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إعـــــــداد

ياســـني الــزكـــــري

إشــــــراف عـــام

مصطفى نـــصر

مــــراجعــــة لغــــويــــة
هـــشـــام احملـــيـــا

أشــــراف ومــــتابعــــة
حـــمـــدي رســـام

التصميم واالخراج
عبدامللك السامعي
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 Al Bayan
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اذا كن��ا نح��ن الصحفي��ني متهمني بأنن��ا من نش��عل احلرائق، 
فس��يتعني علينا ف��ي حال انتش��رت احلرائق الكب��رى في كل 
مكان أن نس��هم ف��ي اخمادها لكي نتمكن بعدها من ممارس��ة 

عملنا املعتاد.. اشعال حرائقنا الناعمة..

 ياســــــني الزكــــري 
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أهداف الدليل:

تزوي��د الصحفيني باملعرفة وامله��ارات الالزمة لفهم حاالت 	 
الن��زاع املختلفة، والوقوف على الهي��اكل االجتماعية التي 

ميكن أن تصل بالنزاعات إلى طور العنف.
فه��م األمن��اط املختلف��ة لطرائق ح��ّل النزاع��ات والوقوف 	 

على العناصر العملية، كاملطال��ب واالحتياجات واملصالح 
املشتركة.

فهم الدور األس��اس للموضوعية وتوخي احلقيقة في تغطية 	 
أخبار النزاعات. 

التعري��ف بالفرص املتاح��ة والعوائق الفعلية أم��ام التغطية 	 
الشاملة للنزاعات. 

فه��م التقني��ات مث��ل اللغ��ة املناس��بة للتغطية ورس��م إطاٍر 	 
للتغطية وجتنب التلفيق. 

اإلق��رار باملش��كالت احملددة الت��ي تواج��ه الصحفيني الذين 	 
يقوم��ون بالتغطية اإلخباري��ة املراعية حلساس��ية النزاعات 

وباحللول املمكنة.
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التغطي��ة اجلي��دة لألحداث املبنية عل��ى احلقائق هي حق 
للجمه��ور املتلقي، وهي حجر الزاوية ف��ي التغطية الصحفية 

للنزاعات ويطلق عليها الصحافة احلساسة للنزاعات. 
 تبتع��د الصحاف��ة احلساس��ة للنزاعات كثيرًا ع��ن اإلثارة 
والبح��ث عن الس��بق الصحفي دون مراع��اة احلقيقة وتقترب 
أكثر بل تتطابق مع معايير الصحافة املهنية، ناهيك عن تلمس 
آثار النزاع والبحث عن جوهره ومحاولة التأثير االيجابي لدى 

أطرافه. 
 اذن.. ه��ي صحافة تق��وم على املعرف��ة والتحليل، ونقل 
الوقائع مبهنيٍة ويحضُر فيها االنس��ان بآالمه وتطلعاته للعيش 

بسالم وأمان.
وإذا كان��ت التغطية الصحفية في األج��واء الطبيعية مهمٌة 
صعبة فإنها تكون أكثر صعوبة في حال املجتمعات التي تعصف 
بها النزاعات والصراعات املس��لحة حيث تغيب احلقيقُة وراء 
سيل الشائعات وتعاني الصحافة من حاالت استقطاب مكثفة، 
ويواج��ه الصحفيون كثيرًا من املتاع��ب واالنتهاكات واملخاطر 

اليومية. 
 ل��ذا فإنَّ هذا الكتاب يعدُّ أول دليٍل معرفي ملمتهني االعالم 
أثناء النزاعات في اليمن، ويشكل وثيقة منهجية مهمة لتطوير 
مهاراته��م في مجال التغطية الصحفي��ة وفق معايير الصحافة 

احلساسة للنزاعات.
 الدلي��ل خالصة خبرة لعدد م��ن ورش العمل نفذها »مركز 
الدراس��ات واالعالم االقتصادي« خ��الل العامني املاضيني في 

مقدمة
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مختلف احملافظات اليمنية، لذا س��تجدون في طياته اخلبرة 
احمللية مع االس��تفادة من األدلة والوثائق املتخصصة الصادرة 
عن مراك��ز ومعاهد ووكاالت ومنظم��ات دولية وبني اخلبرات 

الصحفية والتدريبية ملعد الدليل.
حاولنا أن جنعله شامال قدَر االمكان الحتياجات الصحفيني 
الذين يقومون بالتغطية أثناء النزاعات وأن نسير مع الصحفي، 
خط��وة بخط��وة من أول اس��تعدادات الن��زول امليداني وحتى 
اس��تكمال إع��داد امل��ادة للنش��ر أو البث، إضافة إل��ى تزويد 
الصحفيني واملصوري��ن بالعديد من تعليمات الس��المة املهنية 
وطرق وأساليب التعامل مع الصدمات واملواقف الطارئة واملؤملة.
 أدين بالشكر لشركائنا في منظمة ايريكس IREX لدعمهم 
هذا اجلهد املثمر وكذلك الشكر لشركائنا في منظمة دعم االعالم 
الدول��ي IMS الذي��ن منحونا تفويضا ليمنن��ه دليل الصحافة 
احلساس��ة للنزاعات واالس��تفادة منه، وملعد الدليل ولزمالئي 
في فريق املش��روع باملركز وكل من ساهم في إخراج هذا العمل 

الهام للنور.

مـصـطـفــي نـــصــــــر 
رئيس مركز الدراسات واالعالم االقتصادي
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نح��ن فخورون ف��ي املجلس الدولي للبحث و التب��ادل ) IREX ( بدعم مركز 
الدارسات واالعالم االقتصادي من أجل مواصلة مهمته في تطوير االعالم املستقل 
وحتس��ني مس��توى جودة األخبار واملعلومات في اليمن، وفخورون بشكل خاص 
بدعم مش��روع الصحافة احلساس��ة للنزاعات في هذا الظرف احلرج الذي مير به 
البلد وقطاع االعالم فيه، فعندما تعصف النزاعات ببلد ما تتسع دائرة االستقطاب 
االعالمي وتعلو نبرة الترويج خلطاب الكراهية عبر وس��ائل االعالم ومعها ترتفع 
احتماالت انتش��ار الش��ائعات واألخبار الكاذبة او غير الدقيقة التي قد متر ضمن 
نش��رات األخبار، ما يش��كل تهديدًا للمجتمع ،حيث حتظ��ى تلك النوعية من 
املعلومات بفرص انتش��ار واس��عة تقل معها فرص احلصول على احلقيقة، وهنا 
تبرز أهمية الدور الذي تلعبه »الصحافة احلساس��ة« للمس��اعدة في استعادة الثقة 

وفتح أبواب األمل.
مؤسس��ة ) IREX ( كانت وال تزال تعمل ومنذ فترة طويلة مع الصحفيني في 
البلدان التي تش��هد نزاعات أيضا في مرحلة ما بعد النزاع ملس��اعدتهم على فهم 
طبيع��ة وتعقيدات النزاع��ات وتطوير مهاراتهم في كيفي��ة التعامل معها وإدراك 
عوامل ومس��ببات تأجيجها وطرق وأس��اليب خفض التوت��رات الناجتة عنها، 
وكذل��ك تخفيف املخاط��ر املادية والقانونية والسياس��ية وغيرها من املخاطر التي 
ق��د تلح��ق بالصحفيني، انطالقًا من مب��دأ أن نقل االخبار الدقيق��ة واملهنية هو 
مفتاح بناء الس��الم. وفي الوقت احلالي، تنفذ مؤسسة ) IREX ( مشروع التعبير 
اآلم��ن واحلر للصحفيني )آمن( والذي يتضم��ن تدريبات متكاملة حول اجراءات 
السالمة للصحفيني ووسائل اإلعالم، كالهوية الرقمية، والوعي البدني، والرعاية 
النفس��ية واالجتماعية لإلعالميني املعرضني للخط��ر في أمريكا الالتينية وأفريقيا 
وأوراس��يا. وفي أوكرانيا ايضا، س��اعد برنامج »تعلم كيفي��ة التمييز« اآلالف من 
القادة املجتمعنيِّ واملواطنني على بناء القدرات التي متكنهم من مواجهة التضليل 

ونشر االكاذيب. 
ف��ي اليم��ن، ُيعدُّ مركز الدراس��ات واالعالم االقتصادي ش��ريكًا مهنيًا موثوقًا 
ملؤسسة ) IREX ( – فهو يتمتع مبستوى أداء عاٍل على الرغم من كثرة التحديات 
التي فرضتها بيئة العمل احلالية، وقد كان إلصرار وتفاني فريق املركز الفضل في 

أفق

20
17

س 
ط

غس
ن، ا

عما
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بعد أن ظلوا لفترة طويلة محرومون من أي فرص تدريبية، بل وحتى مجرد فرص 
االلتقاء وتبادل وجهات النظر. وعلى مدى األشهر الستة املاضية، ساعد البرنامج 
التدريب��ي للمركز العديد م��ن الصحفيني اليمنيني ليس فقط ف��ي تنمية معرفتهم 
بالصحاف��ة احلساس��ة للنزاع، وإمنا أيضا في تطوير وتطبي��ق مهاراتهم اجلديدة 

وإدراك دورهم في بناء السالم.
يس��تند برنامج الصحافة احلساس��ة للنزاع الى االرث احليوي والعمل واس��ع 
النطاق ملؤسس��ة دعم االعالم الدولي )IMS ( وامتث��اال لقيم التعاون الدولي، فقد 
منحت مؤسس��ة دعم االعالم الدولي )IMS( مركز الدارسات واإلعالم االقتصادي 
تفويضا بعمل اعادةصياغة محلية لدليل الصحافة احلساسة للنزاعات ملؤلفه روس 
هاورد، وتكييفه مع احتياجات الصحفيني اليمنيني وتضمينه بأمثلة محلية. وإذ 
يتوج هذا االصدار البرنامج املكثف للصحافة احلساسة للنزاعات الذي نفذه املركز 
في مختلف احملافظات اليمنية، فإنه يوفر أدوات س��هلة االس��تخدام للنهوض 
مبهنية وس��ائل االعالم وجهود بناء السالم في اليمن، كما أنه ميثل شاهدًا على 
ن الشركاء على الصعيدين الدولي واحمللي من تقديم  كيفية أن االرادة والتفاني متكِّ

األشياء بشكل أفضل دون احلاجة إلى اعادة اختراع العجلة.
نحن نتقدم بالشكر جلميع شركائنا في املشروع، وبشكل خاص مركز الدارسات 
واإلعالم االقتصادي ممثاًل بقيادته وفريق عمله واملدربني واالستشاريني. كما يسرنا 
أن نتوجه بالشكر اجلزيل إلى وسائل اإلعالم والصحفيني املشاركني الذين حضوا 
بفرصة االس��تفادة من البرنامج وحرصوا على أن حتل قيمهم ومبادئهم املش��تركة 
كمهنيني، قبل ميولهم الفردي واجتاهاتهم السياس��ية في غرف التحرير واضعني 

مصالح مجتمعهم في املقام األول.

فرانشيسكا تشيريتشي – صوالحة 
 IREX املدير االقليمي ملؤسسة
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قـوة الصحافـة

تتمت��ع الصحاف��ة بقوة هائلة إذا ما كان��ت القوة تعرف مبدى 
التأثير على اآلخرين.

 ديبرا بوتر- املدير التنفيذي ملؤسسة نيوز الب 
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 نقص��د بق��وة الصحافة: تلك القوة التي تش��كل اآلراء فتدف��ع للتحرك في االجتاه 
املرغوب.. أما إذا كنت ستس��أل املرغوب ملن؟ فتلك حكاية أخرى جتدها بوضوح في 

ثنايا هذا الدليل.
 والتعريف الش��ائع للصحافة هو أنها ما تقوم به مؤسس��ة ما، من ممارس��ة مستقلة 
جلم��ع املعلومات وحتريرها ونش��رها بهدف خدمة املجتم��ع. وتلتزم الكثير من غرف 

حترير األخبار بقواعد أخالقية إرشادية لسلوكيات فرق العمل.
 تصدر صحيفة ما ويتس��بب مقالها االفتتاحي أو أحد أعمدة الصفحة األخيرة في 
إقالة محافظ ما من منصبه، وينجح حتقيق تلفزيوني ما، في حتريك البرملان نحو س��ن 
أو تعديل قانون ما وبغض النظر عن من يتفق ومن يختلف حول املقال والبديل، أليس 

جمياًل أن يجد الناس صحافة متتلك هذه القوة.
واآلن لنعيد النظر في األمر من زاوية أخرى..

تركز الصحافة هجمتها على مس��ؤول متهم بالفساد فيعاد انتخابه ويحصل على 
نسبة تصويت أعلى من ذي قبل، ويتناول برنامج تلفزيوني قصًة حول سوء اخلدمات 
في مرفٍق ما فيعقبه فشل ذريع في إمكانية اتخاذ قرار إلصالح اخللل.. أليس من احملبط 
أن تفش��ل التغطي��ات في انتاج االهتم��ام الكافي الذي كان ينبغ��ي أن يعمل من أجل 

معاجلة تلك املشكالت السياسية أو االجتماعية.
لعل من أس��باب اخللط في قوة الصحافة اس��تمرار تلك النظرة الس��طحية لألخبار 
فقد يحدث ش��يء ما ُبعيد نش��ِر خبٍر معنٍي فُيقال بأنَّ ذلك مت بسبب نشر اخلبر، فيما 
املس��ألة مركب��ة ذلك أن تقييم االعالم من زاوية أنَّه م��رآٌة للمجتمع ما يزال يتفوق من 
حيث االنتش��ار على التقييم القائم على أس��اس كونه رؤية للمس��تقبل، فإذا متكنت 
الوس��يلة االعالمي��ة من التنبِؤ بأمر م��ا فإن ذلك يعني صدق تس��جيلها لألحداث من 

ناحية وقراءتها اجليدة لالجتاه الذي يتحرك فيه املجتمع من ناحية ثانية.

من هو الصحفي
 ف��ي العال��م املثال��ي، يتب��ع الصحفيون املدرب��ون العامل��ون لدى وس��ائل اإلعالم 
التقليدية قواعد أخالقية من النزاهة، والتوازن، ومراعاة اإلضرار باآلخرين، واملمارسة 
املس��تقلة، ويتص��در قول احلقيق��ة رأس القائم��ة باعتب��اره املعيار األعل��ى للصحفيني 
احملترف��ني، وباإلضاف��ة إل��ى التفاني من أجل إنت��اج أخبار قائمة عل��ى احلقيقة والدقة، 
يح��اول الصحفيون أيضًا احلفاظ على ش��خصيتهم احملايدة جت��اه موضوعات األحداث 

التي يكتبون عنها.

حرية االعالم
 

حينما يتمكن الناس في 
أيِّ بلٍد من ممارسِة حريِة 

الرأي التي كفلتها املادة 19 
من امليثاق الدولي حلقوق 

االنسان فإنَّ ذلك يعدُّ مؤشرًا 
حلريِة االعالم، وحيثما توجد 

حريُة التعبير والصحافة 
املوثوقة ميكن للمواطنني 

تكوين أراٍء مطلعة حوَل 
ما يتعلق مبصلحتهم 

الشخصية وهذا ركن مهم من 
أركان الدميقراطية.
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 والتعريف الشائع للصحافة هو أنه ما تقوم به مؤسسة ما، من ممارسة مستقلة جلمع 
املعلومات وحتريرها ونشرها.

 والهدف هو خدمة املجتمع ويكون والُء الصحفيني للجمهور. 
 وتلت��زم الكثير من غرف حترير األخبار بقواعد أخالقية إرش��ادية لس��لوكيات فرق 

العمل.

دور الصحفي
م��ع تط��ور التكنولوجي��ا أصب��ح من املمكن ألّي ش��خٍص ميل��ُك جه��اَز كمبيوتٍر أو 
أحد الهواتف الذكية أن ينش��ر املعلومات على نطاق واس��ٍع، أس��وة بأكبر املؤسس��ات 
الصحفي��ة، إال أنَّ موق��ع اإلنترنت املصمم جي��دًا مهما كان أس��لوب الكتابة فيه جيدًا 
ومهم��ا تكرر حتديث املعلومات فيه، ال يش��كل بالضرورة مص��درًا موثوقًا لألخبار. ما 
يعني أنَّ دوَر الصحفي أصبح اآلن مهمًا أكثر من أّي وقٍت مضى، بعد أن أصبحنا نعيش 
في عالم معقد مع وفرة التدفق في املعلومات ذلك أنَّ الزيادة في تدفق املعلومات تضعف 

احلقيقة.

مزودوا األخبار
يش��ترك الصحفيون في جميع أنحاء العالم في أنَّهم فضوليون ومثابرون، فهم يريدون 
معرفة س��بب ما يحدث وال يستس��لمون بس��هولة ملن يرفض الكش��ف عن املعلومات، كما 
أنهم ال يخش��ون أصحاب الس��لطة والنف��وذ ويحرصون على العمل الذي ميارس��ونه حرصًا 

شديدًا.
وينطوي عمل الصحفي على صعوبات وتعقيدات، وكما قال »فيليب جراهام« رئيس 
مجلس إدارة ش��ركة الواشنطن بوس��ت الراحل ذات مرة »تقع على عاتق الصحفي املهمة 
املس��تحيلة التي ال مفر منها أن يقّدم كل أس��بوع مسودة تاريخ لن يكتمل أبدا عن عالم ال 

ميكننا فهمه أبدًا«.
 وتتوفر للصحفيني اليوم وس��ائل لتسويق نتاجهم تفوق ما كان متوفرًا في أّي وقت 
س��ابق، من صحف املجتمعات الصغيرة إلى قن��وات األخبار التلفزيونية التي تبث على 
نط��اق عاملي ومواق��ع األخبار على ش��بكة اإلنترن��ت وصفحات التواص��ل االجتماعي 

وغيرها.

اإلعالم التقليدي
 بش��كل ما، ميك��ن الق��ول أنَّ الصحيفة الورقية متث��ل صديق اجلمه��ور امللموس، وهي 
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تتميز بتوفير تغطيات موسعة إلى حد ما، مقارنة باإلذاعة، كما أنها تعرض األحداث بالكلمات املعززة 
بالص��ورة الفوتغرافي��ة وتعرف باألش��خاص واألحداث من خ��الل الفنون اإلخبارية وم��ا يعرف بوصف 
الص��ورة أو التعلي��ق على الصورة غي��ر أنَّ الصحافَة الورقي��ة تعاني رغم ذلك عددًا م��ن العوائق املؤثرة، 
كمحدودي��ة املس��احة وقيود العرف املتمثلة غالبا في إصدار ع��دٍد أو عددين في اليوم الواحد إلى جانب 

الصورة الساكنة.

االذاعة
تعّد اإلذاعة واحدة من أكثر مصادر األخبار اس��تخدامًا في العالم وتتمتع مبيزة الس��رعة وسهولة 
توفير األنباء، وميكن للصحفيني اإلذاعيني بث األخبار على الهواء بسرعة، كما ميكن لكل من ميلك 

راديو بطارية أن يسمع األخبار في أّي مكان تقريبا وفي أّي وقت. 
ويق��ّدم الصحفيون اإلذاعيون األخبار من خ��الل املقاطع الصوتية عالوًة على الكلمات، وبذلك 

يشعر املستمعون بأنَّهم خبروا بالفعل جزءًا مما كان عليه احلدث حقا.
 ومبا أنَّ األخباَر تذاُع عدَة مرات في اليوم، فإن حتديثها يتم بصورة متكررة، إال أَن معظم محطات 
اإلذاعة ال توفر س��وى فترة محدودة من الوقت لب��ث األخبار ومتيل عادة ألن تكون موجزًا مختصرًا 

ألبرز األنباء، دون التعمق واإلفاضة املتوفرين في اجلريدة. 
 يقول كيفني مارش وهو محرر في هيئة اإلذاعة البريطانية راديو 4 : »إنَّ الصحفي اجليد ميلك القدرة على فهم 

احلقائق الكبيرة، والتواضع الالزم للتخلي عنها حني ال تكون الوقائع متساوقة معها«.

التلفزيون
 يتمي��ز البث التلفزيوني عن الصحيفة واإلذاعة في كونه وباس��تخدام الصوت والصورة يعرُض 
على املشاهدين ما يحدث ال أن يبلغهم عنه فقط، كما أّن من َمواطن قوة التلفزيون قدرته على نقل 

املشاعر وتشاطر احلدث مع املشاهدين. 
 أت��اح التق��دم التكنولوجي كاميرات أصغر حجمًا وبرامَج متع��ددٍة للمونتاج الرقمي ووصالت 
اتص��ال متنقل��ة، األمر الذي مّك��ن محطاِت التلفزة من أن تبثَّ األنباَء بس��رعٍة تكاُد تعادل س��رعة 
محط��ات الرادي��و، إال أنَّ اعتماد هذه الوس��يلة اإلعالمي��ة على الصور قد يش��كل عائقا في حاالت 
معينة، حيث تتفادى نشرات األخبار التلفزيونية على سبيل املثال تغطية األخبار املعقدة كونها غير 

مغرية من الناحية البصرية. 

اإلعالم الجديد
 كانت التمايزات املشار إليها آنفًا بني وسائل االعالم القدمي »الصحيفة واإلذاعة والتلفزيون« 
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متث��ل إلى حّد مؤثر ما، ميك��ن وصفه باحلدود الفاصلة بني الوس��يلة واألخرى، لكن 
األمر تغير مع ظه��ور االنترنت واالعالم اجلديد حيث بدأت احلدود بني التصنيفات 
التقليدية ألخبار الصحافة املطبوعة واملرئية واملس��موعة بالتداخل والتالش��ي ش��يئًا 

فشيئًا. 
 حت��رص كل وس��يلة من وس��ائل االع��الم التقليدي الي��وم على تعزي��ز مواطن القوة 
فيه��ا، ومعاجل��ة مواط��ن الضع��ف، ففي معظ��ِم الدول ُتوظ��ف الصح��ف اليومية أكبر 
ع��دٍد م��ن املوظفني وتقّدم مواضيع أكثر عمقا وأوس��ع نطاقا من وس��ائل اإلعالم املرئي 
واملس��موع، وقد بدأت صحف كثيرة بالتغل��ب على احملدودية التي كان يفرضها عليها 
الع��رف التقلي��دي بإصدار عدٍد واحٍد في اليوم من خالل إنش��اء مواق��ع ويب تابعة لها 
على اإلنترنت، ولكنها ال تصل أساسًا إال إلى جمهور مثقف وميسور، أي إلى أشخاص 
يس��تطيعون القراءة وميلكون ما يكفي من املال لش��راء اجلريدة أو يستطيعون استخدام 
جهاز كمبيوتر أو أحد الهواتف الذكية لقراءة اجلريدة على خط مباشر على اإلنترنت.

