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فيًدورتناًً.مرحبا ً بكمًمجدّداً  وسهالً  اليومًوفي19ًًتغطيةًفيروسًكوروناًالمستجدًكوفيدً:ًالصحافةًفيًزمنًالجائحة"أهالً 

.ًًالترويجيّةًوالضّجةًالّتيًتحيطًبهاوصلناًاآلنًإلىًالوحدةًالثالثةًحيثًنتحدّثًعنًاللقاحاتًوالعالجاتًوالدّعاياتً".ًالمستقبل

،ًوأستاذًمساعدًفيًكليةًالصحةًالعامةً"هيلثًنيوزًريفيو"لمساعدتناًفيًفهمًذلك،ًسأتحدّثًإلىًغاريًشويتزر،ًوهوًناشرً

النضمامكًلنا.ًبجامعةًمينيسوتا  .ًًغاري،ًشكراً 

ً.ًًيشّرفنيًأنًأكونًمعك

لبًفيًالوقتًالّراهن،ًبلًعلىًاألرجحًأكثرًمنًسبعةًآالفًوستًمئة،ًأوًحتّىًًطا7000ًأعتقدًأنّكًعلىًعلمًبأنّهًلديناًأكثرًمنً

".ًًهيلثًنيوزًريفيو"بويُرّجحًأّنًمعظمهمًليسًعلىًدرايةً.ًًبلدا 150ًًأكثرًبحلولًالوقتًالّذيًتُعرضًفيهًالدّورةًفيًأكثرًمنً

عنًالمشروعًولماذاًأّسسته؟ًً  لذاًهلًيمكنكًبادئًذيًبدءًإخبارناًقليالً 

لتسّجلًأنّنيًأذكرًعندماًكنتًأدّرسًصّفًاألخالقياتًاإلعالميّةًفيًجامعةًمينيسوتاً.ًسبعةًآالف  ً فيه150ًكنتًمغتبطا  ً .ًطالبا

أنًأتمّكنًمنًمشاركةًسنوات هيلثًنيوزًريفيوًدوتًًً"في14ًًعملناًالـًلذاًيكادًرهابًالمسرحًيخيفني،ًلكنًيسّرنيًكثيراً 

مّماًرأيتهًفيًمسيرتيًالمهنيّةًفيًالصحافةًالخاّصةًبالرعايةًالصحيةًالّتيًً."أورغ  ً أطلقتًهذاًالمشروعًألنّنيًكنتًمحبطا

 .47ًًلواليومًا33ًلكانتًقدًبلغتًعامهاًا

وثيقًالصلةًًوهوًتدّخالتًالرعايةًالصحيةًبًلمتعلّقةا،ًكانًتركيزناًعلىًالرسائلًاإلعالميّةًً"هيلثًنيوزًريفيو"عندماًأّسستً

يرتكزًعملناًبجوهرهًعلىًالعالجات،ًواالختبارات،ًوالمنتجاتًواإلجراءات،ًوهذاًماًأعطاناًبعضًالشرعيّةًً.ًبموضوعناًاليوم

كماًنعملًبشكلًً.ًايةًالصحيّةمنذًاليومًاألّولًألنّناًلمًنعِطًمجّردًمالحظاتًذاتيّةًوتلقائيّةًعنًجودةًالصحافةًالّتيًتغّطيًالّرع

ًمعاييرًموّحدةًعلى10ًًجوهرّيًعلىًاستعراضاتًمنهجيّة،ًحيثًأنّناًفيًكّلًمّرةًرأيناًقّصةًمؤّهلةًتدعوناًإلىًالتدّخل،ًطبّقناً

 .ًالقصصًاإلخباريّة،ًثّمًفيًماًبعدًعلىًالنشراتًاإلخباريّةًللعالقاتًالعاّمة

أوفى لكنّناًفيًالنهايةًخسرناًتمويلناًً.ًوأعلمًأّنًمارينًستزّودكمًبروابطًأوًموادًللقراءةًتفصّلًهذهًالمعاييرًالعشرةًتفصيالً 

الّذيًقامًبتلكًالمراجعاتًالمنتظمة،ًوإنّماًراجعناًأكثرًمنًفلمًيبَقًلدّيًأيًدخلًألدفعًللفريقً.2018ًالسخيًفيًنهايةًالعامً

لمًأعتقدًقّطًأّنًهذهًالمعاييرًالعشرةًمتساويةً.ًسريعةوهذهًمجردًلمحةً.ًإخباريّةًللعالقاتًالعامةًةقّصةًإخباريّةًونشر3200ً

ماًليسًمنًالمستغربًأنّهاًتلكًالّتيًًوربًّ.ًإنّكمًعلىًوشكًالسماعًعنًالخمسةًالّتيًأعتقدًأنهاًكانتًاألكثرًأهمية.ًًفيًالوزن

وتذّكرواًمعيارًاألهليّة،ًالمطالبةً.ًحصلتًفيهاًالقصصًاإلخباريّةًوالنشراتًاإلخباريّةًللعالقاتًالعامةًعلىًأسوأًالدرجات

نقديّةًأوًمنًالحكومةًهًالًبدًّمنًالتحدّثًعنًالتكلفةًفيًمكانًماًفيًتلكًالمعادلة،ًألنهًسواءًكانتًًحسنا ،ًيعتقدًالمرءًأنًّ.ًبالتدّخل

 .ًًإلىًتحقيقهأوًمنًشخصًآخرًتبرزًالكلفةًعندًسعيًأيًمناًإلىًالتدّخلًو

رضيةًلجهةًًبالمئةًفقطًفيًنظرًثالثةًخبراءًاستعراضًمستقلّينًعلىًدرجةًم31ًًُقصةًإخباريّة،ًحصل2600ًًمنًأصلً

بالمئةًمنهاًفقطًًحصلًعلىًدرجةًمرضية،7.7ًًًللعالقاتًالعامة،ًرأيناًأّنًوإذاًانتقلناًإلىًالنشراتًاإلخباريّةً.ًمعالجةًالتكلفة

