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كر وتقدير 
ُ
 ش

وع   مشر من  جزء  التقرير  )#هذا  وس_كورونا  #حقائق_فبر جائحة  (CoronavirusFactsاليونسكو  وع  مشر ي 
ف  المغلوطة"  المعلومات  "آفة  يتناول  الذي   ،

وس كورونا المستجد )كوفيد ي أفريقيا. أصبح هذان المصدران ممكنير  بفضل دعم االتحاد  19-فبر
( ويرافقه دليل السالمة للصحفيير  الذين يغطون األوبئة ف 

ي وبرنامج   اليونسكو متعدد الجهات المانحة بشأن حرية التعببر لدى الصحفيير  وسالمتهم. األورونر

 

الد سوي    ح وضياء  بن  الدين  عز  أجرى  أفريقيا.  من  مناطق مختلفة  ي 
ف  الباحثير   من  العديد  لوال مدخالت  التقرير  هذا  إعداد  الممكن  من  يكن  بورزق  لم  ين 

فرا أجرى  أفريقيا.  وغرب  وسط  ي 
ف  الفرنسية  باللغة  المقابالت  نيبامبا  نامويزي  دوس  أجرى  أفريقيا.  شمال  ي 

ف  العربية  باللغة  نسيس كوكوتسي المقابالت 

إين من  أجرى كل  أفريقيا.  ق  ي شر
ف  ية  اإلنجلبر  باللغة  المقابالت  أوور  سينثيا  وأجرت  أفريقيا،  ووسط  غرب  ي 

ف  ية  اإلنجلبر  باللغة  وبريندا  المقابالت  سكوسانا  ا 

ي وسط أفريق
ي جنوب أفريقيا، بينما أجرى زولو مقابالت إضافية ف 

ية ف   يا. نغالزي زولو المقابالت باللغة اإلنجلبر 

 

الدين بن   الحالة اآلخرون عز  البلدان، وكان مؤلفو دراسات  ي مختلف 
جِريت ف 

ُ
أ ي 
الن  المقابالت  ي موىس دراسات حالة بناًء عىل 

سوي    ح، وسينثيا  كتبت ميلين 

ي الم
، وإينا سكوسانا. ُمرفق مزيد من التفاصيل عن المساهمير  البارزين ف  لت بوال فراي، المديرة  أوور، ودوس نامويزي نيبامبا، وفرانسيس كوكوتسي

ّ
وع. عد شر

 ، وساندرا روبرتس دراسات الحالة. fraycollegeالتنفيذية لمؤسسة 

 

وع وهما كريس كابواتو وجوفيال رانتاو من منتدى الُمحر  ي المشر
ف  اف مشر  رين األفارقة. حللت المقابالت د. ساندرا روبرتس المقابالت وكتبت التقرير بإشر

 

ه إعداد  الممكن  من  يكن  والصعوبات  لم  التحديات  لمشاركتهم  ا 
ً
جد ممتنون  ونحن  البلدان،  مختلف  من  واإلعالميير   الصحفيير   مشاركة  لوال  التقرير  ذا 

 باإلضافة إل الدروس المستفادة من الجائحة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
#( وس_كورونا  "#حقائق_فير اليونسكو  وع  مشر من  الُمقدم  المالي  بالدعم  الورقة  هذه  المعلومات (CoronavirusFactsصدرت  "آفة  تناول   ،

وس كورونا المستجد )كوفيد ي الُمقدم من برنامج اليونسكو  19-المغلوطة" بشأن جائحة فير
 
، ومن خالل الدعم اإلضاف ي (" بتمويل من االتحاد األوروب 

ذه الوثيقة، وال تعكس هذه  متعدد الجهات المانحة بشأن حرية التعبير لدى الصحفيير  وسالمتهم. يتحمل المؤلفون وحدهم مسؤولية محتويات ه

ي أو اليونسكو ورة وجهات نظر االتحاد األوروب 
 الوثيقة بالض 

 

 ة© منتدى الُمحررين األفارق
 

 :  يرجر توثيق التقرير عىل النحو التالي

 

وس كورونا الُمستجد )كوفيد2022روبرتس، سارة ) ي أفريقيا. منتدى الُمحررين األفارقة.  ( عىل الصحفيير   19-(. اإلبالغ عن ُبعد: أثر جائحة فبر
والصحافة ف 

 حسب نظام التوثيق الُمحدد. 
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 موجز تنفيذي
 

أف ق ووسط  : شمال وجنوب وغرب وشر أفريقيا وهي ي 
أفريقية من خمس مناطق ف  ي ستة عشر دولة 

جِرَيت ف 
ُ
أ التقرير حصيلة دراسة نوعية  ريقيا.  يمثل هذا 

ال االتجاهات  إل  الدراسة  لتحليل  استندت  وخضعت  المختارة  البلدان  ي 
ف  المقابالت  جِرَيت 

ُ
وأ البحث.  عنها  ي كشف 

الن  اإلعالم  وسائل  ي 
ف  السائدة  دولية 

ي العينة. 
ي المشهد اإلعالمي المتنوع المتمثل ف 

كة ف   موضوعي الكتشاف الموضوعات المشب 

 

ي صعوبة اإلبالغ وتق
كة لدى جميع المشاركير  تقريًبا ف 

ي الميدان تتمثل التجربة المشب 
ومن هنا جاء اسم التقرير وصعوبة الوصول إل المصادر،  -ديم التقارير ف 

األخبار.   المصادر والتحقق من  للحصول عىل  الصحفيير   إحباط محاوالت  ي 
ف  تسببت  قيود مالية ورسمية  الجائحة. كانت هناك  بداية  ي 

ف  تكن  ال سيما  لم 

الذي الوحيد  اإلحباط  المصادر هي  الحصول عىل  ي   صعوبة 
الن  المختلفة  الضغوطات  بالتفصيل  تقريًبا  الواقع ذكر كل شخص  ي 

ف  بل  الصحفيون،  به  شعر 

ايد المستمر النعدام ا ين، كان الب   ألمن المالي هو الخوف الذي تسببت بها الجائحة. وكان الخوف من العدوى وانتقالها إل األحباء أمًرا مستمًرا. وبالنسبة للكثبر

أمر واجهه   ي  هم، وهو  ها وعدم  يعب  أو تأخبر أو لخفض رواتبهم  الكثبر منهم لفقدان وظائفهم  المقابالت. وقد تعرض  ي 
الذين شاركوا ف  العديد من األشخاص 

 كفاية البدالت لتكاليف العمل. 

 

بعض   ي 
وف  النفسية،  أو  المالية  الناحية  من  ال  متاح،  رسمي  مؤسسي  دعم  أي   

ً
عادة هناك  يكن  لم  ها،  وغبر الضغوط  هذه  أو  مع  التفهم  من  القليل  األحيان 

ي شكل األصدقاء والزمالء والعالقات داخل المجتمعات. 
 التعاطف. واضطر الصحفيون لالعتماد عىل مصادر أخرى للدعم ف 

 

ي الحركة  
ي واجهها الصحفيون األفراد عىل القطاع ككل وقدرتهم عىل إيصال المعلومات. تمثلت العوائق ف 

ورة من  أثرت الصعوبات الن  هيب، مما حد بالض  والب 

ي الوقت نفسه، تغلغلت المعلومات المضللة  
ي بعض الحاالت، كانت هناك رقابة. وف 

ي يمكن نقلها من خالل المحتوى. فف 
ي وسائل األصوات والتجارب الن 

ف 

. ومع إغالق المنافذ، كان هناك عدد أقل م ي المحتوى. ومع اإلعالم اإلخبارية وإل حد كببر وسائل التواصل االجتماعي
ن مالك وسائط اإلعالم وتنوع أقل ف 

ي أثبتت أو يمكن أن تثبت أنها  
ة نتيجة للجائحة، والن  ا مناهج جديدة لتوزي    ع المحتوى اإلخباري والممارسات المتغبر

ً
أكبر فعالية، مثل  ذلك، كانت هناك أيض

نت.   التحقق من الحقائق واالجتماعات عبر اإلنب 
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 . مقدمة1
 

عَرف
ُ
الديمقراطيات    ت بفضل  وتنوعها  ائها  ببر األفريقية  اإلعالمية  البيئة 

تبة عليها، إل جانب بعض  ر السياسات اإلعالمية الصلبة المب 
ُ
ط
ُ
القوية وأ

ا وبيئات وسائل اإلعالم األقل حرية. كانت عمليات  
ً
البلدان األكبر استبداد

من   الحد  بهدف  ت 
َ
ِرض

ُ
ف ي 

الن  األخرى  والقيود  التام  عدد  اإلغالق 

وس كوفيد ي جميع   19-اإلصابات بفبر
ف  لها  المصاحب  الوفيات  ومعدل 

أنحاء العالم عىل حساب الحقوق المدنية للمواطنير  )عىل األقل بصورة  

تضفات   بسبب  البلدان  من  العديد  ي 
ف  اإلعالم  حرية  ي 

ف  ِعَن 
ُ
ط مؤقتة(. 

 الدولة منذ بداية انتشار الجائحة. 

 

اإلع وسائل  عانت  نفسه،  الوقت  ي 
انخفاض  وف  من  المطبوعة  الم 

ي بعض الحاالت إل فقدان الوظائف واتخاذ تداببر  
اإليرادات، مما أدى ف 

اإلعالن،   المرئية وكاالت  اإلعالم  ي حير  فقدت وسائل 
ف  أخرى،  تقشفية 

ي كانت  
الن  الرقمنة،  عملية  ة  وتبر وتسارعت  المجال.  عىل  سلًبا  أثر  مما 

تز  وال  الجائحة.  انتشار  قبل  بالفعل  الوسائط جارية  أعمال  نماذج  ال 

الرقمية تتطور، بينما مستوى الدخل فيها أقل من الدخل لوسائل اإلعالم 

ي كثبر من األحيان إل تدهور ظروف 
العوامل ف  التقليدية. أدت كل هذه 

انتشار   ظل  ي 
ف  يعملون  الذين  المنتظمون  المراسلون   . الصحفيير  عمل 

ي "خط المواجهة" كما جرت ال
ي الجائحة هم اآلن ف 

عادة مع المراسلير  ف 

ونفس ضغوط   الميدانية  التقارير  من  للصدمة  يتعرضون  فهم  الحروب. 

ي حاالت الركود االقتصادي والعمل عن ُبعد.  
الجائحة مثل بقية السكان ف 

ي كثبر من األحيان إل ساعات  
وباإلضافة إل ذلك، أدى فقدان الوظائف ف 

 طويلة ومسؤوليات إضافية. 

 

المعلومات   بعض  وس كوفيد هناك  فبر جائحة  تأثبر  حول    19-المتاحة 

ي مختلف البلدان، لكن منظور القارة 
وتداببر االستجابة عىل الصحفيير  ف 

خالل   من  ذلك  معالجة  إل  البحث  هذا  هدف  غائًبا.  كان  األفريقية 

أفريقيا  ي 
ف  الخمس  المناطق  جميع  من  الصحفيير   أصوات  تضمير  

األف الصحفيير   عىل  الجائحة  تأثبر  ي لتحديد 
الن  اإلعالمية  والبيئات  ارقة 

 يعملون فيها. 

 

اليونسكو  وع  مشر من  جزًءا  باعتباره  التقرير  هذا   صدر 

#( وس_كورونا  "آفة (CoronavirusFacts"#حقائق_فبر تناول   ،

المستجد )كوفيد  وس كورونا  بشأن جائحة فبر المغلوطة"  -المعلومات 

الدعم  19 خالل  ومن   ، ي األورونر االتحاد  من  بتمويل  الُمقدم  ("  ي 
اإلضاف 

لدى   التعببر  حرية  بشأن  المانحة  الجهات  متعدد  اليونسكو  برنامج  من 

 الصحفيير  وسالمتهم. 

 

 المنهجية . 2
 

المستجد   كورونا  وس  فبر جائحة  أثر  تحديد  إل  البحث  هذا  هدف 

ي جميع مناطق أفريقيا، باإلضافة إل أثرها  19-)كوفيد
( عىل الصحفيير  ف 

 اإلعالم. عىل حرية وسائل 

 

ما هي آثار الجائحة واالستجابات الموجهة لها عىل السالمة   .1

؟ هل تأثرت   ي
النفسية والجسدية للصحفيير  وأمنهم الوظيف 

ي تأثر بها الصحفيون؟ 
 الصحفيات بنفس الشكل والدرجة الن 

ة من  .2 ة عن الجائحة أو غبر المباشر ما هي اآلثار الناجمة مباشر

 والمؤسسات األخرى؟ خالل إجراءات الحكومة 

وسائل   .3 ممارسات  عىل  المضللة  المعلومات  آثار  هي  ما 

 اإلعالم واستجابة الجمهور؟ 

 

اعتمد البحث المنهج النوعي لدراسة هذه األسئلة. جرى تكليف الباحثير   

جِرَيت  
ُ
ي البلدان المختارة. وأ

ي جميع المناطق الخمس إلجراء مقابالت ف 
ف 

ية والعربية والفرنسية. مقابالت مع صحفيير  ومحررين باللغ   ات اإلنجلبر 

 

البحث   هذا  عىل  بناًء  دولة  عشر  لخمسة  الحالة  دراسات  إعداد  جرى 

الموضوعات  عىل  بناًء  المقابالت  جميع  تحليل  وتم  أخرى،  ومصادر 

 الواردة فيها. 

 

ي الدول التالية: 
جِرَيت المقابالت مع صحفيير  ف 

ُ
 أ

 

 غرب أفريقيا:   شمال أفريقيا: 

 مض •

 الجزائر  •

 تونس •

 السنغال  • 

يا  •  نيجبر

 غانا  •
 

ق أفريقيا:   وسط أفريقيا:   شر

الكونغو   جمهورية •
 الديموقراطية 

 جمهورية أفريقيا الوسط  •

ون  •  الكامبر

 كينيا • 

 أوغندا •

 مالوي •

 
   جنوب أفريقيا: 

 ناميبيا  •

 جنوب أفريقيا  •

 زامبيا  •

 زيمبابوي  •

  

 

كان من الصعب تكليف مشاركير  من بعض البلدان، ونتيجة لذلك، وقع 

ي بوروندي ورواندا، شعر  
االختيار عىل بلدان أخرى. عىل سبيل المثال، ف 

ي ناميبيا، 
أولئك الذين جرى االتصال بهم باالرتياب للغاية من البحث. وف 

 ثبت أن إجراء المقابالت أمر صعب، ولكن أصبح األمر أسهل فيما بعد،

ي المقابل، كان  
، وهي زامبيا. وف  ي

ي الجنوب األفريف 
بعد إدراج دولة أخرى ف 

عىل  ا 
ً
رد المقابالت  ي 

ف  المشاركة  أرادوا  الذين  الكينيير   من  العديد  هناك 

ولكن   بلد،  ي كل 
ف  مقابالت  خمس  إجراء  الهدف  للمشاركة. كان  الدعوة 

ي بع
 ف 
ً
ي بعض الحاالت، بينما كان أقل قليال

ض الحاالت  كان العدد أكبر ف 

ي الملحق  
ي المقابالت ف 

األخرى. وردت بيانات األشخاص الذين شاركوا ف 

1. 

 

كان من المفضل إجراء مقابالت متعمقة نظًرا لكونها دراسة نوعية. ومع  

المالحظات   بير   الخيار  المشاركير   لدى  االتصال، كان  إل  بالنظر  ذلك، 

ي / الرسائل النصية. ونتي
ون  يد اإللكب  جة لذلك، كانت هناك  الصوتية والبر

ا المتعمقة وبعضها قصبر نسبًيا. كان بعض 
ً
بعض المقابالت الطويلة جد

للطبيعة  نظًرا  ا 
ً
مفاجئ أمًرا  ليس  المقابالت. وهذا  ي 

ف  دفاعيير   المشاركير  

الملحق   ي 
ف  المقابلة  جدول  )يظهر  األسئلة  لبعض  قد 2الشخصية   .)

ال  أخرى،  ألسباب  للحراسة  خضع  قد  اآلخر  البعض  ي  يكون 
ف  سيما   

ي من ضعف حرية اإلعالم. 
ي تعان 

 البلدان الن 
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 /https://cpj.org/2020/03/south-africa-enacts-regulations-criminalizing-disi مصدر الصورة: 

 

 

 

quot;https:/cpj.org/2020/03/south-africa-enacts-regulations-criminalizing-disi/&quot
quot;https:/cpj.org/2020/03/south-africa-enacts-regulations-criminalizing-disi/&quot
quot;https:/cpj.org/2020/03/south-africa-enacts-regulations-criminalizing-disi/&quot
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 . منهج البحث 3

ي التوعية  يعتمد منهج هذا البحث عىل فهم الدور الحاسم لوسائل اإلع
الم ف 

المستدامة.   التنمية  تشجيع  وكذلك  الديمقراطية،  واإلجراءات  بالنقاش 

 . ي المشهد اإلعالمي
 ولتحقيق هذا الدور، يجب أن تتوفر بعض السمات ف 

، حرية وسائل اإلعالم 
ً
ي تغطية األخبار دون تدخل أو  -أوًل

حرية الصحفيير  ف 

تعرض   إذا  عنف.  أو  اعتقاالت  أو  هيب، ترهيب  الب  أو  للعنف  الصحفيون 

الممارسات   وأفضل  ي 
الوطن  للقانون  ا 

ً
وفق الحوادث  مع  التعامل  فيجب 

الدولية. ثانًيا، يحتاج الصحفيون إل الوصول إل الموارد والمعلومات إلعداد  

ر   ا، يجب أن تكون وسائل اإلعالم مستقلة وأال تتأثر بال مبر
ً
تقارير جيدة. ثالث

  -الخاصة. رابًعا، يجب أن تكون هناك ملكية تعددية  بالمصالح الحكومية أو  

بخدمة   والمجتمعية  والخاصة  العامة  اإلعالم  لوسائل  تسمح  تنظيمية  بيئة 

عىل   قيود  توجد  أن  يجب  المثالية،  الناحية  ومن  ما.  بلد  ي 
ف  الناس  جميع 

مجموعة   أيدي  ي 
ف  اإلعالم  وسائل  عىل  السيطرة  تكون  أن  لتجنب  الملكية 

ة من الناس.   صغبر

وأن  واهتماماتهم،  المختلفة  الجماهبر  احتياجات  المحتوى  ي  يلنر أن  يجب 

يكون الوصول إليه متاًحا من حيث الوصول واللغة. يجب أن تخضع وسائل  

دد، ويجب أن تكون هناك  ورية فقط، مثل تخصيص الب  اإلعالم للرقابة الض 

للمصالح  وري  الض  غبر  التأثبر  لتجنب  التنظيم  وذاتية  مستقلة    هيئات 

تكون   الجيدة  للممارسات  مدونة  اإلعالم  لوسائل  يكون  أن  يجب  األخرى. 

م بها الممارسون اإلعالميون وُيحاَسبون بموجبها.   معروفة وُمطبقة، ويلب  

كل هذه العوامل أساسية لألشخاص للوصول إل حقوقهم اإلنسانية. خالل  

قمع   تجنب  الحكومات  عىل  يجب  الطبيعية،  والكوارث  األوبئة  انتشار 

الرغم من فرض حاالت طوارئ واسعة   اإلمكان، عىل  المدنية قدر  الحريات 

 النطاق للغاية عىل سبيل المثال. 

يحقق  بما  اإلعالم  وسائل  تتضف  أن  يجب  العصيبة،  األوقات  خالل 

ورة، مع   المصلحة الفضىل للجمهور، وتقديم المسؤولير  للمساءلة عند الض 

و  امج الحكومية الض  ي البر
 رية والمفيدة، مثل برامج اللقاحات. تعزيز الثقة ف 

اعتمدتها   وقد  الدولية  االتفاقيات  ي 
ف  عليها  منصوص  المبادئ  هذه  كل 

 البلدان األفريقية عىل نطاق واسع. 

 . الدراسات السابقة4

)كوفيد المستجد  وس كورونا  فبر جائحة  إن  القول  أزمة  19-يمكن  تمثل   )

الم يزيد من عدم  اإلنسانية، مما يعكس بل  القائمة  للحقوق  العالمية  ساواة 

غبر   ا 
ً
تعاون ا 

ً
أيض األمر  يتطلب  ذلك،  ومع  الموارد.  إل  الوصول  وإمكانية 

عىل  والقضاء  الناس  جميع  لتطعيم  ي 
والوطن  الولي  المستوى  عىل  مسبوق 

الحقائق  أثرت  حيث  ان  النبر مرم  ي 
ف  أنفسهم  الصحفيون  وجد  وس.  الفبر

ي إيصال المعلومات  االقتصادية عىل القطاع، بينما كانوا يؤدون  
دوًرا حاسًما ف 

وس. تبحث الدراسات السابقة هذه   حول طرق الوقاية والسيطرة عىل الفبر

ي لالتصاالت حول جائحة  
ي األوضاع المتوترة داخل الصحافة والنظام البين 

ف 

وس كورونا المستجد )كوفيد   (. 19-فبر

بأ جزئًيا،  األزمات،  ي 
ف  الصحفيون  يواجهها  ي 

الن  الصعوبات  دوارهم ترتبط 

اإلعالم، قد ال يكون  فيها حرية وسائل  قَمع 
ُ
ت ي 
الن  السياقات  ي 

المختلفة. وف 

االتصاالت   لنشر  العمل  بخالف  محدود  خيار  سوى  الصحفيير   لدى 

ي 
الن  الحكومية، ال سيما فيما يتعلق بملكية وسائل اإلعالم والسيطرة عليها 

 1ترتبط غالًبا بنخبة سياسية وطنية. 

ي 
 
االتصاالت المتعلقة بالكوارث واألزمات، تعمل الصحافة باعتبارها قناة  ف

اء العاميير  إل الجمهور األكي    2اتصال من المسؤولير  والخي 

ي للصحافة" بوصول المعلومات إل الجمهور من   يسمح هذا "الدور التيسبر

ا. 
ً
أيض ي  رقانر دور   

للصحفيير  لكن  اإلعالم.  وسائل  منصات  يجد    3خالل 

العمل  الصحف إل  وحاجتهم  ؛  السياىسي الجدل  من  حلقة  ي 
ف  أنفسهم  يون 

بهدف تحقيق المصلحة األفضل للجمهور والحفاظ عىل االستقالل. تحت  

إلحكام   الجائحة  استخدام  ا 
ً
أيض للحكومات  يمكن  بالقانون،  ام  االلب   ضغط 

 .4القبضة عىل حرية اإلعالم

سائل اإلعالم عىل أداء  تمثلت إحدى الصعوبات الرئيسية فيما يتعلق بقدرة و 

قدرة   أضعفت  ي 
الن  الموارد  إل  الوصول  صعوبات  ي 

ف  األزمة  أثناء  أدوارها 

 .5الصحفيير  عىل أداء وظائفهم 

المعلومات   لتوفير  المواجهة  خط  ي 
 
ف الصحفيير   الجائحة  وضعت   ...

يمكنهم   ي 
الت  التقارير  إل  حاجة  ي 

 
ف هائلة  لجماهير  األساسية  الصحية 

ع انهيار النشاط االقتصادي الذي أعقب انتشار هذه  حت  م  1الوثوق بها،

اإلعالنات، عائدات  تدمير  إل  أدى  مما  وسائل    2الجائحة،  جعل  مما 

من   عليها  لالستيالء  أو  لإلفالس  عرضة  العام  الصالح  تخدم  ي 
الت  اإلعالم 

 3قبل أباطرة وسائل اإلعالم ذوي األجندة السياسية. 

كات اإلعالم   العالم. وشهدت شر ي اإليرادات عىل مستوى 
ف  ا  ً ا كببر

ً
 66انخفاض

ي تقرير للمركز الدولي للصحفيير   
ذكر تسعة وثمانون بالمائة من الصحفيير  ف 

(ICFJ  تب عىل الجائحة، أن منظمتهم اتخذت تداببر تقشفية ( عن األثر المب 

المستجد   كورونا  وس  فبر جائحة  النتشار  نتيجة  األقل  عىل  واحدة  لمرة 

والرواتب. 19-)كوفيد الوظائف  عدد  تخفيض  مثل  جانب   77(،  وإل 

ز   60تخفيض الرواتب، أفاد   ة أجرتها رويب  ي دراسة صغبر
٪ من المشاركير  ف 

العبء   الجائحة. وقع هذا  انتشار  بدء  أطول منذ  لعدد ساعات  أنهم عملوا 

 
1 Okwuchukwu, O. G  بدون تاريخ(. تأثير ملكية وسائل اإلعالم ورقابتها على إعداد جدول أعمال( .

 . 10وسائل اإلعالم في نيجيريا. املجلة الدولية للعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية والتعليم، 

(. 2021في طبعة ميلدريد إف بيرولت وجريجوري بي بيرولت ) 2010كريستيانز وآخرون.  2

(: االتصاالت والبيئة بشأن اإلبالغ عن  19-صحفيون في صحافة فيروس كورونا املستجد )كوفيد 

 .991-976(، 7) 65الجائحة. مجلة أمريكان بيهافيور ساينتيست، 

https://doi.org/10.1177/0002764221992813 

(. إعادة تصور الدور الرقابي: مقارنة التغطية اإلعالمية  2020أودي سومر وورابل كرويزر ) 3

ِّف الورقة  19-لالستجابة لجائحة فيروس كورونا املستجد )كوفيد 
( في الديمقراطية )رقم ُمعر 

  (. شبكة أبحاث العلوم االجتماعية.3698310أبحاث العلوم االجتماعية: العلمية على شبكة 

https://doi.org/10.2139/ ssrn.3698310 

( ووسائل اإلعالم: جائحة مليئة  19-(. فيروس كورونا املستجد )كوفيد 2021إيتش ماكلويد ) 4

ِّف الورقة العلمية على شبكة أبحاث العلوم االجتماعية: باملفارقات )رقم مُ 
(. شبكة 3852816عر 

 2022يناير  5العلوم االجتماعية. ُمسترَجع بتاريخ  أبحاث

 (-content/uploads/2021/04/2990-https://www.mediasupport.org/wp

 Covid19_and_the_media_FINAL_singlepages.pdf.) 

(. صحفيون في صحافة فيروس كورونا املستجد  2021)ميلدريد إف بيرولت وجريجوري بي بيرولت  5

(: االتصاالت والبيئة بشأن اإلبالغ عن الجائحة. مجلة أمريكان بيهافيور ساينتيست،  19-)كوفيد 

65 (7 ،)976-991. 

 https://doi.org/10.1177/0002764221992813 

جيه بوسيتي، وإي بيل، وبي براون )بدون تاريخ. مسح الصحافة والجائحة. املركز الدولي   6

 من 2022يناير  9للصحفيين. ُمسترَجع بتاريخ 

 survey-pandemic-and-work/journalism-https://www.icfj.org/our 

 املرجع نفسه.  7

quot;https:/doi.org/10.1177/0002764221992813&quot
quot;https:/doi.org/10.1177/0002764221992813&quot
quot;https:/doi.org/10.2139/&quot
quot;https:/doi.org/10.2139/&quot
https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2021/04/2990-Covid19_and_the_media_FINAL_singlepages.pdf
https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2021/04/2990-Covid19_and_the_media_FINAL_singlepages.pdf
https://doi.org/10.1177/0002764221992813
https://doi.org/10.1177/0002764221992813
https://doi.org/10.1177/0002764221992813
https://www.icfj.org/our-work/journalism-and-pandemic-survey
https://www.icfj.org/our-work/journalism-and-pandemic-survey
https://www.icfj.org/our-work/journalism-and-pandemic-survey
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بسبب  ُيصدق  ال  "بضغط  شعرن  ي 
اللوان  النساء  عىل  متكاف    غبر  نحو  عىل 

". بذل المزيد  ل والعمل، مقابل موارد أقل بكثبر  
ي المب 

 8ف 

كوفيد جائحة  القارة    19-أثرت  أنحاء  ي 
ف  اإلعالم  وسائل  عىل  ا 

ً
بالغ ا  ً تأثبر

كبر    9األفريقية. 
ي أجرتها المؤسسة الدولية للب 

ي الدراسة الن 
أفاد الصحفيون ف 

٪( أو خفضوا تشغيل 7( أن أصحاب العمل قد أوقفوا )IFCFعىل العمالء )

)المطب بنسبة  انية. 11وعات  المبر  قيود  بسبب  ي  ٪10( 
ف  االنخفاض  أدى   .

 عىل الصعيد الدولي بشأن استمرار أمنهم  
اإليرادات إل إثارة قلق الصحفيير 

ي  
، بينما أدت ف  . لقد أدت الجائحة إل ظهور تحديات فريدة للصحفيير  المالي

االتجاهات   من  العديد  وتشي    ع  تفاقم  إل  نفسه  ي الوقت 
ف  والتطورات 

اإلعالمي  المشهد 
األعمال  11 إسناد  طابع  إضفاء  االتجاهات  هذه  وتشمل   .

مهنتها.  أو  افها  احب  وإلغاء  الصحافة  عىل   12المؤقتة عىل  الموارد  نقص  يؤثر 

قدرة الصحفيير  عىل الوصول إل المصادر والمواقع لإلبالغ وإعداد التقارير  

ا لتقرير الوكالة األمريكية للتنمية 
ً
نيوز وفق  :13الدولية / شبكة إنب 

ي يواجهها الصحفيون، مثل نقص وسائل النقل والمعدات  
"التحديات الت 

بير    السفر  يحظر  الذي  السفر  وحظر  المرتفعة  البيانات  وتكاليف 

التام   اإلغالق  لوائح  بموجب  األخبار  إنتاج  عىل  سلًبا  أثرت  المقاطعات، 

وس كورونا المستجد )كوفي (، مما أثر عىل 19-دبسبب انتشار جائحة فير

 قدرة وسائل اإلعالم عىل توصيل األخبار."

ي عدم تمكنه 
ي أجزاء أخرى من التقرير، فكر أحد الصحفيير  من زيمبابوي ف 

ف 

ونظًرا   للبيانات.  كافية  بأموال  تزويده  يتم  لم  ألنه  وظيفته  أداء  من 

ي األجور والوظائف عىل نطاق واسع، ال ُيتوقع من الصحفيير   
للتخفيضات ف 

إل   يضطروا  أن  أو  إخبارية  قصة  لتغطية  بهم  الخاصة  النقل  تكاليف  دفع 

لكتابة   الصلة  ذي  المحتوى  إل  للوصول  الخاصة  بياناتهم  مقابل  الدفع 

بشكل خطبر   يض   األموال  نقص  إن  جديد.  ي 
خبر صحف  أو  ي 

تحقيق صحف 

ي عىل اإلبالغ. 
 بقدرة الصحف 

هادفة ألغراض  أمًرا  المصادر  إل  الوصول  رفض  ألنها    كان  للحكومة  ا 
ً
أحيان

المتعلقة بالجائحة واالستجابة لها.  سعت للسيطرة عىل القصص اإلخبارية 

 
8 ( وإيه فينشتاين.  )كوفيد2020إم سيلفا،  املستجد  كورونا  فيروس  تضر جائحة  بالصحة  19-  (.   )

 النفسية للصحفيين. يجب أن تساعدهم منافذ األخبار اآلن.

  من 2022يناير   10معهد رويترز لدراسة الصحافة. ُمسترَجع بتاريخ 

-mental-journalists-hurting-19 -https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/news/covid

now-them-help-should-outlets-news-health 

تحدًيا أمام حرية الصحافة في إفريقيا."    2020. "لقد كانت جائحة عام 2020مراسلون بال حدود.  9

 2022يناير  5ُمسترَجع بتاريخ مراسلون بال حدود. 

(https://rsf.org/en/reports/2020-pandemic-has-challenged-press-freedom-africa.) 

. املركز الدولي  مسح الصحافة والجائحة تاريخ.جيه بوسيتي، وإي بيل، وبي براون )بدون  10

 من 2022يناير  9للصحفيين. ُمسترَجع بتاريخ 

 survey-pandemic-and-work/journalism-https://www.icfj.org/our 

 راسموس كليس نيلسن  11

كارين وال يورجنسن، وكي ويليامز، وآر سامبروك، وجيه هاريس، وجارسيا بالنكو، وإل دينسيك،  12

 وإس كوشن، وس ي كارتر، وإس آالن 

 .807-801 ،(7)17 ،(. مستقبل الصحافة. مجلة دراسات الصحافة2016)

https://doi.org/10.1080/1461670X.2016.1199486and Waisbord, Silvio.2019 .

: Doi. 13-210 (:1)20"مواطن ضعف الصحافة." مجلة الصحافة 

10.1177/1464884918809283. 

( على حرية التعبير 19-. آثار جائحة فيروس كورونا املستجد )كوفيد2020يري )تي ماوارير، وإم ف 13

 . 2020في جنوب أفريقيا، تقرير بحثي لعام 

 من 2022يناير  9. ُمسترَجع بتاريخ 23

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/INTERNEWS_EFFECTS_OF_C

IN_SELECT_SADC_COUNTRIES_2.pdf OVID19_ON_FREEDOM_OF_EXPRESSION_ 

بينما حاولت الحكومات السيطرة عىل القصص اإلخبارية، وجد الصحفيون  

الحكومة   ي 
ف  المصادر  سيما  ال  التقارير،  مصادر  إل  الوصول  ي 

ف  صعوبة 

ي تحتفظ بها الحكومة. 
 والبيانات الن 

السل بداية إن  فمنذ   ... للصحفيير  البيانات  تقديم  ي 
 
ف للغاية  ددة  مي  طات 

أنها   وإظهار  الفضل  عىل  الحصول  الحكومة  أرادت  الجائحة،  انتشار 

وس أمام العالم أجمع. لذا اآلن، ال تريد تسليط  تسيطر بالكامل عىل الفير

ي المعلومات. 
 
 14الضوء عىل أن الوضع يتفاقم، بل يريدون التحكم ف

ي الدراسة   15الحكومات إمكانية الوصول إل المستشفيات واألطباءمنعت  
. ف 

، أفاد   ي أجراها المركز الدولي للصحفيير 
٪ من المشاركير  أن وصولهم  50الن 

من  "المنع  هو  شيوًعا  ها  أكبر عوامل  عدة  ي 
ف  يتمثل  كان  المعلومات  إل 

أو مصادر رسمية أخرى، ويليه" غبر قادر  عىل   الوصول إل ممثىلي الحكومة 

من   االستبعاد  "تم  تضي    ح،  وجود  عدم  أو  االعتماد  نقص  بسبب  اإلبالغ 

المعلومات   حرية  طلبات  و"رفض  الحكومية  الصحفية  المؤتمرات 

ي أفريقيا، قام المعهد الدولي للصحافة بتوثيق رفض الوصول  16الرسمية"
. ف 

من خالل تقييد الوصول إل المسؤولير  أو المؤتمرات الصحفية والبطاقات  

ي الذي تم إلغاؤه أو رفضه أ
 .17و االعتماد الصحف 

 

ا من البلدان بسبب تقاريرهم االنتقادية. فطردت دولة  
ً
 الصحفيون أيض

َ
ِرد
ُ
ط

الحكومية   اإلحصائيات  ي 
ف  لتشكيكه  صحفًيا  المثال،  سبيل  عىل  مض، 

 .18المتعلقة بالعدوى 

بع الثانية  المرتبة  ي 
ف  المالية  الشؤون  بشأن  الصحفيير   مخاوف  د  جاءت 

المشاركير    معظم   
عان  الجائحة.  تغطية  سببتها  ي 

الن  النفسية  الخسائر 

٪ 70٪( من ردود فعل عاطفية أو نفسية سلبية بسبب الجائحة، وذكر  82)

جائحة كوفيد مع  للتعامل  والعاطفية  النفسية  اآلثار  أن  المشاركير     19-من 

ي عملهم. 
 هي الجزء األصعب ف 

القلق من  عالية  مستويات  اآلثار  النفسي   وشملت  اق  وعّرضت   19واالحب 

انتشار جائحة كوفيد للموت يومًيا. ووجدت دراسة    19-ظروف  الصحفيير  

للقلق الشيري،  ة  المشاركير  قد عانوا من أعراض كببر أن حوالي رب  ع  ز 
رويب 

الجائحة.   أثناء  بالضيق  والشعور  كبر  
الب  وضعف  واألرق  القلق  ذلك  ي 

ف  بما 

، (PTSDاض اضطراب ما بعد الصدمة )٪ من المشاركير  أعر 11بينما عان   

إل  باإلضافة  والعار،  والرعب،  والغضب،  والخوف،  بالذنب،  الشعور  مثل 

ي تجنب تذكر الحوادث الصادمة. 
 الرغبة ف 

 
( ووسائل اإلعالم: جائحة مليئة  19-(. فيروس كورونا املستجد )كوفيد2021ماكلويدـ. )إيتش  14

ِّف الورقة العلمية على شبكة أبحاث العلوم االجتماعية: 
(. شبكة 3852816باملفارقات )رقم ُمعر 

 https://doi.org/10.2139/ssrn.3852816 أبحاث العلوم االجتماعية.

( ووسائل اإلعالم: جائحة مليئة  19-(. فيروس كورونا املستجد )كوفيد2021) إيتش ماكلويد 15

ِّف الورقة العلمية على شبكة أبحاث العلوم االجتماعية: 
(. شبكة 3852816باملفارقات )رقم ُمعر 

 https://doi.org/10.2139/ssrn.3852816 أبحاث العلوم االجتماعية.

جيه بوسيتي، وإي بيل، وبي براون )بدون تاريخ. مسح الصحافة والجائحة. املركز الدولي   16

 من 2022يناير  9للصحفيين. ُمسترَجع بتاريخ 

 survey-pandemic-and-work/journalism-https://www.icfj.org/our 

كورونا   17 فيروس  جائحة  انتشار  أثناء  الصحافة  حرية  تتبع  تاريخ(.  )بدون  للصحافة  الدولي  املعهد 

 من 2022يناير  10للصحافة. ُمسترَجع بتاريخ (. املعهد الدولي  19-املستجد )كوفيد

. media/covid19/https://ipi 

(. 2020مارس،  26. )19-مصر تطرد مراسلة الجارديان روث مايكلسون بسبب تغطية جائحة كوفيد 18

 لجنة حماية الصحفيين. 

 ove/-michaelson-ruth-reporter-guardian-expels-https://cpj.org/2020/03/egypt 

 املرجع نفسه.  19

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/news/covid-%2019-hurting-journalists-mental-health-news-outlets-should-help-them-now
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/news/covid-%2019-hurting-journalists-mental-health-news-outlets-should-help-them-now
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/news/covid-%2019-hurting-journalists-mental-health-news-outlets-should-help-them-now
quot;https:/rsf.org/en/reports/2020-pandemic-has-challenged-press-freedom-africa&quot
https://www.icfj.org/our-work/journalism-and-pandemic-survey
https://www.icfj.org/our-work/journalism-and-pandemic-survey
https://www.icfj.org/our-work/journalism-and-pandemic-survey
quot;https:/doi.org/10.1080/1461670X.2016.1199486and&quot
quot;https:/doi.org/10.1080/1461670X.2016.1199486and&quot
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/INTERNEWS_EFFECTS_OF_COVID19_ON_FREEDOM_OF_EXPRESSION_
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/INTERNEWS_EFFECTS_OF_COVID19_ON_FREEDOM_OF_EXPRESSION_
quot;https:/doi.org/10.2139/ssrn.3852816&quot
quot;https:/doi.org/10.2139/ssrn.3852816&quot
quot;https:/doi.org/10.2139/ssrn.3852816&quot
quot;https:/doi.org/10.2139/ssrn.3852816&quot
quot;https:/doi.org/10.2139/ssrn.3852816&quot
quot;https:/doi.org/10.2139/ssrn.3852816&quot
https://www.icfj.org/our-work/journalism-and-pandemic-survey
https://www.icfj.org/our-work/journalism-and-pandemic-survey
https://www.icfj.org/our-work/journalism-and-pandemic-survey
https://ipi/
https://cpj.org/2020/03/egypt-expels-guardian-reporter-ruth-michaelson-ove/
https://cpj.org/2020/03/egypt-expels-guardian-reporter-ruth-michaelson-ove/
https://cpj.org/2020/03/egypt-expels-guardian-reporter-ruth-michaelson-ove/
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، من المتوقع أن تتخذ الحكومات  19-مع وجود جائحة مثل جائحة كوفيد

وس   الفبر ي كثبر من    -تداببر للحد من تأثبر 
ي هذا  ومع ذلك، ف 

الحاالت، يعن 

ي القصص اإلخبارية  
ا أن الحكومات تحاول )بشكل غبر مالئم( التحكم ف 

ً
أيض

وس وكذلك فعالية استجابات الحكومات ومالئمتها. حاولت  المحيطة بالفبر

انيا، السيطرة عىل القصص اإلخبارية، من   بعض الحكومات، مثل حكومة تب  

ي وسائل    19-خالل إنكار حقيقة جائحة كوفيد
ي يمكنهم التحكم  ف 

اإلعالم الن 

مباشر   بشكل  المعلومات    -فيها  مشاركة  رفض  حد  إل  هذا  ذهب  وقد 

كوفيد وس  فبر باختبار  عن  19-الخاصة  محتوى  نشر  جعلت  وكذلك   ،

وس بمثابة جريمة ُيعاقب عليه جنائًيا.  ولكن عندما يتمكن األشخاص    20الفبر

نت، فقد يحصلون ببساطة عىل م علوماتهم من مكان  من الوصول إل اإلنب 

وس كوفيد   تماًما عن االتجاهات   19-آخر؛ ال يمكن رؤية إنكار فبر
ً
هذا معزوًل

العديد  ي 
ف  وهد 

ُ
ش )كما  انيا  تب   ي 

ف  يمكن مالحظتها  ي 
الن  ايدة  المب   االستبدادية 

 من الحكومات األخرى(. 

 

-https://www.aa.com.tr/en/africa/ covid-19-quick مصدر الصورة: 

response-less-mobility-can-save- africa-/1813919 

المعلومات   لوصف كمية  المغلوطة"  المعلومات  "آفة  مصطلح   
َ
ِصيغ لقد 

الدولي   المركز  أجراها  ي 
الن  الدراسة  ي 

ف  الجائحة.  حول  المتوفرة  المضللة 

من   أكبر  واجه   ، من    80للصحفيير  أو  ٪  خاطئة  معلومات  المشاركير  

بجائحة كوفيد متعلقة  وأفاد   19-مغلوطة  أسبوعًيا.  األقل  عىل  واحدة  مرة 

٪( من الصحفيير  أنهم رأوا معلومات مضللة بصفة أسبوعية، بينما أفاد 32)

28  َ ِ شر
ُ
ن المضللة بصفة يومية.  المعلومات  أنهم رأوا هذه  ٪ من الصحفيير  

ي كثبر  الكثبر من المعلومات المضللة ع
ىل موقع الفيسبوك وجرى تنسيقها ف 

السياسية  الفاعلة  الجهات  ِقبل  من  الحاالت  مصادر  21من  أهم  وكانت   .

من   يقرب  ما  يمثلون  )الذين  العاديون  المواطنون  هي  المضللة  المعلومات 

والمسؤولون  السياسيون  "القادة  يليهم  المضللة،  المعلومات  نصف 

ي المنتخبون"، وجاء  
ي المرتبة الثالثة، بينما كان المستفيدون ف 

المتصيدون ف 

أو  ة بشدة،  المتحبر  أو  الدعائية  الرابعة مع "وسائل اإلعالم اإلخبارية  المرتبة 

ي المرتبة الخامسة بنسبة 
ي جاءت ف 

 22٪. 34وسائل اإلعالم الحكومية الن 

وس كورونا   ي بلدان مختلفة حقائق مختلفة عن فبر
قد يواجه الصحفيون ف 

ا باإلبالغ  19-المستجد )كوفيد 
ً
( يمكنهم اإلبالغ فيها )أو ال ُيسمح لهم قانون

جزئًيا  عَزى 
ُ
ت قصورها  وأوجه  اإلعالم  وسائل  نجاحات  فإن   ، وبالتالي عنها(، 

مختلف  ي 
ف  اإلعالم  وحرية  الديمقراطية  المؤسسات  خالل  من  األقل  عىل 

اال االستخبارات  وحدة  أعدته  الذي  التقرير  وجد  عام البلدان.  قتصادية 

 
فيروس كورونا.  مراسلون بال حدود. )بدون تاريخ(. حظر مراسل تنزاني ملدة ستة أشهر بسبب تغطية  20

 من ،2022يناير  9ُمسترَجع بتاريخ 

 coverage-coronavirus-months-six-banned-reporter-https://rsf.org/en/news/tanzanian 

جيه بوسيتي، وإي بيل، وبي براون )بدون تاريخ(. مسح الصحافة والجائحة. املركز الدولي للصحفيين.   21

 من  2022يناير  9ُمسترَجع من بتاريخ 

 survey-pandemic-and-work/journalism-https://www.icfj.org/our 

 املرجع نفسه.  22

ي عام    2020
، 2006أكبر تراجع ديمقراطي عالمي منذ بدء التقرير السنوي ف 

 وزعموا أن: 

ِقبل  من  اإلطالق  عىل  الفردية  للحريات  تراجع  ألكي   المواطنون  تعرض 

ي زمن الحرب( 
 
 الحكومات خالل وقت السلم )وربما حت  ف

المدنية. وشهدت جميع   الحريات  تعليق  بسبب  هذا  تراجًعا، كان  المناطق 

ا  
ً
استبداد األكبر  البيئات  عن  ينتج  وقد  الديمقراطية.  تثبيط  إل  أدى  مما 

تريد   الذي  المحتوى  من  المزيد  اإلعالم  وسائل  ملكية  عىل  الشديد  كبر  
والب 

الحكومات أو النخبة أن يشاهده الناس أو يسمعونه أو يقرؤونه. يوجد تباين  

ي أفريقيا من حيث حرية اإلعال 
المرتبة األول   23م، وتحتل دولة ناميبيا كببر ف 

والمرتبة   القارة  ي 
هي    24ف  يا  إريب  بينما  اإلعالم،  حرية  حيث  من  العالم  ي 

ف 

. تحتل  24وال يوجد لديها وسائل إعالم مستقلة   180األسوأ إذ تحتل المرتبة  

المرتبة   إفريقيا  غانا وجنوب  ي 
دولة    32و  30دولن  تحتل  بينما   ، التوالي عىل 

ا  166بة مض المرت
ً
يا( مزيد . تقدم دراسات الحالة لهذه البلدان )باستثناء إريب 

القوات   ت  َ شرِ
ُ
ن البلدان.  هذه  ي 

ف  السائدة  الظروف  حول  التفاصيل  من 

البلدان.  من  العديد  ي 
ف  التام  اإلغالق  لفرض  الشوارع  ي 

ف  يمكن    25العسكرية 

أزمة صحي باعتبارها  ليس  لالئحة،  استجابت  الحكومات  بعض  إن  ة  القول 

القتىل  عدد  ي كينيا، كان 
ف  طويلة،  ة  ولفب  طة.  أزمة شر باعتبارها  ولكن  عامة 

وس كوفيد فبر جائحة  إلجراءات  طة  الشر من  المفرطة  المراقبة   19-نتيجة 

وس   فبر عدوى  نتيجة  ة  مباشر حتفهم  لقوا  الذين  األشخاص  عدد  من  أعىل 

أفريقيا   26. 19-كوفيد جنوب  شهدت  أخرى  27كما  الوفيا   28وبلدان  ت  بعض 

األشخاص   ات  عشر الرواندية  السلطات  اعتقلت  طة.  الشر ألعمال  نتيجة 

أيدي   عىل  وشقات  اغتصاب  عمليات  عن  أنباء  وردت  ، كما  ي
تعسف  بشكل 

ايد لقوات األمن إل جانب صعوبات الوصول    29قوات األمن.  إن الوجود المب  

( الشخصية  الحماية  ي خط  PPEإل معدات 
ف  ي إل صحافة جيدة 

ال يفض   )

 المواجهة أو حرية وسائل اإلعالم. 

االستجابة   إل  الموارد  نقص  من  ي 
تعان  ي 

الن  المستعدة  غبر  البلدان  تحتاج 

الوعي   الكافية، وزيادة  الشخصية  الحماية  توفبر معدات  للجائحة من خالل 

وتقديم اللقاحات الالحقة. من الناحية التاريخية، كان توفبر الرعاية الصحية 

ي 
ف  نقص كببر  من  ي 

تعهدت  يعان  األفريقية.   البلدان  من  العديد  ي 
ف  التمويل   

لعام   أبوجا  إعالن  ي 
ف  األفريقية،  بإنفاق  2001البلدان  انيتها 15،  مبر  من   ٪

 
بال  23 املتكررة. مراسلون  التهديدات  الحقيقية ولكن  الحرية  ناميبيا:  تاريخ(.  )بدون  بال حدود.  مراسلون 

 https://rsf.org/en/namibia  من 2022يناير  10ُمسترَجع بتاريخ حدود. 

عاًما من الديكتاتورية وعقدين من الزمان دون    20  -( إريتريا  2021سبتمبر،    17مراسلون بال حدود. ) 24

 إعالم مستقل. مراسلون بال حدود. 

 media-independent-no-decades-two-dictatorship-years-20-https://rsf.org/en/news/eritrea 

25 ( كالكمان  باسكال  العسكرية  2021جوري  األزمة  استجابات  املستجد  (.  كورونا  فيروس  لجائحة 

 (،1) 29(. مجلة إدارة الطوارئ واألزمات، 19-)كوفيد

99-103. https://doi.org/10.1111/1468-5973.12328 

26 ( نامو  إيه  وجيه  رايلي،  من  2020أكتوبر    23تي  أسابيع  تسعة  مراقبة  (.  أسفرت  كيف  الدماء:  إراقة 

. صحيفة الجارديان.  15 عن 19-ة كوفيدح الشرطة الوحشية لحظر التجول في كينيا بسبب جائ
ً

 قتيال
  -15-left-curfew-covid-kenyas-policing-development/2020/oct/23/brutal-https://www.theguardian.com/global

dead 

وفيات منذ اإلغالق التام. مراسل   8(. تحقق مديرية تحقيق الشرطة املستقلة في تسجيل 2020إيه نياثي ) 27

 األخبار. 

 lockdown-since-recorded-deaths-8-after-investigates-. za/2020/04/03/ipidhttps://ewn.co 

(. فيروس كورونا املستجد في أفريقيا: الجلد بالسوط وإطالق النار والتفتيش. بي بي  2020دي أوليوي ) 28

 africa-world ws/https://www.bbc.com/ne-52214740  س ي نيوز.

29 ( رايتس ووتش.  االنتهاكات.  2020أبريل    24هيومن  وتزايد  التام  اإلغالق  أثناء فرض  االعتقاالت  رواندا:   .)

 هيومن رايتس ووتش. 

 surge-abuses-arrests-lockdown-. hrw.org/news/2020/04/24/rwandahttps://www 

quot;https:/www.aa.com.tr/en/africa/&quot
quot;https:/www.aa.com.tr/en/africa/&quot
quot;https:/www.aa.com.tr/en/africa/&quot
https://rsf.org/en/news/tanzanian-reporter-banned-six-months-coronavirus-coverage
https://rsf.org/en/news/tanzanian-reporter-banned-six-months-coronavirus-coverage
https://rsf.org/en/news/tanzanian-reporter-banned-six-months-coronavirus-coverage
https://www.icfj.org/our-work/journalism-and-pandemic-survey
https://www.icfj.org/our-work/journalism-and-pandemic-survey
https://www.icfj.org/our-work/journalism-and-pandemic-survey
https://rsf.org/en/namibia
https://rsf.org/en/namibia
https://rsf.org/en/namibia
https://rsf.org/en/news/eritrea-20-years-dictatorship-two-decades-no-independent-media
https://rsf.org/en/news/eritrea-20-years-dictatorship-two-decades-no-independent-media
https://rsf.org/en/news/eritrea-20-years-dictatorship-two-decades-no-independent-media
quot;https:/doi.org/10.1111/1468-5973.12328&quot
quot;https:/doi.org/10.1111/1468-5973.12328&quot
quot;https:/doi.org/10.1111/1468-5973.12328&quot
https://www.theguardian.com/global-development/2020/oct/23/brutal-policing-kenyas-covid-curfew-left-15-%20dead
https://www.theguardian.com/global-development/2020/oct/23/brutal-policing-kenyas-covid-curfew-left-15-%20dead
https://www.theguardian.com/global-development/2020/oct/23/brutal-policing-kenyas-covid-curfew-left-15-%20dead
https://www.theguardian.com/global-development/2020/oct/23/brutal-policing-kenyas-covid-curfew-left-15-%20dead
https://ewn.co/
https://ewn.co/
https://ewn.co/
https://www.bbc.com/news/
https://www.bbc.com/news/
https://www.bbc.com/news/
https://www/
https://www/
https://www/
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عام   ي 
وف  الصحية.  الرعاية  توفبر  ذلك  2018عىل  اليون  سبر دولة  حققت   ،

يات أثناء االستجابة لجائحة  30فقط . كانت هناك حاجة ملحة لتوفبر المشب 

كو  وس  كيف 19-فيدفبر تحديد  للصحفيير   بالنسبة  المهم  من  أصبح   .

استفادت الجهات الفاعلة المختلفة من الجائحة من الناحية المالية. ظهرت  

وس كوفيد فبر جائحة  بسبب  يات  المشب  عمليات  فضائح  من  ،  19-العديد 

ومالوي   وكينيا  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  بوتسوانا  ذلك  ي 
ف  بما 

إ يزال  31فريقيا وموزمبيق وجنوب  أنه ال  الفضائح  الكشف عن هذه  . يوضح 

 الصحفيون األفارقة يجرون تحقيقات حاسمة عىل الرغم من التحديات. 

شبكة  تتوقع  الجائحة.  انتشار  مع  بالمصداقية  اإلعالم  وسائل  حظيت 

ز:   رويب 

بفهم   المستخدمير   توعية  إل  النقاش  ظهور  يؤدي  أن  الممكن  من   ..

اهة التحريرية لل  عالمات التجارية الموثوقة وإعطاء قيمة لها. الي  

يحتاج الجمهور إل معلومات دقيقة أثناء الجائحة، وقد يكون هذا الطلب ذا  

الجيدة   األخبار  تطوير  يمكن  طالما  المستقبل  ي 
ف  اإلعالم  لوسائل  قيمة 

عبر  الجماهبر  ي 
ف  زيادات  لوحظت  األفريقية. كما  اإلعالم  وسائل  بواسطة 

ي الوقت  شاشة التليفزيون  
نظًرا لكون المذيعير  المحايدين هم األكبر ثقة. وف 

بعض   ي 
وف   . االجتماعي التواصل  وسائل  مصادر  ي 

ف  الثقة  تراجعت  نفسه، 

تب   يب  ي 
الن  األخبار  ي 

ف  للثقة  المنخفضة  بالمستويات  عالقة  توجد  البلدان، 

  . عليها البحث عن مصادر أخرى للمعلومات عىل وسائل التواصل االجتماعي

تتحو  القراء ال  الشعبية  الصحف  تجذب  حيث  الجمهور  أعداد  إل  الثقة  ل 

بالغ  أمًرا  اإلعالمي  المحتوى  مصداقية  تعد  بشدة.  فيها  يثقوا  ال  ولكنهم 

وس.  ي تشجيع السلوكيات الجيدة فيما يتعلق بالفبر
 األهمية لدور الصحافة ف 

ة عىل الصحفيير  األفارقة ومجال اإلعالم ا كببر
ً
 لقد فرضت الجائحة ضغوط

يات   المشب  عن  الجيدة  التقارير  بعض  ا 
ً
أيض شهدت  لكنها  اإلعالم.  وحرية 

المعلومات   انتشار  رغم   . السياسيير  محاسبة  إل  أدى  مما  الحكومية، 

أعىل  اإلخبارية مستويات  اإلعالم  أمل ألن تكتسب وسائل  المضللة، فهناك 

َجم إل قدر أكبر من االستدامة. 
ب َ
ُ
ي نأمل أن ت

 من الثقة، والن 
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المستجد .  5 كورونا  وس  فير جائحة  أثر 

 ( عىل الصحفيير  19-)كوفيد

 

)كوفيد المستجد  كورونا  وس  فبر جائحة  فرضت  عىل  19-لقد  ات  تغيبر  )

ي جميع المجاالت، وأدت إل زيادة عدم االستقرار 
طريقة عمل األشخاص ف 

لدى   ي 
ي  الوظيف 

الن  ات  التغيبر بعض  تؤثر  المهن.  مختلف  ي 
ف  األشخاص 

عىل   اآلخر  البعض  يؤثر  بينما  ا، 
ً
أيض اإلعالم  قطاع  عىل  الجائحة  أحدثتها 

ي حاالت الطوارئ، ويتعلق البعض اآلخر بمهنة 
الصحفيير  بصفتهم عاملير  ف 

 الصحافة نفسها. 