 عام��ة تعم��د املؤسس��ات اإلخباري��ة اليوم إلى تق��دمي األخبار من خالل سلس��لة من 
الوس��ائل اإلعالمية، ومبا أنَّ اإلنترنت وس��يلة قابلة للتوسع، فإنَّ األخبار املبثوثة عبرها 
ليس��ت خاضعة بالضرورة لنفس قيود املساحة والوقت املفروضة على وسائل أخرى ك� 
الصحافة املطبوعة واملرئية واملس��موعة األمر الذي جعل وسائل االعالم التقليدي تتجه 
نحو حتديث نفسها من خالل االستفادة من وسائل ما يعرف ب� »االعالم اجلديد » حيث 
أنشأت لها مواقع الكترونية خاصة بها وفتحت صفحات خاصة بها في وسائل االعالم 

االجتماعي.
وتتمي��ز مواقع األخبار االلكترونية في مقدرتها على تقدمي قدٍر أكبر من املعلومات، 
وأن حتاف��ظ عل��ى توفره��ا ملدة أط��ول، كما ميكنه��ا أن تتيح للمس��تخدمني البحث عن 

األخبار التي تهمهم أكثر من غيرها.
 وألنَّ اجلمي��ع حترك في ذات االجتاه بش��كل متماثل فق��د ظهرت مواقع األخبار على 
اإلنترنت التابعة للصحف ومحطات اإلذاعة والتلفزيون متش��ابهة إلى حّد كبير، فهي 
توض��ح أخبارها بالصور ويقدم العدي��د منها مقاطع فيديو متتابعة ومتدفقة باس��تمرار 
دعما لألخبار، كما أنَّ الكثيَر من الوسائل باتت تعيد حتميل نشرات األخبار كاملة على 
مواقع الش��بكة العنكبوتية اخلاصة بها. وقد تقّدم أيضًا صيغة ما بات يعرف ب� »النشرة 
املجّمعة« )بود كاس��ب(، فتنشر ملفاتها على اإلنترنت بحيث ميكن للمشتركني فيها 
إن��زال أو حتمي��ل امللف��ات م��ن اإلنترنت على جهاز حاس��وب أو على مس��جل محمول 
لوس��ائل اإلعالم، الس��تخدامه في وق��ت الحق؛ بل إن بعض مواق��ع األخبار باتت تقدم 
للجمهور خيارات متعددة كأن تقرأ نص اخلبر بنفسك أو أن تصغي لكاتبه يتلوه عليك 

    مبادئ العمل الصحفي

– يجب أن توفر الصحافة 
منبرًا للنقد العام 
واحللول الوسط.

– يجب أن تسعى الصحافة 
جلعل األمور املهمة 

مشوقة ووثيقة الصلة 
باملوضوع.

– يجب أن تبقى األخبار 
شاملة ومتناسبة.

– يجب أن يتاح ملمارسي 
العمل الصحفي أن 
يحّكموا ضميرهم 

الشخصي.
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من مبادئ

 العمل الصحفي

– التزام الصحافة األول هو: 
إزاء احلقيقة.

– والء الصحافة األول هو: 
للمواطنني.

– جوهرها هو: نظام 
التحقق والتثبت.

– على ممارسيها 
أن يحافظوا على 
استقالليتهم عن 
األشخاص الذين 

يغطونهم.
– على الصحافة أن تلعب 
دوَر مراقٍب مستقّل على 

السلطة.

بصوته، كما تنش��ئ بعض مؤسس��ات األخبار مواقع ومدونات إلكترونية خاصة بها، 
تعرف اختصارًا باس��م »بلوغر« تتيح للصحفيني الفرصة لتدوين مفكرات على اخلط 

عن األخبار التي يغطونها أو القرارات التي تتخذ في مكتب التحرير.
ه��ذا التط��ور املتنامي في عال��م األخبار كش��ف للصحفيني حاجتهم إل��ى مهارات 
إضافي��ة ألداء العمل املتوقع منهم، حيث ب��ات متوقعا من الصحفيني مثاًل أن يلتقطوا 
صورًا الس��تخدامها على اإلنترنت، باإلضاف��ة إلى إجراء املقابالت مع املصادر وإعداد 

التقارير اإلخبارية لنشرها على موقع الصحيفة.
 احمل��ررون هم أيضًا ب��ات مطلوبا منهم أن ينش��روا أخبارًا عل��ى اإلنترنت، إضافة 
إل��ى عملهم في مراجعة أخبار الصحفيني وكتاب��ة عناوين األخبار، كما قد يتعني على 
املصوري��ن تصوير مقاطع فيديو والتقاط صور إضافية لغرض النش��ر في االنترنت إلى 

جانب أنه قد يتعني عليهم كتابة نصوص لشرح صورهم.
وتوفر مؤسسات إخبارية عديدة التدريب للصحفيني الذين يقومون بأدوار جديدة 
في قس��م األخبار. ويقدم بعض أس��اتذة الصحافة اآلن ما يس��مونه ب�«منهاج دراس��ي 
مجّمع« ملساعدة الطالب على تعلم مهارات متعددة قد يحتاجون إليها في املستقبل.
 لق��د تغي��رت الكثير من األش��ياء في مجال االعالم، لكنَّ ش��يئا واح��دًا لم يتغير 
حت��ى اآلن عل��ى األقل أال وهو جوهر الصحافة اجليدة، أو بحس��ب بي��ل كوفاك وتوم 
روزينستيل في كتابهما »مبادئ الصحافة«�� »ما يجب على الصحفيني معرفته ويجب 

على الناس توقعه«.
وهن��ا البد من التطرق لبعض املبادئ التي يتف��ق عليها الصحفيون في املجتمعات 

الدميقراطية والتي يحق للمواطنني توقعها بدورهم.

القيم الصحفية

الدقة: التحقق من املعلومة والتدقيق في االسماء واالرقام واألماكن.

 على سبيل املثال: حني يقال لك بأنَّ حادثًا ما حدث في القلوعة، فال يفترض بك 
أن تتصرف كما تصرف عدد من االعالميني خالل ورش��ة تدريبية في عدن حيث بنى 
اجلمي��ع افتراضهم على املوقع األش��هر »قلوعة املعال« فيم��ا كان احلدث يتعلق بتلك 

املنطقة الصغيرة الواقعة في مديرية البريقة عليك أال تفترض بل دقق وحتقق.
عندما يتعلق األمر بالدقة، ينبغي أاّل نصنف الصحافة اجليدة بكونها احلصول على 
س��بٍق صحفي فقط، بل هي تعني أس��بقية احلصول على اخلبر الصحيح. اخلبر اخلاطئ 
لي��س س��بقًا صحفيًا ذلك من ش��أنه أن يس��بب اإلح��راج ويعرض مصداقية الوس��يلة 
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االعالمية للخطر.
حماية اجلمهور واملشاركني في املادة اإلعالمية. اإلنصاف واالستقامة:

ه أيضًا يحقق  وهنا ال بد من االش��ارة إلى أنَّ االنصاَف ال يحقُق نتائَج معنوية وأخالقية فقط، لكنَّ
نتائج مهنية إيجابية.

األمــانـــة: ما تعتبره واضحًا قد ال يكون بالضرورة كذلك »من غير اجليد أن يفترض الصحفي بأنَّ 
لدى املتلقي فكرة مس��بقة عن موضوع التغطية بل إنَّ من اجليِد تقدمي الصورة الكاملة 
بعيدًا عن التحيز والتضليل الذي عادًة ما يكون حاضرًا بقوة أثناء النزاعات«. »راجع 

ملحق1 للمزيد«.
الحـيـاد: وقوف الصحفي/الوس��يلة على مس��افة متساوية من جميع أطراف احلدث )في التغطية 

اخلبرية دون مواد الرأي(.
 ه��ذه القي��م واملعايير هي ما متيز الصحافة عن جميع أن��واع االتصال وتبادل اآلراء والتقيد بهذه 
القيم واملعايير ليس س��هاًل بالطبع ويواجه الصحفيون ضغوطا لتقدمي تنازالت بخصوص هذه القيم 
واملعايي��ر كلَّ ي��وٍم تقريب��ا. لكّن تذّكرها دائما هو أفضل س��بيل لضمان ك��ون الصحافة قادرة على 
تأدية وظيفتها األساس، وهي تزويد املواطنني باملعلومات التي يحتاجون إليها التخاذ قرارات تتعلق 

بحياتهم.

الموضوعية والنزاهة
تط��ور مفه��وم املوضوعية في الصحاف��ة منُذ قرٍن تقريبًا ك��رّد فعل على التغطي��ة الصحفية التي 
تهدف إلى اإلثارة بدافع األهواء واآلراء الشخصية، وهي طريقة التغطية التي كانت شائعة في معظم 

صحف تلك األيام.
 اس��تخدم تعبير »املوضوعية« لوصف نهج أو أس��لوب صحفي؛ بحيث يس��عى الصحفيون إلى 
تق��دمي األخب��ار بطريق��ة ال تعكس حتيز الصحفي نفس��ه أو مؤسس��ته الصحفية، ومع م��رور الوقت 
أصبح��ت املوضوعي��ة صف��ة مطلوبة م��ن الصحفيني أنفس��هم، وقد أخ��ذ احملرر التنفي��ذي لصحيفة 
الواش��نطن بوس��ت األميركية »لينارد داوني« هذا املفهوم مأخذ اجلّد التام؛ حتى أنه رفض تس��جيل 
اس��مه للتصوي��ت في االنتخاب��ات غير أنَّ صحفيني كثيري��ن يقرون اآلن بأنَّ املوضوعي��ة التامة أمر 
مستحيل، كما أسقطت اجلمعية األميركية للصحفيني احملترفني في العام 1996 كلمة »موضوعية« 

من مدونة مبادئ السلوك اخلاصة بها.

حياد أم توازن
 الصحفي��ون بش��ر مثلهم مثل غيرهم، يهتم��ون بعملهم ولهم آراؤهم. واالدع��اء بأنَّهم موضوعيون 
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كليًا ُيوحي بعدم وجود قيم لديهم.
وق��د اتفق الصحفي��ون، عوضًا عن ذلك، على أنَّه ينبغي عليهم أن يكونوا واعني آلرائهم الش��خصية 
لك��ي يتمكن��وا من ضبطها، واحلد من تأثيرها عل��ى ما يكتبونه، وينبغي أال يتمك��ن اجلمهور من معرفة 
رأي الصحفي من خالل تقريره اإلخباري، وبوسع الصحفيني عن طريق استخدام نهج موضوعي وعلمي 
للتحق��ق من املعلومات تقدمي تقارير إخبارية ال تعكس وجهات نظرهم الش��خصية، ومبعنى آخر يتعني أن 

يكون التقرير اإلخباري نفسه نزيها وغير متحيز.
 يس��عى الصحفيون اجليدون باستمرار ألن يكونوا نزيهني ومنصفني في تغطيتهم اإلخبارية من خالل 
ع��دم تق��دمي تقارير إخبارية تقدم وجهة نظر جانب واحد، بل ويس��عون إلى معرف��ة اآلراء املناقضة لذلك 

الرأي وعرضها هي أيضًا دون التحيز ألحد اجلانبني.
ون م��ن أجل معرفة وعرض اآلراء  وال يكتف��ي الصحفيون اجلي��دون بالتأكد من صحة الوقائع بل يِجدُّ
املتباين��ة ف��ي احلاالت التي تكون فيه��ا الوقائع موضع جدل وخالف، غي��ر أن النزاهة واإلنصاف ال تعني 

التوازن.
يوحي التوازن بأنَّ هناك جانبني فقط ألّي خبر، وهو شيء نادر، وبأنَّه يجب إعطاؤهما أهمية متساوية 
ف��ي التغطية والصحفيون الذين يس��عون لتحقيق هذا النوع من الت��وازن املصطنع في تقاريرهم الصحفية 
قد ينتجون تغطية تفتقر بش��كل أس��اس إلى الدقة؛ فمثاًل قد تتفق األغلبية الساحقة من علماء االقتصاد 
املس��تقلني عل��ى نتائج سياس��ة إنفاق معينة في ح��ني أنَّ أقلية صغي��رة متلك رأيًا مختلف��ًا ثبت خطؤه من 
جتارب املاضي، وسيكون التقرير اإلخباري الذي يعطي وقتًا أو مساحة متساوية لوجهات نظر املجموعتني 
مضل��اًل، والتحدي ال��ذي يواجهه الصحفي��ون هو تغطية جميع وجه��ات النظر املهم��ة؛ بطريقة نزيهة 
منصفة بالنس��بة للمعنيني باملوضوع وتقدم أيضا ص��ورة كاملة وأمينة للجمهور ويقول الصحفي واملدون 
اإللكترون��ي »دان غيلم��ور«: إنَّ النزاهة واإلنصاف يعنيان من بني أمور أخرى االس��تماع لوجهات النظر 

املختلفة ودمجها في الصحافة.
النزاهة واإلنصاف ال يعنيان تكرار األكاذيب أو التحريفات لتحقيق تلك املساواة الكسولة التي تقود 
بعض الصحفيني إلى احلصول على تصريحات مناقضة يستش��هدون بها حني تكون الوقائع مؤيدة جلانب 

واحد بصورة ال تقبل الشك.
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صحافة حساسة للنزاعات

»الصحفي��ون احملترف��ون ال يأخ��ذون على عاتقهم مس��ؤولية 
ا يس��عون إلى تقدمي أخبار دقيقة  التخفي��ف من النزاعات وإمنَّ
وغي��ر متحي��زة ولكْن عادة وم��ن خالل التغطي��ة اجليدة يتم 

التخفيف من النزاعات«.

 الصحفي الكندي روس هاوارد 
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 ف��ي الوق��ت الذي تتعقد في��ه النزاعات املس��لحة داخل املنطقة العربي��ة، وتتفاقم 
األزم��ات الداخلية في عدٍد م��ن دول املنطقة ومنها اليمن، تتع��دد الرؤى حول كيفية 
التغطي��ة الصحفية، وفي حني يرى البع��ض أنَّ دوَر الصحافة يجب أن يركز على تقدمي 
تغطيات إخبارية بعقيدة مراس��ل حربي يعمل وسط النزاعات واحلروب، يرى آخرون 
أنَّ عل��ى الصحفي��ني تغطية النزاعات من موقع محايد متاما كم��ا يغطون مباريات كرة 

القدم، لكن حقيقة األمر أنَّ هناك مهمة أخرى ال تقل أهمية، وهي صحافة السالم.
 ُتعد الصحافة اجليدة أول الطريق لتمكني املواطنني من تكوين أراء مطلعة واالسهام 
في التهيئة حلل النزاع، وهذا ما عمل ألجله الصحفيون في كثير من بلدان العالم، غير 
أنَّ بلدان��ا كثيرة أخرى ما يزال الصحفيون فيها يعملون حتت قوانني مختلفة تفرضها 
حكوم��ات أو جه��ات ذات مصال��ح وأجندات معين��ة، لكن حني يجتم��ع الصحفيون 

احملترفون للنظر بحرية حول ما ميكنهم فعله فإنهم يعودون إلى املعايير املهنية.

الصحافة الحساسة

من اخلطأ فهم الصحافة احلساسة بأنها خروج عن قواعد وقيم الصحافة املعروفة 
ذلك أنَّ صحافة السالم أو الصحافة احلساسة للنزاعات كما باتت تعرف اليوم تقوم 
على أس��اس التزام املوضوعية واحترام القيم واملعايير الصحفية الش��ائعة واملعروفة 
لكنها تزيد من مساحة ما يعرف بالصحافة االنسانية إلى جانب الوصول إلى كافة 
االطراف والبحث عن األرضيات املش��تركة وتقريب وجه��ات النظر بني األطراف 

والبحث عن بدائل وحلول ابداعية للنزاع.
وبحسب الزميلني ماري – سوالي فرير: ميكن للصحفيني تغطية أخبار النزاعات 
مبزيد من الثقة ودون املخاطرة مببادئهم إن هم اس��توعبوا بعضًا من جوانب النزاع، 
مث��ل س��بب حتول الن��زاع إلى العنف، وأه��م األس��باب الكامنة وراء ه��ذا العنف، 
والدوافع التي حترك جتار احلرب وصناع الس��الم واملواطنني العاديني، وكيفية تغلب 
املجتمعات على نزاعاتها دون اللجوء إلى العنف، ومعرفة من ميكن أن يتحدث عن 

هذه القضايا، وكيفية تغطية أخبار النزاعات دون تأجيجها.
 إنَّ أح��د العوام��ل التي ينبغ��ي على الصحف��ي أن يركز عليها ف��ي حال تغطية 
النزاعات هو كشفه ملا ميكن أن يحدث، مبا في ذلك إمكانيات التوصل إلى السالم.

الصحفيون 
الحساسون

- ال يتعاطفون مع 
طرف. 

- يهتمون بايجاد 
احللول. 

- يبحثون عن اصوات 
وافكار جديدة حول

النزاع.
 - يلقون الضوء على من 

يحاول حل النزاع.
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الصحفيون 
الحساسون

- ينظرون عن قرب لكافة 
األطراف.

- يخبرون كيف أمكن حل 
نزاعات أخرى.

- يختارون كلماتهم 
بعناية.

أيـــن تقــف اآلن

يتعامل النشطاء واإلعالميني مع النزاع بأحد طريقتني:

نشاطات موجهة نحو الحرب/العنف

- اإلنغالق في املس��احة: الزمان، األطراف 
املباشرة، األسباب والنتائج 

- انتظار النتيجة: رابح – خاسر
- جعل احلروب : مبهمة / سرية

- اعتبار املشكلة بالطرف اآلخر
- جتريدهم من الصفات االنسانية 

- عدم اإلعالم عن مؤشرات العنف احملتمل
- التركيز فقط على اآلثار الواضحة للعنف 

)العنف املباشر(

نشاطات موجهة نحو السالم/النزاع

- ع��دم اإلنغالق في املس��احة : الزمان، األطراف 
املباشرة، األسباب والنتائج

- اس��تطالع إمكانيات حتويل الن��زاع إلى:رابح- 
رابح

 - جع��ل النزاعات ش��فافة - اعتبار املش��كلة ب�: 
العنف/ احلرب

- أنسنة جميع االطراف
- التحذير من مؤشرات العنف احملتمل

- التركي��ز على آثار العنف غي��ر املرئية( العنف 
البنيوي و الثقافي(

تغـيير المـنـظـور

 اعتقد »بطليموس« أنَّ األرض هي مركز الكون، بيد أنَّ العالم شهد قفزات عمالقة 
بعد ما غير كوبر نيكوس ذلك املنظور.

العادات القدمية لن توصلك للشيء اجلديد.. ملاذا تكررها إذًا؟
االخبار التي ننقلها ميكن أن تكون مدمرة ملجتمع ما وكصحفيني علينا أن نختار.. 
هل نس��تمر في تروي��ج العنف أم نبحث عن تلك اجلهود الت��ي تقلل من حدة العنف، 

اخليار األخير هو ما تتبناه الصحافة احلساسة.
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صحافة النزاع في اليمن

بعضه  ي��ص��ارع  ش��ع��ب  مي��ن��ي  ك��ل  رأس  ف��ي 

 الصحفي اليمني فكري قاسم
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يعيُش اليمُن منُذ احلادي والعش��رين من سبتمبر 2014 حالًة معقدًة من الصراعات املسلحة 
ليس فقط بني سلطة منتخبة أنتجتها ثورة احلادي عشر من فبراير السلمية وأخرى مضادة حتاول 

فرض نفسها كسلطة أمٍر واقٍع بل ميتد الصراع نحو التفاصيل هنا وهناك.
وال شك أنَّ انهياَر مالمِح الدولِة الهزيلة أصاًل ودخول أطراف خارجية داعمة ألطراف 
الصراع قد س��اهم في توس��يع مس��احة االس��تقطاب وتعقيد خارطة الن��زاع أكثر حيث 
تعددت الفصائل املس��لحة من جانب وساهم توقف عمل املؤسسات الرسمية في مناطَق 
واسعٍة من البالد في تخليق أشكال أخرى من النزاع على املستوى احمللي في كل محافظة، 
كالنزاع على املوارد واملناصب السياس��ية وحص��ص الدعم اخلارجي وحمى الصراع على 

األراضي، على سبيل املثال.
 ولع��ل م��ن أب��رز التعقيدات الت��ي تش��هدها الصراعات في اليم��ن تداخل السياس��ي باملالي 
بالعس��كري بالدين��ي على حس��اب الص��وت الثقافي واملدن��ي وحتول االعالم بحك��م تبعيته من 
حيث امللكية ألطراف الصراع إلى مس��وٍق الس��تراتيجيات الصراع ومؤجٍج لها، في حني تغيب 
أص��وات املواطنني ومعاناتهم اليومية، واآلراء البناءة للنخ��ب اجلديدة واحللول االبداعية املقدمة 
من الش��باب خلف االضواء التي ُتس��يِّرها الق��وى التقليدية املتصارعة، يأت��ي ذلك بعد نزاعات 
سياس��ية وصراعات عنيفة رافقت ثورات الربيع العرب��ي، ومنها ما رافق احلالة الثورية في اليمن 

عامي 2012-2011.
وتشكل هذه النزاعات السياسية واالجتماعية والصراعات املسلحة حتديات خاصة ومخاطر 
بالنس��بة للصحفيني، إال أنَّ دوَر الصحفي في شرح الوضع احلقيقي للشؤون القائمة يصبح في 
غاي��ة األهمي��ة، خالل مراحل التوتر واالرتباك الناجت عن النزاع، ويصبح هذا الدور أكثَر أهمية 

حني يتطور النزاع إلى صراٍع مسلٍح كما هو احلال حاليا في اليمن وسوريا وليبيا والعراق.
 وتفرض هذه األجواء على الصحفيني الذين يعملون في مثل هذه البيئات متلك مزيج معقد 
م��ن املهارات املهنية، فهم يضطلعون مبس��ؤولية خدمة مصلحة املجتم��ع في الدرجة االولى من 
خالل عرض املعلومات بش��كل محايد والعمل كمراقبني ألنش��طة احلكومة واملشهد السياسي 
وق��د ميي��ل الصحفيون في املجتمع��ات التي متزقها الصراع��ات إلى التركيز عل��ى اآلثار املادية 

للعنف، والذي هو جزء ضروري من التغطية ولكن هناك جانب آخر.
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تأثير النزاع على الصحفيين

حني تشتد الصراعات يكون االعالم على رأس قائمتي االستقطاب واخلطر في نظر املتصارعني، 
وتك��ون الرس��الة اإلعالمية على احمل��ك، وتقدم النقاط التالية أربعة أش��كال لتأثي��ر النزاع على 

الصحفيني واملؤسسات االعالمية في أجواء النزاع.
1- غالبًا ما تسعى أطراف الصراع للسيطرة على وسائل اإلعالم والرسالة اإلعالمية.
عم��ل حتالف أنصار اهلل والقوات املوالية للرئيس الس��ابق علي عبداهلل صالح منذ البداية على 
اغالق جميع الوسائل االعالمية غير التابعة لها كما قامت باعتقال عدٍد من الصحفيني احملسوبني 

على الطرف اآلخر.
2- يواج��ه الصحفي��ون بواب��ل م��ن الدعاية والتضليل السياس��ي م��ن جميع اجلهات 

احلكومية والفصائل السياسية املعارضة.
فعل��ى س��بيل املثال: حت��اول جماعة أنص��ار اهلل وحلفاؤها اظه��ار الصراع على أنَّ��ه بني اليمن 
ودول اخللي��ج العرب��ي، فيما تطرح س��لطة الرئيس املنتخب واملعترف به دولي��ًا عبد ربه منصور 
هادي الصراع بطريقة مختلفة مفادها أنَّ حقيقة الصراع مبعثها انقالب اجلماعة وحلفاؤها على 
الس��لطة الش��رعية، في ذات الوقت تتح��دث أصوات أخرى عن صراع إقليم��ي بني إيران ودول 

اخلليج العربي ساحته اليمن.
3- غالب��ًا ما تكون املعلومات التي تزودها األط��راف املتنازعة للصحفيني غير موثوق 

بها أو مبنية على الشائعات وليس احلقيقة.
على س��بيل املثال: بعد االنفجار الذي وقع في مس��جد القصر الرئاسي في اليمن في يونيو/

حزي��ران 2011، عمدت وس��ائل اإلعالم املعارض��ة للحزب احلاكم بتعميم خب��ر مقتل الرئيس 
عل��ي عب��د اهلل صالح و تولي القي��ادة اجلديدة احلكم، وظهر الرئيس في وقت الحق على شاش��ة 

التلفزيون، وهو يعاني من جروح ولكنه على قيد احلياة.
4- يواجه الصحفيون خطرًا شخصيا أكبر عند تغطية الصراع.

