المهارات االعالمية واخالقيات صحافة حقوق الطفل

مقدمة
شركاؤنا الصحفييون،
تســعد منظمــة األمــم المتحــدة لألطفــال (اليونيســف) فــي ســورية وبالتعــاون مــع الجامعــة
األميركيــة فــي بيــروت بإصــدار دليــل المهــارات الصحفيــة لدعــم حقــوق الطفــل .يقــدم هــذا
الدليــل توجيهــات ونصائــح عمليــة للصحفييــن بمــا يخــص أخالقيــات العمــل االعالمــي وكيفيــة
إنتــاج قصــص صحفيــة ذات مهنيــة عاليــة ومصداقيــة بمــا يخــدم حقــوق الطفــل ايجابيــا.
تــدرك منظمــة اليونيســف دور االعــام وخصوصــا المســتقل فــي مناصــرة قضايــا الطفــل
بشــكل ايجابــي مــع مراعــاة أســس الحمايــة والمبــادئ المهنيــة عنــد نقــاش هــذه القضايــا .بنــاء
علــى ذلــك ارتــأت المنظمــة دعــم االعالمييــن بمصــادر أكاديميــة وأمثلــة اعالميــة لتعزيــز مبــدء
التغطيــة االيجابيــة لحقــوق الطفــل وخصوصــا فــي أوقــات الطــوارئ حيــث يصبــح األطفــال فــي
أحيــان كثيــرة مــادة اعالميــة تفتقــد لمعاييــر الحمايــة والدقــة الصحفيــة ممــا يعــرض حياتهــم للخطر.
تؤمــن منظمــة اليونيســف بدعــم االعــام ليكــون صوتــا صادقــا لألطفــال وقضاياهــم وإلبرازهــم
كعناصــر مؤثــرة فــي مجتمعاتهــم ولهــم الحــق فــي التعبيــر الحــر عــن آراءهــم وقضاياهــم
أينمــا ومــن أينمــا كانــوا .يلعــب االعــام دورا هامــا فــي تحفييــز التغييــر المجتمعــي االيجابــي
والســلم األهلــي وليــس فقــط نقــل األخبــار .تركــز اليونيســف علــى اســتخدام االعــام فــي نشــر
المعلومــات االيجابيــة والتــي بامــكان المواطنيــن االســتفادة منهــا ورعايــة أطفالهــم بالشــكل
المناســب بمــا يعــزز حقوقهــم ونموهــم المجتمعــي .يتضمــن ذلــك أســاليب الرعايــة الصحيــة
والنظافــة ،الحقــوق األساســية كالتعليــم والمســاواة الجندريــة باإلضافــة للحمايــة مــن أشــكال
العنــف وكل مــا ينتقــص مــن حقــوق األطفــال.
تعتبــر منظمــة اليونيســف كل اعالمــي بمثابــة شــريك فاعــل فــي الترويــج لحقــوق األطفــال
وحمايتهــم ولذلــك تقــوم المنظمــة بدعــم برامــج تنميــة االعــام وتدريــب الصحفييــن حتــى
فعــل دورهــم فــي تفهــم ومناصــرة حقــوق األطفال
يمتلكــوا االدوات المهنيــة والمهــارات التــي تُ ّ
بنــاء علــى اإلتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة .إن وظيفــة االعــام تشــمل أيضــا المراقبــة الصادقــة
والمحايــدة وباســتخدام الوثائــق حــول كيفيــة التــزام الحكومــات بمواثيــق حقــوق الطفــل .ان هــذا
ال يتــم اال مــن خــال تطويــر مهــارات الصحفييــن ومســتوى معلوماتهــم حتــى يتمكنــوا مــن نقــل
صــوت األطفــال ومعيشــتهم وآراءهــم للمجتمــع بأكملــه.
أتمنــى أن يكــون هــذا الدليــل مصــدرا مفيــدا لالعالمييــن كــي يكونــوا القنــاة الصادقــة والمؤثــرة
فــي دعــم حقــوق الطفــل بالشــكل االيجابــي .متمنيــة لكــم التوفيــق بعملكــم الهــام لمصلحــة كل
طفــل وطفلــة فــي كل مجتمــع.
هناء سنجر،
ممثلة منظمة اليونيسف  -سوريا
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1

ما هي األدوار العملية لإلعالم
في المجتمعات النامية ؟

مــن أهــم األدوار والوظائــف اإلجتماعيــة التــي يؤديهــا االعــام فــي المجتمعــات الســاعية الــى
بنــاء ديمقراطيتهــا ،األدوار العمليــة التاليــة التــي ترســم حــدود تحركــه الميدانــي:
•
•
•
•

•
•
•

المعــرف بحــاالت االنتهــاكات وتوصيــف مخاطرهــا علــى المجتمــع واألفــراد وصــورة
دور
ّ
البلــد.
والمنبــه مــن انعكاســات عــدم احتــرام حقــوق االنســان وبنــاء ثقافــة حــول مخاطــر
دور المحـ ّـذر
ِّ
هــذه االنتهــاكات.
دور اإلدعــاء العــام ،وتنشــئة اإلعالمييــن علــى إتخــاذ صفــة المدعــي العــام اإلعالمــي ،نيابــة
عــن الشــعب.
دور الناشــط الميدانــي الــذي يعمــل علــى التحقــق مــن صحــة التقيــد بالقوانيــن واألنظمــة،
ويشــجع المواطنيــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي علــى اإلنخــراط فــي فــي عمليــة
التوعيــة ،عــن طريــق التشــارك بعمليــات التثقيــف ،ومســاعدتهم علــى نشــر آرائهــم وتغطيــة
ّ
أنشــطتهم ،فــي إطــار التنميــة الميدانيــة.
دور الدفاع عن مصالح الناس وحمايتها وتوعية الناس على حقوقهم وتعريفهم بها.
تعريــف النــاس بالقوانيــن وبنــاء ثقافــة احتــرام حقــوق االنســان عندهم .ليس فقــط تعريفهم
بحقوقهــم بــل بواجباتهــم ايضــا.
التشجيع على تكوين جماعات ضغط.

2

من هو الصحافي /االعالمي ؟

ان صناعــة المحتــوى االعالمــي تحتــاج الــى اعالمــي يمتلــك موهبــة البحــث عــن قصــص جديــدة
تثيــر اهتمــام الــرأي العــام والتعبيــر عــن الــذات والمجتمــع المنتمــي اليــه وعــن االنســان اينمــا كان.
وهــو اعالمــي تحقيقــات ،اي يشــرح القضايــا والشــؤون الــواردة فــي اخبــار الســاعة ويتوســع فــي
تفاصيلهــا وخلفياتها.
وهــو اســتقصائي ،اي يتخطــى معاييــر المهنــة والشــرح والتفاصيــل والخلفيــات ليكتشــف حقائــق
جديــدة يطرحهــا امــام الــراي العــام والقضــاء للمســاءلة والمتابعــة والحكــم النهائــي عليهــا .والن
هــذه المهمــة دقيقــة وحساســة وذات آثــار كبــرى فــي حيــاة النــاس ،فــا بــد مــن ان يتمتــع صاحبهــا
بمواصفــات مميــزة تعطيــه القــدرة علــى اتيــان مــا ال يســتطيعه الصحافــي العــادي .مــن هــذه
المواصفات:
المؤهالت الذاتية:
•
•
•
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دقــة المالحظــة والحكــم :يتأكــد االعالمــي مــن صحــة االحــكام التــي يطلقهــا والمواقــف
التــي ينشــرها.
المثابرة :يثابر على انجاز عمله فال يترك مجاال للتراجع او االنكفاء او التعب.
العدل :يأخذ بعين االعتبار كل اآلراء والشهادات ويختار منها الصحيح والسليم.

•
•
•
•
•
•
-

التــوازن :الن المعلومــة هــي انعــكاس لعــدة وجهــات نظــر علــى االعالمــي احتــرام التــوازن
مــع االشــخاص كمــا مــع المؤسســات المعنيــة بالحــدث او الموضــوع.
النزاهــة :عليــه ان يعتمــد مبــدا النزاهــة والكمــال بعــدم توجيــه النتائــج وتجزئتهــا .وااليكــون
ثرثــارا (كثيــر الــكالم) وخاصــة فــي بدايــة التحقيــق كمــا ليــس عليــه االعــان عــن نقــاط التحقيــق
المركزيــة بــل اعتمــاد مبــدأ الكتمــان.
الحيــاد :ان يكــون محايــدا فــا يؤيــد او يهاجــم اي رأي أو موقــف يــراه قريبــا الــى آرائــه او
متعارضــا معهــا.
الموضوعيــة :ان يكــون موضوعيــا الن فــي غيــاب الموضوعيــة ال وجــود للحقائــق وبــدون
حقائــق ال وجــود للقصــة االخباريــة.
تجــاوز الضغوطــات :ان يتجــاوز الضغوطــات او التحديــات الذاتيــة مــن جهــة وتلــك المتأتيــة
ـال وعليــه ان يدفعــه .كمــا عليــه ان يترفــع عــن االغــراءات التــي
مــن محيطــه فثمــن التجــاوز غـ ٍ
تقــدم لــه.
اكتســاب ثقــة الجمهــور :ان يعــرف ان التحــدي الكبيــر الــذي يواجهــه هو اكتســاب ثقــة الجمهور
اوال لــذا عليــه:
ً
التغلــب علــى الخــوف عنــد قيامــه بعملــه الن العمــل االعالمــي الرصيــن يزعــج مصالــح
النافذيــن مــن سياســيين واقتصادييــن وفعاليــات اجتماعيــة وألنــه مــع الخــوف يخشــى ان
يلجــأ االعالمــي الــى اســلوب التوريــة الخفــاء او تجنــب عــرض بعــض الحقائــق.
وعليــه ان ال يغــرق نفســه بالرقابــة الذاتيــة لكــي يتفــادى المواجهــة مــع النافذيــن او القــوى
والمؤسســات المدانــة فــي التحقيــق.
ان يعمــل علــى اظهــار حقائــق يحــاول غيــره اخفاءهــا لذلــك فانــه يواجــه تحديــات مــن نــوع آخــر
ترتبــط بالمحيــط (السياســي )...الــذي يعــج بمســؤولين علــى اســتعداد لفعــل اي شــيء مــن
اجــل اكتســاب «االقــام واالصــوات» الفعالــة الــى جانبهــم.
ان يتنبــه لعــدم الوقــوع فــي فــخ االغتناء(كيــس النقــود) مــن قبــل المفســدين .لــذا عليــه
االســتعداد للتنــازل عــن عــدة حاجــات اجتماعيــة لكــي يقــوم بعملــه علــى اكمــل وجــه.

المعرفة المتشعبة:
غالبــا مــا يكــون االعالميــون ذوو الخبــرات قادريــن علــى الوصــول الــى المعلومــات الخفيــة او
الســرية .فمعظمهــم ضليعــون باالمــور الماليــة المعقــدة ،الن المــال عــادة ســبب كل مشــكلة.
كمــا يفهمــون القوانيــن بعمــق ،ومــن بينهــا قانــون التشــهير ،وكيفيــة ســير العمــل فــي ظــل
النظــام البيروقراطــي الــى جانــب قدراتهــم الهائلــة علــى اقتفاء»مصــادر المســتندات» .يتوجــب
علــى االعالمييــن ان يكونــوا ضليعيــن فــي وســائل البحــث عــن المعلومــات علــى االنترنــت .وال
ضيــر طبعــا ان كانــوا يعرفــون بعــض الخــدع للحصــول علــى معلومــات ســرية مــن المصــادر التــي
ترفــض الكشــف عنهــا.
القدرة على التحليل:
االعالميــون األكثــر مهــارةً غالبــا مــا يبرعــون فــي حــل االحاجــي فيدركــون كيــف يســتفيدون مــن
معلومــة قــد تبــدو مبهمــة.
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كتمان االسرار:
علــى االعالمييــن ان يحافظــوا علــى االســرار كــي يحمــوا مصادرهــم فغالبــا مــا يواجهــون المخاطر
مــن جــراء الكشــف عــن معلوماتهــم .لذلــك يجــب ان يمكنــوا هــذه المصــادر مــن منحهــم الثقة!
الميل الى كشف الفساد واالنتهاكات:
يعتقــد الكثيــرون ان االعــام يتركــز علــى الكشــف عــن االخطــاء التــي ترتكــب على مســتوى المراكز
العليــا ،لكــن ذلــك ليــس صحيحــا فــي جميــع الحــاالت .احيانــا يهــدف هــذا النــوع مــن الصحافــة
الــى تفســير آليــة عمــل بعــض االنظمــة ،كتطبيــق تشــريع معقــد علــى ســبيل المثــال .وطبعــا،
االمثلــة االكثــر عمقــا فــي الصحافــة االســتقصائية تســتهدف الفســاد الحكومــي الــذي هــو جــزء
اساســي مــن أداء الصحافييــن لدور»المراقبيــن» فــي المجتمعــات الديمقراطيــة .والن الصحافــة
قــد تتنــاول الكشــف عــن اعمــال اجراميــة ،فهــي مشــحونة بالمخاطــر ،التــي تتــراوح بيــن االذى
الجســدي والتهديــد ،والمضايقــات والدعــاوى القضائيــة العاليــة التكاليــف .بعــض المراســلين قــد
طــردوا مــن وظائفهــم لكونهــم شــديدي الحماســة وكثيــري الشــكوك ،او لتاثرهــم عاطفيــا بالقصــة
التــي يقومــون بتغطيتهــا ،او ربمــا لتطرقهــم الــى مواضيــع مقدســة او محرمــة ال يريدهــم رب
العمــل ان يقتربــوا منهــا ،او حتــى لكونهــم مخطئيــن بــكل بســاطة.
االلتزام والثقة:
القصــص االخباريــة الناجحــة تتطلــب قــدرا كبيــرا مــن االلتــزام والثقــة ،داخــل وخــارج المؤسســة
الصحفيــة ،بيــن المراســل ومصــادر االنبــاء ،بيــن المراســلين فــي فريــق التحقيــق ،بيــن المراســل
والمحــرر ،وبيــن المحــرر وصاحــب المؤسســة الــذي يدفــع االجــور.

3

مبادىء العمل االعالمي:

ـل الــى الغــوص اكثــر فــي
اذا توافــرت المؤهــات المميــزة فــي االعالمــي فمــا ذلــك اال مدخـ ٌ
المبــادىء العامــة االساســية التــي يقــوم عليهــا تطويــر القصــص االخباريــة والتحقيقــات وهــي:
تجاوز الغاية االخبارية الى البحث عن الحقيقة:
•
•
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االعالمــي يتجــاوز الغايــة االوليــة لعمــل المراســل او الريبورتــر التــي هــي نقــل الخبــر ليصــل
الــى غايــة اســمى وهــي االلتــزام بحــق القــارئ فــي الحصــول علــى الحقيقــة كاملــة ،بــكل
شــفافية ومــن دون خــوف او تجاهــل او تعصــب او مراوغــة او «تمييــع».
ـتمد
المحقــق الصحافــي هــو احــد العامليــن فــي «الســلطة الرابعــة» .وهــذه الســلطة تسـ ّ
تصرفهــا وكتابتهــا مــن الــرأي العــام الــذي تعكــس الصحافــة صوتــه ورأيــه.
قوتهــا وحقــوق
ّ
اال امــام ضميرهالمهنــي وضمائــر النــاس الذيــن يقرأونــه .ممــا
مســؤول
لذلــك هــو غيــر
ّ
يعنــي التزامــه الشــفافية المطلقــة والخدمــة المجانيــة للحقيقــة واالخالقيــات االعالميــة
ً
دوليــا.
المتعــارف عليهــا

الشفافية:
الشــفافية هــي تقديــم المعلومــات والوقائــع واالرقــام واالحصــاءات والخلفيــات بــكل أمانــة
ووضــوح وفــي أي وقــت ،لــكل النــاس ولــكل فــرد مــن الناس.فاالعالمــي ،فــي بحثــه عــن
الحقيقــة ،ال يتــردد فــي وضــع كل مــا يتوافــر لــه مــن اكتشــافات فــي متنــاول الــرأي العــام ،اي
وضــع المعلومــات التــي حصــل عليهــا وكذلــك الوقائــع التــي عايشــها والتحــركات والتصرفــات
تصــرف القــارئ المتابــع لتحقيقــه
وااليحــاءات واالتهامــات والوثائــق والمســتندات ،فــي
ّ
االســتقصائي.
•
•
•
•

ً
عيبا في مكان ما أو شخص ما أو مسؤول ما،
فان وجد
وإن وجد مخالفة في عمل ما او خدمة ما،
محرفــة او مســيئة الــى المواطــن او
وإن وقــع علــى مســتندات او وثائــق اتهاميــة او
ّ
القــراء.
االنســان ...يجــدر بــه ان ينقــل ذلــك بصراحــة ووضــوح ودقــة ومــن دون مواربــة الــى
ّ
ً
خوفــا مــن مالحقــة
وال يجــوز ان يحتفــظ الصحافــي بمعلومــات حصــل عليهــا لنفســه
مشــبوهة ،فهــي ملــك للقـ ّـراء الذيــن ائتمنــوه علــى حقهــم فــي المعرفــة وتاليـ ًـا علــى حقهــم
فــي الوصــول الــى المعلومــات.