يتعل فيما  واضحة  األنماط  بعض  كانت  والمقابالت،  البلدان  جميع  ي 
ق ف 

ما  غالًبا  ي 
والن  األخبار،  وغرف  األفراد  الصحفيير   عىل  أثرت  ي 

الن  ات  بالتغيبر

ي قسم الحق أدناه. 
ي تناولها هذا التقرير ف 

ا، والن 
ً
ات أوسع نطاق  تشبر إل تغيبر

إل   الوصول  بإمكانية  يتمتعون  الصحفيون  إذا كان  بالسؤال عما  القسم  يبدأ 

رسات من شأنها أن تمنعهم من  معدات الحماية الكافية ويمكنهم تنفيذ مما

وس كوفيد . كان التحدي األكبر أمام العديد من الصحفيير   19-اإلصابة بفبر

المعلومات،  من  والتحقق  القصص  إلنشاء  المصادر  إل  الوصول  هو 

ي  
ف  الجذرية  ات  التغيبر إل  القسم  ينتقل  ثم  ا. 

ً
الحق هذا  مناقشة  وسيجري 

التكنولوج استخدام  زيادة  مع  األخبار،  األخبار  غرف  غرفة  عمليات  ي 
ف  يا 

وعملية جمع األخبار. تأثر الصحفيون بالجائحة من الناحية المالية، وكذلك 

الوقت نفسه، ازداد   ي 
أرباب عملهم وعمالئهم، وسُيناقش هذا فيما بعد. وف 

الحالة  وسوء  الموظفير   عدد  تناقص  بسبب  األفراد  عىل  العمل  عبء 

حول كيفي بمناقشة  القسم  ينتهي  إلجهاد  الصحية.  العوامل  هذه  تفاقم  ة 

والعاطفية. كانت   الجسدية  والتأثبر عىل صحتهم  مزمنة  بصورة  الصحفيير  

رسمية،  غبر  كانت  معظمها  ولكن  المتاحة،  الدعم  آليات  بعض  هناك 

ي نهايته. 
 ويتناولها هذا التقرير ف 

 إجراءات الحماية وممارساتها 

ي  
ي الظروف الن 

وس كوفيدال توجد حماية مضمونة ف  ،  19-أحدثها جائحة فبر

يتناول    . صحفيير  بصفة  للعمل  ورية  ض  والخدمات  المعدات  بعض  ولكن 

ومخاطر   األساسية،  الحماية  معدات  إل  الوصول  إمكانية  القسم  هذا 

الوصول إل معدات مكان العمل، والوصول إل المتطلبات األساسية لحفظ 

نت.  -القصص اإلخبارية   ال سيما شبكة اإلنب 

 ممارسات ومعدات الحماية األساسية  . 1

األقنعة   هي  المشاركون  ذكرها  ي 
الن  األساسية  الحماية  معدات  كانت 

ي 
ف  مهًما  االجتماعي  التباعد  كان  الممارسات،  حيث  ومن  والمعقمات. 

االستوديوهات   وخاصة  ورية    -المكتب،  ض  اإلضافية  التداببر  وكانت 

 .  للمذيعير 

ل باعتباره إجراًء وقائًيا تم اتخاذه. لم  ذكر معظم المشاركير  العمل من المب   

ا صعًبا من حيث   ً تكن هناك إجراءات مطبقة للعمل عن ُبعد وكان هذا تغيبر

ين   بعض األشخاص مجبر األخبار. كان  ية وعمليات غرفة  البشر الموارد  إدارة 

ي  
ف  الخروج  أو  وس،  للفبر تعرضهم  من  الرغم  عىل  المكتب  إل  الذهاب  عىل 

 اآلخرين  مهمة حن  عندما شع
َ
ة. بينما ُمِنح روا أنها تنطوي عىل مخاطرة كببر

الميدان   إل  والذهاب  بأنفسهم  المخاطر  عىل  الحكم  ي 
ف  الحرية  من  ا 

ً
مزيد

ورة فقط.   والمكتب عند الض 

quot;https:/ifex.org/west-african-experts-share-ideas-on-how-to-halt-abuse-of-journalists-during-covid-19-pandemic/&quot
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أماكن   جميع  قدمت  المكتب،  مقر  ي 
ف  العمل  إل  األشخاص  ذهب  عندما 

والمعقم األقنعة  المقابالت،  ي 
ف  المشاركير   األشخاص،  ما  عمل  حد  إل  ات 

 باعتبارها حل، عىل الرغم من أنها لم تكن متوفرة دائًما. 

ي ذلك توجيه غالبية  
 
القرارات، بما ف ا من 

ً
... اتخذت وسائل اإلعالم عدد

أتاحوا   لقد  ي.  البشر االتصال  بهدف لتجنب  ع 
ُ
ب العمل عن  إل  الموظفير  

وقا تدابير  العمل،  ي مكان 
 
التواجد ف الذين كان عليهم  ئية، مثل  للموظفير  

)موظف  ذلك.  من  أكير  ء  ي
شر وال  )الجيل(،  الُمطهرة  والمواد  األقنعة 

 مستقل، الجزائر(

عند   بسهولة  متاحة  األخرى  الشخصية  الحماية  ومعدات  األقنعة  تكن  لم 

الخاصة.   بأموالهم  ها  توفبر الصحفيير   بعض  وكان عىل  ما  مهمة  ي 
ف  الخروج 

ي الصحفيون المستقلون من قلة 
ي هذا الصدد. كان يعان 

 موارد الحماية ف 

 أنفقت ثروة عىل معدات الحماية منذ بداية انتشار الجائحة.  
ً
أنا شخصيا

 )منتج من السنغال(

ا فحص درجة حرارة الجسم: 
ً
 ذكر البعض أيض

العمل لدينا عىل توفير أقنعة   الجائحة، حرص صاحب  انتشار  منذ بداية 

ا وبالطبع خضع كل   يومًيا عندما كنا ندخل مقر المكتب. لقد تسلمت
ً
قناع

أو  ا 
ً
موظف سواء كان  الحرارة،  درجة  الختبار  مكتبنا  مقر  يدخل  شخص 

 
ً
وتقريبا نفسها،  لإلجراءات  يخضع  الجميع  المصادر، كان  أحد  أو   

ا
عميًل

ي كل قسم، كان هناك نوع من التسهيالت حيث يمكنك 
 
عند كل باب، وف

م. )منتج من مالوي( 
ِّ
 الحصول عىل ُمعق

، كان الوصول إل االستوديوهات أمًرا واجًبا، وكان التحول بالنسبة للم ذيعير 

ي الجائحة. جاء 
إل العمل بنظام التناوب رد فعل وليس أمًرا وقائًيا بعد تفسر

للسماح   التناوب  نظام  أساس  عىل  للحضور  اضطروا  الذين  الموظفون 

اإلصابة لتقليل فرص  االجتماعي  الصحفيير  من   ،بالتباعد  العديد من    يعمل 

بعض   وأعرب  ورًيا.  ض  أمًرا  االستوديو  ي 
ف  التواجد  يكن  لم  إذا  ل،  المب  

أماكن   ي 
ف  المعتمدة  الحماية  ممارسات  بشأن كفاية  قلقهم  عن  الصحفيير  

 العمل. االستوديوهات مصدر خاص النتشار خطر العدوى. 

أنهم مصابون   أقول  أن  ي 
ينبغ  أو  وس،  بالفير تأثروا  أنهم  ا 

ً
اكتشفنا الحق  ...

وس عن كثب، بالفير معهم  نعمل  الذين كنا  األشخاص  هم  فهؤالء  لذا   ،

وكنا   نفسه،  الميكروفون  نستخدم  وكنا  نفسها،  األشياء  نلمس  وكنا 

ي كل وقت. )منتج من مالوي( 
 
 نستخدم المرافق نفسها تقريبا ف

.. أشخاص مصابون بالعدوى وكنا نتشارك الموارد. تعلمون عندما نسجل  

ي حجرة تسجيل الصوت، كما  
 
ا، لذا  ف

ً
ا واحد

ً
تعلمون، نستخدم ميكروفون

ي 
 
ف ا، 

ً
وأيض األخبار.  غرفة  ي 

 
ف هنا  ا 

ً
جد عالية  اإلصابة  فرص  كانت 

نحن   مثلنا  ليست  وهي  نفسها،  اآلالت  تستخدم  ي 
الت  االستوديوهات 

نفسها  اآلالت  تستخدم  فهي  مختلفة،  آالت  لدينا  الذين  المنتجير  

غ ي 
 
ف عالية  الفرص  كانت  لذا  موجودون،  ي  والجميع 

 
وف األخبار  رفة 

 االستوديو. )منتج من كينيا( 

ا يرتجلون  
ً
كان عىل الصحفيير  اإلذاعيير  تكييف ممارساتهم، بل يكانوا أحيان

 أثناء عملهم. 

علينا  ا كان 
ً
وأحيان نواجهها،  أن  علينا  ي كان 

الت  التحديات  من  عدد  هناك 

المثال، ]كان  االرتال إل جانب التحديات المتعلقة بالمعدات. عىل سبيل  

علينا[ أن نجد طريقة لجعل ميكروفوناتنا أطول بحيث يضطر الشخص  

بمسافة   التباعد  قاعدة  عىل  الحفاظ  يمكنك  وبالتالي  ا 
ً
بعيد الوقوف  إل 

ي من غانا( 
ين بينك وبير  الشخص الذي تجري معه المقابلة. )صحف 

 مي 

أساس عىل  األقل  عىل  المكتب،  مقر  إل  المشاركير   من  العديد  نظام   عاد 

 التناوب. 

ا  
ً
ات ألن المكتب كان به عدد كبير جد ي إل العمل عىل في 

كان علينا أن نأب 

من   العديد  وأصيب  هناك،  البقاء  من  نتمكن  لم  لذا  األشخاص  من 

مناوبات.   ي 
 
ف الحضور  إل  رفاق  يا  اضطررنا  لذا  وس،  بالفير األشخاص 

 )منتج من كينيا( 

ال  الممارسات  عىل  العمل  أماكن  بعض  التباعد حافظت  لتشجيع  معتمدة 

  
ً
ي ذلك عقد االجتماعات والمقابالت عبر برنامج زووم، بدال

، بما ف  االجتماعي

 من حضور الضيوف إل االستوديو. 

الذين اعتمدوا عىل وسائل   المشاركير   للعديد من  كان السفر صعًبا بالنسبة 

ي حاالت اإلغالق األولية
، مما النقل العام. لم يكن هناك وسائل نقل متاحة ف 

محطة   ي 
ف  عملوا  الذين  المشاركير   أحد  اضطر  امج.  البر بث  عدم  إل  أدى 

إذاعية إل االنتقال ليعيش بالقرب من مكان عمله حن  يتمكن من مواصلة  

مشاركة   أوضحت  اإلطالق.  عىل  العمل  اآلخرون  يستطيع  ال  بينما  العمل، 

 العام. أخرى كيف تسبر اآلن إل العمل عىل قدميها لتجنب وسائل النقل 

مخاطر   لتقليل  الموظفير   نقل  وسائل  بتغيبر  واحد  عمل  مكان  قام  بينما 

 اإلصابة. 

، وكان لدينا أي عدد   قبل انتشار الجائحة، كان لدينا حافلة لنقل الموظفير 

من األشخاص يذهبون إل سيارة واحدة ولكن هذا قد تغير بعد الجائحة،  

ي سيا
 
رة واحدة، لذلك  ويوجد عدد محدود من األشخاص يجب تواجده ف

 لجأنا إل استخدام ]...[ مركبات أصغر. )منتج من كينيا( 

ألنهم كانوا   المشاركير   من  للعديد  قلق  مصدر  والسفر  ي 
الميدان  العمل  كان 

ون أثناء إعداد تقاريرهم   عىل اتصال مباشر مع األشخاص الذين كانوا يحتض 

وال والمرض  اإلصابة  معدالت  اليومية حول  لألخبار  باإلضافة  وتعرضوا  وفاة 

 إل تعرض الزمالء. 

المناسبة.   الكافية  الحماية  توجد  أنه كانت  الصحفيير   من  العديد  يشعر  لم 

وس كوفيد ي جائحة فبر
ي مكاتب مختلفة يدعم هذا األمر.   19-يبدو أن تفسر

ف 

داخل   عادلة، حن   بصورة  تجري  الحماية  موارد  االستفادة من  تكن  لم  كما 

 نفس المنظمات. 

، نعم كانت هناك ]تدابير وقائية مناسبة[ لكن  عىل   مستوى المقر الرئيسي

، كان   الرئيسي المقر  توجد عىل مستوى  ال  ؟  اإلقليمي المستوى  ماذا عىل 

والسالمة  الصحة  لجنة  وكانت  ا، 
ً
متاح لدينا  الداخىلي  ي  الطت  الموظف 

اإلقليمي   المستوى  عىل  ولكن  المشكالت،  لحضور  ا 
ً
أيض ي    -متاحة 

 
ف ال! 

، نعم كانت هناك    مقرنا، ء، ولكن عىل مستوى المقر الرئيسي ي
ال يوجد شر

ا. )مراسل من غانا(
ً
ا للمناطق إذا احتجنا لذلك حق

ً
 ذلك، وكان متاح

المكاتب   ي 
ف  أضعف  الشخصية  الحماية  معدات  إل  الوصول  مستوى  كان 

ي  
ف  الصحفيير   اتحاد  قدم  زيمبابوي،  ي 

ف  الريفية.  المناطق  أو  اإلقليمية 

: لل زيمبابوي ي مجال اإلعالم معدات وقائية. ذكر أحد المشاركير 
 عاملير  ف 

الذي  من  إذن  بعد.  ي 
معداب  عىل  أحصل  لم  ي 

لكت   ، إعالمي ممارس  أنا   .

ي  
 
ي ال أعرف عدد الصحفيير  الموجودين هنا ف

استفاد من هذا؟ واعلم أنت 

زيمبابوي، لكن جزء منهم فقط هو المستفيد. لذلك، أعتقد أنه حت  تلك 

ال والصحفيير  المنظمات  اإلعالم  ي مجال 
 
العاملير  ف تعمل عىل حماية  ي 

ت 

وحماية   تجهير   ي 
 
ف فشلت  االتصاالت،  ي 

وموظف  المعلومات  ي 
وموظف 

كوفيد وس  فير من  كاٍف  بشكل  من 19-الصحفيير   وباحث  ي 
)صحف   .

 ( زيمبابوي
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أثناء عمليات اإلغالق، وحرصت أماكن  جرى إدخال إمكانية العمل عن بعد 

األ  تلبية  الشخصية والتباعد  العمل عىل  الوقاية  ساسيات من حيث معدات 

ي تطبيقها  
. ومع ذلك، لم تكن أشكال الحماية متسقة أو موحدة ف  االجتماعي

المعدات   بسبب  خاص  بشكل  للخطر  عرضة  اإلذاعيون  الصحفيون  وكان 

كة.   المشب 

ل 2  . مساحات عملية للعمل من المي  

يجب   العمل،  ممارسات  ي 
ف  وقعت  ي 

الن  ات  التغيبر المعدات  مع  تكون  أن 

واالتصال   المكتبية  المعدات  حيث  من  هذا  ُبعد.  عن  للعمل  متاحة 

نت.   باإلنب 

ل:   ذكر عدد قليل من المشاركير  إنهم تلقوا الدعم لتسهيل العمل من المب  

قد   ء  ي
شر أي  أو  أو كراشي  مكاتب  عىل  للحصول  المال  علينا  عرضوا  كما 

للع أكير مالءمة  ل  المي   يش. )محرر من جنوب نحتاجه لجعل عملنا من 

 إفريقيا(

ي هذا الصدد، فقد نقل محطات  
 
ا ف

ً
ا جد

ا، كان متمير ً
ً
، تحديد إن رب عمىلي

اتصال   عىل  للبقاء  الالزمة  باللوجستيات  وزودهم  بهم  الخاصة  التشغيل 

ل،   ي حزم بيانات للموظفير  للعمل من المي  
كة تشي  بالمكتب. كانت الشر

 العمل. )محرر من ناميبيا( وتوفر الموارد الستمرارية 

ي المزيد من الموارد للحصول عىل التقنيات الالزمة للعمل  
كرست منظمت 

ي من السنغال( 
عد. )صحف 

ُ
 بفعالية عن ب

اء   تكلفة شر من  زيمبابوي،  ي مستقل من 
، وهو صحف  المشاركير  أحد  اشتىك 

هذا   . وكرر  ي
الكهربان  التيار  انقطاع  بسبب  العمل  الخاصة وصعوبات  أدواته 

ي من جنوب أفريقيا. 
 صحف 

بشكل   والمكالمات  البيانات  جمع  ي 
ف  المتكبدة  التكاليف  ِكَرت 

ُ
ذ ذلك،  ومع 

متكرر. قدمت بعض أماكن العمل البيانات أو دفعت تكاليف جمع البيانات، 

مع  يتماىسر  بما  ليس  ولكن  البيانات،  مقابل  أخرى  أماكن  دفعت  بينما 

 التكاليف الفعلية المتكبدة. 

كا إذا  أثناء  وهكذا،  البيانات  جمع  عىل  المال  من  الكثير  إنفاق  عليك  ن 

الحياة   يجعل  وهذا  أرباحك  استهالك  ي 
 
ف تبدأ  أنها  تدرك  فإنك  التغطية، 

ي من غانا(. 
ي بعض األحيان. )صحف 

 
 صعبة ف

للقيام  البيانات  اء  لشر اضطررت   . ي
بياناب  أستخدم  كنت  البداية،  ي 

 
ف

ي بدأوا  أنهم  أعتقد  أشهر،  بضعة  وبعد  البيانات.  بعملهم.  بحزم  ي 
زودونت 

انتقالية جديدة.   إنها مرحلة  تذكر،  يكن ذلك كافًيا.  لم  أخرى،  ولكن مرة 

ولم نكن مستعدين أو جاهزين لمواجهتها. لذا، تطلبت المشاَركات الكثير 

للبث   الوقت  من  الكثير  بها  المتعلقة  االتصاالت  وتطلبت  البيانات،  من 

لم الموارد  لكن  ذلك.  شابه  وما  لذلك،   المباشر   . لي بالنسبة  تكن كافية 

اضطررت إل استخدام أموالي الخاصة ومواردي الضئيلة ومواردي المالية 

ي وباحث من 
 ( زيمبابويلتحقيق أهدافهم بالطبع. )صحف 

غالًبا ما تأخر سداد تكاليف البيانات والتكاليف األخرى بسبب فرض اإلغالق  

ي البداية. 
 التام ف 

الت انقطاع  أن يؤدي  إل ال يمكن  الوصول  القدرة عىل  إل عدم  ي 
الكهربان  يار 

للهاتف   التحتية  البنية  أن  الصحفيير   بعض  ذكر  بل  فحسب،  نت  اإلنب 

يفسد  أن  يمكن  هذا  األحيان.  بعض  ي 
ف  صعًبا  االتصال  جعلت  المحمول 

 االجتماعات والمقابالت. 

واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  أن  تدرك  أن  عليك 

ي وباحث من  لدينا 
 ( زيمبابويسيئة للغاية. )صحف 

من   )صحفية  ا. 
ً
أبد مستقر  غير  زووم[  برنامج  عي   ]المكالمات  االتصال 

ون(  الكامير

ي العمل أثناء انتشار الجائحة ولم يكن  
وجد العديد من الصحفيير  صعوبة ف 

ي الميدان. 
ل وف  ي المب  

 لديهم موارد كافية للقيام بعملهم بفعالية ف 

 المصادر الوصول إل 

الصعوبات   هي  األبحاث  جميع  ي 
ف  بعيد  حد  إل  شيوًعا  األكبر  الفكرة  كانت 

صعوبة   حقيقة  تقريًبا  مشارك  ذكر كل  المصادر.  عىل  الحصول  تواجه  ي 
الن 

 الوصول إل المصادر. 

ي الوسائط المرئية، 
وبالطبع، يعد الوصول المادي إل المصادر أكبر أهمية ف 

لتهيئة المشهد  التلفزيون،  للقصة اإلخبارية، إن لم يكن للحصول عىل    مثل 

بالطبع.   المذيعير   المقابالت نفسها. وهذا ال يقتض عىل  مقاطع فيديو من 

يمكن لجميع الصحفيير  تطوير العالقات وتنميتها بشكل أفضل مع المصادر 

ي الميدان. 
 ف 

المستجد )كوفيد وس كورونا  ي االنتشار،  19-منذ أن بدأت جائحة فير
 
( ف

ي 
 
ي الشوارع،    ]عندما[ ف

 
ون ف ، إذا تفاعلت مع األشخاص الذين يسير ي

حالت 

ي أحصل بها عىل قصصي اإلخبارية. لذلك، مع التغير 
فهذه هي الطريقة الت 

وس كورونا المستجد )كوفيد إذ كنت أبف     (،19-الذي أحدثته جائحة فير

المعتادة،   ي 
إل وظيفت  أذهب  أكن حت   لم  األوقات،  ي معظم 

 
ل، ف المي   ي 

 
ف

ي أنه جرى الحد من التحركات. كنت أعم
ل، مما يعت   ل من المي  

 ( زيمبابوي)صحفية من 

د مشارك آخر عىل أهمية التمكن من الخروج إل الميدان. 
ّ
 وأك

من  ي 
)صحف  صحافة.  ليست  الواقع  أرض  عىل  تحدث  ال  ي 

الت  الصحافة 

 الجزائر( 

إل جعل  واألحداث  المصادر  إل  الوصول  منع  أدى  بالضغوط،  يتعلق  فيما 

ة لالهتمام والتحقق مه مة اإلبالغ أمًرا صعًبا من حيث الخروج بقصص مثبر

الميدان،  واقع  من  تقاريرهم  الجيدون  الصحفيون  يقدم  المعلومات.  من 

ي لديهم.  
الن  المعلومات  للتحقق من  المختلفة  المصادر  باستخدام عدد من 

اإلخبار  القصص  إلنشاء  األهمية  بالغ  أمر  التنقل  ي 
ف  الصحفيير   حرية  ية.  إن 

فيمكنهم   بأنفسهم،  الحادث  مكان  ي 
ف  متواجدين  الصحفيون  كان  فإذا 

 الوصول إل روايات شهود العيان ومصادر أخرى. 

ا، 
ً
اء والمبلغير  عن المخالفات، تحديد غالًبا ما يجري بناء العالقات مع الخبر

من خالل االجتماعات الشخصية، وخاصة عند العمل عىل التحقيقات، فقد  

الصحفيون سبب    يحتاج  ويكُمن  شخصًيا.  الرئيسية  المصادر  مقابلة  إل 

ي حماية المصادر، إذ من الممكن مراقبة االتصاالت  
االجتماعات الشخصية ف 

ونية   المستوى    -اإللكب  عىل  األهمية  ذات  بالقصص  يتعلق  فيما  سيما  وال 

ي تدور عن األشخاص ذوي السلطة والنفوذ. 
ي و/أو الن 

 الوطن 

وم اإلغالق  عمليات  حركة  وخالل  البلدان  بعض  قيدت   ، الحير  ذلك  نذ 

حواجز   وضع  خالل  من  ولكن  المقاطعات،  بير   فقط  ليس  األشخاص، 

 الطرق وزيادة تواجد قوات األمن. 

المستجد،  كورونا  وس  فير جائحة  ي 
تفسر قبل  األمر  تغير  لقد  بالطبع 

سبيل  فعىل  مقيدون،  نحن  الجائحة،  انتهاء  بعد  ولكن  بحرية  سنتحرك 

، مؤخًرا بمنح شهادة التخرج   ي
المثال، قام رئيس أوغندا، يوويري موسيفيت 

طة[ ...   5200لعدد  ي ]بمناسبة تخرج ضباط الشر
ي منطقت 

 
طة ف ضابط شر

تهمي ا وجرى 
ً
موجود يكن  لم  ما  وهو  المنطقة،  ي 

 
ف الصحفيير   معظم  ش 

ي الجائحة. )محرر إخباري من أوغندا(
 قبل تفسر
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البلدان،  العديد من  ي 
ف  الطوارئ،  يعملون حاالت  الصحفيير   بأن  ف  َ ُيعب َ لم 

دولة   تنظر  لم  بل  ة.  كببر  
ً
ضغوطا الصناعة  مارست  أن  بعد    زيمبابوي إال 

ي بعض باللدان األخرى، كان عىل  للصحفيير  عىل أنهم عاملون أساسيو 
ن. وف 

ليكونوا   الحكومة  أو  العمل  أصحاب  من  رسائل  عىل  الحصول  الصحفيير  

اط امتالك الصحفيير  
أدى اشب  التقارير واإلبالغ.  ا عن مسؤولية إعداد 

ً
بعيد

عمليات   أثناء  سيما  ال  التنقل،  صعوبة  إل  الوثائق  من  متنوعة  لمجموعة 

 اإلغالق التام. 

ي ي كل مرة 
 
وجد فيها حاجز طريق أو نقطة تفتيش، يتعير  عليك حينها  ف

تقديم   ذلك  وبعد  خطاب،  تقديم  ثم  الشخصية،  هويتك  بطاقة  إبراز 

ي  
 
وف الخطاب،  هذا  منه  صدر  الذي  المكان  ي 

 
ف بالفعل  تعمل  بأنك  تأكيد 

ا، هل هذا الشخص  
ً
التحقق من ذلك، حسن بعض األحيان يتعير  عليهم 

ال  هذا  إرسال  جرى  وهل  قال  لديكم؟ 
ُ
ي ا، 

ً
وأحيان مكان؟  أي  إل  شخص 

من   )صحفية  المتابعة.  يمكنك  ال  أتيت،  حيث  من  د 
ُ
ع ال،  للناس: 

 ( زيمبابوي

ا 
ً
ا ُمحبط ً ي باستخدام سجالت تحركات األشخاص تأثبر

قد يؤثر التفتيش األمن 

ي يعمل عىل قصة إخبارية تسىع إل محاسبة أصحاب النفوذ. 
عىل أي صحف 

 
ً
 : توضح هذه المشاركة قائلة

وس كورونا المستجد )كوفيد (، كان هناك معدالت 19-بسبب جائحة فير

حواجز  وهناك  إليه،  تتجه  الذي  نفسه  للمكان  متجهة  ايدة  مي   تسجيل 

ي  
المباب  تكون  أن  ورة  بالض  ليس   . مبت  أي  إل  دخولك  عند  حت   طرق، 

وثائق تحدد من   أي  األمن. هل كانت هناك  الكثير من رجال  تحت رقابة 

ما هي درجة حرارتهم؟ هل هم مصابون  كان هنا من   ثم  رأوا؟  قبل؟ من 

)كوفيد المستجد  كورونا  وس  يجري 19-بفير معلومة  هذه  واآلن  (؟ 

التحركات[. لقد الحظ   توثيق جميع  ]يجري  ي 
توثيقها، ليس ألنك صحف 

، وأنت هنا إلجراء مقابلة. إنه يختلف  ي
الناس اآلن، كما قلت، أنك صحف 

ع فيه  يتعير   الذي  الوقت  بصورة  عن  اجتماع  تنظيم  الشخص  ىل 

 ( زيمبابويعشوائية. )صحفية من 

كما أعرب المشاركون عن إحباطهم من عدم توفر المصادر. كما كانت تقدم 

المتعلقة   اإلخبارية  القصص  ي 
ف  للتحكم  اإلغراءات  بعض  الحكومات 

بالجائحة واآلثار المرتبطة بالصحة العامة، مما قد يردع المصادر الحكومية  

الت ي  عن 
المتاحة للمصادر. ف  الخيارات  حدث إل الصحفيير  ويحد من عدد 

م الصمت:   بداية انتشار الجائحة، حن  المصادر الحكومية يمكن أن تلب  

... يوجد اآلن العديد من األشخاص والمنظمات الذين يقدمون مثل هذا  

عامير    قبل  عليه  كان  عما  تماًما  يختلف  والذي  المعلومات،  من  النوع 

نا الموجة األول. )منتج من مالوي(عندما اخت  ي 

من   المستقلير   الصحفيير   لمنع  االجتماعي  التباعد  إجراء  استخدام  يمكن 

 الوصول إل األحداث والمؤتمرات الصحفية. 

  . ي يرغبون منها حضور حدث معير 
إنهم يعتمدون فقط وسائل اإلعالم الت 

المكان   "ال،  المثال،  سبيل  عىل  قال، 
ُ
ي بأن  الُمقدم  العذر  يكون  ا 

ً
وأحيان

." ال يمكننا استيعاب المزيد من األشخاص، وهو ما لم يكن كذلك   ممتىلئ

ي 
ي الواقع. لذا، فاألمر أسوأ من المعتاد، ألن معظم الحاالت الت 

 
وصلت    ف

ليس  بأنه  علمك  رغم  إليها  وصلت  قد  إليها[  الوصول  اعتدت  ]أو  إليها 

من  )صحفية  فحسب.  بالدخول  لك  يسمحون  ا 
ً
وأحيان  ].[ دعوة  لديك 

 ( زيمبابوي

ل. يكان لمن  كما كان من الصعب الحصول عىل مصادر  ي المب  
 عمل ف 

كات كان أفضل عذر يقدمه الشخص،  ا أن إغالق الشر
ً
يجب أن أقول أيض

 سبيل المثال، عندما تتصل بالمسؤولير  إلعطائك بعض المعلومات، عىل

وسيعاودون  المكتب،  مقر  ي 
 
ف يعودوا  لم  إنهم  لك  يقولون  ما  شعان 

لذلك،   الحاالت.  معظم  ي 
 
ف ذلك  يفعلوا  لم  ولكنهم  بك،  االتصال 

ي اليوم للمسؤولير  للرد 
وب  المعلومات نادرة، فأنت ترسل رسالة بريد إلكي 

يس وسوف  من  عليك،  النوع  هذا  هناك  كان  لذلك  أياًما،  األمر  تغرق 

 اإلحباط عندما تحتاج إل معلومات. )منتج من مالوي( 

وحن  عندما يتحقق الوصول إل هذه المعلومات، يكون من األسهل إعطاء 

ي شخصًيا. 
 من أن يحض  الصحف 

ً
ي عبر الهاتف بدًل

 المعلومة للصحف 

بتحديد موعد، وبعد ذلك   األشخاص ال يستجيبون. يمكنك حت  أن تقوم

حددت   إذا  ذلك،  وبعد  بذلك.  القيام  ي 
يمكنت  ال   :

ا
قائًل الشخص  ك  يخي 

موعد آخر، فقد ال يردون عليك ثانية. وب  هذه الطريقة، خشت الكثير من 

)صحفية  رائًعا.  ذلك  يكون  أن  الممكن  من  كان  اإلخبارية،  القصص 

 ( زيمبابويمستقلة من 

أن تتعرض مصداقية   تقديم  يمكن  المستحيل  الخبر للخطر وقد تجعل من 

النهائية.   المواعيد  ي 
ف  إل مصادر كافية  الوصول  حالة صعوبة  ي 

ف  الخبر  هذا 

ا أنه من المرجح أن يتم استبعاد أصوات األشخاص العاديير  
ً
ي أيض

وهذا يعن 

ي األماكن العامة ويكون 
من التغطية حيث يصعب التحدث إل األشخاص ف 

ا  
ً
وس كورونا الناس أكبر قلق بشأن إجراء المقابالت بسبب خطر اإلصابة بفبر

 المستجد. 

 إنتاج األخبار باستخدام وسائل التكنولوجيا

لقد جلبت الممارسات الجديدة رغم ذلك بعض الفوائد وبعض التحديات.  

بطرق   المرتبطة  والصعوبات  األولية  االعتماد  مرحلة  القسم  هذا  يتناول 

األ  غرف  ومزايا  الجديدة  تحديد  العمل  النهاية  ي 
ف  القسم  يتناول  ثم  خبار. 

نت.   مخاطر العمل عبر اإلنب 

نت.   اإلنب  عبر  العمل  مع  للتكيف  األخبار  غرف  من  الكثبر  األمر  استغرق 

 :
ً
 يوضح أحد المشاركير  قائًل

يمكن  طريقة  توجد  لم  وبالتالي  متوقًعا،  يكن  لم  الموقف  أن  أعتقد 

ال العمل أن يستعدوا لها عىل سبيل  مثال. عالوة عىل ذلك، لم  ألصحاب 

ء مثل هذه الغرف، ولم يكن لدى أي شخص أي معلومات   ي
يكن هناك شر

جيدة حول ما يجب القيام به. عىل سبيل المثال، كان التحول إل العمل  

ا   ً شائعة كثير تكن  لم  التكنولوجيا  ألن   
ا
عاجًل أو  مرحلًيا  أمًرا  نت  اإلني  عي  

 ل من مالوي(وكنا جميًعا نستيقظ عىل وجودها. )مراس

أن  أعتقد  ي 
ولكنت  ا، 

ً
أيض ولي  الناس،  لبعض  رائًعا  ل  المي   من  العمل  كان 

اضية   االفي  األشياء  مع  أنه  ا 
ً
أيض وأعتقد  ا.  ً حدثت كثير االتصال  أعطال 

يصعب الشعور بنغمة الصوت والكثير من األشياء. حيث كان من السهل  

، كما تعلم
ا
، ما هو، آه،  فقط أن تذهب إل مكتب شخٍص ما وتقول: مهًل

تعلم،   قلت، كما  لقد  تعلم،  تقول: كما  أن  يمكنك  وما هذا؟ كما  ما هذا؟ 

الوقت  القبيل. لذلك استغرق ذلك بعض  احات وأشياء من هذا  قدم اقي 

ي الخارج. )صحفية من جنوب إفريقيا(
 
 ما، حت  ف

ً
 نوعا

ي عىل اإلبداع.   كان لهذا تأثبر سلنر

، خاصة بسبب  ي
ت وظيفت  عد. ال يمكن أن يكون لدي  لقد تغير

ُ
العمل عن ب

بقسمي   االرتقاء  ي 
 
ف بالغة  أجد صعوبة  ولذلك،   . ي

 
تضف تحت  صحفيون 

ي تتناول مواضيع الساعة. )محرر من الجزائر( 
 من خالل المقاالت الت 

ي  
ف  الطوارئ  لحاالت  االستجابة  ي 

ف  اإلبداع  أن مستوى  أخرى  ورأت مشاركة 

 المحتوى البديل المتاح لالستخدام. الميدان قد انخفض بسبب نقص 



15 

 

ي العديد من المنظمات، حن  بعد المرحلة األولية 
تدهور مستوى اإلنتاجية ف 

 عند إدخال ممارسات جديدة. 

تأثير كبير  له  العمل وكان  ي مكان 
 
ف السلوك  تغيير  إل  الجائحة  أدى ظهور 

ون(  عىل مستوى األداء واإلنتاجية. )صحفية من الكامير

المش هذا  وكان شعر  بكثبر  فاعلية  أقل  اإلخبارية كانت  االجتماعات  أن  ارك 

أصبحت   كما  األخبار.  غرفة  طاقم  عىل  ُيغيم  بالضيق  إحساس  هناك 

جودة   ضعف  بسبب  إنتاجية  أقل  نت  اإلنب  عبر  المنعقدة  االجتماعات 

 االتصال. 

األخبار   غرفة  ي 
ف  العمليات  تجري  المشاركير  كيف  من  قليل  عدد  والحظ 

المتعلق  عندما تتأثر با إذ تؤثر األمر  أو الصعوبة،  أو ضعف اإلنتاجية  لغياب 

ي الفريق. 
 بشخص واحد سلًبا عىل باف 

البعض   ويساهم  الواحد،  الفريق  بروح  نعمل  األخبار،  غرفة  ي 
 
ف نحن، 

تأثر   لذلك،  األخبار.  وينتج  القصص  اآلخر  البعض  يجمع  بينما  بالقصص 

نقوم   ي 
الت  الطريقة  ي 

 
ات ف بالتغيير منا  ي من  كل واحد 

باألشياء. )صحف  بها 

 مالوي(

ا. 
ً
اض االتصال ومنعه أيض  كما سهلت التكنولوجيا اعب 

من  أخاف   . ي
هاتف  خاصة  للخطر  الشخصية  ي 

سالمت  تعرضت  لقد  نعم، 

  . ي
ومحادثاب  ي 

تحركاب  يراقب  ما  شخص  هناك  ولكن  العمل  ي 
يمكنت  ذلك. 

]مح  إل  المتكررة  الهاتفية  ي 
مكالماب  توقفت  ذلك،  عىل  األمثلة  طة[  ومن 

االتصال   يمكنهم  أنه  ي 
وب  أخي  ألنهم  ئ  مفاج  بشكل  أفريقية  جنوب  راديو 

ي من أوغندا(
. )صحف  ي

 بهاتف 

 اآلثار االقتصادية عىل الصحفيير  

للمنشورات  التوزي    ع  أرقام  وانخفاض  اإلعالنية  النفقات  انخفاض  أثر 

ي بعض  
كات اإلعالمية ف  الحاالت.  المطبوعة عىل الربحية وعىل استدامة الشر

ة عىل الصحفيير  وعائالتهم.   يناقش هذا القسم اآلثار المالية غبر المباشر

آثار   الخاصة  كات  الشر عىل  الجائحة  خلفتها  ي 
الن  االقتصادية  للعواقب  كان 

ة عىل وسائل اإلعالم الخاصة.   غبر مباشر

ي اعتدنا الحصول عىل أموال منها من خالل اإلعالن لدى  
كات الت  حت  الشر

اإلعال وقد دار  األشخاص،  أتذكر  ي 
ألنت  إيقافها،  جرى  بنا،  الخاصة  م 

كات عن العمل، واآلن ال يستطيع األشخاص منحنا أي   توقفت بعض الشر

ة. تجد   اموال كثير فيه عىل  الذي سأحصل  المكان  بالطبع هذا هو  عمل، 

والفنادق   الرحالت  وأماكن  والفنادق  المدارس  مثل  كات،  الشر معظم 

ي منطقتنا و 
 
ي عادة  الموجودة ف

الت  السياح، وهذه هي الطرق  ي تجتذب 
الت 

  .].[ العمل  عن  توقفت  ولكنها  منها،  األموال  عىل  الحصول  يمكننا  ما 

 )منتج من أوغندا( 

وس كورونا   فبر لجائحة  نتيجة  كات  الشر لبعض  المالية  الضاعات  تكن  لم 

)كوفيد االنكماش  19-المستجد  بسبب  تفاقمت  ولكنها  بالكامل،   )

ا. االقتصادي األوس
ً
 ع نطاق

ي أعمل بها بشكل خاص من الناحية المالية. كانت  
كة الت  ي الشر

ال تزال تعاب 

المستجد   وس كورونا  فير انتشار جائحة  قبل  بالفعل  التحديات موجودة 

ي هددت وجود 19-)كوفيد
الت  التواصل االجتماعي  (، نظًرا لظهور وسائل 

الجائحة  جاءت  ذلك.  إل  وما  التوزي    ع،  مستوى  وخفضت    الصحف، 

فقدان  عن  الناجمة  االقتصادية  التحديات  مع  سوًءا  األمر  وتفاقم 

الخي    اء  شر بير   االختيار  حالًيا  الناس  يضطر  إذ  ء،  ي
شر وكل  الوظائف 

 والجريدة. )صحفية من مالوي( 

لدى  يكن  ولم  للمخاطر،  معرضة  الخاصة  اإلعالم  كات  شر أصبحت 

اإل  كات  الشر لدعم  وطنية  مبادرات  أي  حول  تفاصيل  عالمية.  المشاركير  

ألنه   فيه  مرغوب  غبر  اإلعالم  كات  لشر الحكومي  التمويل  إن  عامة،  وصفة 

اء   يا، شجعت الحكومة عىل شر ي نيجبر
أن يض  بمبدأ االستقاللية. فف  يمكن 

من  العديد  أعرب  ذلك،  ومع  اإلعالم.  وسائل  دعم  بهدف  اإلعالنات 

حكوميً  دعًما  تلقت  قد  األخرى  الصناعات  ألن  إحباطهم  عن  ا  الصحفيير  

بينما   الجائحة،  الناجمة عن  االقتصادية  العواقب  الحماية من  ولديها بعض 

ا لألفراد، الذين يعانون  
ً
لم تفعل وسائل اإلعالم ذلك. كما توفرت األموال أيض

من   الرغم  عىل  الفئة،  هذه  تشملهم  لم  الصحفيير   لكن  مدقع،  فقر  من 

يكاريا.  ي طبقات البر
 وقوعهم أكبر فأكبر ف 

الصعوبات   الصحفيير  أثرت  عىل  اإلعالم  كات  شر واجهتها  ي 
الن  االقتصادية 

 . كات بتشي    ح الموظفير   بطرق مختلفة. قامت العديد من الشر

ي 
 
البعض اآلخر ف بينما ال يوجد أمل لدى   ، الموظفير  جرى تشي    ح بعض 

انتشار   بعد  الجائحة  ي 
بتفسر المنظمة  تأثرت  وقد  بوظائفهم،  االحتفاظ 

 دا(الجائحة. )محرر إخباري من أوغن

ِلب من 
ُ
ت حالة اإلغالق التام، وط

َ
عِلن

ُ
عندما وصلت الجائحة إل ذروتها، أ

مرة  األشخاص  بعض  استدعاء  وعن  ل.  المي   من  العمل  الناس  من  الكثير 

ا العودة إل ديارهم ألنهم قد قاموا بتشيحهم من   ً لب منهم أخير
ُ
أخرى، ط

يا(  العمل. )محرر من نيجير

ي مهن يدوية بعد االستغناء عنه. إن قصته   اضطر أحد المشاركير  إل العمل 
ف 

 مروعة بشكل خاص: 

ي أسبوع واحد، يمكنك أن  
 
 ف
ا
ي حامال

، كانت زوجت  ي
عند تشيحي من وظيفت 

، حت  ولدت. لم أدفع اإليجار  2020تتخيل أننا كافحنا للعيش طوال عام  

إياه من مال فقد   ي 
أيا كان ما أعطوب  أنفقته لمدة ثالثة أو أربعة أشهر ألن 

وهناك،   هنا  عمل  أي  ي 
 
ف أعمل  أو  مجهود  أبذل  أن  اعتدت  لذا  بالفعل، 

وأقوم ببعض األعمال الوضيعة حت  أتمكن من البقاء عىل قيد الحياة. ثم 

ي مسألة التنقل اآلن، فكما تعلمون، ليس لدي أجرة الحافلة، يجب أن  
تأب 

أعل أو  العام  النقل  وسائل  استخدام  إل  بحاجة  كنت  إذا  ض  ي  أقي 
 
ف ق 

ي بعض  
 
نت، كنا نقوم بذلك ف بالكتابة عي  اإلني  ل. وعندما كنا نقوم   

المي 

لدينا.  األحيان  بعض  ي 
 
ف نت  اإلني  خدمة  تتوفر  ولم  ل،  المي   ي 

 
ف األحيان 

بها.  مررت  ي 
الت  التحديات  بعض  هذه  نعم  لذا  بيانات،  حزم  لدي  ليس 

 )مراسل ومحرر من كينيا(. 

ات تأخر   فيها سداد رواتبهم.  مر العديد من المشاركير  بفب 

تأخرت   ، ي
الماض  العام  من  مارس  ي 

 
ف أوغندا  داخل  الجائحة  ي 

تفسر بعد 

وعندما   ذلك  ومع  لنا،  األموال  دفع  ي 
 
ف بها  أعمل  ي 

الت  اإلذاعية  المحطة 

ء. )مراسل   ي
ء وأي شر ي

ونك أن الجائحة تؤثر عىل كل شر استفشت، سيخي 

 من أوغندا( 

تعل جرى  لذلك  أشهر،  لبضعة  الرواتب  الطلبات  ستتأخر  من  العديد  يق 

والمتعمقة.   الحضية  اإلخبارية  للقصص  ي 
الميداب  العمل  لدعم  المالية 

مصلحة   حساب  عىل  خاص  بشكل  تزدهر  ي 
صحيفت  فإن  ذلك،  ومع 

)محررة   وحدها.  عدها 
ُ
ت أن  يمكن  ال  ي 

الت  التحليلية  والقصص  األشخاص 

 من مالوي( 

ي  
ي بعض األحيان، كانت تسبق التخفيضات ف 

الرواتب أو الرواتب المتأخرة  ف 

 .  عمليات تشي    ح الموظفير 

ة،  ي كنت أعمل بها، لم نكن نتلف  رواتبنا لفي 
كة الت  قبل أن تتخىل عنا الشر

ي رواتبنا. كما  
، وكان النزال منتظرين تلف  ولذلك كنا نشعر باإلحباط النفسي

زالوا  ما  لكنهم  المال  لك  يدفعون  وال  كة  شر ي 
 
ف تزال  ال  إذا كنت  ترى، 
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. )منتج من   يتوقعون منك أن تؤدي عملك، فهذا يلحق بك األذى النفسي

 كينيا( 

كة.   وأشار أحد المشاركير  إل أن عدم دفع األجور أدى إل ترك األفراد للشر

ترك بعضهم العمل وعادوا إل القرى للقيام بأنشطة أخرى بعد أن أخرت 

 إدارة المحطة دفع الرواتب لنا. )مراسل من أوغندا( 

،  قام ا  من تشي    ح الموظفير 
ً
ي األجور، بدال

لعديد من المشاركير  بتخفيضات ف 

 أو قبل ذلك. 

بالطبع، طبقت تخفيضات األجور عىل أولئك الذين لديهم عائالت، لقد  

ولذا   للغاية،  مرتفع  المعيشة  مستوى  ألن  بالطبع  ا 
ً
حق ا 

ً
محبط األمر  كان 

ي حت   األجر  يكن  ولم  أشهم،  إعالة  أجل  من  الرجال  يوم يكافح  ي 
 
ف ي 

أب 

 محدد، بل كان يتأخر دائما. )منتج من كينيا( 

وس كورونا المستجد )كوفيد (، لكن 19-لم يتغير عمىلي بسبب جائحة فير

ون( ي من الكامير
. )صحف  ي  انخفض راتت 

دفع   ُرِفَض  أو  العمل  ي 
ف  يكونوا  لم  إذا  أجورهم  اآلخر  البعض  يتقاض   لم 

 التعويضات المستحقة عن إجازاتهم. 

مراسومع   أحد  ذكر  ا. 
ً
أمان أكبر  الحكومية  اإلعالم  وسائل  أن  يبدو   ىلي ذلك، 

ي غانا: 
 وسائل اإلعالم الحكومية ف 

ي غانا، أعتقد  
 
ي آمنة للغاية. أنا أعمل مع القطاع العام. وف

أعتقد أن وظيفت 

المنخفضة  ا للعمل. قد تتحدث عن األجور 
ً
أمان المكان األكير  أن هذا هو 

الذي   الثمن  هو  هذا  الوظيفة. ولكن  ضمان  مقابل  دفعه  علينا  يتعير  

ا 
ً
ي أكير أمان

ء، فقد عززت الجائحة اعتقادي بأن وظيفت  ي
وبالرغم من كل شر

ي هذا البلد. )مراسل من غانا(
 
ي ف

 من أي صحف 

 . ي جهات النشر
 كما انخفض االعتماد عىل العاملير  المستقلير  ف 

اال  خفضت  قد  النشر  جهات  معظم  أن  بدا  الجائحة،  انتشار  عتماد بعد 

التدفق  عىل  هذا  أثر  وقد  التمويل.  بسبب  ربما  المستقل،  العمل  عىل 

جهات   وتوقفت   ، بشكل كبير المهام  عدد  انخفض   . ي ب  الخاص  النقدي 

ي من مالوي(
 النشر األخرى عن تكليف العاملير  المستقلير  تماًما. )صحف 

ولكن رغم ذلك، أصبح المزيد من الصحفيير  يعملون بصفة مستقلة بسبب 

النتشار    فقدان نتيجة  العمل  من  بمزيد  المشاركير   أحد  قام  الوظائف. 

 الجائحة بسبب تقليص حجم المنظمات. 

ي ألصحاب الوظائف بسبب الجائحة. 
 كما انخفض مستوى العمل اإلضاف 

. نحن بصفتنا  ي
 
ء إضاف ي

المعتاد، لم يكن هناك شر ي  النظر عن راتت  بضف 

المعلومات.  لتغطية  نخرج  عندما  نوفرها  جانبية  فرص  لدينا  صحفيير  

ي بعض األحيان بإجراء بعض الخدمات االستشارية وتنظيم وسائل 
 
تقوم ف

 إضافية. 
ا
ي أمواال

، لذا يمكنك أن تجت  ي مع التغيير
ها وهذا يأب   اإلعالم وغير

ة لم يكن أحد ينظم أي برنامج، ولم يكن أحد يتشاور   لكن خالل هذه الفي 

الذي   ي 
 
اإلضاف الدخل  انقطع  ولذلك  اإلعالم عن أي خدمات،  مع وسائل 

ي وباحث من 
 ( زيمبابويكنت أوفره ولم أتلق أي أموال إضافية. )صحف 

تكاليف  جانب  فإل  ؛  المشاركير  لبعض  بالنسبة  التكاليف  زادت  كما 

المدرسية  االتصاال  الرسوم  ي 
ف  زيادات  المشاركون  واجه  الهاتفية،  ت 

واإليجارات، كما اضطروا إل إعالة أفراد األشة الذين فقدوا وظائفهم. كانت  

 التكاليف الطبية أيضا مشكلة أخرى. 

بصفة   رواتبهم  عىل  وحصلوا   ، ي
اإلضاف  وعملهم  وظائفهم  المشاركون  فقد 

ي بعض متأخرة، كما جرى تخفيض رواتبهم عىل ال
رغم من ارتفاع التكاليف ف 

الحاالت. لم تكن الخسائر صعبة فحسب، بل إن انعدام األمن العام بشأن  

ة.   ما سيحدث بعد ذلك كان بمثابة ضغوط مزمنة كببر

 زيادة عبء العمل 

أدى انخفاض عدد الموظفير  بسبب مرضهم أو تشي    ح الموظفير  من العمل  

غرف   ي 
ف  النفسي  اق  االحب  والمسؤوليات  أو  العمل  أعباء  زيادة  إل  األخبار 

 .  بالنسبة للموظفير  المتبقير 

 :
ً
 وأوضح أحد المشاركير  قائًل

ي   كنت ]أنوب[ عن الزمالء إل جانب تغطية المحتوى والمهام الخاصة ب 

ا. )محرر 
ً
ا، لقد كنا مشغولير  حق

ً
ي العمل. حسن

 
لهم عندما كانوا غارقير  ف

 من جنوب إفريقيا(

آ مشارك  ي ذكر 
الن  األخبار  غرفة  ي 

ف  الموظفير   عدد  تخفيض  جرى  إنه  خر 

ا إل خمسة موظفير  فقط.   28يعمل بها من 
ً
 موظف

لدينا   ينتهي   28... كان  حت    
ا
أوال االنتظار  منا  ثمانية  من  لب 

ُ
ط ا. 

ً
موظف

اإلغالق ]األول[ الستئناف العمل[. ثم جرى وقفهم عن العمل مرة أخرى 

[. تذكر أن   ي
هؤالء هم األشخاص الذين تعيش عائالتهم  ]مع اإلغالق الثاب 

للعمل   يعودوا  ولم  موظفينا  غادر بعض  وقد  ا، 
ً
يتقاضونه شهري أجر  عىل 

ا منذ اإلغالق األول، ويوجد لدينا اآلن خمسة موظفير  فقط من أصل  
ً
أبد

ا. )منتج من أوغندا( 28
ً
 موظف

المش  إذ كان  إيجابية  للمشارك  ايدة  المب   العمل والمسؤوليات  ارك كان عبء 

المهنية  حياته  ي 
ف  جيدة  مكانة  ي 

ف  يضعه  أن  شأنه  من  الكثبر  يتعلم 

ي الوقت نفسه، كان ال يزال يعمل مقابل راتب مخفض. 
 المستقبلية. وف 

 الضغط واإلجهاد المزمن وآليات الدعم 

وقشت أعاله، والخوف المستمر من العدوى،  
ُ
ي ن
كان لجميع االتجاهات الن 

ي يواجهها 
ي أداء الوظيفة المطلوبة، زيادة عدم   والصعوبات الن 

الصحفيون ف 

أعباء  زيادة  إل  باإلضافة  باألشة،  المتعلقة  والمخاوف   ، ي
الوظيف  االستقرار 

 العمل أثرها البالغ. 

 معظم المشاركير  من الخوف والقلق بدرجة عالية. 
 عان 

ي من   ي من خوف هستير
فكرة الخروج باستمرار إل الشارع ... كنت أعاب 

ا من التعامل مع الناس    التواجد 
ً
 خوف

ا
ي الشارع ... توقفت عن العمل قليال

 
ف

 واالتصال بهم. )محررة من مض( 

أن  أشعر  لقد كنت  للغاية.  ا 
ً
مخيف األمر  األول، كان  القليلة  األشهر  ي 

 
وف

مدى   ما  تعلم،  ا، كما 
ً
متأكد تكن  لم  وأنت  الوقت.  طوال  سينتهي  العالم 

يك لم  األمر؟  مدى سوء  ما  ذلك؟  به  سوء  نقارن  أن  يمكننا  ء  ي
لدينا شر ن 

أنه كان   ا. وشعرت 
ً
ا جد

ً
ا جد

ً
ا جد

ً
ء مخيف ي

سوء األمر. ولذلك، كان كل شر

مشاكل  أي  من  ي 
أعاب  لم  جيدة.  ي 

صحت  شخص  أنا  تماًما.  ا 
ً
جديد عالًما 

لي   يحدث  أن  من  والخوف  األجواء  هذه  مثل  ي 
 
ف ا 

ً
أبد أعيش  لم  صحية. 

ي أي وقت. لذلك، كان عام ملي
 
ء مميت ف ي

ا بمشاعر عدم اليقير  تماًما  شر
ً
ئ

  ... ء  ي
شر وكل  بالكامل  وعالمك  حياتك  نمط  تغير  جانب  إل  واالرتباك، 

ا  
ً
ي الشعور بالقلق، والخوف نوع

ولذلك، كنت أفكر طوال الوقت، ويغمرب 

المعلومات.   نقص  من  بالضيق  والشعور  المعلومات،  ي كّم 
 
ف وغارقة  ما، 

ي األشهر القل
 
ا )صحفية من جنوب إفريقيا( وف

ً
يلة األول، كان األمر مخيف

تكن  لم  وأنت  الوقت.  طوال  سينتهي  العالم  أن  أشعر  لقد كنت  للغاية. 