حتتفظ جلنة حماية الصحفيني ومقرها نيويورك بقائمة طويلة من مهنيي وسائل اإلعالم الذين 
قتلوا أثناء أداء واجبهم في مناطق الصراع عبر العالم وتشمل القائمة عددًا من الصحفيني اليمنيني 
الذين قتلوا أثناء تغطيتهم أحداث الصراع في مناطق مختلفة من اليمن، حيث قتلت مليش��يات 
احلوثيني وصالح 32 صحفيا كما اعتقلت 148 صحفيا ما يزال 19 منهم رهن االعتقال، إضافة 
إلى صحفي مختطف من قبل تنظيم القاعدة بحس��ب ش��هادة نقاب��ة الصحفيني اليمنيني املقدمة 

خالل اجللسة العامة ملجلس حقوق االنسان املنعقد في جنيف يونيو2016.
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مع كل هذه الصعوبات واملخاطر، تش��كل الصحافة النزيهة واحلساسة مصدرًا حيويًا وحاجة 
ملح��ة للجمهور خالل فترات النزاع والصراع حيث ميك��ن للصحفيني تقدمي املعلومات بداًل عن 
األراء ليصب��ح مبق��دور اجلمه��ور االطالع على اآلثار املأس��اوية الناجتة عن احل��رب واحلصول على 
احصائي��ات دقيق��ة ومعرفة تل��ك اجلهود واالنش��طة التي تقوم به��ا املب��ادرات املجتمعية خارج 
االض��واء. األمر الذي يعن��ي ضرورة أن يدرك الصحفيون كيفية نش��وء الصراع، ووجهة البحث 

عن األسباب اجلذرية واحللول احملتملة، وهذه هي احملطة التالية.



31

 الصحافة الحساسة للنزاعات
      دليل معرفي للصحفيين اليمنيين

20
17

ي  
صاد

القت
م ا

عال
واال

ت 
سا

درا
ز ال

رك
م

جلسة تعارف مع النزاعات

النزاع: »تفاعٌل بني شخصني أو أكثر، بني مجموعات أو منظمات 
بأن  األقل  على  الطرفني  أحد  ويشعر  نقيض  طرفّي  على  تتواجد 

الطرف اآلخر ينغص عليه أفكاره ومشاعره وأهدافه«.

 خبير النزاعات النمساوي فريدريش غالسل
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لع��ل أحد التحديات التي يصعب معها ايجاد تعريف محدد ودقيق للنزاع بالنس��بة للناطقني 
بالعربية، تنوع املفردات املس��تخدمة للغتهم، فعلى س��بيل املثال تس��تخدم مف��ردة »نزاع« عادًة 
في الس��ياقني السياس��ي واالجتماعي بينما تس��تخدم كلمة »صراع« في س��ياق النزاعات احلادة 

والعنيفة أي تلك التي حتتكم فيها االطراف لقوة السالح.
 حت��دث النزاع��ات عادًة بني طرفني أو أكثر من الزم��الء أو األصدقاء، كما ميكن أن يحدث في 
أوس��اط العائلة أو بني الشعوب، ويشارك فيها عدد كبير أو قليل من الناس. غير أنَّ النزاعات ال 

حتصل دائمًا بني طرفني وحسب، فأحيانا يكون املرء في نزاٍع مع نفسه.

تعريف النزاع

 إذا أردنا معاجلة النزاعات أو إدارتها أو حلها ال بد أواًل من االصطالح على تعريف محدد ولو 
بالقدر املتاح. ميكن تعريف النزاع مبعناه الشائع بأنه..

حالة من تضارب األهداف واملصالح بني طرفني أو أكثر يكون قابال للتطور والتعقيد مالم تتم 
السيطرة عليه بالشكل املناسب.

وتتعدد أش��كال النزاع فقد يحدث نزاع بني األفراد نزاعات أس��رية عائلية وقد يحدث داخل 
املجموعات صراعات ومنافسات كما قد يحدث بني املجموعات نزاع تنافس إضافة إلى إمكانية 

أن يحدث بني الدول نزاع مصالح.
وليس��ت النزاعات س��لبية دوما بل إّن هناك أنواع من النزاع قد تكون ايجابيه فعلى س��بيل 
املثال: ميكن ألحد أفراد أس��رة مش��اعة املي��راث أن يأتي بكمية من احلجارة بغ��رض البناء بجوار 
قريب له مع وجود مساحات أخرى فارغة، ما بعث على نشوء نزاع ينتهي باتفاق االطراف على 

ضرورة تقسيم األرض بني كافة الوارثني.
ومن خصائص النزاع أنه حتمي في احلياة وهو في ذاته ليس سلبيًا وال ايجابيًا لكنه يكتسب 
توصيف��ه من خالل الكيفية التي يدار بها وما ينش��أ عنها من نتائ��ج، وهو وإن كان خطرًا إال أنه 
قد ميثل فرصة في بعض حاالته إذ يس��اعد في اكتش��اف مشكلة وايجاد حلول لها ذلك أن هناك 

منهجيات وحلول جلميع النزاعات.
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ارتفاع حدة النزاع

 حني تفش��ل األطراف في ادارة النزاع في مراحله األولى؛ فإنَّ ذلك قد يفتح الباب 
لدخول عوامل أخرى جديدة »ديناميات« من ش��أنها تأجيج وتعقيد النزاع لينتقل 
ب��دوره إل��ى مرحلة ما ميك��ن وصفه هن��ا ب�»الصراع« وه��ي املرحلة الت��ي يتم فيها 
استحضار العنف من قبل بعض أو كل أطراف الصراع وحني يتصدر السالح املشهد 

يكون النزاع قد انتقل عمليًا الى مرحلة اإلحتراب.

ديناميات النزاع 

 يقص��د ب�»ديناميات النزاع« تلك النقاط الس��اخنة واملش��اكل التي اضيفت خالل 
النزاع، وما تسفر عنه في كل مرحلة من مراحله.

موضوعات النزاع

ميكن وصف موضوعات النزاع بأنها تلك التي تتخذ منها األطراف مواقف متباينة 
بسبب أهدافهم املسبقة. 

مث��ال: إذا كان دخ��ل إحدى األس��ر ال يكفي إال ألحد أمرين: ش��راء س��يارة، وه��و ما يريده 
الزوج، أو استكمال بناء املنزل، وهو ما تريده الزوجة

يح��دث هن��ا تباين في املواقف )نالحظ في هذه احلالة أنَّ مصدَر الن��زاع ناجٌت عن ندرة املوارد، 
بينما موضوعا النزاع هما شراء سيارة واستكمال البيت.

التعامل مع النزاع

يعاني الصحفيون كثيرًا عندما يتعلق األمر باآلليات التي يتم على ضوئها التعامل 
م��ع النزاع وتقدمي املعرفة عن النقاط الس��اخنة. ولعل م��ن األهمية مبكان أن يكون 

هناك فهم واضح للنزاع من قبل الصحفيني حول أمور من نوع:�
- من هم الفرقاء؟ 

- ما هي األهداف واملصالح؟ 
- ما هي الديناميات احملركة للنزاع؟ 
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- ما هي الرؤى املمكنة للحل؟

تحليل النزاع 

 نقصد بتحليل النزاع تفكيك أبعاد وعناصر األزمة، وميكن في س��بيل حتقيق ذلك 
استخدام عدد من األدوات والنماذج لكن قبل ذلك ال بد من معرفة خريطة النزاع.
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نظـرة مـن الـداخــل

»يقوم العنف عندما يكون البشر متأثرين لدرجة يكون معها إدراكهم 
اجلسدي والذهني الراهن أقل من إدراكهم الفعلي«

 خبير النزاعات السويدي يوهان غالتون
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ميث��ل النموذج الس��ابق أحد األدوات التي ميكن اس��تخدامها لتس��هيل عملي��ة حتليل املراحل 
املختلف��ة للنزاع��ات ويش��ير النموذج إل��ى أنَّ كلَّ نزاع يحت��وي على ثالثة عناصر رئيس��ة هي: 

السياق، العالقة، والعوامل السبعة التي تتوزع في املستطيالت الصفراء.

الســــياق

اإلطار السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي يحدث فيه النزاع. ومن السياقات التي تؤثر 
في سير النزاع »التاريخ واجلغرافيا واالنتماء العرقي والدين واجلنس ووسائل اإلعالم،....إلخ«.

العــــالقــــة 

تعد معرفة ش��كل العالقة التي تربط بني األش��خاص أو اجلماعات التي يحدث ضمنها النزاع 
مسألة حيوية لتقرير نوع التدخل حيال هذا النزاع.

موضوعات النزاع

ميك��ن وصف موضوع��ات النزاع بأنها تلك التي تتخذ منها األطراف مواقف متباينة بس��بب 
أهدافهم املسبقة.

مثـــــــــال

 إذا كان دخل إحدى األس��ر ال يكفي إال ألحد أمرين: ش��راء سيارة، وهو ما يريده الزوج، أو 
استكمال بناء املنزل، وهو ما تريده الزوجة.

يح��دث هن��ا تباين في املواقف )نالحظ في هذه احلالة أنَّ مصدَر الن��زاع ناجٌت عن ندرة املوارد، 
بينما موضوعا النزاع هما شراء سيارة واستكمال البيت.
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األطـــــــراف

ميكن تصنيفها على الشكل التالي:
أطراف مباشرة: أولئك الذين لهم مصلحة مباشرة في النزاع.

أطراف غير مباشرة: أولئك الذين لهم مصالح غير مباشرة في النزاع.
أصحاب املصالح: أولئك الذين لهم مصالح بعيدة في النزاع.

االتجاهات/ المواقف 

 نقص��د بها: تل��ك األمور املتعلقة باحلالة النفس��ية لألفراد والتي تش��مل ع��ادة التوجهات، 
ومُيكُن تعريف اجتاهات ومش��اعر النزاع بأنها: مجموعة األمناط الش��ائعة من التوقعات، وامليول 

العاطفية، واإلدراكات التي تصاحب أطراف النزاع.
 السـلــوك

 ما يقوم به أحد األطراف املش��تركة في النزاع جت��اه الطرف اآلخر أو األطراف األخرى وعادًة 
ما يترافق معه مجموعة من التوقعات من مثل: جعل اخلصم يعدل أو يتخلى عن أهدافه، مواجهة 

حتركات وسلوك اخلصم، معاقبة اخلصم.
ولتحقيق تلك التوقعات يعمد الطرف إلى وضع مجموعة من االس��تراتيجيات ك� التهديد أو 
فرض مستوى غير مقبول من التكاليف »استراتيجية اإلكراه« أو تقدمي منافع بديلة »ستراتيجية 
املكاف��أة« أو تق��دمي تنازالت من خالل التخلي عن بعض أهداف النزاع »س��تراتيجية التنازالت أو 

احللول الوسط«.
كم��ا تعرف عمليات اس��تخدام القوة العس��كرية، واملقاطعة وفرض العقوب��ات االقتصادية، 
وقطع العالقات الدبلوماسية، واالحتجاجات الشعبية كاملظاهرات واالعتصامات واإلضرابات، 

والتهديد باستخدام القوة بأنها بعض أشكال السلوك أثناء النزاعات.
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المصادر 

نقصد باملصادر: مولدات األس��باب التي تنش��أ عنها النزاع��ات ويوضح اجلدول التالي بعض 
هذه املصادر والعوامل التي تنشأ بسببها النزاعات.

األسباباملصادرم

العالقة1
العواطف الفياضة 

سوء الفهم أو األمناط العامة
 ضعف أو سوء التواصل 

السلوكيات السلبية املتكررة 

القيم2
اختالف معايير تقييم األفكار أو السلوك 

وضع أهداف يعتبرها الشخص/الطرف ذات أهمية كبرى 
اختالف أسلوب احلياة أو العقيدة أو الدين 

الهيكلية3
أمناط السلوك أو التفاعل التدميرية 

عدم التكافؤ في السلطة والنفوذ 
التحكم غير املتكافئ في املوارد 

املصالح4
املنافسة الفعلية على مصالح ذات أهمية قصوى 

املصالح اإلجرائية 
املصالح الفسيولوجية 

البيانات5
قلة املعلومات أو التضليل 

اختالف وجهات النظر حول مدى أهمية األمور 
االختالف في تفسير البيانات 

االختالف في تقييم اإلجراءات 

ع��دم املس��اواة في فرص الوص��ول إلى املوارد األس��اس، مثل الغذاء الفقر6
والسكن وفرص العمل أو األرض.

اجلماعات املتحاربة التي لديها أفكار ومعتقدات خاطئة عن بعضها سوء الفهم7
البعض.

التوزيع غير املتكافئ للنفوذ السياسي في املجتمع.النفوذ8
املظالم املتراكمة من املاضي.التراكم9
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كيف نفهم طبيعة النزاع
يق��دم خب��راء النزاعات مناذج عدة لتحليل وفه��م مكونات النزاع وتاريخه ن��ورد منها هنا النماذج 

الثالثة األشهر.

1- مثلث النزاع
السلوك

املوقفالسياق

يتضمن النزاع وفقًا ل� »النمساوي فريدريش غالسل« ثالثة عناصر أساس )السلوك، السياق، 
املوقف(.

الس��لوك أول م��ا نالحظه عندم��ا ينفجر الن��زاع مجادلة، كلمات قاس��ية، صراخ، ش��تائم، 
انسحاب وقد يصل األمر إلى حّد استخدام العنف. 

الس��ياق/ التناق��ض يتعلق بأه��داف الفرقاء املتنازع��ني )أو املتناقضني( عند ش��روع النزاع، 
ويتضمن ذلك مصالح الطرفني، وأهدافهما، واحتياجاتهما وهلمَّ جرًا. 

املوقف جملة املشاعر، مثل اخلوف، وانعدام الثقة، الخ...
يركز منوذج مثلث النزاع على عناصر النزاع املختلفة والظاهرة غير أنَّه ال يسلُط الضوَء على 

خلفيات النزاع وتاريخه.
مثال توضيحي 

بدأ شجار بني تلميذين أثناء االستراحة في باحة إحدى املدارس اخلاصة؛ تدخل أحد األساتذة، 
فأبعد أحدهما عن اآلخر، وقرر أن يعاقبهما بأن يكتبا نًصا يتناول سلوك التالميذ الصحيح أثناء 

االستراحة وبحسب مثلث النزاع فإن.. 
الس��لوك هو حالة الش��جار بني التلميذين من جهة وتدخل األستاذ من جهة ثانية فيما املوقف 
ر األس��تاذ بأن فرض العقاب هو األس��لوب األمث��ل أو األكثر فاعلية ملعاجل��ة الوضع أما  ه��و تصوُّ
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السياق فهو خلفية النزاع وقد ال يرغب األستاذ أوال يستطيع أن يأخذه بعني االعتبار نظرًا لكونه 
مثال يتعلق بالبنية أو االدارة كضيق املكان و/أو انعدام الوسائل الترفيهية في املدرسة.

وفيم��ا يركز مثلث النزاع على املكانة املهمة لفهم عناص��ر النزاع املختلفة، ُيبنيِّ النموذجان 
اآلخ��ران »ك��رة اجلليد والش��جرة« ض��رورة االلتفات جلذور وتاري��خ النزاع ولفه��م كيفية عمل 

النموذجني سنعمل على حتليل قصة نزاع أخرى.

  قــــصــة فـــــتاتيـــــن

ملي��اء تلمي��ذة جديدة في الصف، طل��ب منها املعلم ذاَت ي��وٍم أن تقرأ 
بصوٍت عاٍل باللغة اإلجنليزية، راحت هناء تضحك عليها وتس��خر منها، 
ف��ردت ملياء ومالمح العنف بادية على وجهها صارخًة بها: اخرس��ي.. ما 
ال��ذي حصل؟ تق��ول عيون اجلميع: هناء -وهي رئيس��ة الفصل- تش��عر 
بالضيق من فتاة تبدو بش��كل ما مميزة، لرمبا لم يحدث ش��يء حتى اآلن، 

بيد أنَّ الوضع ال يبدو صحيًا.
ملي��اء تتفاهم بش��كل جيد مع زمالئه��ا وزميالتها لكنه��ا منزعجة من 
موقف هناء املُتس��يِّد. وجتد أنها تس��عى دائًما لفرض رأيها ورغباتها على 
اآلخرين، فقد حصلت حادثة أثناء إحدى االستراحات حيث أصّرت هناء 
عل��ى لع��ب لعبة معينة، ووج��دت ملياء أنَّ التصرف غير مقبول وش��عرت 
بالغي��ظ.، كان احلادث بس��يًطا لك��ن كلتاهما ش��عرتا باالمتعاض وعدم 
االرتي��اح، بقي��ت كلتاهم��ا تفك��ران بتفاصي��ل احلادثة وغ��دت الدوافع 
مغلوطة والرؤى مشوش��ة، فلم تفهم هناء س��بب غيظ ملياء منها، وظنت 
ملياء أنَّ هناء تبالغ في التس��لط استمر تواَتَر سوء الفهم، لتبدأ الحقًا حدة 
التوت��ر باالرتفاع، فغدت العالقة أكثر حدة ومنت مش��اعر اخلوف والقلق 

املستمر ما أدى في النهاية إلى االنفجار املذكور في بداية القصة. 
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ووفقًا لنموذج كرة اجلليد فإنَّ القصة تبني أنَّ األزمة »الصراخ في الفصل« لم تأِت إال كنتيجة 
لتراكمات سابقة أي أنَّ النزاع بني الفتاتني له جذور وتاريخ من األحدث املتراكمة وكذلك األمر 

بالنسبة لنموذج الشجرة.

۲٦ 
 

القصة

أن تقرأ بصوٍت عاٍل باللغة يومٍ طلب منها المعلم ذاتَ ف ، جديدة في الصلمياء تلميذة
فردت لمياء ومالمح العنف بادية على ،راحت هناء تضحك عليها وتسخر منها، اإلنجليزية

وهي رئيسة ــ هناء :تقول عيون الجميعما الذي حصل؟..اخرسي : وجهها صارخًة بها 
لربما لم يحدث شيء حتى اآلن، بيد أنَّ تشعر بالضيق من فتاة تبدو بشكل ما مميزة ،ــ الفصل 

.الوضع ال يبدو صحيا

هاوتجد أن. لمياء تتفاهم بشكل جيد مع زمالئها وزميالتها لكنها منزعجة من موقف هناء الُمتسيِّد
فقد حصلت حادثة أثناء إحدى االستراحات ،ها ورغباتها على اآلخرينلفرض رأيتسعى دائًما 

التصرف غير مقبول وشعرت ووجدت لمياء أنَّ ، عب لعبة معينةحيث أصّرت هناء على ل
كلتاهما بقيت، ا شعرتا باالمتعاض وعدم االرتياحكان الحادث بسيًطا لكن كلتاهم، . بالغيظ

فلم تفهم هناء سبب غيظ ، مشوشةالرؤى لدوافع مغلوطة ووغدت اتفكران بتفاصيل الحادثة
ً ،استمر تواَتَر سوء الفهمفي التسلطهناء تبالغ ، وظنت لمياء أنَّ لمياء منها حدة لتبدأ الحقا

الخوف والقلق المستمر ما أدى في ونمت مشاعر، فغدت العالقة أكثر حدة التوتر باالرتفاع
. النهاية إلى االنفجار المذكور في بداية القصة

ال كنتيجة إلم تأتِ " الصراخ في الفصل"األزمة القصة تبين أنَّ ووفقا لنموذج كرة الجليد فإنَّ 
ر النزاع بين الفتاتين له جذور وتاريخ من األحدث المتراكمة وكذلك األملتراكمات سابقة أي أنَّ 

بالنسبة لنموذج الشجرة 

وخالصة ما يخبرنا به النموذجان هو أن النزاعات ال تحدث دون أسباب

  

تداعيات النزاع

المشكلة 
ة

الجذور
أسباب النزاع

 

 

 

 

وخالصة ما يخبرنا به النموذجان هو أن النزاعات ال حتدث دون أسباب.
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التغطية االخبارية في مناطق النزاع

القواعد  أه��م  من  فإَن  اخلب��ر،  بصدقية  األمر  يتعلق  حينما 
املفروضة على احملرر.. »األفضل أن تكون الثاني على صواب، 

من أن يكون األول على خطأ«. 

 الصحفي التونسي أمجد الشلتوني
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تغطية األخبار عملية تتطلب الكثير من اجلهد واملثابرة وفي حني يش��هد املراس��لون االحداث 
بأنفس��هم إال أنهم يحصلون على التفاصيل من آخرين »عايش��وا احلدث مباش��رة وهم من نطلق 
عليه��م« املص��ادر أو من خب��راء في ذات املوضوع اخلاض��ع للتغطية كما يعم��ل الصحفيون على 

التدقيق في املعلومات وتعزيزها من خالل مصادر أخرى كالوثائق والسجالت.

من هم صناع األخبار

صناع األخبار: هم من تظهر صورهم على الصفحات األولى، في األجواء الطبيعية س��يكون 
ش��اغلوا املواقع الكبرى في دوائر صنع القرار »الرئاس��ة، البرملان، احلكومة، قادة األحزاب« في 
الصحاف��ة السياس��ية ومجالس إدارة الش��ركات ورجال املال واالعمال ف��ي الصحافة االقتصادية 

وجنوم الرياضة والفن في الصحافة الرياضية والفنية على سبيل املثال.
لكن في حال النزاع فإن من يتصدر الصفحات األولى هم أطراف النزاع وهنا تكمن املشكلة.
ميتلك كل طرف من أطراف النزاع اس��تراتيجية إعالمية جاهزة تركز في الغالب على أش��ياء 

من نوع:
- تأجيج النزاع.

- شيطنة اآلخر اخلصم.
- طمأنة احللفاء.

وحني تعمل الصحافة كجس��ر عبور لهذه االس��تراتيجيات بش��كل مكرر ومستمر فإنها تغُد 
ج��زءًا من املش��كلة أي أنَّ الصحاف��ة هنا تلعب دورًا مغايرًا للدور املفت��رض وفقًا ملعايير الصحافة 
احلساسة فبداًل من أن تعمل من أجل السالم جندها تنخرط في أجواء النزاع وتساهم في تأجيجه.

ما الذي ينبغي أن تفعله الصحافة في حال النزاع

يقول الصحفي الكن-دي واملستشار في مجال بناء القدرات االعالمية روس هوارد: »ال يسعى 
الصحفي��ون احملترف��ون للحد من الص��راع، مهمتهم هي تقدمي أخبار دقيق��ة ونزيهة«، ويضيف: 

»لكن غالبًا ما تعمل التقارير اجليدة على التقليل من حدة النزاع«.
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ثمان مهام للصحافة الحساسة

»الصحافة احلساسة عملية مستمرة من البحث عن احللول«.

 روس هاوارد
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عندم��ا ته��ّب عواصف الن��زاع على مجتمع ما، يغي��ب صوت العقل ويحض��ر اجلنون بقوة، 
وتب��دو الكثير من املواق��ف واآلراء على غير املألوف ويغيب صوت البس��طاء وراء الزحام، وهنا 
ميكن للصحافة أن تلعب أدوارًا مهمة جلهة متكني العامة من اتخاذ قرارات مطلعة وفيما يلي ثمان 

مهام ميكن للصحافة اجليدة االضطالع بها في حال النزاع.

مد الجسور

 غالبا ما تكون وسائل االعالم أهم قنوات التواصل القائم بني اجلانبني في الصراع. ويتحدث 
الطرف��ان إل��ى بعضهم البعض أحيان��ا من خالل وس��ائل اإلعالم أو من خ��الل صحفيني معينني. 
وينطبق هذا بصفة خاصة على الفصائل السياس��ية املعارضة والتي تعمد إلى ايصال الرس��ائل من 

خالل مقابالت مع الصحف والراديو والتلفزيون.
تحــذير: في بعض األحيان يعمد أحد طرفي الصراع إلى ايصال رسائل ترهيب من خالل وسائل 
اإلعالم، يتعني على الصحفيني توخي احلذر باستمرار من محاوالت استغاللهم والتحول 

إلى أداة تخدم أحد طرفي النزاع.