تجاوز المعوقات والصعوبات:
قــد تقــف فــي وجــه الشــفافية الصحافيــة معوقــات عديــدة مقصــودة او غيــر مقصــودة ومنهــا
مــا لــي:
•

•
•

نصــوص قانونيــة ســارية المفعــول تعــود الــى فتــرات مــا قبــل اقــرار حقــوق االنســان
لتفهــم الحكومــات مبــدأ الشــفافية
بالحصــول علــى المعرفــة والتعبيــر الحــر ،او ســابقة
ّ
المطلوبــة فــي االخبــار وتــداول المعلومــات .فــا بــد مــن تجاوزهــا بالســعي الــى الغائهــا مــع
الجهــات المعنيــة انطالقــا مــن ضــرورة مماشــاة المعاهــدات الدوليــة االنســانية المتطــورة.
عدم التزام االعالمي (والمؤسسة) ثقافة حق القراء باالطالع ،وحقه هو بالتقصي.
االعالمــي يعتقــد (وكذلــك مؤسســته) ان المصالــح االعالنيــة ،او المصالــح االداريــة مــع
الدولــة ،والمصالــح الذاتيــة المتأتيــة مــن عالقــات عامــة شــخصية مــع شــخصيات نافــذة او
ســلطة قــادرة ال تســمح لــه بــان يكتــب او ينشــر كل مــا عرفه او تعرف اليه اثنــاء تنفيذ التحقيق
ميدانيـ ًـا ،اذ انــه بفعلــه هــذا قــد يدفــع المعلــن الكبيــر الــى ســحب اعالناتــه واالنتقــال بهــا الــى
وســائل منافســة ،او قــد يدفــع ادارات الدولــة الــى التضييــق علــى تدفــق المعلومــات
الــواردة منهــا ،او قــد تقطــع عالقــات كاتــب التحقيــق بمصــادر هامــة وحيويــة للمعلومــات
التــي هــي خبــزه اليومــي وســبب اســتمرار عملــه الصحافــي .فــي الواقــع ينجــم عــن هــذا
التخـ ّـوف اخــال بحــق القــراء باالطــاع وحــق الصحافــي فــي التقصــي ،وهمــا حقــان مالزمــان
لمهنــة الصحافــي.

ان الجمهــور الــذي يشــعر بــدوام احتــرام الوســيلة االعالميــة لحقــه فــي االطــاع يصبــح اكثــر
اخالصـ ًـا لهــا.
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الخدمة المجانية للحقيقة:
يوفــق االعالمــي فــي
ّ
الوصــول الــى الحقيقــة هــو غايــة كل تحقيــق او قصــة اخباريــة .وقــد ال
الوصــول دائمـ ًـا الــى هــذه الغايــة بســبب كثــرة المعوقــات او نقــص فــي الوقائــع او االثباتــات او
االســانيد مجتمعــة او منفصلــة لكنــه فــي حــال نجاحــه او فشــله فــي الوصــول يبقــى معتمـ ً
ـدا
اثنــاء ســعيه وبحوثــه علــى أخالقيــة عــدم الحصــول علــى منفعــة شــخصية مباشــرة او غيــر مباشــرة
مــن خــال مــا يقــوم بــه .الخدمــة مجانيــة وغايتهــا الحقيقــة و نوضــح الفكــرة مــن خــال األمثلــة
التاليــة:
•

•

إن التحقيــق الــذي يتنــاول خطــر اســتعمال مســحوق مــا او دواء مــا ال يمكنــه ان يحصــل
بهــدف الترويــج لمســحوق آخــر او دواء آخــر او مؤسســة منافســة فــي الســوق .انــه يحصــل
ً
يتــأذى منهــا
ّ
ومجانــا ،البــراز حقيقــة الوضــع ومــا تحيــط بــه مــن اخطــار او مســاوئ
فقــط،
النــاس.
إن التحقيــق فــي تقصيــر ادارة حكوميــة فــي القيــام بواجباتهــا اثنــاء كارثــة مــا ال يمكــن
معيــن .فالمطلــوب هــو
ان يهــدف الــى االنتقــام مــن اشــخاص معينيــن او فريــق عمــل
ّ
خدمــة الحقيقــة التــي تعلــن للنــاس بــكل تجـ ّـرد .والحقيقــة نفســها هــي التــي تشــير علــى
المســؤولين الفعلييــن بمــا يجــب ان يقومــوا بــه.

احترام االخالقيات االعالمية:
إن مضمون هذا االحترام يستند الى االخالقيات المتعارف عليها في االعالم ككل.
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صعوبات العمل االعالمي:

صعوبة ذاتية:
ّ
متخلفــة
ان االعالمــي الناشــئ فــي بيئــة بيتيــة او اجتماعيــة واخالقيــة وسياســية واعالميــة
اعتــادت اعتبــار االخطــاء واشــكال الفســاد واالنتهــاكات لحقــوق االنســان جـ ً
ـزءا ال يتجــزأ مــن الواقــع
ـردد كثيـ ً
ـرا فــي اقحــام
االليــم المتجـ ّـذر فــي حيــاة النــاس والممتــد الــى الحاضــر والمســتقبل ..يتـ ّ
بالتقيــة ،وعــدم
وتقدمــي واصالحــي ويختــار ،كمــا كثيــرون ،االحتمــاء
ـي
ّ
ّ
نفســه فــي موقــف رفضـ ّ
ســماع الصــوت الحــق الصــادر مــن طبيعــة االعــام وســبب وجــود االعالمــي.
صعوبة مؤسساتية:
ان المؤسســات االعالميــة الناشــئة مــن دون ارث اعالمــي عريــق متميــز بالمواقــف الصلبــة
مــن القضايــا المبدئيــة وباالنحيــاز الــى الحــق والحقيقــة فــي الشــؤون الوطنيــة واالنســانية
واالجتماعيــة ،تجــد نفســها غيــر معنيــة كثيـ ً
ـرا بمــا يدخلهــا فــي دائــرة النقــاش الحــاد مــع اآلخريــن،
وبخاصــة المفســدين منهــم .كمــا ان معظــم رؤســاء التحريــر المرتاحيــن الــى الهــدوء والســكينة
يتجنّ بــون دفــع اعالمييهــم الــى متابعــة موضوعــات دقيقــة تزيــد االمــور تعقيـ ً
ـدا ،مــع علمهــم ان
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اي عمــل اعالمــي احترافــي انمــا هــو رفــع لشــأن المؤسســة وصدقيتهــا واحترامهــا لقرائهــا ،كمــا
هــو خدمــة لمفهــوم الدولــة الســاهرة علــى مصالــح شــعبها.
صعوبة مهنية:
تســميها «تحقيقــات» هــي فــي معظمهــا
جــرت العــادة ان تنشــر الصحــف «تحقيقــات» او مــا
ّ
ريبورتاجــات كبيــرة تفســيرية بمعنــى انهــا تعــرض حالــة او قضيــة او خلفيــات خبــر فتصــف وتنقــل
ً
ـتنادا الــى مراجــع مكتوبــة او غيــر مكتوبــة ،لكنهــا ،رغــم
آراء ميدانيــة وتقنيــة مــن مصادرهــا او اسـ
صالبــة هــذه المهنــة ،ال تصــل الــى مرحلــة التحقيــق علــى طريقــة التحقيــق القضائــي الباحــث
عــن الحقيقــة عبــر كشــف االســرار وجمــع الوثائــق والمســتندات الورقيــة والصوتيــة والمرئيــة
والموازنــة والمواجهــة والتحليــل والوصــول الــى اســتنتاجات.
مــن هنــا ضــرورة تدريــب الصحافييــن المخلصيــن لمهنتهــم علــى تنفيــذ تحقيقــات اســتقصائية
حســب االصــول ترفــع قدراتهــم وتشـ ّـدد التزامهــم باالنســان والنــاس والدولــة التــي تحميهــم.
هــذه االصــول لهــا قواعــد وشــروط وآليــات عمــل ومهــارات تحتــاج الــى معرفــة بهــا ومســاعدة
علــى تطبيقهــا والتشــجيع علــى نشــر نتائجهــا.
ً
الــرواد فــي الصحافــة االســتقصائية علــى تأميــن
ايضــا ضــرورة مســاعدة هــؤالء
ومــن هنــا
ّ
دعــم المؤسســات والزمــاء والحقوقييــن واالصالحييــن لهــم حتــى يعملــوا فــي بيئــة صديقــة
متعاونــة وحاميــة لهــم.
صعوبة الوصول الى المعلومات:
تتمــم المعلومــات العامة وتغنيها
ال اســتقصاء وال بحــث عــن الحقيقــة مــن دون معلومــات خاصــة ّ
ً
أبوابــا جديــدة ونوافــذ مغلقــة وخفايــا مســتترة .ان الحصــول علــى المعلومــات
وتفتــح لهــا
ً
ً
ً
المطلوبــة فــي قضايــا جــادة وغيــر عاديــة بــل خطيــرة أحيانــا يصطــدم دائمــا ،بــل عمومــا ،بمواقــف
رافضــة للتعــاون أو متــرددة أو غيــر مســتدامة .فصاحــب المعلومــة الخاصــة يخــاف مــن «افتضاح»
أمــره وتعـ ّـرض مصالحــه وقوتــه اليومــي وربمــا حياتــه للخطــر اذا ّ
تعلقــت القضيــة بأمــور مخالفــة
للقانــون أو متعلقــة بالفســاد أو االخطــاء الكبيــرة .ثــم هنــاك وثائــق ومســتندات تكــون مخفيــة
ـادرا جـ ً
فــي دوائــر حكوميــة أو خاصــة ونـ ً
ـدا مــا يفــرج الموظفــون البســطاء أو المحنّ كــون عنهــا ،بــل
ان بعــض القوانيــن والقــرارات الملتبســة داخــل هــذه الدوائــر قــد تمنــع تســريبها أو االفصــاح
عنهــا.
لذلــك ال بــد لالعالمــي مــن طــول االنــاة والتــذرع بالصبــر واســتعمال الحنكــة والــذكاء وحســن
الــكالم.
عامل الوقت:
مــن طبائــع العمــل االعالمــي االســراع فــي تســليم المــادة لتــرى طريقهــا الــى النشــر بســرعة.
ومــن طبائــع التحقيــق االســتقصائي انــه ليــس سـ ّـيد الوقــت الــذي يســير فيــه تحقيقــه .فالبيئــة
البشــرية والمكانيــة والنفســية التــي يعيــش فيهــا الصحافــي معاديــة ،عمومـ ًـا ،وربمــا متحفظــة
لذلــك تحتــاج الــى كثيــر مــن الوقــت القتنــاص مــا هــو مطلــوب فــي الوقــت الــذي يســنح ويفــرض
نفســه.

المهارات االعالمية واخالقيات صحافة حقوق الطفل

13

خطر التالعب بالصحافي:
قــد تعمــد بعــض المراجــع او مصــادر االنبــاء الــى اســتخدام االعالمــي لغاياتهــا الخاصــة مــن خــال
تســريب بعــض االخبــار .هــذه االخبــار قــد تكــون صحيحيــة لكــن الغايــة مــن تســريبها ليــس خدمــة
قضيــة عامــة لكنهــا تخــدم غايــات المصــادر بتســريبها .هنــا علــى الصحافــي ان يســتخدم حدســه
وثقافتــه كــي ال يكــون اداة فــي ايــدي مصــادر االخبار.كمــا مــن الضــرورة ان يتاكــد الصحافــي مــن
صحــة المعلومــات التــي بحصــل عليهــا او التــي يمكــن لبعــض المصــادر ان تمررهــا لــه .فقــد
يكــون مــن مصلحــة هــؤالء تســريب اخبــار كاذبــة لغايــات محــددة ضــد آخريــن او لتضليــل التحقيــق.
سالح المعرفة والمبادىء العظمى:
يلــزم العمــل االعالمــي صاحبــه بالســير فــي «حقــول مــن االلغــام» بســبب مالحقتــه قضايــا
معظــم ابطالهــا مــن الفاســدين والمفســدين والمتالعبيــن بالعقــول واالقــدار .لذلــك ال بــد
مــن التسـ ّـلح بمعرفــة قانونيــة أو باستشــارات قانونيــة مالئمــة قبــل االقــدام علــى أي تصــرف
اســتقصائي أو نشــر للحقائــق.
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المصلحة العامة فوق كل شيء:

•

اذا نظرنــا الــى االعــام كاحــدى اآلليــات المســؤولة فــي المجتمــع الديموقراطــي فــان بعــض
األســئلة تطــرح وتنتظــر اجوبــة دقيقــة .ومــن هــذه االســئلة:
هــل يســتفيد الجمهــور مــن االنتــاج االعالمــي والقصــص االخباريــة؟ ومــا هــي الفوائــد التــي
تقدمهــا الصحافــة االســتقصائية عبــر نشــرها هــذه الموضوعــات؟ وهــل تعفــي الصحافــة مــن
مســؤولياتها االجتماعيــة عنــد كشــفها للمخالفــات؟ ومــا هــي المصالــح المتضــررة مــن النشــر؟
هــل أن الموضــوع المطــروح يتجــاوب مــع المصلحــة العامــة ،أو يتعــرض لمســائل تطــال الحــق
فــي حمايــة الحيــاة الخاصــة لألفــراد بحجــة المصلحــة العامــة؟

•

ان معظــم النقاشــات التــي تــدور حــول اخالقيــات الصحافــة االســتقصائية تتمحــور حــول
المنهجيــة المعتمــدة والطــرق المعتمــدة فــي الحصــول علــى المعلومــات .فالبعــض يعتبــر
ان كل الطــرق جيــدة اذا كان الهــدف منهــا كشــف الفســاد والمخالفــات وبالتالــي خدمــة الشــان
العــام.
ً
عمال شرعيا يستخدمه الصحافي للوصول الى الحقيقة؟
هل يعتبر الكذب
ً
ً
عائقا أمــام الحصول
هــل كل الطــرق مبــررة مهمــا كانــت ظــروف العمــل والصعــاب التي تقــف
علــى المعلومــة؟
هــل يســتطيع الريبورتــر التلفزيونــي اســتخدام كاميــرا خفيــة لدعــم وجهــة نظــره؟ وهــل يمكــن
للصحافــي اســتعمال بطاقــة هويــة مزيفــة للوصــول الــى مراكــز المعلومــات؟

•

البعــض يــرى أن االخالقيــات ليســت محصــورة فــي الطــرق التــي يعتمدهــا الصحافــي.
فالفســاد قــد يطــال ايضـ ًـا الصحافــة االســتقصائية التــي تتمحــور حــول بعــض الســلوكيات
التــي يعتمدهــا البعــض كتقبــل الهدايــا وحــذف واخفــاء بعــض المعلومــات أو دفــع المــال
لبعــض المصــادر للحصــول علــى المعلومــات.

-

-
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•

ان الجــواب غيــر حاســم مــن مســألة االخالقيــات كمــا ان المعاييــر االخالقيــة لمهنــة الصحافــة
رغــم أهميتهــا ال تقــدم الحلــول واالجابــات الواضحــة لبعــض االمــور الناتجــة عــن التطبيقــات.
هــل علــى الصحافــي ان يكشــف كل شــيء توصــل اليــه فــي التحقيــق بمــا فــي ذلــك شــؤون
الحيــاة الخاصــة لالفــراد؟ فالصحافــة الفرنســية تعتبــر الحيــاة الشــخصية ال تعنــي اال اصحابهــا
وهــي ترفــض كشــفها .فــي المقابــل فــان الصحافــة االنكلوسكســونية تنشــر مثــل هــذه
االخبــار انطالقــا مــن مبــدأ ان علــى الشــخصية العامــة ان تكــون ذات حيــاة شــفافة فــي كل
المياديــن.
هــل يســتطيع الصحافــي ان يلجــأ الــى اي اســلوب للوصــول الــى المعلومــة :شــراء وثائــق
ومســتندات ،ابتــزاز ،ســرقة ملفــات ،انتحــال صفــة او تزويــر هويــة؟
هــل يحــق للصحافــي ان يشــوه ســمعة اشــخاص معنييــن بقضيــة مــا خصوصــا اذا كان
وجودهــم فــي القضيــة بالصدفــة كمثــل عالقــة غراميــة لســيدة مــع الشــخصية المعنيــة؟
او صداقــة اشــخاص آخريــن لشــخص متهــم؟ هنــا تدخــل مســؤولية الصحافــي الشــخصية
ويتدخــل ضميــره للتقييــم.

•

فالوســائل التــي يتبعهــا مثــا الصحافــي االلمانــي غونتــر فالــراف هــي موضــوع انتقــاد
شــديد فــي بعــض اوســاط المهنــة .هنــا ايضــا الموضــوع غيــر محســوم وان كان البعــض
إن تخطــي القوانيــن
يؤكــد ان المصلحــة العامــة هــي فــوق كل اعتبــار .لكــن فــي اي حــال ّ
تترتــب عليــه عواقــب قضائيــة ،امــا الخــرق االخالقــي فهــو شــأن الصحافــي مــع مؤسســته
ومــع ضميــره.