ا، كما تعلم، ما مدى سوء ذلك؟ ما مدى سوء األمر؟ لم يكن لدينا  
ً
متأكد

ا  
ً
ا جد

ً
ا جد

ً
ء مخيف ي

ء يمكننا أن نقارن به سوء األمر. ولذلك، كان كل شر ي
شر
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جدي عالًما  أنه كان  وشعرت  ا. 
ً
لم  جد جيدة.  ي 

أنا شخص صحت  تماًما.  ا 
ً
د

ي مثل هذه األجواء والخوف  
 
ا ف

ً
ي من أي مشاكل صحية. لم أعيش أبد

أعاب 

ا بمشاعر  
ً
ي أي وقت. لذلك، كان عام مليئ

 
ء مميت ف ي

من أن يحدث لي شر

عدم اليقير  تماًما واالرتباك، إل جانب تغير نمط حياتك وعالمك بالكامل 

ء ... ولذلك، كنت أفكر   ي
ي الشعور بالقلق، وكل شر

طوال الوقت، ويغمرب 

بالضيق من نقص  المعلومات، والشعور  ي كّم 
 
ا ما، وغارقة ف

ً
والخوف نوع

 المعلومات. )صحفية من جنوب إفريقيا(

ا كان مجرد نوع من اإلحساس 
ً
ء اآلخر الذي كان صعًبا حق ي

وأعتقد أن السر

ان صعًبا  بحم المقصورة أو متالزمة الكوخ بسبب اإلغالق األول الذي ك 

للغاية. أنا محظوظ ألن لدي عائلة يمكن أن تكون داعمة. لذلك، لم أكن  

جنوب   من  )صحفية  للغاية.  صعًبا  سيكون  كان  الذي  األمر  وحدي، 

 إفريقيا(

مع   التكيف  كان  ا 
ً
أيض ولكن  الجميع،  بير   كة 

مشب  العزلة  مشاعر  كانت 

صعًبا   العزلة  من  طويلة  ات  فب  بعد  االجتماعية  للبعض.  المواقف  بالنسبة 

)الرهاب   االجتماعي  القلق  باضطراب  أصيبا  إنهما  المشاركير   من  اثنان  قال 

( أثناء الجائحة.   االجتماعي

ا من الصدمات أثناء اإلبالغ وإعداد التقارير. 
ً
 عان  المشاركون أيض

وفاة   عن  بلغ 
ُ
ن حيث كنا  لمعظمنا،  بالنسبة  عصيًبا  ا 

ً
وقت ا 

ً
حق ]كان[  لقد 

ي المستشف
 
ي بداية انتشار الجائحة، كنا نبلغ عن وفاة األشخاص ف

 
يات. وف

ي  
 
ف العزلة  مع  جاءت  ي 

الت  والوصمة  بأكملها،  أشته  دفن  الذي  ما  شخص 

لجائحة كوفيد األول  يكن   19-األيام  ولم  الوفيات،  هذه  تغطية  بسبب 

تلك   بسبب  بشكل صحيح  أحبائهم  لتوديع  فرصة  حت   األشخاص  لدى 

ي 
 
وف سائدة.  ي كانت 

الت  العمل اإلجراءات  من  ننتهي  أن  بعد  اليوم،  نهاية   

إليك كل   ي 
تأب  ل،  المي   ي 

 
ف وننام  المفاتيح  لوحة  ك  وني  جانًبا  القلم  ونضع 

الستخالص  آليات  لدينا  يكن  لم   ، بشر وألننا  ا، 
ً
تباع المشاهد  هذه 

ي تناولتها  
المعلومات أو لنبوح بمكنون صدورنا، وأقول هذه هي القصة الت 

. لم يكن لدينا ذلك لذا ننام   اليوم وربما تكون قد كشت أجزاء من روجي

ي تلك الصدمة وكل يوم، يوًما بعد يوم، نبلغ عن مدى امتالء أشة 
 
غارقير  ف

. )محررة إخبارية من كينيا(   بالمصابير 
 المستشف 

ي الكثبر 
عرف المشاركون العديد من األشخاص الذين أصيبوا بالعدوى، وتوف 

ي  عرف المشاركون العديد من األ   منهم. 
شخاص الذين أصيبوا بالعدوى، وتوف 

 الكثبر منهم. 

أو   األصدقاء  أو  األحباء  أحد  وفاة  خي   عن  اإلعالن  دون  يوم  يمر  لم 

ي من الجزائر( لم يمر يوم دون اإلعالن عن خي  وفاة أحد 
ان. )صحف  الجير

ي من الجزائر(
ان. )صحف   األحباء أو األصدقاء أو الجير

ماتوا،   أناس  عن  نسمع  بدأنا  ي عندما 
 
ف الناس  وكبار  وصيادلة،  وأطباء، 

األسبوع   اليوم،  ذلك  ي 
 
ف الواقع،  ي 

 
ف لدينا.  المخاوف  تزايدت  المجتمع، 

وس كوفيد بفير فيه  أصبت  ي 19-الذي 
 
ف ثم  المدرسة،  من  زميىلي  ي 

 
توف  ،

. ولهذا،  ي
ا مصور صحف 

ً
ي أيض

 
، توف المستشف  الذي دخلت فيه إل  اليوم 

ي هذه األشياء بالخوف والهلع. )م
 راسل من غانا(أصابتت 

أحد   بوجود  العائلية  آب  الواتس  مجموعات  ي 
 
ف أشخاص  أخي   أن  بعد 

كوفيد وس  بفير المصاب  أي    19-األشخاص  عىل  الحصول  ونحاول 

اللتقاط  يلهث  وهو  ي 
 
وتوف الشخص  هذا  ذهب  وقد  ليقبله،  مستشف  

ا عىل صحتنا 
ً
حق أثر  الذي  األمر  هذا  مثل  بتغطية  تقوم  ا 

ً
وأحيان األنفاس 

 النفسية. )محررة إخبارية من كينيا(

ي صعوبات نفسية هائلة ألنه عندما ترى أحبائك 
 
الجائحة ف لقد تسببت 

يموتون، فليس من السهل عليك التعايش والتحمل. لم نحصل عىل دعم 

الكونغو   جمهورية  من  ي 
)صحف  األمر.  مع  التعايش  علينا  وكان  نفسي 

 الديمقراطية( 

ي دخول المشاركير     19-حة كوفيدتسبب األخبار المستمرة عن جائ
وآثارها ف 

النفسية   صحتهم  بشأن  القلق  مع  طويلة،  ات  لفب  الرعب  من  حالة  ي 
ف 

 والجسدية. 

الخوف  يكُمن  ولكن  المخاوف،  أحد  وس  بالفبر إصابتهم  من  الخوف  كان 

ي نقل العدوى إل أحبائهم. 
ين ف   األكبر من اإلصابة بالعدوى بالنسبة للكثبر

ي ك
أنت  من  الرغم  ليس  عىل   ، ي عند خروج  ازية  االحي  اإلجراءات  أتخذ  نت 

ا،  
ً
ي تحديد

ي من اإلصابة بالعدوي، ولكن لعدم نقلها إل عائلت 
فقط لحمايت 

ي من الجزائر(
ي كل مكان. )صحف 

 
 كان من الصعب الهروب، وكان الخطر ف

 لقد أثر هذا عىل كيفية تفاعل المشاركير  مع عائالتهم. 

وس كوفيد بفير إصابتهم  ثبتت  مع    19-لقد  أنا  وها   ، أسبوعير  ي غضون 
 
ف

األطفال   يهرع  ل،  المي   إل  تصل  عندما  األطفال!  مع  ل،  المي   ي 
 
ف العائلة 

! كان من الصعب للغاية العودة إل   -ليأتوا إليك ويعانقونك   ي لقد وصل أب 

. كان ال يزال  ي
ل واألطفال يهرعون نحوي، ثم أطلب منهم االبتعاد عت  المي  

ا يستطيع  ال  ا  ً صغير أصغرهم  بعضهم  كان  حت     -لكالم.  يستطيع  ال 

.    -التحدث   ي
لذا كان من الصعب أن أوضح له أنه بحاجة إل االبتعاد عت 

مياه مختلفة، وأخلع مالبسي  أدخل دورة  العمل،  بمجرد وصولي من  لذا 

نفسي شديد   من ضغط  ي 
أعاب  لذلك كنت  وأغسلها.  الغسالة  ي 

 
ف وأضعها 

ي من غانا(
ة. )صحف   خالل هذه الفي 

ل  بينم المب   إل  يعد  ا عن أشته ولم 
ً
بعيد أوغندي آخر نفسه  ا عزل مشارك 

 لمدة أسبوعير  لحمايتهم. 

تلقوه، سواء  الذي  واالجتماعي  والنفسي  المالي  الدعم  عن  المشاركون  ُسئل 

ي منه 
يعان  الذي  للقلق الشديد  أو من مصادر أخرى. نظًرا  أماكن عملهم  من 

سيكون   المالية،  الشؤون  بشأن  عىل الصحفيون  جيد  تأثبر  المالي  للدعم 

 . ي جنوب إفريقيا، توفرت األموال للعاملير  المستقلير 
. فف   رفاهية المشاركير 

المثال، قد قدم   إفريقيا، عىل سبيل  ي جنوب 
 
المحررين ف أعلم أن منتدى 

ة، وال أعتقد أن   عات لدعم الصحفيير  خالل هذه الفي  ا لجمع التي 
ً
صندوق

تس أن  يمكن  الجهود كان  هذه  البيئة  مثل  إل  بالنظر  هنا  الكثير  عن  فر 

 االقتصادية. لكن ربما أنا متشائمة ليس إال. )محررة من مالوي(

أو   الموظفير   تشي    ح  عمليات  أن  معرفة  ي 
ف  المتمثل  ي  النسنر األمان  إن 

ي حد ذاتها إل حد  
ي األجور لم تكن مطروحة كانت أمًرا وقائًيا ف 

التخفيضات ف 

الع وأماكن  المشاركون  قدم  ي ما. 
ف  ة  المباشر المالية  المساعدات  األخرى  مل 

 بعض األحيان. 

وس كوفيد صيَبت بفير
ُ
أ ي 
الت  ي 

...   19-هذه زميلت  من مؤسستها اإلعالمية 

ل والراحة وكان هذا   ي المي  
 
قد أرسلوا لها بعض المال وطلبوا منها البقاء ف

ء. )مراسل من غانا( ي
 كل شر

إصابتهم   ت 
َ
ِشف

ُ
كت
ُ
ا الذين  األشخاص  إل  حصل  بحاجة  وكانوا  وس  بالفير

بضف   كة  الشر من  المال  بعض  عىل  العزل،  تطبيق  منازلهم  إل  العودة 

إعالة   من  يتمكنوا  حت   إضافية  أموال  عىل  وحصلوا  رواتبهم،  عن  النظر 

من  )مراسل  العمل.  ي 
 
ف نشيطير   يعودوا  لم  ألنهم  وعائالتهم  أنفسهم 

 مالوي(

ي 
 
اإلضاف المال  من  القليل  تقديمهم  أن  من  أعتقد  األولية  األجزاء  ي 

 
ف لنا   

ا 
ً
حق رائًعا  أمًرا  نحتاجه كان  ء  ي

شر أي  أو  به  نقوم  الذي كنا  الشاق  العمل 

ة. )مراسل من جنوب إفريقيا(  وساهم مساهمة كبير



18 

 

ي الواقع، ذكرت صحفية من زيمبابوي  
كان هذا االستثناء وليس القاعدة. وف 

وس كوفيد بفبر صيَبت 
ُ
أ عندما  أي   من عملها، كانت  19-إنها  تقديم  ستقدر 

أثناء تعافيها. كان عىل اآلخرين الحصول عىل دعم   ء ولو كان سلة هدايا  ي
ىسر

 مالي من مكان آخر. 

   . أمي من  مساعدة  أي  إل طلب  ا 
ً
أبد أضطر  لم  ا. 

ً
حق األمر صعًبا  لقد كان 

وكان عىل منها.   أطلب  أن  دون  المساعدة  لم    لقد عرضت  ألنه  أقبل  أن 

ي ال  يكن لدي خيار آخر. ألن األ 
ي كنت أجنيها ضئيلة للغاية، ألنت 

موال الت 

ي 
لي الخاص. وهذا يعت 

ي المدرسة. أنا ال أملك مي  
 
ي ف

ا. وابت 
ً
زلت أدرس أيض

ي أدفع اإليجار، وعىل
أن أدفع الكهرباء والمياه. وعالوة عىل ذلك، كان   أنت 

األمر  ي  ب  انته  التجربة،  هذه  وبعد  ا. 
ً
أيض اإليجارات  زيادة  يريد  المالك 

دعم. بمغاد هناك  يكن  لم  لكن  جديد،  مكان  ي 
 
ف وأعيش  المكان  ذلك  رة 

 (زيمبابويوكان األمر صعًبا. )صحفية من 

ي 
ف  للمساعدة  مالئمة  آليات  المحظوظير   المشاركير   بعض  لدى  كان 

 التكاليف الطبية. 

جائحة كوفيد انتشار  األشياء  19-مع  من  ها  وغير األدوية  كة  الشر وفرت   ،

تثبت   موظف  ألي  ينفق المهمة  أن  من   
ا
فبدال لذا  وس.  بالفير إصابته 

 . الموظفون من أموالهم الخاصة، فقد تلقوا المساعدة من بعض النواجي

 لذلك أعتقد أن هذا داعم من الناحية االقتصادية. )محرر من ناميبيا( 

كوفيد وس  بفير صبت 
ُ
أ أعتقد،  19-عندما  حسبما  عمىلي  مكان  من 

و  األدوية  ي لالختبار، وقدموا لي 
الذي  أخضعوب  المكان  ي 

 
الالزمة ف األدوات 

إذا كنت   ألنه  يكن كافًيا،  لم  هذا  أن  أعتقد  ي 
لكنت  االختبار.  فيه  أجريت 

 ألشتك وأنت الُمعيل الوحيد  
ا
ي مغي   -معيًل

وجة، ولدي ابت  وأنا أم غير مي  

 (زيمبابويفليس لدينا مساعدة. )صحفية من  -

مالًيا  الصحفيير   دعم  كات  الشر من  العديد  تستطيع  تقديم   ال  حن   أو 

التكاليف   عن  مسؤولير   الصحفيون  وكان   . للموظفير  أساسية  اختبارات 

ي العمل. 
 الطبية الخاصة بهم، حن  لو تعرضوا لها ف 

وس كوفيد ا. أنت   19-لقد أصبت بفير
ً
وس أيض ي بالفير

وأصيب أفراد عائلت 

وس كوفيد ي بفير
. ثم أصيب إخوب 

 
لقد أصبنا    -19-مريض، عليك أن تتعاف

وس واضطررت   بالفير ا، 
ً
سن أكي   ي كنت 

نظًرا ألنت  ولكن  نفسه.  الوقت  ي 
 
ف

يحاولون  أنهم  من  التأكد  أحاول  كنت   ، بنفسي رعايتهم  إل  ذلك  بعد 

الثمن. ال  وس باهظة  الفير وس والتعامل معه ألن أدوية هذا  الفير احتواء 

اءه   ي المساعدة الطبية. ما عليك سوى شر
 
يمكنك الحصول عىل األدوية ف

السعر   ب  مصابير   وض  أشخاص  ثالثة  هناك  ألن  أضعاف  ثالثة  ي 
 
ف

وس. لذلك كان األمر صعًبا للغاية. )صحفية من   ( زيمبابويبالفير

ا أثناء انتشار جائحة كوفيد
ً
 . 19-زاد عبء الرعاية أيض

ا  
ً
مرهق أمًرا  ل  المي   من  العمل  ومحاولة  ل  المي   ي 

 
ف األطفال  إنجاب  كان 

ل لم يتعاملوا مع ذلك بكثير من للغاية. وأعتقد أن الكثير من أصحاب العم

العمل وماذا تفعل مع أطفالك.   العمل وعبء  العناية، من حيث ساعات 

بحضور  لألطفال  نسمح  استيعابنا،  مدى  إل  انظر  للغاية.  لطفاء  وكان 

االجتماعات المنعقدة من خالل برنامج زووم. ثم، فجأة! عليك أن تعمل  

ومثل كل أب أو أم أعرفها، لقد    إل أن تصبح ال تعرف ما هو الوقت الليلة. 

ي وقت  
 
ة ف شعرت أن صاحب العمل قام بتكديس المهام خالل تلك الفي 

يكن  لم  الناحية  هذه  من  أعتقد  لذا،  للغاية.  محدودة  قدراته  فيه  كانت 

جنوب  من  )صحفية  العصيب.  الوقت  هذا  مثل  ي 
 
ف ا 

ً
مطلق دعم  هناك 

 إفريقيا(

ا إل ا
ً
 لرعاية. يحتاج أفراد األشة المرض  أيض

 : ي  ومما ال يثبر الدهشة أن تعرض الصحفيون لإلرهاق واالنهيار العصنر

ي طرح أمثلة عىل 
ا، يمكنت 

ً
ي كانت سوداوية حق

مررت ببعض المواقف الت 

ي الصحفيير  والزمالء  
صعيد األشخاص الذين أعرفهم شخصًيا، وهم زمالبئ

المستش ودخلوا  عصبية كلية  انهيارات  من  ]عانوا[  لقد  المجال،  ي 
 
.  ف ف 

 )محررة إخبارية من كينيا(

ي ذلك  
ف  بما  الرعاية،  أعمال  الذين تحدثوا عن  المشاركون هؤالء  كما تضمن 

التداببر  أن  حير   ي 
ف  النساء.  من  اآلخرين  رعاية  إل  والحاجة  األطفال  رعاية 

يعملون كمقدمات   ي 
الالن  النساء  دعم  بهدف  الموجهة  والموحدة  المتسقة 

الوقت   ي 
ف  أو رعاية وأصحاب مهنة  اف  االعب  فإن  ذاته قد ال تكون مجدية، 

التعببر عن الدعم قد يساعد المشاركير  عىل التعامل مع الضغوط اإلضافية،  

وجات.   خاصة لألمهات غبر المب  

من  يكن  ولم  منهم،  للكثبر  ليس  ولكن  قليل،  لعدد  النفسي  الدعم  وتوفر 

 
ً
ي من جنوب إفريقيا قائال

ورة. يوضح صحف   : السهل الحصول عليه بالض 

( ICASنحن جزء من مؤسسة اإلرشاد والخدمات االستشارية المستقلة )

[. لذا فهم يقدمون الدعم بهذه الطريقة.   ّ برفاهية الموظفير  ي
]برنامج معت 

ا الوصول فعلًيا ومعرفة ما يمكنك فعله 
ً
أنه من الصعب جد لقد وجدت 

فيتحدثون معك  وما ال تفعله. لكنهم يقدمون الدعم وكانوا رائعير  للغاية،  

ء   ي
ا عصيًبا بشكل خاص أو شر

ً
قائلير  مثال، ما إذا كنت قد واجهت أسبوع

عليك   هّون  أو  الوقت،  لبعض  بروية  األمر  مع  تعامل  القبيل،  هذا  من 

ا. )صحفية من جنوب إفريقيا( 
ً
 األمر. لذا نعم، لقد كانوا جيدين جد

والمؤسسات  العمل  أصحاب  من  الُمقدم  الدعم  قلة  الصحفيون    الحظ 

 األخرى. 

بإمكانهم   الصحفيير  كان  تغطي  ي 
الت  والجمعيات  العمل  أرباب  أن  أشعر 

ي كينيا  
 
فعل المزيد ومنح الحق لمن يستحقه. لقد بدأ المحتوى اإلعالمي ف

النفسية   الصحة  حول  عمل  ورشة  تنظيم  أهمية  استيعاب  ي 
 
ف بالفعل 

العام   هذا  التغيير  من  الكثير  رؤية  ي 
 
ف بدأنا  وقد   ، أرض  للصحفيير  عىل 

الجائحة، كنا نواجه األمر وحدنا،  ي ذروة 
 
ي ف

ي العام الماض 
 
الواقع، ولكن ف

)محررة   ذلك.  مثل  موقف  مع  تتعامل  أن  للغاية  علينا  ما كان صعًبا  وهو 

 إخبارية من كينيا( 

فالحصول    ، االجتماعي أو  النفسي  الدعم  من  نوع  أي  عىل  نحصل  لم  ال، 

ي البلد الذي أعيش  
 
فيه أمر صعب للغاية، أنا أعيش  عىل الدعم النفسي ف

أن  يمكنها  مؤسسات  لدينا  وليس   ، الصحي النظام  سوء  من  ي 
يعاب  بلد  ي 

 
ف

ء من  ي
ا لذلك لم يكن هناك أي شر

ً
تساعد الناس من الناحية النفسية حق

ي من مالوي(  
 هذا القبيل. )صحف 

ي كثبر من األحيان لتقديم هذا النوع من الدعم  
لم تكن أماكن العمل مهيأة ف 

ي  وال
ي حاجة إليه داخل غرفة األخبار ف 

تعاطف الذي شعر المشاركون أنهم ف 

 ظل انتشار الجائحة. 

أعتقد أنه كان هناك أشخاص، بل الكثير من األشخاص الذين أرادوا تقديم 

التابعة لهم لم تكن   ية  البشر الموارد  ، لكن يبدو أن أنظمة  ي
العاطف  الدعم 

ا بالصورة الصحيحة نحو  موجهة نحو ذلك. لم يكن النظام بأكمله موج
ً
ه

من   قدر كبير  إل  فيه  تحتاج  الذي  الموقف  هذا  مثل  مع  التعامل  كيفية 

التعاطف مع ما   الكثير من  التعامل مع موظفيك، وتحتاج إل  ي 
 
المرونة ف

أنها   بصدق  أقول  أن  أستطيع  ا. 
ً
معقد األمر  لقد كان  بالفعل.  به  يمرون 

دعمنا.  ي 
 
ف صادقة  ورغبة  حقيقية  محاولة  يتعلق   كانت  األمر  أن  أعتقد 

تب   ا ما الذي سيي 
ً
فقط، عىل سبيل المثال، بأن الجميع لم يكن يعرف حق

 عىل ذلك أو إل مت  سيستمر ذلك. )صحفية من جنوب إفريقيا(

أن   علينا  السبب كان  ولهذا  قنبلة،  سقوط  تشبه  ]الجائحة[  لقد كانت 

ي وجدناها  
الت  الحلول  إن  ذلك.  من  بالرغم  ي طريقنا 

 
ف ي 

مع  نمص  للتعامل 
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ال   الجائحة،  حيال  ما  إل حد  بالقلق  أشعر  تكن كافية.  لم  الجائحة  هذه 

الكونغو  جمهورية  من  ي 
)صحف  العمل.  صاحب  من  إجابات  توجد 

 الديمقراطية( 

لو كان   حن    ، رسمي غبر  ي 
العاطف  الدعم  معظم  أن كان  الدهشة  يثبر  ال  مما 

 داخل غرفة األخبار. 

ي قوله  
فعلنا ذلك ]داخل غرفة األخبار لدينا[ ودعمنا بعضنا   ننا أما يمكنت 

أو غير عادية.   مألوفة  أوقات غير  ي 
 
نعمل ف أننا كنا  الرغم من  البعض عىل 

أن  وحاولنا   ،
ا
عادة بها  نقوم  ي 

الت  باألشياء  القيام  علينا  الصعب  من  كان 

دعموا   قد  الجميع  أن  أعتقد  اإلمكان.  قدر  مواتية  األخبار  غرفة  نجعل 

الب )مراسلة صحفية  بعضهم  المعرفة.  مشاركة  من حيث  الواقع  ي 
 
ف عض 

 من غانا( 

دعم أي  تلقيت  ي 
أنت  أتذكر  تعلم، ..   ال  ، كما  ي

ألنت  األمر،  تجاوزت  ي 
لكنت   .

لذا   أوغندا،  ي 
 
ف أفريقيا وخاصة  ي 

 
ي خاصة ف

ي مهنت 
 
الكثير ف وأواجه  ي 

صحف 

بعض   من  الدعم  بعض  عىل  حصلت  ربما  بالفعل.  بذلك  مررت  فقد 

تلقيته من األشخاص، لك فقد   ، النفسي واالجتماعي الدعم  ن عىل صعيد 

نعم  البعض:  بعضنا  نخي   البعض.  بعضنا  نشجع  . كنا  الصحفيير  ي 
زمالبئ

النظر   بضف  ولكن  الجائحة.  هذه  تجاوز  يمكننا  ذلك!  نفعل  أن  يمكننا 

اء فيما يتعلق  الخي  المتخصصير  أو  ي أي دعم من 
عن ذلك، ال أتذكر تلف 

ي من أوغن
 دا( بذلك. )صحف 

ي كثبر من األحيان إل الدعم غبر الرسمي الذي تلقونه من  
أشار المشاركون ف 

 دوائر المجتمع واألشة. 

الراحة ثم االستعداد للعودة إل  هذه أفريقيا، تحتاج فقط إل قسط من 

الراحة   ي عىل 
تساعدب  أعمل بشكل مستقل  ي 

أنت  أن حقيقة  أعتقد  العمل. 

السباحة مثل  أخرى،  بأنشطة  الحفالت    والقيام  حضور  أو  والسفر 

ي ال أرتبط عاطفًيا بالقصص  
ي عن القضايا المطروحة. ولكت 

لتشتيت ذهت 

من    
ا
عادة االجتماعي  الدعم  ي 

يأب  لذلك  األوقات.  معظم  ي 
 
ف ا  ً اإلخبارية كثير

معهم   أعيش  الذين  باألشخاص  محظوظ  وأنا  فيه،  أعيش  جيد  مجتمع 

ي م
. )صحف   ن أوغندا(باهتمام ويسألون دائًما عن مدى تقدمي

فقط عىل   يقتض  وهذا   . اجتماعي أو  نفسي  دعم  أي  أتلق  لم   
ً
أنا شخصيا

 . المتعاونير  المرء مع األشة وبير   يجري  ها  ي 
الت  المختلفة  التواصل  أشكال 

من   النوع  هذا  إعالمية  مؤسسة  أي  وال  العمل  لي صاحب  يقدم  لم  لكن 

ي من جمهورية إفريقيا الوسط( 
 المساعدة. )صحف 

ا الحصول عىل دعم مالي حت يتمكنوا من الوصول  كان عىل الصحف
ً
يير  أيض

 إل الخدمات النفسية من الشبكات غبر الرسمية. 

ي الواقع، وعندما ساءت  
 
ي المجال ف

 
ي ف

ا زميلت 
ً
لدي صديقة جيدة، وهي أيض

وأشعر   به حالًيا  أمّر  ما  ا، هذا  فير إليها وقلت: "مرحًبا   
ُ
ا، كتبت

ً
األمور حق

ي 
ي وأعطتت 

ي ال أستطيع تحمل األمر بعد اآلن"، وكانت كريمة بما يكف 
أنت 

فقد وصفت لي  بعض المال لكي أقابل أخصائية نفسية، ثم طبيبة نفسية، 

ا 
ً
أيض تلقيت  لقد  الوقت.  ي ذلك 

 
ة ف في  األمر  استغرق  األدوية، وقد  بعض 

ة،   صغير كانت  وإن  للغاية،  قوية  دائرة  لدي  وكان  الدعم،  من  الكثير 

ات،  الخي  مشاركة  من خالل  األمر  هذا  مع  التعامل  ي 
 
ف ما  ا 

ً
نوع ي 

ساعدتت 

ي 
ي لست الوحيدة الت 

تمر بهذا   وتبادل التشجيع بشكل أساشي ألعرف أنت 

، يؤمنون  ي
ي هذا، كان لدي أشخاص يشجعونت 

 
الموقف، لم أكن وحدي ف

وجدوا   الذين  األشخاص  من  ا 
ً
جيش وأننا كنا   ، خير كل  لي  ويتمنون   ، ي ب 

واحد.   هدفنا  وأن  األمان،  بر  إل  العودة  يحاولون  عكرة  مياه  ي 
 
ف أنفسهم 

وأعتقد أنك تشعر ببعض األمن واألمان عندما تعرف أنك لست وحدك  

ال   وأنت  ويؤيدونك،  يشجعونك  أشخاص  لديك  بل  الموقف،  هذا  ي 
 
ف

ون معك وأنتم مصممون  تخوض الرحلة بمفردك، بل هناك آخرون يسير

ا. )محررة 
ً
ي ذلك حق

جميًعا عىل الوصول إل نهاية جيدة، لذا فقد ساعدب 

 إخبارية من كينيا( 

والصعوبات   الصعبة،  المواقف  عن  باإلبالغ  المحيطة  الضغوط  إن 

أعمال  اال ي 
ف  المشاركة  إل  العمل، والحاجة  قتصادية، والعزلة، وزيادة عبء 

، مما   الصحفيير  للغاية عىل  األمر صعًبا  لتجعل  ي آن واحد 
ف  تتفاقم  الرعاية 

لمعظم   الداعمة  اآلليات  تتوفر  لم  والمرض.  النفسي  اق  االحب  إل  يؤدي 

، وكان عليهم تكوين شبكات الدعم الخاصة بهم.   المشاركير 

المستجد .  6 كورونا  وس  فير جائحة  أثر 

 ( عىل الصحافة 19-)كوفيد

 

ي يواجهها الصحفيون واستخدام الدول لحاالت الطوارئ  
نظًرا للصعوبات الن 

لمواجهة الجائحة، فليس من الغريب أن تتعرض الصحافة ووسائل اإلعالم 

ة.   لضغوط كببر

ة وحرية  حدد القسم الذي يتناول منهج البحث معايبر قياس سالمة الصحاف 

ي القيام بالتغطية دون تدخل أو 
ي بلد ما. تتمثل حرية الصحفيير  ف 

اإلعالم ف 

خوف، وتمكن وسائل اإلعالم من الوصول إل مصادر المعلومات. كما يجب  

تتماىسر   أنها  ها دون تدخل طالما  أو نشر اإلخبارية  المواد  ببث  السماح  ا 
ً
أيض

لسال  األخبر  المؤشر  يتمثل  الصحافة.  أخالقيات  وحرية  مع  الصحافة  مة 

مقدار   عىل  ذلك  يؤثر  حيث  والمؤسسات،  كات  الشر استدامة  ي 
ف  اإلعالم 

 التعددية من حيث الملكية وجودة المحتوى وتنوع العروض اإلعالمية. 

 التدخل والخوف 

أتت الجائحة وجلبت معها الكثبر من الفرص للمسؤولير  وأفراد قوات األمن 

أن إل  وبالنظر  مالية،  مكاسب  النطاق   لتحقيق  واسعة  الجائحة  هذه 

األموال   بعض  إلهدار  ة  احتماالت كببر هناك  فكانت  الهواء،  عبر  والمنقولة 

عىل األقل. وإذن كانت فرصة عظيمة لرصد المبادرات والسلوكيات الرسمية  

القوات   فإن  ذلك،  ومع  العامة.  المصلحة  سبيل  ي 
ف  تجري  أنها  من  للتأكد 

الشوا ي 
ف  ة  المنتشر ة  الكثبر التام،  األمنية  اإلغالق  أثناء عمليات  رع، وال سيما 

هيب، وكذلك لتقليل الوصول  ا فرصة لزيادة المراقبة وأعمال الب 
ً
كانت أيض

 إل المعلومات. 

وتكوين   التحرك  أو  التنقل  حرية  حقوق  بشكل كببر  الطوارئ  حاالت  تقيد 

ي  
ف  ذلك  ير حدوث  تبر ويمكن  بلد.  أي  ي 

ف  الناس  لجميع  بالنسبة  الجمعيات 

جائحة  ظروف   مثل  العامة،  الصحة  أزمات  المثال،  سبيل  عىل  معينة، 

لتقييد 19-كوفيد العامة كفرصة  الصحة  استخدام  ا 
ً
أيض الممكن  من  لكن   ،

ومن   جائحة،  أي  انتشار  وقت  فتاكة  المضللة  المعلومات  إن   . التعببر حرية 

يمكن  ولكن  دقيقة،  معلومات  إل  الوصول  من  الجمهور  يتمكن  أن  المهم 

هذ أن استخدام  وضمان  السياسيير   المعارضير   إلسكات  دليل  شكل  ي 
ف  ا 

وجه   عىل  اإلغالق،  عمليات  وأدت  واحد.  جانب  من  التغطية  تكون 

بالجمهور  وثيق  اتصال  عىل  الدولة  ي 
موظف  جعل  إل  الخصوص، 

هيب.  والب  واالعتقال  العنف  أعمال  لممارسة  مما خلق فرصة   ، والصحفيير 

ي  يتناول هذا القسم تجارب المشاركير   
ي حدثت ف 

ات الن  وآرائهم حول التغبر

 البيئات اإلعالمية وحرية وسائل اإلعالم. 

 . حرية التنقل والمعلومات1
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ورة أثناء  نتهك بالض 
ُ
قال العديد من المشاركير  إن حرية وسائل اإلعالم لم ت

عرقلت   التنقل  عىل  المفروضة  القيود  فإن  ذلك،  ومع  الجائحة؛  انتشار 

ي محدودية مصادر المعلومات. الصحفيير  من تنفيذ 
 عملهم وتسببت ف 

 وذكر بعض المشاركير  إنهم تمكنوا من التحرك دون عوائق. 

وإذا   التام،  اإلغالق  أثناء حالة  العمل، حت   إل  الذهاب  لنا فرصة  أتيحت 

ي المدينة وأوضحت أنك تابع لوسائل اإلعالم، فقد يسمح 
 
كنت تتنقل ف

لصحفيير  للتنقل. لذا، ال أعتقد أن  لك األمن بالتحرك، وأتيحت الفرصة ل

الفرصة   لنا  أتيحت  ألنه   ، بشكل كبير تأثرت  قد  اإلعالم[  وسائل  ]حرية 

)مراسلة   أحد.  يوقفنا  لم  ء،  ي
يتغير شر لم  العادة.  ي 

 
ف نفعله  بما كنا  للقيام 

 صحفية من غانا(

الصحفيير    منع  مدى  بالتفصيل  السابق  القسم  أوضح  فقد  ذلك،  ومع 

إل المصادر، وال سيما أثناء عمليات اإلغالق، وتقييد باستمرار من الوصول  

التنقل.  بالتفصيل مدى    قدرتهم عىل  السابق  القسم  أوضح  ومع ذلك، فقد 

أثناء عمليات   المصادر، وال سيما  منع الصحفيير  باستمرار من الوصول إل 

 اإلغالق، وتقييد قدرتهم عىل التنقل. 

بالعدوى وصعو  النظر عن مخاوف اإلصابة  الوصول إل المصادر بضف  بة 

بسبب الجائحة، فإن وجود قوات األمن وحظر التجول وحظر السفر يجعل  

الجائحة،   انتشار  وقف  وب  هدف  ا. 
ً
ممكن أمًرا  ي 

الصحف  العمل  ي 
ف  التدخل 

أن الصحفيير  ال   ي 
ي بعض األحيان، وهذا يعن 

المناطق ف  تقيدت الحركة بير  

ي 
 كانوا سيغطونها لوال ذلك.   يمكنهم توفبر التغطية اإلخبارية للمناطق الن 

وسائل   تأثرت حرية   ، وبالتالي الحركة،  عىل  القيود  من  العديد  هناك  كان 

عىل   القيود  من  العديد  هناك  كان  الجزائر(  من  )محرر  نسبًيا.  اإلعالم 

، تأثرت حرية وسائل اإلعالم نسبًيا. )محرر من الجزائر(  الحركة، وبالتالي

ي تجري فيها األحداث،  . كما تأثرت حرية التنقل  
والذهاب إل األماكن الت 

معدل  عىل  ا 
ً
اعتماد المدن،  ي 

 
ف المفروض  التجول  مستوى حظر  تأثر  كما 

ي من الجزائر(
 اإلصابات. )صحف 

أكير   بير   من  الجنوبية  مقاطعتنا كيفو  الجائحة، كانت  انتشار  بداية  منذ 

الجنوبية،   ي كيفو 
 
الديمقراطية. ف الكونغو  ي جمهورية 

 
ًرا ف المقاطعات تض 

ي 
 
ف أيام  ثالثة  لمدة  العمل  لغير  تجول  حظر  فرض  المقاطعة  حاكم  قرر 

ي هذه البلدية، كان عىل 
 
ي أعيش ف

ير لمسافة أن أس  بلدية إيباندا. ونظًرا ألنت 

إل   سبعة  وعند    10من  بلدية كادوتو.  ي 
 
ف ي  مكتت  إل  للوصول  ات 

كيلومي 

ي كل مكان تحاول اعتقال أي  
 
طة ف ، أشعر بعدم األمان ألن هناك شر ي

عودب 

 شخص ينتهك هذا القرار. )منتج من جمهورية الكونغو الديمقراطية( 

 ات اإلغالق. وما كان يثبر مزيد من القلق هو استمرار منع الحركة منذ عملي 

جائحة كوفيد ظهور  العاصمة، 19-منذ  خارج  السفر  ي 
بإمكاب  يعد  لم   ،

 التقارير من 
ّ
بسبب القيود الصحية وفرض حظر التجول. اعتدت أن أعد

ب من المستحيل مع كل هذه القيود.   واقع الميدان، ولكن أصبح األمر ض 

س عىل  البالد،  شمال  اجتاحت  ي 
الت  الغابات  حرائق  عن  الكتابة  بيل  إن 

التواصل   بناءا عىل أخبار وقصص ُمجمعة من وسائل  ل،  المي   المثال، من 

ي من الجزائر( 
. )صحف  ي ي رأبي

 
 االجتماعي ليست صحافة ف

أو   خي   إلعداد  أخرى  إعالمية  تغطيات  عىل  الغالب  ي 
 
ف أعتمد  أن  يجب 

قيود   ومع  التجول.  حظر  وقت  قبل  ي 
يكف  بما  مبكًرا  للتحرك  التخطيط 

اال  من  والخوف  تقديم السفر   ] ]المراسلير  بعض  اختار  باآلخرين،  تصال 

يرونها غير  ي 
الت  المخاطر  وغير مؤكدة لتجنب  معلومات نصف صحيحة 

ورية. )محرر من الجزائر(   ض 

عىل حرية اإلعالم. لن أحصل عىل فرصة   19-بالطبع، أثرت جائحة كوفيد

الرئيس الشعب من  لالنتقال من منطقة إل أخرى كما حدث عندما منع 

،  االن الحير  ذلك  ومنذ  األول.  اإلغالق  أثناء  أخرى  إل  منطقة  من  تقال 

ي  
 
ف عنها  تبحث  أن  ض  المفي  من  قصة  هناك  إذا كانت  حت   أنه  ستجد 

منطقة ما، فلن تحصل عىل فرص لالنتقال من منطقة إل أخرى. )منتج  

 من أوغندا( 

اإلعالم  حرية  حيث  من  ضعيفة  مرتبة  تحتال  وأوغندا  الجزائر  أن  الحظ 

هي    33125و  32146) مرتبة  وأدن   العالم،  ي 
المثالية،  180ف  الناحية  ومن   .)

جميع  من  المعلومات  عىل  الحصول  عىل  قادًرا  الجمهور  يكون  أن  يجب 

أنحاء البلدان، ويجب أن يكون الناس داخل المناطق المعزولة عىل دراية بما 

وسائل   هو  المعلومات  هذه  لمثل  مصدر  وأفضل  مناطقهم.  ي 
ف  يحدث 

 م الموثوقة. اإلعال 

فئة   ي 
ف  الصحفيير   لوضع  الضغط  ممارسة  اإلعالمية  المؤسسات  عىل  كان 

ي حاالت الطوارئ للسماح لهم بالتنقل أثناء حاالت اإلغالق التام. 
العاملير  ف 

ومع ذلك، يجب التخطيط للتعامل مع حظر التجول، إذ ستستحيل الحركة 

 بالنسبة للصحفيير  الذين ال يملكون سيارة. 

ولكن  إذا   بالتحرك  السماح لك  الممكن  يزال من  ، فال  ي
أنك صحف  ذكرت 

ي أنه يجب أن يكون لديك سيارتك الخاصة، وال يمكنك االعتماد 
هذا يعت 

الذين  الصحفيير   من  ا 
ً
جد وقليل  مقيدة  وهي  العام،  النقل  وسائل  عىل 

اء سيارتهم الخاصة. )منتج من أوغندا(  يستطيعون شر

أن هم كانوا يعتمدون عىل وسائل اإلعالم األخرى  وأشار مشاركون آخرون إل 

ا بسبب 
ً
ي األماكن محدود

ي التغطية اإلعالمية، حيث كان عدد األشخاص ف 
ف 

 . ازية للتباعد االجتماعي  اإلجراءات االحب 

ي تدور فيها األحداث، كما تأثر 
تأثرت حرية التنقل والذهاب إل األماكن الت 

ا 
ً
المدن، اعتماد ي 

 
المفروض ف التجول  عىل معدل اإلصابة. )مراسلة    حظر 

 صحفية من غانا(

ا، حيث تقيد حضور الصحفيير  أو العاملير   
ً
لقد تأثرت حرية اإلعالم أيض

ين.  ي مجال اإلعالم ألنشطة معينة بسبب العدد الُمضح به من الحاض 
 
ف

ي أوغندا، يقتض العدد عىل  
 
شخص. )محرر    200عىل سبيل المثال، هنا ف

 إخباري من أوغندا(

ي ح
فَرض مثل هذه القيود بحسن نية لمنع انتشار العدوى، فمن  ف 

ُ
ير  أنه قد ت

النفوذ  المؤيدة ألصحاب  اإلعالم  أن وسائل  القيود  أن تضمن  ا 
ً
أيض الممكن 

ي يمكنها حضور األحداث. 
 هي فقط الن 

إل   بالمخاطر  ا 
ً
للبعض، محفوف بالنسبة  الشارع  ي 

ف  األمن  قوات  وكان وجود 

ي أنشطتهم. وذكر عدد حٍد ما، حيث لم يرغب الصح 
ي رجال األمن ف 

فيون ف 

هذا  ي 
ف  االهتمام  من  مزيد  لتقديم  ايدة  مب   حاجة  هناك  أن  المشاركير   من 

 المجال. 

بجائحة كوفيد تأثرت  قد  اإلعالم  وسائل  حرية  أن  وتتمثل  19-أعتقد   ،

ي حرية التحرك والتفاعل مع المشاركير  ألن قوات  
 
إحدى هذه األشكال ف

ي كل مكان، وعلينا أن نتحرك بحذر. فكنا نلتقط الصور بحذر ألن  
 
األمن ف

حركة  أي  فإن  لذا،  القدر.  بنفس  األمن  مسؤولي  عىل  أثر  قد  الجائحة 

 
(. "الجزائر: وسائل اإلعالم حطمتها القوانين الصارمة". مراسلون بال  2021مراسلون بال حدود. ) 32
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من   طفيفة ي 
)صحف  ذلك.  بسبب  لإلصابة  وتتعرض  تغضبهم  أن  يمكن 

 أوغندا(

ة   جرى تشديد اإلجراءات بحيث ال يمكن التسامح مع أشياء كثير

ي من غانا(
 )صحف 

مارست وكالت إنفاذ القانون الكثير من المضايقات، كما مارست النقابات 

عملياتهم.   تنفيذ  من  يتمكنوا  حت   الصحفيير   لتصنيف  الضغوط  بعض 

ي من )صح
 (زيمبابويف 

إل ر 
َ
نظ
ُ
ي لم  الواقع  ي 

 
وف بالعمل بحرية،  سمح للصحفيير  

ُ
ي الصحفيير    لم 

األوقات  معظم  ي 
 
وف زيمبابوي.  ي 

 
ف هنا  أساسية  خدمات  يقدمون  بأنهم 

. 2019، كنا نستخدم بطاقات االعتماد الخاصة بنا لعام  2020خالل عام  

من  ي 
)صحف  األمن.  ورجال  القانون  إنفاذ  لقوات  عرضنا  وحده  وهذا 

 (. زيمبابوي

ال    المرتبة  المعلومات، تحتل غانا  العا  30ولمزيد من  ي 
لم من حيث حرية  ف 

اإلعالم تحتل 34وسائل  بينما  أفريقيا،  ي 
ف  دولة  أعىل  ي 

ثان  بذلك  لتكون   ،

تبة ال   ي غانا ظاهرة جديدة   35130وزيمبابوي المب 
. ولذلك، قد يكون القمع ف 

 نسبًيا. 

ي وجه الصحفيير  نظًرا 
غلق ف 

ُ
ي ت
لم يكن من الواضح دائًما ما هي األماكن الن 

ي تح 
ركاتهم بدافع القلق لمنع اإلصابة بالعدوى. ولذلك، ألنهم كانوا مقيدين ف 

ي 
التنقل محدودة ف  ي كانت فيها حرية 

الن  األماكن  قد ال يكون واضًحا ما هي 

 العديد من البلدان. 

ي جنوب أفريقيا، أعتقد أنه يمكن تقديم القضية من أجل 
 
بصفة عامة، ف

، كان مسموح لوسائل اإلعالم بتغطية ي
األخبار،   حرية وسائل اإلعالم، أعت 

سمح لنا بتغطية  
ُ
نظر إليها عىل أنها جهات عمل أساسية، وال يزال ي

ُ
وكان ي

األخبار،  هذه  إل  الوصول  إمكانية  مدى  ما  ا 
ً
حق نعرف  ال  لكننا  األخبار، 

جنوب   من  )محرر  بالكامل.  إليها  الوصول  يمكن  أو  مقيدة  سواء كانت 

 إفريقيا(

اإل  داخل وسائل  ي صغبر 
ميدان  فريق  تأسيس  الرتفاع  جرى  نظًرا  لدينا،  عالم 

ة للغاية   ي بعض األحيان، وذلك لتجنب التحركات الكثبر
الحاالت اإليجابية ف 

ازية للتباعد. )صحفية من جمهورية إفريقيا الوسط( ام التداببر االحب 
 والحب 

ال    المرتبة  أفريقيا  من حيث حرية وسائل اإلعالم، بينما   3632تحتل جنوب 

 36. 126تحتل جمهورية إفريقيا الوسط المرتبة ال  

للتحركات   بالنسبة  أنفسهم  عىل  األشخاص  يفرضها  ي 
الن  القيود  تمثل  قد 

بعض   ي 
ف  الرسمية  الحظر  إعالنات  من  أكبر  بشكل  للتحركات  ا 

ً
مقيد  

ً
عامال

 البلدان. 

تق ي 
الن  البلدان،  من  المشاركون  بالفعل،  لقد كان  الصحافة  حرية  فيها  يدت 

عىل  المفروضة  القيود  بشأن  قلقهم  عن  أساسية  بصورة  أعربوا  الذين  هم 

جائحة كوفيد قيود  بسبب  واقع 19-التنقل  يتأكد  لن  ذلك،  من  الرغم  ع   .

ي التنقل، حن  يقع تحت االختبار ألنهم ال يزالون يشعرون 
حرية الصحفيير  ف 

 
34 ( حدود.  بال  ُمسترَجع  2021مراسلون  حدود.  بال  مراسلون  للصحفيين".  حماية  توجد  ال  "غانا:   .)

 (. https://rsf.org/en/ghana) 2022يناير  9بتاريخ 

35 ( حدود.  بال  بال  2021مراسلون  مراسلون  موغابي".  عهد  على  بعد  الصفحة  طو 
ُ
ت لم  "زمبابوي:   .)

 (. https://rsf.org/en/zimbabwe) 2022يناير  9حدود. ُمسترَجع بتاريخ 

(. "جمهورية أفريقيا الوسطى: الصحفيون يتعرضون للمضايقات والقتل  2021مراسلون بال حدود. ) 36

  2022يناير  9بال عقاب". مراسلون بال حدود. ُمسترَجع بتاريخ 

(https://rsf.org/en/central-african-republic.) 

بالعدو  إصاباتهم  معدل  ي 
ف  ي  بانخفاض 

ف  الصحفيير   تواجد  عدم  إن  ى. 

وسائل  ي 
ف  دقيقة  أخبار  ظهور  ضمان  حيث  من  للغاية  مقلق  أمر  الميدان 

 اإلعالم. 

إل خلق  الحركة  المفروضة عىل  األمن والقيود  لقوات  ايد  المب   الوجود  أدى 

  . الصحفيير  واعتقال  هيب  والب  العنف  من  مزيد  لممارسة  مواتية  ظروف 

وعة من الصحفيير  من جهات ومناطق  تضمنت هذه الدراسة مجموعة متن

هيب   ورة للعنف والب  إعالمية مختلفة، ولم يتعرض هؤالء المشاركون بالض 

ات أفضل   حيث جرى تقييدهم من إعداد التقارير الميدانية. قد تظهر مؤشر

الرغم  أخرى. وعىل  ي دراسات 
ف  الصحفيير   هيب ضد  العنف والب  عن مدى 

 لعنف الذي تمارسه قوات األمن. من ذلك، فكان المشاركون عىل علم با

ي جنوب أفريقيا. 
 كانت هناك حاالت من العنف ضد المدنيير  ف 

عىل   للنار  الجيش  أفراد  إطالق  مثل  مروعة،  أشياء  تحدث  كانت 

قفص.   ي 
 
ف وكأنك  ا 

ً
تشعر حق ولذا  تعلم،  منازلهم، كما  لمغادرة  األشخاص 

 كان األمر مرعًبا للغاية. )صحفية من جنوب إفريقيا(

رتِ 
ُ
. ا  كَبت أعمال العنف ضد الصحفيير 

طة، القوانير  واألنظمة المطبقة، مثل  استغلت الجهات األمنية، مثل الشر

شخصًيا   أعرف  أنا   . الصحفيير  بعض  الستهداف  التجوال،  حظر 

األخبار   بعض  يغطون  عندما كانوا  هنا  ب  للض  تعرضوا  الذين  الصحفيير  

كوفيد بجائحة  ًرا  ُمي  ب  الض  ه  19-وكان  من  ي وأشياء 
لكنت  القبيل،  ذا 

كوفيد جائحة  أن  بعض    19-أعتقد  عىل  للتسي   حجة  مجرد  كانت 

ي من مالوي( 
ي تمارسها الحكومات. )صحف 

 المساوئ الت 

ي  
الت  القضية  مع  التعامل  قررت  عندما  التهديدات  بعض  واجهت  لقد 

بدأت   وعندما  الموارد.  استخدام  بإساءة  المسؤولير   بعض  باتهام  تتعلق 

غير التحقيق،   إجراءا  أواجه  قد  ي 
إنت  تقول  مجهول  من  مكالمات  تلقيت 

 محدد إذا تابعت التحقيق. )مراسل من مالوي(. 

ال    المرتبة  مالوي  احتلت  المرجعية،  اإلشارة  حرية    62وألغراض  من حيث 

 .37اإلعالم

الصحفيير    بير   هيب  والب  العنف  ممارسة  فرص  من  المزيد  هناك  كانت 

ال القيود  بسبب  األمن  جائحة كوفيد وقوات  انتشار  وقت  قد    19-مفروضة 

عمليات   ظل  ي 
وف  األمن.  بقوات  والصحفيير   المواطنير   تواصل  وثقت 

، ولكن   م وجود قوات األمن لضمان االمتثال للقوانير 
َ
اإلغالق التام، ُيستخد

الصحفيير   رغبة  ألن  اإلعالم  وسائل  حرية  لتثبيط  استخدامه  ا 
ً
أيض يمكن 

ضعيف كانت  الميدان  ي 
ف  القيود  للتواجد  أدت  المطاف،  نهاية  ي 

وف  ة. 

حرمان   إل  المصادر  إل  الوصول  عىل  الصحفيير   قدرة  عىل  المفروضة 

ي الحصول عىل المعلومات. ُيعد الوصول إل  
األشخاص من ممارسة حقهم ف 

الدول   معظم  وافقت  وقد   ، الدولي القانون  ي 
ف  به  ا 

ً
ف معب  ا 

ً
حق المعلومات 

وصول لضمان  آليات  وضع  عىل  ي    األفريقية 
الن  المعلومات  إل  الجمهور 

المفروضة   القيود  تسببت  لقد  الخاصة.  والجهات  الحكومات  بها  تحتفظ 

عىل الصحفيير  من حيث قدرتهم عىل التنقل بحرية والوصول إل المصادر  

ي عرقلة الوصول إل المعلومات. 
 أثناء الجائحة ف 

 . التعبير والرقابة وتعدد األصوات 1
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انتشار الكثبر من  تميل السلطات إل تقييد ح ي حالة 
، وال سيما ف  رية التعببر

األساطبر حول قضية ذات اهتمام دولي مثل الجائحة. ومع ذلك، فإن قمع  

والمبادرات   الحكومات  ي 
ف  الشك  من  مزيد  انتشار  إل  ا 

ً
أيض يؤدي  األصوات 

ي تدعمها الحكومة، مثل اللقاحات. 
 الن 

الذي   الضغط  عن  أفريقيا  وسط  من  المشاركون  لضمان تحدث  واجههوه 

مصادر   إل  الوصول  وصعوبات  القصة  من  فقط  واحد  جانب  تغطية 

 متعددة. 

سأقول أن حرية وسائل اإلعالم قد تأثرت ألن الحكومة ألزمت الصحفيير   

بجائحة   المتعلقة  المعلومات  معالجة  إطار  يحدد  ميثاق  عىل  بالتوقيع 

لزم هذا الميثاق الصحفيير  بعدم إجراء تحقيقا 19-كوفيد
ُ
ي ي  . 

 
ت معينة ف

الرعاية   ي 
لموظف  اإلذن  يمنح  أو  بالجائحة  المتعلقة  الحقائق  بعض 

هذه  ومكافحة  المراقبة  مسائل  ي 
 
ف للصحفيير   الكشف  بعدم  الصحية 

اإلعالم.   حرية  باسم  تصوره  يمكن  ال  األمر  هذا  أن  وأعتقد  الجائحة. 

 )صحفية من جمهورية إفريقيا الوسط(. 