تقديم النماذج

 انعدام الثقة هو أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في الصراع ميكن أن تقوم الصحافة احلساسة 
بع��رض األخبار التي تب��ني امكانية الوصول إلى احللول من خالل إعط��اء أمثلة من أماكن أخرى، 

وشرح اجلهود احمللية لتحقيق املصاحلة.
على س��بيل املثال إجراء االنتخاب��ات في تونس يعطي مثاال لكيفية عمل العملية السياس��ية 

بنجاح بعد الثورة.
ميك��ن للصحفيني في مناطق النزاع السياس��ي كتاب��ة تقارير عن كيفية س��ير العملية هناك، 

وكيف ميكن تكراراها في أوطانهم.

تصحيح المفاهيم الخاطئة 

م��ن خالل دراس��ة وتقدمي التقارير عن جوانب س��وء الفهم من جانب طرف��ي الصراع، تعمل 
وس��ائل اإلعالم على تشجيع اجلهات الفاعلة الرئيس��ة على مراجعة وجهات نظرهم واالقتراب 
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م��ن فرصة احلد من الصراع، وهذا مهم بش��كل خاص في بلدان تش��هد فت��رة انتخابات. ما بعد 
النزاع ويعد انتاج وعرض حملات عن األحزاب السياس��ية الرئيس��ة واملرش��حني وبرامجهم خدمة 
عامة بالغة االهمية ويتعني على الصحفيني أن يتطرقوا أيضًا إلى اإلجابة على هذا السؤال من وراء 

اشعال أعمال العنف وملاذا؟

أنسنة األطراف

 يعمد املفاوضون احملترفون بصفة عامة إلى وضع اجلانبني في نفس الغرفة ملناقشة اخلالفات، ما 
يتيح لطرفي الصراع أن يرى كل منهما اآلخر على قدم املس��اواة وحتذو الصحافة اجليدة حذوهم 

أيضًا من خالل وضع الناس في قالب قصصي يبني أثر الصراع على حياتهم اليومية.

ما بين السطور

 ف��ي حاالت الص��راع، يتعني على كال اجلانب��ني فهم حقيقة مصالح الط��رف اآلخر وقد توفر 
التقاري��ر اجلي��دة ذلك عن طريق طرح األس��ئلة الصعبة والتحري عن املعن��ى احلقيقي وراء أقوال 
الزعماء، كما ينبغي على الصحافة اجليدة االلتفات أيضًا إلى صوت الشعب وال تكتفي بالتركيز 

فقط على صوت الزعماء، أو الناطقني الرسميني ألطراف الصراع.

فش غّلك

 م��ن أج��ل إيجاد ح��ل للنزاع، يج��ب أن تتوفر منافذ ل��كال الطرفني للتعبير ع��ن مظاملهم أو 
غضبهم، وميكن لوس��ائل اإلع��الم توفير مثل هذه املنافذ الهامة من خالل الس��ماح للجانبني في 
التعبير والتحدث من خاللها، إال أنها عملية حساسة ويجب أن تتم من خالل بناء الثقة وااللتزام 

بالنزاهة مع جميع الفصائل املعنية.
ميكن لوس��ائل اإلع��الم أيضًا توفير منتدى ملعاجلة اخلالفات حتى قب��ل أن يتحول الصراع إلى 

عنف. كما انها وسيلة جيدة إلشراك املواطنني في احلوار.

زاوية مختلفة

 في حاالت الصراع، ميكن أن يعمل س��رد املش��كلة بطريقة معينة م��ن تخفيف حدة التوتر، 
ويس��عى املراس��لون في البحث دائما عن زاوية مختلفة، ووجهِة نظٍر بديلة، وشرح رؤية جديدة 
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من شأنها جذب انتباه اجلمهور لهذه القصة اإلخبارية ميكن أن تساهم الصحافة اجليدة في إعادة 
صياغة أوجه الصراع ملختلف االطراف، من خالل اعداد التقارير الشاملة وحتليلها.

على سبيل املثال: تعامل الصحفيون مع حدث اإلعالن عن تشكيل املجلس السياسي للحراك 
اجلنوبي في 11 مايو 2017 بطريقتني األولى: أنه صوٌت للقضية اجلنوبية التي أقرت بها جميع 
االط��راف في مؤمت��ر احلوار الوطني الع��ام 2013 وتضمنتها وثيقته، وهي الطريقة التي تس��لط 
الض��وء على املوضوع من زاوية تخفيف التوتر بخ��الف الطريقة األخرى التي نظرت للموضوع 
ذاته من زاوية أنه مترٌد ومقدمة النفصال اجلنوب عن الش��مال »زاوية تأجيج« واملعلوم للصحفيني 
والساسة أنَّ املرجعيات الثالث للحوار بني األطراف املتنازعة تؤكد جميعها على وحدة األراضي 
اليمنية )نقصد باملرجعيات الثالث هنا قرارات مجلس األمن واملبادرة اخلليجية ومقررات احلوار 

الوطني«.

مــا الجــديــد

 ف��ي أي من املنازعات، يح��رص كال اجلانبني على أن يقدم في نهاية املطاف مقترحات محددة 
لل��رد عل��ى املظالم، وهذا ما ميكن للتقاري��ر اليومية اجليدة فعله عن طري��ق الطلب من األطراف 

املتنازعة إيجاد احللول بدال من مجرد تكرار خطابهم عن املظالم.

جوانب أخـــــرى

 يقول روس هاوارد« إذا كانت تقاريرنا الصحفية تسهم فعاًل في تثقيف اجلمهور، وبناء الثقة، 
وحتدي��د إطار الصراع على نحو أدق، وتوفير منافذ للمواطنني للتعبير عن أفكارهم ومش��اعرهم 
وخوفه��م. فذل��ك ألنَّ الصحفيني يقومون بع��دة أدوار« ومن بني تلك األدوار أن وس��ائل اإلعالم 
ميك��ن أن تس��اعد في خل��ق حتليل واٍع للصراع أو األزمة من ش��أنه أن يوس��ع نط��اق زوايا القصة 
االخباري��ة واألفكار. مثل هذه التقارير تتجاوز حدود ما هو ظاهر للعيان وتبني أثر أعمال العنف 

على الناس العاديني.
على س��بيل املثال: الكش��ف عن مدى اخلس��ارة التي يتكبدها املواطنون عندم��ا يضطرون إلى 
الف��رار م��ن منازلهم ومناطقهم حفاظا على حياتهم؟.. ما هي الصدمة النفس��ية التي يواجهونها؟ 
من الذي سوف يساعدهم على تخطي هذه احملنة؟ خالل الصراع في البلقان في التسعينات، كتب 
الصحفيون حول مسلمي البوسنة الذين اضطروا للذهاب في مسيرات املوت فوق اجلبال في فصل 
الش��تاء هربًا من القوات الصربية املغيرة، هذه القصص جس��دت املعاناة الرهيبة للنس��اء اللواتي 
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وضعن اطفااًل للتو، وكبار الس��ن الذين لم يتمكنوا من تس��لق الطرق شديدة االنحدار، واألطفال 
الذين رأوا أحد أفراد أسرتهم يتجمد حتى املوت، وباإلضافة إلى جودة نوعية هذه التقارير التي هي 

مبثابة شاهد عيان، فهي أيضًا تبرز أثر اجلانب االنساني لتداعيات أعمال العنف.
 )OCHA( في اليمن ووفقًا إلحصاءات منس��قية الش��ؤون اإلنس��انية لألمم املتحدة أوتشا 
فإنَّ مديريات الريف اجلنوبي حملافظة تعز استقبلت خالل االشهر اخلمسة األولى من احلرب نحو 
84 ألف أس��رة نزحت من مدن وأرياف تعز وعدن وحلج أي مبتوس��ط 504 ألف شخص مت توزيع 
بعضًا منهم على 260 مدرسة استخدمت كمراكز إيواء في حني توزع البعض اآلخر على مساكن 
فارغ��ة أو مأهول��ة ف��ي االرياف وهؤالء كانوا أكث��ر معاناة إذ لم تصل إلى كثي��ر منهم التدخالت 

االغاثية باعتبارهم خارج مراكز االيواء املكتظة أصاًل بالنازحني.
كصحفي��ني محلي��ني علينا أن نتس��اءل ما حج��م التقارير الت��ي انتجناها ح��ول معاناة هؤالء 
وهؤالء؟ أو حول معاناة آالف األس��ر النازحة من محافظتي صعدة واجلوف واحلديدة وغيرها من 
احملافظات األخرى التي شملتها احلرب الدائرة منذ عامني في اليمن؟ ومن ثم معرفة مدى تناسب 

حجم التغطية مع نسبة النزوح؟
الصحاف��ة احلساس��ة ليس��ت خاصة بالنزاع��ات الكب��رى أو الرئيس��ة كما قد يظ��ن البعض 
إنه��ا صحافة النزاع أيًا كان، وبأي مس��توى، أو حجم كان، كما يش��ير الفص��ل اخلاص بالنزاع 
وخصائصه وأنواعه، ذلك أن النزاع كثيرًا ما يتضمن نزاعات أخرى صغيرة داخل أطرافه؛ كما 
يتسبب في انتاج نزاعات أخرى جانبية فعلى سبيل املثال ميكن للصحفيني تناول قضية الصراع 
عل��ى امل��وارد العامة في محافظة تعز أو ذل��ك التداخل في الصالحيات القائم في مس��احة الفعل 
األمني بني إدارة أمن محافظة عدن وما يعرف باحلزام األمني وما نتج عنه من إعاقة لعملية حتسني 

مستوى األمن داخل احملافظة.
ينتظ��ر املجتم��ع من الصحفيني تس��ليط الضوء عل��ى احللول املمكنة، ليس فق��ط ما يقترحه 
الق��ادة، بل والناس العاديني كونهم معني��ون أيضًا، إلى جانب اإلهتمام بإيراد رأي اخلبراء الذين 
ميكنه��م تق��دمي بعض احللول اجلي��دة؛ ذلك أن الصحاف��ة التي تراعي ظروف الص��راع ال حتركها 

أجندات معينة، بل تركز على االنصاف والتوازن والدقة.
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المقابالت الصحفية

إج��راء مقابل��ة صحفي��ة ال ينحصر ف��ي إعداد األس��ئلة، بل 
التنقيب حتت جلد املتحدث بحثًا عن احلقيقة.

 «الصحفي الكوبي أمير بايي»
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كل م��ا ميكن��ك جمعه من معلوم��ات من خالل الكتب والوثائق ووس��ائل االع��الم ومواقعها 
االلكتروني��ة واالرش��يف الصحف��ي ليس س��وى معلومات مك��ررة أو ما ميكن وصف��ه مبادة ميتة 

والسؤال كيف ميكن بث احلياة في تلك املادة.
اجراء المقابالت

عندم��ا يتغل��ق األمر بإج��راء مقابلة صحفية مع سياس��ي تق��ول الصحفية االيطالي��ة أوريانا 
فاياس��ي: »على الضيف أن يش��عر بأنَّ هناك من يتحداه ويسائله، عليه أن يعلم أنه ليس بإمكانه 

أن يخدع الصحفي بحيله ومراوغاته السياسية«.
املقابالت املثمرة أس��اس التغطية الصحفية اجليدة، وتعّرف املقابلة: بأنها املعلومات أو الرأي 
أو اخلب��رة التي يتش��اطرها املصدر في محادثة مع الصحفي، وم��ا يجعل املقابلة مختلفة قلياًل عن 

احلديث العادي هو أنَّ الصحفي يحدد اجتاه األسئلة.
في إحدى تغطياته الصحفية يروي كريس��توفر سكانالن مدير ورش العمل املتعلقة 
بالكتاب��ة ملعه��د بوينترما حدث في مقابلة أجراها مع س��يدة فقدت زوجها بعد إصابته 
مبرض السرطان يقول: »أخذتني السيدة في جولة في املنزل وقالت لي في غرفة النوم« 
ف��ي كل ليل��ة أضع قطرات من كولونيا )زوجي( على الوس��ادة، لكي أعتقد أنه ما زال 

معي«.
إنها تفاصيل يستطيع القارئ أن يشمها ويشعر بها، ترى هل ميكن ملقابلة جتريها عبر الهاتف 
أو االنترن��ت أن توف��ر لك أجواء قص��ة بهذه الطريقة، إذا كنت تس��عى ملقابلة مثمرة فكن هناك 

حيث تقطن التفاصيل التي قد تبدو صغيرة لكنها عالية القيمة الصحفية.

التنسيق للمقابلة

احلصول على مقابلة مع مسؤول ما ليس أمرًا سهاًل دائمًا فقد ال يرغب الناس في التحدث مع 
صحفي، خاصة إذا كانت القصة اإلخبارية مثيرة للجدل.

للجمهور احلق في معرفة ما يفعله املسؤولون، هذا ما ينبغي أن تنطلق منه عندما تريد اجراء 
مقابل��ة مع مس��ؤول حكومي، التمرس في اجراء املقابالت يكس��ب الصحفي��ني مهارة في اقناع 
املس��ئولني احلكوميني بإج��راء املقابالت ومصدر تلك املهارة هو توق��ع األعذار والعقبات التي قد 
يستخدمونها وجاهزية الصحفي في التعامل الفوري معها، ولعل أكثر تلك احلجج تكرارًا قولهم 

مثاًل:
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– ليس لديَّ الوقت الكافي.
يستطيع الصحفي املاهر أن يعرض االلتقاء مع الشخص الذي يريد إجراء حديث معه في أكثر 
األوقات أو األماكن مناسبة لذلك الشخص، كما أن حتديد الفترة الزمنية املطلوبة قد يساعد في 

إقناعه.
– إنهم خائفون ألنهم يعتقدون بأنَّ القصة اإلخبارية ستجعلهم يظهرون بصورة سيئة 

معاملتك لهم باحترام وحتديد سبب رغبتك في التحدث إليهم ستخفف قلقهم.
– إنهم ال يعرفون ماذا يقولون.

عل��ى الصحفي��ني أن يكونوا واضحني حول س��بب احتي��اج القصة اإلخبارية إل��ى وجهة نظر 
شخص معني.

– من الصعب االتصال بهم.
يتع��ني على الصحفيني ف��ي كثير من األحيان أن يتصلوا بالش��خص ال��ذي يرغبون في إجراء 
مقابلة معه عبر الس��كرتيرة أو مس��ؤول العالقات العامة. وإذا خامرهم الش��عور بأَن املساعدين 
ل��م يحول��وا طلبهم إلى املس��ؤول، يعمد بعض الصحفيني إلى كتابة رس��الة إلى املصدر نفس��ه أو 

االتصال به خالل فترة الغداء أو بعد ساعات العمل في محاولة للوصول إليه.

أسئلة ذات فاعلية

قب��ل إع��داد األس��ئلة ال بد من البح��ث املتعمق في كل م��ا يتعلق مبوضوع احل��وار؛ مبا فيه من 
مصطلحات علمية، وهو ما يجعل املصدر يحترم الصحفي لكونه محيطا باملشكلة.

يط��رح الصحفيون األس��ئلة اجليدة من أجل احلصول على اجلواب اجلي��د ومن مواصفات هذا 
النوع من األسئلة أن يكون السؤال..

واضح ومقتضب وغير مركب.
دقيق ال يتضمن تفاصيل خاطئة أو تشويش يخلط املعنى.

كم��ا أنَّ األس��ئلة ينبغي أن تكون محف��زة على التحدي وصعبة وأحيانًا قاس��ية لتحصل على 
معلومات مهمة وحيوية.



54

 الصحافة الحساسة للنزاعات
      دليل معرفي للصحفيين اليمنيين

20
17

ي  
صاد

القت
م ا

عال
واال

ت 
سا

درا
ز ال

رك
م

كيف تصوغ سؤالك

من األدوات االستفهامية املعتاد استخدامها في صياغة السؤال ما يعرف بالشقيقات الست: 
»م��ن- م��اذا- أين- متى- مل��اذا- كيف«. لك��ن هنالك املزيد أيض��ًا من أجل أس��ئلة أكثر جودة 

وفاعلية..
اسأل نفسك ما هي املعلومات التي أبحث عنها في نهاية املطاف؟  تحديد الغاية:

التأكد من الوقائع املوجودة لدى الصحفي لكي يحصل على أفضل رد فعل.  الحـــقـــائــق:

إذا كان السؤال مبهما يحمل أكثر من معنى يسهل على املصدر التهرب منه. الــوضــــــوح:

إذا اتبعت كل ما سبق من خطوات ستكون واثقا أثناء طرح السؤال. الــثـــقـــــــــة:

أنـــواع األسئلة

تتعدد األسئلة الصحفية وتتنوع تبعا لعدة عوامل بينها درجة عالقة الضيف باملوضوع، مجال 
ونوع التغطية واملستهدفني بالتلقي.

 أسئلة نعم- ال

إذا كان الصحفي يريد من املصدر أن يقرَّ بأمٍر ما من مثل: »هل أمرت أفرادك بإطالق النار؟«.
سؤال المعلومات

للحصول على معلومات في حال الرغبة في تفسير نقطة أو قضية معينة.
سؤال التحدي

يكون غالبًا قاسيًا ومباشرًا وضع الدليل أمام املسؤول وإجباره على تناوله علنًا.
حتى لو لم حتصل على إقرار أو اعتراف، فإنك قد وضعت هذا الشخص في موضع احملاسبة من 

خالل عرض احلقائق أمام الرأي العام.

سؤال المتابعة

اس��أل س��ؤااًل آخر إذا لم حتصل على اجلواب الذي تريده مبدئيا، ثم كرر الس��ؤال مرة أخرى 
ولكن يجب حتديد ما هو السؤال الذي سوف تسأله.
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أسئلة جيدة

باإلضافة إلى تس��اؤالت الصحافة الش��ريفة »الشقيقات الس��ت«.. هناك سؤاالن 
مفتوحان ومفيدان:

- كيف عرفت ذلك؟
- ماذا حدث بعد ذلك؟

- إذا كانت االدعاءات خطيرة ال تعتمد على مصدر واحد.
- اسأل هل هناك أي شخص آخر رأى ما حدث؟

أسئلة سيئة

جتنب األسئلة اإليحائية التي تؤدي إلى تقويل الضيف ما لم يقله.
جتنب األسئلة التي توحي باإلجابات أو تبحث عن تأكيد ملعلومات أخرى.

أصوات النساء

وسائل اإلعالم التي تنقل صوت املرأة ووجهات نظرها تعد أكثر توازنًا وأكثر ثراًء.
ت��دور أغل��ب املوضوع��ات اإلخبارية في وس��ائل اإلع��الم عن الرجال وتستش��هد 
بأقوالهم، لذا فإنَّ أفضل وسيلة لضمان سماع أصوات النساء في األخبار هي التحدث 

معهن حول القضايا التي تهمهن »مراعاة النوع االجتماعي«.

أصوات الجماهير

مقاب��الت قصيرة جتريها في الغالب محطات اإلذاع��ة والتلفزيون وميكن للصحف 
أن جتريه��ا أيض��ًا للحص��ول على أص��وات عديدة تتح��دث عن موض��وع واحد، وهي 
اس��تطالعات جُترى في األماكن العامة وتس��تهدف عينات عش��وائية مع وضع التنوع 

)من حيث العرق واجلنس والعمر( في االعتبار.

محظورات 

حتى يحقق احلوار مع 
املصدر هدفه، يفضل أن يتجنب 

الصحفي بعض األمور السيئة 
من نوع.. 

عدم االستعداد، والبحث 
والقراءة قبل التواصل مع 

املصدر.
استخدام االكليشيهات املعتادة 
لدى البعض مثل: »مباذا تعتقد 

- ماذا تقول عن ذلك؟ - ما رأيك« 
ألنها تتيح للشخص قول ما يشاء 

وجتنب اإلجابة عن سؤالك.
طرح أكثر من سؤال في وقٍت 
واحٍد ألنك ستسمح للشخص 

بتجنب اإلجابة عن السؤال 
األكثر صعوبة.

السؤال الطويل الذي يتوه فيه 
املعنى.
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المقابالت الصحفية في أجواء النزاع

»أفضل خدمة ميكن إسداؤها إلى ضحايا النزاعات هي إيجاد 
التوازن في التغطية اإلخبارية بني ما هو إنساني وما هو مهني«

 الصحفي تود جيلنت 
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تختلف أجواء اجراء املقابالت الصحفية في مناطق وظروف النزاع عنها في األجواء الطبيعية 
وهن��ا ال ب��د للصحفي وضع بعض املالحظات في االعتبار، وكصحفي يس��تعد إلجراء مقابلة في 

منطقة أو أجواء نزاع سيتعني عليك التركيز على األمور التالية..
في هذا النوع من املقابالت على الصحفي أن ينتبه جيدًا للتفاصيل )فغالبًا ال تسنح إال فرصة 

واحدة لطرح األسئلة(:
- افترض أنَّ هذه هي املرة الوحيدة التي س��ترى فيها هذا الش��خص؛ وأن لديك فرصة 

واحدة فقط للحصول على أهم ما لديه من معلومات.
- تأكد من البيانات األساس، على سبيل املثال، اسم وعمر الضيف.

- اسأل عن كل شيء عدة مرات، واطلب من اجلميع التكرار.
- ك��ن وافي��ًا ومنهجيًا ومفصاًل ف��ي توثيقك »مقاطع الفيديو والص��ور مفيدة، ولكن 

اعمل حسابك أنك قد ال تتمكن دائما من اصطحاب الكاميرا.
- حت��رَّ الدق��ة البالغة في تدوين املالحظات، صف ما ت��راه في مالمح الضيف؛ صف ما 
يحوي��ه امل��كان، ودّون ما يقوله احلاض��رون، واحرص على االلت��زام بألفاظهم قدر 

املستطاع؛ وإذا لزم األمر ارسم اخلرائط أو الصور البسيطة.
- احرص على عدم إفساد األدلة املادية في احلاالت التي وقعت فيها أعمال عنف.

أسئلة من أجل صحافة حساسة 

باس��تطاعة الصحفي��ني أن يغيروا قواعد اللعبة و يس��اهموا في بناء الثق��ة التي تعد اخلطوة 
األهم في بناء السالم والتعايش وقبول اآلخر، وميكن للصحفي الذي يعمل في تغطية النزاعات 
أن يس��تثمر املقابالت الصحفية من أجل تس��ليط الضوء على مناطق احللول ومد اجلس��ور بني 

األطراف.
ولعل أفضل األسئلة عند اجراء املقابالت تلك التي تصاغ بطريقة تشعل في املتحدث الرغبة 

في اإلجابة بطريقة مثيرة لالهتمام وحافله باملعلومات.
»كيف ميكن اخلروج من هذا الواقع بتصورك؟« التركيز على األس��ئلة التي تبدأ بكيف تفتح 
آفاقًا أكثر للحديث، ومعها تظهر ش��خصيه املتحدث ما يساعد الصحفي على تقييم وجهة نظر 

الضيف.
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مراعاة أن تكون األس��ئلة التخصصية ايجابية أمر جيد في الصحافة احلساسة، كما أنها تثير 
اهتم��ام القراء وتس��اهم في معرفة كل ط��رف باآلخر بعيدًا عن التش��ويه والتزييف الذي يقدمه 

االعالم املنحاز.
ركز أكثر على تلك األفكار البس��يطة التي تس��اعد في بناء الثقة بداًل من البحث عن اإلثارة 

وإعادة نقاط اخلالف الى الواجهة في كل مرة.
من اجليد أن يعمل الصحفي على جّر الضيف للحديث بش��كل مختلف عن النزاع و أطرافه 
كأن يسأل »ماهي االفكار التي تقدمها لتجاوز هذا األمر؟ كيف كانت ستبد األجواء لو لم يكن 

هذا االمر؟«، ماذا لو لم يكن هناك تردي في العالقات بني الفصائل؟
اط��رح عل��ى الضيوف جت��ارب ناجحة لبل��دان أخ��رى وانق��ل تقييماتهم له��ا » كيف نفكر 

باالستفادة من جتربة البلد الفالني في موضوع االدارة أو احلماية.
افتح نافذة أمل ودع الضيف يعلق بإيجابية »كيف ميكن أن نصف تأثير التسامح على أجيالنا 

مستقباًل؟«. اجعله يدير رأسه نحو القادم بداًل من التركيز على املاضي.
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صحافة انسانية

»التغطية االخبارية التي تعتمد على النخب وال تش��ير جلذور 
الصراع واحللول البديلة.. صحافة حرب«.