-

-
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II

16

االعالم والنزاع
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1

فهم النزاع والعنف:

ما هو العنف؟
ضــد أخــرى)
ســلوك يتّ ســم بالعدوانيــة يســتخدمه شــخص ضــد آخــر (أو مجموعــة
ٌ
العنــف هــو
ّ
ً
ً
ً
كــي يجبــره علــى فعــل مــا يريــده .يشـكّل العنــف ضغطــا جســديا أو معنويــا يســتعمله اإلنســان
بغــرض الســيطرة وتكــون نتيجتــه إلحــاق األذى باآلخريــن .ويعـ ّـرف القانــون العنــف علــى أنــه أي
ـدية أو نفســية أو جنســية لآلخريــن.
فعــل مقصــود أو غيــر مقصــود يسـ ّـبب معانــاة أو أذيــة جسـ ّ
ما هي أنواع العنف؟
ينقســم العنــف إلــى ثالثــة أنــواع :العنــف المباشــر والعنــف الثقافــي والعنــف البنيــوي أو
الهيكلــي.
العنف المباشر:
ـديا أو أضـ ً
تتضمــن عــادة عنفـ ًـا لفظيـ ًـا أو جسـ ً
ـرارا فــي الممتلــكات .مــن
ـة
ـ
مرئي
ـة
ـ
حادث
هــو عبــارة عــن
ّ
الســهل رؤيــة العنــف المباشــر وتحديــد كل عناصــره أي الفعــل أو األفعــال ،القائــم أو القائمــون
بالفعــل والضحايــا .يظهــر العنــف المباشــر بأشــكال مختلفــة ومنهــا:
• العنــف البدنــي :يشــمل التعـ ّـدي علــى األطفــال مــن خــال الضــرب أو الــركل أو الحــرق أو
الخنــق...
يتضمــن أي اتصــال قســري أو حيلــي أو متالعــب مــع طفــل مــن خــال
• العنــف الجنســي:
ّ
ً
ً
ســنا.العنف
تحقــق اإلشــباع الجنســي للشــخص األكبــر
ســنا بغــرض ّ
شــخص أكبــر منــه
الجنســي يشــمل الممارســات ذات الطبيعــة الجنســية (اللمــس أو االحتضــان أو العمــل
الجنسيالمباشــر أو التحـ ّـرش اللفظــي) كمــا تشــمل اســتغالل الطفــل فــي أغــراض الدعــارة أو
اإلجتماعــي.
انتــاج الصــور العاريــة أو اســتغالله ألغــراض جنســية عبــر وســائل االتصــال
ّ
• العنــف اللفظــي :يشــمل التهديــد أو التخويــف أو اإلهانــة أو الســخرية أو توجيــه العبــارات
ً
آثــارا نفســية بالغــة األضــرار.
الجارحــة والتــي تتــرك
العنف الثقافي:
هــو الطريقــة التــي يفكــر فيهــا الفــرد أو المجموعــة ضــد أفــراد أو مجموعــات أخــرى والتــي
ّ
ده.مثــا :خطــاب الكراهيــة والتعصــب بكافــة أشــكاله
تمج
تحــث فيهــا علــى العنــف أو
ً
ّ
(الديني،العنصري،الجنــدري ،)...تمجيدالعنفواعتبــاره مــن القيــم المجتمعيــة( تمجيــد أبطــال
المجتمعــي بطــرق مختلفــة ومنهــا:
الحروب).ينقــل ويكــرس العنــف الثقافــي أو
ّ
ُ
• األعــراف والمعتقــدات والعــادات الســائدة فــي المجتمــع مثــل ختــان اإلنــاث ،الــزواج المبكــر
وغيرهــا مــن التصرفــات التــي تكــون بســبب معتقــد مجتمعــي.
• التربية المنزلية والمدرسية
• اإلعالم والثقافة التي تتضمن الخطاب التحريضي ،الصور النمطية واألحكام المسبقة.
العنف البنيوي أو الهيكلي:
هــو شــكل غيــر مباشــر مــن أشــكال العنــف حيــث يتـ ّـم تكريــس الظلــم والالعدالــة والتمييــز مــن
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تكــرس التمييــز بــكل أشــكاله (الجنســي،
مثــا :قوانيــن
خــال القوانيــن والسياســات العامــة
ً
ّ
الطائفــي ،العرقــي ،إلــخ ،).االســتغالل االقتصــادي ،الفقــر ،الفســاد ،غيــاب االنمــاء المتــوازن ،إلخ.
هنــاك ترابــط كبيــر بيــن أنــواع العنــف الثالثــة ألن واحـ ً
ـا:
ـدا يــؤدي إلــى اآلخــر وهكــذا دواليــك .مثـ ً
ـؤدي العنــف الثقافي
ـؤدي إلــى العنــف المباشــر .كذلــك يـ ّ
السياســات العامــة والقوانيــن الجائــرة تـ ّ
إلــى قبــول التقاليــد العنيفــة وتمجيدهــا وبالتالــي تكريســها بالقوانيــن واألنظمــة ممــا ّ
يولــد
بــدوره عنفـ ًـا مباشـ ً
ـرا وهكــذا دواليــك.
ما هو النزاع؟
•
•

•

النــزاع هــو خــاف بيــن طرفيــن أو أكثــر لديهــم تعــارض فــي األهــداف أو أســاليب التعامــل
مــع الوضــع.
ً
يعـ ّـرف النــزاع أيضــا علــى أنــه حالــة مــن االحتــكاك بيــن طرفيــن علــى خلفيــة حالــة مــن عــدم
االرتيــاح الناتــج عــن التعــارض أو عــدم التوافــق بيــن رغبتيــن أو حاجتيــن .وينتــج عــن هــذا
االحتــكاك طاقــة ،تمامـ ًـا كمــا ينتــج عــن احتــكاك أي جســمين ببعضهمــا ،أو حــرارة أو شــرارة أو
نــار.
يحــدث النــزاع عندمــا يــدرك فريقيــن أو أكثــر أن مصالحهــم غيــر متطابقــة ،يعبــرون عــم مواقف
عدائيــة ،أو يحاولــون تاميــن مصالحهــم مــن خــال أفعــال تســيء الــى األفرقــاء اآلخريــن.
يمكــن لهــؤالء األفرقــاء أن يكونــوا أفــرادا ،مجموعــات صغيــرة أو كبيــرة ،أو دوال.

هل النزاع سلبي أم إيجابي؟
•
•
•
-

رمزيــن :الرمــز األول يعنــي المجازفــة أو الخطــر واآلخــر
لكلمــة نــزاع فــي اللغــة الصينيــة
ْ
يعنــي الفرصة.يمكــن أن يفهــم النــزاع بنفــس الطريقــة علــى أنــه مجازفــة وفرصــة .لذلــك،
ً
ً
إيجابيــا ومــا يحــدث الفــرق هــو طريقــة التعاطــي معــه.
ســلبيا أو
بحــد ذاتــه ليــس
النــزاع
ّ
ً
وتغيرنــا.
ـا
ـ
ن
نمو
ـة
ـ
عملي
ـي
ـ
ف
ـاهم
ـ
يس
ـا
ـ
م
ـا
ـ
غالب
ـاة
ـ
الحي
ـن
ـ
م
ـزء
ـ
ج
ـو
ـ
وه
ـي
ـ
طبيع
ـر
ـ
أم
ـو
ـ
ه
النــزاع
ّ
ّ
ٌ
يكــون فرصــة لبنــاء وتعميــق العالقــات ويســاعد األفرقــاء علــى تقييم قوة بعضهــم البعض.
التوصــل الــى ســام عــادل.
يســاهم فــي تكريــس الحقــوق والعدالــة فــي المجتمعــات ويتيــح
ّ
هذه الطاقة التي تنتج عن النزاع يمكن أن تكون سلبية و تشير إلى الخطر عندما:
جالد.
ضحية
الجالد
يدخل األطراف في دوامة العنف حيث يصبح
والضحية ّ
ّ
ّ
ّ
يتفاقم النزاع ويعمق مشاعر الحقد والرغبة في اإلنتقام عند األفراد والمجموعات.
يســتهلك النــزاع طاقــات كبيــرة فــي المجتمــع وذلــك علــى حســاب مســائل أساســية أخــرى
مثــل التنميــة والســام.
مدمرة على كافة المستويات مثل الحروب األهلية.
تكون نتائج النزاع وتكلفته
ّ

ما هي الخطوات األساسية للتعاطي مع النزاع؟
•
•

االعتــراف بالنــزاع :علــى أطــراف النــزاع وكمرحلــة أولــى فــي مســيرة الحــل ،اإلقــرار بوجــود
نــزاع يجــب التعامــل معــه
تحليــل النــزاع :أي تحليــل األطــراف (المباشــرة وغيــر المباشــرة) ،األســباب (المباشــرة وغيــر
المباشــرة) ،المصالــح ،احتمــاالت التصعيــد أو التهدئــة ،ومســار تطــور النــزاع.

المهارات االعالمية واخالقيات صحافة حقوق الطفل
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•

تحويــل النــزاع :ليــس الهــدف هــو وقــف النــزاع ألن ذلــك يمكــن أن يــؤدي إلى قطــع العالقات
ـا ،بــل الهــدف هــو إعــادة نســج
بيــن األطــراف المتنازعــة تمامـ ًـا كمــا يحصــل فــي الطــاق مثـ ً
العالقــة بيــن األطــراف عبــر تحويــل النــزاع مــن طاقــة ســلبية إلــى طاقــة إيجابيــة.

ما أسباب النزاعات؟
ً
أحيانا ومنها:
تنبع النزاعات من عدة أسباب يصعب تحديدها
• اختــاف فــي وجهــات النظــر نتيجــة الختــاف فــي األهــداف وأســلوب التفكيــر والمبــادئ
والقيــم والمعتقــدات ودرجــة الوعــي واالســتعداد والتوقعــات والموقــع االجتماعــي والخبــرة
وغيرهــا.
• إجبار الشخص على القيام بأمر ما يرفض القيام به.
• اختالف في مواقع السلطة وجود أدوار غير واضحة وسلطات غير محددة.
• تضــارب الغايــات وتضــارب المصالــح بيــن األشــخاص و/أو المجموعــات بحيــث إن تحقيــق
أهــداف األول تمنــع الثانــي مــن تحقيــق أهدافــه.
• وجود صعوبة في التواصل بين األشخاص.
• نقص في التنسيق وتوحيد الجهود في مهمات محددة.
• فهم مختلف للقوانين والقواعد ضمن العائلة أو المجموعة أو مكان العمل.
• وجــود نزاعــات ســابقة لــم يتــم حلهــا ممــا يــؤدي إلــى القلــق واإلجهــاد ويعــزز مــن إمكانيــة
وقــوة نشــوء نزاعــات أخــرى.
ما هو السالم؟
•
•

•
•
•
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الســام هــو موقــف وحالــة ذهنيــة ،وهــي الحالــة التــي يشــعر فيهــا األفــراد والجماعــات
ســواء فــي عالقتهــم مــع اآلخريــن أو فــي الفــرص التــي لديهــم لتغييــر تلــك
باالرتيــاح
ٌ
العالقــات.
الســام هــو مســار ،وهــو القيمــة التــي يجــب أن تتحقــق فــي ظــل ظــروف مــن العدالــة
والمســاواة واحتــرام حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة .والســام هــو أيضــا عمليــة صنــع
القــرار ،حيــث يتخــذ النــاس القــرارات مــع معرفــة كافيــة لكافــة الخيــارات ،ودون إكــراه مــن أي
قــوى خارجيــة.
ميز بين مستويين للسالم:
«يوهان غالتنغ» ّ
السالم السلبي :غياب الحرب او العنف الجسدي المباشر.
الســام االيجابــي :باالضافــة الــى غيــاب الحــرب ،زيــادة العدالــة االجتماعيــة وانتشــار ثقافــة
الســام فــي التعاطــي بيــن البشــر علــى كافــة المســتويات(.أي غيــاب العنــف الثقافــي
ي).
والبنيــو ّ
الســام ليــس وســيلة لالســتقرار (بمعنــى الجمــود) وعــدم التغييــر الجــذري ،ولكنــه غايــة ال
ـرطا
تتحقــق إال بتوافــر شــروط
معينــة ،وبخاصــة العدالــة والحريــة .فالســام نتيجـ ٌـة وليــس شـ ً
ّ
ـبقا.
مسـ ً
مفهــوم الســام ال يتحــدد وفــق مفهــوم تيــار واحــد (فكــري أو سياســي) ،أو وفــق مرجعيـ ٍـة
واحــدةٍ  .وهــو ال يعنــي التغييــر فــي العقــول والقلــوب فقــط ،بــل التغييــر فــي البنــى
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة.

ما عالقة التنمية ببناء السالم؟
•
•
•
-

إن عمليــة بنــاء الســام تعنــي العمــل علــى تحديــد ودعــم الهيــاكل التــي مــن شــأنها تعزيــز
وتدعيــم الســلم لتجنــب العــودة إلــى حالــة النــزاع .وهــي تنطــوي علــى جهــود عـــدة أطـــراف
ـوات أســفرت عــن التوصــل إلنهــاء النــزاع.
بغــرض الحفــاظ علــى مــا تــم إنجــازه مــن خطـ ٍ
لمرحلة جديدةٍ من شأنها ضمان ديمومة السلم تتضمن:
ٍ
التأسيس
تغيير في عناصر البيئة التي شهدت النزاع (تفكيك بنية العنف وثقافته)
تعزيــز القــدرات علــى مســتوى مؤسســات الدولــة مـــن أجــل إدارة نتائــج النــزاع ولوضــع أســس
التنميــة المســتدامة
خلق ثقافة تُ تيح مشاركة المجتمع المـدني للوصول إلى حلول سلمية للنزاعات
من أبرز مبادىء عملية بناء السالم:
الشمولية:الســام الدائــم يأتــي مــن معالجــة مصــادر النــزاع المتعــددة علــى مســتويات
ً
نطاقــا بغيــة التغييــر
المجتمــع المتعــددة.إدراج أفعالنــا ضمــن رؤيــة أوســع
ً
تعزيــز تكافــل العالقات:عمليــة بنــاء الســام تجمــع أفـ ً
وأدوارا ونشــاطات مترابطــة .تبنــي
ـرادا
العالقــات الضروريــة لمتابعــة التغييــرات المرغوبــة والمحافظــة عليهــا
اإلســتدامة:بناء الســام هــو ســعي طويــل األمد.مــن المهــم التفكيــر بمــا يولــد القــدرة
الدائمــة علــى الــرد علــى حلقــات النــزاع واألزمــات المتكــررة وتحويلهــا
بعــد إســتراتيجي:تصميم و تقييــم نشــاطات علــى أســاس أهــداف عامــة طويلــة األمــد
(رؤيــة التغييــر المرغــوب بــه) وأهــداف خاصــة مرتبطــة بالحاجــات اآلنيــة
بنــاء بنــى تحتيــة مــن أجــل الســام :توفيــر الدعــم األساســي لتحقيــق مســار الســام:
مســاحات إجتماعيــة (أفراد/عالقــات) وآليــات لوجيســتية ومؤسســات ضروريــة مختلفــة ...
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األنواع المختلفة لإلعالم:

االعالم المروج للسالم

االعالم المحايد

االعالم ذو االرضية المشتركة

•
•
•
•
•

االعالم المروج للكراهية
االعالم المتحيز

يــروج للســام ونبــذ العنــف .يركّــز علــى األضــرار
االعــام المــروج للســام :كل مضمونــه
ّ
التــي تخلفهــا الحــروب والنزاعــات.
االعــام ذو االرضيــة المشــتركة :محايــد فــي نقــل الوقائــع /نفــس مقــدار الوقــت المكــرس
الظهــار التباينــات الموجــودة بيــن االحــزاب والقواســم المشــتركة بينهمــا -تركيــز قــوي علــى
جــذور واســباب النــزاع والحلــول الطويلــة االمــد الممكنــة.
االعالم المحايد :نقل وقائع الحوادث كما حصلت تماما – نموذج مهني.
االعــام المتحيــز :االعــام الــذي يســتعمل كناطــق باســم احــد االحــزاب للدفــاع عــن موقفــه
واجندتــه.
االعــام المــروج للكراهيــة :االعــام الــذي ُيســتعمل لزيادة اإلنقســام والكراهيــة في المجتمع
ولتحريــض مجموعــة مــا إلحتقــار وكــره مجموعــة أخــرى .مثــا إذاعــة  RTLMفــي روانــدا.
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٣