ء نفسه. كان  لقد تأثرت حرية اإلعالم إذ قد   ي
نا جميًعا عىل قول السر ْ جي ِ

ُ
أ

للتعبير  السلطات مساحة  لنا، وهو منح  المرسوم  بالخط  نتقيد  أن  علينا 

التعبير عن فكرة تكون ضدها أو عكسها. )صحفية من   عن نفسها وعدم 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية(

. منذ أن بدأت جائحة كوفيد ي   19-لقد تأثرت حرية اإلعالم بشكل كبير
 
  ف

المقاطعة   سلطة  بير   االتصال  ي 
 
ف مشاكل  هناك  كانت  كيفو،  جنوب 

الحيوية   الطبية  للبحوث  القومي  الرسمية   INRBوالمعهد  )اإلدارة 

هاتير    تها  نشر ي 
الت  النتائج  اختلفت  حيث  الجائحة(  إدارة  عن  المسؤولة 

لتقديم  الُمخول  الوحيد  الطرف  أنها  المقاطعة  سلطة  تعتقد   . الجهتير 

ي  
 
وف بير  النتائج،  نوازن  أن  الصحفيير   نحن  علينا  يجب  نفسه،  الوقت 

من  ..  المصادر.  )منتج  الجائحة.  انتشار  قبل  التواصل  ي 
 
ف أحرار  لقد كنا 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية(

الجائحة بسبب  أثناء  أو هجوم شديد  تعرض الصحفيون النتقادات شديدة 

يا:  ي نيجبر
 تقاريرهم، فعىل سبيل المثال، ف 

، مثل قضية وزير هناك بعض الح ي تأثرت فيها حقوق الصحفيير 
االت الت 

ي تحركه  
 
ي كايود، الذي هاجم صحفًيا إلثارة التحقيق ف

ان السابق، فاب  الطير

صحيفة   ي 
 
ف الناشر  جالينجو،  أجبا  قضية  جانب  إل  التام.  اإلغالق  أثناء 

ا ما. )محررة   ً ه خي  ي القبض عليه حاكم الوالية لنشر
كروس ريفر، الذي ألف 

يا( من ن  يجير

ي قصة ما. 
 تعرض أحد المشاركير  للتهديد أثناء محاولته التحقيق ف 

ي  
الت  القضية  مع  التعامل  قررت  عندما  التهديدات  بعض  واجهت  لقد 

بدأت   وعندما  الموارد.  استخدام  بإساءة  المسؤولير   بعض  باتهام  تتعلق 

غير  إجراءا  أواجه  قد  ي 
إنت  تقول  مجهول  من  مكالمات  تلقيت  التحقيق، 

 إذا تابعت التحقيق. )مراسل من مالوي(. محدد 

وسائل   ه  تنشر ما  لتنظيم  محاوالت  هناك  كانت  أفريقيا،  جنوب  ي 
ف  حن  

 . 19-اإلعالم بشأن جائحة كوفيد

سيشن   ذا كونفير شبكة  ي 
 
ف التأثير    The Conversationيوجد  من  نوع 

المحتوى  من  الكثير  عىل  الموافقة  يلزم  إذ  اإلعالم،  وسائل  حرية  عىل 

كوفيد  المتعلق المعهد    19-بجائحة  قبل  من  إما  التحديد،  وجه  عىل 

قدم إليه التقارير. ولذلك،  
ُ
ي لألمراض المعدية، أو أي شخص آخر ت

الوطت 

تغطية   يمكنك  ال  أنه  أعتقد  اإلعالم.  حرية  عىل  ما،  حد  إل  ذلك،  أثر 

ا، دون الحصول عىل موافقة من األشخاص، وإذا لم يعجب 
ً
المحتوى حق

األكاديميون، فس يقوله  بما  أعتقد  الناس  ولذا  ما.  يحاولون منعه بطريقة 

أن الحكومة كانت تضع إرشادات وتوجيهات صارمة وال سيما عند تغطية  

، بحيث يجب عىل كل شخص يقدم محتوى  19-الصحة أو جائحة كوفيد

، وأعتقد أن ذلك   من هذا القبيل أن يحصل عىل الموافقة عليه قبل النشر

 قد أثر بشكل ما. )محرر من جنوب إفريقيا(

اإلعالم   وسائل  حرية  فيها  تقل  ي 
الن  البلدان  ي 

ف  المشاركير   بعض  يشعر  لم 

 . 19-بوجود مزيد من الرقابة نتيجة كوفيد 

انتشار جائحة كوفيد أثناء  أن حرية وسائل اإلعالم عانت  ا 
ً
-ال أعتقد حق

ي بلدي. لقد واجهنا بعض المشاكل بشأن حرية وسائل اإلعالم قبل   19
 
ف

جائ ظهور  من  طويلة  ة  كوفيدفي  إسكات    19-حة  السلطات  وحاولت 

الصحافة. حاولت بعض وسائل اإلعالم خلق جو من الخوف قبل جائحة  

بسبب  19-كوفيد المنظمات  هذه  عىل  قبضتها  الحكومة  وأحكمت   ،

يا(   تقاريرها، وهكذا كانت هذه األجواء سائدة من قبل. )منتجة من نيجير

ي 
 
ي قوله هو أن الصحافة هنا ف

ي    أعتقد أن ما يمكنت 
 
زيمبابوي تشبه العمل ف

من   تقارير  تقدم  كنت  إذا  خاصة  الليل،  منتصف  خالل  األلغام  حقل 

وسائل اإلعالم من القطاع الخاص، ولكن إذا كنت من وسائل اإلعالم من  

القطاع العام المملوكة للحكومة، والمؤيدة للحكومة، ومؤسسات وسائل  

ي من 
 (زيمبابوياإلعالم، فأنت بأمان. )صحف 

ي قد  
الن  والعواقب  الجدل  بسبب  الذاتية  الرقابة  من  قدًرا  البعض  يعتمد 

تب عىل قول أي محتوى عن جائحة كوفيد .  19-تب   بصفة ممارس إعالمي

جائحة   عن  يقولها  أن  للمرء  يمكن  ال  ي 
الت  األشياء  بعض  هناك  تزال  ال 

ا  19-كوفيد
ً
ي أن أجعل أحد

، فأنا ال يمكنت  ، ال يمكنك أن تضح مثىلي ي
. أعت 

ي  
الت  اللحظة  ي 

 
ف للهجوم  يتعرض  قد  ألنه  اللقاح،  أتلف   لم   :

ا
قائًل يضح 

ي 
ء.  يشارك فيها رأيه، فيجب أن تكون أكير حذًرا عندما تضح عن أي شر

 ( زيمبابوي)صحفية من 

لم يتمكن األشخاص من نشر بعض األخبار بسبب خوفهم ألنه قد انتشر  

بعض   ألن  المزيفة  واألخبار  الحقيقية  األخبار  بير   الخلط  من  الكثير 

لذلك كان  يخافون،  الناس  أن  تعرف  أنت  للرقابة.  تخضع  األخبار كانت 

 من كينيا(هناك القليل من التعدي عىل الحرية. )محرر ومراسل 

وقد   اإلعالم.  وسائل  ي 
ف  األصوات  ي 

ف  تعدد  أو  تنوع  لديك  يكون  أن  يفضل 

بطرق   والمجتمعات  والصناعات  القطاعات  مختلف  عىل  الجائحة  أثرت 

لديهم   وكان  جميعهم،  يكن  لم  إن  األشخاص،  من  الكثبر  تأثر  لقد  مختلفة. 

أدى إل المصادر  ون عنها. ومع ذلك، فإن ضعف الوصول إل   قصص يخبر

 عدم نشر الكثبر من القصص واألخبار. 

مناقشة   عند  علمي  غبر  نهًجا  تتخذ  بمصادر  االستشهاد  تجنب  ر  َّ المبر من 

ومع  األرواح.  فقدان  احتمالية  حيث  من  ما  بشكل  يؤثر  ذلك  ألن  الجائحة 

ي األمور القريبة من الجائحة والذين كان من  
اء ف  ذلك، هناك العديد من الخبر

إلضافة إل ذلك، هناك العديد من القصص واألخبار  الممكن استشارتهم. با

من  المختلفة  المجموعات  حققتها  ي 
الن  واالنتصارات  بالمحن  تتعلق  ي 

الن 

ي وسائل اإلعالم. ال يعد  
ي كان من الممكن أن تظهر ف 

األشخاص المتأثرين والن 

فحسب،   جيدة  ممارسة صحفية  المصادر  من  متنوعة  مجموعة  استخدام 

ا إل 
ً
ا. بل يؤدي أيض

ً
 إعداد أخبار أكبر تشويق

ي الرسائل المتعلقة بالصحة العامة، ولم 
حاولت بعض الحكومات التحكم ف 

ي القصص اإلخبارية، حيث تتوج   
يكن تنوع األصوات وتعددها متاًحا دائًما ف 

بعض   هناك  أنه كانت  إل  التدخل  وُيشبر  ُيقال.  ما  بشأن  الحذر  الحكومات 

 رية وسائل اإلعالم. الرقابة والقيود المفروضة عىل ح 
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لدى   المهام  أداء  وصّعبت  الجائحة،  أثناء  المضللة  المعلومات  ت  انتشر

ا نظًرا  
ً
. وأصبح من الصعب إدارة هذه المعلومات المضللة تحديد الصحفيير 

. إن كل ما يحتاجه الصحفيون هو  للقيود المفروضة عىل تحركات الصحفيير 

تق عىل  قادرين  يكونوا  مع أن  المقابالت  وإجراء  الميدان،  من  التقارير  ديم 

ة.   المصادر ومشاهدة األحداث مباشر

دور   ويصبح  وتثقيفهم.  للجمهور  المعلومات  بتقديم  اإلعالم  وسائل  م  تلب  

فَرض مثل  
ُ
ت الوطنية. ولكن ال  الطوارئ  أثناء حاالت  وسائل اإلعالم جوهرًيا 

عىل   المتواجدين  األفراد  عىل  وط  الشر ،  هذه  االجتماعي التواصل  وسائل 

اإلعالم.  وسائل  له  تخضع  الذي  النظام  من  النوع  لهذا  يخضعون  ال  الذين 

التحريض   أو  الكراهية  ُيثبر  الذي  الكالم  تجنب  األفراد  عىل  يجب  ما   
ً
وعادة

سمعة  ي 
ف  والطعن   ، التشهبر بتهمة  مقاضاتهم  يجري  وقد  العنف،  عىل 

المعا تلبية  عليهم  يجب  ال  ولكن  ما،  باألخالق  شخٍص  تتعلق  ي 
الن  ذاتها  يبر 

 والتحقق من صحة المعلومات. 

م وسائل اإلعالم، عىل النقيض من ذلك، بقوانير  الرقابة الذاتية وقوانير    تلب  

الصحافة   عد 
ُ
ت األخالق.  قواعد  مدونات  تتضمن  ي 

الن  النظامية  الهيئات 

معلومات نشر  عىل  تب  يب  قد  إذ  األهمية  بالغ  أمًرا  واألخالقية  غبر   الدقيقة 

بعد   المعلومات  تصحيح  محاولة  تكون  وال  ر،  الض  من  الكثبر  صحيحة 

يجب   فقط.  جزئية  بصورة  إال  فعالة  نت،  اإلنب  شبكة  عبر  وخاصة  ها،  نشر

المهنيون   يستفيد  ال  ثقة جمهورها.  الحفاظ عىل  ا 
ً
أيض اإلعالم  عىل وسائل 

ي 
الن  لألخبار  تكرار  مجرد  األمر  إذا كان  اإلعالم  وسائل  استخدام  ها    من  نشر

نت.   األشخاص عىل شبكة اإلنب 

شبه   مستوى  عىل  أدانوا  المضللة،  المعلومات  عن  المشاركون  ُسئل  عندما 

المعلومات   انتشار  أدى  النتشارها.  االجتماعي  التواصل  وسائل  عالمي 

 المضللة إل تقويض مصداقية جميع وسائل اإلعالم. 

 بير  وسائل اإلعالم وشبكة التواصل ا
ُ
الجتماعي لصعوبة  إن الجمهور عالق

التميير  بينهما، وصعوبة التميير  بير  األخبار المزيفة والمعلومات المؤكدة.  

ي من الجزائر(. 
 خشت جميع وسائل اإلعالم مصداقيتها فجأة )صحف 

العمر   أبلغ من   . ي
ي حياب 

 
ا ف

ً
ء لم يحدث مطلق ي

اآلن شر عاًما،    56ما حدث 

ا. ولذلك، عندم
ً
ء من هذا القبيل أبد ي

ا أنظر إل ما صارت عليه  ولم أمّر بسر

 لذلك، أرى محاوالت الصحفيير  الدؤوبة للتأكد من أنهم 
ا
الصحافة نتيجة

ون الناس عن عدد األشخاص الذين لقوا حتفهم، وطرق الوقاية من  يخي 

]العدوى[ وكل هذه األشياء. لكن الناس ما زالوا ال يصدقون الصحفيون،  

والتقليل  الصحفيون  إهانة  بسبب  ماذا!  ما    وبسبب  نتيجة  شأنهم  من 

ي من جنوب أفريقيا( 
. )صحف   سمعوه عىل مواقع التواصل االجتماعي

بسبب   صحفيير   باعتبارنا  قصوى  تأهب  حالة  ي 
 
ف نكون  أن  علينا  كان 

انتشار الكثير من األخبار الكاذبة. لقد وقعت ضحية لتقرير إخباري كاذب  

خالل   الحقائق.  من  للتحقق  ي 
 
الكاف بالقدر  مستعدين  نكن  جائحة  ولم 

، ظهرت لنا بعض تطبيقات التحقق من الحقائق الستخدامها. 19-كوفيد

األمريكية،   السفارة  مع  نت  اإلني  عي   ما  ة  محاض  ت  حض  ي 
أنت  أعتقد 

ء من هذا القبيل قبل   ي
وتعلمت بعض هذه الحيل، ولكن لم يكن هناك شر

التواصل  التهديد من وسائل  التحديات. جاء  ذلك، وعليه واجهتنا بعض 

، وتهديد المعلومات وجودتها وواقعية المعلومات. )مراسل من االجت ماعي

 غانا(

التواصل   المعلومات كالببغاء من وسائل  ترديد  الصحفيير  عدم  يتعير  عىل 

يجب   ي 
الن  المعلومات  من  الكثبر  هناك  الجائحة، كانت  وأثناء   . االجتماعي

ل الصحفيير   ا عىل  ً ا كببر
ً
، وخلق هذا عبئ النشر لتحقق من  التحقق منها قبل 

 دقة المعلومات. 

والقيود الصحية المتعلقة بها، أمضينا وقتنا    19-منذ ظهور جائحة كوفيد

االجتماعي   التواصل  شبكات  تنقلها  ي 
الت  المعلومات  من  التحقق  ي 

 
ف

المشكوك فيها. ال يمر يوم واحد دون نشر معلومات   والمواقع اإلخبارية 

ال شبكات  عىل  ضجة  وإثارة  مواقع  عدة  من  ، خاطئة  االجتماعي تواصل 

المعلومات   نَس هذه 
ُ
ت أحًيانا  بل  المعلومات،  ض هذه 

َ
رف
ُ
ت أن  قبل  وذلك 

ي من الجزائر( 
 قبل معرفة الحقيقة من الخطأ. )صحف 

الصحفيون   فت 
ّ
وكل النميمة،  ا 

ً
أيض المضللة  المعلومات  عززت 

لتصحيح  اإليضاحات  لتقديم  العمل  من  الكثير  اإلعالمية  والمؤسسات 

 ة من مالوي(األمور. )صحفي

 

 surge-19-covid-https://www.afro.who.int/news/africas- مصدر الصورة: 

pick-deliveries-vaccine-peak-wave-second-tops 

المعلومات   تكرار  إل  الخاطئة  المعلومات  عن  الحقائق  فصل  عدم  أدى 

كات.  ا وجودًيا لبعض الشر
ً
ي كانت تمثل تهديد

 المضللة، والن 

ي عض الفضاء الرقمي عىل شبكة اإلني  
 
نت، كان هناك الكثير من لذلك، ف

فصل  وجرى  التقارير،  ضعف  إل  أدت  ي 
الت  المزيفة  اإلخبارية  القصص 

بعض األشخاص بسبب هذه األمور، وإغالق بعض دور اإلعالم. )مراسل  

 ومحرر من كينيا(. 

معها   التعامل  عن  يمتنع  وجعلته  البث  وسيلة  ي 
 
ف ي 

المتلف  ثقة  تدهورت 

ال عىل  ينعكس  ما  وهو  بآخر،  أو  عليه  بشكل  تحصل  الذي  المالي  عائد 

ة  الفي  ي 
 
ف اإلعالم  وسائل  من  العديد  إغالق  يفش  ما  وهو  البث،  وسيلة 

ي من مض( 
ة. )صحف   األخير

ا. 
ً
 كان للمعلومات المضللة آثار حقيقية عىل الصحة العامة أيض

المختلفير   األشخاص  استجابة  المعلومات حول كيفية  هذه  تتمحور  إذ 

عالم تطرح الفكرة، ويتلف  الناس هذه الرسائل.  للقاح نظًرا ألن وسائل اإل 

وسائل  الجمهور  يعتي   حيث   ... بالطبع  الجمهور  عىل  يؤثر  فهو  لذا، 

يتلقونه  ما  عىل  بناءا  يتضفون  فهم  ولذا  لألخبار،  ا 
ً
موثوق مصدًرا  اإلعالم 

انتشار   بسبب  ا 
ً
منخفض اللقاح  تناول  كان  المثال،  سبيل  فعىل  منها. 

السيئة، وبالتالي خلق    المعلومات عىل وسائل اته  تأثير اإلعالم حول مدى 

ا عاًما له عند معظم الناس. )منتجة من كينيا( 
ً
 رفض

الجمهور   تخىلي  إل  أدت  المضللة  المعلومات  أن  إل  آخرون  أشار مشاركون 

وارتداء  االجتماعي  التباعد  مثل  األساسية  الحماية  ممارسات  اتباع  عن 

 الكمامات وغسيل اليدين. 

https://www.afro.who.int/news/africas-covid-19-surge-tops-second-wave-peak-vaccine-deliveries-pick
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تحولت واتساب    فقد  عىل  األخبار  توزي    ع  إل  المشاركير   أحد  أخبار  غرفة 

المعلومات   معالجة  ي 
ف  القنوات ساعد  هذه  استخدام  بأن  وتيليجرام وشعر 

ا عىل هذه القنوات. 
ً
ي ظهرت أيض

 المضللة الن 

نطاق  عىل  الجمهور  يستخدمها  أداة  يمثل  الواتساب  تطبيق  أن  وجدنا 

ى طرق مكافحتها أو معالجتها  واسع وقد تقدم معلومات مضللة، وأن إحد

ي من 
التطبيق. )صحف  ذات  أخبار موثوقة وتوزيعها من خالل  تقديم  هي 

 أوغندا(

تقدمها  ي 
الن  التصورات  من  الواقعية  اإلعالمية  القصص  تقلل  الواقع،  ي 

وف 

 المعلومات المضللة. 

ي 
تلف  بعد  تصوراتهم  تغيير  عىل  قادرين  الناس كانوا  أن  ما  حد  إل  أعتقد 

ي من مالوي(
 المعلومات الصحيحة من وسائل اإلعالم. )صحف 

 سعت غرفة األخبار هذه بشكل جاد للقضاء عىل المعلومات المضللة. 

التحريري،   المستوى  ألننا عىل  عنًضا حاسًما  المضللة  المعلومات  كانت 

ا متخصًصا ومن ثم فقد 
ً
نا محاربة األخبار المزيفة. فقد أنشأنا برنامج اخي 

اء مساحة ليقدموا عدنا إل   ي تم تداولها. ُمنح الخي 
المعلومات السيئة الت 

انتشاره   تجنب  وكيفية  وس كورونا  فير للمستمعير  حول  ا 
ً
موجز ا 

ً
توضيح

الكونغو   من جمهورية  ي 
وس. )صحف  الفير تأثير  من  التقليل  عليه[  ]وبناًءا 

 الديمقراطية( 

الصحفيير   ألن  نت  اإلنب  المعلومات عبر  تبديد  الصعب  من  يذهبوا   كان  لم 

عىل أرض الواقع بنفس القدر. وأشار أحد المشاركير  إل أن وفرة المعلومات  

 .  المضللة أدت إل عمليات تحقق من المعلومات بصورة أفضل بكثبر

فلقد وجدنا أنفسنا مضطرين لرفع مستوى أعمالنا من حيث التحقق من 

األخبار،   إنتاج  عىل  يؤثر  ذلك  أن  من  الرغم  وعىل  ألن المعلومات،  نظًرا 

مخاطر   تقليل  ي 
 
ف ساعدتنا  العملية  تلك  أن  إال  يومًيا،  نهائًيا  ا 

ً
موعد لدينا 

العالقات  تطوير  تمكنا من  فقد  أخرى،  ناحية  ومن  المزيفة.  األخبار  نشر 

مع مصادر متعددة، مما أدى إل تنوع مصادر أخبارنا. ]عىل عكس[ األيام 

الخي   تقديم  واحد  بإمكان شخص  عندما كان  المصدر  الخوالي  هو  وكان   

من   )صحفية  الحكومة.  ي 
 
ف منصًبا  يشغل  أنه  لمجرد  لألخبار  الوحيد 

 ( زيمبابوي

ي غرف األخبار، مما أدى إل  
أدت المعلومات المضللة إل زيادة أعباء العمل ف 

ي وسائل اإلعالم الرئيسية. وقد أدى ذلك إل تقويض  
نشر معلومات مضللة ف 

 ؤدي إل ضعف المبيعات. مصداقية وسائل اإلعالم، مما قد ي

 

covid-https://www.aa.com.tr/en/africa/africa-19-  مصدر الصورة: 

000/1854816-120-near cases-500-3-pass -deaths 

 

والتعددية وتنوع استدامة وسائل اإلعالم 

 المحتوى 

ة أمام استمرار استدامة وسائل اإلعالم  كشف هذا البحث عن تحديات كببر

وعمليات اإلغالق وفقدان الوظائف وخفض الرواتب. كشف القسم السابق  

عن كيفية تأثبر ذلك عىل الصحفيير  كأفراد، لكن هذه االتجاهات تقوض  

ي جميع البلدا
ي نهاية المطاف ف 

 ن المتأثرة. الديمقراطية ف 

البيئة   إن   . اإلعالمي المشهد  ي 
ف  اإلعالم  رّواد  عدد  وجود  إل  التعددية  تشبر 

ي يوجد فيها 
ي احتياجات معظم الناس هي البيئة الن  ي تلنر

اإلعالمية الجيدة الن 

العديد من رّواد اإلعالم، فعادة ما يجب أن يكون هناك مجموعة من وسائل  

لتلبية احتياجات الجمهور. فيجب أن اإلعالم العامة والخاصة والمجتمعية  

ي الدولة 
ي واسع وأن تخدم الناس ف 

يكون لوسائل اإلعالم العامة امتداد جغراف 

ذوو  األشخاص  لتدخل  عرضة  فهي  ذلك،  ومع  الهواء؛  عىل  مجانية  امج  ببر

النفوذ. يجب أن تكون مجموعة متنوعة من وسائل اإلعالم الخاصة الممولة  

عىل   قادرة  ا 
ً
جيد  

ً
والُمعِلنير   تمويًل الجمهور  أعضاء  من  كاٍف  عدد  جذب 

االستقصائية   للصحافة  موقًعا  تكون  ما   
ً
وعادة باستقالليتهم،  لالحتفاظ 

اإلعالم   لوسائل  فيمكن  النفوذ.  ذوو  األشخاص  تحاسب  ي 
الن  الجيدة 

المجتمعات األخرى،   أو  الجغرافية  المجتمعات  المجتمعية تلبية احتياجات 

للح  المجتمع  لغة  المجتمع. باستخدام  هذا  يواجهها  ي 
الن  القضايا  عن  ديث 

 تعمل وسائل اإلعالم المجتمعية بشكل عام عىل أساس غبر هادف للرب  ح. 

والديمقراطية،   اإلعالم  لحرية  ا 
ً
تهديد الخاصة  اإلعالم  وسائل  فشل  يمثل 

للسكان.   متاحة  الجيدة  النوعية  ذات  المستقلة  المعلومات  تعد  لم  حيث 

. وقد أقر بذلك بعض المشار   كير 

المبيعات.   تراجع  منذ  وجودها  عىل  لخطر كبير  اإلعالم  وسائل  تعرضت 

اإلعالم   وسائل  قوة  عىل  ا 
ً
أيض االقتصادية  قوتها  ي 

 
ف االنخفاض  أثر  وقد 

ي كانت ستقدمها، ولن يقدموها مرة أخرى. سأقول إنها كانت  
واألخبار الت 

يا(.  ة للوباء. )محرر من نيجير  استجابة غير مباشر

كات تغلق أبوابها وكان لدينا بعض دور اإلعالم األخرى تغلق  لقد   رأينا الشر

ي من أوغندا( 
ي البالد، خاصة دور اإلعالم المطبوعة. )صحف 

 
 أبوابها ف

ة إل تقويض استقالليتها.  كات اإلعالمية المتعبر  يمكن أن يؤدي إنقاذ الشر

الوباء ]مرحلة  خالل  التهديد  تحت  كانت  اإلعالم  وسائل  أن  [  أعتقد 

ي بلدي، لم تتمكن معظم دور اإلعالم من العمل، بل ولم 19-كوفيد
. فف 

تتمكن من تمويل أنشطتها لتشغيل عملياتها، لذلك كان عىل الحكومة أن  

عندما   أنه  وأعتقد  إلنقاذها،  المساعدات  بعض  لهم  وتقدم  بدورها  تقوم 

المساعدة   بتقديم  الحكومة  قيام  حالة  ي 
 
ف ي 

أعت  النوع،  هذا  لديك  يكون 

ي  ا
 
ف  

ا
مستقال تكون  أن  عليك  ا 

ً
جد الصعب  من  يصبح  فإنه  لك،  لمالية 

ي من مالوي( 
 تغطية المسؤولير  والحكومة نفسها. )صحف 

إن تأثبر تجارب المشاركير  عند عرضها عىل قطاع اإلعالم يمثل تقليل الوقت 

ة   والموارد المتاحة إلنتاج األخبار ووجود عدد أقل من الموظفير  ذوي الخبر

غر  ي 
ف  لجمع األقل  المتاحة  واألموال  الرواتب  قلة  إل  باإلضافة  األخبار  ف 

 األخبار. كل هذا سيؤدي إل إنتاج محتوى أضعف. 

نت  يمكن أن يؤدي االنتقال من المحتوى المطبوع إل المحتوى عبر اإلنب 

 . ي
ا إل تغيبر جودة المنتج النهان 

ً
 أيض

بكتابة  حت   األمر  يتعلق  عندما  ]و[  األخبار  جمع  عىل  ]الوباء[  أثر  لقد 

ي  
 
ف ي 

للقراءة. كصحف  الوقت  الناس  من  الكثير  لدى  يكون  فلن  األخبار، 

  . ي الكتابة قد تغير
 
ي القول بأن الجهد الذي نبذله ف

جريدة مطبوعة، يمكنت 

https://www.aa.com.tr/en/africa/africa-covid-19-deaths-%20pass-3-500-cases
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عىل  ذلك  أثر  وقد  لألخبار.  نخصصها  ي 
الت  الصفحات  عدد  ت  تغير كما 

عي   ر  النشر  إل  اآلن  نلجأ  بها.  نكتب  ي 
الت  الطريقة  وكذلك  الصحف  عاية 

عدد  انخفض  الصور.  من  والكثير  أقل  نستخدم كلمات  وبالتالي  نت  اإلني 

كوفيد ألن  ها  ننشر ي 
الت  ائية    19-النسخ  الشر القوة  عىل  أثر  قد 

يا(.   [. )محرر من نيجير  ]للمستهلكير 

ي العم
 
ي االتجاه السائد هناك رقمي وسائد، هناك أساليب مختلفة ف

ل، فف 

هناك  مدونة  بعمل  تقوم  عندما  أنه  تعلم  ولكنك  الجدية  من  أكي   قدر 

ي    بعض عناض الشائعات المتوافرة بقدر 
 
توافر الجدية فيها، فقد تكتب ف

بالمائة ألنك فقط    100المدونة بعض الشائعات، لذا قد ال تكون النسبة  

بتحريرها  تقوم  أخرى،  مدونة  من  قصة  ما    تختار  وهذا  تعديلها،  تعيد  أو 

. هنا أنا مقيد فقط بكتابة  ي قوله قد تغير عندما يتعلق األمر بعمىلي
يمكنت 

نت   اإلني  عي   المحتوى  وهذا  أساشي  بشكل  فيهية  الي  القصص  ورواية 

ا عىل السياسة   ً فيهية عن هذه الشائعات، فنحن ال نركز كثير
والقصص الي 

الرياضة أو األعمال، فكما تعرفون   المدونات، فمعظم  أو  جميًعا عن حال 

 الناس يقاتلون من أجل جذب الناس. )مراسل ومحرر من كينيا(. 

ا عىل المحتوى. 
ً
 يؤثر نقص األموال لتقديم األخبار أيض

بالكامل  عملك  تقدم  ال  أنك  فتجد   ... التكاليف  من  كات  الشر تقلل   ...

ض أن تقدمه بها بسبب وجود   ي من المفي 
العديد من القيود  بالطريقة الت 

انية  بالمير  المتعلقة  القيود  وبسبب  تارة  ي 
العمل كصحف  عىل  المفروضة 

بشكل كامل   السفر  عىل  القدرة  عدم  تحديات  بسبب  وكذلك  أخرى  تارة 

 وعمل القصص. )منتجة من كينيا(

عندما   المثال،  سبيل  فعىل  المالية.  الناحية  من  مكلفة  الجيدة  الصحافة 

الجنائ للمحكمة  قصة  كل  عرضت  أنفقت  أونغوين،  حول  الدولية  ية 

ها مما يظهر أن تكلفة كتابة  األموال تقريًبا ولم أحصل سوى عىل ثمن نشر

القصة كانت أعىل من العائد. الصحافة المكتبية جيدة ويسهل القيام بها 

رأى  قد  القارئ  ألن  الكتابة  ي 
 
ف المرء  يبدأ  عندما  مقنعة  ليست  ولكنها 

ي تق
ي من أوغندا(بالفعل جميع أمثلتك الت 

 دمها. )صحف 

التبعات،   من  العديد  اإلعالم  لوسائل  المتاحة  األموال  النخفاض  يكون  قد 

النوعية. وباإلضافة   الجماهبر وقلة جودة  ي عدد 
ف  المستمر  االنخفاض  مثل 

المحتوى   تتلف   قد ال  الجماهبر  أن  السوق  ي 
ف  المنافسة  قلة  ي 

إل ذلك، تعن 

 الجيد والمتنوع الذي يحتاجون إليه. 

 الخاتمة 

ي  
ف  ليس  ولكن  ما،  حد  إل  اإلعالمي  النشاط  عىل  المفروضة  القيود  ُرفعت 

تقليل   إل  اإلعالمية  كات  الشر ي 
ف  الضعيفة  المداخيل  تؤدي  البلدان.  جميع 

عىل   العمل  زيادة  إل  باإلضافة  األخبار  وتقديم  للموظفير   المقدمة  األموال 

ا ليس من  عليه،  . وبناًءا  الحاليير  الموظفير   المعلومات  كاهل  أن  لمستغرب 

زيادة   اإلعالم.  وسائل  إل  طريقها  شقت  قد  الحاالت،  بعض  ي 
ف  المضللة، 

ي األرباح. 
 احتمالية حدوث مزيد من االنخفاض ف 

ي نهاية النفق؟. 7
 
 ضوء ف

 

أدى فقط إل تشي    ع    لم تغبر جائحة كوفيد  ، بل  القطاع اإلعالمي اتجاه  من 

 العديد من العمليات الموجودة بالفعل. 

ي المستقبل،  
قد توفر الحاجة إل العمل عن ُبعد فرًصا لتحسير  العمليات ف 

ي  
ي اإلنتاجية والصعوبات ف 

لكن المديرين أعربوا عن قلقهم بشأن الخسائر ف 

أن المشاركير  قد تبنوا هذه التقنيات،   إنتاج األخبار عن ُبعد. وعىل الرغم من

حول كيفية   اتيجيات  االسب  من  المزيد  استخدام  يمكنهم  أنه  يبدو  أنه  إال 

 االستفادة منها عىل الوجه األمثل. 

وبالمثل، فإن القدرة عىل إجراء مقابالت مع المصادر عن بعد للبث مفيدة  

ة م ي لديها الخبر
ثل األكاديميير   للمستقبل، حيث قد يكون لدى المصادر الن 

األشخاص  توجيه  اآلن كيفية  الصحفيون  تعلم  وقد  استقراًرا  أكبر  نت  إنب 

جريت معهم المقابالت إل تسجيل أنفسهم. 
ُ
 الذين أ

ي أنه كان عىل  
ي األكبر إلحاًحا للخروج من هذا الوباء ف  ء اإليجانر ي

ويتمثل السر

ا يمكن  المضللة.  المعلومات  مع  التعامل  تعلم كيفية  ستخدام  المشاركير  

من   الجائحة.  بعد  ما  ة  فب  ي 
ف  أخرى  حاالت  ي 

ف  الحقائق  تقضي  أساليب 

كتابة   عىل  قدرتهم  من  ا 
ً
أيض حّسنوا  قد  الصحفيون  يكون  أن  المحتمل 

التدريبات حول   من  المزيد  ي 
تلف  األبحاث والعلوم. وقد يكون  التقارير حول 

ا. وقد تكو 
ً
ن برامج محو التحقق من المعلومات وإعداد التقارير العلمية مفيد

استيعاب  تشجيع  ي 
ف  للغاية  فعالة  الناس  لعامة  واإلعالمية  الرقمية  األمية 

 القصص اإلخبارية الموثوقة. 

ونظًرا لوجود كم هائل من المعلومات المضللة، من الممكن أن يكون بعض  

وعالي  مستقل  محتوى  عىل  الحصول  مقابل  للدفع  ا 
ً
مستعد الجمهور 

 الجودة. 

تطوي الوباء  أتاح  ي  كما 
ف  وساعد كذلك  المنصات  من  العديد  ي 

ف  المحتوى  ر 

ي 
. ونظًرا الرتفاع تكاليف البيانات ف  تحويل المشاركير  إل إنشاء محتوى رقمي

مثل   نسبًيا  المنخفضة  البيانات  تقنيات  استخدام  فإن  البلدان،  من  العديد 

ي تزويد الجماهبر بمعلومات وتقارير دقيقة. 
 واتساب وتيليجرام قد يساعد ف 

 وصيات ت. 8

 

 مقدمة 

منها   التحقق  تم  ي 
الن  للمعلومات  واضحة  حاجة  هناك  الوباء،  هذا  ظل  ي 

ف 

الصحية   المشورة  وتقديم  الخاطئة  المعلومات  مد  وقف  ي 
ف  للمساعدة 

األوقات   هذه  ي 
ف  اآلخرين  بتجارب  الجمهور  وتوعية  للحياة،  المنقذة 

كوفيد جائحة  فإن  ذلك،  ومع  لها    19-العصيبة.  تركت واالستجابة 

مع  األحيان  بعض  ي 
وف  مزمن  ضغط  تحت  وخائفير   وحدهم  الصحفيير  

محدودية الوصول لمعدات الوقاية الشخصية. كما أنها ضيقت فرص حرية  

للبحث كمجاالت  التوصيات  هذه  تظهر  اإلعالم.  حرية  وتحدت  بل  التعببر 

ي المستقبل. 
كبر  عليها ف 

 للب 

ي  
مجت ف 

ُ
إطار التدخل األولي قبل بعض  ُوضعت هذه التوصيات أدناه ثم د

 االعتبارات األخرى. 

 الدعم المالي 

المالي   الدعم  من  اإلعالم  وسائل  ي 
ف  والعاملون  الصحفيون  سيستفيد 

وتقليص   العمال  تشي    ح  عن  الناجمة  الدخل  خسائر  لمواجهة  المخصص 

إعداد   تكاليف  وتسديد  الرواتب  دفع  ي 
ف  الكببر  التأخبر   عن 

ً
أعدادهم، فضال

اإل  يكون  التقارير  قد  الدعم  هذا  وتقديم  تنسيق  فإن  ذلك،  ومع  خبارية. 

االستخدام  سوء  من  والحماية  الدعم  لتشي    ع  المبدأ،  حيث  ومن  ا. 
ً
معقد

أو من خالل  المتعمد، سيتم تسجيل المستفيدين بأنفسهم  أو غبر  المتعمد 

تسجيل   يشكل  البلدان،  من  العديد  ي 
ف  ذلك،  ومع  بهم.  الخاصة  المنافذ 

م ي 
ف  أداء وظائفهم  العاملير   الصحفيير  عىل  قدرة  اإلعالم مخاطر عىل  جال 

وقد يعرض سالمتهم الشخصية للخطر. إذا كان الدعم المالي للصحفيير  أو 
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المسؤولير    عن  مستقل  بشكل  إدارته  فيجب   ،
ً
ممكنا اإلعالمية  المؤسسات 

 الحكوميير  والمصالح الخاصة. 

يعانون   الذين  التحرير والصحفيون  تستطيع غرف  ي  إذ ال 
ف  من نقص مزمن 

ي تثقيف وإعالم الجمهور  
ي المجتمع المتمثل ف 

الموارد أداء دورها اإلعالمي ف 

عىل  المالي  الدعم  تدخالت  تركز  أن  ي 
ينبىع  لذلك،  النفوذ.  ذوو  ومحاسبة 

المؤقت   التعويض  مثل  بنود  ذلك(  عىل  تقتض  أن  ورة  بالض  ليس  )ولكن 

المتكبدة، واألهم من ذلك   التكاليف  البث  للدخل وسداد  هو تكاليف وقت 

 وبيانات الهاتف المحمول المستخدمة. 

تخفف    كما 
ً
ممكنا التقارير  إعداد  تجعل  أن  المالية  الموارد  هذه  شأن  فمن 

ي الذي يواجهه الصحفيون أثناء الوباء. تعد  
الكثبر من الضغط النفسي اإلضاف 

المجتم دورها  أداء  ي 
ف  اإلعالم  وسائل  الستمرار  ورية  ض  المالية  ، الموارد  ىعي

وكذلك تشكل الموارد غبر الكافية خطًرا وجودًيا عىل الصناعة والمهنة حيث  

تقليل   إل  الرديئة  الجودة  ذات  اإلعالم  وسائل  تؤدي  أن  المحتمل  من 

 الجماهبر والتحول إل مصادر معلومات بديلة، وربما أقل دقة. 

 المعلومات والبيانات: الوصول والتوزي    ع

جريت  
ُ
ي )أ(  أفاد الصحفيون الذين أ

مقابالت معهم بوجود صعوبات شائعة ف 

وس   إل معلومات فبر بير     19-الوصول  التميبر   التحقق منها و)ب(  تم  ي 
الن 

المزيد  لمنع  منها بشعة  التحقق  يمكن  ي 
الن  والحقائق  الخاطئة  المعلومات 

من نشر األخبار الكاذبة وجعلها تبدو كأنها أخبار حقيقية. هناك حجج قوية  

ي تهدف إل جمع المعلومات الحالية والدقيقة وتوفبر  للتدخالت الداعم
ة الن 

من  ي كثبر 
وف   . اإلقليمي وربما  ي 

والوطن  المحىلي  المستوى  عىل  إليها  الوصول 

تجميع  ببساطة  ولكن  جديدة  مصادر  إنشاء  ذلك  يتطلب  ال  قد  الحاالت، 

يمكن   قنوات  خالل  من  بالثقة  الجديرة  والبيانات  المعلومات  وتوحيد 

 . الوصول إليها 

لتوزي    ع   والسلبية  اإليجابية  اتيجيات  االسب  من   
ً
كًل استخدام  ي 

وينبىع 

النشطة   اتيجيات  االسب  تستخدم  قد  مثالية.  بصورة  والبيانات  المعلومات 

  . ي ذلك الراديو المجتمىعي
قنوات "الدفع" مثل واتساب ووسائل البث، بما ف 

لتقديم معل بشكل عام  الجمهور  إل  للوصول  تعد قنوات مثالية  ومات  وهي 

اتيجيات السلبية أن تستفيد من قنوات  وأخبار جديرة بالثقة. من شأن االسب 

وصفحات   ونية  اإللكب  المواقع  مثل  التقليدية  الرقمية  للوسائط  "الجذب" 

ي  
المدن  والمجتمع  الصحفيير   مثل  المهتمة  األطراف  ستقوم  الفيسبوك. 

 بزيارة هذه المنصات للحصول عىل المعلومات. 

لالستيعا إل  ونظًرا  للوصول  المحمول  الهاتف  لتقنيات  الواسع  ب 

المحمولة  األجهزة  عىل  السلبية  اتيجيات  االسب  تركز  أن  يجب  المعلومات، 

المجتمع  مؤسسات  قبل  من  المثال  سبيل  عىل  مستقل،  بشكل  دار 
ُ
ت وأن 

ي القائمة والموثوقة، لضمان الثقة واالستخدام. 
 المدن 

اإليجابي  اتيجيات  االسب  من   
ً
كًل الوعي  وستؤدي  تعزيز  إل  والسلبية  ة 

ي 
ف  المركزة  الجهود  ة  فب  تكون  وقد  الجمهور  بير   الفهم  وتحسير   المجتمىعي 

ي البداية. 
 هذا الصدد محددة بوقت ف 

ي تدخالت جديدة من هذا النوع.  
توجد فرصة لتوحيد الجهود عند التفكبر ف 

أو   تشيحهم  تم  الذين  اإلعالم  مجال  ي 
ف  للعاملير   األولوية  إعطاء  يجب 

الُمحتاج إليهم. ويتيح القيام بذلك الفرصة إلنشاء التدخل وتوجيه التمويل  

اعتبارهم  ي 
ف  يضعوا  أن  امج  البر مطوري  عىل  يجب  لذلك  لألفراد.  الداعم 

ي التدخالت المرغوبة. 
ي وسائل اإلعالم ف 

 إمكانية استخدام العاملير  ف 

 دعم اإلعالم والصحافة

المسا مثل   ، ي
اإلضاف  الدعم  إل  إل  باإلضافة  والوصول  المالية  عدة 

ي مجال اإلعالم فيما 
ا فرص للدعم المباشر للعاملير  ف 

ً
المعلومات، هناك أيض

. من المرجح أن يتم توجيه هذا الدعم بشكل أفضل   ي
يتعلق بأدائهم الوظيف 

التوزي    ع   و)ج(  المواد،  توفبر  )ب(  محددة،  تدريبية  تدخالت  )أ(  خالل  من 

 المعزز للموارد المتاحة حالًيا. 

ي ظل جائحة  
ي يواجهها الصحفيون ف 

وعىل وجه التحديد، نظًرا للتحديات الن 

اإلبالغ   تقنيات  عىل  يركز  الذي  التدريب  إل  اإلشارة  تتم  كورونا،  وس  فبر

الجديدة   والتطبيقات  ويوتيوب  واتساب  تطبيقات  استخدام  )مثل  المبتكرة 

اإل  مجال  ي 
ف  العاملون  يواجه  ذلك،  إل  وباإلضافة  توك(.  تيك  عالم  مثل 

المتفرقة.   البيانات  أو  الخاطئة  البيانات  ي تفسبر 
صعوبات جديدة ومعقدة ف 

البيانات   الذي يركز عىل تفسبر  التدريب  لذلك، هناك حجة قوية لتدخالت 

 والمعلومات وتقييم المصدر والتحليل النقدي. 

إعالمية   تعاونية  جمعيات  إنشاء  لتشي    ع  للغاية  قوية  حجة  ا 
ً
أيض وهناك 

ودعم التعاونية  مستقلة  الجمعيات  هذه  مثل  تكون  أن  المرجح  ومن  ها. 

ي مجال اإلعالم عىل األرض وتشغيل 
المستقلة أشع طريق لتمكير  العاملير  ف 

العاملير  بوسائل اإلعالم غبر العاملة وتوفبر نقاط تجميع )"شبكات"( يمكن  

ذلك   يتم دعم  أن  بثقة. ويجب  األموال والموارد والمواد  توجيه  من خاللها 

النماذج    من تسليم  مثل   ، ي نامجر البر والدعم  المباشر  التمويل  خالل 

الجمعيات   لتأسيس  األدوات  ومجموعات  والمواثيق  والمعايبر  واإلجراءات 

الحكومية   وغبر  الحكومية  والمعلومات  التوعية  برامج  عد 
ُ
ت التعاونية. 

ي مجا 
ل  الوطنية واإلقليمية، وكذا وسائل اإلعالم العامة والخاصة والعاملير  ف 

التعاونية.   الجمعيات  هذه  تنتجه  الذي  للمحتوى  ا 
ً
أسواق المجتمع،  تنمية 

هذا  وعىل  إخبارية.  التعاونية كوكاالت  الجمعيات  ستعمل  الطريقة،  وب  هذه 

 النحو، يجب أن تكون الجمعيات التعاونية مستدامة بمجرد إنشائها. 

األجندة   خدمة  ي 
ف  المشاركة  خطر  فإن  الحال،  موجود،  وبطبيعة  الحزبية 

وجود   من  الرغم  وعىل  ذلك،  ومع  االعتبار.  ي 
ف  ذلك  يؤخذ  أن  ويجب 

المخاطر، إال أن الدعم المباشر والمتسارع لتشكيل الجمعيات التعاونية يوفر 

ي مجال اإلعالم عىل األرض، وله مزايا  
ة للعاملير  ف  ها مباشر أشع الطرق وأكبر

، ورب  قوًيا عىل المدى القصبر
ً
 ما الطويل. تجعله تدخال

 : ي
ح البحث األخذ بالتدريب العمىلي ف   يقب 

اتيجيات التحقق المبتكرة للوصول إل معلومات   • جمع البيانات واسب 

الوقائية   االحتياطات  بسبب  محدودة  الحركة  تكون  حير   موثوقة 

ي غرف األخبار. 
 للجائحة وقلة عدد العاملير  ف 

انخفاض   • لمكافحة  الناشئة  للقنوات  المبتكر  إل  االستخدام  الوصول 

الناشئة   القنوات  من  واالستفادة  منه  التحقق  تم  الذي  المحتوى 

 كمنصة توزي    ع. 

ي القناة الرقمية والتعريف بها  •
 التسجيل ف 

نت وتقييم البيانات  •  استخدام اإلنب 

 أساليب تصفية المعلومات المضللة والتصدي لها عىل وجه الشعة  •

السمىعي   • المحتوى  لجمع  األمان  وتجنب  بروتوكوالت  البضي 

 التجسس عليها 

الذين  الوعي بدليل السالمة بير  الصحفيير   ا توزي    ع ونشر 
ً
أيض وري  من الض 

 . ي إفريقيا لتعزيز سالمة الصحفيير 
 يغطون األوبئة ف 

وس كورونا   تعزيز الدعم والتدخل لفير

ي تم تحديدها بالفعل، يجب إنشاء وصيانة معدات  
وباإلضافة إل التداببر الن 

الش  مخاطر  الوقاية  نفس  الصحفيون  يواجه   . للصحفيير  األساسية  خصية 
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بسبب  أعىل  يكون  ما  غالًبا  تعرضهم  لكن  الناس،  عامة  يواجهها  ي 
الن  الوباء 

 طبيعة عملهم. 

الخطوط   ي 
ف  العاملير   كأحد  بالصحفيير   واسع  نطاق  عىل  اف  االعب  تم 

ي ط
ي يتمتع بها اآلخرون ف 

ليعة  األمامية ولكن لم يتم منحهم نفس الحماية الن 

الخطوط   ي 
ف  كعاملير   بالصحفيير   رسمًيا  ف 

ُيعب  لم  إذا  للوباء.  التصدي 

بأنهم كذلك، وأن يتم الحفاظ عىل  ف بهم  أن ُيعب  وري  األمامية، فمن الض 

ي المستقبل المنظور. 
 هذا الوضع ف 

معدات   لتوزي    ع  الحالية  الحكومية  وغبر  الحكومية  الجهود  توسيع  يجب 

ي مجال اإلعالم.  الوقاية الشخصية األساسية لتش
مل الصحفيير  والعاملير  ف 

ي  
الوقاية الشخصية خاصة ف  ثابتة من معدات  وري توفبر إمدادات  من الض 

ي المدن والمناطق  
ظل استمرار الوباء. ويجب أن يكون التوزي    ع للصحفيير  ف 

 . النائية عىل حد سواء 

ح  ي إطار عمل التدخل المقب 
جّمع كل هذه التوصيات ف 

ُ
 أدناه. وأن ت

 :  تتمثل مجموعات أصحاب المصلحة اإلضافية فيما يىلي

ي القطاع العام عىل المستويات الوطنية واإلقليمية  •
الجهات الفاعلة ف 

 والمحلية 

 الصحفيون األفراد والمنظمات الصحفية  •

 الهيئات التنظيمية  •

منها • والوقاية  األمراض  لمكافحة  األفريقية  وقناة    المراكز  )كمصدر 

 للمعلومات( 

ي الهي •
ي ذلك االتحاد األفريف 

 ئات اإلقليمية، بما ف 

والخاصة   • العامة  اإلعالم  وسائل  من  اإلعالمية  المنظمات 

 والمجتمعية. 

كات الخاصة  •  الشر

 الخدمات النفسية القائمة  •

ي القابلة لالستمرار •
 هياكل المجتمع المدن 

ز الحاجة   • المبادرات المحلية والوطنية واإلقليمية النشطة بالفعل. تبر

حول   الوعي  إلنشاء  المصلحة  أصحاب  جميع  بير   والتعاون  للتشاور 

ي سيتم تنفيذها واستدامت هذا الوعي وتعزيزه. 
امج الن   البر

يشمل   منسق  عمل  برنامج  وجود  المحتملة  التدخالت  نطاق  ويتطلب 

بير    التنسيق  الناجحة  التدخالت  تتطلب  الفاعلة.  الجهات  من  مجموعة 

الفاعلة، سواء عىل   توعية  الجهات  أو عىل مستوى  نامج  البر مستوى تطوير 

ي أو إقليمي 
القطاع العام. فعىل سبيل المثال، يتطلب تطوير إطار تدخل وطن 

العام، ليس   القطاع  ي 
المتأثرة ف  الفاعلة  شامل مشاورات مكثفة مع الجهات 

النشطة   والتدخالت  امج  البر لتحديد  ا 
ً
أيض ولكن  دعمهم،  ناحية  من  فقط 

ي قد ت
أو يمكن مواءمتها. بالفعل والن  التدخالت   كون داعمة  ويتطلب نطاق 

الفاعلة.   الجهات  من  يشمل مجموعة  منسق  برنامج عمل  المحتملة وجود 

عىل   سواء  الفاعلة،  الجهات  بير   التنسيق  الناجحة  التدخالت  تتطلب 

سبيل  فعىل  العام.  القطاع  توعية  مستوى  عىل  أو  نامج  البر تطوير  مستوى 

يتطلب تطوير إط إقليمي شامل مشاورات مكثفة  المثال،  أو  ي 
ار تدخل وطن 

ي القطاع العام، ليس فقط من ناحية دعمهم، 
مع الجهات الفاعلة المتأثرة ف 

تكون   قد  ي 
والن  بالفعل  النشطة  والتدخالت  امج  البر لتحديد  ا 

ً
أيض ولكن 

 داعمة أو يمكن مواءمتها. 

 الخاتمة 

وسائ عىل  جديدة  تحديات  وس كورونا  فبر جائحة  أدخلت  اإلعالم لقد  ل 

بالدور   الوعي  لزيادة  فرصة  أخرى وفرت  نظر  لكنها من وجهة  منها،  وزادت 

زيادة   ظل  ي 
ف  سيما  ال  اإلعالم  وسائل  تلعبه  الذي  الحاسم  المجتمىعي 

المعلومات المضللة والكاذبة. توفر االستجابة المنسقة والشاملة للتحديات 

تعاونية   جمعيات  إنشاء  عن   
ً
فضال والمعلوماتية  والتوزي    ع  المالية  صحفية 

المحددة   للتحديات  شاملة  استجابة  الشخصية،  الوقاية  لمعدات  المستمر 

ي هذا البحث. 
 ف 
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ح   إطار التدخل المقي 

 مدة التدخل وتفاصيل أخرى  الهدف أو القضية ذات الصلة  التدخالت 
منتدى الُمحررين األفارقة  

(TAEF ) 
بية   منظمة األمم المتحدة للي 

 والثقافة )يونيسكو( والعلوم 
 . ي
 منظمات المجتمع المدب 

 من الناحية المالية 

القيود المالية الحادة   • دعم الدخل
المفروضة عىل الصحفيير  

 األفراد
نقص الموارد المالية إلعداد  •

 التقارير

يجب أن يكون التدخل مدفوًعا  
ا بوقت بناًء عىل 

ً
د
َّ
بالمعايبر ومحد
 ظروف الجائحة. 

 توفبر األموال  • التأييد والدعم• كسب 
كسب تأييد الحكومات  •

 والوكاالت الحكومية الدولية 
 التوافق اإلقليمي  •
ك •  وضع برنامج مشب 

 توزي    ع المنافع  •
ك •  وضع برنامج مشب 
 وضع معايبر  •
 توعية المجتمع •

ي تواجه  • سداد التكاليف
الصعوبات الن 

ي دفع  
القطاع الخاص ف 

أجور العاملير  المستقلير   
وعمليات االستغناء عن 

 الموظفير  
 التكاليف المتأخرة  سداد  •
 تمويل معدات الوقاية •

 الشخصية الخاصة 
النقل   -دعم العمل  •

 ووقت البث والبيانات واإلمدادات 

يجب أن يكون التدخل مدفوًعا  
ا بوقت بناًء عىل 

ً
د
َّ
بالمعايبر ومحد
 ظروف الجائحة. 

 كسب التأييد والدعم •
 وضع معايبر  •
 المجتمعتوعية  •

 توفبر األموال  •
كسب تأييد ودعم  •

الحكومات والوكاالت  
 الحكومية الدولية 

ك •  وضع برنامج مشب 
تحديد وتنسيق قنوات  •

ي 
 المجتمع المدن 

 توزي    ع المنافع  •
ك •  وضع برنامج مشب 
 وضع معايبر  •
 توعية المجتمع •

 -دعم البيانات ووقت البث 
ألصحاب المطالبات أو مقدمي  

 الخاص الخدمات من القطاع 

ارتفاع تكاليف البيانات ووقت   •
البث الذي يدفعه الصحفيون 

ك   وحدهم أو بشكل مشب 

ا إل ظروف  
ً
محدد زمنًيا استناد

ي 
الجائحة ولكن تم تطويره ف 

المستقبل لتقليل تكاليف البيانات  
 أو اإلعانات المستمرة. 

 كسب التأييد والدعم •
 وضع معايبر  •
 توعية المجتمع •

 توفبر األموال  •
 التأييد والدعمكسب  •
ك •  وضع برنامج مشب 

 توزي    ع المنافع  •
ك •  وضع برنامج مشب 
 وضع معايبر  •
 توعية المجتمع •
تنظيم شؤون أصحاب  •

 المطالبات
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 مدة التدخل وتفاصيل أخرى  الهدف أو القضية ذات الصلة  التدخالت 
منتدى الُمحررين األفارقة  

(TAEF ) 
.  يونيسكو ي

 منظمات المجتمع المدب 

 المعلومات والبيانات 

بوابات تجميع البيانات المتوافقة  
مع الجّوال وذات البيانات  
المنخفضة للحصول عىل 

 معلومات صحيحة

عدم الوصول إل مصادر   •
 البيانات 

انتشار المعلومات الجزئية أو   •
ي لها أهداف خاصة 

 الن 

 بناًء عىل ظروف  
ً
محددة زمنيا

الجائحة ولكن بهدف تلبية  
االحتياجات المستقبلية من  

 المعلومات. 

 كسب التأييد والدعم •
 توعية المجتمع •

 توفبر األموال  •
 كسب التأييد والدعم •
ي جوجل   •

ارتباطات تطبيف 
 وفيسبوك 

ك •  وضع برنامج مشب 
تحديد وتنسيق قنوات  •

ي 
 المجتمع المدن 

ك •  وضع برنامج مشب 
 وضع معايبر  •
تحديد ووضع المعايبر   •

 وحواجز الحماية
 البوابإدارة  •
 توعية المجتمع •

ي عن  
بث محدد بجدول زمت 
 طريق تطبيق واتساب

عدم القدرة عىل الوصول إل   •
ي تم التحقق  

المعلومات الن 
منها )الصحفيون 

 والجمهور( 
انتشار المعلومات الجزئية أو   •

ي لها أهداف خاصة 
 الن 

دفعات المعلومات المجدولة 
المستمرة والمتوافقة بشكل مثالي  

ونية المالئمة  مع  البوابات اإللكب 
كيبة   ي ذلك الب 

للجّوال، بما ف 
 السكانية ذات التغطية المنخفضة. 

 كسب التأييد والدعم •
 توعية المجتمع •

 توفبر األموال  •
ي جوجل   •

ارتباطات تطبيف 
 وفيسبوك 

ك •  وضع برنامج مشب 
تحديد وتنسيق قنوات  •

ي 
 المجتمع المدن 

ك •  وضع برنامج مشب 
المعايبر  تحديد ووضع  •

 وحواجز الحماية
نامج  •  إدارة البر
 توعية المجتمع •
 تسجيل المشاركير   •

ي 
 
برنامج التسجيل والتدريب ف

 تطبيق تيك توك 
العمالة المحدودة والضغوط   •

ايدة  االقتصادية المب  
عدم الوصول إل المعلومات   •

ي تم التحقق منها )الجمهور( 
 الن 

تسجيل قصبر األجل قائم عىل 
ي مجال اإلعالم المعايبر 

للعاملير  ف 
ي تطبيق تيك توك، ألغراض  

ف 
إعداد التقارير وإنشاء المحتوى. 
متوافق بشكل مثالي مع التدريب  
عىل استخدام الوسائط الرقمية. 