 جون غالتنغ - باحث في شؤون السالم 



62

 الصحافة الحساسة للنزاعات
      دليل معرفي للصحفيين اليمنيين

20
17

ي  
صاد

القت
م ا

عال
واال

ت 
سا

درا
ز ال

رك
م

بع��د عجز األطباء عن مداواة زوجته نصحوه بالس��فر خارج البالد، ب��ّتً في األمر وباع كل ما ميلك 
واس��تكمل ترتيبات الس��فر، كان لزامًا أن يغادر عبر مطار س��يئون في منتهى ش��رق البالد، رحلة برية 
ش��اقة ومنهكة لألصحاء فما بالكم باملرضى؟، في منتصف الطريق تفاجأ بتدهور س��ريع حلالتها، فهي 
ف��ي األص��ل حتتاج إلى احلّمام واالس��تراحة والتنفس كل س��اعتني، وهو مالم يكن متاح��ًا في طريٍق كله 
صحاري ورمال وأحزمة أمنية، الطريق الى س��يئون بالنس��بة لها انتهى في منتصفه بل وانتهى مش��وار 

حياتها إلى الرفيق األعلى.
  الصحفي اليمني خليل القاهري» 
«متحدثًا عن واحدة من قصص املعاناة في ظل احلرب في اليمن

تعرف الصحافة االنس��انية بأنها »توجيه االهتمام نحو املستضعفني الذين يغيب صوتهم عن 
زحام األخبار«، وليس صحيحًا أن تفهم الصحافة االنسانية وكأنها مجرد امتداد لعمل املنظمات 
اإلنس��انية، ذلك أنَّ األزمات تفجر كثيرًا من القضايا التي تس��تلزم جهدًا صحفيًا يتطلب حتليل 

أسباب األزمة ونقد مواقف اجلهات واألطراف املقصرة.
من ذلك مثاًل تلك القصص اإلنسانية القليلة املنشورة على املوقع الرسمي للمفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، أو كما هو احلال مع شبكة األنباء اإلنسانية »إيرين« التابعة ملكتب 
األمم املتحدة لتنس��يق الشؤون اإلنس��انية، التي ترصد حاالت ضحايا العنف وصعوبة حصولهم 
عل��ى الع��الج في العراق، أو تتعرض لقضية العيش دون الدولة ف��ي األحياء الفقيرة في القاهرة، 

إلى جانب التغطية اإلخبارية ملناطق الكوارث والنكبات.

كوارث منسية 

حت��ى اليوم، ما يزال اليمنيون يجهلون تفاصيل كثي��رة رافقت تلك الكوارث الطبيعية التي 
أصاب��ت مناطق مختلفة من الب��الد خالل العقد األول من األلفية كاالنهي��ار الصخري الذي دّمر 
ع��ددًا من املنازل وتس��بب في موت وتش��ريد الكثيرين من أبناء منطق��ة الضفير في مديرية بني 
مطر 30كم غربي العاصمة صنعاء أو س��يول حضرموت التي تس��ببت في انهيار منازل وجرف 
التربة واآلبار الزراعية حوادث رافقتها أضرار وخيمة على املجتمع واملوارد االقتصادية للناس هنا 
وهن��اك وهي أحداث غالبًا ما تعاملت معه��ا الصحافة احمللية من خالل تغطيات اخبارية آنية دون 
متابعات على األغلب، في املقابل يعيش اليمن حربًا طاحنة منذ عامني تسببت في تعطيل عجلة 
احلياة ومقتل آالف األبرياء وتدمير مئات املس��اكن وتش��ريد آالف األس��ر من مساكنها وما تزال 
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التغطية الصحفية تس��ير وجهة التغطية اخلبرية اآلنية فيما املعاناة االنس��انية غالبًا ماتزال خارج 
األضواء ذلك أنَّ متوسط القصص االنسانية في نشرات االخبار ال يتجاوز الرقم )3( من بني كل 
600 خبر كمتوس��ط ملا تبثه القنوات احمللية ش��هريا وغالبًا ما يتم تناول القصص فقط من أجل 

ادانة الطرف اآلخر وشيطنته وليس من أجل البحث عن عالج.

وراء الدخان

في دراس��ة اس��تطالع لل��رأي أجراها مركز الدراس��ات واالع��الم االقتصادي في 
النص��ف األول م��ن العام 2017 ّين��ت النتائج رغب��ة اجلمهور في متابع��ة التقارير 
والقصص التي تتناول الوضع االنساني في ظل الصراع املسلح الذي يشهده اليمن 
م��ع التركيز على ضرورة التدقيق في املعلومات واس��تخدام مص��ادر متوازنة وذات 

عالقة باملوضوع.
الصحافة معنية والش��ك بتناول حي��اة النازحني والفئات املس��تضعفة، التي تتعايش 
م��ع أزماته��ا دون دعم، كما ف��ي التقرير الذي بّثت��ه قناة بلقيس حول أح��وال النازحني 
من مديرية الوازعية إلى مديرية املعافر والذين لم تصلهم أية معونات انس��انية ألش��هر 

طويلة.
هناك عدة أش��كال ميكن من خاللها التعبير عن الصحافة اإلنس��انية، سواء عبر 
التغطي��ات واملتابع��ات امليدانية، أو عب��ر التحقيقات االس��تقصائية، لكن ما ميكن 
وصفه ب�»االبتذال« الذي متارس��ه بعض املؤسس��ات اإلعالمية يظ��ل العائق أمام هذا 
الن��وع من املوضوع��ات كأن يكتفي الصحفي باس��تدعاء »حاالت إنس��انية« إلثارة 
تعاط��ف اجلمهور، دون خدمة القضية األس��اس أو التناول الس��لبي املهني للضحايا 

دومنا مسؤولية.
ما ينشر في مواقع االخبار ووسائل التواصل االجتماعي حول تعرض االغاثة االنسانية 
في اليمن للنهب املمنهج، أو حول زراعة األلغام في املناطق الس��كنية أو التس��ابق على 
نه��ب املوارد العام��ة أو تأخير صرف املرتبات، مواضيع جي��دة لتحقيقات صحفية وفق 
معايير الصحافة احلساس��ة، كما أنَّ قضايا من نوع تفتيش هواتف األشخاص في النقاط 
األمني��ة التابعة ألطراف الصراع وعدم ش��مولية التدخالت االغاثية ف��ي مناطق النزوح 
واس��تهداف املش��افي وتهديد حياة املرضى بس��بب انقطاع التي��ار الكهربائي وصعوبة 
احلي��اة في املناطق الس��احلية احل��ارة في غياب الكهرب��اء من القصص الت��ي يفترض أن 

تتناولها الصحافة احلساسة للنزاعات.
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مقابالت تتعلق باالنتهاكات

رمب��ا كان علين��ا أن نص��وغ التغطي��ات اإلخبارية م��ن منظور 
الضحاي��ا من أج��ل إزكاء الوعي لدى اجلماهي��ر للوضع حد 

لألعمال التعسفية
 الصحفي مارتن بل
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عندما تش��تد الصراعات وتتصدر املشهد أعمال العنف بني األطراف فإنَّ هناك انتهاكات حلقوق 
االنسان ستحدث غالبًا خالل الصراع، ولعل أصعب ما ميكن أن يواجه الصحفي هو اجراء املقابالت 
املتعلقة بتداعيات وآثار أعمال العنف على احلقوق واحلريات العامة ما يعني أن الصحفيني يحتاجون 
إل��ى الكثير من التدريب لتطوير مهاراتهم وتزويدهم مبهارات إضافية تتعلق بالتغطية الصحفية من 
أجل حقوق االنسان وقد حرصنا ومن خالل هذا الدليل أن نزود الصحفيني ببعض املالحظات الهامة 
من أجل مقابالت مثمرة، فيما يلي عشر بطاقات ينبغي على الصحفيني العودة إليها حينما يتطلب 

منهم القيام بإجراء مقابالت مع مرتكبي العنف أو ضحاياه.

قدم نفسك كما أنت
- قدم نفس��ك كصحفي واذكر اس��م الصحيفة أو املوقع أو احملطة التلفزيونية أو اإلذاعية 

التي تعمل بها.
- أوضح أنك صحفي وأنك ال متثل منظمة حلقوق اإلنس��ان أو أي منظمة أخرى قد تقدم 

التعويضات أو املساعدة.
- حتدث عن اجلمهور الذي ُيتوقع أن يقرأ أو يتابع املوضوع.

- اشرح سبب متابعتك للموضوع، واشرح السياق للضيف.

خط سير المقابلة 
- ماذا قيل؟ من القائل؟ متى؟ وأين؟

ل ذل��ك على الضيف وعلي��ك أيضًا رواية  - دع الضي��ف يس��رد قصته كقصة فقد يس��هِّ
القصة بعد ذلك.

- اطلب منه أن يصف احلادثة أو احلوادث من البداية.
- اطلب منه أن يكرر القصة بحيث ميكنك أن تكون واثقًا من تفاصيل األحداث.

وصف الحيثيات
عند وقوع انتهاكات حقوق إنسان:

- احص��ل على وصف واضح لألماكن، مبا في ذلك أس��ماء جمي��ع احلاضرين، ومناصب 
ورتب أفراد اجليش أو الشرطة.

- اطلب من الضيوف وصف زي اجلناة أو أي هوية أخرى لهم.
- اطلب أوصاف األسلحة التي شوهدت أو اسُتخدمت.

- اطلب من الناس هناك تكرار القصة وتنبه بدقة للتوقيت وتسلسل األحداث.
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مقابالت مع الضحايا والشهود والجناة

في هذا النوع من املقابالت يحتاج الصحفي مساحة أوسع من الهدوء فهناك الكثير مما ينبغي 
أن يراعيه ويتفهمه..

- تفهم التوتر في املقابلة.
- االشخاص الذين تعرضوا النتهاكات قد يعانون من صدمة.. »عليك أخذ استراحات خالل املقابلة 

إذا كان ذلك ممكنًا، اعرض الشاي أو املاء إن استطعت«.
- االشخاص الذين يرتكبون انتهاكات حلقوق اإلنسان قد يعانون أيضًا من صدمة.. »كن 

مراعيًا الحتياجاتهم«.
- املوضوع ذاته قد يكون صادمًا بالنس��بة لك كصحفي.. »احرص على طلب املش��ورة أو 

املساعدة أو الدعم الحقًا إذا كنت تشعر بأنك في حاجة إلى ذلك«.

لماذا كل على حدة

- من الصعب التركيز في وجود الكثير من الناس.
- بالنس��بة لصحفي البث، قد يكون من الصعب تسجيل املقابالت واحلصول على جودة 

صوت عالية في وجود الكثير من الضوضاء في اخللفية.
- انتهاكات حقوق اإلنسان تسبب ردود فعل عاطفية، وميكن جلماعات الضغط أن ترغم 

االشخاص على تغيير أقوالهم أو حتمل الضيوف في املقابالت على املبالغة.
- تتس��م انتهاكات حقوق اإلنس��ان بطابع سياس��ي فقد يكون هناك جواس��يس للشرطة 
أو غيره��م ممن ال يريدون أن ينكش��ف أمرهم، وهذا يش��كل خط��رًا على الضيف في 

املقابلة.

كن أكثر حذرًا ويقظًة

- إذا كن��ت ف��ي م��كان مزدحم، ك��ن على علم بأنه ق��د يكون هناك أش��خاص ال يريدون 
اإلب��الغ عن املعلومات، على س��بيل املث��ال، أصدقاء أو أقارب اجلناة، أو أش��خاص من 

الطرف املعتدي، أو جواسيس.
- علي��ك اذًا أن تتجن��ب إجراء املقابلة ف��ي ظروف قد تعرض املصدر خلط��ر إحلاق الضرر 

اجلسيم به.
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الدعم في الصدمات
- بع��ض الضحاي��ا - خاصة ضحاي��ا اجلرائم اجلنس��ية - قد يحتاجون إل��ى الدعم قبل أن 

يتمكنوا من التحدث بحرية.
- العدي��د م��ن الضحاي��ا املصابني بصدمات نفس��ية من ج��راء االغتص��اب والتعذيب لن 
يقدموا على س��رد جتربتهم لشخص غريب »قد يكون من الضروري اصطحاب صديق 

أو مستشار«.
- جتن��ب ق��در اإلمكان إج��راء مقابلة مع طفل لوح��ده. »احرص دائمًا عل��ى وجود قريب 

موثوق به أو مقدم رعاية أو وصي أو أخصائي صحة أو معلم أو صديق«.

اشرح األسباب والمخاطر

- اش��رح للضيف أن��ك تغطي املوضوع ألنه من املهم كش��ف اإلس��اءة أو االنتهاك لتطلع 
اآلخرين على ما حدث أو يحدث.

- اش��رح املخاطر أخبر الضيف أنه قد يتعرض لالنتقام أو القصاص إذا ما مت نشر املوضوع 
أو بثه اشرح له ذلك وحذره.

- اس��أل الضيف ما إذا كان ميكنك اس��تخدام اسمه وعليك احترام اختياره كما ينبغي 
على الصحفي احترام حق الضيف إذا لم يرغب في إجراء املقابلة ونشر موضوعه.
- إذا كنت ستعرض على الضيف خيار أن يظل مجهواًل فيتعني عليك أن تلتزم بعرضك.

ما يقوله الجسد
- من السهل أن يراوغ اللسان في احلديث لكن من الصعب على اجلسد أن يجاريه.

ن ما تراه إن لم يكن احلديث موثقا بالفيديو. - ركز على لغة اجلسد ودوِّ

ما ينبغي تجنبه

- احذر أن تقدم وعود كاذبة أو تشجع آمال كاذبة لدى الضحية، وأخبر الضحية بأنك ال 
تستطيع ضمان نتيجة معينة من تغطية املوضوع.

- ال تع��رض دف��ع مقابل أو تعويض من أي نوع إلجراء املقابلة ألن ذلك ينال من س��المة 
املوضوع ومن مقدرة الضيف على اتخاذ قرار عقالني حول كشف الستار عن قصته
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المـصــادر

الصحفي��ون اجلي��دون يتصل��ون مبصادره��م بش��كل منتظم 
ويسألونهم حول ما إذا كان هناك ما يثير االهتمام.

 ديبرا بوتر - املدير التنفيذي ملؤسسة نيوز الب 
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في أي حدث ميكنك أن تغطيه أنت بحاجة إلى املعلومات وهنا تأتي أهمية املصادر.
يتلخ��ص مفه��وم مهنة الصحاف��ة في كونه��ا قائمة على جم��ع املعلومات ونقله��ا للجمهور 
املستهدف، وغالبًا ما يلجأ الصحفي لنقل هذه املعلومات عن مصادر حّية، كاملسؤولني أو شهود 
العي��ان أو أصح��اب القضايا التي يتناوله��ا التقرير أو التحقيق الصحف��ي. وميكن للطريقة التي 
يعتمده��ا الصحف��ي جلمع املعلومات أن تؤثر ف��ي املصدر الذي أمده باملعلوم��ات ومفهومه حول 

املوضوع، كما أنها وال شك تؤثر في مضمون اخلبر عند كتابته.
في أجواء النزاع تخضع املصادر األساس الستراتيجياتها االعالمية الهادفة إلى تأجيج الصراع 
من ناحية وطمأنة حلفائها من ناحية أخرى األمر الذي يتطلب من الصحفيني مزيدًا من اجلهد في 

البحث عن مصادر بديلة.

كيفية سد الفراغ

الوص��ول لكاف��ة ألطراف بصورة مباش��رة أو غير مباش��رة يعتبر اخلطوة األول��ى التي يتبعها 
الصحفي في إعداد وتهيئة األرضية ألطراف النزاع لكي يفهموا بعضهم البعض، وعندما يفهموا 

توجهات بعضهم يستطيعون تقبل آراء بعضهم البعض
يعتب��ر الوصول لكافة االطراف واحدًا من التحديات التي تواجه الصحفيني في أوقات النزاع 
املختلفة خاصة في النزاعات املتش��عبة والعميقة، حيث يصعب التواصل معهم باس��تمرار، وإن 

توفرت الفرصة، فقد يحدث أن تقابل الوسيلة نشر حديث الطرف اآلخر بالرفض.
ماذا يفعل الصحفي بهذا اخلصوص؟

على الصحفيني تعلم وممارسة كيفية سد الفراغ مبا يجعل املوضوع يبدو أكثر توازنًا، وحيادية 
وكأنَّ كافة األطراف موجودة فيه ولكن بصورة غير مباشرة.

رحلة البحث عن البدائل 

حني يكون الوصول لألطراف الرئيسة صعبًا، من املمكن الوصول ألطراف قريبة منها أو تعبر 
عنها. وقد وفرت التقنيات احلديثة الكثير من الفرص التي تس��اعد الصحفيني في احلصول على 
آراء اطراف قد تكون رئيس��ة أو بديلة بالش��كل الذي يجعل من املادة أكثر توازنًا وتساعد الناس 

على تفهم مجريات النزاع.
ف��ي كثير من االحيان يس��اعد االنترنت على اإليفاء بالغرض، عندم��ا يتم البحث عن وجهة 
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نظر طرف مقابل مت نشرها في مناسبة سابقة، أو عبر عنها ملؤسسة اعالمية اخرى، ما الضير في 
االستفادة منها وتوظيفها مع ضرورة اإلشارة الى مصدر التصريح وأمانة النقل.

إيراد أصوات مختلف األطراف يش��جع على تواصلها عبر وس��ائل االعالم ويجعل الصحفي 
مس��اهما في مد اجلسور حيث تقيم األطراف احلواجز املانعة للتواصل، لكن على الصحفي أيضًا 
أن يحذر فخالل النزاعات غالبًا ما تظهر أراء مفاجئة.. عليك االنتباه اليها واستخدامها بشكل 

حذر وعدم فرضها باستمرار على املتلقني.

لماذا كافة األطراف

التواصل مع أطراف النزاع ووجود رأيهم على الدوام وخاصة املوضوعي يس��اعد السياس��يني 
عل��ى تبن��ي مواقف ايجابية كبيرة ويس��اعد املؤسس��ات العامل��ة على تخفيف الن��زاع في وضع 

سياسات تشجع احلوار البناء فيما بينهم.
نقل آراء وتوجهات االطراف املختلفة بخصوص مواضيع ال ترتبط بالسياسة هو ما يجعل من 
األم��ر كثير االهمية، خاصة في أوق��ات يكون فيها من الضروري أن يعرف اجلمهور رأي الطرف 

املقابل.
الس��مة الغالبة لألمر، بادر ثم اغتنم الفرصة واش��رح رأي االطراف املختلفة وبني رأي األكثر 
أهمية من قبل ش��خصيات أخرى )أكادمييني، سياس��يني مستقلني، وزراء متقاعدين، مستشارين 

ونواب برملانيني، من كل االطراف املستمرين بالعمل واملتقاعدين( إنها مهمتكم كصحفيني.
في كثير من األحيان يس��اعد األنترنت على اإليفاء باألمر عندما يتم البحث عن رأي الطرف 
املقابل وقد نشر في مناسبة سابقة، أو عبر عنها ملؤسسة إعالمية أخرى، ما الضير في اإلستفادة 
منها وتوظيفها مع ضرورة االشارة إلى مصدر التصريح والنقل بأمانة ليصبح مساعد لتبني افكار 

أخرى - قد تكون مغايرة.
الوص��ول مباش��رة أو بص��ورة غير مباش��رة لكل األطراف يعتب��ر اخلطوة األول��ى التي يتبعها 
الصحفي في إعداد وتهيئة األرضية ألطراف النزاع لكي يفهموا بعضهم البعض، وعندما يفهموا 

توجهات بعضهم البعض يستطيعون أن يقبلوا آراء بعضهم البعض وإن اختلفت.
لك��ي يرى اجلمهور من هو الذي يحمل الرأي الس��ديد، مبا يجعل��ه على دراية بالنزاع ويفهم 
مس��اره أيضًا، ال بد للصحفيني م��ن عرض اآلراء البناءة، وجتنب تس��ليط الضوء على اآلراء التي 

تفرق – أو تشجع على العنف وممارسته.
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الوص��ول لكل االطراف يعني معرفة مصالح جميع األطراف ثم معرفة مصالح اجلمهور العام 
أيضا، وهنا يستطيع الصحفي أن يبرز أهمية األمر بالنسبة لقادة الرأي في تكوين فكرة ايجابية 

عن الطرف املقابل قبل كل شيء.

كيف ينبغي فهم المصادر
لعل في »قصة العميان والفيل« الشهيرة ما يعينك على فهم كيفية عمل املصادر.

تصور القصة كيف أنَّ البش��ر يختلفون في حكمهم على األمور وحتكي كيف أن خمس��ة من 
العميان وجدوا فياًل حيث اصطدم األول بجسد الفيل فيما أمسك الثاني بقدم الفيل أما الثالث 
فامسك بناب الفيل فيما أمسك الرابع باخلرطوم واخلامس بأذن الفيل وحني وصف كل منهم ما 
يحس به قال األول إنه اصطدم بجدار، فيما قال الثاني إنه ممس��ك بجذع ش��جرة وحتدث الثالث 
عن أنه ممس��ك برأس حربة كبيرة وقال الرابع أنه أمس��ك ثعبانا كبيرُا في حني حتدث اخلامس عن 

ما يشبه املروحة واحلقيقة الوحيدة هنا أن جتميع األوصاف املذكورة ال ميكن أن يشكل فياًل.
املصادر وبحسب ما يفهم من القصة ميكن أن تعبر بأمانة عن مدركاتها واختالف التفسيرات 
بني الصباح والظهيرة أو من مراس��ل آلخر ال يعني غالبا املؤامرة أو التضليل فللناس اهتماماتهم 
التي تؤثر بدورها في رؤيتهم كما أن الصحفي نفسه قد يكتب عن ذات األمر بطريقتني مختلفتني.
تؤم��ن معظم املصادر عن حق أو غير ذل��ك أنها متتلك مالمح الصورة الكاملة أكثر من غيرها 
والصحفي الذي يشعر أن املعلومات التي تصل اليه غير صحيحة وأنه ال ميكن أن يتحمل مسؤولية 

األذى الناجت بسببها قد يصل الى قرار بأن عدم النشر أفضل جلميع األطراف.
وميكن تقسيم املصادر إلى ثالثة أنواع:

فهناك أصحاب املصلحة الذين لهم فائدة من نش��ر القصة، وأصحاب اخلبرة الذين يحتاجهم 
الصحفي لتخّصصهم في مجال ما، إلى جانب أصحاب القضية الذين عاشوا جتربة القصة.

التعامل مع املصادر مهارة ال تقّل أهميًة عن مهارة الكتابة الصحفية، فثّمة أنواع وأشكال من 
املص��ادر تختلف من موق��ف آلخر، ومن صحفي آلخر، ويحتاج كل منها إلى أس��لوب خاص في 
التعامل، لذلك يسعى الصحفيون احلساسون أواًل إلى بناء عالقة من املهنية والثقة مع مصادرهم، 
ثم إنهم يتحرون صحة املعلومات التي تعطيهم إياها تلك املصادر، ال سيما تلك املعلومات التي 

حتتوي أرقامًا، بيانات، أو معلومات وثائقية وتاريخية.
كصحف��ي تقتصر مهمتك في طرح األس��ئلة على املصادر، والبحث عن املعلومات وكش��ف 
احلقائ��ق، ومن ثم تق��دمي هذه احلقائق للجمه��ور بالطريقة التي جتدها أكثر فعالية، وأنس��ب في 

العرض مبا يخدم مادتك الصحفية.
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وبصف��ة عام��ة، ُتعد املص��ادر العلنية التي تدل��ي بأقوال للنش��ر دائمًا اخلي��ار األفضل في أي 
موضوع، إذ إن استخدام املصدر املجهول في التغطية الصحفية يعتبر من أضعف الوثائق، كما أن 

اإلفراط في االعتماد عليها إخالل في قواعد املهنية.
وعلى الرغم من اس��تخدام الوس��ائل العاملية للمصادر املجهولة إال أن ذلك يتم ضمن ضوابط 
مح��ددة، كما أنها حترص على عدم التوس��ع ف��ي ذلك حفاظًا على مصداقيته��ا، كما تلجأ عادة 
إل��ى مص��ادر أخرى لتأكيد املعلومات، لذا حاول جتنب االس��تعانة بها ف��ي مادتك إال في حاالت 

الضرورة القصوى.