ومّرةًأخرى،ًمنًبينً.ًلكنًربماًكانًأهمًماًفيًذهنيًهوًتقييمًلمدىًضخامةًأوًصغرًحجمًالفوائدًالمحتملة.ًوهوًرقمًأحاديًّ

النشراتًاإلخباريّةًللعالقاتًومنًهناًوصاعدا ،ًحصلتً.ًًبالمئةًفقطًعلىًدرجةًمرضية34ًقّصةًإخباريّة،ًحصل2600ًً

ًمنًهذهًالمؤشرات  .ًًلذاًلنًأعطيكًماًكانتًالدّرجاتًحتّى.ًالعاّمةًعلىًدرجاتًأسوأًبعدًعلىًكّلٍّ

غّطيناًالتكاليفًوالفوائد.ًحسنا ً ماًيُنظرًإليهاًمنًحيثًً.ًإذاً   ً كيفًكانًأداءًالقصصًفيًتقييمًنطاقًاألضرارًالمحتملةًالّتيًغالبا

كمًمنًتلكًالقصصًقيّمتًجودةًاألدلّة؟ًً.ًبالمئةًفقطًعلىًدرجةًمرضية37ًحصلًً؟ذلك،ًمنًحيثًكبرهاًصغرهاًواألهمًمن

أمًأنّهاًجعلتًتجربةًدواءًفيًمرحلتهاًاألولىًتبدوًكأنّهاًنتيجةًتجربةًسريريّةًاستغرقتًثالثًسنواتًوتألّفتًعيّنتهاًالعشوائيّةً

أخيرا ،ًأفهمًأنّناًفيًالقصصًاإلخباريّةًً.ًكلّهاًعلىًدرجةًُمرضيةبالمئةًفقطًمنًتلكًالقصص38ًًًشخص؟ًحصل30000ًًمنً

لكنًعليناًأنًنضعًالجديدًفيًسياقًالبدائلًً.ًفيًالصحافة،ًوفيًالنشراتًاإلخباريّةًفيًالعالقاتًالعاّمةًنرّكزًعلىًماًهوًجديد

ومثبتا ً طويالً  بالمئةًعلى46ًًًأقّلًمنًنصفًالقصص،ًًهناًلحص.ًالموجودةًالتي،ًماًإذاًفّكرناًفيهاًبحسبًتعريفها،ًتملكًسجالً 

 .ًًدرجةًُمرضية



نقصًفيًًًنقلوهذهًمجّردًصورةًعنً.ًغيرًُمرضية%60ًعندماًنجمعًبينًتلكًالدرجاتًاألربعًاألولى،ًنرىًأنّهاًكانتًبنسبةً

المعلوماتًالالزمةًإلىًمستهلك،ًمستهلكًلألخبارًوسّكانًمستهلكينًللّرعايةًالصحيّةًغيرًمّطلعينًأوًحاصلينًعلىًمعلوماتًً

.ًمنقوصةًومتعّطشينًلرشفةًمنًالمعلوماتًالدّقيقةًوالمتوازنةًوالكاملةًوالقائمةًعلىًاألدلّة،ًلمساعدتهمًفيًاتخاذًالقرارات

كثيرةًلمًنحصلًفيهاًمنًعددًكبيرًمنًالمنظماتًالّرائدةًعلىًماًأردناهًويظهرًتقريرًالمتابعة  ً  .ًلديناًأياما

.ً،ًفيروسًكوروناًالمستجد19ًّفيًهذاًالشهر،ًفيًهذاًالنّموذجًمنًالدّورة،ًسنتحدّثًعنًالتوّصلًإلىًعالجاتًولقاحاتًلكوفيدً

القصص؟ًهلًيمكنكًتطبيقًمقاساتكًللقصصًالجيّدةًوالسيّئةًًماذاًالّذيًبرأيكًسيواجههًالصحافيّونًبينماًيحاولونًتغطيةًهذهً

 علىًالمواضيعًالّتيًسيغّطون؟ًً

منًأخبارًاليوم.ًألّنًوراءًتلكًاألرقامًمنطقةًرماديّةًوفوارقًدقيقةًمفقودة.ًطبعا ً وهوًفيًالواقعًقّصةًجيّدةًجدّا ًً.ًسأستخدمًمثاالً 

بعنوانًً".ًبوسطنًغلوبًميدياًكومباني"ركةًوهيًتابعةًلش"ًستاتًنيوز"بقلمًهيلينًبرانسويلًفيً كانتًلديهمًقّصةًجيّدةًفعالً 

ماًسيكونًفحوىًالموضوع".ًتغذّيًتوقّعاتًخاطئة19ًالوعودًالمتزايدةًبلقاحًلكوفيدً" اعتبرتًالقّصةًأّنًالوتيرةً.ًفاتّضحًفوراً 

أوًأكثرًًالعلماءًإليجادًلقاحًربّماًتكونًغيرًمسبوًبهاًالخياليّةًالّسرعةًالتيًيعمل قة،ًلكنًبالّرغمًمنًذلكًسيستغرقًاألمرًأشهراً 

 .ًوتعرفينًأّنًاختيارًمنًتقابلينًفيًهذهًالقصصًمهّمًللغاية.ًقبلًأنًيفيدًاألميركيًالعاديًمنًهذهًالجهود

ر؟ًًهلًكانًلديكًمصادرًمستقلّة؟ًهلًبحثتًعنًتضاربًالمصالحًلدىًالمصد:ًوهذاًمنًمعاييرناًالمتّبعةًفيًمراجعةًالقصص

.ًًتوّجهواًإلىًالدكتورًمايكلًأوسترهولمًفيًجامعةًمينيسوتا،ًكماًيفعلًعددًمنًكبارًالصحافيّينًفيًمجالًالّرعايةًالصحيّة

أنًأكّررًللجمهورًأنّهًحتىًلوً:ًًواقتُبسًعنهًفيًالقّصةًقوله  ً أناًالًأعتقدًأنّناًنتواصلًبشكلًجيّدًمعًالجمهورًألنّنيًاضطّرًدوما

