صحافه السﻼم

صحافه مختصه بالتقارير التي تخص المشاكل و اﻻزمات
اسال اﻻسئله التاليه قبل ان تكمل تقريرك:






هل هناك ضرورة لهذه اﻻخبار؟ هل تروي الحدث من اﻻتجاهين؟
هل ممكن ان تؤدي هكذا قصه الى العنف او التحامل اوالى اي عدم ثقه بين المجتمع والتي ممكن ان
تؤدي الى اجهاض التحاور من اجل السﻼم؟ اذا كانت كذلك ،هل بامكانك روايه القصه باسلوب
مختلف؟
هل لديك اراء و اصوات مختلفه في تقريرك؟
هل تحدثت مع الناس الذي تاثرت حياتهم بالقصه؟ او قمت بالتحدث فقط الى المختصين و المسؤولين
الحكوميين؟
هل تستخدم كلمات او مشاهد او قصص قد تسيئ الى الناس اومن الممكن ان تؤدي الى المزيد من
الصراع او الخﻼف؟ كيف يمكنك ان تتفادى ذلك؟

تفسير الخﻼف و اﻻزمات:

اسال نفسك هذه اﻻسئله عند اعداد تقريرك:












ماهي اسباب الخﻼف؟
ماذا تعتقد اﻻطراف المختلفه؟ ما الذي يختلفون فيه؟ مالذي يتشابهون فيه؟
ماهو تاريخ الخﻼف من وجهة نظر اﻻطراف المختلفة؟ ماهي الصوره الشامله؟
من هم اﻻشخاص او المجموعات المعنيين باﻻمر.
كيف تطورت القضيه او الخﻼف بمرور الوقت؟ قم بتحضير جدول زمني.
ماهي الحلول التي تم سماعها؟ ماذا تعرف عن حقيقه هذه الحلول؟ قم بالتحقق من الحلول التي تم
اعتمادها من قبل مجاميع مختلفه .ماهي الخيارات التي من الممكن ان تجلب السﻼم و التعافي من
المشاكل؟
ماهي الخطوات المطلوبه للتصالح وحل المشاكل السابقه؟
هل تم عرض حلول مؤقته؟
ماهي العقبات الرئيسيه التي تحول دون السﻼم و التعافي؟
اقتراح :قم باعتبار المشاعر كاعراض لﻸزمه؟ كيف؟

الخطوات المقترحه ﻻعداد التقارير

ﻻ تتكلم فقط الى القادة او المسؤولين.
ﻻ تتحدث فقط عن معاناه و مشاكل طرف واحد .قم بروايه القصه كامله ولجميع اﻻطراف.

ﻻتقم باعاده كﻼم او عبارات المسؤولين بدون تقديم شرحك الخاص للمعنى مع ذكر
الحقائق.
ﻻتقم باﻻستخفاف اوتجاهل اي جهود ﻻيجاد الحل.
ﻻتستخدم اي كلمات او صور من الممكن ان تؤدي او تؤجج للكراهيه.
ﻻتعد اي تقرير اعتمادا على اشاعات او نميمه بدون توضيح المحتوى والصوره الكامله.
قم بايجاد الحقائق التي تخص اﻻشاعات او النميمه والتي من الواضح انها تغذي الكراهيه
واﻻزمات .اعمل على ان يكون تقريرك موضحا للحقائق وراء اﻻشاعات و النميمه .وضح
من هم المتوقع ان يكونوا وراء هكذا اشاعات و ماذا يستفيدون من وراءها.
اعمل على ان تكون نافذه اخبارك هي اداه لتصفيه اﻻشاعات و النميمه بصورة مستمره .قم
بانشاء موقع انترنت يختص بالرد على هذه اﻻدوات التي تحرك الناس و الراي العام.
قم باضافه وثائق و مصادر اخرى على موقع اﻻنترنت الذي انشئته لكي تثقف الناس و
المتابعين بخصوص القاضيا المتداوله.
ﻻتتجاهل المعاناه او المشاكل .اجعل روايتك شامله و موضحة للصورة الكامله و تعنى بما
حدث بالماضي و ماحدث لجميع اﻻطراف .لكن ﻻتدع هذه اﻻموران تكون القصه الكامله.
وضح تاثير عنف و مشاكل الماضي .اشرح ماذا من الممكن ان يحدث اذا استمرت هكذا
امور الى المستقبل.
الصراعات معقدة .ابتعد عن التبسيط او الشرح المبسط لﻼسباب .وضح انسانيه الناس
المعنيين و جميع اﻻطراف.

يجب ان تتذكر ان تقريرك سوف يؤثر على اﻻزمه و على الناس المعنيين بها .كيف يمكنك
ان تراقب هذ اﻻمر؟

احذر من ان يتم استخدامك من طرف او اخر للتحكم بتقريرك ،و اذا كان بامكانك حاول ان
تتفادئ اي محاوله ﻻستخدام تقريرك من طرف واحد او استخدامه ﻻستمرار اﻻزمه.

تذكير اساسي:

قم بما تجده مناسب .ﻻتتعدى الخطوط الحمراء التي من الممكن ان تتسبب بمشاكل لك او
لمؤسستك اﻻعﻼميه او لعائلتك .تقدم بتقريرك الى اﻻمام ببطئ .ﻻتتعجل الى المشاكل التي
من الممكن ان تعطل او توقف تقريرك .قم بالتركيز على مايهم و مايمكن ان تنقله بامانه و
شموليه.
ستيفن فرانكلن2016 ،

هذه مجموعه ارشادات و مقترحات تم اقتباسها من دراسات وتقارير مختلفه.