مسؤولية الصحفي تجاه مصادره
مس��ؤوليتك األخالقي��ة ق��د تخضع الختبار قاٍس ف��ي مناطق النزاع على يد جهات تس��تخدم 
القس��ر في تعاملها، حيث تلجأ إلى التهديدات أو الق��وة ملعرفة مصادر املعلومات، لذلك ينبغي 
عليك التقيد بطرق حماية املصادر، االتصال بهم واحلفاظ على س��جالتهم الش��خصية عندك.. 

أنت ملزم بحماية مصادرك بشرف وأمانة.
الصحاف��ة األخالقي��ة تهتم بحماية واحترام خصوصية املص��در؛ وخصوصًا في حالة النزاع أو 

احلرب والكشف عن هويته سوف يؤدي إلى املزيد من اإليذاء، أو فقدانه حلياته.

وميكنك في مثل هذه الظروف اتباع أيًا من األساليب التالية حلماية مصدرك.
- استخدام اسم مستعار.

- تغيير نبرة الصوت وإخفاء الوجوه.
- عدم ذكر تفاصيل عن مقر السكن واملالبس ووصف أفراد العائلة.

شكوك حميدة
ف��ي كثير من األحيان، ال تقتصر الصعوبة بالنس��بة للصحفيني عل��ى العثور على املعلومات، 
وإمنا تكمن أيضًا في تقييم دقتها ميكنك أن تستشير شخصًا موثوقًا خبيرًا باملوضوع ملساعدتك 

على التحقق من دقة املعلومات.
وبشكل عام يفترض بالصحفي اجليد بعد أخذ أن يتساءل:

• ما هي املكانة التي يشغلها املصدر في مجتمعه؟
• من الذي ميثله رأي املصدر؟

• هل شكوى الضيف تخصه فقط، أم أنها تكرار ملا كنت تسمعه باستمرار؟
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• إلى أّي مدى تصل دقة هذه املعلومات؟
• ما هو الدليل الذي يقدمه املصدر؟

• كيف ميكنك التحقق من املعلومات؟
• إذا علمت العامة مبصدر املعلومات، هل سيكون هناك سببًا للتشكيك فيها؟

الوثائق ليست دائمًا على حق

بعد س��قوط النظام احلاكم في مصر مس��اء احلادي عش��ر من فبراير 2011، اجتاح احملتجون 
مكاتب أمن الدولة واس��تولوا على الكثير من املجلدات، وفي األيام التالية لهذا احلدث، مت نش��ر 

الوثائق في وسائل اإلعالم وعلى »الفيس بوك«.
ح��دث موقف مماثل بعد احلرب في العراق، حي��ث مت تزوير بعض الوثائق. ضع في اعتبارك 
أن هناك دائمًا جماعات مختلفة األهداف واألجندات تعمل هي أيضًا من أجل حتقيق أهدافها.
في اليمن أيضًا وأثناء سقوط مقرات األمن السياسي في محافظتي عدن وتعز تعرضت بعض 

هذه املقار للنهب ما يعني تسرب العديد من الوثائق الهامة إلى أياٍد أخرى خارج سلطة الدولة.
ونورد هنا بعض النقاط التي من شأنها أن تساعدك كصحفي في التأكد من صحة الوثائق:

• ابح��ث ع��ن وثائق مماثلة تثق ف��ي صحتها من نفس املكتب أو اجله��از وقارنها بتلك 
املوجودة لديك. ه��ل توجد أية اختالفات؟ قارن بني اخلصائص مثل العنوان واللغة 

املستخدمة والتوقيعات.
• ابحث عن الشخص املفترض أنه محرر هذه الوثيقة، أو عن األشخاص املذكورين في 
الوثيقة أو الذين حتمل الوثيقة توقيعاتهم. ميكن أن يس��اعدك هؤالء األشخاص في 
التحق��ق من صحة الوثيقة و/أو يزودوك باملزيد من املعلومات عنها والتي ميكن أن 

تساعدك في التحقق من صحتها.
• ابح��ث عن خبي��ر لتحليل خط اليد أو احلبر املكتوب به��ا الوثيقة. حتليل احلبر ميكن أن 
يساعدك إذا كان التاريخ املذكور على الوثيقة أقدم من تاريخ استخدام احلبر في الكتابة.
• افح��ص محت��وى الوثيقة وانظر ما إذا كانت هن��اك أي اختالفات. ما هي املعلومات 
املذك��ورة في هذه الوثيقة؟ افح��ص املعلومات مقابل ما حدث ف��ي الواقع؟ هل املعلومات 
دقيقة؟ اهتم بالتفاصيل الصغيرة. على س��بيل املثال، هل كان هذا الش��خص يش��غل هذا 
املنصب حقًا في هذا التاريخ احملدد؟ إذا كانت الوثيقة حتتوي على تواريخ بالتقومي الهجري 

وامليالدي، قم بتحويلها وتأكد من دقتها.
• إسأل األشخاص الذين اعطوك الوثائق عما دفعهم لذلك؟ ماهو دافعهم احملتمل؟ من 

سيستفيد من مثل هذه الوثائق؟
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التصريحات الصحفية في أجواء النزاع

»ليس كل ما يقوله شخص في مقابلة يستحق النقل والقاعدة 
األساس التنقل ما ميكنك أنت أن تقوله بشكل أفضل«

 بوب دوتسون - شبكة بي -سي األمريكية
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ف��ي الن��زاع عادة ما تطل��ق التصريحات بش��كل كبير،  فالتصريح وس��يلة لتأجي��ج النزاع، 
م  ولذلك يعمد الكثير من املسؤولني في أطراف النزاع إلى اطالق التصريحات السريعة دون تفُهّ
ما سيش��ير إليه الوضع الذي يتحدث بش��أنه، ليس هذا فحس��ب بل إن هناك مس��ؤولني مكلفني 

بإطالق التصريحات..
عل��ى الصحف��ي أن يتوخى احل��ذر فالكثير من ه��ؤالء يطلقون التصريحات إلظهار أنفس��هم 

كمغبونني.

التصريح الصحفي
معلومة أو رأي أو توضيح يتم نش��رها من قبل ش��خص لبيان موقف معني او لش��رح أو وصف 

حدث… سياسي، اقتصادي ...إلخ، يتوجب من خالله زيادة املعلومات حول موضوع معني 
ينبغ��ي للصحفي ان يجيد توجيه األس��ئلة التي ينتظر من خاللها احلص��ول على إجابات يتم 

تضمينها اخلبر أو القصة أو املتابعة اإلخبارية.

تقشير التصريح )نموذج البصلة(
القشرة اخلارجية: ما تقوله األطراف وهو غالبًا غير واقعي.

القش��رة الثانية: ماتريده األطراف وهو غالبًا 
أكثر مما ينبغي.

القشرة الثالثة: ما حتتاجه األطراف فعاًل وهذا 
ما ينبغي الوصول إليه.

أو بطريقة أخرى:
- التصريح األول ال تعتمده.

- التصريح الثاني تشكك فيه.
- التصريح الثالث توقف.

- عنده وتأكد أكثر.
في النزاع على الصحفي أن يتحرى أكثر حتى ال يتحول الى مسوق مجاني لفكرة ما، تؤجج 

الصراع أو تشوش الرؤية.
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التصريح المنشور مسبقًا
التصريح املنش��ور من قبل شخص ما أو التصريح الذي تأخذه عن شخص طلب منك أن تأتي 
إلي��ه أو تتص��ل به لكي يدل��ي اليك به عليك أن تتوقف أما مه وتخضع��ه للتحليل واليك طريقة 

تساعدك في معرفة نوع التصريح الذي ينبغي لصحافة النزاعات أن تنشره.
في النزاع على الصحفي أن يتحرى أكثر حتى ال يتحول الى مسوق مجاني لفكرة ما، تؤجج 

الصراع أو تشوش الرؤية.

التعامل مع التصريح المنشور مسبقًا
- التروي في النشر.

- اضافة معلومات عليه في حال نشره منفردًا.
- ربطه باحلدث والتوقيت الذي جاء بسببه.

- التأكد من انه جاء كما هو.
- اختيار األلفاظ والكلمات بدقة وعناية.

وبش��كل عام يتعني على الصحفي قبل نش��ر التصريح أن يعمل على القراءة اجليدة أكثر من 
مرة ويفضل أن يعرض ماكتبه على بعض زمالئه الخذ رأيهم بش��أن ما اذا كانت هنالك كلمات 

مؤججة للنزاع ثم عليه أن يجد اإلجابة عن أسئلة من نوع..
- هل سيتم التعامل مع هذا التصريح مبفرده أم مع جملة تصريحات.

- الى ماذا يشير التصريح تهمة ادانة هجوم أو حتميل طرف ما مسؤولية أمر ما.
- ما املغزى من التصريح.

- ملاذا علي أن أصدق هذا التصريح.
- ما الذي سيضيفه التصريح للموضوع.

- هل من الضروري ان يتم نشر التصريح كما هو بغرض حتقيق سبق صحفي؟ 
عل��ى الصحف��ي أن يحذر الوقوع في اخلطأ حتت إغراء الس��بق واألخبار العاجلة الس��يما 
ذلك السبق املؤجج للنزاع واحلقيقة أن الصحافة احلساسة تعاني بعض األرتكاريا من مسألة 
االخب��ار العاجل��ة كونها يتم تناولها عل��ى عجل بغرض حتقيق الس��بق الصحفي الذي يأتي 
غالبًا على حساب معايير صحافة النزاعات التي تهدف الى خدمة السالم وليس إلى تأجيج 

الصراع.
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كيف تثق بك أكثر
يعمل الصحفيون اجليدون على جمع املعلومات ثم التحقق منها حتريًا للدقة واملصداقية وهو 

أمر قد يبد سهاًل للوهلة األولى لكنه ليس كذلك على أية حال.
ثمة حقيقة يعرفها جيدًا الصحفيون الذين يتمتعون باملوضوعية واملسؤولية وهي أن »املعلومة 
الت��ي تنتق��ل للقارئ دون حتقق قد تس��بب األذى، قد تقتل أبرياء« م��ا يعني أن على الصحفي أن 

يتحقق جيدًا قبل النشر كي ال يصير شريكًا في جرمية محتملة.
ف��ي طريقك للتحقق من املعلومات س��تواجهك بع��ض العقبات وفي هذا القس��م من الدليل 

ستجد ما يعينك في تخطي تلك العقبات.
كصحفي أنت تتعامل مع مصادر لها مصالح وحس��ابات ش��خصية جتارية وسياس��ية، مبعنى 
آخ��ر أن��ت تتعامل مع أكث��ر من فخ، ولكي يظل الطري��ق آمنًا يتعني عل��ى الصحفي اتخاذ بعض 

اإلجراءات املهمة من نوع..

هل يعنيك ذلك
عليك أن حتدد أواًل أين يقف اهتمامك وشغفك احلقيقي هل تتحقق من املعلومة بسبب رغبة في 
عقلك لكي يتناسب املوضوع بأي طريقة مع عنوان واستنتاج وضعته في رأسك مسبقًا وترغب 
ف��ي الوصول إليه أم أن التحق��ق من املعلومة منهجية عمل لديك؟ دع جانبًا تلك االس��تنتاجات 

املسبقة، وال تسمح لها بالتأثير على حق القارئ في احلصول على معلومة صحيحة.

هل ثمة آخر يعرف ذلك
ما الذي ميكنك أن تفعله إذا ما رغب املصدر في إخفاء اسمه؟، أحيانًا ألسباب قانونية أو مخاطر 
قد يفضل املصدر اخفاء اس��مه وكي متنحه هذا الش��رط عليه أن يكون مصدر ثقة مت اختباره من قبل، 
وأن تقنع به محررك، كما أن عليك أن تؤكد معلومة املصدر املجهول من قبل أكثر من مصدر معروف 

االسم أسأله أيضًا عن آخرين ميكنهم التحدث في املوضوع وتأكيده مع إعالن اسمائهم.

أنصت إليه لكن ال تقع في غرامه
احلقيق��ة ليس��ت مملوكة ألحد فحت��ى اختبارات الثقة التي تعرض لها مص��درك، ال جتعله أهاًل 
لثقة مطلقة، تشكك في كل أجزاء املعلومة التي حتصل عليها خاصة عندما جتد أنها تخدم وجهة 

نظرك بشكل كبير.



79

 الصحافة الحساسة للنزاعات
      دليل معرفي للصحفيين اليمنيين

20
17

ي  
صاد

القت
م ا

عال
واال

ت 
سا

درا
ز ال

رك
م

مرن نفسك جيدًا على أنك تعمل حلساب وسيلتك االعالمية وتهدف الى حتقيق ثقة جمهورك 
من خالل دقة معلوماتك، أنت ال تعمل حلساب املصدر فال تقع في غرامه، ذكر احلقيقة من وجهة 
نظر املصدر ليس��ت مهمة الصحفي، حافظ على تلك املس��افة بينكما وتذكر: هو من يحتاجك 

وليس العكس.

الجهة ليست الشخص
الوزير ليس الوزارة فال تنس��ب بيانات اجلهة لرئيسها فليس منطقيًا مثاًل أن تختزل احلكومة 
في رئيسها وال الوزارة في الوزير، كما ينبغي للصحفي أن يدرك أنَّ بيانات األحزاب واجلماعات 
ه��ي م��ن تعبر عنها، وال بد ان يس��تقي املواقف من البيانات الرس��مية بالدرجة االولي، أما تلك 
احلاالت املتعلقة بنش��ر أس��ماء الضباط ومديري األمن وقادة الفصائل ف��ي كل حادثة مهما كان 
حجمه��ا أو اي��راد اس��ماء رمبا لم يكن لها أي وج��ود في احلدث فتعتبر في نظ��ر خبراء الصحافة 
أقرب الى حالة فس��اد صحفي وليس الى مهني��ة الصحافة عليك أن تدير عالقاتك اخلاصة خارج 
موضوعات��ك الصحفية، عليك أن تخضع ش��كل العالقة مع مص��درك لصالح قارئك من اللحظة 

األولى.

الجميع في دائرة الشك
الصفحات الشخصية والعامة على الفيس بوك وتويتر ليست مصدرًا لألخبار، مهما حظيت 
بقوة انتش��ار، بل ان من اجليد أن تضع قائمة باملواقع االخبارية التي س��اهمت في نش��ر شائعات 

كي تذكر نفسك دوما بأنها ليست مصادر موثوقة.

الصديق اللدود
من ضمن االحتماالت التي ينبغي على الصحفي أن يضعها في احلسبان أن يكون احملرر املشرف 
عليه هو الفخ، اس��أل نفسك بشكل صارم هل يحاول دفع القصة في اجتاه معني بأية طريقة؟ هل 
هن��اك مصلح��ة ما؟ املوق��ع االخباري الذي اصطدت من��ه فكرة قصتك هل ق��ام بتضخيم جانب 
من املعلومة على حس��اب آخ��ر؟، هل حصلت على املعلومة من مصدرها األس��اس؟، املصدر هل 
تعاملت مع هذا املصدر من قبل، هل ميولك السياس��ية ودوافعك اإلنس��انية تتدخل في األمر؟، 
هل هناك مس��تفيدين ماليني لتدمير سمعة شخص؟ عليك أن تطرح األسئلة على نفسك وجتيب 

عنها بصدق، ال تتورط في حسابات اآلخرين.
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التحيز والتضليل اإلعالمي

»الصحاف��ة اجلي��دة هي تلك الت��ي ميكنها الس��ير على احلبل 
بني خليجني كبيري��ن.. املوضوعية الزائف��ة والنقل التأويلي 

لألخبار«

 الصحفي األمريكي إملر ديفيز
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في أجواء النزاع كثيرًا ما نطلع على أخبار ال تخلو من التحيز الذي يعد أحد أبرز العيوب الصحفية لكل 
من الصحفي ووسيلته وينقسم التحيز إلى أنواع ثالثة:-

- حتيز ينتج عن اخللفية الثقافية للصحفي أو الوسيلة والتي تنتج بدورها احكامًا مسبقة.
- حتيز مصدره جهل الصحفيني أو العفوية وحسن النية.

- وحتيز مبيت النية هدفه التأثير على الرأي العام ملصلحة طرف على حساب آخر.
يقصد بالتحيز: امليل الذاتي أو املقاربة املصلحية في صياغة األخبار من قبل الصحفي أو الوس��يلة أو هما 

معا خلدمة جهة معينة أو طرف معني.
في أوقات الصراع بني النظم واملفاهيم والقيم الثقافية السائدة يصعب حتقيق املوضوعية ويسهل االنحياز 

الذي قد يصبح في بعض األحيان فعال سياسيا ذا دور وتأثير في الصراع.
واخلطورة هنا منش��أها تس��ييس املهنة وحتولها ال��ى أداة في الصراع ما ينتج عن��ه تراجع في ثقة اجلمهور 

بالصحفي والوسيلة األمر الذي يضر مبستقبل الصحفي واملنظومة اإلعالمية بشكل عام.

التضليل اإلعالمي

الق��ول ب��أن التضلي��ل اإلعالمي وارد املمارس��ة ف��ي ظل األنظم��ة الش��مولية وغير وارد ف��ي املجتمعات 
الدميقراطية املؤمنة بحرية واستقالل الصحافة يعتبر تضليال إعالميا في حد ذاته.

يع��رف التضلي��ل اإلعالمي بأنه »التالع��ب بالرأي العام، عن طري��ق معلومات معاجلة بوس��ائل ملتوية، 
ألهداف سياس��ية« وال يتحدث السياس��يون عن التضليل اإلعالمي وإمنا يكتفون بالقول »هذا تناول اعالمي 
غير منصف« وذلك ألن السياس��ني ميارس��ونه كوجبة يومية فيما ينفي الصحفيني ممارس��تهم له رغم أنهم قد 

ميارسونه ولو بقدر يشبه حجم املجامالت في املناسبات العامة.
وإذا كان اإلعالم قد شهد تطورًا كبيرًا في وسائله وتقنياته فإن ذلك ساهم بشكل ما، في تطور أساليب 

التضليل اإلعالمي ذاته داخل املادة اإلعالمية حتى بات من الصعب متييزه ألول وهلة.
ويهدف التضليل اإلعالمي الى حتقيق أشياء من نوع:

- إعادة توجيه الرأي العام وجهة ما تذهب إليها السياسة اخلاطئة.
- الدفع باملجتمعات نحو القبول بأشياء كانت ترفضها من قبل.

ولع��ل م��ن اجليد هنا إيضاح الفرق بني التضليل اإلعالمي وبع��ض املصطلحات واملفاهيم األخرى القريبة 
من��ه لك��ن ليس إلى ح��د التطاب��ق، فالدعاية على س��بيل املثال معروفة املص��ادر في غالب األحي��ان وهي قد 
تس��تخدم التضلي��ل اإلعالمي لكن مفهوم الدعاية ال يعن��ي التضليل اإلعالمي، كما أن االش��هار »الترويج« 

مبعناه التجاري يهدف إلى حتقيق أغراض جتارية وليس سياسية.



83

 الصحافة الحساسة للنزاعات
      دليل معرفي للصحفيين اليمنيين

20
17

ي  
صاد

القت
م ا

عال
واال

ت 
سا

درا
ز ال

رك
م

التــصــويــر

دور املصور الصحفي في األحداث الكبرى أن ينقل للقارئ أو 
املشاهد صورة تساعده في تكوين انطباع حول ماهية احلدث 
وطبيعته ال أن يقدم له صورة تؤذي مشاعره أو تخدش حياءه.

 املصور الصحفي علي علوش 
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الص��ورة الت��ي تخالطه��ا احلرك��ة واإلهتزاز أو ش��حيحة اإلض��اءة قد ال تك��ون صاحلة للبث. 
وبحس��ب صحفيني في قن��اة اجلزيرة فقد نقل مصورون مينيون محترف��ون ص��ورًا لقتل��ى ودم��ار 
ناج����م ع��ن قص�ف حوث��ي ملدن مينية ورغم أن الصور كانت وافرة ومعبرة بوض��وح ع��ن عم��ق 
األزم����ة إال أنه��ا ل��م تك��ن صاحل����ة للبث. حيث جلأ املصورون إلى التقاط ص��ور قريبة للحدث 

تخ��دم رؤيتهم في نق��ل معان�اة الضحاي��ا، ولكنه�ا ال تتس��ق م��ع أخالقيات املهنة.
األح��داث ال متتل��ك خاصة اإلعادة البطيئة ومالم يتم تس��جيلها في حين��ه فإن أمرها صار من 

املاضي لكنه املاضي الذي يؤثر على حاضرك حلظة اعداد القصة.
نعم احلدث يحدث ملرة واحدة لذلك يفترض بالصحفي االخباري أن يكون هناك إن كان حقا 

يرغب في احلصول على قصة جيدة.
االحداث التي متثل مادة جيدة للتغطيات الصحفية ليس��ت جميعها قابلة للتنبؤ، ومثلما أن 
هناك أحداثًا معد لها س��لفا و تتلقى وس��ائل االعالم دعوات حضور من منظميها رغبة في تغطية 
احلدث كاملؤمترات الصحفية والفعاليات السياس��ية واالجتماعية واحلقوقية وما ش��ابه مثلما أن 
هنالك أحداثُا طارئة على س��بيل املثال »قصف على منطقة س��كنية أو تفجير إرهابي أو س��قوط 

بناية أو...«.
يعل��م الصحفي��ون اجليدون أنَّ القص��ص األكثر إثارة غالب��ًا ما تأتي من األح��داث الطارئة ما 
يقتض��ي م��ن الصحفي االخب��اري أن يكون هناك رفق��ة املصور وبأقصى س��رعة فاللقطة ال حتدث 

مرتني.
س��يتعني على املصور الصحفي الذي يعمل وفق معايير الصحافة احلساس��ة أن يجعل عدس��ة 
الكاميرا في مستوى عيون الضيف عند أخذ كي تكون الصورة حيادية وخالية من تأثيرات الرفع 
من ش��أن املتحدث بأخذ اللقطة من أس��فل أو تقزميه بجعل اللقطة من أعلى، كما ميكن للمصور 
أن يج��د مزي��دًا من اللقطات املقززة خالل تغطية الصراعات املس��لحة والعنيف��ة وفي هذه احلالة 
سيتعني على املراسل الصحفي فرز اللقطات واستخدام املناسبة منها أو تنبيه املونتير بأن يتجنب 

استخدام الصور واللقطات التي ال تراعي مشاعر أهالي الضحايا وحساسية اجلمهور.



85

 الصحافة الحساسة للنزاعات
      دليل معرفي للصحفيين اليمنيين

20
17

ي  
صاد

القت
م ا

عال
واال

ت 
سا

درا
ز ال

رك
م

شـــــــــارة

عند أخذ التصريح للنشرة املتلفزة على الصحفي أن يخبر الضيف بأن عليه أن يقول ما يريد 
فقط في عشرين ثانية كما يتعني عليه تنبيه املصور أن يجعل الكاميرا في مستوى عيون الضيف 

حتى ال تتجه الصورة نحو التحريف »زيادة أو انقاص مكانة الضيف«.