اإلعالم المتحسس للنزاع:
والمهنية
األخالقية
القواعد
ّ
ّ

الحريــة والعدالــة ،والســعي إلــى نشــر
أخالقيــة فــي تعزيــز
مســؤولية
إن لوســائل االعــام
ّ
ّ
ّ
تحولــت بعــض وســائل اإلعــام إلــى أبــواق
ـات،
ـ
النزاع
ـم
ـ
فيخض
ـام.ولكن
ـ
الس
ثقافةالتســامح و
ّ
ً
األساســية للحــروب
العــدة
اواحــدا فيالنزاع،وصــوال إلــى ان تكــون مــن
طرف
ً
فجــة ،تدعــم
ّ
ّ
دعايــة ّ
الكراهيــة والعنــف...
والتحريــض علــى
ّ
ـخصي
جدية تبدأ في تنمية الشــعور الشـ
اإلعالمية مآزق
في النزاعات ،تواجه الممارســة
ّ
أخالقية ّ
ّ
ّ
األخالقية ،ومنها ما يلي:
ـوال إلــى تبنّ ــي بعــض قواعد الســلوك والواجبــات
بالمسـ
ـؤولية وصـ ً
ّ
ّ
المسؤولية:
ّ
األخالقيات والمبادئ
الجدية لمجموعة مــن
التعامــل البنّ ــاء مــع النزاعــات ،ليس أكثر من الممارســة
ّ
ّ
ـي مســؤول أمــام المجتمــع الــذي
التــي تســتند إلــى الكفــاءة
المهنيــة وإلتــزام الحقيقــة .اإلعالمـ ّ
ّ
أخالقيــة لتفــادي التشــهير ،الكــذب،
ـؤولية
يتوجــه إليــه ...هــو يخــدم الفضــاء العــام ،ولديــه مسـ
ّ
ّ
ّ
الرشــوة وتحريــض الــرأي العــام و غيرهــا...
التوازن واإلنصاف:
ـادة متوازنــة تســمح لكافــة أطــراف النــزاع التعبيــر عــن آرائهــم
الجيــد يســعى الــى انتــاج مـ ّ
اإلعــام ّ
فــي جــو مــن الصراحــة والحــوار .يترجــم التعامــل بإنصــاف مــن خــال عــدم اإلكتفــاء فــي نقــل أخبــار
ـرد
جهــة سياسـ ّـية واحــدة ،والتعتيــم علــى أخــرى
وكيفيــة جمــع المعلومــات وتقديمهــا والســماح للـ ّ
ّ
اإليجابيــة عنــد الطــرف اآلخــر.
علــى اإلتهامــات وفــي اإلضــاءة علــى النقــاط
ّ
منهجيات تحليل النزاعات:
اإلستناد الى
ّ
منهجيــات تحليــل النزاعــات ومنهــا
ـي تطبيــق
ّ
إن التعامــل البنّ ــاء مــع النزاعــات يحتّ ــم علــى اإلعالمـ ّ
ـوال إلــى جــذوره .وعليــه إبــراز األبعــاد المتعـ ّـددة للنزاعــات
تحليــل األســباب األساسـ ّـية للنــزاع وصـ ً
والتمــاس القواســم المشــتركة وكذلــك نقــاط االختــاف بيــن المتنازعيــن والبحــث عــن أصــوات
ـلمية.
وأفــكار جديــدة عــن النــزاع واستكشــاف البدائــل والحلــول السـ ّ
البعد عن الدعاية والتحريض:
الضيقــة وخصوصــا» مــن
اإلعالمييــن مــن قبــل أصحــاب المصالــح
التنبــه الــى مخاطــر إســتغالل
ّ
ّ
يتحولــوا إلــى أدوات للدعايــة للتأثيــر علــى الــرأي العــام.
أصحــاب النفــوذ السياســي ومــن أن ال
ّ
اإلعالمييــن وحمايتهــم مــن
ـتقاللية
أهميــة القوانيــن التــي تدعــم المحافظــة علــى إسـ
مــن هنــا
ّ
ّ
ّ
كافــة التّ دخــات.
ّ
كيفية التعامل مع العنف:
ّ
التســبب فــي الخــوف وإذكاء العنــف.
هدامــا فــي المجتمععبــر
ّ
يمكــن أن يلعــب اإلعــام دورا ّ
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ـي أن يمــارس العنايــة بالنســبة لعــرض صــور العنــف و الجرائــم.
لهــذه األســباب ،علــى اإلعالمـ ّ
فمثــا» إذا إنفجــرت عبــوة فــي أحــد الســيارات ،ال ينبغــي أن ننقــل فقــط مــا حــدث و تكــرار مــا قاله
الزعمــاء حولــه .يجــب أن نشــرح كيــف ّأثــرت علــى حيــاة المواطنيــن و نســتطلع آراءهــم حــول النــزاع.
الوضع في السياق:
الدقــة ال تعنــي فقــط نشــر الحقائــق ،بــل أيضــا» وضعهــا فــي الســياق الســليم ،وهــذا أساســي
ّ
ـي البعــد عــن التشــويه والتضخيــم وســوء العرض
عنــد التعامــل مــع النزاعــات .لذلــك علــى اإلعالمـ ّ
ـواد مــا والتلخيــص غيــر البــريء....
وحــذف مـ ّ
الفصل بين الرأي والوقائع:
اإلعالميــة التمييــز بشــكل واضــح بيــن الوقائــع و اآلراء.عندمــا تكــون
المهنيــة
مــن أبــرز قواعــد
ّ
ّ
اإلدعــاءات ،اإلشــاعات ،و
اآلراء،
علــى
تعتمــد
و
الحقائــق
علــى
مبنيــة
غيــر
ــة
اإلعالمي
المــادة
ّ
ّ
ّ
يتــم توضيــح هــذا بشــكل غيــر ملتبــس.
اإلفتراضــات ،يجــب أن
ّ
الخصوصية:
إحترام
ّ
ّ
خاصــة إحتــرام حق
المتعلقــة بالحيــاة الشـ
الدقــة و الحــذر عنــد التعامــل مــع القضايــا
ّ
مراعــاة
ـخصية و ّ
ّ
تدخــات غيــر الزمــة أو الئقــة و اإلمتنــاع مثــا» عن
ي ّ
بالخصوصية.مــن هنــا
النــاس
أهميــة تجنّ ــب أ ّ
ّ
ّ
تعرضــوا
تصويــر أو نشــر
تعرضــوا لإلغتصــاب او صــور األطفــال الذيــن ّ
هويــة األشــخاص الذيــن ّ
ّ
للعنف .
عدم التمييز والتعميم:
عقليــة
ـدية أو
ّ
تجنّ ــب اإلشــارة بتمييــز إلــى ديــن ،أو عــرق أو لــون أو اتّ جــاه جنســي أو أي إعاقــة جسـ ّ
نمطيــة حــول اإلختــاف كمثــل الثقافــة أو الديــن ،ألن
ي شــخص .مــن المهــم إزالــة ّأيــة صــورة
ّ
أل ّ
يتصرفــون
الســلبية تعطــي فكــرة أن كل الذيــن ينتمــون إلــى الطــرف اآلخــر
النمطيــة
الصــور
ّ
ّ
ّ
يتغيــروا ،وهــذا يخلــق تناحــرا ويزيــد مــن حـ ّـدة النــزاع.
بالطريقــة نفســها ولــن
ّ
الدقة في استعمال اللغة والمصطلحات:
ّ
الهجوميــة،
بدقــة فــي خــال التعامــل مــع النــزاع  .مثــا» تجنّ ــب اللغــة
مــن المهــم إختيــار الكلمــات ّ
ّ
التكفيــر وتجنّ ــب الكلمــات التــي تثيــر الحساسـ ّـية كمثــل اإلبــادة الجماعيــة ،أو النعــت باإلرهــاب...
وأيضــا نــداء النــاس كمــا ينــادون هــم أنفســهم.
ً
الدقة في إستعمال المصادر:
ّ
األخالقيــة فــي حمايــة مصادرهــم (العديــد مــن األشــخاص لــن
المســؤولية
لــدى الصحافييــن
ّ
ّ
ـرية بحجــة
يعطوهــم ّأيــة معلومــات إذا خافــوا أن يكشــف عــن أســمائهم) .يتــم أحيانــا خــرق السـ ّ
القانونيــة ولكــن غالبــا مــا يتبــع ذلــك تداعيــات خطيــرة علــى الصحافــي أو المصــدر المعنــي.
األطــر
ّ
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24

االعالم
وقضايا االطفال
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1

ما هي الحقوق المنطوية
تحت اتفاقية حقوق الطفل؟

•

اعتمــدت اتفاقيــة حقــوق الطفــل مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي  20تشــرين
األول/نوفمبــر .1989حيــث تحــدد الحقــوق المشــتركة لجميــع األطفــال ،أيــا كانــت جنســياتهم أو
خلفياتهــم الثقافيــة اواالجتماعيــة اواالقتصاديــة أو السياســية.

•

تــم انشــاء هــذه االتفاقيــه بهــدف حمايــة االطفــال (كل شــخص تحــت عمــر  18ســنة) مــن جميع
انــواع االســاءات التــي قــد يتعرضــون لهــا ويتلخــص ذلــك فــي هــذه االربــع المبــادئ الرئيســيه
التالية:
يجــب أن تكــون مصلحــة الطفــل الفضلــى هــي االعتبــار األول فــي جميــع اإلجــراءات التــي
تتعلــق بالطفــل.
عــدم التمييــز :جميــع الحقــوق المتفــق عليهــا فــي الميثــاق يجــب أن تكــون مطبقــة ومتوافــرة
لجميــع األطفــال بــدون أي تمييــز مــن أي نــوع.
الحق في الحياة ،البقاء والنمو :كل طفل لديه الحق في الحياة والبقاء والنمو والتطور.
احتــرام وجهــات نظــر الطفــل :يجــب أن يتــم أخــذ أفــكار وآراء األطفــال بعيــن االعتبارفــي جميــع
األمــور التــي توثــر عليهــم.

•
-

يمكن تصنيف اتفاقية حقوق الطفل ضمن أربع فئات:
حــق الحيــاة :االعتــراف بحــق الطفــل فــي الحيــاة واالحتياجــات األساســية لوجــوده ،يتضمــن
ذلــك التغذيــة ،المــأوى ،الرعايــة الصحيــة ،ومســتوى معيشــي الئــق
حــق التطــور :تحديــد احتياجــات الطفــل التــي تســاعده فــي الوصــول المكاناتــه الكاملــة .علــى
ســبيل المثــال :التعليــم ،الترفيــه ،النشــاطات الثقافيــة ،ســهولة الوصــول للمعلومــات ،حريــة
التعبيــر ،الضميــر والديــن
حــق الحمايــة :حمايــة الطفــل مــن كل أنــواع االســتغالل واإلهمــال ،يتضمــن ذلــك الحمايــة
الخاصــة لألطفــال الالجئيــن ،ضمانــات لألطفــال العامليــن ،الحمايــة وإعــادة تأهيــل األطفــال
الذيــن عانــوا مــن ســوء المعاملــة أو االســتغالل
فعــال فــي مجتمعاتهــم ،هــذه
دور
ـة
ـ
بممارس
حــق المشــاركة :جميــع األطفــال لديهــم الحــق
ّ
الحقــوق تتضمــن حريــة التعبيــر والمشــاركة فــي األمــور التــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى
حياتهــم .ومــع تطــور مهاراتهــم ،يجــب أن يحظــى األطفــال بفــرص متناميــة للمشــاركة فــي
ً
اســتعدادا لمرحلــة البلــوغ المســؤول.
مجتمعاتهــم وذلــك

-

-

2
•
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ما هي االتفاقيات الدولية
الرئيسية بشأن حقوق الطفل؟

اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي اعتمــدت مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي 20
تشــرين األول  /نوفمبــر 1989

•

البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــراك األطفــال فــي النزاعــات
المســلحة :هــذا البروتوكــول االضافــي التفاقيــة حقــوق الطفــل يلــزم الــدول التــي صادقــت
عليــه بعــدم اشــراك االطفــال دون ســن الثامنــة عشــر فــي القتــال وانــه يحظر التجنيد القســري
لالطفــال تحــت ســن الثامنــه عشــر فــي الجيــوش.

•

البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع وبغــاء األطفــال والمــواد اإلباحية
عنهــم :هــذا البروتوكــول اإلضافــي التفاقيــة حقــوق الطفــل يهــدف الــى مكافحــة بيــع وبغــاء
األطفــال والمــواد اإلباحيــة التــي تســتخدمهم.

•

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  182بشــأن أســوأ أشــكال اعمــال األطفــال :اعتمــدت
فــي  17حزيــران  1999تهــدف الــى حظــر أســوأ أشــكال اعمــال األطفــال

•

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  :138اعتمــدت فــي  26يونيــو  1973وفيهــا يحــدد الحــد
االدنــى لســن العمــل.

3

المبادىء األخالقية المتبعة في اعداد
التقارير االعالمية حول االطفال:

•

ينبغي احترام كرامة جميع األطفال في جميع الظروف.

•

لــدى مقابلــة األطفــال أو إعــداد التقاريــر عنهــم ،ينبغــي إيــاء اهتمــام خــاص بحــق جميــع
والســرية ،وفــي االســتماع إلــى آرائهــم ،وفــي
األطفــال فــي الخصوصيــة الشــخصية
ِّ
تمســهم وفــي توفير الحمايــة لهم مــن األذى والعقاب،
المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات التــي
ّ
بمــا فــي ذلــك حمايتهــم مــن احتماليــة أو إمكانيــة تعرضهــم لــأذى والعقــاب.

•

ينبغــي حمايــة المصالــح الفضلــى لجميــع األطفــال وإعطاؤهــا األوليــة علــى أي اعتبــار آخــر،
بمــا فيهــا اعتبــارات كســب الدعــم والتأييــد لقضايــا األطفــال وتعزيــز حقوقهــم.

•

عنــد محاولــة تقريــر المصالــح الفضلــى للطفــل ،ينبغــي إعطــاء حــق الطفــل فــي َأخــذ وجهــات
نظــره بعيــن االعتبــار ،مــا يســتحقه مــن االهتمــام الواجــب وفقـ ًـا لعمــره ومســتوى نضجــه.

•

ينبغــي استشــارة أقــرب األشــخاص لوضــع الطفــل وأفضلهــم قــدرة علــى تقييــم ذلــك
الوضــع ،حــول مــا يترتــب علــى التقريــر الصحفــي مــن تبعــات سياســية واجتماعيــة وثقافيــة.

•

عــرض الطفــل
امتنــع عــن نشــر أي قصــة إخباريــة (أو خبــر إعالمــي) أو صــورة يمكــن أن تُ ّ
أو أشــقاءه أو أقرانــه للخطــر حتــى عندمــا يتــم تغييــر هويــة الطفــل أو طمســها أو عــدم
اســتخدامها.

المهارات االعالمية واخالقيات صحافة حقوق الطفل

27

4

إرشادات عقد المقابالت مع األطفال:

•

ال تُ لحــق األذى بــأي طفــل ،وتجنَّ ــب طــرح األســئلة أو إبــداء التوجهــات أو المالحظــات المبنيــة
علــى االجتهــاد والتقديــر أو غيــر المراعيــة لحساســية القيــم الثقافيــة ،أو التــي تضــع الطفــل
عرضــه لإلهانــة ،أو التــي تبعــث مــن جديــد فــي نفــس الطفــل األلــم
فــي موضــع الخطــر أو تُ ّ
والحــزن الناجــم عــن أحــداث مؤلمــة.

•

تميــز فــي اختيــار األطفــال للمقابلــة بســبب جنســهم أو عرقهــم أو عمرهــم أو دينهــم أو
ال ِّ
وضعهــم أو خلفيتهــم التعليميــة أو قدراتهــم البدنيــة.

•

ً
جــزءا مــن
امتنــع عــن طلــب العــروض التمثيليــة :روايــة قصــة أو القيــام بعمــل ال يشــكّل
تاريخهــم.

•

أن الطفــل أو الوصــي يعــرف أنهمــا يتحدثــان مــع مراســل إعالمــي ،واشــرح لهمــا
اضمــن َّ
الغــرض مــن المقابلــة واالســتعمال المنتظــر لهــا.

•

اطلــب اإلذن مــن الطفــل والوصــي عليــه مــن أجــل إجــراء جميــع المقابــات والتصويــر علــى
شــريط الفيديــو والتقــاط الصــور التوثيقيــة عندمــا يكــون ذلــك ممكنـ ًـا .ويجــب أن يكــون هــذا
اإلذن مكتوبـ ًـا كلمــا كان ذلــك ممكنـ ًـا ومناسـ ً
يتعيــن أن يتــم الحصــول علــى اإلذن فــي
ـبا .كمــا ّ
الظــروف التــي تضمــن عــدم خضــوع الطفــل والوصــي عليــه لإلكــراه بأيــة طريقــة كانــت ،وأن
يفهمــا أنهمــا جــزء مــن قصــة إخباريــة (أو تقريــر إعالمــي) ُ يمكــن أن تُ نشــر علــى الصعيديــن
المحلــي والعالمــي .وال يتــم ضمــان ذلــك فــي العــادة إال إذا تــم الحصــول علــى اإلذن بلغــة
الطفــل نفســه ،وإذا تــم اتخــاذ القــرار بمنــح اإلذن بالتشــاور مــع شــخص راشــد يثــق بــه الطفــل.