 .ًًسبتمبر،ًنبقىًبعيدينًعنًوصولًاللقاحًإلىًذراَعيًالناس/بيّنًبعضًاألدلّةًعلىًالحمايةًبحلولًأيلولأصبحًلديناًلقاحًي

بالتالي،ًحتّىًإذاًقمناًبعملًجيّدًفيًالّظاهرًمعًماًنُشرًأوًصدَر،ًمعًتقييمًنوعيّةًاألدلّةًومدىًقّوتها،ًيبقىًعليناًوضعهًفيً

كانًذلكًأحدًمعاييرناًالّتيًلمًتتحقّقًضمنًالمعاييرًالخمسةًاألولى،ًلكنّناًطبّقناهاًكّلًو.ًالسياقًالّزمنّيًالّذيًسيكونًفيهًمتاحا ً

 إلىًأيًمدىًتتوفّرًهذهًالفكرةًالعظيمةًالّتيًيتحدّثًعنهاًالناس؟ً.ًيوم

ً 14ًًلعلىًطولًا واضحا الّتيًجمعناًفيهاًالبياناتًفيًهيلثًنيوزًريفيوًدوتًأورغ،ًأظهرناًنمطاً   ً فيًالقصصًعاما وثابتاً 

فيماًقلّلتًمنًاألضرارًأوًتجاهلتهاًتماما ً نودًًّ.ًوأناًأفهمًذلك.ًاإلخباريّةًالّتيًبالغتًفيًحديثهاًعنًالفوائدًأوًرّكزتًعليهاًكثيراً 

أنًنبلغًعنًالتقدّمًالمحرز  ً جيّدة.ًجميعا يدونًأنًير.ًفيماًالًيودًّمحّرروناًأنًيسمعواًعنًاإلخفاقات.ًونودًّأنًنحملًأخباراً 

ماًتُنتقَدًلدفنهاًالنتائجًالسلبيةًوتركيزهاًعلىًاإليجابيّاتًلجعلًمؤشرًً.ًيسمعواًعنًالنجاحات  ً مثلًالمجاّلتًالّتيًغالبا تماماً 

 .ًلكنًاإلبالغًعنًالنجاحاتًدونًاإلخفاقاتًليسًالطريقةًالتيًيعملًبهاًالعلم.ًشعبيّتهاًيبدوًأفضل

24ًًوقدًأصبحتًاآلنًربّماًمنً.ًساعة24ًأنتًياًمارين،ًكنّاًنتحدثًعنًدورةًإخباريّةًمنًففيًالعالمًالّذيًترعرعناًفيهًأناًو

تفهمًالمراسالتًمثلكًومثلًهيلينًبرانسويلً.ًوإليكًماًيحدث.ًًبالتاليًالًتتحّملًهذهًالدّورةًبشكلًجيّدًوتيرةًالعلمًالبطيئة.ًثانية
أقّلًمّماًتستحقين،ًأثقلًكاهلكًالعمل،ً.ًجدّا ًوبعضًالمراسلينًوالمراسالتًاألكفّاءًهذاًاألمرًجيّداً  أنتًمرهقة،ًتتلقّينًأجراً 

يوميّةًلعددًالقصصًالّتيًيجبًأنًتكتبيهاًفيًظلًاألوقاتًاالقتصاديةًالعصيبةًالّتيًتشهدهاًهذهًالصناعة  ً ويتّمً.ًوتواجهينًنسبا

إلىًدقّةًالقصصًأوًكمالهاًقياسًنجاحكًنسبةًإلىًعددًاألشخاصًالّذينًينقرونًعلىًقصصكًعلىًاإلنترنت،  .ًوليسًنسبةً 

تلقىًالتحفيزًمنً  ً للتصديق،ًوهيًأيضا لكنّكًتحصلينًعلىًأخباركًمنًعلماءًوشركاتًللتكنولوجياًاألحيائيّةًمّطلعةًوتبدوًأهالً 

السياسيّون.ًالمساهمينًوتتماشىًحوافزهاًكلّهاًمعًتسليطًالضوءًاألكثرًإيجابيّة ًعلىًأفكارها  ً المتحّمسونًللغايةًًًولديناًأيضا

غيرًحقيقّيًٍّ.ًالّذينًيريدونًأنًيُعادًانتخابهمًوأاّلًيُحَرجوا ًالًيفهمونهًويتوقّعونًتقدّماً  فيًهذهً.ًلذاًيعلّقونًعلىًعلمٍّ فيصعبًكثيراً 

ماًت.ًالبيئةًالتأّكدًمنًالحقيقة،ًوالبيانات،ًوالحقائق،ًواألدلّة  ً وعلىًالصحافةًً.ًتّسمًبوزنًٍّلكنًماًيجبًأنًنتذّكرهًهوًأّنًاألدلّةًغالبا

للمقولةًالقديمة،ً.ًأنًتعكسًذلك فأبلّغًعنًهذاًالجانبًثّمًالجانبً.ًيجبًأنًأصلًإلىًالجانبًاآلخر"فالًيكونًالصحافيّونًعبيداً 

 ".ًاآلخر

ماًتكونً.ًيتعيّنًعلىًالصحافيّينًفيًهذهًالبيئة،ًفيًهذاًالموضوع،ًأنًيزنواًاألدلّة عليهمًأنًيرّكزواًفيًً.ًمتساويةوهيًنادراً 

وإذاًكنتمًبحاجةًإلىًمساعدةًفيًذلك،ًإذاًكنتمًتعيشونًفيًمنطقةًحضريةًكبيرة،ًالًً.ًالقّصةًعلىًاألدلّة،ًحيثًيقعًوزنًاألدلّة

.ًأناًآسف.ًرنتبدًّوأنًتتمّكنواًفيًهذهًاأليّامًمنًإيجادًعاِلمًفيًاإلحصاءاتًاألحيائيّة،ًوعاِلمًأوبئة،ًوعالمًمنهجيّاتًعلىًاإلنت