مــــرشــــد للتــصــــويـــــــر

االج����اب�����ة ال�س�ؤال ر

صور ما يحدث
صور املشاعر

صور التفاصيل
صور موقع احلدث

صور املقابالت

ماذا أصور 1

البد من العودة الى غرفة األخبار وبحوزتك من املشاهد واللقطات 
ما يلي:�

أوسع مساحة ممكنة  تبني  واسعة  »لقطة  للتقرير  تأسيسية  لقطة   -
ملكان احلدث.

معرفة  يحب  املشاهد  ألنَّ  »كلوز«  القريبة  اللقطات  من  الكثير   -
املزيد من التفاصيل.

- لقطة حوار الكاميرا »القفلة أو اجلسر« التي تثبت للمشاهد أنك 
للمصداقية  حتقيقا  احلدث كما حدث  اليه  لتنقل  هناك  كنت 

ولكي حتوز ثقة جمهورك.

كيف أصور 2
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حــــل الـنـــزاع

»بوسع الصحفيني القيام بدور هام في تهيئة الظروف املواتية 
حلل النزاعات«

 الصحفي بيتر دو توا
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النزاعات ال تتوقف من تلقاء نفس��ها بل ان هناك أشياء ينبغي أن حتدث لكي ينتهي النزاع 
أيًا كان سواء أكان داخل االسرة او بني جماعات أو دول.

وميث��ل االتص��ال الفع��ال واحدًا من تلك األش��ياء ذلك أن حوار األطراف يع��د أول الطريق 
للبحث عن تسوية ميكنها انهاء النزاع.

وكثي��رًا م��ا يحدث تدخل مبك��ر من قبل أش��خاص / جهات/ دول يتمكن��ون خالله من 
احتواء النزاع وإيجاد تسوية بني أطرافه دون اللجوء الى العنف.

لكن ماذا لو كانت التسوية غير عادلة؟
ال توج��د طريق��ة واحدة حلل الن��زاع بل هنالك دوم��ا أكثر من طريقة، ول��م تعد عمليات 
التدخ��ل حل��ل النزاع عش��وائية فقد أمكن خلبراء ح��ل النزاعات جعله منظمًا يعتمد أس��اليب 

وآليات بات متعارف عليها الى حد كبير.
سيناريوهات حل النزاعات 

تتعدد أساليب وطرق سير النزاع غير أنها ال تخرج غالبًا عن خمسة أشكال معروفة:
- التناف��س: التوج��ه نح��و حتقي��ق أقصى فائدة لطرف بالنزع على حس��اب س��ائر 

األطراف األخرى. 
- املسايرة: التوجه نحو تفضيل مصلحة اآلخرين قبل مصلحة طرف النزاع. 

- التجنب: التوجه إلى تفادي الدخول في النزاع.
- احلل الوس��ط: التوجه لتقس��يم املصالح في النزاع بش��كل يحقق مكاسب لكل 

طرف أقل من املكسب الكامل وأكبر من اخلسارة الكاملة.
- التع��اون: التوج��ه لفهم احتياجات ومصالح أطراف الن��زاع بغرض إيجاد حلول 

مبتكرة تساعد األطراف على حتقيق مصاحلهم واحتياجاتهم.
خــــالصــــة

- عند النظر للمسبب بأنَّه مورد ميكن تقاسمه تقل حدة النزاع.
- عندما يتدخل املجتمع الكبير ويبدي اهتمامه باملش��كلة يخلق حالة من الضغط 

متنع االنزالق للعنف.
- عندما تتوفر البدائل حلل النزاع تقل حالة امليول نحو العنف.

وهذا ما ينبغي أن تركز عليه الصحافة احلساسة في مراحل احتواء النزاع..
املزيد في قوائم التعريف باملصطلحات - ملحقات الكتاب.

عند حل النزاع

- ال أحد ال يحب السالم
- ال أحد لن يحب 

الشراكة
مبادئ أساس ينبغي 
ادراكها جيدًا عند 

التعامل مع النزاعات
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كتابة التقارير والقصص

دور املراسل الصحفي إعالم الناس مبشاهداته وليس تعليمهم.

 «يزبــك وهبــة -مذيــع ومراســل قنــاة بي سي آي»



90

 الصحافة الحساسة للنزاعات
      دليل معرفي للصحفيين اليمنيين

20
17

ي  
صاد

القت
م ا

عال
واال

ت 
سا

درا
ز ال

رك
م

تتأل��ف القص��ص االخبارية من حقائ��ق ومالحظات واقتباس��ات وتفاصي��ل وألن الصحفيني 
يجمع��ون الكثير من املعلومات واحلقائق فإنهم مييل��ون الى تضمني القصة معظم ما جمعوه غير 

أنَّ حشد املعلومات أكثر مما ينبغي ال يؤدي بالنتيجة إلى قصة جيدة.

قصص يتعقبها الصحفيون الحساسون
تعمد األطراف املتنازعة الى تش��ييد جدران فاصلة ويجتهد الصحفيون في مد اجلس��ور فوق 
تلك اجلدران ولعل من القصص التي ميكنها االسهام في ايجاد أرضية مشتركة بني أطراف النزاع 

أشياء من نوع..
قلق مشترك لدى الطرفني بشأن قضية عامة »الصحة- التعليم – البيئة- االقتصاد...«.

أبطال وطنيون »اشخاص ينتمون لبيئة طرف لكنهم ميثلون الساحتني«.
جتان��س يتجاوز احلدود الفاصلة« ش��راكة عمل ناجحة بني اش��خاص ينتم��ون جلانبي النزاع- 

عائالت مشتركة - نشاط رياضي مشترك«.

التغطية المالئمة في مناطق النزاع
لعل من أبرز العوامل التي تساهم في اعداد التقارير والقصص اجليدة، فهم األسباب الكامنة 

وراء اندالع االضطرابات أو الصراعات التي يقوم الصحفيون بتغطيتها. 
تق��ول كارول روجرز، أستاذة الصحافة بجامعة ميريالند ومحررة الكتب عن الكتابة 
العلمية: »ال ينبغ��ي للصحف��ي أن يفت��رض بأن لدى جمهوره فكرة مس��بقة عن موضوع 

القصة بل عليه هو أن يقدم له اخللفية الالزمة لفهم املوضوع«.
عن��د تغطية النزاعات ينبغي على الصحفي أن يح��رص على أن ال تقتصر تغطيته على طرفي 
الص��راع فقط. ب��ل عليه أن يحرص عل��ى أن تتضمن التغطية قصص األش��خاص الذين تضررت 
مصاحله��م، وآراءهم وأهدافهم. قم بإجراء مقابالت مع التجار الذين تضرروا من جراء الصراع، 
والعم��ال املتوقفني عن العمل، والالجئ��ني من املدن واألرياف الذين يرغبون في وضع حد للعنف 

أو أية جماعات أخرى قد ال تلقى أصواتهم منابر إليصالها أو آذانا صاغية.
اح��رص على عدم حتديد الصراع بالتركيز دائمًا على منظور القادة ومطالبهم املعتادة. حتدث 

مع عامة الشعب وانقل أقوالهم وآرائهم.
جتنب تغطية عناصر اخلالف بني طرفي الصراع. اطرح االس��ئلة التي قد تكش��ف اجاباتها عن 

أرضية مشتركة. اكتب عن املصالح أو األهداف املشتركة بني طرفي النزاع.
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جتن��ب التركيز دائما على إبراز معاناة وخوف أح��د طرفي الصراع فقط. معاناة كال 
الطرفني تستحق النشر على حد سواء.

جتنب التعامل مع الرأي كحقيقة واقعة. انسب الرأي أو اإلدعاء لقائله.
ال تنتظ��ر أن يق��دم أح��د الطرفني احللول إلنهاء الصراع، بل قم بدراس��ة مس��تفيضة 
لألف��كار بغ��ض النظر ع��ن مصدرها. أعرض هذه احلل��ول على القادة وق��م بعرض مدى 
استجابتهم. عزز من خالل التقارير املعلوماتية املبنية علي احلقائق واألرقام املجردة دون 

اإلشارة للمتسبب ما لم تستدعي الضرورة.

عند اعداد التقارير والقصص

قبل الكتابة

ينبغ��ي معرف��ة كف��اءة املعلومات الت��ي جمعتها ح��ول احلدث في توفي��ر اإلجابة عن 
األسئلة التالية:

– ماذا حدث؟
– ما الذي تدور حوله قصتك اإلخبارية؟
– ما الذي يحتاج اجلمهور إلى معرفته؟

– كيف ميكن أن توضح ذلك للجمهور؟
– ماذا عن كفاية معلومات قصتك اإلخبارية حتى اآلن؟

– ما الذي يحتاج إلى مزيد من العمل؟
– ما الذي حتتاج أن تفعله بعد ذلك؟

وأنت تكتب

تخيل أنَّ أحدهم »مس��ؤولك التحريري مثاًل« سيضع األسئلة التالية وهو يعيد قراءة 
قصتك قبل الدفع بها الى غرفة االخراج.

– كيف يعرف الصحفي ذلك؟
– ما الذي سيدفع اجلمهور إلى تصديق ذلك؟

– هل مت دعم النقطة الرئيسة في القصة اإلخبارية باملعلومات الكافية؟

كيف تمّيز الموضوع 
الجيد؟

احلدس الصحفي، وأسئلة 
من نوع:ـ 

- هل يهم الناس معرفة 
ذلك.

- من هم أصحاب 
املصلحة.

- ما هي قيمة اخلبر
- كيف سيؤثر على حياة 

الناس.
- ما هي عالقتي اخلاصة 

بالقضية.
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– هل كل األقوال املنقولة صحيحة، وهل تعبر عما قصده أصحابها بالفعل؟
– هل عالج التقرير جميع جوانب القصة؟

– هل ينقص القصة شيء ما؟
– هل هذه قصة إخبارية منصفة ونزيهة؟

تأكد من أنَّ قصتك جتيب عن تلك األس��ئلة بش��كل جيد حتى التعاد اليك ملعاجلتها 
خالل مساحة زمنية ال تخدمك.

وأنت تكتب أيضًا سيكون من اجليد تذكر النصائح التالية:
- جتنب اس��تخدام الفاظ مثل مأساة، الترهيب، الدمار لوصف ما تكبده أحد 
االطراف. قد يوحي اس��تخدامها بتحيز املراس��ل حلس��اب طرف أو آخر، 

لكن من املمكن أن تنقلها على لسان متحدثني آخرين.
- جتنب اس��تخدام األلفاظ العاطفية وغير الدقيقة. االغتيال هو قتل رئيس 
الدول��ة وليس أحد آخر. املجزرة هي القتل املتعم��د لألبرياء واملواطنني 
الع��زل وال ينطبق ذلك على اجلنود أو رجال الش��رطة. التطهير العرقي 
يعني االبادة اجلماعية لشعب بأكمله. إال أن هذا ال يعني التخفيف من 

حدة املعاناة ولكن انتقي االلفاظ القوية بعناية.
بعد الكتابة

بع��د كتابة التقرير أو القصة وقبل حتويلها إلى املش��رف املختص س��يكون من اجليد 
أن تعي��د قراءة ما كتبت وأنت تس��تمر في طرح الس��ؤال التال��ي »كيف نعرف ذلك؟« 
أي ش��يء لم يكن املراسل شاهدًا عليه يجب أن يكون مرجعه أحد األشخاص أو إحدى 

الوثائق.
حتى لو أخبرك أحد املصادر بشيء ما ووضعته بني عالمتي اقتباس، فإنك  المبالغات:

ما تزال مسئواًل عن دقة هذه املعلومات.
تس��اءل ع��ن دوافع املصادر ل��إدالء لك به��ذه املعلوم��ات. وتأكد من أن  الدوافــع:
تصريحات ضيوف املقابلة ال تتضمن إعالنات أو دعاية مستترة. يحدث 
هذا عند إجراء تغطية إخبارية مع سياسيني أو أطراف نزاع حيث يحاولون 

استغالل وسائل اإلعالم لصاحلهم.

موضوع جدير بالنشر

ليكون املوضوع جديرًا بالنشر 
ال بد وأن يتضمن بعض أو كل 

القيم التالية:
- التأثير »اخلبر وثيق 

الصلة بحياة الناس«.
- املصلحة العامة »هل 

سيعمل سرد املوضوع 
على منع وقوع ضرر أو 

إنقاذ أرواح«؟
- حسن التوقيت »معلومات 

يحتاج الناس إلى 
معرفتها حاليًا«.

- القرب »ما لذي يتصدر 
اهتمام الرأي العام 

حاليًا«.
- الطرافة »األحداث غير 

املتوقعة أو املفاجئة«.
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تأكد من إزالة أي تعليقات وآراء ش��خصية من مقالت��ك. ال يوجد مكان في  الــرأي الشــخصي:
التغطي��ة اإلخباري��ة لرأي املراس��ل. يجب أن يك��ون هناك خط واض��ح بني األخبار 

واآلراء.
تأكد من سالسة تغطيتك اإلخبارية بشكل منطقي وطبيعي »راجع القواعد النحوية والتهجئة 

وعالمات الترقيم«.
تأكد من عدم وجود اتهامات مباش��رة بارتكاب جرمية ما، ومن عدم وجود  المراجعة األخيرة:
أرقام ليس��ت له��ا دالل��ة، أو معلوم��ات مجهولة املص��در في مادت��ك، يجب على 
الصحفي جتنب التصريح بأن ش��خصًا ما ارتكب إحدى اجلرائم. وعندما يكون من 
الضروري تقدمي ذلك فالبد من عزوه إلى الشرطة أو مؤسسات رسمية أخرى ذات 

عالقة.
استخدم لغة مبسطة وجتنب اجلمل والكلمات املعقدة.

ال ينبغي أن تقع الفقرة الصحفية املثالية في أكثر من 50 كلمة؛ »غير أن  الفقــرات المختصــرة:
كتابته��ا في ثالثني كلمة يكون أجم��ل«، كما يفضل أن تتكون الفقرة من جملتني 

أو ثالث حتتوي كل واحدة على 15 كلمة.
تأكد م��ن عدم حذف فقرات أو جمل مهمة أثناء عملي��ة التحرير. تأكد من حذف  الحــــذف:

ماليس ضروريًا.
تأكد من عدم تكرار املعلومات. التكـــرار:

األرقـــام: راجع النسب املئوية والتحويالت والعمالت للتأكد من دقة جميع األرقام.

تعليقات الصور

لشروحات الصور هدف مختلف عن العناوين الرئيسة. فبداًل من تلخيص احملتوى كما يفعل 
العنوان الرئيس يساعد تعليق الصور القارئ على إدراك ما تتضمنه الصورة. وتشكل الصورة مع 
التعلي��ق قص��ة صغيرة ميكن للقارئ أن يفهمها دون أن يقرأ ن��ص القصة اإلخبارية التي ترافقها. 

في حال استخدامك تعليقات الصور ينبغي معرفة التالي:
أن حتدد هوية األش��خاص الرئيس��يني في الصورة »تعريف الصورة«، وإذا ظهر فيها أش��خاص 
عديدون فمن األفضل تعريف القارئ بأن الش��خصية الرئيس��ة هي على سبيل املثال: »من يلبس 

قبعة« أو »يقف إلى اليمني« أو »رقم كذا من اليسار«. 



94

 الصحافة الحساسة للنزاعات
      دليل معرفي للصحفيين اليمنيين

20
17

ي  
صاد

القت
م ا

عال
واال

ت 
سا

درا
ز ال

رك
م

جتن��ب تكرار التعليقات لكلمات العنوان الرئيس نفس��ها أو نقل جملة من القصة اإلخبارية 
مباشرة. 

استش��ف م��ن الصورة وجتن��ب توضيح ما ُي��رى فيها بوض��وح التعليق القائل ب��أنَّ »كارلوس 
فرنانديز يبتسم وهو يغادر الطائرة« أقل تأثيرًا من التعليق الذي يقول »كارلوس فرنانديز املبتهج 

يعود بعد 15 عامًا في املنفى«. 
في الغالب تكون تعليقات الصور قصيرة، بحيث ال تتعدى سطرًا أو سطرين بالقطع الصغير 
عدا حني يتم عرض التقرير على هيئة صور وتعليقات فيمكن استخدام جمل أكثر كما ميكن في 

هذه احلالة اقتباس أقوال لألشخاص الذين يظهرون في الصور.



95

 الصحافة الحساسة للنزاعات
      دليل معرفي للصحفيين اليمنيين

20
17

ي  
صاد

القت
م ا

عال
واال

ت 
سا

درا
ز ال

رك
م

القصص المتعلقة بالوصم المجتمعي

أول األش��ياء التي الينبغي للصحف��ي القيام بها هو أن يصدر 
األحكام 

 املؤلف 
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ح��ني يتعل��ق األمر باحلديث عن الفئ��ات التي تعاني وصم��ًا مجتمعيًا ف��إن التفكير في تأثير 
القصة على املصادر التي تتعامل معها ينبغي أن يسبق التفكير في إعداد قصة صحفية مميزة، كما 
أن القراءة اجليدة واملتعمقة بش��أن ما يتعلق بالفئة يس��اعدك في جتنب اس��تخدام عبارات تسبب 
األذى النفس��ي لش��خصيات القصة على س��بيل املثال اس��تخدام مصطلح أصحاب االحتياجات 

اخلاصة أفضل من تعبير ذوو اإلعاقة أو أصحاب العاهات.
حني يكون عليك كصحفي عرض واقع الفئات التي تعاني الوصم فإن دورك االسهام في رفع 
الوصم املجتمعي عنهم، هذا يقتضي بالضرورة حتررك من أي أفكار منطية متثل حكمًا مسبقًا على 

األشخاص؛ أنت صحفي ولست قاضيًا.
على س��بيل املثال إذا كنت تعد قصة عن املتعايشني مع فيروس نقص املناعة ال تفكر في األمر 
على أس��اس أن مرضه عقاب إلهي له وأن مصيره الوحيد هو املوت، بل حتاور معه على أس��اس أنه 

مثل أي مريض أخر له حقوق يجب أن يحصل عليها.
التركي��ز أواًل وثاني��ًا عل��ى عرض احلقائ��ق واملعلومات وصياغتها بش��كل واض��ح ال يحتمل 
اللبس، وثالثًا التدقيق في اختيار االقتباسات، تذكر أنك تكتب عن فئات يتشوق القارئ ملعرفة 
معلوم��ات عنه��ا، وأن موافقة احلاالت على إج��راء احلوار معك يعني ثقته��ا أدائك الصحفي فال 

تخذل هذه الثقة ملجرد خلق إثارة آنية ثمنها حتطيم إنسان.
احلديث عن فتيات الليل يعني عرض مشكالتهن وليس إصدار األحكام بشأنهن.

كن حساسًا لكن غير خجول، ضع نفسك أو املقربني منك مكان املصدر واسأل نفسك »هل 
تقب��ل فض��ح تفاصيل حياتك الش��خصية؟« عليك توخي احلذر حتى إذا ل��م يفعل املصدر ذلك، 

وعليك احترام املصدر إن أبدى رغبته في التصوير وكشف الهوية أو حني يرفض ذلك
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حتى ال تكون أنت القصة

»عندما تكون في امليدان وتغيب عنك القواعد فإنَّك والشك 
ستقع في الشطط«.

 أستاذ اإلعالم في اجلامعة اللبنانية أحمد زين الدين
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 ف��ي نوفمبر 2016 قتل املصور الصحفي »أواب الزبيري« بانفجار لغم أرضي وقبله وحتديدًا 
في مارس من العام نفسه قتل الصحفي محمد اليمني على يد قناص، وفي فبراير 2017 تعرض 

مراسل قناة بلقيس ومصورها إلطالق نار مباشر على سيارتهما.
أن تذه��ب للتغطية االخبارية في مناطق الن��زاع يعني أحد أمرين: أن تعود بقصة أو أن تكون 

أنت القصة اذا ما تعرضت لإصابة أو الوفاة.
التغطية الصحفية للنزاعات ليس��ت نزهة كما أنها جتمع بشكل صارم بني مسؤوليات ثالث 

»سالمتك، سالمة املعلومة، قيم الصحافة اجليدة«.
 التدري��ب اجلي��د حاج��ة وضرورة بالنس��بة للصحفي��ني العاملني ف��ي مجال تغطي��ة النزاعات 
والصراعات املس��لحة، حيث ينبغي للصحفي أن ميتلك ما يكف��ي من الدراية بكيفية التعامل مع 
الظروف الصعبة في مناطق النزاع وان ميتلك ما يكفي من املهارات واحترازات األمان لكي يعود.
لي��س هناك من خب��ر يوازي حياتك! لذلك ق��م بتحديد أهدافك وطبيع��ة مهمتك الصحفية 
وال��دور الذي تقوم به، وال تكتفي بوض��ع خّطة عمل واحدة لتنفيذ املهّمة الصحفية التي ُكلفت 

بها، بل تخطاها لوضع خطط احتياطية ميكن أن تلجأ إليها في حال تغّير الواقع على األرض.

استعدادات التغطية 

- قبل زيارة أّي بلد أو النزول إلى أي منطقة جديدة تعرف عليها عبر اخلرائط اخلاصة 
بها وقراءة معلومات عنها، اعرف بدقة جغرافية البلد وطقسها واستعد لذلك.

- ارتد مالبس مريحة تساعدك على احلركة، وتتناسب مع طبيعة املكان.
- اذه��ب م��ن فورك للفندق الذي يقيم فيه الصحفي��ون واحرص على تكوين عالقات 

صداقة مع الزمالء واملصورين.

االحتياطــــات

- يجب أن حتتوي حقيبتك دائمًا على أدوات إسعافات أولية.
- تزود باملياه وباألطعمة التي ال تفسد بسرعة فقد تضطرك الظروف إلى املكوث أليام عديدة .
- احفظ رقمًا للطوارئ على هاتفك احملمول في حال تعّرضك أو تعّرض من معك ألي حادث.
- اعمل على تكوين فكرة عن أنواع األسلحة املستخدمة ومداها القاتل إلدراك كيفية 

التعامل مع اإلصابات التي قد تنجم عنها.
- اح��رص عل��ى ارتداء ال��درع الواقي من الرص��اص واخلوذة، في ح��ال تواجدك داخل 

مناطق االشتباك.
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التنّقــــل

- احرص على إخطار أصدقائك املوثوقني بخريطة حتركاتك، وحّدث معهم املعلومات 
التي تفيد بوجهتك وال تنتقل من مكان آلخر مع سائقني ال تعرفهم.

- ضع خطة لتحركاتك، وأجنزها في وقت قليل، ال تبَق في مكان واحد لفترة طويلة.
- احرص على تكوين شبكة من املرشدين )فيكسرز( للتواصل معهم أثناء التنقل بني 
ى املعلومات من أكثر من مصدر  امل��دن/ املناطق لتزويدك باملعلومات الالزمة وتقصَّ

للتأكد من صحتها.
- ك��ن حذرًا عند قيامك بحجز ش��قة س��كنية أو غرفة داخل فن��دق، ومن األفضل أن 

يتواجد في هذا املكان صحفيون وإعالميون.

األمــــــن
- احتفظ بنسخة احتياطية من أوراقك الشخصية على بريدك اإللكتروني الشخصي، 

وال حتتفظ بكل أموالك في مكان واحد.
- اح��رص على تأمني هويتك من قبل الس��لطات املختص��ة، وال تفصح عن هويتك إال 
للضرورة القصوى بحسب الظروف التي تواجهها، وابَق على تواصل مع سفارتك 

أو مصدر مؤثر من القوى الفاعلة.
- اح��رص على عدم تواجدك في الصفوف األمامية، وال تقف بجوار منصات صواريخ 
أو س��يارات حاملة ملدافع ثقيلة أو رشاشات مضادة للطائرات حفاظًا على حياتك، 
وابتع��د قدر اإلمكان عن أماكن إطالق النيران بش��كل عش��وائي س��واء في أماكن 

القتال أو أماكن االحتفاالت.

أثناء العمل الميداني

- علي��ك أن تتصرف كمحترف؛ حت��ى لو كنت تخوض هذا املوضوع ألول مرة وإياك 
والشكوى وخصوصًا أمام املصادر؛ فمهما كانت معاناتك فمعاناتهم أكبر.