•

اعمــل علــى إيــاء االهتمــام بمــكان وطريقــة عقــد المقابلــة مــع الطفــل ،وعلــى حصــر عــدد
المصوريــن واألشــخاص الــذي ُيجــرون المقابلــة معــه .حــاول أن تتأكــد مــن شــعور األطفــال
ِّ
الذيــن تجــري المقابلــة معهــم باالرتيــاح ،ومــن أنهــم قــادرون علــى روايــة قصصهــم دون
ضغــط خارجــي ،بمــا فــي ذلــك الضغــط مــن جانــب الشــخص الــذي ُيجــري المقابلــة .وفــي
المقابــات التــي يتــم تصويرهــا علــى أفــام أو أشــرطة فيديــو أو بثهــا إذاعيـ ًـا ،انظــر فــي
المضمــون الــذي يمكــن أن تحتــوي عليــه الخلفيــة المرئيــة أو المســموعة للطفــل وحياتــه
ً
ذكــرا كان أم أنثــى .واعمــل علــى ضمــان عــدم احتمــال تعــرض الطفــل للخطــر أو
وقصتــه،
التأثيــر عليــه بصــورة ســلبية عــن طريــق عــرض صــورة بيتــه ومجتمعــه المحلــي وأماكــن وجــوده
وإقامتــه بشــكل عــام.
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5

إرشادات عقد التقارير اإلعالمية عن األطفال:

•

ال تعمــل علــى إضافــة المزيــد مــن الوصــم االجتماعــي ألي طفــل :تجنّ ــب تصنيــف األطفــال
عرضهــم للعقــاب ،بمــا فــي ذلــك إلحــاق األذى البدني أو
إلــى فئــات أو توصيفهــم بأوصــاف تُ ّ
تعرضهــم لإلســاءة مــدى الحيــاة ،أو التمييــز ضدهــم أو رفضهــم مــن قبــل
النفســي بهــم ،أو ّ
مجتمعاتهــم المحليــة.

•

ً
دائما على توفير سياق دقيق لقصة الطفل أو صورته.
اعمل

•

اعمــل دائمـ ًـا علــى تغييــر اســم الطفــل وطمــس هويتــه المرئيــة (صورتــه) فــي الحــاالت التــي
يتــم فيهــا تعريــف الطفــل بصفتــه:
ضحية لإلساءة الجنسية أو االستغالل الجنسي.
ً
مرتكبا إلساءة بدنية أو جنسية.
ً
ً
مصابــا بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية ،أو يعيــش مصابــا بمــرض اإليدز(متالزمــة نقــص
المناعــة البشــرية المكتســب) ،أو توفــي بســبب اإليــدز ،مــا لــم ُيعــط الطفــل أو أحــد والديــه
وصيــه موافقــة خطيــة كاملــة مبنيــة علــى المعلومــات.
أو
ِّ
ً
ً
مدانا بارتكاب جريمة.
هما أو
متَّ

•

عــرض الطفــل لخطــر إلحــاق األذى بــه َأو عقابــهَ ،أو إلمكانيــة
فــي بعــض الظــروف التــي تُ ّ
غيــر اســم الطفــل أو اطمــس هويتــه المرئيــة (صورتــه) فــي الحــاالت
وقــوع مثــل هــذا الخطــرّ ،
التــي يتــم فيهــا تعريــف الطفــل بصفتــه :
ً
سابقا.
مقاتال في الوقت الحاضر أو
طفال
ً
ً
مشر ً
ً
ً
دا داخل وطنه.
الجئا أو
طالبا للجوء السياسي ،أو
ّ

•

فــي بعــض الحــاالت يعمــل اســتعمال هويــة الطفــل :اســمه َأو صورتــه التــي يمكــن التعــرف
عليهــا أو كليهمــا ،علــى تحقيــق مصالــح الطفــل الفضلــى .بيــد َأنــه يتــع ّ يــن االســتمرار فــي
توفيــر الحمايــة للطفــل مــن َ
األذى ومســاندته للتخلــص مــن َأي وصــم اجتماعــي أو عقــاب
عندمــا يتــم اإلفصــاح عــن هويتــه .ومــن بعــض األمثلــة علــى هــذه الحــاالت الخاصــة ،نــورد مــا
يلــي:
ً
عندمــا يبــدأ طفــل االتصــاالت مــع مراســل إعالمــي ،راغبــا فــي ممارســة حقــه فــي حريــة
التعبيــر أو فــي إســماع رأيــه لآلخريــن.
ً
جــزءا مــن برنامــج مســتدام للعمــل الســلمي النشــط أو الحشــد
عندمــا يكــون الطفــل
ً
ممارســا هــذا الــدور.
االجتماعــي ،ويريــد أن يتــم التعريــف بهويتــه
عندمــا يكــون الطفــل مشـ ً
ـاركا فــي برنامــج نفســي اجتماعــي ويزعــم أن اســمه وهويتــه جــزء
مــن تنميتــه الصحيــة الســليمة.

•

أكّــد علــى دقــة مــا ينبغــي علــى الطفــل قولــه ،مــع أطفــال آخريــن أو مــع شــخص راشــد،
ويفضــل أن يكــون ذلــك مــع كليهمــا.

-

-

-
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•

معرضـ ًـا للخطــر أم ال ،اكتــب تقريــرك عــن الوضــع
عندمــا تكــون فــي شــك ممــا إذا كان الطفــل
ّ
ـدال مــن الكتابــة عــن طفــل بعينــه ،بصــرف النظــر عــن مــدى أهميــة القصــة
العــام لألطفــال بـ ً
اإلخباريــة (أو الخبــر اإلعالمــي).

6

حماية األطفال المعرضين للخطر:
طمس الهوية المرئية

•

توســع اتفاقية حقوق الطفل حق كل طفل في الخصوصية ليشــمل جميع وســائل اإلعالم،
ويجــدر تذكــر هــذه الحقيقــة دائمـ ًـا عنــد إنتــاج التصاويــر ،وهنــاك طــرق كثيرة إلبــداع الصور وفي
الوقــت ذاتــه حمايــة الهوية.وكمــا ذكــر سـ ً
ـابقا إن الفئــات التاليــة لألطفــال المعرضيــن للخطــر
ً
بصريــا :ضحايــا االســتغالل الجنســي ،واألطفــال الحامليــن
أال يتــم تحديــد هوياتهــم
يجــب ّ
لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية المكتســب ،واألطفــال المتهمــون أو المدانــون بارتــكاب
الجرائم،كمــا نوصــي بعــدم تصويــر األطفــال الجنــود الحامليــن لألســلحة أو األطفــال الذيــن
ُيحتمــل تعرضهــم لإلســاءة إذا كُشــفت هوياتهــم ،أ مــا األطفــال الذيــن يرغبــون فــي كشــف
هوياتهــم لينشــروا مــا حــدث لهــم فهــي حــاالت اســتثنائية

•

إلخفــاء هويــة الطفــل يجــب عــدم اســتخدام األشــرطة الســوداء أو تمييــع صــور الوجــوه علــى
الشاشــة لطمــس معالــم الهويــة ،ألن هــذه األســاليب تدمــر جــودة الصــورة وتأثيرهــا علــى
الجمهــور ،ناهيــك عــن إيحائهــا بــأن صاحــب الصــورة مجــرم ،و يمكــن اإلســتعاضة عــن ذلــك
بأحــد التقنيــات الموضحــة فــي الصــور أدنــاه.
يجــب أن ينصــب التركيــز علــى التفاصيــل التــي يمكنهــا حمايــة الهويــات مــع االهتمــام
بمفهــوم الحمايــة
هــذه الصــورة تحمــي هويــة الولــد ،وهــي فــي الوقــت ذاتــه تضعــه فــي البيئــة التــي ينتمــي
إليهــا.
إن حمايــة هويــات األطفــال المعرضيــن للخطــر ،وفــي الوقــت ذاتــه إظهارهــم وهــم يحظــون
بالرعايــة واالهتمــام ،يســاعد علــى ترســيخ حقوقهــم.

-
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تقنيات ومهارات
العمل االعالمي
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1

خريطة تنظيم االفكار:

•

خريطــة تنظيــم االفــكار هــي طريقــة بيانيــة لشــرح األفــكار والمفاهيــم .هي اداة تفكيــر بصرية
تســاعد علــى بنــاء هيكليــة للمعلومــات ،ابتــكار افــكار جديــدة وربطهــا.

•

يمكــن اســتعمال هــذه االداة فــي العمــل الصحافــي لتســليط الضــوء علــى االفــكار المهمــة
للقصــة الصحافيــة ،المصــادر ،اســئلة يمكــن طرحهــا ،وقضايــا يجــب التحقــق منهــا .بعــد جمــع
المعلومــات الالزمــة ،يمكــن اســتعمال هــذه االداة لتحديــد الهــدف ،تحليــل وتنظيــم االدلــة
التــي تــم جمعهــا لكتابــة القصــة.

•

ان افضــل مــا يمكــن تقديمــه للقــراء هــو مســاعدتهم علــى فهــم مــا يجــري مــن احــداث ،ومــا
اهميــة القضايــا المتناولــة .للوصــول لهــذا الهــدف علــى الكاتــب ان يفهــم نفســه ،وخريطــة
تنظيــم االفــكار تســاعد علــى توضيــح االفــكار .يمكــن ان تكــون هــذه االداة فعالــة جـ ً
ـدا ،لكــن ال
تقلقــوا ان لــن تجــد نفعـ ًـا فهنــاك أدوات أخــرى كثيــرة يمكــن اتباعهــا.

الخطوة االولى:
•
•
•
•

نضع فكرة القصة االخبارية في الوسط
االفكار المرتبطة ( عادة  )5في دوائر حول الوسط
االفكار المرتبطة (عادة  )3لكل دائرة
نضع افكار مرتبطة اكثر فاكثر لكل دائرة جديدة

الخطوة الثانية:
فكر بما يلي:
• ماذا يحدث؟ ولمن؟
• وجوه الناس ،التغيير ،النتائج ،صلة االحداث
• مصادر ،مقتطفات من الكالم ،وقائع ،ارقام ومالحظات شخصية
• السياق ،الصورة االوسع لالمور ،ولماذا نهتم؟
الخطوة الثالثة:
اطرح على نفسك االسئلة التالية:
• «هل فهمت بشكل صحيح ما يحدث هنا؟»
• «هل فهمت ما قاله لي المصدر؟»
• «هل ال يزال هناك امر ما مفقود؟»
• «هل ال يزال هناك امر ما يجب ان اتحقق منه؟»
علي ان اتحدث مع مصدر آخر؟»
• « هل
ّ
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الخطوة الرابعة:
تحديد الهدف
• الفكرة االقوى ،ربما اثنان...
• الفكرة االقوى زائد ”لماذا اهتم“ (السياق)
• الفكرة االقوى زائد الصورة االوسع
الخطوة الخامسة:
•
•
•
•

رقم االفكار بحسب قوتها
ّ
رقــم االفــكار عبــر ربطهــا او وصلهــا مــع االفــكار االقــوى (علــى ســبيل المثــال3a 3b, 4a ,2 ,1
ّ
) 4b, 5, 6a 6b 6c
ان الفكرة الواحدة ستقودك منطقيا الى الفكرة الالحقة
اكتب القصة عبر تتبعك لتسلسل األرقام

2

كيف نجمع المعلومات ونوثقها:
مقاربة تفصيلية؟

عمليــا كيــف يكــون االنطــاق الــى العمــل الميدانــي واجــراء التحقيــق الصالــح للنشــر؟ كيــف
يتــم اختيــار موضــوع التحقيــق؟ مــا هــي المراحــل التاليــة؟ مــا هــي تقنيــات العمــل والتســاؤالت
المفضيــة الــى النتائــج فــي كل تلــك المراحــل؟
يمر اجراء التحقيق بمراحل اربع:
• االولى :االعداد المنهجي
• الثانية :التنفيذ الميداني
• الثالثة :التنسيق والهيكلة
• الرابعة :الصياغة التحريرية
المرحلة االولى :اإلعداد المنهجي
اختيار الموضوع:
هــي زاويــة المعالجــة والهــدف مــن التحقيق.هنــاك أمــور عــدة يقتضــي العمــل بهــا فــي شــكل
ـوال الــى تحديــد الموضــوع:
تسلســلي وصـ ً
•
•
•

ـا
مراجعــة االخبــار والمــواد الصحافيــة واالعالميــة لتبيــان الموضــوع الــذي ينتظــر القــراء عمـ ً
ً
ً
ً
ً
وشــفافا تلقــي االضــواء عليــه.
ومعمقــا
موســعا
صحافيــا
ً
مراجعة ما يتهامس به الناس أو يقولونه جهارا وال تضيء عليه وسائل االعالم.
تحسس الموضوعات التي قد تثير تساؤالت عند الرأي العام.
ّ
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بعــد اختيــار الموضــوع العــام ،يكــون االنطــاق مباشــرة الــى اختيــار الزاويــة التــي ســينطلق منهــا
التحقيــق وير ّكــز عليهــا.
تكوين الملف:
يبدأ تكوين الملف من خالل:
• تســمية اشــخاص واماكــن قــد تصلــح اساسـ ًـا للبدايــة واالغــراق فــي التحقيــق ،واعــداد قائمــة
بذلــك.
• تصـ ّـور أولــي للنطــاق المكانــي والزمانــي الــذي ســيجري فيــه التحقيــق االســتقصائي .ثــم
تحديــد أولــي للشــخصيات التــي قــد تنيــر التحقيــق ،وتســجيل العناويــن ووســائل االتصــال
وطــرق الوصــول اليهــا.
• امكانــات التصويــر ،وســائلها المحتملــة ،الجهــات المســاعدة ،والصــور التــي يجــب الحصــول
عليهــا.
• خطة األولويات ومسار التحقيق في الزمان الدقيق المناسب والمكان الدقيق والمناسب.
تكوين فريق العمل:
جمع المعلومات:
هناك  3طرق للحصول على المعلومات:
• المعاينــة الميدانيــة لمــكان الحــدث حيــث يتــم تســجيل المشــاهدات واالنطباعــات بشــكل
كامــل وموضوعــي.
• اجــراء بعــض المقابــات فــي مــكان الحــدث عبــر اســئلة محــددة بطريقــة مباشــرة او باســتخدام
وســائل االتصــال مــع االشــخاص الذيــن لهــم عالقــة مباشــرة بالحــدث ،اضافــة الــى بعــض
الخبــراء واالكاديمييــن المتخصصيــن (تحديــد الئحــة مســبقة باســماء هــؤالء).
• الرجــوع الــى االرشــيف لربــط الحاضــر بالماضــي واقامــة موازنــات ومقارنــات والتوســع فــي
بعــض التفاصيــل الناتجــة عــن المعاينــة الميدانيــة والمقابــات.
المرحلة الثانية :التنفيذ الميداني لجمع المعلومات
هــي مجموعــة مــن الخطــوات واالفــكار والتوجهــات التــي ال تســير فــي ســياق متتابــع بــل تنطبــق
حيــث تتكــون الظــروف المؤاتيــة ،وتنحصــر فــي مســارات ثالثــة :رؤيــة االحــداث بالتفصيــل ،البحــث
الــدؤوب عــن اســباب ونتائــج هــذه االحــداث ووضــع تصــور تفصيلــي لالفعــال التــي يمكنهــا تغييــر
االحداث.
المراقبة آلجال متوسطة وطويلة:
قــد يحتــاج المحقــق الصحافــي الــى ايــام واســابيع او اشــهر او اكثــر ليراقــب عــن بعــد وعــن كثــب
مجريــات الحــوادث المرتبطــة بموضوعــه.
االجابة عن بعض االسئلة مثل:
• عم ابحث؟
• ماذا افعل للوصول الى المعلومة؟
• ما هي الطرق الموصلة الى المعلومة؟
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•
•
•

كيف انتقي الشهود؟ ولماذا هؤالء تحديدا؟
ما هي المعلومة المحددة او الوثيقة التي احتاجها الثبات الوقائع؟
هــل انتظــر نهايــة التحقيــق لنشــره كامــا ام ان نشــر مقــاالت اوليــة قــد تســاعد فــي تعمــق
التحقيــق؟

