ـط ــازج ــة» وال ـتــدق ـيــق ف ـ ّـي صـ ّـحـتـهــا.
والــافــت فــي  Connectedأنـهــا تعتمد
ع ـل ــى الـ ــرسـ ــوم ال ـب ـي ــان ـي ــة ،وال سـ ّـيـمــا
ع ـن ــد الـ ـح ــدي ــث عـ ــن األرقـ ـ ـ ـ ــام وإج ـ ـ ــراء
مـقــارنــات بــن التطبيقات أو األلـعــاب
اإللكترونية أو الشركات وغيرها .كل
ّ
ه ــذه ال ـع ـنــاصــر ت ـشــكـ ّـل ع ــوام ــل جــذب
للمشاهد ،وال ّ
سيما أنــه في آخــر يوم
من كل شهر ،تعرض الفقرة إحصاءات
ّ
م ــن «غ ــوغ ــل» تـتـعــلــق بــأكـثــر الـكـلـمــات
ب ـح ـثــا ع ـبــر مـ ـح ـ ّـرك هـ ــذه ال ـش ــرك ــة في
لبنان ،ومن «يوتيوب» حول األغنيات
األكثر استماعًا على الصعيد املحلي.
ه ــذه الـتـجــربــة الـنــاجـحــة نـسـبـيــا ،وإن
كــانــت ال تخلو مــن الـهـفــوات ،تقابلها
 Trendsع ـلــى «الـ ـج ــدي ــد» .تــزام ـنــا مع
إطالق نشرة األخبار املسائية بشكلها
الـجــديــد الـعــام املــاضــي ،شهدنا عــودة
هذه الفقرة التي كان ّ
يقدمها إبراهيم
دس ـ ــوق ـ ــي سـ ــاب ـ ـقـ ــا ،لـ ـك ــن م ـ ــع إدخ ـ ـ ــال
تـغـيـيــرات لـنــاحـيــة الـشـكــل واملـحـتــوى.
م ــن دون أن ت ـت ـعـ ّـدى مـ ّـدت ـهــا الــدقــائــق
األربـ ــع ،تـتـنــاوب س ــراة صــالـحــة ونــور
صــومــا ومـيـشــا جــاويــش عـلــى تقديم
 .Trendsل ـك ــن خ ــاف ــا ملـ ــا يـ ـج ــري فــي

ّ
 ،mtvت ـت ــول ــى ك ــل م ــن هـ ــذه ال ـشــابــات
ّ
إعداد الفقرة التي ستقدمها بنفسها،
بــالـتـشــاور مــع مـنـتــج ن ـشــرة األخ ـبــار،
وهــو ما يشرح ّربما التفاوت الظاهر
فــي املـسـتــوى بــن ي ــوم وآخ ــر ،فــي ظل
«االس ـت ـس ـهــال» فــي اإلع ـ ــداد واالت ـجــاه
نحو «الشعبوية» ،من دون أن ننسى
ت ـنــاول أخ ـبــار تـعــود إل ــى ّأي ــام مضت.
رنيم بو خزام

جيري
غزال
وزينة
الزغبي

وق ــد يـصــل األمـ ــر ف ــي بـعــض األح ـيــان
ّ
إل ــى ح ــد ق ـ ــراءات تـعـلـيـقــات ال تـشــكــل
إضافة إلى املوضوع ،ال بل تكون غير
مناسبة في أحيان كثيرة.
فكيف ُينتقى امل ـح ــاور؟ «اس ــم الفقرة
يحكم أسلوب االنتقاء» ،تقول صالحة
ف ــي ات ـص ــال م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ،وت ـتــابــع:
«ع ـل ـي ـن ــا َأن ن ــرص ــد أكـ ـث ــر امل ــواض ـي ــع
ُ
الـتــي تـنــاقــش عـلــى الـســوشــال ميديا،
ّ
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرق إل ـ ـ ــى أخـ ـب ــار
متعلقة بالتكنولوجيا والتطبيقات،
وبــال ـف ـيــديــوات ال ـتــي حـقـقــت ان ـت ـشــارًا
واسعًا».
ال تنفي س ــارات أن يـ ّكــون غـيــاب معد
واحـ ـ ــد ل ـل ـن ـش ــرة يـ ــؤثـ ــر فـ ــي ال ـح ـف ــاظ
ع ـلــى م ـس ـتــوى واح ـ ــد م ـع ـظــم ال ــوق ــت،
ف ـ ـ «امل ــواضـ ـي ــع وأسـ ـل ــوب مـعــالـجـتـهــا