- الكتساب خبرة في شؤون بلد أو منطقة حتدث مع الناس، لكن بحرص؛ احترس من 
الثقة الزائدة« احلديث مع س��ائق التاكس��ي أو الدراجة النارية مهم ألنه يستمع إلى 

مختلف األفكار ويعبر عن رأي الشارع«.
- أثناء تغطية احلرب إذا أراد أحد أفراد فريق العمل املغادرة؛ يجب أن يغادر اجلميع.

- ساعد زمالئك لكي حتصل على مساعدتهم.
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- العودة والتراجع ليست عيبًا في حالة الشعور باخلطر.

ارشادات عند تغطية التظاهرات

• اذهب إلى منطقة التظاهر قبل يوم أو قبل ساعات مناسبة من بدء احلدث وقم مبعاينتها، 
ابح��ث عن طرق اله��روب واملناطق اآلمنة للجوء إليها إذا مت إطالق قنابل غاز مس��يلة 
للدم��وع أو نيران. حاول أن تتصور املكان الذي س��تقوم فيه قوات األمن أو الش��رطة 

بالتجمع والهجوم.
• أنظ��ر ما إذا كانت هناك أية حتركات مش��بوهة في املنطقة حيث س��يقع احلدث. ابحث عن 
بلطجية متعاونني مع احلكومة متجمعني مبكرًا ومستعدين ملهاجمة املتظاهرين. إذا كانت 

احملال في املنطقة مفتوحة، حتدث إلى أصحابها واسألهم عما سمعوه أو رأوه.
• قم مبعاينة البنايات في حالة ما إذا احتجت إلى استخدام سطح أو نافذة إحداها اللتقاط 

الصور أو تسجيل لقطات الفيديو.
• تواجد في األماكن املعاكسة الجتاه الريح إذا كان هناك احتمال إلطالق قنابل مسيلة للدموع.

• احمل معك واق للعينني مثل نظارات السباحة.
• احمل معك أدوات اإلسعاف األولية وتعلم كيفية استخدامها.

• ارتد مالبس واسعة من القماش الطبيعي ألنه ال يتعرض لالحتراق بسهولة مثل األقمشة 
االصطناعية؛ وتذكر أن هناك دائمًا إمكانية النفجار قنابل املولوتوف.

• احم��ل معك حقيبة ظهر صغيرة بها كمية من طعام ومياه تكفي ملدة يوم في حالة عدم 
قدرتك على اخلروج من منطقة التظاهر.

• إذا كنت مراساًل فإنك لست بحاجة ألن تكون بني حشود املتظاهرين طاملا ميكنك رؤية 
ما يحدث من مكان آخر.

• حاول التقاط الصور من نقطة أعلى مناسبة.
• تعاون مع الفريق واحتفظ بصورة ذهنية لطريق االنسحاب إذا ما ساءت األمور.
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أحداث مـؤلمــة

»ميكن أن تترك الطريقة التي يغطي بها الصحفيون األحداث 
املؤملة أثرًا عميقا على الكيفية التي يس��تجيب بها مجتمع ما 

عقب فاجعة ما وتكيفه معها«.

 الدكتور أوشبيرج -مؤسس مركز دارت للصحافة والصدمات



102

 الصحافة الحساسة للنزاعات
      دليل معرفي للصحفيين اليمنيين

20
17

ي  
صاد

القت
م ا

عال
واال

ت 
سا

درا
ز ال

رك
م

تغطي��ة األح��داث املفجعة واملعاناة اإلنس��انية م��ن صميم عمل الصحفي��ني. تدرك ذلك جيدا املؤسس��ات 
اإلخبارية التي تقوم بتغطية النزاعات والصراعات املسلحة.

ويعدُّ الصحفيون الذين يغطون األحداث من األصول املهمة بالنس��بة للمجتمع س��واء في بلدانهم أو تلك 
البل��دان التي يعملون فيها. فهم يبذلون جهودًا جبارة في جمع املعلومات وانتاج الصور وتس��جيالت الفيديو 

ملساعدة املجتمع واجلمهور عامة على فهم ما يدور وتأثيره على حياتهم ومصاحلهم. 
عندم��ا يتعلق األمر بتغطي��ة األخبار العاجلة، مثل حاالت القنص اليومية ف��ي معبر الدحي مبدينة تعز العام 
2016 أو املظاه��رات في س��احة التغيير في صنع��اء أو ميدان التحرير بالقاهرة الع��ام 2011، فإن الصحفيني 
يصبحون مبثابة أعني وآذان الناس عبر أنحاء البلد والعالم. وألن تغطيات من هذا النوع يحتمل أن يجد الصحفي 
خاللها عددًا من األحداث املؤملة فال بد للصحفي من ادراك بعض النقاط املهمة التي قد تس��اعده خالل التغطية 

الصحفية في مثل هذه الظروف.
 ينبغي للصحفي في مثل هذه األجواء إدراك وتفهم أشياء من نوع:

- التغطي��ة حلدث مؤلم س��وف يكون لها تأثير على قرائه ومش��اهديه ومس��تمعيه ذل��ك أن إيقاع 
تغطيته للحدث قد يعكس إيقاع استجابة املجتمع جتاهه.

عند تغطية األحداث المؤلمة 
• تتس��بب النزاعات السياسية املعقدة والصراعات املسلحة في ازهاق أرواح بريئة، اكتب مقاالت 
قصيرة عن حياة الضحايا وأنشطتهم املفضلة، ومميزاتهم والتأثير الذي تركته حياتهم. واألثر 
الذي خلفوه في املجتمع ففيهم الكثيرين ممن تركوا آثارًا جيدة على مس��توى املجتمع وآخرين 
تركوا فراغًا في أسرهم يصعب تعويضه فال يعوض من تتم خسارته سوى الشخص ذاته أكتب 
عن هؤالء الذين قد جتد بينهم الطفل املميز والش��اب املتفوق ورائد األعمال الطموح والطبيب 

واملهندس والعائل الوحيد لألسرة و..
• ب��داًل م��ن أن تصادر أطراف النزاع صوتك وجل وقتك للعودة بالكالم املكرر ذاته اس��تثمر بعض 
الوقت واجلهد في إعداد تقارير حول طرق املساعدة التي يقوم بها املجتمع للمتضررين، أكتب 
ع��ن املبادرات الش��بابية التي تتمي��ز بالكثير من نكران ال��ذات وجتتهد في مس��اعدة النازحني 
واملرضى وغيرهم وتابع نشر هذا النوع من التقارير خالل عملية اإلصالح والتأهيل، فمن شأن 

ذلك أن يعطي األمل للمجتمع.
• املجتم��ع أكب��ر بكثير من خبر انفجار عبوة ناس��فة أو فيضان أو زلزال مدم��ر وال بد للتغطية أن 

تعكس ذلك.
 اطرح باستمرار أسئلة من نوع: ما الذي يحتاج الناس إلى معرفته وما هي حدود التغطية؟.
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الصحفيون المواطنون

»بوس��ع الذي��ن ل��م يحصلوا عل��ى تدريب صحف��ي محترف 
اس��تخدام أدوات التكنولوجي��ا احلديث��ة واالنتش��ار العامل��ي 

لإنترنت في إنشاء وسائل إعالمية«.

 مارك جالسر - خبير إعالمي
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 »Signal« في ظل التطورات التي يشهدها املوقع األزق يوفر موقع فيسبوك حاليًا خدمة سيغنل
وته��دف اخلدم��ة إل��ى مس��اعدة اإلعالميي��ن بش��كل كبي��ر على جم��ع األخب��ار عب��ر منصت��ي 
فيس����بوك وإنس����تغرام، واس����تخدامها خلدم����ة قصصه����م وتقاريره��م اإلخباري����ة باخت��الف 
مضامينه��ا السياس����ية والثقافي��ة والترفيهي����ة. فعب��ر ه��ذه اخلدم��ة، ميك��ن للصحف��ي معرف��ة 
القضاي��ا األكث��ر انتش����ارًا ومتابع��ة على موق��ع فيس����بوك وبالتال��ي أصب��ح باإلم��كان معرف��ة 

القص��ص الت��ي حتظ��ى بشعبية وانتشار كبيرين.
ف��ي الع��ام 2011 وخالل ث��ورات الربيع العربي ظهرت أس��ماء عدد من اله��واة الذين صاروا 
مزودي أخبار لكثير من الفضائيات والشبكات االعالمية املختلفة حيث ساهمت الصور والفيديو 

والوسائط املتعددة التي كانوا يرسلونها في تعزيز حزمة األخبار.
األمر ذاته يحدث اليوم في اليمن وسوريا ومصر والعراق وليبيا وغيرها من املناطق التي تشهد 

صراعات مسلحة.

دور الصحفي المواطن
ف��ي مناطق النزاع تكثر األحداث ورمبا تتزامن في غير منطقة ومكان ويكون من الصعب على 
املراس��لني تغطيته��ا من م��كان واحد كما أنهم بالطب��ع ال ميكنهم التواجد في أكث��ر من مكان في 
ذات الوقت األمر الذي ترك فراغًا شغله الهواة واملواطنني العاديني الذين أصبحوا بفعل امتالكهم 
للهواتف الذكية مبثابة املصدر الرئيس للمعلومات وأصبح مس��تخدمو وسائل اإلعالم االجتماعية 

شهود عيان على اخلطوط األمامية. 

ما هي صحافة المواطن
تع��رف صحاف��ة املواطن بأنها عب��ارة عن أفراد من العام��ة يلعبون دورًا نش��طًا في عملية جمع 

األخبار واملعلومات وحتليلها وتقدمي تقارير ونشرها.
وف��ي وصفه لفكرة صحافة املواطن، يقول مارك جالس��ر، أحد اخلبراء اإلعالميني الذي يكتب 
بشكل متكرر عن وسائل اإلعالم اجلديدة: »بوسع الذين لم يحصلوا على تدريب صحفي محترف 
اس��تخدام أدوات التكنولوجيا احلديثة واالنتش��ار العاملي لإنترنت في إنش��اء وس��ائل إعالمية أو 

إضافتها أو التحقق من صحة الوقائع منفردين أو بالتعاون مع آخرين«.
واحلقيق��ة الت��ي يصعب جتاوزها اليوم أن صحافة املواطن غي��رت طبيعة اإلعالم من خالل إتاحة 
الفرصة لس��ماع املزيد من األصوات وإنش��اء فيض من األخبار س��ريع االنتش��ار يوفر للصحفيني 

التقليديني مصدرًا جديدًا غنيًا باملعلومات ويفرض مصدرًا جديدًا للمنافسة.
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في اليمن وخالل ثورة فبراير السلمية العام 2011 أجرى الصحفيون املواطنون في اليمن كما هو 
حال أقران لهم في دول الربيع العربي مناقشات، وكتبوا مقاالت وأثاروا اجلدل حول التغيير احلاصل 
في بالدهم باستخدام املواقع اإلخبارية والقوائم البريدية واحللقات النقاشية ومجموعات اإلنترنت، 
ورس��ائل البريد اإللكتروني والشبكات اإلعالمية االجتماعية وأشكال أخرى من التكنولوجيا، وقد 

حصلوا على متابعة دولية في وسائل اإلعالم االجتماعية مثل »تويتر« و»فيس بوك«.
ف��ي اليم��ن أيضًا وخالل عامني من احلرب متثل مواقع السوش��يال ميدي��ا البديل األكثر متابعة 
م��ن قبل املجتمع بع��د توقف الطاقة الكهربائية واغالق جماعة انص��ار اهلل كافة الصحف واملواقع 
االخبارية غير املوالية لها وحليفها الرئيس الس��ابق علي عبداهلل صالح، وهو ما جعل الصحفيون 
املواطن��ون يلعبون دورًا مهما في جم��ع املعلومات والتقاط الصور وتزويد املراس��لني باألخبار الى 
جانب دورهم الواس��ع على صفحات التواصل االجتماعي التي تنش��ر الكثير من األخبار يوميًا بل 

وعلى مدار الساعة.

احتياجات الصحفي المواطن
ف��ي الوقت الذي يتفانى فيه الصحفيون املواطنون لكي يتس��م عمله��م بالواقعية واالعتدال، إال 
أنه��م ع��ادًة ما مييل��وا عن احلياد جتاه املوضوعات الت��ي يكتبون عنها. ذلك بأنه��م غالبًا ال حتضرهم 
املوضوعي��ة. فهم مييلون إلى جمع املعلومات ونش��رها من خالل وجهة نظر صريحة، ومن الس��هل 

مالحظة ذلك من خالل الدخول إلى مدونات صحافة املواطنني واإلطالع على احملتوى.
وه��م ق��د يعرب��وا عن رأيه��م بصراحة لصالح أو ض��د أطراف ف��ي الصراع أو حركات سياس��ية 
واجتماعية واقتصادية معينة، ويس��تخدمون الش��بكات اإلعالمية االجتماعية في توصيل أصواتهم 
من خالل ما نطلق عليه اس��م »التغطية احمللية« التي تس��لط الضوء على كثير من األحداث األساسية 
واجلانبي��ة كم��ا يتعرض��ون ألمور تتعلق بعدم اس��تجابة احلكومة ملش��كالت املجتمع. وقد تش��تمل 
موضوعاتهم على أحوال اخلدمات العامة س��المة مياه الش��رب والطرق املتدهورة إلى جانب املعاناة 

اليومية للمجتمع وانتهاكات حقوق اإلنسان.
وألنَّ اكتساب املهارات األساس جزء هام من أجل تطوير وتهذيب هذه العملية فقد خصصنا هذا 

القسم من الدليل ملساعدة هؤالء على تقوية دورهم بصفتهم »صوت العامة في ظل أجواء النزاع.

نصائح للصحفي المواطن
- ال تعرض نفسك ألي نوع من األخطار، ال يعني حدوث الفيضان أنه يجب عليك أن 

تخوض في املياه الهائجة للحصول على لقطة أفضل للدمار. 
- ال تنته��ك حرم��ة األماكن، إذا لم يكن لديك تصريح للس��ير عب��ر امليدان أو لدخول 
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مكتب ما، فال تذهب إلى هناك. 
- ال تضل��ل. ق��ل احلقيق��ة - حتى ولو كانت م��ا ال تريد الكتاب��ة عنه »اللف 
وال��دوران« مجرد كلم��ات لطيفة ترادف اخلداع. تأكد من أن ما لديك من 
صور وفيديوهات وتعليقات وعناوين ومقاالت إخبارية تتعامل مع حقائق 
واقعية يتم تقدميها بتسلسل صادق من أجل احلصول على مقالة بأكبر قدر 

من الدقة.
- ال تختلق أخبار، ال تخترع أحداثًا أو تنشأ شخصيات أو تصطنع اقتباسات، 
إذا أردت نهاي��ة س��ريعة واكيدة ملهنتك كصحفي مواط��ن، عليك بتأليف 

بعض األخبار املصطنعة، وستفقد مصداقيتك قريبًا.
- ال ت��ؤذي الناس من أج��ل مقالة. بعض األخبار تؤذي أناس��ًا أبرياء، لذا كن 
حذرًا عند كتابة مقالة عن موقف مأس��اوي. حتل ببعض التعاطف اإلنساني 

مع الضحايا وأحبائهم.
- ال تفص��ح عن هوية أش��خاص معين��ني، ال يجب أبدا تعري��ف األحداث من 
املش��تبه بهم. ال يجب أبدا تعريف ضحايا االعتداءات اجلنسية من الكبار 
أو األطفال. مبرور الوقت، س��وف يقدم الضحاي��ا على رواية قصتهم حتى 
أنهم سيس��محون باستخدام أس��مائهم، وهذا دائمًا ما يكون موقفًا دقيقًا 

ويجب التعامل معه بحساسية.
- ال تقبل الرشاوى.

قد تأتي إليك الرشاوي في شكل خدمات خاصة أو هدايا أو أتعاب أو نفقات سفر أو 
معامل��ة خاصة من أجل تغطية حدث م��ا أو تنقيح القصة بطريقة معينة.. كل ذلك خطأ 

ويجب جتنبه.
- ال تنسخ دون ترخيص، البحث شيء والنسخ بدون ترخيص شيء آخر.

 الكثير من الصحفيني املواطنني أو احملترفني دمروا مهنتهم ألنهم لم يكلفوا أنفس��هم 
عناء كتابة املقالة ولكن نقلوها حرفًا حرفًا من شخص آخر.

- ال تتجاه��ل االنطباع البديهي. ال تلهث وراء حدث ما أو مقالة بحيث تفقد 
الش��عور بالصواب أو اخلطأ، الس��المة أو اخلطر. اهتم مبشاعرك الغريزية. 

إذا كنت تشعر بعدم االرتياح أو اخلطورة، فرمبا تكون على صواب.

معايير لتحقيق 
الموضوعية

• اإلحاطة الكافية باملوضوع 
الذي يتصّدى ملعاجلته.

• مراعاة الدقة بدرجة 
قصوى.

• حتقيق اإلنصاف واحلياد.
• التوازن.

• وضوح الرسالة حتى في 
أوقات اخلطر.

• الشمولية.
• عدم إهمال السياق.

• إسناد الرأي ملصدر موثوق 
وواضح وذي صلة، والعمل 

لصالح احلقيقة، وليس 
لصالح أي جهة أو اعتبار.

• إذا تعذر إقصاء 
األيديولوجيا، فعلى األقل 

يجب اإلحاطة برأي 
الطرف اآلخر.

• نشر احلقائق حتى لو كانت 
تتحّدى اجلو العام.

• االبتعاد عن القصور 
في نقل آراء األطراف 
املنخرطة في القصة، 

واألفراد الذين ميلكون رأيًا 
في ما يحدث.
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مـلـحـقـات

قائمة الصنداي تايمز للمراجعة ضد التحيز

- هل هذه اخبار ضرورية؟
- ما لذي يهم الناس في هذا التقرير؟

- هل هو خبر فقط ملجرد انه يدور حول الطرف االخر؟
- حتى لو كانت املعلومات صحيحة هل سيشجع هذا التقرير التحيز؟

- هل ميكن إيصال الفكرة بطريقة مختلفة؟
- هل هناك أصوات مختلفة في التقرير؟

- هل قمنا بسؤال عدد كاف من الناس العاديني واخلبراء لتوفير وجهات نظر مختلفة؟
- هل يحتوي التقرير كلمات أو إشارات ميكن ان تسبب اإلهانة أو التحامل لبعض الناس؟

- هل متت موازنة التعليقات بتعليقات مقابلة؟
- في أخبار اجلرمية هل نقوم باألخبار عن عرق وثقافة اجلاني والضحايا؟ هل هذا ضروري حقًا للمصلحة 

العامة؟ ملاذا؟

قائمة مراجعة التعددية
- في تغطيتنا اإلخبارية هل يحدث أن..

- تتناسب كمية األخبار مع النسبة السكانية للطرف اآلخر؟
- ه��ل تظهر التقارير اإليجابية عن األقليات األخرى في اقس��ام أخ��رى معينة كالفن والرياضة واألدب 

مثاًل.
- محررو غرفة األخبار لديهم مصادر موثوقة في الطرف اآلخر.

- يتم تعيني مراسلني من املجتمع اآلخر، وهل يتم تأهيلهم وتطوير مهاراتهم؟
- متتلك غرفة األخبار توجهات نحو التعددية، هل يظهر ذلك في أخبارنا املنشورة.

- يتمتع واضع اخلطط بسمعة وسلطة جيدتني لتحقيق التعددية.
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الشقيقات الست واستخداماتها في مجال التغطية لحقوق االنسان

حقوق من تتأثر؟ على يد من؟الشخصيات في املوضوعمن؟1

ماذا؟2

األح��داث أو األفع��ال الت��ي 
سببت املوضوع

ما الذي حدث/يحدث؟ ما هو الوضع؟ أي حقوق 
اإلنس��ان ينطوي عليها األمر؟ ما هو سياق حقوق 
اإلنس��ان؟ أي املعاهدات/القوان��ني ينطوي عليها 

األمر؟

متى؟3

مت��ى وقع احلدث/األح��داث؟ إن كانت املش��اكل الفترة الزمنية 
التهدي��دات،  )االنته��اكات،  باحلق��وق  املتعلق��ة 
التحديات، النزاعات( مس��تمرة، متى بدأت وكم 

من الوقت استمرت؟

في أي مكان أو منطقة أو موقع جغرافي؟املوقع الفعلي للحدث أين؟4

ملاذا؟5
مل��اذا تتأث��ر احلق��وق؟ م��ا ه��ي مصال��ح األط��راف تعليق على األسباب

املختلفة؟

كيف؟6
املزي��د من املعلوم��ات حول 

»ماذا«؟
بأي الطرق تتأثر احلقوق؟ بأي االس��تراتيجيات/

األفعال؟ ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل هناك نزاع، 
ما هي اخليارات املتاحة لألطراف املختلفة؟

مصطلحات احتواء النزاع
ما يقوم به أطراف تتوس��ط في النزاع بغ��رض الوصول إلى حل أو نتيجة مقنعة. ويختلف التدخل  الـتــدخـــــل:
تبع��ًا للغ��رض املراد حتقيقه. كما أن نوعية التدخل تختلف تبعًا للوضع الذي يكون عليه النزاع 

في مرحلة محددة. 
مس��اعدة أطراف النزاع في الوصول إلى وجهة نظر أو س��لوك يعمل على وقف العنف مثال العمل  إدارة النزاع:

على وقف إطالق النار بني فئتني متحاربتني.
والغرض من هذا األس��لوب هو مس��اعدة األطراف املش��تركة في النزاع في فه��م حاجات األطراف  حــل النزاع:

األخرى ومصادر النزاع.
والغرض من هذا األس��لوب هو محاولة حتويل عالقة األطراف املش��تركة في الن��زاع الى عالقة  تحويــل النــزاع:

إيجابية عن طريق استهداف مصادر النزاع وموضوعاته. 
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النتيجة هي التأثيرات التي تنشأ عن مسلك النزاع أو التدخل فيه بغرض ايجاد له. غير أنه ينبغي  الــنـتـيـجـــة:
معرف��ة أن ه��ذه التأثيرات ال تك��ون إيجابية دائمًا ولذلك يتم العمل عل��ى تضييق الثغرات بني 

األطراف املتصارعة للتوصل إلى حلول مؤقتة حتتاج املتابعة للوصول إلى حل.

مصطلحات جهود السالم
إدارة النزاع عن طريق استعادة حالة الالعنف السابقة النفجار االزمة. حفــظ الســالم:

فهم احتياجات ومصالح األطراف وارضائها عبر حوار. صنــع الـسـالم:

إصالح النزاع وإزالة أس��بابه س��واء كانت مادية أو معنوية أو حرفية واس��تبدالها بآليات وهياكل  بناء الســـالم:
متكن األطراف من التعامل مع بعضها.

متك��ني املجتمعات واألف��راد من اكتس��اب املعرفة وامله��ارات التي متكنهم م��ن التعامل مع  الوقايــة مــن النزاع:
النزاعات بأسلوب سلمي.

مصطلحات التفاوض
اجلهد الذي يقوم به أطراف النزاع إلدارة أو حل النزاع.  التــفــــــــــــاوض:

األطراف يتفاوضون مباشرة دون تدخل طرف ثالث.  التفاوض المباشر:

أن يتولى طرف ثالث نقل اقتراحات كل طرف لآلخر. المفاوض غير المباشر:

ويتمثل دور الطرف الثالث في املفاوضات غير املباشرة في نقل الرسائل بني األطراف.
في حني يتضمن دور الوس��يط خطوات محددة ملس��اعدة األطراف على مناقش��ة أوجه النزاع والتوصل إلى 

اتفاقات تؤدي إلى إدارة أو حل النزاع.
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»م��ن اجليد أن تكون صحفيًا ملتزم��ًا بالقواعد، ومن اجليد 
أكثر أن تكون انسانًا أيضًا«

 املؤلف
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دليل 
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دليل معرفي للصحفيين اليمنيين
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