ماًالّذيًً.ًاعثرواًعلىًاألشخاصًالّذينًيمكنهمًمساعدتكمًفيًتعلُّمًكيفيّةًتقييمًاألدلّة.ًلكنًانسواًخبراءًاالختصاصاتًالفرعيّة

 .ًًوأعتقدًأنّهماًمهّمانًللغايةًوالًبدًّمنًالحفاظًعليهما.ًفقطًالثقةًفيًالعلمًوالثقةًفيًالصحافةًلىًالمحكًهنا؟نراهًع

لكن،ًفيًالوقتًنفسه،ًمعناًفيًهذهًالدّورةًالكثيرًمنًالصحافيّينًالّذينًلمًً.ًبالتأكيد.ًفقكًياًغاريًالّرأيًفيًكّلًماًقلتهإنّنيًأوا

لذاًآملًأنًنعرضًبشكلًأساسّيً.ًوهمًيحتاجونًإلىًالكثيرًمنًالتوجيه.ًيغّطواًقّطًالصّحةًأوًالعلمًأوًالطبًالقائمًعلىًاألدلّة

أخرىًكانًمحتواهاًً.ًقليلةًالماضيةًونبحثًفيهابضعًأمثلةًمنًاألشهرًال المحتوىًوقصصاً  حيثًنجحًفعالً  فقدًغّطيتًقصصاً 

بالحديثًعنًالهيدروكسيًكلوروكين.ًمضّخما ً  .ًًفلنبدأًإذاً 

كعالجًًإنّهًدواءًقديمًللمالرياًرّوجًلهًفيًالبدايةًطبيبًفيًفرنسا،ًثّمًاعتمدهًالبيتًاألبيضًفيًالوالياتًالمتّحدةًوأثنىًعليهً

ًكيفًكانتًبرأيكًتغطيةًهذاًالموضوع؟ًً.ًألمورًكثيرةًتتعلّقًبالمرض

منًاستخدامهًكدواءًللمالريا70ًإذا ،ً.ًنعم نُِشرتًورقةًمنً.ًلكنًهذاًالًيعنيًبالّضرورةًأنّهًسينفعًبوجهًهذاًالفيروس.ًعاماً 

فقطًتّمًعالجهمًبهذاًالدّواءًفيًالشق20ًًًًمارس،ًأعتقدًأنّهاًشملتًفيًالواقع/دراسةًفرنسيّةًفيًمجلّةًفيًأواخرًآذار  ً مريضا

بعدًأسبوعينًمنًالتجربة.ًالنّشطًمنًالتجربة  ً إنذارًواحد،ًإنذاران،ًمجموعةًصغيرةًمنًالعيّنات،ًمتابعةًً.ًعشرونًمريضا

بانخفاضًالحمولةًً-انتبهواًهناًإلىًالكلماتًالّتيًاختارهاًالكاتًب-خلُصتًالدّراسةًإلىًأنّهًتّمًربطًالدواءً.ًقصيرةًاألمد

 .ًًالفيروسيّةًأوًاختفائها

،ًيعنيًذلكًأنّهمًً"بمربوطةً"فيًهذاًالنّوعًمنًالدراسات،ًوفيًأيًدراسةًبحثيّة،ًعندماًتسمعونًأّنًالمؤلّفينًحتّىًيقّرونًبأنّهاًً

بمراجعةًجيّدةًمنًقبلًاألقران،ًيجبًًإذاًكانتًالمجلّةًتتّسمً.ًالًيستطيعونًالتحدّثًعنًعالقةًسببيّة،ًواألجدىًبهمًعدمًفعلًذلك

وهنا،ًحتىًبعدًأنًتبيّنًللكثيرينًأنّهاًدراسةًمعيبة،ًوبعدًأنًأخذًالمؤلّفونًً.ًأنًتُفعَّلًإذاًجرىًتقديمًبياناتًسببيّةًفيًحالةًكهذه

وبعدً.ًيًالمنهجيّة،ًبرزًالخبراءًإلىًالواجهةًوأشارواًإلىًعيوبًٍّفيًالتصميمًوف"بمربوطةً"احتياطاتهمًعبرًاستخدامًعبارةً

أّنًمجلسهاًيعتقدًأّنًالمقالةًالًترتقيًإلىًالمعاييرًً  ً ذلك،ًحتّىًالمنّظمةًالعلميّةًالّتيًنشرتًالدّراسةًفيًمجلّتهاًصّرحتًالحقا

 هلًمنًإنذارًأكبرًمنًذلك؟ًًً.ًالمتوقّعة

يونيّةًلديناًفيًالوالياتًالمتحدةًتُدعىًوأعلمًأنّناًأمامًجمهورًدولّيًعريضًربّماًسمعًعنًشبكةًتلفز...ًلكنًبعضًالصحافيين

ًعلىًالهواءًمعًماًالًيقّلًعنًثمانيةًمذيعينًمختلفينًرّوجواً شبكةًفوكسًنيوزًاإلخباريّةًشرعتًفيًحملةًاستمّرتًطوالًشهرٍّ

إنّهًيمكنًهذاًالدّواءًًًوالواقعًهوًأّنًتلكًالشبكةًمغَرمةًبالّرئيسًترامبًالّذيًقال.ًًبقّوةًلهذاًالدّواءًبعدًظهورًهذهًالشكوكًكلّها

كماًأخبرًحكايةًفيًيومًمنًاأليّامًعنًرجلًكانًيُحتضرًفانقلبً".ًًأنًيكونًورقةًرابحةًتغيّرًالقواعدًفيًتاريخًالطبًّ"أقتبسً

بعدًأنًأخذًالدّواء فجأةً   .ًاحتضارهًحياةً 

فيًًًلكمًلماذا،ًماًالّذيًستخسرونه؟ًآملًأنّهم،ًأيًعامةًالجمهور،ًسيستخدمونًهذاًالدّواء،ًوسوفًأقولً"فيًوقتًآخرًقالً