 )انظر القسم أدناه(. 
االعتماد المحتمل عىل مقدم / 

مقدمي المحتوى والمنهج  
 والتدريب. 

 توفبر األموال  • توعية المجتمع •
كة  المشاركة  • التنظيمية لشر

 38بايت دانس
ك •  وضع برنامج مشب 
تحديد وتنسيق قنوات  •

ي 
 المجتمع المدن 

ك •  وضع برنامج مشب 
تحديد ووضع المعايبر   •

 وحواجز الحماية

ك •  وضع برنامج مشب 
تحديد ووضع المعايبر   •

 وحواجز الحماية
 توعية المجتمع •
 تسجيل المشاركير   •
 تقديم التدريب وتنظيمه  •

ي إطار عمل التدخل حيث تقوم منصة الفيديو القصبر بتغذية المحتوى عىل وسائل التواصل االجت من مالك  38
ماعي األخرى. لذلك، حن  إذا كان المستخدمون ال  تطبيق تيك توك. يتم تضمير  تطبيق تيك توك ف 

ي فيسبوك واتساب
 يستخدمون تطبيق تيك توك، فإنهم يشاهدونه، عىل سبيل المثال، عىل تطبيف 
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 مدة التدخل وتفاصيل أخرى  الهدف أو القضية ذات الصلة  التدخالت 
منتدى الُمحررين األفارقة  

(TAEF ) 
.  يونيسكو ي

 منظمات المجتمع المدب 

 المعلومات والبيانات 

ي برنامج اليوتيوب 
 
التسجيل ف

ي  نامج التدريت   والي 
العمالة المحدودة والضغوط   •

ايدةاالقتصادية   المب  
عدم الوصول إل المعلومات   •

ي تم التحقق منها 
الن 

 )الجمهور( 

تسجيل قصبر األجل قائم عىل 
ي مجال اإلعالم 

المعايبر للعاملير  ف 
ي تطبيق يوتيوب، ألغراض إعداد  

ف 
التقارير وإنشاء المعلومات. متوافق  

بشكل مثالي مع التدريب عىل  
استخدام الوسائط الرقمية. )انظر  

 ه( القسم أدنا
االعتماد المحتمل عىل مقدم / 

مقدمي المحتوى والمنهج  
 والتدريب. 

 كسب التأييد والدعم •
 توعية المجتمع •

 توفبر األموال  •
 مشاركة جوجل  •
ك •  وضع برنامج مشب 
تحديد وتنسيق قنوات  •

ي 
 المجتمع المدن 

ك •  وضع برنامج مشب 
تحديد ووضع المعايبر   •

 وحواجز الحماية

ك •  وضع برنامج مشب 
المعايبر  تحديد ووضع  •

 وحواجز الحماية
 توعية المجتمع •
 تسجيل المشاركير   •
 تقديم التدريب وتنظيمه  •

عدم القدرة عىل الوصول   • بوابة / بوابات مجتمع الفيسبوك
ي تم  

إل المعلومات الن 
كبر   

التحقق منها )مع الب 
عىل حاجة الصحفيير   

لوجود مصادر للمعلومات  
 تم التحقق منها(

المتوسط  المدى القصبر إل 
إلعداد تجميع المعلومات عىل 
صفحات مجتمع فيسبوك )عىل  

ي  
المستوى المحىلي والوطن 

 )  واإلقليمي
وتوكوالت  إعطاء األولوية لبر
استخدام البيانات منخفضة  

 االستخدام والمتوافقة مع الجّوال. 

 توعية المجتمع •
اك أصحاب •  إشر
المصلحة المحليير    •

 والوطنيير  

 توفبر األموال  •
 بوك مشاركة الفيس •
ك •  وضع برنامج مشب 
تحديد ووضع المعايبر   •

 وحواجز الحماية

ك •  وضع برنامج مشب 
تحديد ووضع المعايبر   •

 وحواجز الحماية
 توعية المجتمع •
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 مدة التدخل وتفاصيل أخرى  الهدف أو القضية ذات الصلة  التدخالت 
منتدى الُمحررين األفارقة  

(TAEF ) 
. منظمات  يونيسكو ي

 المجتمع المدب 

 دعم وسائل اإلعالم والصحافة 

البطالة وقلة العمالة   • الجمعيات التعاونية اإلعالمية 
والضغوط االقتصادية 

ايدة   المب  
الحد من المعلومات وتنامي  •

 الثقافة اإلعالمية األحادية 
انتشار المعلومات الجزئية أو   •

ي لها أهداف خاصة 
 الن 

ي  نامجر للجمعيات  التطوير البر
التعاونية اإلعالمية المحلية  

ي 
والوطنية وربما اإلقليمية، الن 

تستهدف استخدام الموارد والمواد  
 واألموال المجمعة. 

يجب أن تستهدف الجمعيات  
ا 
ً
 التعاونية اإلعالمية أيض

االستخدام الفعال للعمال 
اإلعالميير  المضوفير  عن العمل  
ي كل 

أو العاطلير  بصورة جزئية، ف 
ي التأسيس والتشغيل. من م

 رحلن 

 كسب التأييد والدعم •
 وضع معايبر  •
 توعية المجتمع •

 توفبر األموال  •
 كسب التأييد والدعم •
 تحديد وتنسيق قنوات •

ي 
 المجتمع المدن 

ك •  وضع برنامج مشب 
تحديد ووضع المعايبر   •

 وحواجز الحماية

ك •  وضع برنامج مشب 
تحديد ووضع المعايبر   •

 وحواجز الحماية
 المجتمعتوعية  •
 تسجيل المشاركير   •
نامج  •  وتنظيمهتسليم البر

المعلومات /   التدريب: تقييم 
 التحقق من صحة المعلومات 

الحد من المعلومات وتنامي  •
 الثقافة اإلعالمية األحادية 

انتشار المعلومات الجزئية   •
ي لها أهداف خاصة 

 أو الن 

عدم الوصول إل   •
ي تم التحقق  

المعلومات الن 
 )الجمهور( منها 

 
ي التعامل مع  

صعوبات ف 
المعلومات المضللة وإنتاج تقارير 

 موثوقة

 قصبر المدى ومستمر. 
ي وشخضي 

اض  تدريب افب 
 مخصص )حسب االقتضاء( 

ي التميبر  بير  اتصاالت ومصادر  
ف 

ومطالبات وسائل اإلعالم الصالحة  
 وغبر الصالحة. 

االعتماد المحتمل عىل المحتوى  
م / 

ّ
مو التدريب. والمنهج ومقد

ّ
 مقد

 كسب التأييد والدعم •
 توعية المجتمع •

 توفبر األموال  •
 تحديد وتنسيق قنوات •

ي 
 المجتمع المدن 

ك •  وضع برنامج مشب 
تحديد ووضع المعايبر   •

 وحواجز الحماية
 تحديد الموّرد / المزّود •

ك •  وضع برنامج مشب 
تحديد ووضع المعايبر   •

 وحواجز الحماية
 توعية المجتمع •
 المشاركير  تسجيل  •
 تقديم التدريب وتنظيمه  •
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 مدة التدخل وتفاصيل أخرى  الهدف أو القضية ذات الصلة  التدخالت 
منتدى الُمحررين األفارقة  

(TAEF ) 
.  يونيسكو ي

 منظمات المجتمع المدب 

 دعم وسائل اإلعالم والصحافة 

)ضوء   التدريب: تحليل البيانات
 صحافة البيانات( 

المعلومات وتنامي الحد من  •
 الثقافة اإلعالمية األحادية 

انتشار المعلومات الجزئية أو   •
ي لها أهداف خاصة 

 الن 
عدم الوصول إل المعلومات   •

ي تم التحقق منها 
الن 

 )الجمهور( 
 

صعوبات التعامل مع البيانات  
 وإنتاج تقارير موثوقة 

ي وشخضي 
اض  تدريب افب 

 مخصص )حسب االقتضاء( 
ي إجراء تحليل البيان

ات األساسية  ف 
 والمقارنة. 

االعتماد المحتمل عىل المحتوى  
مو التدريب. 

ّ
م / مقد

ّ
 والمنهج ومقد

 كسب التأييد والدعم •
 توعية المجتمع •

 توفبر األموال  •
 تحديد وتنسيق قنوات •

ي 
 المجتمع المدن 

ك •  وضع برنامج مشب 
تحديد ووضع المعايبر   •

 وحواجز الحماية
 تحديد الموّرد / المزّود •

كوضع  •  برنامج مشب 
تحديد ووضع المعايبر   •

 وحواجز الحماية
 توعية المجتمع •
 تسجيل المشاركير   •
 تقديم التدريب وتنظيمه  •

التدريب: منصة وسائل اإلعالم 
 الرقمية 

ي الوصول إل الجماهبر  
صعوبات ف 

مع انخفاض تداول المطبوعات  
 وارتفاع تكاليف البيانات 

العمالة المحدودة  •
االقتصادية والضغوط 
ايدة   المب  

الحد من المعلومات وتنامي  •
 الثقافة اإلعالمية األحادية 

انتشار المعلومات الجزئية   •
ي لها أهداف خاصة 

 أو الن 

ي وشخضي 
اض  تدريب افب 

مخصص )حسب االقتضاء( عىل  
استخدام قنوات وسائل اإلعالم 

 الرقمية إلعداد التقارير. 
يجب مواءمة التدريب مع األنظمة 

  األساسية المتوافقة مع الجّوال
كيبة السكانية   بهدف تضمير  الب 

 منخفضة التغطية. 
االعتماد المحتمل عىل المحتوى  
مو التدريب. 

ّ
م / مقد

ّ
 والمنهج ومقد

 كسب التأييد والدعم •
 توعية المجتمع •

 توفبر األموال  •
 تحديد وتنسيق قنوات •

ي 
 المجتمع المدن 

ك •  وضع برنامج مشب 
المعايبر  تحديد ووضع  •

 وحواجز الحماية
 تحديد الموّرد / المزّود •

ك •  وضع برنامج مشب 
تحديد ووضع المعايبر   •

 وحواجز الحماية
 توعية المجتمع •
 تسجيل المشاركير   •
 تقديم التدريب وتنظيمه  •

التدريب: جمع المعلومات  
 المبتكر 

الحد من المعلومات وتنامي  •
 الثقافة اإلعالمية األحادية 

المعلومات الجزئية  انتشار  •
ي لها أهداف خاصة 

 أو الن 

عدم الوصول إل المصادر  •
والمواقع التقليدية لرفع  

 التقارير

ي وشخضي 
اض  تدريب افب 

ي  
مخصص )حسب االقتضاء( ف 

جمع البيانات المبتكرة  
اتيجيات التحقق للوصول إل   واسب 

معلومات موثوقة عندما تكون 
الحركة محدودة بسبب  

االحتياطات المتخذة ضد الجائحة  
ي غرف  

وقلة عدد العاملير  ف 
 األخبار. 

 كسب التأييد والدعم •
 توعية المجتمع •

 توفبر األموال  •
 تحديد وتنسيق قنوات •

ي 
 المجتمع المدن 

ك •  وضع برنامج مشب 
تحديد ووضع المعايبر   •

 وحواجز الحماية
 تحديد الموّرد / المزّود •

ك •  وضع برنامج مشب 
المعايبر  تحديد ووضع  •

 وحواجز الحماية
 توعية المجتمع •
 تسجيل المشاركير   •
 تقديم التدريب وتنظيمه  •
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 مدة التدخل وتفاصيل أخرى  الهدف أو القضية ذات الصلة  التدخالت 
منتدى الُمحررين األفارقة  

(TAEF ) 
.  يونيسكو ي

 منظمات المجتمع المدب 

 دعم تغطية عام 

ي مجال إعطاء األولوية 
للعاملير  ف 

ي 
اإلعالم بوصفهم "عاملير  ف 

 الخطوط األمامية"

 العمالة المحدودة •
والضغوط االقتصادية 

ايدة   المب  
ي تقديرات مخاطر  •

زيادة ف 
 الصحفيير  

 التكاليف المتأخرة  سداد  •
تمويل معدات الوقاية  •

 الشخصية الخاصة 
 

عدم الوصول إل معدات الوقاية 
 الشخصية المجانية 

 مستمرة 
"  وضع  معايبر "الخط األمامي

ي مجال اإلعالم  
للعاملير  ف 

والمشاركة الفعالة مع سلطات 
القطاع العام المحلية والوطنية  
والجهات الفاعلة غبر الحكومية 

 من أجل اإلدماج. 
تسمح برامج مثل هذه بتحديد  

ي وسائل اإلعالم  
أولويات العاملير  ف 

فيما يتعلق بمعدات الوقاية 
عالمية  الشخصية واإلحاطات اإل 

وخدمات دعم القطاع العام وما إل  
 ذلك. 

 توفبر األموال  • كسب التأييد والدعم •
ك •  وضع برنامج مشب 
تحديد ووضع المعايبر   •

 وحواجز الحماية

ك •  وضع برنامج مشب 
تحديد ووضع المعايبر   •

 وحواجز الحماية
 توعية المجتمع •
 تسجيل المشاركير   •
نامج وتنظيمه •  تسليم البر

 والمالحظات: المحاذير 

نامجية بحاجة إل التطوير، وقد  . ستظل األطر النهائية والبر ي
ي قبوله عىل أنه نهان 

ًحا وال ينبىع  تتغبر الجهات الفاعلة واألدوار واألهداف. ومع ذلك، فمن المفيد فهم الديناميكيات   ال يعدو إطار التدخل المقدم كونه مقب 

 المحتملة والعالقات المتبادلة. 

 

ي التنفيذ. إطار العمل عىل ثالث جهات فاعلة واسعة النطاق، ولكن يجب تحديد أصحاب المصلحة عىل مختلف المستويات من أجل ضمان إدراج الجهات الفاعليركز 
 ة الصحيحة ف 
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ح   إطار التدخل المقي 

 

 

 

 

 . دعم الدخل1

  

 . سداد التكاليف2 

  

ي مجال اإلعالم بوصفهم . إعطاء 1
 
األولوية للعاملير  ف

ي الخطوط األمامية"   فتر
 "عاملير 

 . دعم البيانات ووقت البث3

  

ح عام   من الناحية المالية  التدخل المقي 

 

 

 

 وسائل اإلعالم والصحافة 

 

 المعلومات والبيانات 

  

 الجمعيات التعاونية اإلعالمية . 1
بوابات تجميع بيانات متوافقة مع الجّوال . 1

ومنخفضة البيانات للحصول عىل معلومات 
 صحيحة

  

 . التدريب: تقييم المعلومات / التحقق من الحقائق2
ي عن طريق تطبيق 2

. بث محدد بجدول زمت 

 واتساب

  

ي تطبيق تيك توك . برنامج 3 التدريب: تحليل البيانات )ضوء صحافة البيانات( . 3
 
 التسجيل والتدريب ف

  

 . برنامج التسجيل والتدريب عىل يوتيوب4 . التدريب: منصة وسائل اإلعالم الرقمية4

  

 . بوابة/ بوابات مجتمع الفيسبوك5 . التدريب: جمع المعلومات المبتكر 5
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 الملحق األول: جدول المقابلة . 9

نت هما المفضلير   اضبط  (. الهاتف / اإلنب  ي
ون  يد اإللكب  ي أو البر

نامج المقابلة ومتوسطها )الهاتف أو تسجيل صون  ا لبر
ً
 . جدول المقابلة هذا وفق

اك مع TAEFيجري منتدى المحررين األفارقة ) وس كوفيد  fraycollege( باالشب  ات المختلفة لفبر ا نوعًيا حول التأثبر
ً
 لصحافة. عىل الصحفيير  وا 19-بحث

ء وقد تشعر ببعض االنزعاج. يمكنك ا ي
ي النتائج؟ قد تكون بعض األسئلة حساسة بعض السر

ختيار  هل لديك وقت لإلجابة عىل بعض األسئلة والمساهمة ف 

 أن يتم ذكر اسمك أم ال. 

ا إذا كان 
ً
ي مع إجاباتك، ولكن سأكون ممتن

ون  ي أو بريد إلكب 
 بإمكانك الرد اآلن أو تحديد موعد آخر مناسب لالتصال. لديك خيار إرسال تسجيل صون 

 سنسجل المقابالت وننسخها بغرض إجراء تحليل موضوعي بشأنها. 

ي المتابعة؟ من خالل المتابعة، تقر بأننا 
ومنتدى المحررين األفارقة، قد نتلف  معلومات عنك واالحتفاظ بها ألغراض هذا البحث   Fraycollegeهل يمكنن 

ي المستقبل.  وقد تتصل بك
 المنظمات ف 

ي عن عملك  .1
ثن 
ّ
 حد

وس كورونا؟ كيف؟ بأي طرق أخرى؟ )حاول استخراج ثالث إجابات عىل األقل، وليس فقط حاالت  .2 ت وظيفتك منذ بداية جائحة فبر هل تغبر

 تغيبر مكان العمل( 

ي مؤسستك كذلك؟ ما السبب؟ لم ال؟  .3
 هل تغبر عمل اآلخرين ف 

ي و  .4
وس كورونا. ُيرجر إخبارنا بالصعوبات الن  ي ظل جائحة فبر

 اجهتها شخصًيا ف 

ي بلدك؟  .5
ي تعمل لديها / جمعيات الصحافة والمحررين ف 

 هل تشعر أن هناك استجابات مؤسسية كافية من صاحب العمل / المؤسسة الن 

ر نفسي منذ بداية الجائحة؟  .6  هل تشعر أنك عانيت من ض 

 يح. هل تم تقديم الدعم النفسي أو االجتماعي لك؟ ُيرجر التوض .7

ي تعرضت   .8
ي تعرضت لها. )وضح التهديدات الن 

ايدة عىل سالمتك منذ بداية الوباء؟ ُيرجر ذكر الحوادث الن  هل تشعر أنك تعرضت لتهديدات مب  

ا( 
ً
نت أيض  لها عبر اإلنب 

وس كورونا؟ كيف؟  .9  هل تأثرت سالمتك الشخصية بفبر

وس كورونا؟ كيف؟  .10 ي بفبر
 هل تأثر أمنك الوظيف 

 اكل دعم اقتصادي لك؟ هل تشعر بوجود أي هي .11

 هل تشعر بوجود أي هياكل دعم اقتصادي لرب عملك؟ )عند االقتضاء(  .12

ات الوطنية واإلقليمية والمؤسسية والتنظيمية(  .13 وس كورونا؟ كيف؟ )ابحث عن التأثبر  هل تأثرت حرية اإلعالم بفبر

ي ذكرتها )ضع قائمة بالتحديات البارزة، إذا لزم األمر .14
ة بسبب الجائحة أو كنتيجة لعمليات االستجابة  هل تشعر أن التحديات الن  ( كانت مباشر

 للوباء؟ ُيرجر التوضيح. 

ها من المؤسسات؟ ُيرجر التوضيح.  .15 ي مؤسستك وغبر
 كيف أثرت المعلومات المضللة عىل ممارسات وسائل اإلعالم ف 

 كيف أثرت المعلومات المضللة أثناء الوباء عىل استجابة الجمهور؟ ُيرجر التوضيح.  .16

ي تقرير البحث؟ هل ت .17
ي ذكر اسمك ف 

 رغب ف 
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جريت معهم المقابالت . 10
ُ
: األشخاص الذين أ ي

 الملحق الثاب 

 الجنس  المنصب البلد 

 ذكر رئيس تحرير  الجزائر

ي  الجزائر
 ذكر صحف 

ي  الجزائر
 أننر  صحف 

ي  الجزائر
 أننر  صحف 

ي  الجزائر
 أننر  صحف 

ون  ر مساعد  الكامبر  ذكر ُمحرِّ

ون  ي  الكامبر
 أننر  منتج / صحف 

ون  ي  الكامبر
 ذكر صحف 

ون  ي  الكامبر
 ذكر صحف 

ون  ي  الكامبر
 ذكر صحف 

ي  جمهورية أفريقيا الوسط 
 ذكر صحف 

 أننر  منتج  جمهورية أفريقيا الوسط 

ي  جمهورية أفريقيا الوسط 
 ذكر صحف 

ي  جمهورية الكونغو الديموقراطية 
 أننر  صحف 

ي  الديموقراطية جمهورية الكونغو 
 ذكر صحف 

ي  جمهورية الكونغو الديموقراطية 
 أننر  صحف 

نامج  جمهورية الكونغو الديموقراطية   ذكر مدير البر

ي  جمهورية الكونغو الديموقراطية 
 ذكر صحف 

 أننر  الُمحرر مض 

 ذكر رئيس تحرير  مض 

ي  مض 
 أننر  صحف 

ي  مض 
 ذكر صحف 

ي  مض 
 ذكر صحف 

ي  غانا 
 ذكر صحف 

ي  غانا 
 أننر  صحف 

 أننر  مراسل غانا 

 ذكر مراسل غانا 

 ذكر مراسل غانا 

 ذكر مراسل غانا 

 أننر  الُمحرر كينيا 

 ذكر مراسل / محرر كينيا 

 أننر  محرر أخبار  كينيا 

 أننر  منتج  كينيا 

 أننر  منتج  كينيا 

ي  مالوي 
 ذكر صحف 

 أننر  الُمحرر مالوي 

 ذكر منتج  مالوي 

ي  مالوي 
 أننر  صحف 

ي مراسل  مالوي 
 ذكر صحف 

ي  ناميبيا 
 ذكر صحف 

 ذكر رئيس تحرير  ناميبيا 

 ذكر مساعد رئيس تحرير  ناميبيا 

 ذكر الُمحرر ناميبيا 

 أننر  مقدم برنامج  ناميبيا 

يا   ذكر الُمحرر نيجبر

يا   أننر  الُمحرر نيجبر

يا   أننر  الُمحرر نيجبر

يا   أننر  مراسل نيجبر
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يا   أننر  ناشر  نيجبر

يا   ذكر ُمحرر  نيجبر

 ذكر رئيس تحرير  السنغال 

 ذكر بث اذاعي  السنغال 

ي  جنوب أفريقيا 
 أننر  صحف 

 ذكر الُمحرر جنوب أفريقيا 

ي رقمي  جنوب أفريقيا 
 ذكر صحف 

ي  جنوب أفريقيا 
 أننر  صحف 

ي  جنوب أفريقيا 
 أننر  صحف 

ي  تونس
 أننر  صحف 

ي  أوغندا 
 ذكر صحف 

 ذكر مراسل أوغندا 

 ذكر األخبار نائب محرر  أوغندا 

 ذكر منتج  أوغندا 

ي  أوغندا 
 ذكر صحف 

 ذكر محرر راديو / تلفزيون  زامبيا

ي  زامبيا
 ذكر مالك وسيلة إعالمية / صحف 

ي  زامبيا
 أننر  صحف 

ي  زيمبابوي
 أننر  صحف 

ي / باحث  زيمبابوي
 ذكر صحف 

ي  زيمبابوي
 أننر  صحف 

ي  زيمبابوي
 أننر  صحف 

ي  زيمبابوي
 ذكر صحف 
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 الملحق الثالث: دراسات حالة الدولة . 11

 

 الجزائر

 

 

 تعامل الصحفيون مع المعلومات المضللة ومخاطر اإلصابة بالعدوى 

 بقلم عز الدين بن سوي    ح 

 

 صناعة اإلعالم وحرية اإلعالم 

ال ونية عىل  واإللكب  والمطبوعة  والتلفزيونية  منها  اإلذاعية  والعربية،  الفرنسية  باللغتير   اإلعالم  قوي من وسائل  بمزي    ج  الجزائر  الحكومة  تتمتع  أن  من  رغم 

عام   الواقع، حن   ي 
ف  واسعة.  ي ىسي ،  2014تمارس سيطرة  نر ي  نر الخاصة  حسب  الفضائية  التلفزيونية  المحطات  الدولة  احتكار  أجبر  العمل من خارج ،  عىل 

 الجزائر. 

 عن  
ً
 من مائة صحيفة يومية مطبوعة باللغتير  العربية والفرنسية فضًل

ا، باإلضافة إل العديد من المواقع غبر   150وحالًيا يوجد أكبر
ً
ونًيا معتمد موقًعا إلكب 

وصحف، لكن القطاع الخاص هو المسيطر من حيث العدد، عىل محطة تلفزيونية. كما تمتلك الدولة قنوات تلفزيونية وإذاعية    20المعتمدة. وتوجد حوالي  

ي يواجهها. 
 الرغم من الصعوبات المالية واإلدارية الن 

ا  
ً
أكشنفوفق ميديا  ي ىسي  نر ي  )لنر الجزائريير   نصف  من  أكبر  يقول   ،52( بقليل  النصف  من  وأقل  نت  اإلنب  يستخدمون  أنهم  بقليل  أنهم  ٪47(  يقولون   )٪

ا التواصل  إل  يستخدمون وسائل  يصل  ما  يستخدمه  الشباب حيث  بير   مرتفعة  نت  اإلنب  إل  الوصول  نسبة   . اوح  80الجتماعي تب  الذين  األشخاص  ٪ من 

 عاًما.   24و 16أعمارهم بير  

ي    180من أصل    146تحتل الجزائر المرتبة  
ي وهو تصنيف ينسبه التقرير إل "وسائل اإل   -  مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بال حدود دولة ف 

عالم الن 

وس كوفيد فبر جائحة  بسبب  تفاقمت  قد  الصحافة  لحرية  التهديدات  إن  حدود  بال  مراسلون  تقول  القسوة".  شديدة  قوانير   مارست    19-سحقتها  حيث 

للص مضايقات  وحدثت  نت  اإلنب  عىل  اإلعالم  وسائل  تم حظر  فقد  مبهمة".  بطريقة  وُمصاغة  القسوة  شديدة  "قوانير   باستخدام  القمع  حفيير   السلطات 

 ووسائل اإلعالم. 

 ا واالستجابة له 19-جائحة كوفيد

وس كوفيد  أبلغت ي    19-وزارة الصحة الجزائرية عن أول حالة إصابة بفبر
اير    25ف  . ومثلها مثل العديد من البلدان، لم تكن الجزائر مستعدة لمواجهة  2020فبر

اصل االجتماعي لحمل  وباء بهذه الخطورة. ومع تزايد عدد الحاالت وارتفاع عدد الوفيات، انتشر الذعر وتضاعفت النداءات عبر وسائل اإلعالم وشبكات التو 

ي أعقاب اكتشاف الحاالت األول القادمة من فرنسا. 
 الحكومة عىل فرض قيود تبدأ بإغالق الحدود ف 

ي  
للتجول،  2020مارس    23وف  تاًما وحظًرا  ا 

ً
إغالق الحكومة  يناير    أعلنت  وبحلول  بالعدوى.  إصابة  نسبة  أعىل  العاصمة حيث سجلت  والجزائر  البليدة  ي 

ف 

ا2022 أبلغت  عن  ،  و  220،825لجزائر  وس كورونا.   6،318إصابة  فبر بسبب  وفاة  ز   حالة  رويب  تقارير  عن   تشبر  يقل  ال  ما  أعطت  قد  الدولة  أن  إل 

ي ذلك الوقت  12،545،356
وس كورونا ف  ( حوالي  -جرعة من لقاحات فبر

 ٪ من السكان.  14.6يقدر أنها غطت )بجرعتير 

ون أن إدارة الحكومة للوباء م ة. يشبر  يعتقد الكثبر انها، لكن القيود كان لها عواقب اقتصادية خطبر   البنك الدولي إل كنت البالد من تجنب األسوأ، مقارنة بجبر

وس كوفيد ي أحدثتها التدخالت الصارمة غبر الدوائية الحتواء وباء فبر
ي عائدات النفط والغاز" زادت من    19-أن "الصدمة المزدوجة الن 

واالنخفاض الحاد ف 

ي الهشة المتوقعة. المشاكل اال
ي تواجهها الجزائر مع نسبة التعاف 

 قتصادية الن 

 التأثير عىل الصحفيير  

ي بيئة الخوف وعدم االستقرار هذه، من آثار الوباء وطريقة تعامل الحكومة معه. فبسبب حرمان الصحافة الجزائرية من
حرية الحركة   لقد عانت الصحافة، ف 

اللجوء المدن وإجبارها عىل  ي 
ي شبكات    وحضها ف 

يتمثل ف  أن تواجه خطًرا من نوع جديد  الجزائرية  بعد لمواصلة عملها، كان عىل الصحافة  العمل عن  إل 

ي تنتشر بير  عشية وضحاها. 
ونية المتعددة الن   التواصل االجتماعي والمواقع اإللكب 
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ت المعلومات المضللة والخاطئة بينما تزايد لجوء الناس إل وسائل   التواصل االجتماعي مع استمرار تراجع تداول المطبوعات الورقية. انتشر

، فقد صدقوا كل ما يقرؤونه، مما شج 
ا
ا، بل وحت  مشلوًل

ً
ع عىل انتشار  قال عزيز بو يعقوب، رئيس تحرير وكالة أنباء وطنية: "بما أن الجمهور كان خائف

 األخبار الكاذبة". 

وس كورونا والقيود الصحية، أ ي "منذ ظهور فير
 
ي تتنقلها الشبكات االجتماعية والمواقع اإلخبارية المشكوك ف

ي التحقق من المعلومات الت 
 
مضينا وقتنا ف

ي عز الدين بن سوي    ح، "ال يكاد يمر يوم دون نقل معلومات كاذبة من عدة مواقع وإثارة ضجة عىل الشبكات االجتماعية، قب
ل أن يتم أمرها. قال الصحف 

ا نسيا
ً
 نها، دون معرفة الحق من الباطل". إنكارها، بل وأحيان

ا ُيسجنون 
ً
رفع عليهم قضايا بسبب كتاباتهم وأحيان

ُ
 بسببها. ومع ذلك، فإن الصحفيير  والمسؤولير  عن هذه الوسائل اإلعالمية "التقليدية" هم من ت

ت اآلن.  ، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن طريقة عمله تغبر  قال أحد الصحفيير 

إل   من  "اضطررت  قللت  لقد  بشدة.  عليهما  أعتمد  ي حيث كنت 
وب  اإللكي  يد  والي  للعمل، كالهاتف  أخرى  وسائل  إل   ، الصحي الحبس  بسبب  اللجوء، 

ورة ".  ي أماكن معينة، إال للض 
 
ي إل أدب  حد ف

 تحركاب 

ي بدايته وحن  مع ظهور متحور دلت
ة: "أصيبت الحكومة باالرتباك من حجم الوباء ف  ي  كانت الخسارة كببر

ا. وأضاف بن سوي    ح أن رئيس نقابة الصحفيير  توف 

 خالل الوباء وأفاد بأن "نقابة الصحفيير  لم تستطع مساعدته." 

وس كورونا. ولم يتمكن الصحفيون من المطالبة بأي وضع خاص أو امتيا ي حوالي ثالثير  صحفًيا، من بينهم رؤساء وسائل إعالم، بسبب فير
 
ز خالل  وتوف

". هذا الوباء. لقد عانوا   منه مثل جميع البشر

وس مرة أخرى: "لقد أصبت fraycollegeوقالت صحفية أخرى طلبت عدم ذكر اسمها، قابلها عز الدين بن سوي    ح الباحث لدى   ، إنها تخسر اإلصابة بالفبر

وس كوفيد ." وقالت إنها تلقت الدعم الكامل من زمالئها والمديرين والوكالة اإلعالمية.  19-بفبر  أثناء عمىلي

وس".  "كان ، خاصة عندما أصبت بالفير ّ  عىلي
 الجميع قلقير 

ي ظل نقص التغطية االجتماعي
، قال المشاركون إن المشقة أدت إل تفاقم الوضع خاصة ف  ي إشارة إل الحياة المحفوفة بالمخاطر للصحفيير 

ة. وتتمثل وف 

ي جنوب غرب الجزائر،  
ي تقع ف 

ي منطقة بشار الن 
ي حيث يجد الأحد األمثلة عىل ذلك ف 

، دون الحصول عىل ضمان  العمل  مراسلون المحليون صعوبة بالغة ف 

 اجتماعي أو راتب كببر من أرباب عملهم. 

وس كورونا باإلضافة إل عدم القدرة عىل الحصول عىل إجازة مرضية بسبب العمل بصفة م ي العزلة وتحمل تكاليف معدات الحماية واختبارات فبر
ستقلة يعن 

ايد. أن العديد من الصحفيير  كا ي خطر مب  
 نوا ف 

 الخاتمة 

أجل   من  طويل  بوقت  ذلك  قبل  ي كافحت 
الن  الجزائرية  الصحافة  إضعاف  إل  لمواجهته  الحكومة  بها  قامت  ي 

الن  واألعمال  الوباء  أدى  عام،  البقاء  بشكل 

 اقتصادًيا. 
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ون  الكامير

 

 

 المعلومات والمخاوف المتعلقة بالسالمة يعوق الصحفيير  بعض المسائل المتعلقة بنقص 

ي موىس 
 بقلم ميلين 

 

 صناعة اإلعالم وحرية اإلعالم 

يا.  ي حدودها مع جمهورية إفريقيا الوسط وتشاد وغينيا االستوائية والجابون ونيجبر
ك ف  ون عىل المحيط األطلسي وتشب   تقع الكامبر

ا  
ً
ية والفرنسية. ومع ذلك، وفق ون لغتان رسميتان هما اإلنجلبر  مجموعة لغوية مختلفة. غالبية المناطق   1738موطن ألكبر من    ، فهي ألطلس العالمللكامبر

ة(، وتمثل المنطقتير  المتبقيتير    ون، يتحدثو 17مأهولة بشكل رئيسي من قبل الناطقير  بالفرنسية )ثمانية من عشر ية. اختالف ٪ من سكان الكامبر ن اإلنجلبر 

ي البالد  اللغات هي سبب
 . الضاع ف 

ا  
ً
يطانيةفوفق الي  اإلذاعة  )  لهيئة  ون  الكامبر راديو  تلفزيون  يشغل  نشطة.  إعالمية  بصناعة  ون  الكامبر تتمتع   ،) ي ىسي نر ي  شبكات  CRTV)نر للدولة  المملوك   )

ي البالد، ومئات اإلصدارات  التلفزيون واإلذاعة الوطنية وكذلك محطات الراديو اإلقليمية. وهناك أ
ا العديد من المحطات اإلذاعية والتلفزيونية الخاصة ف 

ً
يض

ا  
ً
ا. وتقول كذلك إن تداببر الحماية ال لمؤسسة فريدوم هاوسالصحفية. ومع ذلك، فإن حرية الصحافة مقيدة، وفق

ً
، وتتأثر بها المنظمات غبر الحكومية أيض

قدين يواجهون العديد من الضغوطات، هذا إل جانب خطر االعتقال أو القبض عليهم بسبب عملهم. حيث يعتبر يتم دعمها بشكل جيد وأن الصحفيير  المنت

ون، وتقول  ي الكامبر
.  فريدوم هاوسالتشهبر جريمة جنائية ف  ي

ي الماض 
ي لالتصاالت ضايقت الصحفيير  ف 

 إنه حن  هيئة تنظيم وسائل اإلعالم والمجلس الوطن 

ي  
ي  2020يونيو    5وف 

توف  الدولة. وأفادت  ،  ي سجن من سجون 
ف  ي صموئيل عزيزي 

الجزيرةالصحف  أغسطس    قناة  ي 
ف  اعتقاله  تم  انتقاده   2019أنه  بسبب 

 طريقة تعامل الحكومة مع احد االنشقاقات. 

ي قارة أفريقيا:    مراسلون بال حدودكما قال أرنود فروجر، رئيس مكتب  
أثناء احتجاز الج ف  ي هذا 

ي  "إن وفاة المذيع التلفزيون  يش له بمعزل عن العالم الخارجر

ون" ي الكامبر
ي السنوات العشر الماضية ف 

ي ف 
 . بطريقة غبر قانونية تماًما هي أسوأ جريمة مرتكبة ضد صحف 

المرتبة   ون  الكامبر لعام    180من أصل    135احتلت  العالمي  ي مؤشر حرية الصحافة 
ي   منظمة مراسلون بال حدود  . تقول2021دولة ف 

الحرية تتدهور ف  إن 

أمام محاك ي وحوكموا 
جزوا بشكل تعسف 

ُ
. وتقول إن الصحفيير  احت إفريقيا بالنسبة للصحفيير  ي 

البلدان ف  ون وهي اآلن واحدة من أخطر  أو الكامبر م عسكرية 

 محاكم خاصة. 

 اواالستجابة له  19-جائحة كوفيد 

ون عن أول حالة إصاب وس كوفيدأبلغت الكامبر ي    19-ة بفبر
ونيةواتخذت    . 2020مارس    6ف  ية    الحكومة الكامير إجراءات مختلفة، من بينها إغالق الحدود البر

غلقت المدارس وتم حظر التجمعات ألكبر من 
ُ
 شخًصا.  50والجوية والبحرية للبالد. وأ

ا لمجلة  
ً
 53حالة مع اإلبالغ عن    1569ترتفع بشكل كببر إل    19-صابة ب  كوفيدال يزال عدد حاالت اإل   2020أبريل    25، فبحلول  ذا النسيتومع ذلك، وفق

ي الوقت   19-حالة إصابة ب  كوفيد  14000حالة وفاة. وتقول إنه يعتقد أن هذه األرقام أقل من الواقع حيث تشبر التوقعات إل وجود ما يقرب من  
ي البالد ف 

ف 

 .  الحالي

ا  
ً
زووفق ي يناير  لرويي 

ي البالد منذ بداية    19-حالة وفاة مرتبطة ب  كوفيد  2000إصابة وحوالي    000,100أكبر من  ، كان هناك  2022، فف 
تم اإلبالغ عنها رسمًيا ف 

لقاحات كوفيد  من  جرعة  مليون  عن   
ً
قليال يزيد  ما  أعطت  قد  ون  الكامبر الوقت، كانت  ذلك  ي 

وف  ي  19-الوباء. 
ّ تلف  إل  يحتاج  شخص  أن كل  ضنا  افب  وإذا   .

ي 
، فهذا يعن   ٪ من سكان البالد قد حصلوا عىل التطعيم الكامل. 2 أن حوالي جرعتير 

ا  
ً
ون. فوفق ي البالد خالل عام  للبنك الدولي كما كان للوباء تأثبر مالي خطبر عىل الكامبر

ي النشاط االقتصادي ف 
. حيث فقدت  2020، كان هناك تدهور كببر ف 

االستهالك. كما  ي 
ف  انخفاض  إل  أدى  مما  دخلها  كات  والشر ويقدر    األش  بشدة.  والخاصة  العامة  االستثمارات  الدولي تأثرت  االقتصادية    البنك  األزمات  أن 

ي البالد من 
ي عام 24.5الناجمة عن الوباء أدت إل زيادة معدل الفقر المدقع ف 

ي عام 25.3إل  2019٪ ف 
 . 2021٪ ف 



41 

 

 عىل الصحفيير   19-تأثير كوفيد

ي جميع أنحاء  
وس كورونا ف  ي أجزاء أخرى من العالم، كان  مع انتشار فبر

ي عملياتها. وكما هو الحال ف 
البالد، اضطرت وسائل اإلعالم إل إعادة التفكبر بشعة ف 

النفسي  التأثبر  تحمل  الصحفيير   وكان عىل  التكنولوجيا.  باستخدام  أو  الهاتف  عبر  المقابالت  إجراء  مع  بعد،  عن  العمل  إل  تحول كببر  واالقتصادي    هناك 

وس.  للوباء، مما  ي إعداد التقارير عن الفبر
 يؤثر عىل سالمة أشهم، خاصة مع االستمرار ف 

وس كوفيد ، إن فبر
ً
، بصفته صحفًيا مستقال ي األجور بنسبة    19-يقول الرئيس بيسونغ إيتاهوبير 

ا ف 
ً
ي    30أثر عليه مالًيا، حيث كان عليه أن يقبل انخفاض

٪. وف 

ا عن بيئة عمله المعتادة.  19-فيدإحدى المرات كانت نتيجة عينته إيجابية ل  كو 
ً
. حيث واصل الكتابة خالل هذا الوقت بعيد  وتم عزله لمدة أسبوعير 

لم أواجه   "حيث قال:    يقول إيتاهوبير  إن حرية التعببر عن نفسه لم تتأثر أثناء الوباء.   وُيضيف بأنه لم يتم توفبر أي دعم نفسي أو اقتصادي أو اجتماعي له. 

ي 
ي ف 
ي حرين 

  أن أفعل وأقول وأكتب ما أريده". أي تغيبر ف 

ون.  ي الكامبر
بقدر ما يتم تخصيص المزيد من    "حيث قال:    لكن إيتاهوبير  أعرب عن قلقه إزاء تأثبر األخبار المزيفة والمعلومات المضللة عىل الصحفيير  ف 

ي بي
ي القول إن المعلومات المضللة كان لها بعض التأثبر ف 

". الوقت للتحقق من الحقائق، يمكنن  ي اإلعالمي
 ن 

ي بعض الحاالت". 
 
وس وأدى إل حدوث وفيات ف  وتابع: "أدى ذلك إل تحفظ الكثير من الناس عىل التطعيم ضد الفير

يل أونغوين ة أثناء جائحة كوفيد  ويقول جبر  ي دار إعالمية أخرى، إنه اضطر للتكيف مع ظروف العمل المتغبر
. يقول إنه يعمل  19-الذي يعمل محرر مساعد ف 

ي نفس غرفة التحرير. 
ل معظم الوقت، مما يجعل من الصعب التواصل مع المراسلير  ف   من المب  

من معرفة الحقائق حول القصة، ويزداد األمر سوًءا عندما يتعذر االتصال بالمراسل عي     لقد أدى هذا إل إضعاف االتصال اليومي مع المراسلير  للتمكن

ورة".   الهاتف. ونتيجة لذلك، يتعير  عىل المحرر المساعد إزالة إحدى النقاط أو إضافة معلومات قد ال تكون واقعية بالض 

وس كورونا كان له تأثبر أي ا عىل غرفة التحرير ذاتها. وُيضيف بأن الخوف المستمر من اإلصابة بفبر
ً
 ض

وس كورونا و  ي بداية الوباء عندما يصاب زميل كنت تختلط معه بحرية فجأة بفير
 
ي إصابة غرفة األخبار بالقلق خاصة ف

 
وس كورونا ف عليك  "تسبب فير

 . . وقال أونغوين، بصفتك جهة اختالط محتملة، يجب أن تخضع للفحوصات والحجر الصحي ي الحجر الصحي
 
 الدخول ف

. و  ي ذلك ضمان توفر معقم اليدين للعمال وزوار المبن 
وتوكوالت الحكومية، بما ف  ام بالبر  

 أضاف أن أصحاب عمله بذلوا قصارى جهدهم لاللب 

 .
ً
 يقول أونغوين إنه فقد العديد من األصدقاء واألقارب بسبب الوباء. كما تأثر داره اإلعالمية وموظفوه ماليا

كات ق لب من بعض األشخاص التقاعد الطوعي أو التقاعد المبكر". وقال: "ألن العديد من الشر
ُ
ي األعمال وط

 
 ف
ً
 د أغلقت، فقد شهدت الصحيفة تراجعا

: "لم يعد القراء والمعلنون يعرفون المصدر الذي يثق
ً
ون به فيما يتعلق وردد مخاوف العديد من الصحفيير  بشأن األخبار الكاذبة والمعلومات الخاطئة قائًل

ي نشر معلوماتهم الخاصة. وكان هذا يقوض جهود الحكومة الحتواءباألخبار بعد  
ي تعلنها الحكومة وبدأوا ف 

ي بيانات الوباء الن 
انتشار    اآلن. كان الناس يشكون ف 

 الوباء''. 

ي  
ف  المعلومات والمجالت  ، رئيس قسم  أبو بكر صديق مونشيىلي ونعمل  الكامبر راديو  تلفزيون  ا،  أخبار  راديو  تلفزيون  ي 

ف  ون منذ عام  كمراسل  . 2019لكامبر

وس كوفيد ي مكان العمل بالفعل وكان له تأثبر كببر عىل كل من األداء واإلنتاجية.  19-يقول إن فبر
 غبر السلوك ف 

٪. ليس لدى كل شخص هاتف يعمل بنظام أندرويد بجودة عالية  45ولكنها فعالة بنسبة ال تزيد عن    Zoomفغالًبا ما يتم إجراء المؤتمرات عي  برنامج  

ي ميدان العمل األشخاص الذين نعتمد عليهم للحصو 
 
ي حاالت الطوارئ ف

 
س ف

َ
د
َ
ي الح

 
ل عىل  كما أن شبكة االتصاالت غير مستقرة نهائًيا. هناك نقص ف

ي المساعدة خو 
 
ا ف

ً
ددون أحيان ، أصيب العديد من الزمالء بالمرض، مما أدى إل استغالل مفرط للزمالء الذين  الموارد يي  ا من التلوث. ويقول مونشيىلي

ً
ف

ي العمل". 
 
 يبقون ف

ل. فدائما أغبر   
ي الشارع والمب 

ا أنه يجب اتخاذ احتياطات إضافية. "نشأت احتياطات جديدة ف 
ً
ي أيض

مالبسي قبل   ويقول كذلك بأن السفر إل المكتب يعن 

ا عن الباب". تق
ً
 بيل األطفال. وتابع: "تبف  األحذية بعيدة جد

ي حالة “الحكومية بكل جدية.    19-ويقول مونشيىلي إن صاحب العمل أخذ بروتوكوالت كوفيد
وس كورونا والرعاية المجانية ف  لقد قمنا بتوفبر اختبارات فبر

المائّية.  الكحولّية  الهالمية  ب والمواد  اتباع   المرض والصناببر ومياه الشر ي أي وقت، ويلزم 
المصاعد ف  المسموح لهم بالصعود إل  تم تقليل عدد األشخاص 

ي من مواد التعقيم. 
ي بطء اإلمداد بما يكف 

 قواعد التباعد االجتماعي خالل االجتماعات. كانت المشكلة الرئيسية تتمثل ف 

، دفعت المعلومات المضللة السكان إل الخوف  يعتقد مونشيىلي أن المعلومات الخاطئة أثناء الوباء كان لها تأثبر كببر عىل ي ي رأني
 استجابة الجمهور للوباء. "وف 

رى. 
ُ
 واللجوء إل األدوية التقليدية من الق

 عىل حرية اإلعالم  19-تأثير كوفيد

ون مهددة.  ي الكامبر
ي   لطالما ظلت حرية اإلعالم ف 

ونية إل اتخاذ تداببر إلنهاء    المنظمة األفريقية لتبادل حرية التعبير دعت  ،  2019عام    فف  الحكومة الكامبر

 عامي  
، مع زيادة قمع الصحفيير   2019و  2017الهجمات المستمرة عىل حرية الصحافة. وأشارت إل تدهور إمكانية الوصول إل المعلومات بشكل كببر بير 
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ون. وعَزت ذلك بشكل رئيسي إل األزمة االجتماعية والسياسية و  ي الكامبر
ي تعيشها البالد. العاملير  ف 

ي و  األمنية الن 
تم اتهام الدولة بصفتها المتهم ،  التقرير  ف 

قل العديد من الصحفيير  وتم االعتداء الجسدي عليهم أو تدمبر معداتهم. 
ُ
. اعت ي انتهاكات حرية التعببر

 الرئيسي ف 

ي سبتمبر  
ون اجتماًعا ف  ي الكامبر

ي    حكومة المملكة المتحدة. نقلت  2021عقدت الشبكة الدبلوماسية الئتالف حرية اإلعالم ف 
عن المفوض السامي الكندي ف 

ون، ريتشارد بيل، قوله:   الكامبر

ي جميع البلدان  
 
ايد   ا سواء كانو   -"من األهمية بمكان دعم حرية الصحفيير  واستقاللهم ف ي األعمال المطبوعة أو السمعية البضية أو بشكل مي  

 
يعملون ف

االجتماعي   التواصل  وسائل  العام    -من خالل  القطاعير   من  ي كل 
 
ف القرار  صناع  ومحاسبة  بدقة  التقارير  ورفع  واالستعالم  اإلعالمية  مهامهم  لتقديم 

مت الدول األعضاء البالغ عددها   ي ثوب الديمقراطية المتشابك، وقد الي  
 
المنضمير  تحت لواء تحالف حرية    47والخاص. هذا هو الخيط األساشي ف

ي ذلك ال -وسائل اإلعالم 
 
 بالعمل من أجل هذه الغايات".  -بلدان األفريقية بما ف

 عضًوا من القارة األفريقية من بينهم بوتسوانا وغانا وسيشيل والسودان.   47، فإن التحالف يضم البيانوبحسب 

ه   ونية جويس مبونغ، نشر وع إعداد التقارير اإلفريقيةوأشار مقال بقلم الصحفية الكامبر ي  ACRPالصينية )-مشر
، إل التواصل الحكومي   JournalismWits( ف 

ع بها للمساعدة المتعلقة ب  كوفيد  ي تم التبر
ونية لم تحسب ماليير  الدوالرات الن   . 19-بأنه "غامض"، وقالت إن الحكومة الكامبر

ون مستقطبة، وهناك انقسام عميق بير  الكيانات اإلعال ي الكامير
 
مية المملوكة للدولة والكيانات  وأضافت مبونغ، "لسوء الحظ، ال تزال وسائل اإلعالم ف

ي مارس  
 
ي ذلك الوصول إل الموارد الالزمة لتغطية األزمة. بعد أن أبلغت البالد عن أول حاالتها ف

 
، اقتضت االتصاالت 2020اإلعالمية الخاصة، بما ف

 للحد من انتشار المرض. الحكومية عىل المؤتمرات الصحفية اليومية لإلعالن عن عدد الحاالت الجديدة والتدابير المتخذة 

ون   ون تربيونوقد سارت كل من هيئة اإلذاعة وتلفزيون راديو الكامير ي هذا المسار بإعالنها فقط عن حاالت اإلصابة الجديدة    وكامير
 
المملوكير  للدولة ف

ية والفرنسية عي  محطات التلفزيون الخا  ي البالد. كما تم بث بعض الرسائل حول تدابير الوقاية باللغتير  اإلنجلير 
 
صة، لكن ظلت  باللغتير  الرسميتير  ف

 الوسائل المجتمعية مستبعدة تماًما"

 عن التغطية النشطة والتشاركية حول األزمة. فقالت إنه بسبب 
ً
 نقص الموارد، تخلت المؤسسات اإلعالمية الخاصة تدريجيا

ي    منظمة مراسلون بال حدود وقالت  
ف  "يوم بال صحافة"  الصحف نظموا  ين من أصحاب  الوضع. وركزت معظم  2020مايو    4إن عشر إل  االنتباه  للفت   ،

. مطالبهم عىل الهشاشة االقتصادية لقطا  ي تفاقمت بفعل أزمة الصحة العامة وغياب الدعم الرسمي
 ع اإلعالم والن 

، مدير   ي
ي ديان 

ي    مراسلون بال حدود  منظمة وقال أسان 
  : "غرب إفريقيا ف 

ً
 رئيسيا

ً
ي ظل أزمة الصحة العامة هذه، ال تصبح استدامة المؤسسات اإلعالمية عامال

ف 

ي مستقبل النقاش العام والمجتمعات 
ي الحصول عىل المعلومات" ف 

ا ال غن  عنه لضمان الحق ف 
ً
ط  الديمقراطية فحسب، بل تصبح شر

ي ديسمبر  
ي دار  2020ف 

ت مقالة ف  شر
ُ
ن أفريقيا ،  ق  ي تلك   شر

القوانير  تخنق حرية الصحافة". ف  أن يتنفسوا ألن  ون  الكامبر ي 
بعنوان "ال يستطيع الصحفيون ف 

الوط الرئيس  فيبان،  قل عن جود 
ُ
ن األعضاء حول  المقالة،  يومًيا من  يتلف  شكاوى  إنه  قوله  ية،  اإلنجلبر  باللغة  الناطقير   للصحفيير   ونية  الكامبر للجمعية  ي 

ن 

هيب من جانب أصحاب السلطة السياسية.   المضايقات والتهديدات والب 

ي  
ق أفريقيا ، مدير مكتب ياوندي لصحيفة ذا بوست، لدار  نسوموذكر يريما كين  ون، مما  ؛ إن تجريم الجرائم اإل شر ي الكامبر

عالمية قد أثر عىل جودة الصحافة ف 

ون تف تقر إل قانون حرية  أجبر العديد من الصحفيير  عىل ممارسة الرقابة الذاتية. كما أثار قضية عدم الوصول إل مصادر المعلومات الرسمية وقال إن الكامبر

معلومات العامة. ويقول نسوم إن هذا يؤدي إل اعتماد المراسلير  عىل مصادر أخرى  المعلومات الذي من شأنه أن يجبر المصادر الرسمية عىل الكشف عن ال

ي قد ال تكون دائًما جديرة بالثقة. 
 للمعلومات، والن 

ي تشغل الرأي العام، فيقول الوزير إنه  
ي إل وزير مختص بالتعامل مع أحد القضايا الت 

ي هذا البلد حير  يذهب الصحف 
 
ل  يحتاج إ "كانت لدينا حاالت ف

صادر  تضي    ح من رئيس الوزراء، وبعد ذلك سيقول مكتب رئيس الوزراء إنه يحتاج إل تضي    ح من الرئاسة. لذا فإن القصة تموت إذا لم تعتمد عىل م

 أخرى. 