التعامل مع المقابالت:
حيــة موثقــة منضبطــة متالئمــة مــع حاجــات محـ ّـددة.
ـهادات
ـ
ش
ـى
ـ
ال
ـة
ـ
ماس
التحقيــق فــي حاجــة
ّ
وهــذه الشــهادات تؤمنهــا المقابــات مــع شــخصيات تملــك معلومــات أو بــذور معلومــات وأدلــة
توجــه ،أو تركيــز عناصــر اتهــام ،أو تحديــد نقــاط تبرئــة.
صالحــة لالســتثمار فــي دعــم ّ
قبل اجراء المقابلة:
• ضرورة تسجيل كل مكالمة (اذا امكن).
• اذا لــم ينجــح االتصــال الهاتفــي لطلــب الموافقــة علــى المقابلة ،تســتعمل اســاليب االتصال
ويحتفــظ
االخــرى :الفاكــس ،البريــد االلكترونــي ،المراســلة العاديــة أو بالبريــد المســجلُ ...
بنســخ عنهــا.
• واذا لم تنجح ...يمكن الحضور الى مكان وجود الشخصية وتوثيق الحضور.
• اذا تكررت محاوالت الحصول على موعد ونجحت تبقى الوثائق السابقة لحين الضرورة.
اثناء اجراء المقابلة:
• اشعار الشخصية باالمان والحماية و»العادية» في ما يقوم به.
• المبادرة الهادئة والمرحة الى تقديم النص واعادة شرح الغاية بمجملها ،من الزيارة.
• االصــرار علــى ان مــا يرفــض اآلخــر نســبته الصريحــة اليــه لــن ينســب اليــه ،وان حمايــة المصدر
وعــدم االعــان عنــه مــن المســلمات القانونيــة والمهنيــة.
• التمهيد بأسئلة عامة ومعلومات متوافرة عند العموم.
• التدرج نحو السؤال.
• الوصول الى اسئلة دقيقة وحساسة.
• قــد تثــار حفيظــة المحــاور – اذا اســتعمل الصحافــي االســئلة المعدة المكتوبة وآلة التســجيل،
او آلــة التصويــر .فــا بــأس ،اذا لــم تتحقــق التهدئــة واراحــة البــال – بعــد محــاوالت متكــررة مــن
االســتغناء عــن بعــض مــا يثيــره او عــن كلــه ،واالعتمــاد علــى المبــادرة الشــخصية والذاكــرة
القويــة.
• اذا ووجــه بمعلومــات مناقضــة لمــا يدلــي بــه ،وثــار وغضــب ،فليــس افضــل مــن محاولــة
االلتفاف على االسئلة المباشرة او عدم االستمرار بالمواجهة.
• اذا كان التجــاوب طبيعيـ ًـا ومرنـ ًـا يجــب تســجيل دقيــق لــكل مــا يقــال ،ان علــى آلــة التســجيل او
كتابــة ،او بالوســيلتين معـ ًـا.
• تكــرار الســؤال اذا لــم تُ فهــم االجابــة بوضــوح .وال بــأس مــن اردافــه بأســئلة التفافيــة اخــرى
تزيــل االلتبــاس.
• عدم االيحاء بأن الصحافي امام متهم يجري استجوابه.
• عــدم التعليــق بعبــارات تقويميــة لمــا ينطــق بــه المحــاور .األفضــل ان يتــرك متكلمـ ًـا علــى
ســجيته بحيــث ال يــرد ســؤال آخــر اال بعــد االنتهــاء مــن جوابــه.
تفسر ما يقول .اكتب ما يقول.
• ال
ّ
• ال تُ ظهر انك عالم اكثر منه بتفاصيل كثيرة.
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•
•
•
•
•

يســتتبع الســؤال الــذي يحتــاج الــى «نعــم» ام «ال» بأســئلة توضيحيــة ال ّ
تكلــف فيهــا وال
اســتفزاز.
اذا حصــل الصحافــي علــى مــراده مــن الحــوار او لــم يحصــل فهــو ملــزم بابقــاء صلــة وصــل
وامكانــات متابعــة فــي زمــن الحــق.
ً
يقربــان المتحاوريــن ذهنيــا وســلوكيا وتفتحــان ثغــرة فــي الحــذر
االصغــاء والتفهــم صفتــان ّ
الطبيعــي عنــد اآلخــر.
قبــل انهــاء المقابلــة واالنصــراف قــد يكــون مفيــدا طلــب االذن بإعــادة االتصــال بالشــخص
اآلخــر واســتيضاحه بعــض االمــور العالقــة.
ولمزيــد مــن بنيــان الثقــة يتــرك الصحافــي لمحــاوره عنوانــه الكامــل وارقــام هواتفــه الخاصــة
ومــكان تواجــده فــي عملــه او خــارج عملــه.

التعامل مع المعلومات:
المعلومــة مــادة اوليــة ال نهائيــة .هكــذا يكــون مبــدأ التعامــل معهــا .وهــي ال تصبــح معتمــدة
وصالحــة للنشــر اال بعــد مرورهــا بتصفيــات عــدة.
•
•
•
•

•

التصفيــة االولــى :االعتمــاد علــى ثقافتــك وعالقاتــك العامــة والخاصــة فــي تحديــد نســبة
الصدقيــة فــي مصــدر المعلومــة.
ً
مبدئيا.
التصفية الثانية :تدعيم المعلومة بمصدرين على االقل العتبارها مقبولة
التصفية الثالثة :تدعيم المعلومة بوثائق وأدلة.
خصــك بهــا وال يشــاركك فيهــا
التصفيــة الرابعــة :اذا كانــت المعلومــة واصلــة عبــر مقابلــة ّ
احــد ،فاألفضــل امــا ان تعتمــد علــى المقابلــة المســجلة والمحتفــظ بهــا لحيــن الحاجــة ،او
تطلــب مــن صاحــب المقابلــة – المصــدر ان يرشــدك الــى شــخص آخــر او فريــق آخــر او وثيقــة
او مســتند لــه صلــة بالموضــوع.
التصفيــة الخامســة :اذا كانــت المعلومــة واصلــة اليــك عبــر «تســريب» او «تخصيــص» غيــر
مباشــرة ،ومــن خــال فريــق ثالــث ،فــا بــد مــن الحــذر الشــديد واعتمــاد وســائل الموازنــة
والمقارنــة واالســتماع غيــر المباشــر او المباشــر الــى الفريــق المقصــود بالتســريب
والتخصيــص.

التعامل مع الوقائع والمشاهدات الموصوفة:
المحقــق االحصائــي المعايــن الوقائــع والحــوادث والظواهــر هــو شــاهد قيــم جــدا .لذلــك مطلــوب
منــه بدايــة ،ان يدقــق فــي العموميــات وفــي مــا هــو تفاصيــل بعيــن ثاقبــة وبحواســه االخــرى
االربــع إن اقتضــى االمــر ،فيصــل ويعلــق ويبــدي التســاؤالت والمالحظــات ،ثــم يتجــاوز وصــف
المتوافــر او الممكــن توافــره مــن معلومــات ووقائــع الــى البحــث عــن الجوانــب الخفيــة والمســتترة
والمقنّ عــة والمغيبــة منهــا ،والعمــل علــى متابعــة ادق التفاصيــل واالســتنتاجات والشــكوك
والفرضيــات وصــوال الــى وقائــع وثوابــت جديــدة.
التعامل مع الوثائق:
الوثيقــة او المســتند دليــل ذو اهميــة قصــوى فــي رســم مســارات التحقيق الصحافــي والوصول
الــى مــا هــو ابعــد اي وضــوح التصــورات االولــى لالســتنتاجات الممكنة.
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التعامل مع قواعد البيانات العامة:
تعنــي مــا هــو منشــور وشــائع فــي المســتندات الصــادرة عــن الدوائــر والــوزارات والمصالــح
وغيرهــا.
التعامل مع قواعد البيانات الخاصة:
قد تكون محصورة بقطاعات صغيرة او دوائر محدودة .انها كنز معلومات.
التعامل مع االنترنت
االعتماد على الكومبيوتر في تحليل الوثائق
المرحلة الثالثة :التنسيق والهيكلة
•

هــذه المرحلــة ليســت بالضــرورة ،تاليــة بكاملهــا فــي الزمــان للمرحلــة الثانيــة .اذ هــي
ممكنــة االبتــداء مــن اللحظــة االولــى للحصــول علــى المعلومــات والوثائــق والمســتندات
والمقابــات .لكــن االنتهــاء المبدئــي فــي المرحلــة الثانيــة ،التــي هــي مرحلــة العمــل
المباشــر ،يلــزم المحقــق الصحافــي إعــادة ترتيــب المجمــوع وتنســيقه وصــوال الــى هيكلــة
واضحــة لمشــروع الكتابــة.

•

اذا كان هنــاك ملــف للقضيــة فــي المرحلــة االولــى االعدادية فإن الكــم الكبير من المعلومات
والوقائــع والمســتندات وغيرهــا المتوافــرة اثنــاء المرحلــة الثانيــة يلــزم تقســيم المتوافــر الــى
مجموعــة مــن الملفــات المعتبــرة مــواد متناســقة ،تبعــا لمحــاور تريحــك فــي االســتئناس بهــا
والعــودة اليهــا واســتخداماتها.

المرحلة الرابعة :الصياغة التحريرية
•

اول عمــل يقــوم بــه الصحافــي قبــل التحريــر هو التأكد مــن المعلومــات ومراجعتها وتصنيفها
وتبويبهــا ،التاكــد مــن اســماء االشــخاص ومواقعهــم واالستشــهادات المجمعــة.

•

ومــن الضــروري ان يأخــذ الصحافــي فــي االعتبــار ان بنيــة الصياغــة هــي اساســية فــي
بنيويــا ً
ً
اذا:
اســتكمال نجاحــه .فالتحقيــق يفشــل
لم يستحوذ على اهتمام القارىء او المشاهد في مراحله االولى.
اذا كانت المعلومات المعروضة غير منظمة ومترابطة.
اذا كان قسم من المعلومات ال يخدم التحقيق(حشو).
اذا تم االنحراف عن الفكرة االساسية او تم اخفاء بعض المعلومات االساسية.
اذا كانت النتائج غير مرتبطة بكل ما سبق ذكره.

-
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3

قواعد المقابلة الصحافية:

انواع المقابلة الصحفية:
•
•
•
•

المقابلة االخبارية :للحصول على معلومات واستخدامها في نطاق الخبر.
المقابلة الشخصية :التركيز على شخصية المتحدث ومظهره.
المقابلة المركبة :مقابلة عدد من االشخاص في نطاق تحقيق صحفي.
مقابلة الراي :للحصول على آراء وتصريحات من اشخاص مهمين.

التحضير للمقابلة:
.1
.2
.3
.4

اجمع اكبر عدد من المعلومات عن خلفية الشخص الذي ترغب في مقابلته.
ادرس موضوع المقابلة وراجع المعلومات المتعلقة به في المكتبة
حدد زاوية الموضوع واكتب االسئلة على ورقة (او احفظها)
حدد موعد ومكان المقابلة مسبقا (في المكتب او في البيت او في مكان عام)

اجراء المقابلة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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قبل بدء االسئلة ،عرف نفسك واذكر الغرض من المقابلة
حدد الوقت الذي تحتاجه الجراء المقابلة
اجعل المقابلة اقصر ما يمكن -اجعل االسئلة محددة وقصيرة
افسح للشخص مجاال لالجابة عن االسئلة دون مقاطعة
اطلب اعادة االجوبة الغامضة او ايضاحها
اصر على الحصول على االجابة اذا كان الموضوع يتعلق بقضية عامة
ال تحاول محاضرة الشخص ،او مجادلته في القضية المطروحة
احترم طلب الشخص اذا اصر على عدم ذكر اسمه في الخبر
من محاسن جهاز التسجيل:
دقة التصريحات وشمولها
يمنع الشخص من التراجع او نفي التصريحات التي ادلى بها
يمكــن مراجعــة الشــريط الختيــار اقــوال مباشــرة لالقتبــاس او التاكــد مــن ارقــام او معلومــات
حساســة.
بعــض الصحفييــن يفضلــون اســتخدام المســجل والقلــم في الوقت نفســه بحيــث يعتمدون
فــي الكتابــة علــى المالحظــات المدونــة ويكــون الشــريط فقــط للتاكــد مــن المعلومــات او
لالقتبــاس المباشــر.

طرح االسئلة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اطرح اسئلة عامة تشجع الشخص على الكالم
ابدا باسئلة خفيفة عن الشخص نفسه او عائلته لخلق االلفة بين الطرفين
استمع لما يقوله الشخص باهتمام ،وركز نظرك عليه باستمرار
ال تبدا باالسئلة الصعبة مطلقا .اكسر الحاجز الرسمي باسئلة خفيفة
ابدا باسئلة مفتوحة حتى تتيح للشخص التعبير عن نفسه براحة
ال تستخدم اسلوب االستجواب المباشر(س-ج) كما يفعل رجال الشرطة
تجنب االسئلة التي يمكن االجابة بنعم او ال
تابع االسئلة بتسلسل منطقي وال تقفز من موضوع الى آخر
اترك الموضوع االصلي اذا ذكر الشخص شيئا ذا قيمة اخبارية
واصــل طــرح اســئلة روتينيــة لتشــجيع الشــخص علــى االســتمرار فــي الحديــث (مــاذا تعنــي؟
هــل لــك ان توضــح ذلــك؟ لمــاذا قررتــم ذلــك؟)
اذا رفض الشخص االجابة عن سؤال معين ،اعد طرح السؤال بطريقة جديدة
اذا اصــر علــى رفــض االجابــة ،حــاول ان تفهــم ســبب الرفــض والمشــكلة التــي يواجههــا ،وان
تتعاطــف معــه لتشــجيعه علــى الــكالم .كثيــر مــن النــاس يخفــون اشــياء الســباب شــخصية او
2عائليــة او سياســية
فــي حــاالت معينــة قــد تضطــر الــى اثــارة الشــخص لحملــه علــى الــكالم ،وذلــك عــن طريــق
مواجهتــه بمعلومــات متوفــرة لديــك وتحديــه بالتعليــق او الــرد عليهــا
بعــض الصحفييــن يســتخدمون «اســلوب الصمــت» لحمــل الشــخص علــى الــكالم .عندمــا
ينتهــي الشــخص مــن االجابــة ويصمــت فــي انتظــار ســؤالك التالــي ،التقل شــيئا وانظــر اليه
وكانــك تتوقــع المزيــد مــن المعلومــات
قبــل انهــاء المقابلــة ،تاكــد مــن صحــة المعلومــات التــي حصلــت عليهــا ودقــق فــي االرقــام
الكبيــرة واالحصائيــات وطريقــة نهايــة االســماء واالقــوال المباشــرة.

تسجيل االجوبة:
•
•
•
•
•
•
•
-

عنــد اســتخدام جهــاز تســجيل ،احصــل علــى اذن مســبق مــن الشــخص الن البعــض ال يحبــون
تســجيل تصريحاتهــم
اذا رغبــت فــي تســجيل المالحظــات بالقلــم ،اكتــب اكثــر مــا تســتطيع اســتعماله فــي الحديــث
او الخبــر
سجل االجوبة بالطريقة نفسها التي يتحدث فيها الشخص مستخدما الكلمات نفسها
سجل االجوبة بطريقة مختصرة وال تسجل كل كلمة ينطق بها الشخص
ال تنظر باستمرار الى ما تكتبه ،بل تابع ما يقوله الشخص وركز نظرك عليه
ال تعتمــد علــى الذاكــرة مطلقــا فــي تذكــر مــا يقولــه الشــخص .اكتــب الكلمــات الرئيســية فــي
اقوالــه التــي تذكــرك فيمــا بعــد بأهــم اآلراء والمعلومــات التــي ادلــى بهــا
مساوىء جهاز التسجيل:
قد يزعج الشخص ويمنعه من االطالق في الحديث
تفريغ الشريط
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استراتيجات التواصل
بهدف التوعية والمناصرة

المهارات االعالمية واخالقيات صحافة حقوق الطفل

43

1

حمالت التوعية والمناصرة:

ما هي المناصرة؟
•
•
-

المناصرة أو المدافعة  ADVOCACYهي بإختصار عملية التأتير على صانعي القرار.
وفيمــا يلــي بعــض التعريفــات المختلفــة والتــي تشــير إلــى أهــداف ووظائــف مختلفــة
للمنصــرة والمدافعــة:
موجه نحو تغيير سياسات أو مواقف أو برامج.
هي فعل
ّ
هــي وضــع مشــكلة مــا علــى جــدول األعمــال وتوفيــر حــل لهــا وبنــاء التأييــد للعمــل علــى
حلهــا.
هــي عمليــة تشــمل عـ ً
ـددا مــن األنشــطة المحـ ّـددة والقصيــرة المــدى للوصــول الــى رؤيــة
طويلــة المــدى فــي ســبيل التغييــر.
هي استراتيجية يستخدمها المجتمع المدني للتأثير على السياسات.
هــي سلســلة مــن األنشــطة المجتمعيــة الهادفــة إلــى إقنــاع صنــاع القرارلتمريــر أو إلغــاء أو
تعديــل سياســات.