فقرة على  mtvو«الجديد»،
في مقابل نشرة على lbci

سارات صالحة

تـخـتـلــف م ــن صـبـيــة إل ــى أخـ ــرى وفـقــا
اله ـت ـم ــام ـه ــا وتـ ـق ــدي ــره ــا ووقـ ـتـ ـه ــا»،
ّ
م ـ ـشـ ــددة فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ع ـل ــى أن
«جـ ـمـ ـيـ ـعـ ـن ــا ن ـ ـبـ ــذل م ـ ـج ـ ـهـ ــودًا ك ـب ـي ـرًا
ملـ ـ ّـواك ـ ـبـ ــة ك ـ ــل م ـ ــا يـ ـ ـج ـ ــري ،م ـ ــع ال ـع ـل ــم
بــأنـنـ ّـا لـسـنــا مـتـفــرغــات ل ـهــذا الـعـمــل».
وتتمنى صالحة أن تأخذ هذه الفقرة
مـ ـس ــاح ــة أكـ ـب ــر فـ ــي امل ـس ـت ـق ـب ــل ،لـكــي
ي ـصــار إل ــى «م ـنــاق ـشــة م ـســائــل أخ ــرى
ً
م ـث ــا أو االس ـت ـف ــاض ــة ف ــي الـتـغـطـيــة.
قـ ـ ــد ال يـ ـ ـ ــرى ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة فــي
ّ
وجـ ــود ف ـق ــرات ك ـه ــذه ،بــذري ـعــة أن كل
يستخدمون مــواقــع التواصل
الـنــاس
ّ
االجـتـمــاعــي ،لكنني ال أواف ــق إطــاقــا.
ّ
سنقدمها،
الناس ينتظرون املواد التي
خ ـص ــوص ــا إذا ك ــان ــوا م ـه ـت ـمــن ب ـهــا.
ً
فضال عن املواطنني الذين يتواصلون
ّ
معنا إلطــاعـنــا عـلــى قـضــايــا معينة.
التفاعل مع هؤالء ضروري جدًا».
ف ــي امل ـقــابــل ،ي ـبــدو األم ــر عـلــى شــاشــة
«امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ل ـ ــإرس ـ ــال»
مختلفًا إل ــى حــد بـعـيــد .فـهــي املحطة
ّ
تخص مواقع
املحلية الــوحـيــدة التي
الـتــواصــل االجتماعي بنشرة «كاملة
ُ
متكاملة» تعرض مكان نشرة األخبار
ّ
الـلـيـلـيــة .فــي تـشــريــن األول (أك ـتــوبــر)
 ،2016أبـ ـص ــر ه ـ ــذا املـ ـ ـش ـ ــروع ال ـن ــور
ت ـحــت عـ ـن ــوان «األخ ـ ـبـ ــار م ــن ع ـن ــدك»،