 . 19-من المحتمل أن يكون لهذا الوضع الموضح أعاله تأثبر مباشر عىل التقارير اإلخبارية حول جائحة كوفيد 

 الخاتمة 

ون بتاري    خ متقلب من ناحية حرية الصحافة، وعىل الرغم من أن جائحة كوفيدتتمتع   ربما لم تفاقم الوضع، إال أنها سلطت الضوء بالتأكيد عىل    19-الكامبر

ي ينطوي عليها الحصول عىل المعلومات من الحكومة هي المعلومات ال
ي أن  المشكالت الصارخة الموجودة. من دواعي القلق الشديد أن العوائق الن 

ي ينبىع 
ن 

ا لح  ً ا كببر
ً
ي ذلك البيانات المالية الصحيحة، تهديد

ي المجال العام. يشكل الوصول المقيد إل المصادر والموارد الحكومية بما ف 
رية اإلعالم وينتهك حق  تكون ف 

ي المعرفة. فبدون الحصول عىل معلومات من المنظمات غبر الحكومية ذات المصداقية والمنظمات األ 
ون، يصبح من الصعب  الجمهور ف  خرى داخل الكامبر

ي لجائحة كوفيد
 عىل الدولة.   19-قياس التأثبر الحقيف 
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 جمهورية أفريقيا الوسط 

 

 

 تواجه وسائل اإلعالم منافسة من وسائل التواصل االجتماعي 

 بقلم دوس نامويزي 

 

 صناعة اإلعالم وحرية اإلعالم 

إفريقيا   جمهورية  ي 
)ف  المحطات  (CARالوسط  من  ومجموعة  والخاصة  العامة  التلفزيونية  والقنوات  المطبوعة  اإلعالم  وسائل  اإلعالم  وسائل  تشمل   ،

ايد إل اإلن ي ذلك اإلذاعة العامة والمحطات اإلذاعية اإلنسانية الخاصة والمجتمعية والدينية والدولية. يوجد وصول مب  
نت. اإلذاعية بما ف   ب 

ي مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بال حدود لعام    180من حيث حرية الصحافة من بير     126فريقيا الوسط المرتبة  تحتل جمهورية إ
دولة ف 

االعتداءات عىل وسائ2021 استمرار  ي ظل 
ف  المتحاربة  الفصائل  ي خطر من مختلف 

ف  يزالون  "الصحفيير  ال  أن  إل  مراسلون بال حدود  ل  . ولفتت منظمة 

ي أبريل  اإلعالم، ومن بينها نهب محطة إذ
". يسلط التقرير الضوء عىل العداء تجاه الصحفيير  مع تهديد الصحفيير  خالل االنتخابات الرئاسية  2020اعية ف 

 . 2020لعام 

ايد من حيث الحجم وليس من غير المعتاد أن يكون الصحفيون والمدونون المس نت، تي   ي التقرير أن "حمالت التضليل وخاصة عي  اإلني 
 
ؤولون  وجاء ف

 
ً
". أهداف  ا لرسائل الكراهية والتشهير والهجمات عىل وسائل التواصل االجتماعي

 واالستجابة لها  19-جائحة كوفيد

وس كوفيد ي    19-سجلت جمهورية إفريقيا الوسط أول حالة إصابة ب  فبر
ا لكن  2020مارس    14ف 

ً
، كان التأثبر الصجي فيها منخفض بنك  . وهي بلد غبر ساحىلي

ي أبلغ
ي المرض.  عن التنمية األفريف 

 ضغوط عىل اقتصاده بسبب التداببر المتخذة الحتواء تفسر

وس كورونا  التطعيم ضد فبر إفريقيا الوسط حملة  ي    أطلقت حكومة 
العالمية واليونيسيف   2021مايو    20ف  كاء، ومن بينهم منظمة الصحة  بدعم من الشر

لل الرمزي  بالتطعيم  الحملة  بدأت   . والتحصير  للقاحات  العالمي  من  والتحالف  األول  الدفعة  غطت   . الصجي المجال  ي 
ف  والعاملير   الحكوميير   مسؤولير  

ي الخطوط األمامية واألشخاص المعرضير  للمخاطر الذين تبلغ أعمارهم  
ي المجال الصجي المتواجدين ف 

ي البداية العاملير  ف 
، ثم   50الجرعات ف  عاًما أو أكبر

. امتدت لتشمل القادة الدينيير  والفرق المجتمعية والتج ي صناعة النقل والصحفيير 
 ار والعاملير  ف 

وس كورونا منذ بدء الوباء. تم تلقيح حوالي    101حالة إصابة و  12،454جمهورية إفريقيا الوسط عن    أبلغت ،  2022وبحلول يناير   حالة وفاة مرتبطة بفبر

 جرعة.  850,000٪ من السكان بأكبر من 10

 التأثير عىل الصحفيير  

. أوضح المحرر بريس ليدوكس سارامالت:  ي
اض  م بشكل افب 

ّ
قد
ُ
ا حيث كانت التقارير ت

ً
ي كان محدود

ي التباعد االجتماعي أن العمل الصحف 
 يعن 

 ال يمكننا الوصول إل بعض مصادر المعلومات نظًرا ألن الخدمات كانت محدودة. 

مد ي 
 
ف بمهمات  نقوم  العادية  األوقات  ي 

 
ف األحيان، كنا  من  ي كثير 

 
هي  ف محدودة  الصحفية  الرحالت  أصبحت  الوباء،  هذا  بوصول  ولكن  المقاطعات  ن 

 األخرى". 

وس كوفيد ي ظل جائحة فير
 
ي رولف ستيف دوميا ليو: "سأقول أن الكثير قد تغير ف

  19-وقال الصحف 
ا
ا إل أنه بينما كان الفريق بأكمله يجتمع عادة ً "، مشير

ي اجتماعات التحرير الصباحية، عمل نصف الفر 
 
وس كوفيدف ي المكتب متّبعير  بروتوكوالت فير

 
ل بينما عمل البقية ف نت من المي   مثل   19-يق عي  اإلني 

 فحوصات درجة الحرارة وغسل اليدين واستخدام األقنعة. 

ي معرض لإلصابة من خالل التواجد طوال الو 
: وقال ساراماليت: "لقد شعرت بالتهديد عىل الصحة ألنن 

ً
ي  كان التأثبر النفسي عاليا

ي ألتف 
ي الميدان، ألنن 

قت ف 

 ." ي كثبر من األحيان تداببر الوقاية مثل ارتداء القناع والتباعد االجتماعي
 بأشخاص ال يتخذون ف 
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فيل وس كوفيد وقالت الصحفية مبر ي حياتنا اليومية ألن حن  بعض زمالئنا لم يعتقدوا بوجود المرض".  19-مدى: "لقد تسبب فبر
ي ضغوط ف 

 ف 

ي جمهورية إفريقيا الوسط، تأثرت حرية وسائل اإلعالم ألن الحكومة طلبت من الصحفيير  التوقيع عىل ميثاق كجزء من ا لتعامل مع وبالنسبة لبعض صحفنر

وس فبر الرعاية  19-كوفيد  المعلومات حول  ي 
لموظف  بالوباء، وُيجبر   المتعلقة  الحقائق  ي بعض 

ف  معينة  إجراء تحقيقات  الصحفيير  بعدم  الميثاق  ُيلزم هذا   .

ء للصحفيير  فيما يتعلق بمراقبة وتقييم مكافحة هذا الوباء.  ي
 الصحية بعدم الكشف عن كل ىسر

ونديل محطة راديو نديك لوكا من خالل تقديم الدعم النفسي  سارعت العديد من المنظمات لدعم وسائل اإلعالم. فعىل سبيل ا لمثال، دعمت مؤسسة هبر

 .  للصحفيير 

 . ي منافسة مع وسائل التواصل االجتماعي
 كما دخل الصحفيون ف 

ي الوقت الفعىلي ألنهم ي
 
ء إعطاء المستمعير  معلومات ف ي

، أصبح من الصعب بعض السر حصلون عىل  قالت مدى: "مع والدة وسائل التواصل االجتماعي

ي ال تبثها وسائل اإلعالم الرئيسية". "كان التواصل مع السكان صعًبا ألنهم لم يقبلوا حقيقة المرض، ولكن كصح
، عليك رفع الكثير من المعلومات الت  ي

ف 

ي الحاالت". 
 
ايد المتسارع ف  مستوى الوعي لتجنب الي  

 الخاتمة 

والم المضللة  المعلومات  أحدثتها  ي 
الن  التحديات  طغت  أن لقد  من  الرغم  عىل   . بالصحفيير  لحقت  ي 

الن  الدراماتيكية  ات  التغيبر عىل  الخاطئة  علومات 

، إال أنه ال يزال يتعير  القيام بالم  زيد. المؤسسات اإلعالمية الممولة من المانحير  كانت قادرة عىل تقديم الدعم النفسي والتدريب للصحفيير 
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 جمهورية الكونغو الديموقراطية 

 

 

 الوصول إل المعلومات 

 بقلم دوس نامويزي 

 

 صناعة اإلعالم وحرية اإلعالم 

ي جمهورية الكونغو الديمقراطية )
محطة إذاعية. تستقطب هذه المنصة   316( بوجود أكبر من  DRCال تزال اإلذاعة هي الوسيلة اإلعالمية األكبر استخداًما ف 

ا 62
ً
ي عام  ألبحاث٪ من جمهور وسائل اإلعالم وفق

جريت ف 
ُ
 صحيفة.  100قناة تلفزيونية وحوالي  100. توجد أكبر من 2021أ

ي أجزاء معينة من البالد مما يحد من الوصول 
٪ 44حوالي   -إل التلفزيون. بإمكان أقل من نصف السكان يحتفظ الراديو بمكانته األول بسبب نقص الكهرباء ف 

ي المرتبة الثالثة بنسبة    -
نت ف  ي اإلنب 

ي ظل إمكانية وصول المزيد والمزيد  35الوصول إل التلفزيون. يأن 
ي إحراز التقدم ف 

٪ من جمهور وسائل اإلعالم ويستمر ف 

 ٪ فقط من الجمهور. 6٪. اإلعالم المطبوع لديه 17من األشخاص إليه. تحتل قنوات الكابل المركز الرابع بنسبة 

ا لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام  
ً
ته منظمة مراسلون بال حدود )  2021ووفق من بير     149، تحتل جمهورية الكونغو الديمقراطية المرتبة  (RSFالذي نشر

ي  180
تيبدولة ف   ينتشر مع إفالت كامل من العقاب". . وتشبر منظمة مراسلون بال حدود إل أن "العنف ضد الصحفيير  الب 

نت أو من خالل منع الوصول إل وسائ نت بسبب االنقطاعات المتكررة لإلنب  ا عىل اإلنب 
ً
دت أيض يِّ

ُ
،  وتشبر المنظمة إل أن حرية اإلعالم ق ل التواصل االجتماعي

 وال يزال الصحفيون يتعرضون لالعتقال واالعتداء والقتل. 

ي عام    115ا ال يقل عن  وأضاف التقرير، تم تسجيل م
 
ا لحرية الصحافة ف

ً
ي خطر   2020انتهاك

 
يكة لمراسلون بال  JED)  من قبل صحفيون ف ( ومنظمة شر

ي جمهورية الكونغو الديمقراطية". 
 
 حدود ف

ي مجال اإلعالم لم يكن لديهم وصول موثوق إل معلومات حول الوباء أو القدرة عىل التواصل م
ي أن العاملير  ف 

. هذه القيود تعن   ع الجماهبر

 واالستجابة لها  19-جائحة كوفيد

وس كوفيد اف رسمًيا بجائحة فبر ي مارس    19-تم االعب 
الديمقراطية ف  الكونغو  ي جمهورية 

ي    2020ف 
الحالة األول ف  الدولة   10بعد اكتشاف  مارس. اتخذت 

 . 2021وأوائل عام  2020واستمرت تلك التداببر حن  عام تداببر فورية مثل ارتداء الكمامات اإلجباري وغسيل اليدين والتباعد الجسدي. 

ي يونيو  
وس كورونا المستجد )كوفيد2021ف  ت الموجة الثالثة من فبر ( باكتظاظ المستشفيات وحاالت الذروة المتتالية للحاالت الجديدة. فرضت  19-، تمبر 

ا جديدة منها إغالق الحانات والمدرجات والمراقص والمالهي ال
ً
ليلية. ومع ذلك، لم ُيفرض اإلغالق بصورة كاملة وُسمح للمطاعم بالعمل بنسبة  الدولة قيود

كات الخاصة. وتم تشجيع العمل عن بعد، حيثما أمكن  9٪ حن  الساعة 50 رضت قيود السعة هذه عىل دور العبادة والدوائر العامة والشر
ُ
مساًء كل يوم. كما ف

 ذلك. 

ي دور الجن
ة فقط كما ُحظرت المراسم الجنائزية ف  حة إل مكان الدفن مع السماح لمجموعة صغبر ة من المشر ل. حيث كان الجثمان ُينقل مباشر ي المب  

ائز أو ف 

ي وسائل النقل العام، ُسِمح بنسبة  
٪ فقط من طاقتها االستيعابية. تم تقييد استخدام سيارات األجرة للدراجات النارية لراكب واحد، من  50من المعزين. وف 

 أخرى. بير  جملة قيود 

ي وجود العدوى، عىل الرغم من تزايد أعداد اإلصابات. و 
ازينيكا كجزء من  أبريل  21بحلول  ظل الكثبر من الناس متشككير  ف  اد لقاح أسب  ي استبر

، بدأت الدولة ف 

اتيجيتها لتطعيم السكان.   اسب 

ي البالد منذ بدء  حال  225,1إصابة و  175,80جمهورية الكونغو الديمقراطية عن    أبلغت،  2022وبحلول يناير  
وس كورونا تم اإلبالغ عنها ف  ة وفاة مرتبطة بفبر

ا حيث تم تلقيح أقل من  
ً
ا جد

ً
عط سوى  0،2الوباء. وال يزال التطعيم منخفض

ُ
جرعة لقاح بحلول هذا الوقت.    333,589٪ من السكان بشكل كامل ولم ت

و  ي أغسطس  19-س كوفيدأعلن وزير االتصاالت، باتريك مويايا، عن تخفيف اإلجراءات ضد فبر
ي جمهورية الكونغو الديمقراطية ف 

 . 2021ف 
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 التأثير عىل الصحفيير  

ي أن اإلعالميير  لن يتمكنوا من الوصول إل معلومات موثوقة حول الوباء. 
 كانت القيود المفروضة عىل التجمعات والوصول المحدود تعن 

ا   إن الوباء أثر بشكل مباشر عىل طريقة عملهم. وأشارت إل أن "األمر كان أكبر صعوبة بالنسبة لنا" قالت الصحفية رونيىلي نتيبونبر

"لع اإلعالمية:  التغطية  عىل  يؤثر  قد  نت  اإلنب  إل  الوصول  عدم  أن  ي 
يعن  نت  اإلنب  عبر  العمل  إل  التحول  إن  بالوكي  جريس  الصحفية  االجتماع وقالت  قد 

نت". كما أدت تحديات الموارد  التحريري، كان عليك القيام ب ي اليوم الذي ال يتوفر فيه اتصال باإلنب 
ي االجتماع ف 

نت وال يمكنك أن تشارك ف    -ذلك عبر اإلنب 

ي ذلك عدم القدرة عىل الوصول إل الطاقة الشمسية 
 إل تقليص التغطية اإلعالمية.  -بما ف 

ا من تحديات الصحة 
ً
وس كوفيدوباإلضافة إل ذلك، واجه الصحفيون عدد ي ظل إجهاد التعرض المستمر المحتمل لفبر

 . 19-العقلية ف 

ي صعوبات نفسية هائلة ألنك عندما ترى أحبائك يموتون، فليس من السهل التعايش والتحمل. لم نحصل عىل
 
ا "لقد تسبب الوباء ف  دعم  قالت نتيبونير

 نفسي وعلينا أن نتعايش معه". 

ة   ي بعض األحيان كان هناك ارتباك بير   واجه الصحفيون صعوبات خالل هذه الفب 
. وف  ي الوقت الفعىلي

حيث لم يكن ُيكشف عن أعداد الحاالت الجديدة ف 

الحاالت الجديدة. كانت إحدى هذه الحاالت   المرض وإعطاء نتائج  ح مسار  الذين تناقضوا فيما بينهم عندما يتعلق األمر بشر ي مقاطعة  رؤساء السلطات 
ف 

ي للبحوث الطبية الحيوية )جنوب كيفو حيث لم يوافق الح 
ي قدمها المعهد الوطن 

 (. INRBاكم اإلقليمي عىل إحصائيات الحالة الن 

ي المدينة"
 
ي ف

. كان يمكننا حت  قضاء أسبوع دون معرفة الوضع الوبابئ
ا
 . وأشارت بالوكي إل أنه "لم يكن الوصول إل مصادر المعلومات سهال

نامج باتريك كاهوندوا إل أن ي ظل    أشار مدير البر
ي الوقت العادي، اعتدنا عىل إجراء تقارير وجًها لوجه، لكن ف 

ا: ف  ً عدم الوصول إل المصادر يمثل تحدًيا كببر

وس كوفيد الذين لديهم مصادر نظًرا ألن طريقة 19-فبر الوقت نفسه، كان ينقصنا وجود األشخاص  ي 
الهاتف. وف  المقابالت عبر  ، اضطررنا إل إجراء بعض 

ي استقبال الصحفيير  خوفا من اإلصابة.  العمل كانت، بكل
 بساطة، بعيدة". وأشار إل عدم رغبة العديد من المصادر ف 

وس كوفيد ء وعدم قول أشياء سيئة عن 19-ذكر عدد من األشخاص أنهم تعرضوا لضغوط أثناء قيامهم باإلبالغ عن فبر ي
، "اضطررنا جميًعا لقول نفس السر

وس كورونا.   فبر

 المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة من التحديات الرئيسية. ثبت أن 

وا   نشر قد  نت  اإلني  مستخدمي  بعض  فإن  وموثوقة،  معلومات حقيقية  عن  التقليدية  اإلعالم  وسائل  تبحث  "عندما   : بوفولي المراسلة جويل  وقالت 

 بالفعل أشياء كاذبة عىل الشبكات االجتماعية وقد لفتت انتباه الجمهور". 

ي البحث عن معلومات واضحة ومحققة وإطالع السكان عىل األحداث الجارية من  سارع
أجل  ت العديد من المنظمات الدولية إل دعم عمل وسائل اإلعالم ف 

وس.   منع انتشار هذا الفبر

 الخاتمة 

ومع   لجمهورهم.  مؤكدة  قصص  لكتابة  للصحفيير   ورًيا  ض  أمًرا  الموثوقة  المعلومات  إل  الوصول  الديمقراطية  يعد  الكونغو  جمهورية  صحفيو  ذلك، كان 

ا إل دعم العمل الذي كانوا يقومون به بموارد محدودة وليس الدعم النفسي أثناء الوباء. 
ً
 يفتقرون أيض
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 مض

 

 

وس كوفيد ء الستجابة الحكومة لفير ي وسائل  19-األثر السي
 
 اإلعالم عىل حرية اإلعالم وثقة الجمهور ف

ي موىس 
 بقلم ميلين 

 

 صناعة اإلعالم وحرية اإلعالم 

ا 
ً
ي العالم. وفق

ية والمتعلمة ف  ي من قارة أفريقيا، وهي تعد أحد أقدم المجتمعات الحض 
ف  ي الركن الشمالي الشر

يتانيكا مض، هي دولة تقع ف  ٪ من  42.8، يعيش لبر

ية بينما يعيش  101,993,000سكان البالد، البالغ عددهم  ي مناطق حض 
. 57.2نسمة ف  ي

ي مناطق يغلب عليها الطابع الريف 
 ٪ ف 

ي ق
. ومع ذلك، فهي ال تزال إحدى الدول األكبر نفوذا ف  ي

ات والتحديات خالل العقد الماض  ي مض العديد من التغيبر
 ارة أفريقيا. شهد المشهد اإلعالمي ف 

كة   ة، حيث انخفض عددها بشكل كببر بسبب ارتفاع النفقات. ويعد   Media Landscapesتقول شر ي السنوات األخبر
بة ف  إن صناعة الصحف تعرضت لض 

ي تصل إل جميع المضيير  تقريًبا، بينما شهدت وسائل اإلعالم الرقمية نمًوا ملح 
ة.  التليفزيون هو الوسيلة اإلعالمية األكبر شعبية، والن  ي اآلونة األخبر

ا ف 
ً
وظ

ي البالد. وقد ُيع
 زى ذلك إل العدد الكببر من الشباب ف 

كة  تقول   ، إذ تدير الدولة العديد  Media Landscapesشر ي قطاع اإلعالم الرئيسي
، عىل الرغم من الصناعة الصحفية القوية، هناك أصوات انتقادية قليلة ف 

ونية والمجالت والصحف. ور  غم أن الدستور يكفل حرية التعببر وحرية الصحافة، إال أن هناك قوانير   من المحطات التلفزيونية واإلذاعية والمواقع اإللكب 

ا بشأن الوصول إل المعلومات عىل الرغم من الدعوات الواسعة إلصدار 
ً
ي    ع. تعيق هذه الحريات. وباإلضافة إل ذلك، لم تسن الدولة بعد قانون  هذا التشر

العالمي حسب   الصحافة  متدنيةمؤشر حرية  مرتبة  تحتل مض   ،  ( اإلعالم  ي    180من    166للغاية من حيث حرية 
القاعدة 2021ف  مع هذه  ولكن، حن    .)

ا 
ً
ي تسجن الصحفيير   لمنظمة مراسلون بال حدود المنخفضة، وفق

ايد المخاوف بشأن حرية الصحافة، حيث أصبحت البالد اآلن واحدة من أكبر الدول الن  ، تب  

ي العالم. وتقول المنظمة إن العديد من المراسل
ي االعتقال دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم، بينما ُحكم عىل آخرين بالسجن لمدد  ف 

ير  يقضون سنوات ف 

 طويلة أو بالسجن مدى الحياة. 

ي مض  19-جائحة كوفيد
 
 واالستجابة لها ف

وس كوفيدسجلت مض   ي    19-أول حالة إصابة ب  فبر
اير    14ف  ي ذلك الوقت، أعربت السلطات الصحية ع 2020فبر

ي أن البالد قادرة تماًما عىل . وف 
ن ثقتها ف 

 معالجة الوضع. 

ا ألحدث اإلحصاءات الصادرة عن  
ً
وس كوفيد  000,388، سجلت مض أكبر من  منظمة الصحة العالميةووفق حن  اآلن مع ما يقرب من    19-حالة إصابة ب  فبر

ا    57000حالة وفاة. وتم إعطاء أكبر من    000,22
ً
ز جرعة لقاح. ووفق ض أن تكون قد  ، بالرويب  ، فإن مض من المفب  اض أن كل شخص يحتاج إل جرعتير  فب 

ي المائة من السكان.  26.3أعطت اللقاح لحوالي 
 ف 

وس كورونا والسيطرة    Frontiers in Public Healthمنظمة  لم تفرض مض إغالقا قويا. ومع ذلك، تقول   إن البالد نفذت عدة إجراءات إلبطاء انتشار فبر

ي ما
ي يمكن للجمهور التجمع فيها. وتوقفت 2020رس  عليه. فف 

غِلقت جميع المدارس والجامعات والمناطق الن 
ُ
، تم تعليق جميع الرحالت الجوية الدولية. أ

رض حظر تجول حن  نهاية مارس  
ُ
ي وسائل اإلعالم، وتم إنشاء خ2020السياحة وف

وس كورونا وبروتوكوالت السالمة ف  طِلقت حمالت للتوعية ضد فبر
ُ
ط . أ

 ساخن لتقديم المشورة الطبية. 

ي مض 19-تأثير كوفيد
 
 عىل الصحفيير  ف

ي كثبر من األ 
ي تغطية األخبار واألحداث، مما يعرض حياتهم للخطر ف 

. كان عليهم االستمرار ف  الوباء، وال سيما الصحفيير  حيان. أصيب  ال أحد محصن ضد 

به   اإلصابة  أو عانوا من قلق  وس  بالفبر الصحفيير   ي العديد من 
ف  التواجد  ًيا من  ا هستبر

ً
لديها خوف إن  المضية هاجر رضا  الصحفية  قالت  ايد.  عىل نحو مب  
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 ألنها كانت تخسر االختالط بالناس. قالت إنه لم يكن هناك سوى القليل من الدعم االجتماعي أو ا
ً
لنفسي المتاح لها.  الشارع بل إنها توقفت عن العمل قليال

وس كوفيد . مرت 19-أصيبت رضا بفبر  ير  منذ بداية الوباء العالمي

ي مساحة تحريرية منتظمة حيث
 فكرة العمل ف 

ُ
ت. "فقدت ي صحيفة يومية مضية، تقول إن بيئة العمل بأكملها تغبر

يوجد اتصال    نادية عبد الباري، صحفية ف 

بِدل كل هذا باجتماعات تتم عبر برنامج  
ُ
ي والمحررين اآلخرين. است

ي المكتب، كان ال يزال ، "كما  Zoomمباشر بزمالن 
ا ف 
ً
ي حير  كان االتصال محدود

تقول. فف 

 بالقلق طوال الوقت، بسبب ت
ُ
 عليها استخدام وسائل النقل العام للوصول إل صانىعي األخبار، وهو الوضع الذي زاد من قلقها. "شعرت

زايد عدد حاالت  يتعير 

ي بعض األحيان
ي التغلب عىل توترها.   اإلصابة وحاالت الوفاة." تقول عبد الباري إنها ف 

 تتشاور مع علماء نفس لمساعدتها ف 

ي التعامل مع اآلخر 
ي غرفة التحرير. وقال "يكمن الخطر ف 

ي ف 
وس أثر عىل األداء المهن  ين خاصة أن هناك  قال الُمحرر محمد زكي إن الخوف من اإلصابة بالفبر

ازية".   من ال يؤمن بالوقاية الصحية والتداببر االحب 

يعتقد معظ التكنولوجيا ال  استخدام  زيادة  استمر خاصة مع  العمل  إن  يقولون   . ي
الوظيف  أمنهم  تأثبر عىل  له  وس كورونا كان  أن فبر تمت مقابلتهم  الذين  م 

ا قدر اإلمكان. 
ً
 لتأمير  المقابالت. كان االتصال الجسدي مع صانىعي األخبار محدود

 عىل حرية اإلعالم  19-تأثير كوفيد

ي  (ifexمعلومات حول حرية التعببر )الشبكة الدولية لتبادل ال
، هي شبكة عالمية من المنظمات غبر الحكومية المستقلة تعمل عىل المستوى المحىلي والوطن 

. وتقول الشبكة  واإلقليمي للدفاع عن حرية التعببر وتعزيزها باعتبارها حق من حقوق اإلنسان. وتعتقد أن حرية التعببر أخذت منج هبوطًيا خالل الجائحة

 شهد انتهاكات متنوعة لحرية التعببر قامت بها مؤسسات الدولة المختلفة.  2020دولية لتبادل المعلومات حول حرية التعببر إن الرب  ع األول من عام ال

ي األشهر الثالثة األول من عام    (AFTEوصفت مؤسسة حرية الفكر والتعببر )
لمفروضة عىل  ، بعضها يتعلق بالقيود ا2020عدة انتهاكات ضد الصحفيير  ف 

الع عىل التقرير الكامل  19-التغطية الصحفية لتطورات كوفيد
ّ
ي مض. يمكن االط

 . هنا ف 

بض عليها أثناء التقاط صور لمجموعة م
ُ
جوبت لمدة ثالث ساعات، وكان قد ق

ُ
قلت الصحفية بسمة مصطف  واست

ُ
ي إحدى الحاالت المذكورة، اعت

ن الناس  ف 

وس كوفيد  فبر اختبار  ق19-ينتظرون  نقابة  .  هوية  بطاقة  عىل  حيازتها  لعدم  تضي    ح،  بدون  والتصوير  ي 
صحف  شخصية  انتحال  بتهمة  األمن  عليها  بض 

النهاية لكن ليس قبل إخبارها أن مض خال ي 
إنهم استجوبوها لمدة نصف ساعة أخرى بشأن عملها، ثم أطلقوا شاحها ف  . قالت مصطف   ية من  الصحفيير 

 الشائعات.  كورونا وأن الصحفيير  هم مصدر هذه

ي  
ت  2020مارس    26وف  ت صحفية الغارديان، روث ميتشيلسون، عىل مغادرة البالد بعد   صحيفة الغارديان، نشر  قالت فيه إن السلطات المضية أجبر

ً
مقاال

ن رسم
َ
وس كورونا أكبر مما هو ُمعل . أن أبلغت عن دراسة علمية قالت إن مض من المحتمل أن يكون بها عدد حاالت إصابة بفبر

ً
 يا

ي  
ها ف  ي قدرت أن مض كان من الممكن أن يكون لديها  مجلة النسيت لألمراض المعديةكانت ميتشيلسون قد استشهدت بدراسة تم قبول نشر

  19،310، والن 

مارس   أوائل  بحلول  وس كورونا  بفبر إصابة  حوالي  2020حالة  يبلغ  النطاق  من   
أدن  حد  مع  تقد  6،000،  الذي  الرسمي  اإلحصاء  الحكومة  حالة. كان  مه 

ي ذلك الوقت يخبر بإصابة ثالثة أشخاص فقط. 
 المضية ف 

ي مض منذ عام    صحيفة الغارديانقالت  
ي تعيش ف 

ي البالد يريدون منها  2014إن ميتشيلسون، الن 
، قد أبلغها دبلوماسيون غربيون بأن أفراد األجهزة األمنية ف 

. وقد غادرت   ي
لىع 
ُ
ي قد أ

ي مارس  المغادرة وأن اعتمادها الصحف 
ي رحلة متجهة إل ألمانيا ف 

ا لصحيفة الغارديان، فإن مغادرتها تركت  2020مض بالفعل ف 
ً
. ووفق

يطانية يعملون بدوام كامل.  ي شمال إفريقيا بدون وجود مراسلير  من الصحف البر
 الدولة الواقعة ف 

ي وسائل اإلعالم. يقول بعض الصحفيير    19-يبدو أن جائحة كوفيد
ي الكشف عن المعلومات المتعلقة  قوضت ثقة الجمهور ف 

 إنه لم تكن هناك شفافية ف 

وس كوفيد وس كوفيد19-بفبر ي سامي أيوب: "الجمهور ال يثق بالمعلومات المنشورة عن فبر
ي الصحافة. قال الصحف 

 ". 19-، مما أدى إل عدم الثقة ف 

ي البداية، لم تكن هناك معلو 
مات كافية، ال سيما حول مسألة توافر اللقاح وفعاليته. وقد أدت المعلومات  وأكدت الصحفية نادية عبد الباري هذه اآلراء. ف 

 المتضاربة حول اللقاحات إل فرار جزء كببر من السكان من هذه اللقاحات". 

وس كوفيد فير إن  المحرر محمد زكي  النا  19-يقول  وفكرة  والمصدر،  ي 
الصحف  بير   تكن هناك صلة  "لم  المشهد.  ي 

 
ف إل وجود ضبابية  اآلمن  أدى  قل 

ي وسيلة اإلرسال وجعله يمتنع عن التعامل معها بشكل أو بآخر، وهو ما ي
 
ي ف

ي مقتل. وقال زكي إن ذلك قلل من ثقة المتلف ّ
 
نعكس عىل  أصابت المهنة ف

ة.  ة األخير
ي الفي 

 
 العائد المالي الذي تحصل عليه الوسيلة ويوضح سبب إغالق العديد من وسائل اإلعالم ف

 الخاتمة 

 بير  الحكومة المضية ووسائل اإلعالم. ويبدو أن االفتقار إل الشفافية والوصول إل المعلومات هو   19-جائحة كوفيدأدت  
ً
إل تفاقم العالقة المتوترة أصًل

بمدا ي 
الماض  ي 

ف  قامت  وقد  الجمهور  إل  المعلومات  تدفق  ي 
ف  تتحكم  المضية  الحكومة  أن  المعروف  من  تاريخيا،  المركزية.  واعتقاالت  المشكلة  همات 

لتطب ملحة  أن هناك حاجة  إال  نظرًيا،  الصحافة  التعببر وحرية  لحرية  المضي  الدستور  الرغم من ضمان  العمل. فعىل  يق تلك للصحفيير  وألغت تصاري    ح 

 الحريات. 
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 غانا

 

 

ي تواجه استدامة وسائل اإلعالم ومخاطر إصابة الصحفيير  
 بالعدوىالتحديات الت 

 بقلم فرانسيس كوكوتسي 

 

 صناعة اإلعالم وحرية اإلعالم 

ه منظمة مراسلون بال حدود ) ا لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام الذي تنشر
ً
ي المرتبة  (RSFوفق

تيب دون تغيبر   180من أصل    30، ظلت غانا ف  ي الب 
دولة ف 

ي درجته إل  0.93-االنخفاض الصغبر خالل مرحلة الوباء. هذا يجعلها الثانية. ُيعزى 
.  22.26ف   إل عدم وجود حماية شاملة للصحفيير 

ي عشر من 
الثان  الفصل  إفريقيا وأن  ي 

البلدان ديمقراطية ف  أكبر  أنها واحدة من  ي حير  ال يزال ُينظر إل غانا عىل 
أنه ف  المؤشر إل    1992دستورها لعام    يشبر 

 واالستقالل، إال أن ثلث وسائل اإلعالم مملوكة للدولة أو لرجال أعمال مرتبطير  بالحكومة. يضمن التعددية اإلعالمية 

اإلعالموجد   ملكية وسائل  تضارب    مرصد  أن  إل  وأشار  غانا.  ي 
ف  اإلعالم  يسود صناعة  الملكية  معلومات  إل  المحدود  والوصول  الشفافية  إل  االفتقار  أن 

ي البالد. المصالح الحاصل بير  مالك وسائل اإلعال 
 م والسياسة وضعف النظام التنظيمي يشكالن تهديدا لحرية التعببر ف 

ي غانا نابض بالحياة ومتنوع بوجود المنشورات المطبوعة واإلذاعية والتل
ونية. لكن وعىل الرغم من هذه االنتقادات، إال أن المشهد اإلعالمي ف   فزيونية واإللكب 

تزايد التهديدات ضد وسائل اإلعالم: ومع ذلك، تعرض الصحفيون الذين يغطون فعالية اإلجراءات    (RSF)  منظمة مراسلون بال حدود ومع ذلك، الحظت  

وس كوفيد المتخذة ضد فبر ي عام    19-الحكومية 
طة مرة أخرى ف  الذين 2020للهجوم من قبل الشر المراسلير   تهديدات بالقتل ضد  السياسيون  . كما وجه 

ا اعتماد  ً ي بحوزة الدولة، بعد  يقومون بالتحقيق. تم أخبر
لمان".  20قانون بشأن الوصول إل المعلومات الن   عاًما من تقديمه ألول مرة إل البر

وس كوفيد( "  MFWAتقرير المؤسسة اإلعالمية لغرب إفريقيا ) ي غرب إفريقيا:   19-اإلعالم وفبر
إل الدور الهام الذي يلعبه الصحفيون: لقد أثر    غانا "تشبر    ف 

ي وباء كوفي
ي جميع أنحاء العالم، ووسائل اإلعالم ليست استثناء. فعىل الرغم من التحديات المالية    19-دتفسر

وس كورونا( عىل جميع جوانب الحياة ف  )فبر

ي لعب د
ي غانا وعبر غرب إفريقيا عموًما قدرة رائعة عىل التكيف واالستمرار ف 

ي إعالم ورها الواللوجستية والعملياتية الهائلة، أظهرت وسائل اإلعالم ف 
حيوي ف 

ي هذه األوقات الحرجة". 
 السكان وتثقيفهم وتوعيتهم ف 

 واالستجابة لها  19-جائحة كوفيد

وس كوفيد بفبر إصابة  أول  غانا  ي    19-سجلت 
وس كوفيد2020مارس    12ف  فبر ل   للتصدي  الشامل  غانا  بنهج  االستشهاد  تم  من    19-.  عدد  ي 

.  الدراساتف 

ي المجلة الطبية  أشادت  
ت ف  شر

ُ
يطانيةدراسة ن وس كوفيدالبر ي المرحلة المبكرة من وباء فبر

ي قارة أفريقيا. 19-، ف 
، باستجابة غانا باعتبارها واحدة من األفضل ف 

ي الحد من الحاالت القادمة من الخارج والتعرف عليها واحتوائها و 
ي البالد حول خمسة أهداف تتمثل ف 

رعاية المرض  فقد تمحور نهج "الحكومة بأكملها" ف 

وس كوفيدوالتخف سيخ مبدأ االعتماد عىل الذات.  19-يف من آثار فبر  عىل الحياة االقتصادية واالجتماعية لغانا وتعزيز اإلنتاج المحىلي كوسيلة لب 

ا منه  
ً
وس كوفيد  لوجهة نظر وتحقيق لفبر االستجابة  بشأن  ي  19-الحكومة 

ف  اإلغالق  إجراءات  بدء  الرئيس عن  أعلن  نعيد  2020مارس    28،  "نعرف كيف   :

 االقتصاد إل الحياة. ما ال نعرفه هو كيفية إعادة الناس إل الحياة". 

وس كور   313,1إصابة و  079,148، أبلغت غانا عن  2022وبحلول يناير   ز ونا منذ بدء الوباء  حالة وفاة مرتبطة بفبر ا لرويب 
ً
. كانت الدولة قد أعطت ما ال وفق

وس كورونا بحلول ذلك الوقت ما يمثل حوالي  7,755,231يقل عن   ٪ من سكان البالد.  12.7جرعة من لقاحات فبر

اير   ي أوائل فبر
ي تلقت  2020وف 

ازينيكا /   600،000، كانت غانا واحدة من أوائل الدول الن  وم الهندي )  جرعة من لقاح أسب  ( من  SIIأكسفورد، من معهد سبر

جرعة من لقاحات    لتقديم ما ال يقل عن ملياريمدينة بونا، الهند إل أكرا. كانت المبادرة جزًءا من جهد كوفاكس )تحالف دولي لمنح الوصول إل اللقاحات(  

وس كوفيد  . 2021بحلول نهاية عام  19-فبر
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ي ظل رفض عدد من األشخاص الحصول عىل اللقاح. وقد أدى هذا إل ولسوء الحظ، أدت المعلومات الخاطئة واأل 
دد بشأن اللقاح ف  خبار الكاذبة إل زيادة الب 

 انخفاض مستوى التطعيم حن  اآلن. 

 كيف كان حال الصحفيير  الغانيير  

ي ظل انهيار اقتصاد غانا وتقلص  ذكر الصحفيون الذين تمت مقابلتهم أثناء إعداد هذا التقرير أن وسائل اإلعالم عانت من المحسوبية و 
عائدات اإلعالنات ف 

كات اإلعالمية بكامل طاقتها. وعىل الرغم من أن بعض اإلعالميير  عانوا من بعض العقبات المالية،   إال أنها لم تكن  النشاط االقتصادي. فلم تعمل بعض الشر

 بدرجة السوء المتوقعة بشكل عام. 

 لوجه، لذلك تم إنجاز الكثبر من المقابالت عبر الهاتف أو تسجيالت واتساب. "ألغت  قالت دزيفة تيته إن الناس لم يكونوا م
ً
رتاحير  إلجراء المقابالت وجها

 أن
ً
ي    العديد من المؤسسات برامجها )مثل الدورات التدريبية وورش العمل( أو أعادت جدولتها بصورة أثرت عىل وسائل جمع المعلومات"، مضيفة

هذا يعن 

 الناس. تقليل االتصال ب 

و وبائعو الصحف بتحقيق معدل مبيعات منخفض ألن الناس يحاولون تقليل االتصاالت الحسية وقد أ ي حالتنا، حيث أقر ناشر
 
ثر  وأشارت إل أنه "ف

 ذلك عىل دخلنا". 

ل بعد إجراء المقابالت حن  ال يصاب أف ورة اتخاذ االحتياطات عند العودة إل المب   ي بن جلوفر إل ض 
 راد األشة بالعدوى. وأشار الصحف 

إذا كنت ما  أعرف  ، ال  تشارلي تقول  أنك  ء وعناقك غير  ي المح  األطفال  يريد   ... المكتب  ل من  المي   إل  تعود  إجهاد؟ عندما  أي  أحمل    "هل كان هناك 

. قال غلوفر: "أنا ال أعي  من الباب األما  ي
ل من الباب الخلف  ي أستحم. لذلك عادة ما أذهب إل المي  

وس، دعت  ي ال أريدهم أن يتفاعلوا مغي فور  الفير
مي ألنت 

 وصولي من العمل". 

 قال كريس أكورلي إن السفر من وإل العمل أثناء الوباء كان صعًبا. 

يتمث الركاب اآلخرين. كان الخطر  العديد من  العمل مع  العام من وإل  النقل  ي استخدام وسائل 
 
بالنسبة لي تتمثل ف الرئيسية  ي عدم  كانت الصعوبة 

 
ل ف

ي المركبات، مما يعرض الجميع للوباء. وجو 
 
 د تباعد اجتماعي ف

ي مجال اإلعالم. كما لوحظ  
تأثر العمل سلًبا قال الصحفيون إنه لم يكن هناك الكثبر من الدعم الحكومي لقطاع اإلعالم. ولم يكن هناك دعم نفسي للعاملير  ف 

البعض   الجائحة. كان  اإلذاعيير     -أثناء  الصحفيير   الميدان  وخاصة  ي 
ف  المقابالت  إجراء  مواصلة  إل  احتاجوا  احتمالية    -الذين  من  الشك  بجنون  مصابون 

وس كوفيد  . 19-اإلصابة بفبر

الوقت.  ذلك  ي 
ف  المستخدمة  للتكنولوجيا  مستعدين  يكونوا  لم  الصحفيير   من  ا 

ً
عدد أن  ي 

يعن  اضية  االفب  األخبار  غرف  إل  الشي    ع  التحول  كما كانت    وكان 

الصحا إل ممارسة  بالتكنولوجيا والوصول  المتعلقة  الصعوبات  أن  إل  البعض  نت. وأشار  اإلنب  ممارسة مهامهم عبر  الصحفيير   أن عىل  ي 
تعن  اضية  االفب  فة 

ي عدم تمكنهم من حضور بعض االجتماعات. 
نت تعن   اإلنب 

ي كانت إما مستبدة أو ال تفهم دور   فبينما لم ُيبلغ أي منهم عن مخاوف بشأن سالمته الجسدية، أشار البعض إل وقوع اشتباكات
مع جهات إنفاذ القانون الن 

ة أثناء الوباء.  ي مشاكل خطبر
ين، تسببت المعلومات المضللة والخاطئة ف  . لكن بالنسبة للكثبر  الصحفيير 

 الخاتمة 

ي غانا. وقالت المؤسسة اإلعالمية لغرب إفريقيا )
( إن الدعم المالي الحكومي محدود: "لقد ضُعف MFWAتظل استدامة وسائل اإلعالم مصدر قلق رئيسي ف 

ي الوباء". هذه المخاوف ال 
ي األنشطة االقتصادية واالجتماعية الناجم عن تفسر

 تزال قائمة. الوضع المالي للمؤسسات اإلعالمية بسبب االنخفاض العام ف 
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 كينيا

 

 

ات عىل الصحفيير    التأثير

 بقلم سينثيا أوور 

 

ي كينيا 
 
 صناعة اإلعالم وحرية اإلعالم ف

ال من  يسيطر عدد صغبر  البالد.  أنحاء  ي جميع 
ف  األشخاص  الماليير  من  يخدم  راسخ  إعالمي  قطاع  لديها  إفريقيا  ق 

ي شر
ف  واقعة  دولة  العبير  عىل  كينيا هي 

ي كينيا. 
ي المشهد اإلعالمي النابض بالحياة ف 

 صناعة اإلعالم ف 

تقرير صادر عن   )ويشبر  بول  لالتصال    (Geo Pollجيو  شائعة  اإلذاعة وسيلة  يجعل  مما  التلفزيون،  أكبر من محطات  إذاعية  لديها محطات  أن كينيا  إل 

ي. هيئة اإلذاعة الكينية ) انية الحكومية. ( KBCالجماهبر  ، هي وسيلة إعالمية مملوكة للدولة يتم تمويلها من خالل اإلعالنات والمبر 

ا وو 
ً
ة. فقد تم استخدام الوضع السياىسي والمخاوف األمنية  لمنظمة مراسلون بال حدود فق ي السنوات األخبر

ي حرية وسائل اإلعالم ف 
ا ف 
ً
 بطيئ

ً
، شهدت كينيا تآكًل

 كأساس لتقييد حرية إبالغ الجمهور بقصص تهتم بالمصلحة العامة.   2016منذ عام 

ي   48حالة من أصل    22أن العنف ضد الصحفيير  تضاعف منذ بداية الوباء. وتشبر النتائج إل أن    19المادة  وأفاد تقرير صادر عن  
حالة مسجلة حدثت ف 

ة ما بير  
وس وآثاره. 2020مارس ونهاية أبريل   12الفب   . وقد حدث ذلك بعد أن قدمت الحكومة الكينية مجموعة من تداببر الطوارئ للحد من انتشار الفبر

وس ي عام  102بوضوح حيث احتلت كينيا المرتبة  19-كوفيد  ظهر تأثبر فبر
 . لمنظمة مراسلون بال حدود عىل مؤشر حرية الصحافة العالمي  2021ف 

ي كينيا  19-كوفيد
 
 واالستجابة له ف

وس كوفيد بفبر لإلصابة  األول  الحالة  تأكيد  ي    19-تم 
من  2020مارس    12ف  للحد  فورية  إجراءات  أوهورو كينياتا  الرئيس  اتخذ  غِلقت . 

ُ
أ وس.  الفبر انتشار 

انتشار  للحد من  الليىلي كإجراء  السفر  تعليق  ي ذلك 
ف  بما  التجول  رضت قيود حظر 

ُ
بأثر فوري. وف األخرى  التعليمية  المؤسسات  وس.   المدارس وجميع  الفبر

ا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ) 
ً
لب اتباع التباعد االجتماعي وفق

ُ
 (. WHOوط

وس كورونا.  5,333حالة إصابة و 254,904، أكدت وزارة الصحة 2021ديسمبر   10واعتباًرا من   حالة وفاة جراء فبر

ي التطعيم الشامل.  7,893,165تم حن  اآلن إعطاء ما مجموعه 
 جرعة لقاح مع بدء الحكومة ف 

ي كينيا 
 
وس كورونا عىل الصحفيير  ف  تأثير فير

ق إفريقيا  19المادة  وثقت  وس كوفيد 70ما ال يقل عن  شر  ثبتت إصابتهم بفبر
ً
 أثناء إعداد التقارير.  19-صحفيا

، فبسبب الوباء فقد ما ال يقل عن  ي
ا التحاد العمال الكين 

ً
ي وظائفهم بينما تعرض آخرون لخفض رواتبهم  300ووفق

ي دفع الرواتبصحف 
ات طويلة ف   . وتأخبر

ي كينيا 
 
ي محطة محلية ف

 
ي ف

، الصحف  ٪ ألن معظم المشاري    ع المدرة للدخل تم سحبها أو  50: "تعرض الصحفيون لخفض رواتبهم بنسبة  قال زيتون عىلي

وس كورونا".   تعذر تنفيذها بسبب القيود المفروضة عىل الحدود وفرض حظر التجول نتيجة فير

ي نوبات ألن المكتب كان
 
ا من األشخاص لذا لم نتمكن    "لقد غير هذا من ديناميكيات طريقة عملنا بالفعل حيث كان علينا أن نعمل ف

ً
به عدد كبير جد

صيب العديد من الصحفيير  بالعدوى لذا اضطررنا إل التكيف."
ُ
 من البقاء به، وقد أ

ي هذه العملية.  أخبر عىل
 بأنه كان عليهم إلغاء موسم كامل من برنامج شهبر عىل محطتهم التلفزيونية وفقدوا الرعاة ف 

ات مختلفة  ي بيئة العمل. كما كان للوباء تأثبر
ات ف  ي كينيا، من تخفيض الرواتب إل فقدان الوظائف إل التغيبر

 عىل مختلف الصحفيير  ف 

وس كوفيد ". 19-قالت نانسي أونيانشا، منتجة إخبارية سابقة تم تشيحها بسبب فير ي
ي فقدان وظيفت 

 
ّ ف ي تركها الوباء عىلي

 : "تتمثل أحد أكي  اآلثار الت 
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وس كوفيدتعمل حالًيا كصحفية مستقلة   كان مهمة شاقة.   19-وقالت إن التكيف مع الوضع الطبيىعي الجديد لفبر

 

ا بتحدياته الخاصة حيث لم يكن من الممكن الوصول إل بعض المناطق،
ً
ي مستقل وسط الوباء جاء أيض

ي الميدان كصحف 
 
ي    قالت أونيانشا "العمل ف

 
وف

سمح لنا بإجراء مقابالت بسبب الخوف من
ُ
وس كوفيد بعض األحيان، لم ي  إل األشخاص الذين نعقد معهم لقاءات.  19-أننا قد ننقل فير

ي كان عليها التكي
ات الن  ي ذكر اسم عائلتها، أن الوباء أحدث العديد من التغيبر

ي دار إعالمية مختلفة لم ترغب ف 
 ف معها. قالت فيث، وهي صحفية ف 

ي  
 
ي بشكل كبير منذ أن بدأ هذا الوباء. بدأت ف

ت وظيفت   من أبريل  لقد تغير
ا
عد بداية

ُ
ي البداية   2021إل أوائل نوفمي     2020العمل عن ب

 
بسبب الوباء، وف

. وقالت إنه مع العمل عن بعد ظهرت فكرة اجتماعات عي  برنامج  لي
ي أحررها حالًيا من مي  

، وظهرت عبارة جديدة هي "إجهاد Zoomأطلقت المجلة الت 

 (. Zoom Fatigueزووم" )

ت عىل أبلغت فيث عن   جبر
ُ
ل. لقد أ ي المب  

ات راحة من مكتبها ف  ضغوط فرضتها عىل نفسها إلثبات أنها كانت منتجة وقالت إنها جاهدت للحصول عىل فب 

نت  نت واتصالها باإلنب   عىل عكس المكتب حيث تتكفل المؤسسة اإلعالمية بذلك.  -دفع تكاليف اتصاالتها عبر اإلنب 

 هياكل الدعم االقتصادي 

ي كينيا أي نوع من أنواع حزمات التعويضات االقتصادية لدعم الصحفيير  خالل جائحة كوفيدلم يكن 
 . 19-لدى معظم وسائل اإلعالم ف 

ي كينيا لم يكن له األولوية عندما يتعلق األمر بالدعم االقتصادي: "المثبر للدهشة، أنه  
ي ف 

ي محطة محلية إن الصحف 
عىل عكس بعض  وقال محرر إخباري ف 

ي ال أعتقد أنه تم القيام بالكثبر لدعمنا. كما لم تتلق وسائل اإلعالم االقطاعات  
ي كانت لديها حزمة تحفبر  محددة، إال أنن 

ي ذروة الوباء والن 
ي توظفنا هذا  ف 

لن 

اإلعال  توفر  بسبب عدم  اإليرادات  انخفضت  عندما  فلذلك،  لنا.  تعويضات  أي  تقديم  من  بدورهم  يتمكنوا  لم  لذا  التعويضات،  من  إل النوع  اضطروا  نات، 

ي القول أنه كان هناك أي دعم اقتصادي". 
 خفض رواتبنا واضطر بعضهم إل فصلنا. ال يمكنن 

 إن الصحفيير  كافحوا لتغطية نفقاتهم عندما بدأ الوباء دون دعم.  عىل وأكد 
ً
 قائًل

وس كورون بدء فير منذ  ومالًيا  ا 
ً
اقتصادي عانينا  لقد  اإلطالق.  ء عىل  ي

أي شر لدينا  يكن  من  "لم  إضافية  نسبة  الحصول عىل  يحاولون  فهم  ذلك،  ومع  ا. 

 رواتبنا، ويسعون للحصول عىل تمويل من رب العمل. 

قبل الحصول    هذه هي نفس حالة كيفن أوديرا الذي فقد وظيفته دون أي نوع من التعويض. كافح أوديرا، الذي كان ينتظر طفله األول، لتغطية نفقات أشته

ي 
 دار إعالمية مختلفة. عىل وظيفة أخرى ف 

وس كورونا، ولك أن تتخيل كيف عانينا طوال عام   ي بسبب فير
ي لوظيفت 

 بعد أسبوع واحد من فقداب 
ا
ي كانت حامال

بأكمله حت    2020"أدركت أن زوجت 

 ولدت." 

ل السابقير   البطالة، لكنه قال إن بعض زمالئه  أرينا ميديا بعد شهور من  كة  ي شر
أوديرا عىل وظيفة أخرى ف  م يحالفهم الحظ وهم عاطلون اآلن عن  حصل 

 العمل. 

ي أطلق منًحا لدعم الصحفيير  أثناء الوباء، إال أنه لم يضع أرباب العمل أي هياكل دعم اقتصادي م
 نذ بداية الوباء. وعىل الرغم من أن مجلس اإلعالم الكين 

 الخاتمة 

ة عىل الموار  ا خطبر
ً
ة  مع استمرار ظهور تأثبر الوباء، تواجه كينيا قيود ي غضون فب 

اتيجية واضحة لتقديم الدعم االجتماعي واالقتصادي ف  د وعدم وجود اسب 

 زمنية معقولة. 

 . 19-يديجب أن يكون هناك تعبئة مستمرة للموارد لتسهيل تقديم الجمعيات لدعم االقتصادي واالجتماعي الالزم للصحفيير  الذين تأثروا بجائحة كوف
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 ماالوي

 

 

 نشطاء حرية اإلعالم ينهضون، ولكن تزداد التحديات

ي موىس 
 بقلم ميلين 

 

ي ماالوي 
 
 صناعة اإلعالم وحرية اإلعالم ف

إفريقيا، ويبلغ عدد سكانها حوالي   ق 
ي جنوب شر

ل     17.5ماالوي، هي دولة غبر ساحلية تقع ف  ا 
ً
ا من caمليون نسمة. وفق

ً
 وضيق

ً
، فإنها تحتل قطاًعا طويًل

ق إفريقيا.  ي شر
 األرض عىل طول الوادي المتصدع ف 

م رئيسية  تتكون من عشر مجموعات عرقية  الغرب.  من  وزامبيا  والجنوب  ق  الشر من  ق وموزمبيق  الشر من  ة مالوي  وبحبر الشمال  من  انيا   
تب  رتبطة تحدها 

ية ولوموي وياو و  ي يتحدث بها المالويون. تشمل اللغات الرئيسية األخرى اإلنجلبر 
يتانيكاتومبوكا. ووفقا  تاريخًيا بماالوي. لغة الشيوا هي اللغة الرئيسية الن  ،  لي 

ي 
ا، حيث يعيش معظم سكانها ف  ً ي جنوب أفريقيا. ومع ذلك فهي واحدة من أقل المناطق تحض 

 المناطق  ماالوي هي واحدة من أكبر البلدان كثافة سكانية ف 

 الريفية. 

ا  
ً
ي جنوب إفريقياووفق

 
ي البالد صحيفتان يوميتاMISA)  للمعهد اإلعالمي ف

ي مالوي، يوجد ف 
محطة تلفزيونية ومحطتا   14ن وخمس صحف أسبوعية و( ف 

نت.   إذاعة عامة والعديد من المحطات اإلذاعية المملوكة للقطاع الخاص. وال يوجد سوى ستة صحف عىل اإلنب 

المرتبة   بزيادة سبعة مراكز من    62احتلت ماالوي   ، العالمي الصحافة  ي مؤشر حرية 
ي عام    69ف 

بال . وتقول  2020ف  مراسلون  ُسجلت عدة    حدود  منظمة 

ي عام 
طة أو أعضاء األحزاب السياسية، ف  ، ال سيما من قبل الشر  . 2020حاالت اعتداء عىل الصحفيير 

ي مالوي  19-جائحة كوفيد
 
 واالستجابة لها ف

ب  كوفيد الثالث األول لإلصابة  الحاالت  ي    19-تم تأكيد 
ي ماالوي ف 

ا  2020أبريل    2ف 
ً
البالد. ووفق ليلونغوي، عاصمة  ي 

العالمية، ف  ، واجهت  لمعهد الصحة 

النظافة. ومع ذلك بالقراءة والكتابة وظروف  اإللمام  الفقر وانخفاض مستويات  للوباء، من ضمنها  ي مكافحتها 
ف  التحديات  العديد من  وس البالد  الفبر ، كان 

ي ماالوي بمعدل أبطأ من العديد من الدول المتقدمة. يقول المعهد إنه يعتقد أن ا
ي ف 

ي يتفسر ي ماالوي ومناعتهم والطقس الحار ربما التاجر
لسكان الشباب ف 

ه.  ي الحد من تأثبر
 يكونون قد لعبوا دوًرا ف 

وس كوفيد،  اليونيسف  وبمساعدة ات لفحص فبر ي عام  الصندوق العالمي دعم    . 19-أصبح لدى الدولة اآلن ثالثة مختبر
، من خالل آلية االستجابة  2021  ف 

وس كوفيد وس كوفيد  102.5بأكير من  ، دولة ماالوي  19-لفبر لتوفبر الفحوصات التشخيصية    . تم استخدام األموال19-مليون دوالر أمريكي لمكافحة فير

 ية. ومعدات األكسجير  والبنية التحتية. كما قامت ماالوي ببناء وتجديد بعض منشآتها الصحية وبنيتها التحت

السياسات    BMJ Global Healthأشارت   العديد من  الوباء. كما وضعت  لتثقيف مواطنيها بشأن  الجوانب  ي تنفيذ حملة متعددة 
عت ف  أن ماالوي شر إل 

 للحد من انتقال العدوى ومن بينها إغالق المدارس وحظر التجمعات العامة. 