أبرز اإلستراتيجيات الخاصة بحمالت المناصرة:
•
•
•
•

إســتراتيجية التوعيــة :مجمــوع األنشــطة واألدوات المســتخدمة بهــدف التأثيــر علــى ثقافــة
النــاس
إســتراتيجية التنســيق والتعــاون :التأثيــر علــى صانعــي القــرار عبــر سلســلة أنشــطة بالتعــاون
معهــم ومــع شــركاء آخريــن
إســتراتيجية المواجهــة :إســتخدام أنشــطة وأدوات فــي مواجهــة مباشــرة مــع صانعــي القــرار
إلحــداث التغييــر
إســتراتيجية الدعــاوى القانونيــة :تشــبه إســتراتيجية المواجهــة ولكــن تقتصــر علــى إســتخدام
طــرف محايــد وهــو القضــاء

مستويات التغيير المقصود إحداثه في إطار حمالت المناصرة:
•
•
•

تغيير في درجة الوعي والفهم في اإلتجهات والسلوك
تغيير في الممارسة
تغيير في السياسة العامة

عناصر التخطيط لحمالت التوعية والمناصرة:
.1
.2
.3
.4
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تحديد القضية
تحليل المشكلة
تحديد الهدف العام اإلستراتيجي
تحليل القدرات/تحليل المحيط

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

تحديد األهداف الخاصة
تحديد وتحليل الجماهير المستهدفة
بناء الرسائل
تحديد األنشطة واألدوات
وضع خطة العمل
توفيرالموارد
تنفيذ خطة العمل
المتابعة والتقييم

تحديد القضية:
فــي البــدء ال بــد مــن تحديــد القضيــة التــي تحتــاج إلــى تحــرك وفــي مايلــي بعــض األســئلة
المعياريــة المســاعدة فــي اإلختيــار:
• هل تحقيق القضية يحسن فعال» حياة العامة؟
• هل يتأثر عدد كبير من الناس بالقضية؟
• هل تستحق القضية الجهد؟
• هل القضية سهلة الفهم؟
• هل يمكن الحصول على تأييد الناس حولها؟
• هل للقضية أهداف واضحة وقابلة للتحقيق؟
• هل للقضية توقيت مالئم؟
• هل من السهل تأمين التمويل والموارد لحملة المدافعة؟
التثقيف حول القضية( :جمع المعلومات وبناء الملف)
هــي عمليــة الحصــول علــى قاعــدة صلبــة مــن المعلومــات والحقائــق الموثوقــة حــول القضيــة
وهــي تهــدف إلــى مــا يلــي:
• فهم أكبر للسياق العام المحيط بالقضية
• حسن إختيار الحلول المقترحة للقضية وأهداف الحملة
الرد عليهم
• تصنيف الحلفاء والمعارضين وفهم حججهم وكيفية ّ
• بناء الرسائل األكثر تأثيرا» وإقناعا « بهدف كسب الدعم والتأييد
• المساعدة في تثقيف الرأي العام وتغيير نظرته في قضية معينة
• تعزيــز مصداقيــة القضيــة وتقويــة مواقــف أصحابهــا لبنــاء ملــف للقضية يســاعد فــي تكوين
الملــف اإلعالمــي
تحديد األهداف:
•

الهــدف العــام  :GOALهــو مــا نتمنــى تحقيقــه علــى المــدى البعيــد وهــو محــور لجهــود
المدافعــة وقــد يجســد الرؤيــة vision

•

الهــدف الخــاص  :Objectiveهــو خطــوة متدرجــة وواقعيــة نحــو تحقيــق الهــدف العام.عليــه
أن يتحلــى بالصفــات التاليــة :محــدد  /قابــل للقيــاس /قابــل للتحقــق /واقعــي /محــدد بزمــن.
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2

إعداد رسائل للتوعية والمناصرة:

•

الرســالة هــي الفكــرة الرئيســية التــي نريــد إيصالهــا إلــى جمهــور مســتهدف .فــي المناصــرة
يتــم إعــداد رســائل تحفزالجمهــور المســتهدف إلتخــاذ إجــراء معيــن.

•
-

من خصائص الرسائل:
للرسائل دور كبير في نجاح أو فشل الحمالت
تحدد الرسائل المناسبة بعد التعرف الدقيق على الجمهور
رد الفعل على الرسائل بإختالف الجمهور
يختلف ّ
من المهم التنويع في الرسائل بحسب إختالف الجمهور المستهدف
تحتاج الرسائل الى مراجعة وتنقيح منتظم وفقا لتطور الحملة

•
-

العناصر األساسية إلعداد الرسائل:
المحتوى :األفكارالمطلوب إيصالها وهي الحجج المستخدمة إلقناع الجمهورالمستهدف
األسلوب :اللغة وشكلها المناسب لمخاطبة كل فئة من الفئات المستهدفة
التكتيكات :النشاطات المستخدمة إليصال الرسائل لكل فئة مستهدفة
األدوات :طرق إرسالها للحصول على أقصى مردود
المرسل :الشخص ذو المصداقية الذي سيستجيب له الجمهور ويصدقه
الوقت والمكان :التوقيت والمكان المناسبين إلرسالها

•
-

محتوى الرسائل:
يتناسب مع موضوع الحملة ويعكس أهدافها العامة
مستند الى الهموم األساسية للجمهورالمستهدف وإلى قيمه
يبرز األمل بالنجاح واألثر األيجابي على الجمهورالمستهدف
يتضمــن اإلجــراء المطلــوب القيــام بــه والــذي ال يتخطــى منطقــة الراحــة الخاصــة بالقئــة
ا لمســتهد فة

•
-

أسلوب الرسائل:
مفهوم وبسيط ومقبول من الجمهور المستهدف
جذاب ومؤثر ومقنع (المنطق والعاطفة)
ّ
يستخدم اللغة الخاصة بالجمهور المستهدف
يتضمن كلمات لها صور إيجابية
سهل التذكروكثير التكرار
متنوع ويستخدم عبارات مختلفة لتجنب الملل
التقنية المعقدة أو المثيرة للجدل
يتجنب إستخدام المصطلحات
ّ
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•
-

الرســائل المؤثــرة ليســت مــا نريــد أن نقولــه لجمهــور معيــن بــل هــو مــا يمكنــه أن يســمعه.
ً
ّ
جيــدا
أوال معرفــة هــذا الجمهــور
لذلــك ،إن إعــداد رســالة إلــى جمهــور مســتهدف
يتطلــب ً
وتحليــل المحــاور التاليــة المرتبطــة بــه:
المعارف
الجهوزية
اإلهتمامات والمصالح
القيم واألولويات
مناطق الراحة Comfort zones
اللغة
المرسل

٣

عملية التأثير على اإلتجهات
والسلوكيات:

•
-

وتتغير هي:
ما يجعل الناس تتأثر
ّ
المصلحة :المصلحة الذاتية الشخصية و/أو التزام اجتماعي أو مهني للتغيير
البينة :دليل واضح على أن التغيير أمر مرغوب فيه بالنسبة للمصالح
ّ
العالقة :اإلقتناع من قبل شخص ما له مصداقيته
الحل :تعرف ما هو التغيير المرغوب فيه وكيفية القيام بذلك.
ّ

•

تظهــر األبحــاث أن العناصــر األكثــر تأثيــرا فــي إقنــاع النــاس لتغييــر رأيهــم حــول قضيــة معينــة،
هــي:
مصدر موثوق
بيانات مقنعة
قصة مع تجربة شخصية (قصة إنسانية)

•

يحــدث ســلوك الفــرد عــادة ضمــن بيئــة اجتماعيــة معينــة ،وهــي بيئــة تشــتمل علــى العوامــل
التاليــة:
عوامــل شــخصية تتعلــق بالفــرد  :تتضمــن معلومــات ومهــارات ومعتقــدات ومواقــف وقيــم
مثــا ) ،والتــي تؤثــر علــى تصرفــه وســلوكه.
الفــرد المتعلقــة بالمشــكلة (الصحيــة
ً
عوامــل اجتماعيــة تتعلــق بشــبكة العالقــات والمعــارف  :تتضمن العائلة واألصدقــاء واألقران
ـا)،
والزمــاء ،فالعائلــة هــي المــكان األول الــذي يتعلــم منــه الفــرد التصرفــات (الصحيــة مثـ ً
وحيــن يصــل الــى مرحلــة المراهقــة يتأثــر كثيــرا بضغــوط األقــران ومــن ثــم األصدقــاء.
عوامــل مؤسســاتية تتعلــق بالمجتمــع والخدمــات :هــي العوامــل التــي تدفــع بهــا مؤسســات
ومنظمــات المجتمــع المحلــي وشــبكاته االجتماعيــة التــي تؤثــر تأثيــرا كبيــرا علــى ســلوك
الفــرد ،وبإمكانهــا أن تشــكل قــوة دافعــة أو معرقلــة لنشــاطات (تعزيــز الصحــة) ،كمــا تتضمــن
العوامــل النشــاطات والقــرارات والقوانيــن المعتمــدة فــي المؤسســة التــي ينتمــى إليهــا
الفــرد أو يرتادهــا ،كمــكان العمــل والمــدارس والمراكــز الصحيــة.
عوامــل تتعلــق بالبيئــة االجتماعيــة والسياســية :تتضمــن القوانيــن التــي تؤثــر علــى ســلوك
الفــرد.

-

-

-
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•

الســلوك يســتند إلــى معتقــدات وقيــم ثقافيــة راســخة  ،ويتطلــب تغييــر الســلوك توافــر
الثقــة والشــجاعة .وقــد يقــاوم النــاس التغييــر ألنــه يعوزهــم الفهــم ،أو الباعــث ،أو الوســائل
الالزمــة لحــل المشــكلة.عملية التغييــر تتــم مــن خــال اإلنتقــال مــن االفتقــار إلــى الوعــي
بمشــكلة مــا إلــى فهــم الوضــع واتخــاذ إجــراء لتصويبــه .إن هــرم التغييــر الســلوكي يشــمل
العناصــر التاليــة:
المعرفة (قاعدة الهرم)
الموافقة
النية
ّ
الممارسة
دعــوة اآلخريــن للممارســة (قمــة الهــرم :يجــب تليبــة جميــع مراحــل الهــرم وبالترتيــب لكــي
نصــل إلــى قمتــة)

•

إن االتصــال لتغييــر الســلوك هــو عمليــة تداخــات علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع إليجــاد
إســتراتيجية إتصــال تهــدف إلــى ترويــج ســلوكيات إيجابيــة تتناســب والمجتمــع المعنــي،
وبالتالــي تهيئــة بيئــة داعمــة تقــوم بدورهــا علــى دعــم تمكيــن األفــراد والمجتمــع مــن البــدء
ً
متبعــا خطــوات هــرم التغييــر الســلوكي
واإلســتمرار بممارســة مخرجــات ســلوكية إيجابيــة
المتضمنــة المعرفــة بالرســالة المنــوي الترويــج لهــا ،والنيــة للتغيــر ،واإلقتنــاع بــه ،ومضمــون
الرســالة ،وبالتالــي البــدء بتنفيــذ الســلوك المرغــوب واإلســتمرار بــه ،ويعتبــر أعلــى الهــرم
هــو الترويــج للســولكيات المتبنّ ــاة.

•

ـواء
تلبــي قاعــدة الهــرم وتعمــل علــى توفيــر المعلومــات سـ ً
إن كثيــرا مــن البرامــج التنمويــة ّ
ّ
مــن خــال اإلعــام ،أو ورشــات تدريبيــة ...ويبقــى التحــدي األكبــر هــو وجــود نيــة عنــد الفــرد
فــي التغييــر ،ومــن ثــم البــدء فعـ ًـا فــي التغييــر الســلوكي المســتهدف واإلســتمرار بــه.

•

يمكــن إعتمــاد نمــوذج هــرم التغييــر الســلوكي لتحديــد اآلثــار الوســيطة لبرنامــج اإلعــام
الصحــي ،ويعطــي مؤشــرات محــددة قابلــة للقيــاس خــال مرحلــة تنفيــذ البرنامــج ،كمــا
يســمح للقائميــن علــى البرنامــج بتعديــل المســار فــي وقــت مبكــر ،ويســمح فــي اكتشــاف
الروابــط بيــن تغييــر الســلوك الفــردي والمجتمعــي لتحديــد العوائــق التــي تحــول دون التغييــر،
وتصميــم الطــرق للتغلــب علــى هــذه الحواجــز.

-
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أمثلة حول قصص ذات مهنية في التغطية الصحفية
الخاصة بالالطفال
سوريا :كيف يواجه اطفال سوريا برد الشتاء؟
قالــت منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة (يونيســيف) إن «نحــو ســبعة مالييــن طفــل ســوري
وعراقــي عالقــون فــي النــزاع الدائــر فــي البلديــن ســيواجهون «شــتاء قاســيا» هــذا العــام مــع
اقتــراب موســم الشــتاء برياحــه البــاردة وأمطــاره المتجمــدة ودرجــات الحــرارة المتدنيــة من الشــرق
األوســط الــذي مزقتــه النزاعــات».
ونقــل البيــان عــن ماريــا كالفيــس ،المديــرة اإلقليميــة لليونيســيف فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا ،أنــه «بعــد كل مــا عانــوه بســبب النزاعــات الدائــرة فــي ســوريا والعــراق ســيحتاج
ملــح بســبب قــدوم فصــل الشــتاء وتزايــد أعــداد األســر
أطفــال المنطقــة لحمايتنــا بشــكل
ّ
المهجــرة».
ّ
وأضافــت «لكــن بســبب األوضــاع الحرجــة التــي تتعلــق بالقــدرة علــى الوصــول لهــذه الفئــات
ونقــص التمويــل فلــن نتمكــن لألســف مــن الوصــول للعديــد مــن األطفــال».
وكانــت المفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن التابعــة لالمــم المتحــدة اعلنــت فــي وقــت ســابق من
هــذا الشــهر انهــا اجبــرت علــى خفــض عــدد االشــخاص الذيــن تســتطيع تقديــم المســاعدة لهــم
لالســتعداد للشــتاء فــي ســوريا والعــراق بســبب نقــص التمويــل.
واشــار اميــن عــواد رئيــس مكتــب المفوضيــة فــي الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا ان نحــو
 13.6مليــون شــخص تشــردوا مــن منازلهــم فــي ســوريا والعــراق مــن بينهــم  3.3مليــون ســوري
اصبحــوا الجئيــن.
وقال ان نحو  7.2مليون سوري اصبحوا نازحين داخل سوريا ،تشرد العديد منهم عدة مرات.
ومنــذ اذار/مــارس  ،2011اجبــرت االزمــة الســورية اكثــر مــن تســعة مالييــن ســوري علــى مغــادرة
منازلهــم ،ولجــأ حوالــي ثالثــة مالييــن منهــم الــى الخــارج ،خصوصــا الــى دول الجــوار.
وتعتبــر االزمــة الســورية االســوأ فــي مــا يتعلــق بالالجئيــن منــذ االبــادة فــي روانــدا فــي
التســعينات مــن القــرن الماضــي.
واشــار عــواد الــى ان  11طفــا توفــوا بســبب البــرد فــي ســوريا العــام الماضــي ،مضيفــا ان
«الشــيء ذاتــه يمكــن ان يحــدث هــذا العــام مــع االطفــال والمســنين والضعفــاء».
وكانــت اليونيســيف قــد وجهــت نــداءا لجمــع التبرعــات لتأميــن المالبــس الشــتوية الربعمائــة الــف
طفــل ســوري داخــل البــاد.
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“قطعــت خطــوط الصــراع ولكــن أخــي لــم ينجــح بذلــك ”،يقــول عمــر 15 ،عامـ ًـا“ .كنــت جالسـ ًـا فــي
الســيارة ،ألتفــت إلــى الخلــف ألرى أخــي عالقـ ًـا علــى نقطــة التفتيــش يتالشــى ظلــه كلمــا ابتعــدت
المســافة بيننا”.
بــدأت القصــة قبــل عــام حيــن ســجل الشــقيقان عمــر وخالــد* أســمائهما للتقــدم لالمتحانــات
ً
ســويا .أغلقــت جميــع المــدارس فــي القريــة التــي يعيشــان فيهــا
العامــة للشــهادة اإلعداديــة
بســبب الصــراع الطويــل فــي ســوريا فتوقفــا عــن الذهــاب إلــى المدرســة حيــن كانــا فــي الثانيــة
عشــرة مــن عمرهمــا حيــث كانــت أقــرب مدرســة إلــى مــكان ســكنهما تبعــد  15كيلومتـ ً
ـرا.
عــدد مــن
ٍ
قبــل بــدء امتحانــات الشــهادة اإلعداديــة هــذا العــام ،اســتقل الشــقيقان ســيارة مــع
أصدقائهمــا إلــى مدينــة حلــب ،حيــث ســيتمكنون مــن تقديــم امتحاناتهــم .يتذكــر عمــر اللحظــة
ـاال مســلحين أوقفــوا شــقيقه خالــد
علــى نقطــة التفتيــش حيــن تــم الســماح لــه بالعبــور ،غيــر أن رجـ ً
علــى الرغــم مــن مناشــدة األخويــن لهــم بتركــه.
ً
قلقــا للغايــة إن كان
صعبــة للغايــة أن أتــرك أخــي وأذهــب ”،يتذكــر عمــر“ .كنــت
ً
لحظــة
ً
“كانــت
ســيتمكن مــن العــودة إلــى المنــزل بأمــان”.
تناهــى فــي اليــوم التالــي إلــى الطــاب القادميــن مــن المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا
ـدد جديــد مــن الطــاب
والمقيميــن فــي أحــد مراكــز اإليــواء فــي مدينــة حلــب خبـ ٌـر بانضمــام عـ ٍ
القادميــن مــن قــرى أخــرى إليهــم.
“جريــت خــارج غرفتــي ألرى إن كان أخــي أحــد أولئــك الفتيــة ”،يقــول عمــر ترافقــه ابتســامة.
“وعندمــا رأيــت أخــي خالــد بيــن الفتيــة القادميــن انفجــرت بالبــكاء”.
اســتطاع خالــد فــي اللحظــة األخيــرة أن يجــد طريقـ ًـة لقطــع خطــوط الصــراع الخطــرة .خالــد الــذي
يقطــن فــي قريــة فــي ريــف حلــب اضطــر للســفر جنوبـ ًـا إلــى محافظــة حمــاة ومــن ثــم إلــى حلــب
فــي رحلــة اســتغرقت ثالثــة عشــرة ســاعة .أكمــل الشــقيقان امتحاناتهمــا وعــادا ســالمين إلــى
قريتهمــا ســوية.
تــم إعــان النتائــج الرســمية المتحانــات الشــهادة اإلعداديــة مــذ أجريــت هــذه المقابلــة وقــد نجــح
خالــد وعمــر فــي اجتيــاز االمتحانــات وكالهمــا متشــوق إلكمــال دراســته.
*تم تغيير األسماء لحماية هوية أصحابها.
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قصة مهرب لعب أطفال يدخل البهجة على قلوب أطفال سوريا