ويـهــدف بالدرجة األول ــى إلــى تسليط
ال ـضــوء عـلــى أكـثــر األخ ـبــار الـتــي ّ
تهم
ال ـ ـنـ ــاس وتـ ـل ــك الـ ـت ــي ت ـف ــاع ـل ــوا مـعـهــا
خ ـ ــال ال ـ ـيـ ــوم ،م ــع م ـح ــاول ــة ال ـغ ــوص
ف ـي ـهــا .ب ــداي ــةُ ،ول ـ ــدت ه ــذه ال ـف ـكــرة من
ّ
منطلق أن مواقع التواصل االجتماعي
«ص ـ ــارت رك ـنــا أســاس ـيــا ف ــي أي غــرفــة
أخـبــار تحترم نفسها .فحتى نشرات
األخـبــار التقليدية تعتمد عليها إلى
ً
ّ
ٍّ
حد بعيد .فضال عن أن الناس وطريقة
ّ
تفاعلهم مع النبأ والـتـطــورات أمسوا
ج ــزءًا م ــن صـنــاعـتــه وال ـت ـعــامــل مـعــه».
ه ــذا مــا تــؤكــده املــديــرة التنفيذية في
 ،lbciالرا زل ـعــوم لـ
قـســم األخ ـب ــار فــي
ّ
«األخـ ـب ــار» .وتــوضــح أن ــه فـيـمــا تكون
ّ
«التطورات املحلية ،تفرض
األولوية لـ
الكثير من األحداث الخارجية نفسها،
ّ
التطرق إليها
فيصبح من الـضــروري
وطــري ـقــة تـعــاطــي ال ـن ــاس م ـع ـهــا» .في
كــل ليلة ،يطل علينا واحــد مــن أربعة
أسماء ،هي :رنيم بو خزام ،ونور نصر
الله ،وصبحية ّ
نجار ،ومالك الشريف.
وإلى جانب تقديم النشرة ،تقع عليهم
مـهـ ّـمــة اخ ـت ـيــار املــواض ـيــع وإ ّع ــداده ــا.
يأتي ذلك بعد عملية بحث مكثفة تبدأ
منذ الساعة الثالثة بعد الظهر ،تحت
إشـ ــراف مـنـتــج ال ـن ـشــرة ،ضـمــن أج ــواء
تبدو أقرب إلى العمل الجماعي.
ّ
ولـ ـع ــل أكـ ـث ــر م ــا ي ـم ـ ّـي ــز «األخـ ـ ـب ـ ــار مــن
ُ
عـ ـن ــدك» ه ــو ال ـه ــاش ـت ــاغ ال ـ ــذي يـطـلــق
يــوم ـيــا ع ـنــد ال ـس ــاع ــة ال ـخــام ـســة بعد
الظهر عبر السوشال ميديا ،واملرتبط
بالحدث األكثر أهمية في هذا النهار،
ل ـي ـت ـم ـك ــن امل ـ ـشـ ــاهـ ــدون مـ ــن م ـش ــارك ــة
آرائ ـ ـهـ ــم عـ ـب ــره ،ق ـب ــل أن ت ـج ــد الـكـثـيــر
منها طريقها إلــى الشاشة الصغيرة.
ّ
مــع العلم ب ــأن الـهــاشـتــاغ ُيـخـتــار بعد
مناقشات خالل اجتماع التحرير« .ال
يهمنا تقديم األخبار كما هيّ ،
نجرب
إع ـط ــاء ه ــا أبـ ـع ــادًا وخ ـل ـف ـيــة .وإش ـ ــراك
الـ ـ ـن ـ ــاس ف ـ ــي الـ ـنـ ـش ــرة أح ـ ــد أه ــدافـ ـن ــا
الــرئـيـسـيــة ،عـلــى صـعـيــد االق ـتــراحــات
كــذلــك .نريد لصوت هــؤالء أن يصل»،
تقول زلعوم ،وتضيف« ّ :بلغنا مرادنا
بـنـسـبــة ك ـب ـيــرة ،غ ـيــر أن ـن ــا نــرمــي إلــى
تفاعل أكثر وأكثر مع الناس».
مــا نشاهده على بعض تلفزيوناتنا
ّ
جيد ويستحق اإلض ــاءة ،فهل تنجح
هـ ــذه امل ــؤس ـس ــات ف ــي ت ـطــويــر أدائ ـه ــا
على هذا الصعيد ليصبح أكثر تأثيرًا
وعمقًا؟