ا  
ً
زووفق وس كوفيدلرويي  اجع إصابات فبر

ي ماالوي،  19-، تب 
ي المتوسط كل يوم. كان هناك أكبر من    555حيث يتم اإلبالغ عن    ف 

 000,80إصابة جديدة ف 

وس كوفيد 2,400إصابة وأكبر من   منذ بدء الوباء.  19-حالة وفاة مرتبطة بفبر

وس كوفيد 1,847,917قدمت ماالوي ما ال يقل عن  ي لتطعيم   19-جرعة من لقاحات فبر
 السكان.  ٪ عىل األقل من5حن  اآلن. وهذا يكف 

وس كوفيد ي ماالوي  19-تأثير فير
 
 عىل الصحفيير  ف

وع إعداد التقارير اإلفريقية  أشاد ي  ACRPالصينية )-مشر
 
وتقول إنه بينما كانت للمصادر الدولية   بتغطية الصحفيير  المحليير  للوباء.   Wits Journalism( ف

الوقاية منه والحقائق للوباء داخل ماالوي. لقد ركزوا عىل  ي رسم صورة 
بدأوا شيًعا ف  المحليون  أن الصحفيون  البداية، إال  ي 

الطبية والتأثبر عىل    األسبقية ف 

وا قصص النجاح.   االقتصاد ونشر
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وس كوفيدfraycollegeأخبر مراسل األخبار، بيب  جيجوي، الباحثة لدى  ي بداية فبر
ت بشكل كببر ف  ي نفذ بها مهامه تغبر

 . 19-، سينثيا أوور، أن الطريقة الن 

ّ أن   ا بسبب الوباء. لذا، فقد كان عىلي
ً
ي المناطق المزدحمة، غير أن هذا لم يعد ممكن

 
ي الشوارع وف

 
ي عىل إجراء المقابالت ف

ا جديدة  "تعتمد مهنت 
ً
أبتكر طرق

واعتماد تقنيات جديدة إلجراء المقابالت مع الناس. لقد أصبح األمر أكير صعوبة، وبالنسبة للبعض منا الذي يعمل لحسابه الخاص،  للقيام باألشياء  

 
ً
المقابالت سابق بينما كنت أجري مثل هذه  واتساب  لندن عي   إجراء مقابالت مع أشخاص من  اآلن  العمل  يختار صاحب  ا. 

ً
أيض انخفض دخلنا    ا فقد 

ي عىل الكسب". 
، األمر الذي كان له تأثير كبير عىل قدرب   بنفسي

 قال جيجوي إن الزمالء اإلعالميير  أصبحوا يحمون مناطق عملهم وأصبح من الصعب الثقة ببعضهم البعض فيما يتعلق بمشاركة المعدات. 

القوائم ثالثية  أو حوامل  استخدام مسجالت  المألوف  غير  من  يكن  لم  وس كورونا،  فير ومع ظهور    "قبل  البعض.  ببعضنا  الخاصة  السيارات  أو حت  

 ." وس كورونا، أصبح الجميع وقائيير   فير

ا. وقد كان هذا ألن صاحب العمل، وهو دار إعالمية دولية، م
ً
نع المراسلير  من كما يقول إن الوصول إل المعلومات من حكومة ماالوي أصبح يمثل تحدًيا أيض

وس كوفيدالخروج إلجراء مقابالت فردية أو ح  . 19-ضور المؤتمرات الصحفية، بسبب خطر فبر

ي لم أتمكن من حضور المؤتمرات الصحفية، وقد استخدم
ي ماالوي، قدمت الرئاسة مؤتمرات صحفية أسبوعية توقعوا منا حضورها. غير أنت 

 
تها وهنا ف

ي يعتقدون أنه كان من
ي المؤتمرات الصحفية".  الرئاسة كذريعة لرفض منحي المقابالت أو طرح األسئلة عليهم الت 

 
 الممكن تناولها ف

أثناء جائحة كوفيد ، إن أسهل طريقة إلجراء مقابالت مع األشخاص 
ً
كانت من خالل التسجيالت الصوتية عىل واتساب. ومع ذلك، قال    19-وُيضيف قائًل

ي أن أصو 
سمع. ويقول إنه بينما كان أداء  جيجوي إن هذا مقيد ألنه يقتض عىل األشخاص الذين لديهم هواتف ذكية. وكان ذلك يعن 

ُ
ات الفقراء لم يكن لها أن ت

ة إل خفض عدد الموظفير  أو األجو  كات الصغبر ي التعامل مع موظفيها ورعايتهم، فقد اضطرت الشر
ا بشكل معقول ف 

ً
 ر. دور اإلعالم الرئيسية جيد

ي وقت ما بالتهديد. 
 يقول جيجوي إنه شعر ف 

بعض   أن  بمعت   تهديدات  واجهت  تلقيت "لقد  التحقيق،  بدأت  عندما  الوباء.  مكافحة  بهدف  المعدة  الموارد  استخدام  بإساءة  هموا 
ُ
ات قد  المسؤولير  

 مكالمات من مجهولير  تفيد بإمكانية مواجهة إجراء غير محدد إذا تابعت التحقيق". 

وس كوفيد  قد أثر عىل حرية اإلعالم.  19-يعتقد جيجوي أن فبر

هم   اإلعالم  عن  المدافعير   عىل  أكي   حتما  أثر  وهذا  دخلهم،  ي 
 
ف ا 

ً
انخفاض وكل هؤالء شهدوا   ، ي

المدب  المجتمع  ومنظمات  المستقل  اإلعالم  جمعيات 

ي ذلك عىل حساب حرية اإلعالم. 
ي تحصل عليها وسائل اإلعالم من هذه الجهات ضعيفة ويأب 

 عملهم. وقال، إن الحماية الت 

ا مشكلة
ً
ي ماالوي.  ويقول جيجوي إن المعلومات المضللة كانت أيض

 ف 

ي و 
 
ي تقديم معلومات متناسقة حول الوباء. وقد أدى ذلك إل ظهور بعض المعلومات غير الصحيحة ف

 
اء ف سائل  كانت هناك أوقات فشل فيها حت  الخي 

ا  
ً
. فعىل سبيل المثال، كان اإلقبال عىل اللقاح منخفض للغاية ألن بعض أفراد الجمهور اإلعالم، مما أدى إل نقص مصداقية وسائل اإلعالم والصحفيير 

 ." ي الضعف الجنسي
 
 يعتقدون أن الوباء جزء من حملة دينية أو أن اللقاحات لها آثار جانبية من بينها التسبب ف

، إن الوباء جعل العمل صعًبا.  ي  يقول منتج األخبار، إريك إنسيديجر

ي  
 
ء اآلخر  "فقد تم تقسيمنا إل نوبات عمل مختلفة بحيث يمكن تقليل االزدحام ف ي

. السر ي
 
ي الكثير من العمل اإلضاف

غرفة التحرير قدر اإلمكان. وهذا يعت 

ا تعمل من  ا ألنه عندما 
ً
تحدي يمثل  ما كان  نت، وهو  إني  باقات  لديك  يكون  أن  ل  المي   العمل من  يتطلب  إذ  نت،  اإلني  ي تحديات 

 
يتمثل ف لمكتب، كان 

نت بسهولة. ولكن أثناء العمل  نت هذه". يمكنك الوصول إل اإلني  اء باقات اإلني  ل، اضطررنا إل الدفع من أموالنا وشر  من المي  

وس عندما كانوا يذهبون إل المكتب.  ا من اإلصابة بالفبر
ً
 ويقول إن الموظفير  كانوا يخشون أيض

ا أن بعض أصدقائنا أصيبوا بالوباء،
ً
قرب، فقد كنا نلمس نفس األشياء مًعا وكنا وكانوا هم األشخاص الذين كنا نعمل معهم عن    "لذلك، اكتشفنا الحق

ا أنهم أصيبوا به، حت  أجريت الفحوصات، لذلك كان الوضع صعًبا بالفعل". 
ً
 نستخدم نفس الميكروفون ونفس المرافق لكنك لم تعرف أبد

كته اتبعت جميع بروتوكوالت كوفيد ي إن شر  وكانت داعمة بالفعل.  19-يقول إنسيديجر

ص صاحب العمل لدينا عىل توفير كمامات لكل يوم عندما كنا ندخل المكاتب. لقد تم تسليمنا كمامة وبالطبع تم إجراء اختبار  "فمنذ بداية الوباء، حر 

من  نوع  هناك  العملية. كما كان  لنفس  يخضع  الجميع  مصدر، كان  أو  عميل  أو  ا 
ً
موظف سواء كان  مقرنا  يدخل  شخص كان  عىل كل  الحرارة  درجة 

وس  التسهيالت حيث يمكنك ا شفت إصابتهم بالفير
ُ
ي الواقع تم اإلعالن عن ذلك عىل جميع منصاتنا. حصل األشخاص الذين اكت

 
ر وف

ّ
لحصول عىل ُمطه

 إضافية حت  يتمكنوا من إعالة أ
ا
كة بخالف الراتب وُمنحوا أمواًل نفسهم وعائالتهم وكانوا بحاجة إل العودة إل منازلهم للعزل، عىل بعض المال من الشر

 يعودوا قادرين عىل العمل. " ألنهم لم

وس كورونا.  ي مهدد بسبب فبر
 يقول إنه كان هناك وقت شعر فيه العديد من الموظفير  أن أمنهم الوظيف 

ي دور اإلعال
 
كات قد أغلقت، وكما تعلمون فإن معظم العائدات ف ض أن تحقق ألن معظم الشر ا كما كان من المفي 

ً
كة تحقق أرباح م هذه ال  "لم تكن الشر

ي 
ي من اإلعالنات، لذا لم تكن هناك إعالنات، وعندما كانت هناك إعالنات، ت  تأب 

امج الممولة، فهي تأب  ي من الي 
كتشف أن من مبيعات الصحيفة ولكنها تأب 

بأنه قد   بالفعل شائعات  الدفع، لذلك كانت هناك  التجارية أغلقوا أعمالهم فلم يعودوا قادرين عىل  الذين يعلنون عن األعمال  يكون هناك  األشخاص 
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ِرضت ال 
ُ
ف ي 

الت  القيود  وس كورونا، بسبب  أننا يمكن أن نخش وظائفنا بسبب جائحة فير البعض اآلخر  حتواء فقدان للوظائف وربما إل حد ما يعتقد 

 انتشار الوباء". 

ي أفكاره حول تأثبر األوبئة عىل حرية اإلعالم.   شارك إنسيديجر

البالد.    لدينا هنا هيئات إعالمية، مؤسسات تم إنشاؤها  ي 
 
، لضمان استمرار حريات الصحافة ف ، فرع ماالوي من  WMaleveلحماية بقية الصحفيير 

د أخرى  مصالح  مجموعات  ولدينا  لماالوي،  اإلعالمي  المستشار  نسميه  ما  لدينا  مالوي،  ي 
 
ف الصحفيير   ومعهد  إفريقيا،  بجنوب  اإلعالمي  اخل  المعهد 

الص البيانات  عن  النظر  وبضف  اإلعالم.  لوظائفهم وسائل  الصحفيير   فقدان  عدم  ضمان  ورة  وض  اإلعالم  لوسائل  وظائف  تأمير   ورة  حول ض  ادرة 

وس كورونا، وأهمها ال ي تم والدعوات إل اتخاذ تدابير والدعوة إل توفير حزم مساعدة للهيئات اإلعالمية للتخفيف من آثار انتشار جائحة فير
قيود الت 

وس، لم أر   أي نتائج ملموسة عىل األرض، باستثناء ربما ندرة األشخاص ومقدمي المعلومات ومصداقية األشخاص الذين فرضها للحد من انتشار الفير

جائحة  يجب أن يقدموا لنا المعلومات. يجب أن أقول إنه لم يكن هناك أي حادث ملموس يجعلنا نقول أن حرية وسائل اإلعالم قد تم انتهاكها بسبب  

وس كورونا ولكن يجب أن أقول أ كات كان أفضل عذر. فعىل سبيل المثال، عندما تتصل بالمسؤولير  إلعطائك بعض المعلومات،  فير ا أن إغالق الشر
ً
يض

ي معظم الحاالت، لذا فإن المعلوما
 
ا وهو ما ال يفعلوه ف

ً
ي مناصبهم وأنهم سيحدثوك الحق

 
وك إنهم لم يعودوا يعملون ف ت شحيحة.  فإنهم يهرعون ليخي 

ي 
وب   يوًما ألحد المسؤولير  للرد عليك، فسيستغرق األمر أياًما، لذلك كان هناك نوع من اإلحباط فيما يتعلق بجلب المعلومات، وإذا أرسلت بريد إلكي 

ء يستحق الذكر عن ذلك. لدينا مشاكلن ي
وس، أقول بأنه لم يكن هناك أي شر ي تتأثر بالفير

ا، لكن هذا  ولكن عندما يتعلق األمر بحرية وسائل اإلعالم الت 

، هذه  كان موج ي للهجوم، باإلضافة إل االعتداءات الشخصية عىل الصحفيير 
ا قبل ذلك فيما يتعلق بالوصول إل معلومات حيث يتعرض الصحف 

ً
ود

ء يتأثر بجائحة كورونا." ي
 كانت دائًما موجودة، لكن لم يكن هناك أي شر

ي استج 
 ابة الجمهور للوباء. ويقول إن المعلومات المضللة خاصة عبر وسائل التواصل االجتماعي أثرت ف 

وس نفسه وأصوله ولقاحاته. يربط الناس ذلك بنهاية العالم، ويقولون الكثير من األشياء حو  ل أصل  هناك الكثير من المعلومات الخاطئة حول الفير

أنه يعادل   الذي يشعرون  اللقاح  ي 
إنشاؤه بحيث تكون هناك فرصة لألشخاص لتلف  إنه تم  الوباء قائلير   الوحش، لذلك كانت هناك   ، عالمة666هذا 

أنا ال أملك   القرى، يقول أحدهم  ي 
 
ا أحد االستجابات. وف

ً
الفقر كان أيض ي تؤثر عىل استجابة الجمهور ألن 

الت  الفجوات  العديد من  النقود  بالفعل  حت  

اء كمامة أو صابون حت  أغسل يدي بانتظام، وعندما تتحدث عن التب ي شر
ء آلكله، فكيف تتوقع مت  ي

اء أي شر ، فإن نظام النقل العام  لشر اعد االجتماعي

ا عىل ال
ً
ة المزدحمة. لذلك، كان من الصعب حق ي هذه الحافالت الصغير

 
جمهور أن  غير منظم بصورة جيدة هنا، ونحن نعلم بأننا ننتقل من وإل العمل ف

فإ لذلك،  األشياء.  بها  نفعل  ي 
الت  الطريقة  لتغيير  بالفعل  ونحتاج  وس جائحة  الفير أن هذا  نقص  يفهم  وبالطبع  الموارد  ونقص  الخاطئة  المعلومات  ن 

ا عىل استجابة الجمهور لهذا الوباء". 
ً
 المعلومات الصحيحة قد أثرت أيض

وس كوفيد قالت صحفية مستقلة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، ل  أوور  ي سببها وباء فبر
ا بالضائقة المالية الن 

ً
 . 19-إنها شعرت حق

وس   فير اآلن ألن  يوظف  ال  إنه  يقول  ذلك  بعد  ولكن  وظيفة شاغرة  أحدهم عن  يعلن  الوظائف حيث  من  للعديد  بطلب  تقدمت  ي 
ألنت  أعمل  ال  "أنا 

أنه لم يكن هناك دعم كاٍف. لدينا مؤسس  19-كوفيد العمل. أشعر  أثر عىل  ، ولم يكن لديها أي برامج تخص قد  ي مالوي تحمي حقوق الصحفيير 
 
ة ف

ي بلدان أخرى ولكن ال  19الصحفيير  الذين فقدوا وظائفهم أو ربما لم يكن لديهم أي مصدر دخل بسبب تأثير كوفيد
 
. لقد رأيت وجود برامج مثل تلك ف

. توجد أي برامج من هذا القبيل هنا. هناك دور إعالمية تدفع عىل أساس ال
ً
 قصة، وآخرون يتقاضون نصف أجر، لذا فإن التأثير ال يزال قائما

 كما سلطت الضوء عىل المعلومات المضللة واألخبار المزيفة باعتبارها أحد بواعث القلق. 

ي جائحة كوفيد
 
الثقة ف الناس  فقدان  إل  المضللة  المعلومات  للش  19-"أدت  أنها روجت  بالصحة. كما  أي معلومات أخرى متعلقة  ائعات وأوجدت  أو 

اإلعالمية والمؤسسات  الصحفيير   من  المطلوب  التوضيحي  العمل  من  ومنصات ا  الكثير  واتساب  استخدام  أن  أعتقد  األوضاع.  لتصحيح  عليه  لعمل 

ل  كوفيد الوقائية  التدابير  إعاقة  عىل  ا  ً ساهمت كثير األخرى  االجتماعي  ا  19-التواصل  االنتشار  بسبب  هذا  وكان  اللقاح،  ضمنها  لألخبار  ومن  لشي    ع 

ي اللقاح". 
ي تلف ّ

 
دد ف ي الي 

 
ي النهاية ف

 
 المزيفة. وقد ساهم هذا ف

 عىل حرية اإلعالم  19-تأثير كوفيد

الموافق   العالمي لحرية الصحافة  اليوم  ي 
ي ماالوي ف 

نِشئت لجنة حرية وسائل اإلعالم ف 
ُ
ي األخبار  2021مايو    3أ العالمية للصحف وناشر الرابطة  . احتفلت 

(WAN-IFRA)    ي
ي مختلف دول العالم. وقالت إن اللجنة ستدافع عن القضايا الن 

ين ف  ي قارة أفريقيا وعشر
ي رفعت عدد هذه اللجان إل تسعة ف 

بالخطوة الن 

ي ماالوي، باستخدام شبكتها العالمية. 
ي تواجه حرية اإلعالم ف 

 تهدف إل مواجهة التحديات الن 

ي بيان "
ي رعاية النظام الجديد الذي ينتظره معظم المالويير  الوطنيير  بشغف. وقالت ف 

ي لعب دور محوري ف 
أمامنا فرصة  "يجب أن تستمر وسائل اإلعالم ف 

ي إضاعتها". 
 ال ينبىع 

ي عام    مراسلون بال حدودتقول منظمة  
ي الوقت الذي وقعت فيه العديد من الهجمات ضد الصحفيير  ف 

، أصبح قانون الوصول إل المعلومات  2020إنه ف 

بعد   ا  ً أخبر المفعول  تشاكويرا عقد مؤتمرات صحفية بصورة منتظمة.   13ساري  ي 
بدأ رئيس ماالوي الزاروس مكارنر المناقشات ألول مرة. كما  بدء  عاًما من 

إن المنظمة،  لعام    وتقول  بشأنها  المتنازع  الرئاسية  االنتخابات  طع   2019هذا كان موضع ترحيب بعد 
ُ
ق اإلعالم. فقد  ي عىل وسائل  تأثبر سلنر لها  ي كان 

والن 

، وتعرضت محطتان تلفزيونيتان تجاريتان للتخريب وُحظرت برامج الهاتف اإلذاعي عند إعالن نتائج االن  تخابات. االتصال بوسائل التواصل االجتماعي
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ي    ع اإلعالمي قمعًيا للغاية،  منظمة مراسلون بال حدودوحسب  
" رئيس الدولة وأن قانون األمن ال يزال التشر . وتقول إن القانون ينص عىل سجن من "يهير 

عام   ي 
ف  التنفيذ  حبر   دخل  الذي  ي 

ان  ال  2016السيبر هذه  استخدام  ُيمكن  قائلة،  المنظمة  رِدف 
ُ
وت ء".  "مسي محتوى  ينشر  من  قوانير  ضد  ينص عىل سجن 

 .  الصحفيير  والمدّونير 

ي أبريل  
ي أعقاب استجواب   المعهد الدولي للصحافة، أدان  2021وف 

ي ماالوي ودعا حكومة ماالوي إل دعم حرية الصحافة. وكان هذا ف 
مضايقة الصحفيير  ف 

االقتصادية،  التنمية  ومبادرة  الديمقراطية  مركز  رئيس  عن  فيه  نقل   
ً
مقاال ه  نشر بسبب  ي 

لصحف  طة  للوقت    الشر ومضّيع  "ُمهّرج  بأنه  الرئيس  وصف  الذي 

 وُمضِحك". 

أصدر   )كما  إفريقيا  جنوب  ي 
 
ف اإلعالمي  ماالويMISAالمعهد  فرع  عن    (  فيه  أعرب  ا 

ً
واالحتجاز  بيان واالعتقال  ي 

التعسف  باالستدعاء  وصفه  ما  إزاء  قلقه 

طة المالوية.   للصحفيير  من قبل الشر

إفريق  ي جنوب 
 
ف اإلعالمي  المعهد  )"أدان  بمثابة  MISAيا  واالحتجاز هي  واالعتقال  االستدعاء  أن  ويرى  طة  الشر العبارات تضفات  بأشد  ماالوي  فرع   )

طة بمحاسبة الضباط الذين اعتدوا عىل ال ي وعدت فيها سلطات الشر
صحفيير  اعتداء عىل حرية وسائل اإلعالم. كما نذكر أنفسنا بالمرات العديدة الت 

ي الدستور الجمهوري  أثناء أداء مهام  
 
طة ماالوي أن حرية وسائل اإلعالم مكفولة ف ا من هذا يتحقق بعد. يجب أن تفهم شر

ً
عملهم، غير أننا لم نر شيئ

 وأن واجبها هو حمايتها وعدم انتهاكها. 

ي لمجرد قيامهم بعملهم سينعكس  
البيان، إن استمرار استدعاء الصحفيير  واعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسف  ء عىل أداء وأضاف  لألسف بشكل شي

ات السنوية لحرية الصحافة.  ي المؤشر
 
 البالد ف

 الخاتمة 

ي استجابتها لوباء كوفيد
ي  19-قامت حكومة ماالوي بعمل جيد ف 

، حيث تضفت بشعة التخاذ العديد من التداببر الصارمة. من الواضح أن وسائل اإلعالم ف 

و  فبر تغطية  ي 
ف  وحاسًما  ا 

ً
نشط دوًرا  لعبت  تمثل  ماالوي  المعلومات  إل  الوصول  ي 

ف  التحديات  فإن  ذلك،  ومع  والسلوكيات.  التصورات  وصياغة  س كورونا 

ي مجال ا
. فقد عان  بعض العاملير  ف  ي فرض الرقابة الذاتية عىل الصحفيير 

إلعالم من خسائر مالية  مصدر إزعاج. إذ قد تلعب القوانير  المعمول بها حالًيا دوًرا ف 

ات   التغيبر بسبب  ة  ز  كببر تبر نهائًيا.  أخرى عدم وجود دعم  ا 
ً
ا وأحيان

ً
أحيان الدعم  القليل من  ي 

تلف  الوباء. وتوازى ذلك مع  أثناء  األخبار  ي طرأت عىل غرف 
الن 

ي ماالوي. 
 الحاجة إل مزيد من التواصل بير  الحكومة ووسائل اإلعالم والهيئات الداعمة لوسائل اإلعالم من أجل تحسير  المناخ للصحفيير  ف 
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يا   نيجير

 

 

 تغيير ظروف العمل 

 بقلم فرانسيس كوكوتسي 

 

 صناعة اإلعالم وحرية وسائل اإلعالم 

ون، ويحدها من الجنوب خليج غينيا ومن الشمال دول  ق الكامبر ، ويحدها من الشر يا، بقيادة الرئيس محمد بخاري، تحدها من الغرب بنير  الساحل من    نيجبر

ي أفريقيا. مليون نسمة 200أكبر من تشاد والنيجر. ويبلغ عدد سكانها 
عَرف بأنها أكبر دولة مكتظة بالسكان ف 

ُ
 ، وت

يا ب نت. قبل انتشار    -كانت تهيمن عليه وسائل اإلعالم القديمة، مثل المطبوعات واإلذاعة    -مشهد إعالمي متنوع  تتمتع نيجبر وتعرض بمستوى كببر عبر اإلنب 

ي )الجائحة،  
يا  AMBأشار نظام مقياس اإلعالم األفريف  لنيجبر النابضة    2019(  البالد "مليئة بمصادر األخبار، ويشمل ذلك صناعة الصحف  أن  بالحياة  إل 

ي البالد، وال س
نت. كما إن الراديو يحتل مكانة ضخمة ف   لتوسيع نطاق خدمات األخبار والمعلومات المقدمة عبر اإلنب 

ً
ي الشمال". ولكنها تسىع جاهدة

 يما ف 

ي مؤشر حرية الصحافة ا   180من أصل   120ال تخلو ممارسة الصحافة من التحديات ُرغم ذلك. احتلت البالد المرتبة ال   
لعالمية لمنظمة مراسلون بال حدود  ف 

(RSF  ي عام
ي العام السابق. 2021( ف 

ي احتلتها ف 
الن  ا لمراسلون بال حدود،    . وهذا أقل بخمسة مراتب من المرتبة السابقة 

ً
يا هي اآلن واحدة من  ووفق "نيجبر

ي غرب أفريقيا، الذين غالًبا ما للتجسس أو للهجوم أو لال 
ي أو حن  القتل". أخطر وأصعب البلدان للصحفيير  ف 

 عتقال بشكل تعسف 

يا  19-جائحة كوفيد ي نيجير
 
 واالستجابة لها ف

وس كوفيد بفبر إصابة  حالة  أول  يا  نيجبر اير    27بتاري    خ    19-سجلت  بتاري    خ    أعلنت  . 2020فبر البالد  مستوى  التام عىل  اإلغالق  حالة  مارس    30الحكومة 

مع تضمير  والية 2020 أسبوعير   لمدة  اإلغالق  هذا  تمديد  ثم جرى  وأوغون وأبوجا.  : الغوس  االتحاد وهي من  ثالث واليات  ي 
ف  بأثر  التنفيذ  كانو  ، وجرى 

ي 2020أبريل  27بتاري    خ 
ا ف 
ً
ي البالد انخفاض

غ عنها. . شهدت حالة اإلغالق ف 
َّ
 عدد الحاالت الجديدة الُمبل

ي  
ي أغسطس    تقرير ف 

ي أبدت قوة اإلرادة السياسية لحماية  2021صدر ف 
ية الن  ي أفريقيا بالحكومة النيجبر

، أشاد المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية ف 

 (. IHRالدولية )شعبها من خالل اعتمادها المباشر الستجابة حكومية كاملة تتفق وتوصيات اللوائح الصحية 

ا الحتواء انتشار    19-( المعنية بجائحة كوفيدPTFذكر التقرير أن "فرقة العمل الرئاسية )
ً
قد قادت بقوة الجهود الحكومية متعددة القطاعات والمنسقة جيد

ي استجابتنا،".  19-جائحة كوفيد
ا ف 
ً
 والحد من أثرها الذي أحدث فرق

ا ع
ً
ي مارس وباإلضافة إل ذلك، حصلت الدولة أيض

ىل اللقاحات من مصادر موثوقة لضمان توافرها لمواطنيها. وصلت لقاحات كوفاكس األول إل البالد ف 

ي كانت تهدف،  2021
 . 2022مليون شخص بحلول عام  200٪ من  70إل تطعيم  حسبما جرى اإلبالغ عنه،والن 

يا،  PSCّضح رئيس اللجنة التوجيهية الرئاسية ) ي نيجبر
،( ف  أن وصول لقاجي موديرنا ويانسن )جونسون آند جونسون(    19-بشأن جائحة كوفيد  بوس مصطف 

يا أكبر من   يير  لتحقيق مناعة القطيع ضد المرض. تلقت نيجبر ماليير  جرعة من لقاح موديرنا   4قد عزز جهود الحكومة لتطعيم المزيد من المواطنير  النيجبر

عت به حكومة الواليات المتحدة من خالل مؤس ي وبنك    117,600سة كوفاكس والذي تبر
جرعة من لقاح جونسون آند جونسون من خالل االتحاد األفريف 

 أفريكسيم باعتبارهما إمدادات أولية. 

عات المقدمة من    42.5تتوقع الدولة استخدام   ي والتبر
مليون جرعة إضافية من منتجات اللقاحات المختلفة، المقدمة من مؤسسة كوفاكس واالتحاد األفريف 

يد.  حكومة وط مختلفة لسلسلة التبر ي المرحلة الثانية من اللقاح مع وضع شر
 الواليات المتحدة وحكومة المملكة المتحدة ودول أخرى، ف 

يير  19-جائحة كوفيد  : كيف أثرت هذه الجائحة عىل الصحفيير  النيجير

 عىل االقتصاد والناس مع استمرار انتشارها.  19-ال تزال جائحة كوفيد
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ة لهذه الجائحة. وقد   اضطربت الصحافة بصورة مباشر

ت الكثبر من األشياء، حن  تحرير المواد   19-، إن جائحة كوفيدPlatform Africaقالت أديوال يوسف، محررة برنامج  ات: "تغبر قد أحدثت العديد من التغيبر

". وأشارت يوسف إل   ، وذكرت قائلة: "لقد أثر ذلك عىل اإلخبارية لنشر األخبار وتسويق الصحف الذي نقوم به قد تغبر ي فرضها التباعد االجتماعي
القيود الن 

نت.  ها حيث يجري اآلن نشر العديد منها عىل شبكة اإلنب   جمع األخبار" وكذلك عىل كيفية كتابة القصص ونشر

ا لقد  الصور.  والكثير من  أقل  وبالتالي نستخدم كلمات  نت  اإلني  النشر عىل شبكة  إل  نلجأ  اآلن  ها ألن "نحن  ننشر ي 
الت  المطبوعة  النسخ  نخفض عدد 

ائية".  19-جائحة كوفيد  قد أثرت عىل القدرة الشر

الط ي حواجز 
 
يعملون ف الذين  األمن  إذ لم يسمح لي رجال  ما  ل بسبب موقٍف  المي   إل  ي 

ي عودب 
 
لمرة واحدة ف تأخرت  "لقد  قائلة:  رق  وتذكرت يوسف 

،". بالتحرك حت  اضطررت إل االتصال بالُمحرر الذ ي
طة المنطقة الذي اتصل بدوره السلكًيا لإلفراج عت   ي اتصل بضابط شر

، إنه لم يتغبر الكثبر منذ انتشار الجائحة ب  ي . قالت المنتجة، ليندا أخيجنر ات أقل مأساوية بالنسبة للمذيعير  استثناء االحتياطات  ومع ذلك، قد تكون التغيبر

 المتخذة، مثل التباعد الجسدي وارتداء األقنعة. 

كة"  بإجراءات السالمة. يتنقل هؤالء الموظفير  الذين ال يملكون سياراتهم الخاصة إل منازلهم بواسطة حافالت الشر
ً
ي وفرتها   لقد أصبحنا أكير وعيا

الت 

 لهم. وهذا بهدف منع أولئك الذين ال يملكون سياراتهم الخاصة من استخدام وسائل النقل العام ". 

ي أدت إل فرض طرق جديدة لتغطية قضايا المحاكم. سلط كاتب المحكمة، بيب  فويو، 
ي الن 

ة للنظام القضان   الضوء عىل العمليات المتغبر

ي من مؤسسات إعالمية مختلفة إل المحاكم لتقديم التقارير، وليس فقط من محكمة واحدة.  19-"قبل انتشار جائحة كوفيد
، كنا نحن الصحفيير  نأب 

ي  
 
ف بيننا  فيما  األدوار  نتبادل  ت جائحة كوفيدكنا  انتشر عندما  لكن  المحاكم.  أصدرت  19-مختلف  إعالمًيا.  لها  تغطيتنا  المحاكم طريقة  ت جميع  ، غير

ي بمنع تجمع الحشود، ومن ثم، أصبح من الصعب الذهاب إل المحاكم لالستماع إل القضايا. لقد ت
 يقص 

ً
سبب ذلك  المحكمة الفيدرالية العليا توجيها

ي ع
ي تغيير الطريقة الت 

 
نت لقراءة أحكامهم". ف ي ذلك الوقت، حيث عقد القضاة الجلسات عي  اإلني 

 
 ملنا بها ف

.    19-للحد من انتشار جائحة كوفيد ي
ون  يد اإللكب  ل وتقديم الملفات عبر البر  

ِلب من الصحفيير  بعد ذلك العمل من المب 
ُ
ي غرف األخبار، ذكر، فويو، إنه ط

ف 

وس كوفيد ا ومصدًرا للضغوط.  19-وذكر أن الخوف من اإلصابة بفبر
ً
 عند الخروج للعمل كان مرهق

وس كوفيد صاب بفير
ُ
ي العيش مع الخوف من أن أ

 
ة كانت تتلخص ف ي طوال هذه الفي 

ال: "تجربت 
ا
ي أي وقت". 19-أوضح قائ

 
 ف

 
ً
وفق الزمالء.  بير   فقط  ليس  الصحافة،  ممارسة  ي 

ف  ي حدثت 
الن  ات  التغيبر ي 

ف   
ً
رئيسيا  

ً
عامال الجسدي  التفاعل  ي  كان ضعف 

الن  الصحفيات  إحدى  لما ذكره  ا 

ي 
امج الن  : " قامت بعض البر

ً
ا لعروضهم البدنية". ذكرت الصحفية قائًل

ً
 تتطلب  طلبت عدم ذكر اسمها، "لم تعد بعض الجهات أو المكاتب تستقبل ضيوف

وس. وأضافت والتخو   19-حضوًرا بصفة شخصية بتغبر هذه العروض بشدة نظًرا العتبارات التباعد الخاصة بجائحة كوفيد ف العام من اإلصابة بهذا الفبر

ي صحفية". وتحدثت  
ي بصفن  الفعاليات. وهذا يؤثر عىل قاعدة جهات االتصال الخاصة نر ي 

التواصل ف  التفاعالت الجسدية وفرص  : "انخفضت 
ً
هذه  قائلة

ا 
ً
 الصحفية أيض

ا. 
ً
 عن انخفاض فرص السفر خارج البالد لحضور الفعاليات الدولية أيض

هناك اعتبارات كافية من المنظمات والمحررين؛ وما زالوا يطلبون من المراسلير  الذهاب إلجراء مقابالت تتطلب الحضور بصفة شخصية،  "لم تكن  

جرى عي  برنامج زووم غالًبا ما تكون غير قابلة للتقديم وسهلة البث". 
ُ
ي ت
 وألن جودة المقابالت الت 

 الخاتمة 

ية بش  بطرق قللت من حالة االضطراب. ولكنها ما زالت متأثرة بشدة.    19-عة للتغيبر المطلوب الذي أحدثه جائحة كوفيداستجابت وسائل اإلعالم النيجبر

ي إيرادات  فعىل الرغم من التأثبر عىل استدامة وسائل اإلعالم والقيود المفروضة عىل المقابالت الشخصية والسفر، فسيستمر تأثر القطاع بالخسائر ا
ي تقع ف 

لن 

ل. اإلعالنات و   التأثبر المستمر عىل االقتصاد. يواصل بعض الصحفيير  العمل من المب  
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 السنغال

 

 

 وسائل اإلعالم تتأثر بغضب الجمهور

ي موىس 
 بقلم ميلين 

 

 صناعة اإلعالم وحرية وسائل اإلعالم 

"بوابة   باسم  أفريقيا، وهي معروفة عىل نطاق واسع  أقض غرب  ي 
ف  السنغال  أكبر من تقع  السنغال، ويعيش  ي 

ف  الرسمية  اللغة  الفرنسية هي  اللغة  أفريقيا". 

 نصف السنغاليير  خارج المدن. 

( يطانية  البر اإلذاعة  لهيئة  ا 
ً
شي وفق ي  ب  ي  إن  ب  وتقول  منطقتها.  ي 

ف  والمتنوعة  المقيدة  غبر  اإلعالمية  المشاهد   
أكبر من  بواحد   

ً
عادة تفتخر  السنغال  (، كانت 

ي البالد. فهناك ما يقرب من  المحطات اإلذاعية ا
ت ف   صحيفة يومية، يملك معظمها القطاع الخاص.  20لتجارية والمجتمعية قد انتشر

ا إن االنتهاكات ضد    مراسلون بال حدودتقول منظمة  
ً
إن للسنغال مشهد إعالمي متنوع ومتعدد، وأن دستور البالد يضمن حرية وسائل اإلعالم. وتقول أيض

نادرة   العديد من وسائل المراسلير  كانت  ي 
ف  العاملير   الحدود، وأن  تبدو خارج  الموضوعات  أن بعض  المنظمة  تقول  ة. ومع ذلك،  األخبر السنوات  ي 

ف  نسبًيا 

ال    المرتبة  السنغال  الفساد. تحتل  هيب بسبب تقاريرهم عن  للب  لعام    180من    49اإلعالم قد تعرضوا  العالمية  ي مؤشر حرية الصحافة 
أقل  2021ف  . وهذا 

ي عام  47بتير  من المرتبة السابقة ال  بمرت
 . 2020ف 

 واالستجابة لها  19-جائحة كوفيد

وس كوفيد بفبر مصابة  حالة  أول  عن  السنغال  القارة  2020مارس    2بتاري    خ    19-أبلغت  ي 
ف  وس  الفبر ظهور  عن  تعلن  ي 

الن  الرابعة  الدولة  بذلك  لتصبح   ،

يا. لقط حظيت السنغ ي  األفريقية، بعد الجزائر ومض ونيجبر
ي البالد ف 

وس كورونا. مع ارتفاع الموجة الثانية من اإلصابات ف  ي احتواء فبر
ال اإلشادة لجهودها ف 

. 2021عام  ي المستشف 
ي عدد المرض  الذين يحتاجون إل رعاية حرجة ف 

 ، كثفت اإلجراءات لالستجابة للزيادة المتوقعة ف 

وفيسور داي كا حدد   لية المناسبة  19-بجائحة كوفيد  ، عضو فرقة العمل السنغالية المعنيةالبر ي البالد. وشملت هذه التداببر الرعاية المب  
، التداببر المتخذة ف 

وع استجابة السنغال لجائحة كوفيد  البنك الدولي وحمالت التثقيف. تلقت السنغال مساعدة مالية من   ي شكل مشر
مليون    20. وجرى تخصيص حوالي  19-ف 

 دوالر أمريىكي لهذه المبادرة. 

ا 
ً
ز لوفق وس كوفيد 1800إصابة و 76,000، جرى اإلبالغ عن أكبر من رويب  ي البالد بحلول يناير  19-حالة وفاة بفبر

. كانت السنغال  2022منذ بداية الجائحة ف 

،    19-جرعة من لقاحات كوفيد  2,300,000قد وزعت أكبر من    جرعتير 
ضنا أن كل شخص يحتاج إل جرعتير  ويتلف  فإن هذا بحلول ذلك الوقت. إذا افب 

 عن 
ً
ي أنه قد يجري تطعيم ما يزيد قليال

 ٪ من سكان البالد. 7يعن 

 عىل الصحفيير  19-أثر جائحة كوفيد

ي العديد من البلدان األخرى حول العالم، أدت جائحة كوفيد 
ي السنغال. وقد أدى ذلك إل زيادة الضغط عىل   19-كما هو الحال ف 

إل زيادة األخبار المزيفة ف 

ي يوليو  الصحفيير  لمنع ع
نت    مؤسسة فريدريش ناومان للحرية، عقدت  2020دم الدقة وتقديم أخبار موثوقة وجديرة بالثقة. ف  ي السنغال ندوة عبر اإلنب 

ف 

ها والحاجة إل مصادر موثوقة للمعلومات.   لمناقشة ظاهرة األخبار المزيفة وتأثبر

وس ك ي عملوا بها بعد ظهور فبر
ي إذاعة السنغال، إنه كان عىل الصحفيير  مراجعة الطريقة الن 

ي بداية  قال آرونا ضيوف، رئيس تحرير مجلة التعليم ف 
ورونا. "ف 

ال عملانتشار  وقت  تحدث  ي 
الن  التجمعات  لتفادي  تتناوب  أن  الفرق  عىل  العمال. كان  بير   العمل  لتناوب  نظاًما  التحرير  فريق   

ّ
أعد السنغال،  ي 

ف  ية  جائحة 

 التحرير. 

ف لمقابلة  ي 
يأن  كة  الشر طبيب  ما كان  "غالًبا   :

ً
قائًل ذكر  الجائحة. كما  ة  فب  طوال  داعمة  اإلعالمية كانت  مؤسسته  إن  "ضيوف"  يعتقد يقول  التحرير".  رق 

وس كوفيد .  19-"ضيوف" أن فبر ي
ي تعزيز االنتماء الوطن 

 قد لعب دوًرا ف 
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ي داكار عاصمة البالد، إن جائحة كوفيد
ي إذاعة غرب أفريقيا الديمقراطية ف 

ي ف 
ة. "جرى    19-قال إيموه إيديت، الصحف  ته عىل التكيف مع الظروف المتغبر أجبر

ي الميدان. وكان من  
ي بأحدث  تعليق السفر ف 

الصعب الحصول عىل المصادر ألن المقابالت الفردية لم تكن ممكنة. نفذت مهامي عن ُبعد أكبر وطورت معرفن 

 التقنيات ألجعل العمل أكبر سالسة وسهولة. لقد أنفقت شخصًيا ثروة عىل معدات الحماية منذ بداية انتشار الجائحة". 

 
ً
ا. وذكر أيض

ً
ي المزيد من الموارد الكتساب المعرفة بالتكنولوجيا للعمل بفعالية عن ُبعد.  يقول إن صاحب العمل كان يدعمه أيض

: "لقد خصصت منظمن 
ً
ا قائًل

ا 
ً
أيض الجائحة  المنظمة خالل  . كما قدمت  التأمير  الكفاية، مع توفر  ي وقت مبكر بما فيه 

بضع جلسات    لقد حاولت الحفاظ عىل سداد مرتباتنا بالكامل وف 

وس".  19-باتجاهات جائحة كوفيد إلبقاء الجميع عىل اطالع   وتطور الفبر

ي يقدمونها أثناء الجائحة. "نحن حريصون للغاية من هذه الناحية،
ونتأكد دائًما من إجراء    أخبر إيديت الباحثير  أنه وزمالؤه كانوا يتأكدوا من دقة التقارير الن 

الجا ما هذه  السكان  من  الكثبر  يعرف  لم   . الخبر نشر  قبل  المناسب  من  التحقق  العديد  أعددنا  لقد  المعلومات.  أنواع  لجميع  أصبحوا عرضة  وبالتالي  ئحة، 

ي يجري بثها من خالل محطات اإلذاعة المجتمعية والمدينة". 
 الرسائل التعليمية بأكبر من خمس لغات رئيسية عبر غرب أفريقيا، والن 

 عىل حرية وسائل اإلعالم 19-تأثير جائحة كوفيد

كات اإلعالمية   ي أغسطس  تتحمل الشر
ي بعض األحيان المسؤولية األكبر عن إحباط الجمهور. ف 

عن العديد من الحوادث المقلقة   19المادة  ، أبلغت  2020ف 

يكو لهجوم بتاري    خ   ي تنطوي عىل االعتداءات والهجمات عىل وسائل اإلعالم. تعرض مكتب صحيفة لبر 
من ِقبل بعض المجرمير  الذين    2020أغسطس    3الن 

بعض   ا 
ً
أيض ىسي دمروا  أبابكر  سيدي  أن  فيه  جاء   

ً
مقاال الصحيفة  ت  نشر أن  بعد  الحادث  وقع  وقد  الطباعة.  لحزب  معدات  ي 

الدين  الزعيم   ،

Mouchtarchidinesوس كوفيد  . ُيعتقد أن المهاجمير  كانوا غاضبير  من نشر هذه المعلومات. 19-، قد ثبتت إصابته بفبر

ا  
ً
ي إحدى الحوادث أن المتظاهرين دمروا  19-عالميير  وممتلكاتهم منذ بداية انتشار جائحة كوفيدكان هذا هو الهجوم الرابع ضد اإل   ،19للمادة  وفق

ِكَر ف 
ُ
. وذ

ي التابعة  
ي مدينة مباكي   Radio Futurs Mediasلراديو  المبان 

ي حالة أخرى، تعرض    ف 
ي فرضتها الحكومة. وف 

أثناء احتجاجهم عىل حظر التجول والقيود الن 

ي مدينة توبا. 
طة أثناء عملهم ف   بعض المواطنير  وصحفيير  العتداء من الشر

ي يناير  
ي قا  مراسلون بال حدود ، أصدرت منظمة  2021ف 

ا حثت فيه السنغال عىل تعديل ما أسمته "األحكام الصارمة" ف 
ً
نون الصحافة الجديد، الذي جرى  بيان

ا، بعد ثالث سنوات من اعتماده. نصَّ قانون الصحافة بشكل أساىسي عىل عقوبات تصل إل السجن لمدة عامير  بتهمة القذ
ً
ف والسجن  توقيعه ليصبح قانون

 عامة". من شأنها "المساس باآلداب العامة" أو "تشويه سمعة المؤسسات اللمدة ثالث سنوات لنشر أخبار كاذبة، 

ا 
ً
أن ُيحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إل  لمراسلون بال حدود   وفق ة الصحفية  الذين ليس لديهم سبع سنوات عىل األقل من الخبر ، يمكن لُمحرري األخبار 

 من القانون الجديد.  194عام، بموجب المادة 

عد 
ُ
فَرض مثل هذه العقوبات، ولكن مع ذلك، وي

ُ
ي بلد قد يطمح إل أن يكون  "لحسن الحظ، من النادر أن ت

 
ي    ع الجديد مفارقة تاريخية ف ي التشر

 
وجودها ف

المعلوما فيه  تفشت  ي عض 
 
"ف  :

ا
قائًل أفريقيا،  غرب  ي 

 
ف بال حدود  مراسلون  مكتب  مدير  ديان،  ي 

أساب  ذكر  الصحافة.  من حيث حرية  إقليمية  ت  قوة 

ي تقديم تقارير موثوقة وعالية الجودة". المضللة، نطلب من السلطات تعديل القانون لحماية أولئك الذين تتمث
 
 ل مهمتهم ف

مايو   ي 
ف  الصحافة  لحرية  العالمي  اليوم  ي 

ف  السنغاليون،  الصحفيون  ام  2021نظم  االحب  من  بمزيد  فيها  وطالبوا  االتصاالت.  وزارة  خارج  ضخمة  ة  مسبر  ،

بيان   وبحسب  نيوز لمهنتهم.  الحكأفريكا  البالد  ي 
ف  بالحقوق  تنادي  جماعات  اتهمت  واجهوا  ،  إنهم  الصحفيون  يقول   . المراسلير  عىل  الخناق  بتضييق  ومة 

هيب والمضايقات، خاصة أثناء تغطيتهم االحتجاجات  ايدة من الب   واالضطرابات. مستويات مب  

ة. فباإلضافة إل عدم استقرار عمل الصحفيير   ي اآلونة األخير
 
السنغالية لخطر عىل اإلطالق مثلما حدث ف ، يضطر بعضهم  ربما لم تتعرض الصحافة 

البال  ي 
 
ف التعبير  حرية  مبدأ  ضد  واالنتهاكات  العنف  ممارسات  ازدادت  ة،  األخير السنوات  ي 

 
وف االنتهاكات.  أنواع  جميع  مع  التعامل  إل  وكانت  اآلن  د. 

ي سامبو، أنه جرى
السنغال، واهاب  ي 

 
أفاد مراسل أفريكا نيوز ف  للهجمات. 

ً
كات الصحفية والمؤسسات اإلعالمية هدفا البث للقنوات   الشر قطع إشارات 

 التلفزيونية. 

 الخاتمة 

ي دستورها لضمان حرية الصحافة. ومع ذل 
ة ف  ي أفريقيا، وقد خطت خطوات كببر

ك، ال تزال هناك تعتبر السنغال واحدة من أكبر الدول الديمقراطية استقراًرا ف 

ة عىل   ي يرتكبها  مخاوف بشأن حرية الصحافة، وال سيما بالنظر إل الهجمات األخبر
ي عدم تجريم المخالفات الن 

دور اإلعالم. فشل قانون الصحافة الجديد ف 

ي السنغال إل حد ما،   19-اإلعالميون وقد يؤدي إل الرقابة الذاتية وحن  إغالق دور اإلعالم. عىل الرغم من أن جائحة كوفيد
قد أثرت عىل صناعة اإلعالم ف 

ي أثارتها وسائ
ات  19-ل اإلعالم كانت قبل انتشار جائحة كوفيدفإن العديد من المخاوف الن  ي السنوات القادمة، ما لم تدخل بعض التغيبر

، وستظل كذلك ف 

ا للصحفيير  أثناء الجائ  ً ي السنغال قد قدمت دعًما كببر
 حة. حبر  التنفيذ. ومما يثبر االرتياح أن نالحظ مع ذلك أن العديد من دور اإلعالم ف 
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 اجنوب أفريقي

 

 

 آثار الجائحة عىل الصحفيير  وعائالتهم

 بقلم إينا سكوسانا 

 

ي جنوب أفريقيا
 
 صناعة اإلعالم وحرية وسائل اإلعالم ف

اإلدارة، سوء  من  البالد  ي 
ف  الحكومية  اإلذاعة  عانت  لقد   . ي

الماض  العقد  ة خالل  تحديات خطبر واجه  راسخ  إعالمي  بقطاع  أفريقيا  جنوب  وتعرضت    تتمتع 

ي غرفة األخبار. 
 خزائنها للنهب، كما تسود قلة المصداقية ف 

زال العديد من دور  كافحت وسائل اإلعالم المملوكة للقطاع الخاص للبقاء عىل قيد الحياة مع ابتعاد عائدات اإلعالنات عن منافذ المطبوعات التقليدية. ال ت

. ومع ذ ي كيفية تحقيق الدخل من المحتوى الرقمي
ي المنافذ الصحفية الممولة من الجهات المانحة وانتشار  اإلعالم تبحث ف 

لك، فقد شهدت البالد زيادة ف 

 المحطات اإلذاعية المجتمعية. 

انتشار جائحة كوفيد قبل  ة حن   بأعداد كببر اجع 
تب  السائدة  األخبار  ت    -19-وكانت غرف  أثبر ة،  األخبر اآلونة  ي 

وف  الجائحة.  بسبب  تفاقم  الذي  الوضع  وهو 

ي عام  مخاوف بشأن  
ي البالد. ف 

  31لتحتل المرتبة ال     -  مؤشر حرية الصحافة العالمية، تراجعت البالد بمرتبة واحدة عىل  2021التهديدات ضد حرية اإلعالم ف 

 دولة.  180من أصل 

ي جنوب أفريقيا 19-جائحة كوفيد
 
 واالستجابة لها ف

وس كوفيد ي جنوب افريقيا بتاري    خ    19-جرى اإلبالغ عن أول حالة إصابة بفبر
يل رامافوزا حالة  2020مارس    5ف  . وبحلول نهاية ذلك الشهر، أعلن الرئيس سبر

ي العالم مع أوامر صا  21اإلغالق التام لمدة  
وس. وكانت هذه واحدة من أصعب عمليات اإلغالق التام ف  ل عىل يوًما للحد من انتشار الفبر ي المب  

رمة للبقاء ف 

 .  الجميع باستثناء العمال األساسيير 

و  السجائر  القيود حظر  للهجوم. وشملت هذه  اإلغالق  قيود  بعض  تعرضت  ما  ولكن شعان   ، ي
استباف  أمر  للحكومة  األول  االستجابة  عتبر 

ُ
ت مبيعات  كانت 

 الكحول. 

يونيو   اإلع2020بحلول  الُمبلغ عنها عىل وسائل  اآلثار  إفريقيا شديدة. ، كانت  ي جنوب 
ف  )  أفاد   الم  أفريقيا  ي جنوب 

ف  ي 
الوطن  الُمحررين  أن  SANEFمنتدى   )

نطاق عىل  الموظفير   وتشي    ح  المطبوعة  المنشورات  وإغالق  الوظائف  فقدان  بسبب  اإلعالم  وسائل  مدمر عىل  أثر  لها  التام كان  اإلغالق  واسع.    عمليات 

ي جنوب  
ي ف 
الوطن  الُمحررين   ما يصل إل  واستشهد منتدى 

َ
ِقد
ُ
ف اثنير  من جهات نشر المجالت، حيث  المستقلة   400أفريقيا بإغالق  النشر  ي دور 

وظيفة ف 

ي رواتبهم بنسبة أقل تصل إل 
ى إل تلف  ي دور اإلعالم الكبر

ة، بينما اضطر العاملون ف  ت عمليات تشي    ح مؤقتة للعمال عىل نطاق واسع. 45الصغبر
َ
بق
ُ
٪. كما ط

 ٪. 100٪ إل 40لمجتمعية عىل الرغم من األعداد القليلة بها. تفاوتت معدالت انخفاض اإلعالنات من وتأثرت اإلذاعات ا

وس كوفيد ا مستويات القيود المفروضة. بحلول نوفمبر    19-ومع زيادة حاالت اإلصابة بفبر
ً
ي حالة اإلغالق التام 2021وانخفاضها، تزداد أيض

، كانت البالد ف 

 يوم.   500ألكبر من 

عد ج
ُ
ي القارة. بحلول نوفمبر  ت

ي أبلغت عن حاالت اإلصابة والوفيات ف 
اكمي لحاالت كوفيد،  2021نوب أفريقيا واحدة من أعىل الدول الن    19-كان العدد الب 

در إجمالي الوفيات المسجلة بنحو أقل بقليل من ثالثة ماليير  
ُ
. عىل الرغم من أن العلماء يعتقدون أن هذا الرقم أقل من   - 94,500. وق  العدد الفعىلي

يناير   ي 
لقاحات كوفيد 2021ف  أفريقيا عىل  األمر بضمان حصول جنوب  تعلق  عندما  تقاعسها  بسبب  النتقادات  الحكومة  تعرضت  تطويرها.    19-،  بمجرد 

ق المتحدة  المتحدة والمملكة  الواليات  مثل  اللقاح، كانت دول  اء  اتيجيتها لشر إسب  الحكومة عن  فيه  أعلنت  الذي  الوقت  ي طرح وبحلول 
ف  بالفعل  بدأت  د 

ي طرح لقاحات كوفيد
اير    19-اللقاح. بدأت جنوب أفريقيا ف  ي فبر

، تلف   2021ف  ي جنوب أفريقيا جرعة واحدة  41. وبحلول منتصف نوفمبر
٪ من البالغير  ف 

 ٪ منهم بالكامل. 35، وجرى تطعيم 19-عىل األقل من لقاح كوفيد
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ل والعمل غير وا  
 ضحة كانت الخطوط الفاصلة بير  المي 

ك جائحة كوفيد ا هائلة.  19-لم تب 
ً
ا ضغوط

ً
وس. وواجه الصحفيون أيض ا غبر مصاب بالفبر

ً
 أحد

ي 
 
ا إعالمًيا الساعة الثامنة مساًءا. قالت سارة إيفانز، الصحفية المقيمة ف

ً
ب من الجنون. وكان وزير الصحة يقدم موجز ج  "لقد كان األمر ض   جوهانسي 

ي جميع األوقات."  بجنوب أفريقيا: "ال يمكنك أن تعرف
 
ي معلومات جديدة ف

ا ما الذي سيحدث". "كانت تأب 
ً
 أبد

وس كوفيد ي    19-عندما هجم فبر
 ف 
ً
 صحفية

ً
ي أنها قد News24عىل جنوب أفريقيا ألول مرة، كانت إيفانز محققة

ل تعن  ي المب  
. كانت أوامر الرئيس لإلقامة ف 

ي جنوب أفريقيا، إل التخىلي 
ل.  اضطرت، مثل العديد من مواطن  ي العمل من المب  

ي المكتب والبدء ف 
 عن الحياة ف 

ل غبر واضحة.   
 ولكن جاء هذا بثمن باهظ. أصبحت الخطوط الفاصلة بير  ساعات العمل ووقت المب 

ا. أعتقد أن هذه كانت ماهية قصة )كوفيد ً : "لذا فأنت تحت الطلب كثير
ا
 (. كان الجميع يفعل ذلك."19-ذكرت قائلة

ي إغالق المدارس، وكان    -كان العمل عىل مدار الساعة صعًبا. وكان األمر غبر مستدام بكل بساطة بالنسبة إليفانز  
وجة. كان اإلغالق التام يعن  وهي أم غبر مب  

 .  عليها تغطية األخبار العاجلة مع طفل صغبر

اإلبالغ عن جا  وكان   . أكي  يوم عمىلي بشكل  تنظيم  أن  إل  أحتاج  أًما،  ي 
ما    19-ئحة كوفيد"بصفت  إل حد  يشبه  الوقت  ي ذلك 

 
بشأنها ف التقارير  وتقديم 

ا بالنسبة لي التكيف مع هذا األمر". 
ً
 موسم االنتخابات، ولكن كل يوم. كان من الصعب حق

ي عام  
جهون بعض التحديات المالية  ، انضمت هي إل أحد المنافذ اإلعالمية الرقمية الصغرى. ولسوء الحظ، اضطرت إل مغادرة المنظمة ألنهم "يوا2021ف 

 بسبب الجائحة". 