تحب الفتيات عرائس باربي ،ويحب األوالد كرة القدم والسيارات الصغيرة ودمى الدببة.
يعــرف رامــي أدهــم تمامــا مــا الــذي يرســم ابتســامة عريضــة علــى وجــوه األطفــال الســوريين.
وقــد أصبــح الســوري الفنلنــدي ،وهــو أب لســتة أطفــال ،معروفــا باســم «مهــرب ألعــاب األطفــال
فــي حلــب».
يقــول أدهــم إن اإلحســاس المصاحــب لتوزيــع األلعــاب ،علــى أطفــال يعيشــون فــي حــرب عمرهــا
أكبــر مــن عمــر كثيــر منهــم« ،ال يوصــف».
ويضيــف« :االبتســامة التــي يبتســمونها فــي وجهــك وشــعورهم باالمتنان...ألنــك ســاعدتهم
علــى نســيان أنهــم قــد فقــدوا منازلهــم ومدارســهم وألعابهــم».
ومــع عــدد زياراتــه إلــى ســوريا مــن هلســنكي ،والــذي بلــغ  28زيــارة ،أصبــح أدهــم متمكنــا مــن
آليــات عملــه.
دمــى باربــي ثقيلــة ،وهــو يقــول إنــه يحشــر علــى األقــل  100دميــة داخــل حقيبــة يــده .كمــا يحــزم
المئــات مــن األلعــاب المرنــة ،ويختارهــا ألنهــا يمكــن تعبئتهــا جيــدا فــي الحقائــب الفارغــة دون أن
تتعــرض للكســر.
وبعــد ســفره مــن هلســنكي إلــى تركيــا ،يحمــل نحــو  70كيلوغرامــا مــن األلعــاب ســيرا علــى
األقــدام ،عبــر المناطــق الجبليــة الحدوديــة للعبــور بهــا داخــل ســوريا ،وذلــك ألن الحــدود الرســمية
مغلقــة أمــام معظــم حــركات المــرور.
وتســتغرق هــذه الرحلــة فــي بعــض األحيــان  16ســاعة ،وفــي أحيــان أخــرى يتمكــن مــن اختصــار
الطريــق ليســتغرق وقتــا أقصــر.
ويســهم أدهــم فــي توفيــر األغذيــة ومــواد أساســية أخــرى ،عبر الجمعيــة الفنلندية الســورية التي
أسســها لجمــع التبرعــات لهــذا الغــرض .كمــا يحــاول أيضــا بناء مــدارس في مخيمــات الالجئين.
لكــن قبــل رحلتــه األولــى اقترحــت عليــه ابنتــه ،وكان عمرهــا حينهــا ثــاث ســنوات ،أن يصطحــب
معــه ألعابــا لألطفــال ،وكانــت ردة فعــل األطفــال هــي مــا جعلــه يكــرر الرحلــة مــرات ومــرات.
ويقول« :هذا اإلحساس هو ما يغذيني ،إنه يشحن بطارياتي».
ويضيــف« :هــؤالء األبطــال الصغــار ،الذيــن يمثلــون مســتقبل ســوريا ،شــيء ثميــن بالنســبة لي
يجــب الحفــاظ عليــه ،ويجــب أن نوفــر لهــم لحظــة بعيــدا عــن الخــوف وعــدم االســتقرار».

54

لكن طفلة تبلغ من العمر ست سنوات علقت في ذهن أدهم .إنها لم تتحدث البتة.
وقيــل لــه إنهــا شــاهدت والدهــا ،حينمــا جــاءت قــوات حكوميــة وداهمــت منزلــه ووضعــت الرجــل
داخــل خزانــة للمالبــس ثــم أشــعلت فيــه النيــران» ،كمــا أخــذوا أمهــا إلــى مــكان غيــر معلــوم.
ويقول« :لقد صرخت إلى أن فقدت صوتها».
وزارهــا أدهــم عــدة مــرات ،وأعطاهــا دميــة باربــي ودميــة حصــان ،و»كان رد فعلهــا دائمــا ال يتغيــر.
ابتســامة جميلــة».
كثيــر مــن األطفــال الذيــن يلتقيهــم أدهــم يتمتهــم الحــرب .يقــول أدهــم« :ال توجــد مــدارس ،أو أي
شــيء .إنهــم دائمــا متحصنــون فــي مبنــى مــن طابقين أو تحــت األرض».
ويضيــف« :لــم يعــد األطفــال خائفيــن مــن المــوت .إنهــم يتمنــون المــوت بــدال مــن اإلصابــة.
إنهــم يقولــون إنــك إذا مــت فلــن تعانــي بعدهــا».
وعاد أدهم مؤخرا من رحلة إلى سوريا استغرقت  12يوما.

حمــل معــه خــال الزيــارة ألعــاب األطفــال ومــواد تموينيــة ،إلــى عديــد مــن المناطــق ،بمــا فيهــا
مخيمــا يــأوي أشــخاصا نزحــوا مــن بلــدة داريــا ،بعــد حصارهــا ألربــع ســنوات مــن جانــب القــوات
الحكوميــة.
لكــن أدهــم لــم يتمكــن مــن العثــور علــى طريــق آمــن إلــى الجانــب الشــرقي المحاصــر مــن مدينــة
حلــب ،التــي نشــأ بهــا والتــي تكــون عــادة محــورا لزياراتــه لســوريا.
ويقــول أدهــم« :تعجــز الكلمــات عــن الوصــف .ليــس مــن الســهل أن تــرى بلدتــك أمامــك مباشــرة،
بعــد ســفر كل هــذه اآلالف مــن األميــال ،وال تســتطيع الدخــول إليهــا .أشــعر أننــي تخليــت عــن
أهلــي فــي حلــب .أشــعر أننــي لــم افعــل أي شــيء».
ومــع انتهــاء الهدنــة التــي اســتمرت ألســبوع ،غــادر أدهــم للعــودة إلــى فنلنــدا ،وتضــرر المقــر
الــذي أسســه فــي مدينــة حلــب فــي غــارة جويــة ،وقتــل خــال الغــارة تســعة أشــخاص مــن بينهــم
صديقــان مقربــان منــه.
ويقول أدهم« :واآلن حرفيا يسبح األطفال في الحفر التي تنتج عن القصف».
ويأمــل فــي العــودة لســوريا فــي غضون أســابيع قليلــة ،لكنه يقول إنه متشــائم .ويضيف« :لقد
ســمعت عــن كثيريــن ممــن أعرفهــم قــد ماتــوا .أنــا مذعور حقا ،وقلق بشــأن الرحلــة القادمة».
لكــن إذا عــاد لســوريا مــرة أخــرى ،فــإن «لعــب األطفــال ســتكون علــى قمــة أولوياتــه» حســبما
يقــول.
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القتال العنيف يعيق جهود تقديم لقاح شلل األطفال في سوريا

بقلم :رزان رشيدي
ديــر الــزور ودمشــق 7 ،أيــار  :2014تتحــدى فــرق التلقيــح القتــال العنيــف الدائــر فــي محافظــة ديــر
الــزور الواقعــة شــمال شــرق ســوريا ،وتقــوم الفــرق بجهــود متواصلــة لحمايــة األطفــال ضــد
فيــروس شــلل األطفــال بعــد تفشــي هــذا المــرض فــي المنطقــة العــام الماضــي.
وبحســب تقاريــر مســتقلة فقــد نجحــت جولــة نيســان فــي تقديــم اللقــاح لحوالــي  294,000طفــل
دون ســن الخامســة فــي ديــر الــزور ،غيــر أن القتــال الضــاري هــذا الشــهر حــال دون تحقيــق نتائــج
مماثلــة .يقــول خبــراء الصحــة إنــه مــن الضــروري تزويــد األطفــال بجرعــات متعــددة مــن اللقــاح
لتوفيــر الحمايــة الكاملــة لهــم ضــد فيــروس شــلل األطفــال شــديد العــدوى.
ويؤكــد د .ســليمان نجــم مســؤول الصحــة لــدى اليونيســف أن الوصــول إلــى المجتمعــات النائيــة
التــي تضــررت بشــدة مــن جــراء النــزاع المســتمر منــذ ثــاث ســنوات يعــد تحديـ ًـا مــن نــوع خــاص
فــي المنطقــة.
يقــول د .نجــم“ :إن عبــور نهــر الفــرات هــو أحــد التحديــات الكبــرى التــي واجهناهــا منــذ أن دمــر
هجــوم جــوي فــي أيــار مــن العــام الماضــي جسـ ً
ـرا هامـ ًـا علــى النهــر .واآلن علينــا أن نســتقل قاربـ ًـا
برفقــة اثنيــن أو ثالثــة مــن المتطوعيــن للوصــول إلــى بعــض المجتمعــات النائيــة علــى الجانــب
اآلخــر مــن النهــر” وأضــاف“ :ليــس النهــر هــو مصــدر الخطــر إنمــا هــو القتــال والقصــف”
وفــي وقــت ســابق مــن هــذا األســبوع وصفــت منظمــة الصحــة العالميــة التفشــي األخيــرة
لفيــروس شــلل األطفــال الــذي امتــد إلــى ســوريا والعــراق بأنــه “حالــة طارئــة صحيــة عامــة تثيــر
ً
ً
دوليــا ”]1[.وقــد تــم اكتشــاف حــاالت شــلل األطفــال فــي ســوريا ألول مــرة فــي حــي
قلقــا
المياديــن فــي ديــر الــزور فــي تشــرين أول مــن العــام الماضــي .علمـ ًـا بأنــه تــم اكتشــاف  18حالــة
منهــا فــي محافظــة ديــر الــزور وذلــك مــن أصــل  27حالــة أكدتهــا منظمــة الصحــة العالميــة فــي
ســوريا.
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وأوضــح د .نجــم“ :إن القتــال مســتمر ،ولذلــك فإنــه ال يمكننــا الوصــول إلــى العديــد مــن القــرى.
كمــا أن قــرى خشــم وداال والبصيــرة إلــى الشــمال مــن نهــر الفــرات لــم نتمكــن مــن الوصــول لهــا
فــي جولــة نيســان الماضيــة”
ً
وبســبب القتــال الــذي نشــب مؤخـ ً
ـخصا هــذا االســبوع مــن بلداتهم
ـرا فــر مــا يقــرب مــن  60,000شـ
فــي ديــر الــزور .وتشــير تقديــرات اليونيســف إلــى أن مــا ال يقــل عــن نصفهــم مــن األطفــال.
حتــى اآلن ،وبدعــم مــن الجهــات المانحــة ومنهــا دولــة الكويــت ،قدمــت اليونيســف ومنظمــة
الصحــة العالميــة الدعــم لخمــس جــوالت مــن التلقيــح ضــد شــلل األطفــال علــى مســتوى الدولــة،
مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الوصــول إلــى األطفــال الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الواقعــة
تحــت الحصــار وغيرهــا مــن المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليها من البــاد .أما الجولة السادســة
التــي انطلقــت فــي وقــت مبكــر مــن هــذا األســبوع فتهــدف إلــى تقديــم اللقــاح لحوالــي 2.91
مليــون طفــل فــي جميــع أنحــاء البــاد.
كمــا تقــدم اليونيســف الدعــم للمجتمعــات المحليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي ديــر الــزور
فــي جهودهــا الراميــة إلــى تلقيــح األطفــال.
يقــول د .نجــم“ :إن الشــباب هــم األكثــر نشـ ً
ـاطا فــي حملتنــا ،تعمــل اثنتــان مــن بناتــي فــي مجــال
تلقيــح األطفــال ،إننــي فخــور جـ ً
ـدا بهمــا”.
إن عــودة ظهــور مــرض شــلل األطفــال فــي المنطقــة يعنــي أن األســر أصبحــت فــي حاجــة ماســة
إلــى تلقيــح أطفالهــا.
تقــول رنــا إحــدى المتطوعــات“ :عندمــا نذهــب إلــى المناطــق النائيــة فــإن األســر ترحــب بنــا وتقــدم
لنــا الشــاي والحلويــات .النــاس خائفــون جـ ً
ـدا مــن أن يصــاب أحباؤهــم بشــلل األطفــال”.
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قائمة بمصادر المعلومات حول المهارات االعالمية
وحقوق الطفل
األدوات الصحفية:
مصادر تدريبية للصحفيين باللغة العربية – المركز الدولي للصحفيين
http://ijnet.org/ar
دليل أريج للصحافة العربية االستقصائية

…http://arij.net/…/%D8%AF%D984%%D98%A%D984-%%D8%A3%D8%B1%D9%

دليل السالمة للصحفيين السوريين
https://rorypecktrust.org/…/5e2…/syria-media-safety.pdf.aspx
أدوات التأكد من صحة الخبر والصورة عبر االنترنت

http://www.ar.smex.org/%D9%A4-%D8%A3%D8%AF%D988%%D8%A7%D8%…/

المبادئ األخالقية المتَّ بعة في إعداد التقارير اإلعالمية حول األطفال
http://www.unicef.org/arabic/media/24327_43432.html
االتفاقيات والمواثيق الدولية:
اتفاقية حقوق الطفل باللغة العربية
http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf
االعالن العالمي لحقوق االنسان
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
الحماية القانونية الدولية لحقوق االنسان في النزاع المسلح
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_ar.pdf
مكتب المفوض السامي لحقوق االنسان– اتفاقية حقوق الطفل
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
مصادر توثيق انتهاكات حقوق االنسان والطفل
تقرير االمين العام لالمم المتحدة حول االطفال في النزاعات – سورية – انجليزي فقط
https://childrenandarmedconflict.un.org/countries-ca…/syria/
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موقع شبكة حراس – ملفات بالعربية حول القانون االنساني الدولي وحقوق الطفل في
سورية
http://www.childprotectsyria.org/
منظمة العفو الدولية – تقارير عن سورية
https://www.amnesty.org/…/middle-east-and-north-afri…/syria/
منطمة هيومان رايتس وتش – تقارير حول سورية
https://www.hrw.org/…/world-re…/2016/country-chapters/285669
مركز توثيق االنتهاكات في سورية
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/home

٣

تقارير مجلس األمن الدولي
http://www.securitycouncilreport.org/cross-cutting-report/
مصادر االخبار والمراكز االعالمية للمنظمات الدولية  -االزمة السورية
المركز االعالمي لالمم لالمانة العامة لالمم المتحدة
http://www.un.org/arabic/news/focus/focus.asp?focusID=30
موقع وي شير للفيديو والصور الخاصة باالطفال واليونيسف
http://weshare.unicef.org/C.aspx?VP3=CMS3&VF=Home
مركز اليونيسف لالعالم
http://www.unicef.org/arabic/media/
http://www.unicef.org/infobycountry/syria.html
موقع أطفال سورية الخاص باليونيسف
http://childrenofsyria.info/category/news/
المركز االعالمي لمكتب المنسق العام للمساعدات االنسانية – خطابات وتصريحات صحفية
http://www.unocha.org/media-resources/usg-statement-speeches
مكتب تنسيق المساعدات االنسانية في سوريا – معلومات وخرائط
http://www.unocha.org/syria
المفوضية العليا لالجئين – االزمة السورية باالرقام
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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الصليب االحمر في سوريا
https://www.icrc.org/ar/where-we-work/middle-east/syria
الهالل االحمر العربي السوري
http://sarc.sy/ar/
مؤسسة انقاذ االطفال  -ابحث عن سوريا
…http://www.savethechildren.org/…/k.767B/Google_Search_Resul
موقع مجموعة سوريا الدولية لتنسيق المساعدات االنسانيية  -دراسات وتقييم
https://www.humanitarianresponse.info/…/oper…/whole-of-syria
اذاعة االمم المتحدة – ابحث عن سوريا
…http://www.unmultimedia.org/search/radio/
مركز انباء االمم المتحده
http://www.un.org/arabic/news/focus/focus.asp?focusID=30
المركز السوري للدراسات والبحوث -دراسات باللغة العربية
http://scpr-syria.org/category/publications-ar/?lang=ar
مجموعة البنك الدولي – سوريا
http://www.albankaldawli.org/ar/country/syria
مصادر معلوماتية حول ممارسات رعاية الطفل لصحته ونماءه
كتاب حقائق عن الحياة لرعاية الطفل باللغة العربية
http://www.factsforlife.org/00/arabic-syrian.htm
مصادر حول المبادرات الخاصة باالطفال السوريين
موقع االطفال خارج المدرسة – تقارير بالعربية واالنجليزية عن سورية
http://www.oosci-mena.org/syria-crisis
مبادرة ال لضياع الجيل
http://nolostgeneration.org/
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