!ًًجربّها،ًستعجبك".ًترامبيّة"رأىًالكثيرًفيًصوتهًطريقةًغيرً"ًماًالّذيًستخسرونه؟.ًبعضًاألحيان،ًتكونونًفيًحالةًسيّئة

.ًفائدةًفيًالدّواءًًفقدًربحًالعلمًفيًالنهايةًألّنًاألدلّةًلمًتدعمًأي.ًحسنا ،ًهناًتنتهيًاألخبارًالجيّدة.ًكأنّهًبائعًسيّاراتًمستعملة

بالفعل.ًوانقّضًالعلماءًعلىًذلك لكنًبالعودةًإلىًماًحصل،ًينبغيًبالّصحافيّينًالّذينًبلّغواًبكّلًبساطةً.ًوأظهرتًاألدلّةًضرراً 

وعلىًالصحافيّينًالّذينًأخذواًمنًدونًسؤالًكّلًً.ًعنًاألشخاصًالعشرينًودراسةًاألسبوعينًالفرنسيّةًأنًيخجلواًمنًأنفسهم

لذاًهيًدراسةًحالةًكالسيكيّةًلناًً.ًوالقادةًالسياسيّينًالّذينًيرّوجونًلهذاًالدّواءًأنًيخجلواًأيضا ً"ًسيّدهم"اءًمنًطاولةًماًج

 .ًوآملًأاّلًنفقدها.ًلنتعلّمًمنها

فيًاألسابيعًالقليلةًالماضية،ًكانتًالضجةًمماثلةًحولًعالجًمحتملًآخرًلمرضًكوفيدً.ًدعناًنتحدّثًعنًدراسةًحالةًثانية

بالنسبةًإلّي،ًهذاًمثيرًلالهتمامًعلىًنحوًمماثلًألنهًكانًمنًالمفتَرضًأنًتعلنً.ً،ًوهوًدواءًغيليادًويُدعىًريمديسيفير19

بمساعدةًبعضًالصحافيّينًثّمًخًر.ًالمعاهدًالوطنيّةًللصّحةًهناًفيًالوالياتًالمتّحدةًعنًنتائج جتًالشركةًوأمامهاًالنتائج،ًقائلةً 

قبلًافتتاحًسوقًاألسهم.ًمنًدونًإعطاءًأيًبيانات"ًنعتقدًأّنًهذهًستكونًإيجابيّة" أبلتًأسهمهمًبالء ًحسنا ًً.ًفعلواًذلكًمباشرةً 

ولمًتكنًالنتائجًمذهلةًكماً.ًعنًالنتائجًبعدًذلك،ًظهرًالدّكتورًأنتونيًفاوتشيًللتحدّث.ًفيًذلكًالّصباحًبعدًأسبوعًسّيءًسبقه

 هلًيمكنكًالتحدثًعنًهذا؟ًًً.ًكانًمتوقّعا ،ًولمًتكنًعلىًقدرًالحماس

ً.ًًنعم



ًهلًيمكنًالحصولًعلىًوجهةًنظرك؟ً.ًدورةًالضّجةًوالدعايةًالترويجيّة

أنًنعرفًأّنًسآخذًكنقطةًانطالقًتواطؤًالدّكتورًفاوتشيًفيًهذ.ًلقدًلّخصتهاًبدورةًالدعايةًالترويجيّة  ً ا،ًألنّهًلمًيكنًممكنا

علىًبعدًأقلًمنً أقدامًلمًتكنًبهذهًالّروعة10ًًًالنتائجًالّتيًناقشهاًفيًالواقعًمنًعلىًأريكةًفيًالبيتًاألبيضًمعًالّرئيسًجالساً 

 .ًحقيقة ً

وأّنًالدّواءًمعياٌرًجديدًللّرعاية ّيًقدرًكبيرًمنًاالحترامًللدّكتورًلد.ًدعونيًأكونًواضحا ً.ًًفقدًاعتبرًأنّهاًأخبارًجيّدةًجدّاً 

أنًيستمعًالجمهورًألّولًمّرةًإلىًلكنًهلًهذهًهيًالطريقة؟ً.ًعاما 35ًًلقدًتابعتًعمله،ًكماًفعلِتًأنِتًلمدّةً.ًأنتونيًفاوتشي

وهوًجالسًفيًتلكً األريكةًبجانبًًمناقشةًللبيانات،ًمعظمهاًارتجالّي؟ًكانًيحملًبطاقةًمالحظاتًصغيرةًيعودًإليهاًأحياناً 

 .ًالّرئيس،ًالّذيًينتظرًلسماعًماًيريدًسماعهًمنًفاوتشيًويسمعهًبالفعل

لإلبالغًعنًالنتائجًالعلميّةًً أبداً   ً عنًريمديسفير،ًلكنًاإلطارًليسًمناسبا أيًاإلعالنًعنًنتائجًهذهًالدّراسةًالمبكرةًجدّاً 

ًبرعايةً.ًللجمهور أّنًالنتائجًلمًتكنًقدًنُشرتًبعد.ًًوكالتهًاالتحاديّةًالخاصةوأثنىًعلىًتلكًالنتائجًالنّاجمةًعنًدراسةٍّ  ً ثّمًً.ًعلما

فيًالوقتًنفسهًتقريبا ،ًانتقدًالدراسةًالصينيّةًالّتيًلمًتظهرًأيًفائدةًونِشرتًفيًمجلّةًالنسيت،ًوهيًليستًصحيفةًالحّيًً

 .ًإنّهاًمجلّةًمرموقةًجدّا ً.ًالّرخيصة

ًفيًالوكالةًاالتحاديةًاألساسيّةًالّتيًتقدّمًالمشورةًللبيتًاألبيضًوهوًالعالمًالّرئيسًالّذيًًبالنّسبةًإلّي،ًعندماًيأتيًذلكًمنًعال مٍّ