ي يوفرها لها ذلك العمل المستقل. 
 تعمل بصورة مستقلة منذ عدة أشهر وتتمتع بالمرونة الن 

 تطلعات وآمال خائبة 

ي سلسلة من المنشورات المحلية. لم تكن حياته المهنية رحلة سهلة  
 له مقالة ف 

َ نشر
ُ
ُ محنك ت ي

أن  -رايوت هالتشوايا، صحف  ي مجال السياسة.  حن  
ه عمل ف 

ها عىل موقع فيبسوك لصالح مدونة النشر الخاصة به ع نت  لكن الصحافة وجهة قلبه. عندما ال يعمل هالتشوايا لدى أي جهة، يكتب األخبار وينشر بر اإلنب 

(RioJab media .) 

ي بداية انتشار الجائحة، بدأ الرجل البالغ من العمر 
ة. عاًما ما كان يأمل أن يكون  56ف   وظيفته األخبر

جائحة كوفيد "قبل   :
ا
قائًل المجتمع  19-ذكر هالتشوايا  إذاعة  لمحطة  ا 

ً
إخباري  

ا
مراسًل ي 

بصفت  الوظيفة  هذه  عىل  النهاية، .  Vision FM، حصلت  ي 
 
ف

الذي   المكان  أقول لنفسي أن هذا هو  بالفعل، كنت  ا 
ً
وباعتباري شخًصا ُمسن سأتقاعد فيه. لكن هذا لم يحدث ترقّيت حت  أصبحت مدير األخبار... 

 ". 19-بسبب جائحة كوفيد

ي من المال لدفع راتبه. وصار بال شبكة أمان مثل العديد من الصحفيير  اآلخرين.  ادر هالتشوايا غ
 محطة الراديو بسبب عدم وجود ما يكف 

ي المناطق الريفية النائية. 
لكن هذا لم يمنعه من تقديم التقارير واإلبالغ   لكن هذا لم يمنعه من تقديم التقارير واإلبالغ وتبادل المعلومات مع المجتمعات ف 

ي المناطق الريفية النائية. وت
 بادل المعلومات مع المجتمعات ف 

 الخاتمة 

ي وانتهت الوظائف. وكانت اآلثار أسوأ بالنسبة للبعض من البعض  19-كان لجائحة كوفيد 
ي جنوب أفريقيا. انهار االستقرار الوظيف 

آثار مدمرة عىل الصحفيير  ف 

 اآلخر. 
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 تونس 

 

 

 الديمقراطية وحرية وسائل اإلعالم 19-كوفيدتهدد جائحة  

ي موىس 
 بقلم ميلين 

 

ي تونس 
 
 صناعة اإلعالم وحرية وسائل اإلعالم ف

ق  ، والبحر األبيض المتوسط من الشر ي
ف  ي أقض شمال أفريقيا. تحدها الجزائر من الغرب، وليبيا من الجنوب الشر

 والشمال. تونس هي الدولة الواقعة ف 

ا لما ذكرته موسوعة  
ً
ي تونس جمهورية مجلس    11.867.000، يقدر عدد سكانها بحوالي  بريتانيكا تونس هي عاصمة الجمهورية التونسية. وفق

نسمة. يوجد ف 

ا تستخدم  واسع، كما  نطاق  عىل  ا 
ً
أيض الفرنسية  تستخدم  للبالد.  الرسمية  اللغة  هي  العربية  واللغة  الشعب.  نواب  مجلس  وهو  واحد  يىعي 

ية  تشر إلنجلبر 

 واإليطالية ولكن بدرجة أقل. 

ت عام   شر
ُ
٪(.  61.2أن معظم المواطنير  التونسيير  يصلون إل أخبارهم اليومية من خالل التلفزيون )  Statistaموقع ستاتيستا  عىل    2020وجدت دراسة ن

لألخبار   باعتبارها مصدًرا  االجتماعي  التواصل  نسبة وسائل  اإلذاعة  41.9بلغت  بلغت  بينما  المطبوعة  ٪27.1،  الصحف  وبلغت  فقط. وتضمنت  ٪3،   ٪

ة ما بير  
ي الفب 

اير و  24الدراسة االستقصائية، الُمنفذة ف   مشارك.  1200، 2020مارس  18فبر

ى    29محطة تلفزيونية و  26، توجد  Press Referenceوبحسب ما ذكرته بريس ريفرنس   ي تونس. وهناك العديد من الصحف اليومية الكبر
محطة إذاعية ف 

ة للدولة أو المملوكة للقطاع الخاص ولكنها موالية للحكومة بصورة علنية.  ي تونس، المملوكة مباشر
 ف 

ي مؤشر حرية الصحافة العالمية لعام    73احتلت تونس المرتبة ال   
ي المرتبة ال   2021ف 

ي عام    72، بعدما كانت ف 
إن    مراسلون بال حدود . تقول منظمة  2020ف 

اليمير   تيار  لوسائل    السياسيير  من  العام  المناخ  أن   
ً
، مضيفة

ً
الصحافة عالنية الصحفيير  والمدافعير  عن حرية  استهداف  ي 

ف  اآلن  بعد  ددوا  يب  المتطرف ال 

ا. 
ً
 اإلعالم أصبح سيئ

 واالستجابة لها  19-جائحة كوفيد

وس كوفيد أعلن وزير الصحة ثبوت إصابة مواطن تونسي    ،وكالة األناضول. وبحسب ما ذكرته  2020مارس    2بتاري    خ    19-سجلت تونس أول حالة إصابة بفبر

وس بعد عودته من إيطاليا.   بالفبر

ا لمؤسسة  
ً
ا تاًما بسبب جائحة كوفيد فريدوم هاوسووفق

ً
ي مارس    19-، فرضت الحكومة التونسية إغالق

. وفرض الجيش ذلك ولكن بصورة جزئية.  2020ف 

القيود بحلول ية. تخففت  التجمعات الجماهبر الدولة  أكتوبر، حيث  2020يونيو    كما حظرت  ي 
التجول والقيود عىل السفر ف  عيد فرض حظر 

ُ
أ . ومع ذلك، 

ي االرتفاع. 
وس كورونا ف   بدأت أعداد اإلصابات بفبر

يوليو   ي 
ف  وس كورونا  بفبر اإلصابة  أكبر موجة من حاالت  تونس  الصحية. الحظ  2021شهدت  الرعاية  نظام  انهيار  إل  أدى  مما  لمكافح ،  ي 

األفريف  ة  المركز 

ي تفاقمت بسبب    األمراض والوقاية منها 
أن االضطرابات المدنية تفاقمت منذ بداية انتشار الجائحة. وارتبط ذلك إل حد كببر بارتفاع معدالت البطالة، والن 

، قيس سعيد، يطالب 19-القيود المفروضة بشأن جائحة كوفيد ي ال بصالحيات تنفيذية موسعة. األمر الذي جعل الرئيس التونسي
 شهر نفسه. ف 

ظهر سجالت  
ُ
ألف حالة إصابة مؤكدة    730، سجلت تونس أكبر من  2022ألول مرة، وحن  يناير    19-أنه منذ ظهور جائحة كوفيد  منظمة الصحة العالميةت

وس كوفيد   ألف حالة وفاة.  25، مع أكبر من  19-بفبر

ا لما ذكرته    13,000جرى توزي    ع أكبر من  
ً
ز جرعة لقاح. وفق ، فإن تونس قد لقحت بالفعل  رويب   جرعتير 

اض أن كل شخص يحتاج إل جرعتير  ويتلف  ، بافب 

ها   استقصائية نشر األمراض والوقاية منها أكبر من نصف سكانها. وجدت دراسة  لمكافحة  ي 
األفريف  إم  المركز  ة مشاركير   تسعة من كل عشر ا حصلوا عىل أن 

 اللقاح أو من المحتمل أن يحصلوا عىل اللقاح. 

 عىل الصحافة 19-أثر جائحة كوفيد
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سابوورت   ميديا  ناسيونال  انب  يقول International Media Supportذكرت  مثلما  تونس  ي 
ف  ت  انتشر قد  الكاذبة  األخبار  أن  ربحية،  غبر  منظمة  وهي   ،

وس كوفيدالجميع. وتقول إن وسائل اإلعالم الرئيسية   ويد المواطنير  التونسيير  بتدفق ثابت من المعلومات حول فبر  
ي كثبر من  19-سارعت لب 

، وضحوا ف 

ا إل منصات األخب
ً
ي سبيل تحقيق الشعة وحركة البيانات الرقمية. وترتب عىل ذلك ظهور أخبار مزيفة تشق طريقها أحيان

 ار. األحيان بالدقة ف 

اإل  والمنصة  المستقلة  المدونة  التونسية  ارتقت  األخبار   نواةعالمية  لفضح  وقتهم  من  الكثبر  بها  العاملير   الصحفيون  التحدي، حيث خصص  مستوى  إل 

 . 19-والمعلومات الكاذبة حول جائحة كوفيد

نت. عندما نكتشف األخب  بأكي  قدر من االهتمام عي  اإلني 
ي تسبب الضجيج األكي  وتحط 

 تحديد األخبار الكاذبة الت 
ا
ي لها تأثير عىل  "نحاول أوال

ار الت 

ي وسائل اإلعالم الرئيسية، نحاول التصدي لها من خالل الرجوع إل القوانير  والمصادر الرسمية والجهات الرقابية وإجراء  
 
مقابالت مع  الناس وتظهر ف

اء الرئيسيير  عىل أرض الواقع، قبل تقديم الحقائق إل الجمهور،" ّضح ب ذلك سامي بن غربية، أحد مؤسسي جمعية  الجهات الفاعلة والمشغلير  والخي 

 International Media Support. نواة، لمنظمة

ي تبادل المعلومات. أنشأت المادة    19-كما وفرت جائحة كوفيد
ي تونس ألن يلعبوا دوًرا ف 

بية والتعليم    19فرصة للشباب ف  اكة مع وزارة الب  ي تعمل بالشر
الن 

ي  
لتAhki free la Tele، قناة  2018التونسية ف  ي مبادرة 

عت ف  نت مرتبطة بمنصة تفاعلية. وشر الثقافة اإلعالمية عن  ، وهي قناة تلفزيونية عىل اإلنب  عزيز 

اوح أعمارهم بير   
ي تعزيز حرية التعببر باعتبارها    18و  12طريق مشاركة الشباب التونسي الذين تب 

سنة. أرادت القناة تسليط الضوء عىل دور وسائل اإلعالم ف 

ا أساسًيا من حقوق اإلنسان. 
ً
 حق

أن جائحة كوفيد اإلعالم  19-يبدو  أثرت عىل بعض وسائل  ا  قد  ي عدم  من 
ف  المقابالت، والذي رغب  ي 

ف  الذين شاركوا  الصحفيير   أحد  المالية. ذكر  لناحية 

الدين بورزق من كلية   للباحث/ ضياء  الجائحة، وفقد  fraycollegeالكشف عن هويته،  المعتاد بمجرد ظهور  المرتب بصورة متأخرة عن  ي 
ي تلف 

إنه بدأ ف   ،

ي النهاية. واضطر إل البحث عن مصدر بد
 يل للدخل. وظيفته ف 

 عىل حرية وسائل اإلعالم 19-تأثير جائحة كوفيد

مؤسسة   هاوسقدمت  عام    فريدوم  ي 
ف  حدثت  تطورات  عدة  تذكر    2021تفاصيل  اإلعالم. كما  وسائل  حرية  أثرها عىل  امتد  ي 

والن  بالجائحة،  يتعلق  فيما 

ي أبريل عام  
ح  ، أصدر وزير الصحة التونسي أمًرا هدد بفرض عقوب2021المؤسسة أنه ف  ي الصحة الذين يدلون بتضيحات غبر ُمضَّ

ات عىل األطباء والعاملير  ف 

جائحة كوفيد حول  يناير    19-بها  ي 
وف  اإلعالم.  من 2021لوسائل  المئات  اعتقال  وجرى  التونسية.  للثورة  ة  العاشر الذكرى  ي 

ف  االحتجاجات  اندلعت   ،

الجس واالعتداء  للمضايقة  النشطاء  من  العديد  وتعرض  وتقول  المتظاهرين،  االحتجاجات.  حول  االجتماعي  التواصل  وسائل  عىل  منشوراتهم  بسبب  دي 

ا. واستشهدت المنظمة بحالة واحدة حيث تعرض    منظمة فريدوم هاوس
ً
نت ازدادت أيض ون عىل اإلنب  إن االعتداءات الجسدية عىل الصحفيير  الذين ينشر

وس كوفيد ي وجهه بسبب تغطيته لفبر
ي للكم ف 

 . 19-صحف 

ي 
ي  2020 مارس  وقبل ذلك ف 

ي عن قلقها ف 
 من أربعير  مجموعة من منظمات المجتمع المدن 

ك، أعربت أكبر وع قانون من شأنه أن ُيعرض    بيان مشب  بشأن مشر

ي حتًما العديد من مواد المرسوم بقانون 
وع القانون سيلىع   منها. وحذرت هذه المجموعة من أن مشر

ّ
ادر  الص 115-2011حرية التعببر والصحافة للخطر ويحد

، حيث تضمن أحكاًما قانونية شاملة لجرائم نشر األخبار الكاذبة )المادة   2011نوفمبر    2بتاري    خ   اء )المادتان  54بشأن حرية الصحافة والطباعة والنشر ( واالفب 

ويقول  56و  55 بتاري    خ    سيفيكوس(.  التونسي  لمان  البر إل  دم 
ُ
ق القانون  وع  مشر وق2020مارس    29إن  ي 

ف  ُسِحب  أنه  غبر  ذكره  ،  ما  وبحسب  الحق  ت 

" بأنه ال يهدد الحريات. سيفيكوس
ً
ي الوقت الراهن" لكنه ظل "مقتنعا

وع القانون سُيسَحب "ف   ، أعلن كورشيد أن مشر

ي اليوم الموافق 
ي التعامل مع جائحة   منظمة العفو الدولية، دعت 2020أبريل   21وف 

إل إنهاء محاكمة اثنير  من المدونير  النتقادهما نهج الحكومة التونسية ف 

مناسبة  19-كوفيد تعويضات  تقديم  ي 
ف  فشلت  قد  الحكومة  أن  تزعم  االجتماعي  التواصل  وسائل  عىل  فيديو  مقاطع  نشر  تهمة  المدونير   إل  َهت  ُوجِّ  .

 النقص
ّ
ي سد

ين مادًيا، وف  ي السوق.  لألشخاص المتعبر
ي اإلمدادات الغذائية األساسية ف 

 ف 

ء يجب أن تفعله السل ي
: "آخر شر

ا
ي منظمة العفو الدولية قائلة

 
ق األوسط وشمال أفريقيا ف ، نائبة المدير اإلقليمي للشر طات التونسية ذكرت آمنة القاللي

الدولة لجائ ي خضم الجائحة هو اعتقال أو مقاضاة األشخاص الذين ينتقدون استجابة 
 
. التدفق الحر للمعلومات وثقة الجمهور لهما  19-حة كوفيدف

وط".  هم عن آرائهم، وذلك دون قيود أو شر ي هذا الوقت. "يجب اإلفراج فوًرا عن المعتقلير  بسبب تعبير
 
 أهمية خاصة ف

 الخاتمة 

ي القانون  يكفل الدستور التونسي حرية الرأي والفكر والتعببر والمعلومات. ولكن من الناحية  
التطبيقية، تمكنت السلطات الحكومية من استخدام ثغرات ف 

ي قطاع اإلعالم، فال يزال الصحفيون عرضة للمضايقات    19-العتقال الصحفيير  وتوجيه التهم إليهم. عىل الرغم من جائحة كوفيد
قد شهدت تطوًرا وابتكاًرا ف 

 واالعتقال والعقوبات القاسية. 
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 ماالوي

 

 

وس كوفيد  19-االنفصال عن المصادر واإلصابة بفير

 بقلم سينثيا أوور 

 

ي أوغندا
 
 صناعة اإلعالم وحرية وسائل اإلعالم ف

 . ي والمسموع المتنامي
ق أفريقيا وتتمتع بوسائل إعالم متنوعة مع العديد من الصحف والمجالت وقطاع اإلعالم المرن  ي شر

بحلول أوائل عام   تقع دولة أوغندا ف 

ا وسائل إعالم شيعة التقدم عبر شبكة    199محطة تلفزيونية و  40، كان قطاع البث األوغندي يتكون من  2020
ً
محطة إذاعية معتمدة. تمتلك الدولة أيض

نت.   اإلنب 

تستهدف   ما  وغالًبا  محدودة.  أوغندا  ي 
ف  الصحافة  حرية  أكبر  إن  عد 

ُ
ت وهي   ، ي

تعسف  بشكل  وتحتجزهم  الصحفيير   األمنية  المنتهكة  األجهزة  لحرية  الجهات 

ا لمنظمة  
ً
ي البالد. مراسلون بال حدود الصحافة. وفق

هيب والعنف ضد الصحفيير  هي أمر يحدث بشكل شبه يومي ف   ، فإن أعمال الب 

الفعل حيث  نفذت الحكومة عمليات إغالق تام وفرضت قيود حظر التجول من أجل الحد من انتشار الجائحة. وتعارض ذلك مع حرية الصحافة المحدودة ب 

ي تحط  باالهتمام العام. 
ا لضباط األمن من حيث سعيهم إلعالم الجمهور باألخبار الن 

ً
 أصبح الصحفيون هدف

ي عام  180من أصل  125احتلت أوغندا المرتبة ال  
 . لمنظمة مراسلون بال حدود عىل مؤشر حرية الصحافة العالمية  2021ف 

 واالستجابة لها  19-جائحة كوفيد

وس كوفيد أبلغت أوغندا  ا وتداببر حظر التجول لمكافحة الجائحة بمجرد  2020مارس  22بتاري    خ   19-عن أول حالة إصابة بفبر
ً
ا شديد

ً
. اعتمدت أوغندا إغالق

 تأكيد إصابة الحالة األول. 

ي عمليات اإلغالق  
ي البالد. وأمر بإغالق الم  وأعاد فرضها فرض الرئيس يوويري موسيفين 

وس ف  وري بير   للحد من انتشار الفبر دارس وتعليق السفر غبر الض 

وس.  ية، مثل حفالت الزفاف والجنازات للحد من انتشار الفبر ا من اإلجراءات من خالل حظر التجمعات الجماهبر
ً
 المناطق. واتخذ مزيد

ا لما ذكرته  
ً
ز،وفق ي أوائل يناير    رويب 

وس    3,313حالة إصابة و  148.542عن    2022أبلغت أوغندا ف  . ووزعت أوغندا ما ال يقل عن 19-كوفيدحالة وفاة بفبر

ي تغطي حوالي  19-جرعة من لقاحات كوفيد  9,763,030
 ٪ من السكان. 11الن 

ي أوغندا 19-تأثير جائحة كوفيد
 
طة ووسائل اإلعالم ف  عىل الشر

ي الميدان. أثر تطبيق حظر التجول الذي فرضته السلطات عىل حرية اإلعالم إذ تعرض الصحفيون للمضايقة والتهديد أثناء 
 ذهابهم لجمع األخبار ف 

ي حوالي الساعة  
ل من العمل ف  ي إل المب  

ي إحدى المرات أثناء عودن 
ي هذا األمر. "ف 

مساًء، قابلت    10:30كان لمراسل األخبار جافورا تويزوكي تجربة شخصية ف 

ي كنت أملك بطاقة هوية،
طة الذين كانوا يطبقون حظر التجوال، وعىل الرغم من أنن  ا تقديم نفسي لهم، ولكنهم رفضوا.  رجال شر

ً
 وحاولت جاهد

طة الذي يرأسهم إلبالغه بأن أ ي مع آخرين. لقد تحركت معهم لمسافة. ثم بعد ذلك قررت االتصال بقائد الشر
: "اعتقلوب 

ا
تباعه قد  ذكر تويزوكي قائال

كونا نذهب."  طة بأن يي  . ولحسن الحظ، أمرهم قائد الشر ي
 اعتقلوب 

 عند تطبيق حالة اإلغالق األول.  قال تويزوكي 
ً
 إن السفر بير  المناطق قد أصبح أمًرا مستحيًل

: "قبل انتشار جائحة كوفيد
ً
، كنا نسافر بحرية إل المناطق لجمع األخبار. ولكن اآلن نحن مقيدين وواجهت بعض غرف األخبار لدينا 19-ذكر تويزوكي قائًل

األخب تغطية  من  نتمكن  لم  حيث  التحديات  المضايقات  بعض  تعارضت  هذا،  وفوق كل  المناطق.  هذه  إل  الوصول  من  نتمكن  لم  ألننا  المقاطعات  ي 
ف  ار 

ي أوغندا." 
ي يمارسها ضباط األمن مع جهودنا لجمع األخبار باعتبارنا صحفيير  ف 

 المستمرة الن 
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ي مكان كان أقرب إل مكان عمله حيث لم ُيسمح بركوب الدر 
. وانتقل تويزوكي بعد ذلك للعيش ف 

ً
 اجات النارية )بودا( ليال

 عىل الصحفيير   19-تأثير جائحة كوفيد

مهامهم   تنفيذ  متهم كيفية 
ّ
عل أنها  هو  الجائحة  نتج عن  الذي  الوحيد  ء  ي

السر أن  إعالمية محلية  دار  ي 
ف  يعمل  الذي  ا  أتوجانبر إنوسينت  الوسائل  شارك  عبر 

ال المكالمات  إجراء  المثال،  سبيل  عىل   . صحفيير  بصفتهم  الهاتفية  الرقمية  والمكالمات  زووم  وبرنامج  جوجل  عبر  نشر 
ُ
ت ي 

الن  الصحفية  والعناوين  هاتفية، 

ها.   وغبر

وس كوفيد بفبر بعد  فيما  إصابته  ثبتت  الذي  إنوسينت     19-كتب 
ً
إل    مقاًل المقال  ذلك  ي 

ف  وأشار  أوغندا.  ي 
ف  صحفًيا  باعتباره  وس  الفبر مع  تجربته  عن 

 شفائه من المرض. المستويات العالية من الوصمة حن  بعد  

ي ضحية. 
ي بحجة إنت 

ي معظم زمالبئ
. تجنبت 

ا
ي الذهاب إل الميدان، فلم يكن األمر سهال

 
 ف
ً
ي أصبحت اآلن حرا

: "عىل الرغم من أنت 
ا
ون   كتب قائًل وكان الكثير

ي جهات االتصال لديهم باسم "
 
ي بعضهم ف

ي عىل ما يبدو  ال يصدقون أن المستشف  قامت بتشيحي بموجب شهادة. وحت  اآلن، يسجلت 
الُمصاب" ألنت 

وس كوفيد صاب بفير
ُ
ى ي ي منطقة ماسيندي الكي 

 
ي ف

 . 19-أول صحف 

وس كوفيد ي آخر، إيمانويل أرينيتوي، بفبر
ي الميدان.  19-كما أصيب صحف 

 أثناء وجوده ف 

وس كوفيد بفير : "لقد أصبت 
ا
قائًل ،  19-شارك  ي مكان عمىلي

 
تعمل ف لم  وإذا  أوغندا،  ي 

 
األول ف الموجة  أيام    خالل  أجًرا مقابل  أتلق  لم  أجًرا.  تتلف   فلن 

ا حقيقًيا لي ولصحفيير  آخرين."
ً
وس. لقد كان هذا تحدي  اإلجازة عندما أصبت بالفير

ي    19-تأثر الصحفيون بجائحة كوفيد
الن  التقارير  ي 

ات ف  للتغيبر الطبيىعي الجديد  للتكيف مع الوضع  البعض اآلخر  حيث فقد بعضهم وظائفهم، بينما اضطر 

 ثتها الجائحة. أحد

 الخاتمة 

ي أوغندا منذ اندالع جائحة كوفيد
ي مجال اإلعالم من أي نوع 19-ساءت العالقة الهشة بير  الدولة ووسائل اإلعالم ف 

م الحكومة بحماية جميع العاملير  ف   
. تلب 

ي الدستور. ويجب إعداد استجابة مؤسسية قوية
ي يمر بها الصحفيون    من أنواع االنتهاك لحقوقهم عىل النحو المنصوص عليه ف 

للتعامل مع التحديات الن 

 . 19-منذ بداية جائحة كوفيد
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 زامبيا 

 

 

ي حرية وسائل اإلعالم 
 
 قد تكون االنتخابات نقطة تحول ف

ي موىس 
 بقلم ميلين 

 

ي زامبيا 
 
 صناعة اإلعالم وحرية وسائل اإلعالم ف

ي جنوب وسط  
ا لما ذكرتهزامبيا بلد غبر ساحىلي يقع ف 

ً
ي العظيم. يبلغ تعداد سكان البلد أكبر من  بريتانيكا   أفريقيا. وفق ق اسم دولة زامبيا من نهر زمببر 

ُ
  18، اشت

 . مليون نسمة

ا  
ً
ي البالد أكبر من  لهيئة اإلذاعة المستقلةووفق

ي زامبيا عدة    40محطة إذاعية وأكبر من    100، يوجد ف 
مها عبر ، ويعمل معظصحفمحطة تلفزيونية. يوجد ف 

نت. تملك الدولة اثنتير  من الُصحف اليومية.   شبكة اإلنب 

ي زامبيا  19-جائحة كوفيد
 
 واالستجابة لها ف

ا 
ً
وس كوفيدلوزارة الصحة، أعلنت زامبيا  وفق ي لوساكا عاصمة البالد. 2020مارس  18بتاري    خ   19-عن أول حالة إصابة بفبر

 ، ف 

وس كوفيد  وزير الصحةأعلن   ي جميع منافذ دخول البالد بعد اكتشاف فبر
ا للطوارئ   19-فرض مراقبة ُمشددة ف 

ً
. كما أنشأت الدولة صندوق ي الصير 

ألول مرة ف 

كائه لالستعداد للجائحة.  ي زامبيا وشر
ي للصحة العامة ف 

 لتعزيز جهود المعهد الوطن 

ا 
ً
صاالت الصحة العامة بشأن الجائحة إل حد كببر من خالل فيسبوك واإلذاعة المحلية، مما  جرت ات  للجمعية الملكية لطب المناطق الحارة والنظافة،  وفق

 جعل رسائل وزارة الصحة متوفرة عىل نطاق واسع. 

كة ا لشر
ً
،  وفق ي ي إم جر ي أبريل    كيه نر

ارها عىل  والحد من آث  19-بشكل أساىسي عىل وضع مجموعة من التداببر الحتواء انتشار جائحة كوفيد  2020ركزت زامبيا ف 

 . ي  االقتصاد الزامنر

ها    19-تظهر إحصائيات كوفيد ي نشر
ي زامبيا الن 

ي للصحة العامة ف 
وس كوفيد  287,000وجود أكبر من    المعهد الوطن  بحلول أوائل يناير،   19-حالة إصابة بفبر

ا    3,800وأكبر من  
ً
وس. وفق ز حالة وفاة بسبب الفبر ي  لرويب 

. وإذا  2022بحلول أوائل يناير    19-جرعة من لقاحات كوفيد ، قدمت زامبيا ما يقرب من مليون 

 عن 
ً
ضنا أن كل شخص يحتاج إل جرعتير  وتلقاهما، فقد تكون الدولة قد لقحت ما يزيد قليال  ٪ من سكانها. 5افب 

 عىل الصحافة 19-أثر جائحة كوفيد

ي البالد، واضطروا إل إي 
ا للتكيف مع الجائحة ف  ً  جاد طرق جديدة ومبتكرة ألداء عملهم. واجه الصحفيون تحدًيا كببر

ي راديو 
ي كلية   Mungu FMذكر ليوينا موكيا، مالك وسائل اإلعالم ف 

، للباحث/ بريندا زولو ف  ي
 أنها كانت رحلة صعبة. fraycollegeوالصحف 

ً
 ، قائًل

، كان التكيف مع الوضع الطبيغي الجديد هو التحدي األكي  الذي واجهته : "بالنسبة لي
ا
ل". 19-خالل جائحة كوفيد ذكر قائًل ي المي  

 
ي العمل أو ف

 
 ، سواء ف

جائحة كوفيد بسبب  أبوابها  أغلقت  كات  الشر بعض  إن  موكيا  الفرص  19-يقول  بسبب  لألشخاص،  الشخضي  التطور  عىل  بالغة  بصورة  أثر  الذي  األمر   ،

 المحدودة المتاحة. 

شوم موسوند ي زامبيا، غبر
ي منتدى الُمحررين ف 

ي بداية  يقول أحد الباحثير  ف 
ي زامبيا بدأوا العمل عىل أساس التناوب ف 

ي هيئة اإلذاعة الوطنية ف 
ا، إن الموظفير  ف 

 . 19-جائحة كوفيد
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االستفادة   علينا  لذلك، كان  الصحية.  القيود  بسبب  لوجه  ا 
ً
وجه أو  الشخصية  مقابالت  إلجراء  المصادر  بعض  إل  الوصول  "تعذر   :

ا
قائًل من  أوضح 

اإل  المحمولة وشبكة  يقرب من  الهواتف  ما  إصابة  ثبوت  بعد  باستمرار، وخاصة  وس  بالفير اإلصابة  بالخوف من  الجميع يشعرون  نت. كان  من   50ني 

وس كوفيد ي العمل بفير
 
ي تسعة أشخاص وفقد أربعة أزواجهم."19-زمالئه ف

 
 . توف

 وقال موسوندا إن الصحفيير  أثاروا العديد من القضايا األخرى. 

هناك   "كان   :
ا
قائًل إل ذكر  الوصول  من  اإلدارة  وتمكنت  أساسية.  صحية  ظروف  من  يعانون  أنهم  عَرف 

ُ
ي أو  قد 

َ
عت
ُ
ي الذين  أولئك  ضد  مارس 

ُ
ي تميير  

ي إجازة. وكان هذا  
 
را إلرسال بعض األشخاص ف

ً
ا معيا

ً
خِدَمت هذه المعلومات باعتباره

ُ
ي بعض الحاالت، است

 
ا قبل  المعلومات الشية للموظفير  وف

ً
واضح

وس كوفيدتوفير اللقاح  . 19-ات. قررت اإلدارة االستعانة بفريق صغير من الموظفير  لمنع انتشار فير

ي زامبيا يقول موسوندا إنه خالل الجائحة، استفادت 
 المملوكة للحكومة من هيكل الدعم االقتصادي الذي وضعته الدولة.  هيئة اإلذاعة الوطنية ف 

زا ي 
 
ف الوطنية  اإلذاعة  هيئة  "استفادت  موسوندا:  ما قال  فكل  الجائحة.  انتشار  مع  تزامن  الذي  الحكومي  الرقمي  التحول  برنامج  من  بشكل كبير  مبيا 

ي أتت مع الجائحة."
 يحتاجونه هو مبادرة الستخدام قدراتهم الجديدة الستغالل الفرص االقتصادية الت 

ا  
ً
كة إبسوس  وفق ي أبريل    IPSOSللمسح الذي أجربته شر

ي قدمتها الحكومة بشأن جائحة كوفيد٪ من المواطنير  الز 69، وثق  2020ف 
-امبيير  بالمعلومات الن 

 ٪ بالرضا عن استجابة الحكومة للجائحة. ويعتقد موسوندا، رغم ذلك، أن مستويات الثقة قد تنخفض. 68وشعر  19

التقلي اإلعالم  وسائل  وجود  هددت  قد  نت  اإلني  عي   المنشورة  المضللة  المعلومات  أن  "حت    :
ا
قائًل موسوندا  اإلذاعة أوضح  هيئة  ذلك  ي 

 
ف بما  دية، 

بتفاعلها. وأوضح موسوندا أن هذا  ة وكانت تتمير   نت األخبار بشعة كبير التواصل االجتماعي وشبكة اإلني  ت منصات  زامبيا. نشر ي 
 
ي أن    الوطنية ف

يعت 

 أخبارنا كانت دائًما قديمة وضعيفة. 

ا عىل استجابة 
ً
 الجمهور. كما يقول إن المعلومات المضللة أثرت أيض

ثا التقليدية  اإلعالم  وسائل  وظلت  المضللة  المعلومات  عىل  الغالب  ي 
 
ف الناس  اعتمد  حيث  اللقاحات،  معارضة  هو  األمثلة  "أحد  موسوندا:  بتة  قال 

 ومتفاعلة". 

ي أغسطس  
اع  2021ف  ي خضم انتشار الجائحة، إل صناديق االقب 

كبر  عىل النتخاب رئيس جديد. لذلك ك  للتصويت، توجه الزامبيون، ف 
ان عىل المراسلير  الب 

 . 19-تغطية االنتخابات، مع إبقاء األمة عىل اطالع بالمستجدات المتعلقة بجائحة كوفيد

 عىل حرية وسائل اإلعالم 19-تأثير جائحة كوفيد

تقودها   ي 
الن  ي 

المدن  المجتمع  منظمات  )أدانت  األول  الفصل  والمضا   (Chapter One Foundationمؤسسة  التهديدات  نيوز  بشدة  مؤسسة  يقات ضد 

ي صيدلية News Diggersديجرز 
 .Honeybee، وهي مؤسسة إعالمية مستقلة مسجلة، بسبب تحقيقاتها ف 

ا لما ذكرته مؤسسة  
ً
ي  فريدوم هاوسوفق

نت لالعتداء الجسدي، إل جانب مراسل إحدى الصحف ف  ون عبر شبكة اإلنب  ، تعرض أحد الصحفيير  الذين ينشر

نت. . وقالت إن 2021مايو  ا إل ترهيب المنتقدين عبر اإلنب 
ً
 الحكومة سعت أيض

ي زامبيا  و 
ي الرب  ع األول الذي أعده المعهد اإلعالمي لجنوب إفريقيا ف 

  إل أن قانون  MISA ZAMBIAفيما يتعلق بالمسائل القانونية، أشار تقرير حالة اإلعالم ف 

ونية ي والجرائم اإللكب 
ان  ي مارس 2021لسنة  2رقم   األمن السيبر

 تحكم وسيطرة  كان هذا القانون نقطةو  . 2021، قد صدر ف 

لعام  وج ونية  اإللكب  والجرائم  ي 
ان  السيبر األمن  قانون  أحكام  إلغاء  وسائل  2021أغسطس    12بتاري    خ    2021رى  إل  الوصول  ذاته، جرى حظر  اليوم  ي 

وف   .

ا لما ذكرته منظمة أكسس ناو  
ً
ا. وفق

ً
جريت االنتخابات الوطنية أيض

ُ
ي زامبيا م  ،Access Nowالتواصل االجتماعي عندما أ

نع الوصول إل تعمدت السلطات ف 

ا عىل وسائل اإلعالم. 
ً
ي ذلك تطبيقات الواتس آب وتويب  وإنسغرام وفيسبوك. وأثر هذا األمر أيض

، بما ف   منصات التواصل االجتماعي

ا ، من خالل األمير  العام الدائم لخدمات اإلعالم واإلذاعة، عاموس مالوبينجا، هذه التقارير ووصفتها بأنها "تقالحكومة الزامبية  ونفت
ً
ارير كيدية". وأفاد أيض

ي اتخاذ اإلجراءات المناسبة. 
دد الحكومة ف  ر، فلن تب  نت وإذا حدث أي ض   حسبما ورد إن الحكومة لن تتسامح مع إساءة استخدام شبكة اإلنب 

ي ظل الحكومة الجديدة قد تأثرت بجائحة
. ولكنه بالنظر إل حكم 19-كوفيد  قال موكيا إنه كان من الصعب عليه قياس ما إذا كانت حرية وسائل اإلعالم ف 

ي  
ي ف 
ت محطته التلفزيونية بعد أن طلب من الحكومة توفبر  Prime TVحكومة الجبهة الوطنية استشهد بمثال مالك محطة برايم ن 

َ
غِلق

ُ
الد شاوا، الذي أ ، جبر

ي الحكومة الجديدة زمام السلطة.   بعد  المحطة أعيد افتتاحو  . 19-األموال لتمكير  المحطة من تشغيل برامج تدور حول جائحة كوفيد
ّ
 تول

( وأوقفوا برنامًجا كان  Mpika FMبمداهمة راديو مبيكا إف إم )  2021ديسمبر    21أن أنصار الحزب الحاكم قد قاموا بتاري    خ    لجنة حماية الصحفيير  الحظت  

لمان المعارض/ فرانسيس روبرت كابيانجا.   يستضيف عضو البر

، قدمت مجم ي الجانب اإليجانر المعنيةوعىل  الفنية  العمل  ي    وعة 
القانون  ي لإلعالم 

الذان  ي   2021نوفمبر    11بتاري    خ  بالتنظيم 
وع قانون مجلس اإلعالم ف  مشر

ي عام  وزارة المعلومات واإلعالم  زامبيا إل
وع قانون الوصول إل المعلومات منذ طرحه للمناقشة ألول مرة ف  . عرضت الحكومة الُمنتخبة  2002. توقف مشر

 مشر 
ً
ي ووسائل اإلعالم لمراجعته. حديثا

 وع القانون عىل منظمات المجتمع المدن 

 الخاتمة 
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الحقوق  يضمن ووثيقة  زامبيا  الحقوق    دستور  لضمان ممارسة هذه  لتقطعه  الدولة طريق طويل  أمام  يزال  ال  أنه  الواضح  ولكن من  اإلعالم،  حرية وسائل 

ت جائحة كوفيد   ّ
المطلوبة منهم.    19-بحرية. لقد غبر المهام  أداء  أساليب مبتكرة لمواصلة  اإلعالم، واضطر الصحفيون إل استخدام  طريقة عمل وسائل 

ات   نت. وتتمثل أحد التغيبر ي التحول إل المنصات عبر اإلنب 
ي حدثت ف 

ويجب توفبر خط اتصال مفتوح بير  الحكومة الزامبية ودور اإلعالم لتعزيز    الرئيسية الن 

 عالقة صحية. 
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 مبابوي يز 

 

 

تبة عىل جائحة كوفيد  19-اآلثار الشخصية المي 

 بقلم إينا سكوسانا 

 

ي زيمبابوي صناعة اإلعالم وحرية وسائل 
 
 اإلعالم ف

ر  
ّ
ي تصد

ي الجائحة، لكن  اعتقال الصحف 
ي جنوب أفريقيا    قمع وسائل اإلعالم، هوبويل تشينونو، عناوين الصحف الدولية أثناء تفسر

ي دولة زيمبابوي الواقعة ف 
ف 

 يعود إل الستينيات عندما كانت البالد تحت حكم األقلية البيضاء. 

 المملوكة للدولة وعدد من الصحف ومحطات اإلذاعة الخاصة.  اإلعالمي للبالد من مزي    ج من هيئة اإلذاعة الزيمبابوية المشهد يتألف 

ي عهد  
العلنية مع الصحفيير  ف  ء يذكر منذ اشتباكات الحكومة  ي

ي لم يتغبر ىسر السابق، روبرت موغانر ي  الرئيس 
غبر    زيمبابوي. وال تزال حرية وسائل اإلعالم ف 

 الذي أجراه مراسلون بال حدود.  فة العالميةمؤشر حرية الصحا عىل  180من  130مستقرة. احتلت الدولة المرتبة ال  

ا للمعهد الدولي للصحافة، كانت هناك 
ً
 من االعتقاالت والمضايقات بحق الصحفيير  الزيمبابويير  خالل انتشار الجائحة.   موجةووفق

 واالستجابة لها  19-جائحة كوفيد

وس كوفيد ي يناير    19-أبلغت الدولة عن أول حالة إصابة بفبر
  155,817بلغ إجمالي عدد اإلصابات المؤكدة    ،2021منتصف ديسمبر عام    وبحلول  . 2020ف 

 حالة وفاة.  4,723حالة، و

اير  19-كوفيد  إطالق لقاحوبدأ  ي فبر
ي زيمبابوي ف 

ي ديسمبر 2021ف 
 ٪ من السكان بشكل كامل. 23 ُيقدر بنحو ، جرى تطعيم ما 2021. وف 

ي أبريل  
الحكومة حالة اإلغالق التام لل2020ف  وس. وأصدرت بعض اإلجراءات  ، فرضت  لحد من انتشار الفبر ي المب  

تسمح للناس بمغادرة منازلهم    للبقاء ف 

وس كوفيد مستوياتفقط لألسباب األكبر أهمية. واعتمدت سياسة تخفيف  ي موجات فبر
 وخروجها منها.  19-القيود وشدتها عىل دخول البالدة ف 

" "  عدم االهتمام ببعضنا البعض كبشر

ي التلفزيون واإلذاعة والجرائد المطبوعة. كان عليها هي وزمالؤها   19-غبرّ جائحة كوفيد
ي تعمل ف 

(، الن  ي
طريقة عمل الصحفية، نيلىلي مويو )ليس اسمها الحقيف 

ي االبتكار من خالل إعداد إنتاج برامج عن ُبعد وتغيبر طريقة تفاعلهم مع الضيوف. واجهت مويو الكثبر من الت
ي حياتها الشخصية مع  أن يبدعوا ف 

حديات ف 

 . ي أمان إل حد كببر
 القليل من الدعم أو بدونه عىل الرغم من أن وظيفتها ظلت ف 

وس كوفيد : "لقد أصبت بالفعل بفير
ا
ا. وأثرت عىل19-ذكرت قائلة

ً
ا".   . لم يكن ذلك األمر جيد ً  كثير

 مها المختلفة. تذكر مويو أنها كانت مريضة لدرجة أنها لم تكن قادرة عىل القيام بمها

وس. ولذلك، كان من الصعب  ا مريضة للغاية. ولم أتحسن حت  بعد أن كانت نتيجة اختباري سلبية للفير
ً
ل وكنت أيض ي ذلك المي  

 
عىلي أن  "كنت عالقة ف

ي من اآلالم واألوجاع". 
 أقوم بمهامي الدراسية فما زلت أعاب 

وس كوفيدحصلت مويو عىل الدعم من مكان عملها حيث تمكنت من إجراء ا أنا   19-ختبار فبر ي أعتقد أن األمر لم يكن كافًيا. 
وحصلت عىل األدوية. "لكنن 

وجة".   معيلة وأم غبر مب  

ي عملت بها "لم تكن تعرف حن  من أين تبدأ المساعدة". 
كة الن  ة بعض المساعدة، قالت مويو إن الشر  بينما عرضت أشتها الكببر

كة اتص ي شر
 
: "قد أعمل ف

ا
ي لم يعرفوا حت  ذكرت مويو قائلة

ي التواصل داخل المنظمة. كما إن العديد من رؤسابئ
 
االت. أعتقد أنه ال يزال يوجد ضعف ف

وس كوفيد ي مصابة بفير
 . 19-أنت 
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وس كوفيد بفبر لإلصابة  الجسدية  اآلثار  مع  التعامل  جانب  إل  النفسية  الناحية  من  مويو  التقارير 19-عانت  عىل  االطالع  بسبب  للصدمة  مويو  تعرضت   . 

 اليومية عن عدد المصابير  بالمرض والوفيات العديدة. 

وس كوفيد ا، أشخاًصا أعرفهم بالفعل. لذلك حت  عندما أصبت بفير
ً
ي كل مرة أسمع فيها هذه أرقام الوفيات، كنت  19-"تضمنت هذه األرقام، أحيان

 
،  ف

ي سأكون واحدة منهم". 
 أفكر "أنت 

ت التجربة برمتها من نظرة مويو لعالقاتها  ي العمل. غبر
 ف 

ي مساحة العمل. فعندما  
 
ل. ولذلك، يجب أن يكون تسود ثقافة أننا عائلة واحدة ف ي المي  

 
ي العمل أكير مما نقضيه ف

 
ة ف ا كثير

ً
ي أوقات

نكون عائلة، "نقص 

".
ا
 سنحتاج إل االطمئنان عىل كل شخص. أنا شخصًيا أطميئ  عىل الجميع. ولكن هذا األمر لم يكن متبادًل

ظهر قصة مويو 
ُ
ي بعض الحاالت ت

ة انتشار الجائحة، إال أن الخسائر عىل األفراد كانت أسوأ ف  ي واجهها الصحفيون خالل فب 
 . أنه بخالف التحديات المهنية الن 

وس. واضطرت   الفبر انتشار  المفروضة للحد من  التام  رت بشدة من عمليات اإلغالق  الدخل، فقد تض   بعضوباعتبارها شخًصا لديه تدفقات متعددة من 

ي دخلها. 
ا ف 
ً
ي إل تقليص أعمالها، وواجهت مويو انخفاض

ي كانت تعمل بدوام جزن 
كات الن   الشر

المالك  فكان  الوقت،  من  مهلة  المستأجرين  األشخاص  منح  العقارات  أصحاب  من  قد طلبت  الحكومة  أن  من  الرغم  فعىل  اإلنسانية،  انعدمت  "لقد 

 يتوقع الدفع طوال الوقت". 

. كافحت مويو لتغطية نفقا ي
ي دخلها عىل الرغم من عدم تأثر أمنها الوظيف 

ة ف   تها بسبب التخفيضات الكببر

 الخاتمة 

ي ظل ضعف االقت
ي زيمبابوي يواجهون تحديات تشمل الرقابة عىل الصحافة والمضايقات والحاجة إل بناء إعالم مستدام ف 

 صاد. ال يزال الصحفيون ف 
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 : الباحثون 4الملحق . 12

 الدين بن سوي    ح عز 

الم الجزائر ودول  ي بلده، 
الرئيسية ف  المهنية كان عليه خاللها تغطية األحداث  ة  ي بالتدريب والمهنة، يتمتع بثالثير  عاًما من الخبر

ا. كما كان  صحف 
ً
أيض نطقة 

ي العديد من مؤتمرات القمة والفعاليات اإلقليمية والدولية. 
ا ف 
ً
 متحدث

بتغطي قام  المهنية،  ته  ي  وخالل مسبر
ف  االنتخابات  تغطية جميع  إل جانب   ، ي مرحلتير 

ف  المتحدة  الواليات  ي تونس والمغرب وحن  
ف  الرئيسية  االنتخابات  ة 

 الجزائر. 

ية(، قام بتوجيه هيئة تحرير الصحف اليومية الوطنية عدة مرات، كما عمل مع العديد من و  كاالت األنباء  يتحدث ثالث لغات )العربية والفرنسية واإلنجلبر 

 دولية. ال

 بريندا نغالزي زولو 

ي أفريقيا )
ي مجال التكنولوجيا ZBN( وشبكة المدونير  الزامبيير  )AIMبريندا زولو، هي صحفية ومدونة ومؤسسة مبادرة وسائل اإلعالم ف 

ة ف  (. كما إنها خببر

مجموعات   )المدونات،  نت  اإلنب  عبر  التفاعل  منصات  لبعض  ومؤسسة  ومصممة  التعاون،  dgroupوالعلوم،  ومبادرات  نت،  اإلنب  عبر  والحمالت   ،

 واسعة النطاق مع تجمع 
ً
كبر     Web3.0و  Web 2.0ات  والفعاليات، وفرق وسائل اإلعالم الجديدة، ومجموعات التعلم(. لقد نفذت أعماًل

ومجموعات الب 

نت.   عبر شبكة اإلنب 

أف ي 
ى ف  الكبر الفريق فهي تعمل مع أشخاص من جنوب الصحراء  الثقافات وتتمبر  بالعمل بروح  ي بيئات متعددة 

العمل ف  ي 
ة ف  ريقيا، وتنتج  تتمتع بريندا بخبر

ي تضمنت
ية، والن  ا اللغات المحلية األفريقية.  منشورات ثنائية اللغة باللغتير  الفرنسية واإلنجلبر 

ً
 أيض

 سينثيا أوور

الجما اف  واإلشر والنوعية،  الكمية  البيانات  ي جمع 
ف  ي سنوات 

ثمان  مدار  ة عىل  إنجازات كببر اتصاالت وبحوث، حققت  أخصائية  أوور هي  وإدارة سينثيا   ، عي

. وصقلت سينثيا  ، وخدمة العمالء وإدارة وسائل التواصل االجتماعي ي
مهاراتها البحثية من خالل العديد من برامج البحث والتدريب المقدمة من  العمل الميدان 

ي أو للبحوث ) كة إس نر ي لإلحصاء. SBO Researchشر
ي الكين 

 ( والمكتب الوطن 

د  . كما حصلت عىل  ي ونر نبر العامة من جامعة  العالقات  ي 
ف  مع تخصص  اإلعالمية  والدراسات  الصحافة  ي 

ف  اآلداب  بكالوريوس  سينثيا عىل  ي  حصلت 
ف  بلوم 

 . ي ونر  الصحافة من كلية شانغ تاو بنبر

 ضياء الدين بورزق

وق اإلخبارية ويعمل حالًيا بصورة مستقلة.  ي قناة الشر
ا ف 
ً
ي مستقل من الجزائر، عمل سابق

 ضياء الدين بورزق هو صحف 

ي برمجة بروتوكول التطبيقات الالسلكية  
وتطوير الوسائط المتعددة من معهد التدريب بن  حصل عىل شهادة تكنولوجيا وسائل اإلعالم العالية، وتخصص ف 

ي التبسي -تبسة -طبال سليمان  ي العلوم السياسية والعالقات الدولية من جامعة العرنر
 تبسة. -، وشهادة البكالوريوس ف 

 دوس نامويزي نيبامبا 

ي وسائط متعددة ومؤسس مبادرة أويزو أفريكا )
، وهي مبادرة غبر ربحية لتعزيز تمكير   Uwezo Afrika )(www.uwezoafrika.org)نامويزي نيبامبا، صحف 

ة عندما   ي سن السادسة عشر
امج اإلذاعية ف  ي وريادة األعمال االجتماعية. بدأت دوس بإنتاج البر

انضمت إل مبادرة  المرأة من خالل الصحافة والتدريب الوظيف 

األطفشبابية   الجنود  التقارير عن  ت دوس بعض  ي حالة حرب، نشر
ف  الكونغو  الوقت، كانت  ي ذلك 

إذاعية كاثوليكية محلية. وف  ال  لراديو ماريا، وهي محطة 

ي قضت فيها  (AFEMالسابقير  وجرائم االغتصاب الجماعية. وانضمت بعد عامير  إل رابطة اإلعالميات )
ا،  سنوات. أسست دوس، مشاركة زمالئه  10، الن 

. حازت دوس عىل بعض الجوائز  (MAMA RADIOماما راديو ) ي الكونغو والُمكرسة بالكامل لتعزيز المساواة بير  الجنسير 
، وهي أول محطة إذاعية نسائية ف 

ي عام    100قائمة ال   لقاء أعمالها من  
ا ف  ً  تأثبر

اكة es d'espoirjeunes pag  100صفحة من األمل بير  الشباب" )  100، ومبادرة "2020امرأة األكبر ( )بالشر

ي جامعة رو 
الدولية لإلعالم، ومركز دراسات الالعنف والسالم ف  النسائية  المؤسسة  ات العظم األفريقية من  البحبر اليونسكو(، ومبادرة  د آيالند وهيئة مع 

ي بوكافو بجمهورية الكونغو الديمقراطية مع زوجها وأطفالها ا
 لثالثة. األمم المتحدة للمرأة. وتعيش حالًيا ف 

 فرانسيس كوكوتسي 

ي  
، زميل صحف  أكرا بدولة غانا. وهو رئيس مكتب غانا    1990فرانسيس كوكوتسي ي 

ي مستقل مقيم ف 
يدج، وهو صحف  تخرج من كلية ولفسون بجامعة كامبر

ي ذلك أسوشيتد برسAfrica Todayلمجلة أفريقيا اليوم )
، وداو جونز نيوزوايرز، وخدمة انب  (. كما يكتب للعديد من المؤسسات اإلعالمية األخرى، بما ف 

 برس. 

ي أكرا وتدرب عىل العمل بصفته صحفًيا. بدأ العمل مع مجلة  
ي صحيفة    Ghanaian Timesُولد فرانسيس ف 

ي أكرا، ثم انتقل بعد ذلك للعمل ف 
 Africanف 

Economic Digest (AED)    ا إل مجلة
ً
ي لندن. وانضم الحق

ي    NewsAfricaف 
  بصفته مساعد محرر ف 

ً
ا. وخالل الثمانينيات، عمل بصفته مراسًل

ً
لندن أيض

quot;http:/www.uwezoafrika.org&quot
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ي ذلك مجلة  
ا اقتصادًيا من جنوب   All Africa Press Serviceلدولة غانا لصالح العديد من المنظمات اإلعالمية، بما ف  ً ي بكينيا، وعمل بصفته خببر ونر ي نبر

ف 

ي هراري بزيمبابوي. 
 أفريقيا ف 

 إينا سكوسانا

ي مجلة    إينا سكوسانا محررة معنية
ي مؤسسة  Conversation Africaبشؤون الصحة والطب ف 

ي    Africa Check. كانت باحثة معنية بالشؤون الصحية ف 
ف 

ي مركز  
ف  تعمل صحفية  ذلك  قبل  وكانت  أفريقيا.  بجنوب  ج  لصحيفة  Bhekisisaجوهانسبر التابع  الصحية  الصحافة  .  Mail & Guardian's، وهو مركز 

إل مركز   انضمامها  قبل  إيدج  نيو  ي صحيفة 
ف  مراسلة صحفية  اير    Bhekisisaوكانت  فبر ي 

جائزة  2013ف  ذلك  ي 
ف  بما  الجوائز،  من  العديد  إينا عىل  . حازت 

ي العام من ديسكفري هيلث ومراسل العام من ديسكفري يونغ هيلث. 
 صحف 

ي موش 
 ميليت 

ة واسعة   ي موىس هي محررة أخبار تتمتع بخبر
ة ألكبر من  ميلين  ي والمسموع. وتتمتع بخبر

ي صناعة اإلعالم المرن 
ي العمل ف 

ة ف  ي    21وحققت إنجازات كببر
عاًما ف 

واإلنتاج   اإلعالمية  والعالقات  االستقصائية  والصحافة  العاجلة  األخبار  تقديم  ي 
ف  بمهاراتها  تتمبر   والعام.  الخاص  والبث  المجتمىعي  ووسائل  البث  اإلذاعي 

 االتصاالت المؤسسية. التواصل االجتماعي و 

، وزميلة داغ همرشولد، وكانت من أفضل   ي قائمة    200تخرجت من جامعة رودس، وزميلة معهد الصحافة العالمي
 Mail andشاب من جنوب أفريقيا ف 

Guardian  ( ي إذاعة ىسي إن إن بأفريقيا لعام )2013لعام
ي العام ف 

ي جوائز    (. وكانت ضمن لجنة الحكام2011(، وحازت عىل جائزة صحف 
 Liberty Radioف 

Awards  وجوائزSAB Environment Awards . 

 