معًالجمهورًعبرًالّرسائل،ًيُعتبَرًذلكًمنًالمعاييرًالمزدوجةًالمتضاربة منًيدريًماًهوًالّضغطًالّذيًكانًً.ًيتواصلًيوميّاً 

نًينًالمغامريإذًأّنًالعلماءًوالصحافيًّ.ًأسوأ،ًلمًيقلًهذاًفيًذلكًاليومًومنًثّمًلجعلًاألمور.ًيرزحًتحته؟ًلكّنًذلكًكانًخطأ ً

لذاًعندماًقالًً.ًاكتشفواًأّنًنقاطًنهايةًالدّراسة،ًأيًالخطًالهدفًللدراسةًوغايتها،ًنقطةًالنهايةًاألوليّةًقدًتغيّرتًقبلًأسبوعين

قبلً.ًفيًتلكًاللحظة.ًذلكًصحيحا ًإّنًالدراسةًحقّقتًنقطةًالنهايةًاألساسيّة،ًأيًالوقتًللتحسين،ًكانًً  ً لكنًماًكانًليكونًصحيحا

 .ًأسبوعين

لكنًبغضًً.ًفقدًجرتًأنواعًالتعقّبًكافّةًفيًمحاولةًلتفسيرًذلك!ًوياًللهول.ًربّماًكانًلتغييرًنقطةًالنهايةًأسبابًمشروعة

أمًال،ًتبقىًالحقيقةًأّنًالت  ً عديلًجرىًقبلًأسبوعينًمنًدونًاإلفصاحًعنهًًالنظرًعّماًإذاًكانًالتحّولًفيًنقطةًالنهايةًمشروعا

علّيًأنًأخبركًياًمارينًأّنًً.ًعلىًتلكًاألريكةًفيًالبيتًاألبيضًفيًذلكًاليومًعندماًكانتًالنتائجًغيرًالمنشورةًتلقىًالثناء

للصحافيّينًهوًبيانًلشركةًاألدويةً  ً وكالةًفاوتشيًاالتّحاديّةًوبيانًل"ًغيلياد"قلبيًوضميريًلمًيتحّمالًفكرةًأّنًجّلًماًكانًمتاحا

علىًصعيدًالتواصلًالعلميًّ.ًالّتيًَرَعتًالتّجربة سيّئاً  يوماً   ً يجدرًبذلكًاليومًوتلكًالحادثةًأنًً.ًبالنسبةًإلّي،ًكانًذلكًأيضا

 .ًيصبحاًدراسةًحالةًكالسيكيّةًأخرىًحولًالتواصلًبشأنًاألبحاث

كماًأّنً.19ًولتوفيرًلقاحًلمنعًكوفيد19ًًسيستمّرًذلكًبالحدوثًبسببًالحاجةًالماّسةًللعالجًمنًأجلًالحدًّمنًتأثيرًكوفيدً

فكيفًيمكنًالصحافيّونًتسليحًأنفسهمًضدًّهذاًالكّمًالهائلًمنًً.ًالبلدانًوالشركاتًالّتيًستحقّقهاًستحصدًالّسمعةًوالثروات

فيًالبيانات؟ًماًهيًًالدّعايةًالترويجيّةًالّتيًتن  ً تظرناًبهدفًتعزيزًالنتائجًوتعظيمهاًأكثرًبكثيرًمّماًسيكونًعلىًاألرجحًمبيّنا

للمحّررين؟ً  ً  نصيحتكًلكيفًيمكنًالناسًأنًيحافظواًعلىًشكوكهمًمعًتمّكنهمًمنًشرحًماًيجبًوماًالًيجبًتغطيتهًفعليّا

إلىًهذاًًًستوياتًالخبرةًوربّماًبعضًالناسًالذينًتّمًدفعهمًللتوًّمعًجمهورًمنًسبعةًآالف،ًلديناًعلىًاألرجحًنطاقًواسعًمنًم

هيًاألفضل،ًوهذاًهوًالمكانًالّذيًً.ًالمضمارًمنًدونًأيًتدريب لذاًفيًبعضًاألحيان،ًتكونًالنصيحةًاألبسطًواألوسعًنطاقاً 

ً .ًلدّيًنصيحةًقديمةًللصحافيّين.ًسأبدأًمنه حسنا ،ًعليكمًأنًتحصلواًعلىًآراءًثانيةً.ًثانيا ًإذاًأخبرتكمًأّمكمًأنّهاًتحبّكم،ًخذواًرأيا

 .ًومنظوراتًمستقلّةًحولًهذاًالخطابًعندًتغطيةًمواضيعًالصحةًوالعلومًالطبيّة

ًبمشروعًموقعناًاإللكترونّيًوغيرهم لديناًجينيًلينزر،ًصحافيّةًمحقّقةً.ًوبالمناسبة،ًلديناًقائمةًتضّمًأكثرًمنًمئةًخبيرًملتزمٍّ

.ًًلقدًبنيتًهذهًالقائمةًوسأواصلًبناءها.ًوأدريانًفيوًبيرمانًمنًجورجًتاون.ًراونليًمنًمعهدًالونمخضَرمة،ًوشانونًب

لكنًفيًهذهً.ًيمكنًأيًشخصًأنًيدّعيًبأنّهًخبير.ًًويمكنناًإتاحةًتلكًالقائمةًللناسًمعًالمعلوماتًالّتيًنقدّمهاًعلىًاإلنترنت

بالنسبةًإلىًالُجدُدًفيها،ًعليكم .ًًأنًتعرفواًأنّهًعندًكلًزاويةًفيًبحوثًالّرعايةًالصحيةًتضاربًفيًالمصالحًالمواضيع،ًخاّصةً 

للخوف.ًعليكمًمعرفةًالمشهد  ً  .ًًوالًأرسمًصورةًوحشًمخيف.ًلسُتًمرّوجا



الًأعرفًماًهوًأسوأ،ًتضاربًالمصالحًالماليّةًعندماًيأخذًشخصًً.ًفهذاًهوًالواقعًوتضاربًالمصالحًيأتيًفيًأشكالًمختلفة

لقدً.ًهذاًهوًتدريبي.ًقابلًقولهًأشياءًمعيّنة،ًأوًتضاربًالمصالحًالفكريّةًالّتيًيرىًالكثيرًمنًالناسًأنّهاًأكثرًغدرا ًماًالمالًم

.ًًوكّلًماًعداًذلكًأناًالًأراه.ًوبرأييًهذهًهيًالطريقةًالّصائبًة.ًهذاًماًأؤمنًبه.ًلقدًدرستًهذاًطوالًحياتي.ًكّرستًنفسيًلهذا

لكنًإذاًكنتمًتصغون،ًوإذاًكانًالهوائّيًالخاصًبكمًشغّاال ،ًعندً.ًرًفيًتضاربًالمصالحًالفكريّةهذهًطريقةًتبسيطيّةًللنّظ

 .ًًسماعكمًماًيبدوًأفضلًبكثيرًمنًأنًيكونًحقيقيّا ،ًستبدأونًبرأييًبالتقاطًالخيوط

بدوامًكاملًللبعضًيمكنًأنً.ًعلىًالصحافيّينًمهاجمةًالمعلوماتًالمضلّلةًوالبروباغنداًوالدعايةًالترويجيّة يشّكلًذلكًمضماراً 

منً.ًعاما 14ًًفهوًكذلكًبالنسبةًإلّي،ًمنذًً.ًمنكم لطالماًاعتقدتًأنّهًعلىًالمؤسساتًاإلخباريّة،ًوربّماًيمكنًأنًتحملواًبعضاً 

غيرًجاهزةًً"ًمؤسساتكمًاإلخباريّةًعلىًفعلًذلك،ًأنًتتمتّعًبِسمةًمنتظمةًلناحيةًالّرعايةًالصحيّةًأوًالبحوثًالصحيّةًتُدعى

إليكمًماًستسمعونهًمنًمنافسيناًً:ًيمكنًأنًتقولوا.ًويمكنكمًتسويقًذلك".ًللعرضًفيًأخبارًالّرعايةًالصحيّةًفيًوقتًالذّروة

عنًذلك.ًكلّهم  .ًًسنعطيكمًالبيانات.ًسنعطيكمًالحقيقةًالمجّردة.ًلكنّناًسنعطيكمًالحقيقةًالمجهولة.ًسنخبركمًأمراً 

بالتالي،ًعندماًترونًمعلوماتًسيّئة،ًمعلوماتًمضلّلة،ًدعايةًترويجيّةًوبروباغندا،ًستعرفونًً.ًيمًلذلكأعتقدًأنّناًأمامًدورًعظ

يرونها  ً  .ًلذاًأحثّكمًعلىًاالنقضاضًعليهاًوفضحها.ًأّنًاآلخرينًأيضا

47ًهنيّةًبأكملهاًتمتدًّعلىًوأعتقدًأنّكًقلتًإّنًمسيرتكًالم.ًعاما 14ًًمستمّرةًمنذً"ًهيلثًنيوزًريفيو"إّنًً.ًأريدًأنًأسألكًأخيرا ً

هلًيمكنكًأنًتتأّملًللحظةًفيًماًتمثّلهًهذهًالقصة،ًقّصةًكوفيد،ًالًسيّماًالشّقًالمتعلّقًباألدويةًواللقاحًوالعالج،ًفيًً.ًعاما ً

جديدا ؟ًماًمقدارًالقضاياًالّتيًتعلّمناًالدروسًبشأنه اًبالفعل؟ًكيفًيبدوًًسياقًهذهًالمسيرةًالمهنيّةًالطويلة؟ًكمًمنهاًسشّكلًتحدّياً 

 لكًذلك؟ًًً

لمًيشهد الًأعتقدً.ًمثلًهذاًالغيابًلليقينًوامنًالواضحًأّنًماًهوًفريدًهوًأّنًالناسًمثلناًالّذينًكتبواًعنًهذاًلفترةًطويلةًجدّاً 

إلىًهذاًالحدًّمنًقبلًياًمارينًبالّرغمًمنًأّنًهذاًملعبكًبامتيازًخطرا ًأنّناًواجهناً مجهوالً  منذًفيروسًنقصًالمناعةً.ًجديداً 

إنّنيًأراهاًفيً.ًاإليدز،ًعندماًكنتًفيًالسيًإنًإنًفيًثمانينيّاتًالقرنًالماضيًواألخبارًتشهدًوتيرةًفريدةًمنًنوعهاً/البشريّةً

بسببًتطّورًالعلم.ًذهنيًكأفعوانيّةًتسبّبًالدّوار بأّنًذلكًربّماًوأعتقدًأنّهًعليناًأنًنعترفً.ًأعتقدًأنّهًلمًيسبقًلهاًمثيل،ًجزئيّاً 

 .ًسيساعدناًفيًتطويرًلقاحاتًمحّسنة

إلىًأنّهًلديناًأشكالًأكثرًلوسائلًاإلعالمًوليسًبالّضرورةًصحافةًمحّسنةًً.ًلكنًسبقًوسمعتمًتحذيريًحولًذلك  ً مّماًيعودًجزئيّا

هذهًبعضًالعناصرًالّتيًتجعلًمنًهذهًالقّصةًفريدة.ًبشكلًعامًّ يبقىًتفصيلًً.ًتطّرقناًإلىًذلكًماذاًبعد؟ًالقديمًنفسهًوقد.ًإذاً 

لذا،ًمّرةًأخرى،ًثمانينيّاتًً.ًصغيرًبعدًوهوًالتدّخلًوالتأثيرًالمؤسفًوالبشعًوغيرًالمفيدًالناتجًعنًصدامًالّسياسةًمعًالعلم

نفسهًًلمًيتمّكنًالرئيسًاألمريكيًفيًتلكًالفترةًرونالدًريغانًمنًحملً.ًاإليدزً/فيروسًنقصًالمناعةًالبشريةً.ًالقرنًالماضي

 .ًحتّىًعلىًلفظًعباراتًفيروسًنقصًالمناعةًالبشريةًأوًاإليدزًلمدّةًطويلةًجدّا ً

ثّمًعندماًفعلًفيًوقتًمبكر،ًقالًإّنًاألمورًتحتًً.ًدونالدًترامب،ًاليوم،ًلمًيشأًحتّىًاالعترافًبهذاًالخطر.ًإلىًاألمامًبسرعة

فيًالتأطيرًالسياسيًلقصصًكوفيد،ً.ًيخطرًعلىًبالهًوهذاًأمرًمضرً وبشكلًعام،ًمنذًذلكًالحين،ًإنّهًيقولًكّلًماً.ًالسيطرة

منًالتأطيرًالسياسّيًنفسهًالّذيًرأيناهًعلىًمّرًالسنين،ًعندماًتبدأًالقصصًاإلخباريّةًبالتركيزًعلىًالسياسةًفتنشئً نرىًبعضاً 

وكأنّهًتأييدًللحقًفيًتحويلً.ًولًالجائحةوهكذاًتتماشىًسياساتهمًالشخصيّةًمعًتفكيرهمًح.ًاالستقطابًالّذيًنراهًفيًالسياسة

 .ًًواآلنًنحنًفيًالوالياتًالمتحدةًبعدًكّلًماًقلناهًللتوًّ.ًذلكًإلىًقضيّةًسياسيّةًفيًعينيًالرأيًالعام

ساعة24ًًًللكنًاإلعالناتًفيًا.ًفرقةًالعملًالمعنيّةًبفيروسًكوروناًفيًالبيتًاألبيضهوًربّماًمنًأفضلًماًحصلًلديناً

 .ًالمنصرمةًتبيّنًأنّهًسيتّمًإنهاؤهاًتدريجا ،ًبسببًالتقدّمًالهائلًالُمحَرزًفيًبالدنا

ماًيعنيهًذلكًهوًأنّهًمنًالمرجحًأنًنسمعًأكثرًمنًالسياسيّينًوأقّلًمنًالعلماء .ًًكماًلديناًمشكلةًمعًالسياسيّينًمثلًترامب.ًإذاً 

زعزعونًثقةًالجمهورًبوسائلًًًاألخبارًمزيّفةًعندماًالًتعجبهمًفيًُوهذاًيحدثًفيًعددًمنًبالدكمًحيثًيدّعيًالسياسيّونًأنًّ

منًشأنًذلكًتقويضًنزاهةًالعلمًوالّصحافةًوتقويضًنزاهةًهذاًالتقاطعًالّذيًيهتّمًبهًالكثيرًمنّا،ًأيًتقاطعًالطبًً.ًاإلعالم

 .ًووسائلًاإلعالمًأوًالعلمًووسائلًاإلعالم



ليسًبجديد،ًلكنًهذاًمريح،ًهوًأنّنيًرأيتًعلىًمّرًالّسنواتًأنّهًً.ومنًاألجدىًبناًالحفاظًعلىًتلكًالنزاهة  ً وأمرًآخرًأيضا

عندماًتُدفعًالصحافةًإلىًحدودهاًالقصوىًمنًحيثًتعقيدًالمواضيعًواألوقاتًاالقتصاديةًالعصيبة،ًيتدّخلًالفتيانًوالفتياتًً

فيًمعظمًاأليّا.ًالكبار الًأستطيعًأنًأصفًلكمًكمًأتأثّرًباألمورًً.ًمًمعًمعظمًالقصصلقدًفعلواًذلكًمنًقبلًوإنّهمًيفعلونهًمجدّداً 

ً"بروبابليكا"،ًومشاريعًُمَمّولةًمثلً"أتالنتيكًفاونديشون"الّتيًأراهاًفيًنيويوركًتايمز،ًوواشنطنًبوست،ًومجلّةًمثلً

ًمنكمًأنًيراها(.ًبايوول)وإذاًكنتمًتهتّمونًبقضاياًالصحافة،ًفإنهاًليستًوراءًجدارًدفعً.ً"كايزرًهيلثًنيوز"و تقدّمً.ًيمكنًأي 

حولًالّصحافةًفيًزمنًالجائحةً"كولومبياًدجورناليزمًريفيو"مجلّةً رائعاً  ماًهوًغيرًجديدًوغيرًمريح؟ً.ًوهذاًمريح.ًعمالً 

وأناًًً.لديناًماًوصفتهًلكمًللتّوًمنًقِممًعرضيّةًمنًالتفّوق،ًلكنًاألغوارًفيًماًبينًقممًالتفّوقًهذهًتصبحًأوسعًوأكثرًعمقا ً

اإلخباريّة،ًالّتيًتعيشًًًؤّسساتوأخشىًماًأخشاهًأّنًالّضررًالّذيًيسبّبهًعددًكبيرًمنًالم.ًأسّميهاًالقرعًاليومّيًللّطبولًالفارغة

.ًفيًحضيضًالقرعًاليومّيًللّطبولًالفارغة،ًسيربكًالجمهور،ًويعيقًفهمهًويرّوجًللخوف،ًوهذاًماًيمّزقنيًمنًالدّاخل

 .ًوأصبحًذلكًاليومًأسوأًمنًأيًوقتًمضى

،ًمنًالبقاءًفيًأعاليًالقممًسيتمّكنًطاّلبنا،ًفيًتغطيتهمًلكوفيدً-وهناًأودًّأنًأشكركًعلىًحكمتك-آملًأنّهًبفضلًتوجيهاتكًً

لمشاركةًحكمتكًمعًطاّلبناًوالنضمامكًً.ًغاريًشويتزر،ًناشرًومؤّسسًهيلثًنيوزًريفيو.ًوليسًفيًقعرًاألغوار شكراًّجزيالً 

لك.ًإلىًدورتنا  .ًًأناًممتنةًكثيراً 

 .امضيًبهًقدما ً.ًماًتفعلينهًرائع


