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مقدمة مركز تطوير اإلعالم لدليل صحافة الحلول
إذا كانــت صحافــة الحلــول مهمــة ومطلوبــة فــي الــدول التــي تنعــم بحيــاة مســتقرة إلــى حــد
مــا ،فإنهــا فــي بلــد كفلســطين أكثــر مــن مهمــة ،حيــث التحديــات علــى مســتويات متعــددة،
ً
وصــوال إلــى التحديــات
بــدءا بالتحديــات السياســية ،إلــى االقتصاديــة واالجتماعيــة،
ً
التنموية والتعليمية.
ً
أدوارا عديــدة
وألن للصحافــة -كمــا نفهمهــا فــي مركــز تطويــر اإلعــام فــي جامعــة بيرزيــت-
قــد يكــون مــن أهمهــا المســاءلة ولعــب دور الســلطة الرابعــة؛ فإننــا عبــر برامجنــا التدريبيــة
الموجهــة للصحافييــن والصحافيــات فــي فلســطين منــذ عــام  1996ركزنــا علــى أهميــة تبنــي
نهــج صحافــة الحلــول ،وفــي جعبتنــا الكثيــر مــن النمــاذج الصحافيــة التــي تعكــس روح وجوهــر
صحافــة الحلــول بالنكهــة الفلســطينية ،التــي كانــت دومـ ًـا تأتــي لتســليط الضــوء علــى تجــارب
نوعيــة وجديــدة يأتــي بهــا الشــباب فــي القــدس أو ربمــا الفتيــات فــي مخيمــات اللجــوء
والرياديــون النوعيــون فــي غــزة وكافــة المــدن الفلســطينية ،وباإلمــكان تصفــح بعــض هــذه
القصــص مــن خــال االطــاع علــى صحيفــة الحــال http://mdc.birzeit.edu/page-189-ar.
 htmlالصــادرة عــن مركــز تطويــر اإلعــام جامعــة بيرزيــت مــا بيــن  2005و.2016
وفــي كل تدريــب ،كنــا نناقــش مــع المتدربيــن أهميــة طــرح أفــكار خالقــة لتقاريرهــم
وأفالمهــم الوثائقيــة ،وكيــف يمكــن أن نــوازن فــي اختيــار قصصنــا ومواضيعنــا الصحافيــة
ـوال تقــود لمجتمــع ينعــم
فــي فلســطين ،بحيــث نعطــي أيضـ ًـا نمــاذج لصحافــة تقــدم حلـ ً
بحيــاة كريمــة.
هنا ،وفي سياق المشروع المشترك بين الوكالة الفرنسية لتطوير اإلعالم  CFIوجامعة بيرزيت
حــول (صحافــة الحلول) ،بدأنــا فــي  2018بطــرح ذات الســؤال علــى الصحافيين الفلســطينيين
العامليــن فــي اإلعــام الرســمي واألهلــي المرئــي والمســموع والمكتــوب ووكاالت األنبــاء
واإلعــام المجتمعــي أيضـ ًـا مــن خــال مؤتمــر واســع ،شــارك فيــه أيضـ ًـا مدرســو اإلعــام فــي
الجامعــات والباحثــون المهتمــون بقضايــا اإلعــام حــول مفهــوم صحافــة الحلــول ،حيث وجدنــا
ـا صحافــة الحلــول كنهــج عمل ،وقدمــوا منــذ ســنوات العديــد مــن
أن الكثيــر منهــم يمــارس فعـ ً
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األمثلــة علــى عملهــم هــذا ،إنمــا أكســبتهم تجربــة المشــاركة فــي المؤتمــر وفــي الــدورات
عالميـ ًـا لســياق صحافــة الحلــول وترسـ ً
ـيخا أعمــق ألسســها المبنيــة
التدريبيــة التــي تلتــه فهمـ ًـا
ّ
على التجربة العملية  .
ومــن أجــل وضــع هــذه التجربــة فــي يــد كل مــن يــدرس اإلعــام أو يعمــل بــه ،جــاء إصــدار
هــذا الدليــل بشــكله الحالــي ،ضمــن المشــروع المشــترك ذاتــه بيــن الوكالــة الفرنســية
لتطويــر اإلعالمCFI  ومركــز تطويــر اإلعــام فــي جامعــة بيرزيــت.
ونســعى للمزيــد مــن العمــل فــي حقــل صحافــة الحلــول وتعزيــز هــذا النهــج بيــن
طلبة اإلعــام فــي الجامعــات والكليــات فــي الضفــة الغربيــة وغــزة.
كمــا أن عقــد تدريبــات صحافــة الحلــول فــي قطــاع غــزة فتــح أمــام الصحافييــن والصحافيــات
آفاقـ ًـا جديــدة كانــت فــي غالــب األحيــان غائبــة عــن أذهانهــم ،وبعضهــم اســتغرب أن يكــون
طــرح الحلــول جـ ً
ـزءا مــن أدوارهــم ،وعبــروا عــن تلمســهم لزيــادة تعزيــز المحتــوى اإليجابــي
البنــاء فــي المــواد الصحافيــة التــي ينتجونهــا ،األمــر الــذي ســاهم فــي تطويــر أدائهــم
الصحافــي.
كلنا أمل أن يكون هذا الدليل نواةً لتطوير مساق يدرس لطلبة اإلعالم في الجامعات.
نبال ثوابتة
مديرة مركز تطوير اإلعالم
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صحافة حلول فلسطينية
هيمنــت علــى وســائل اإلعــام ،تاريخيـ ًـا ،مقولــة مفادهــا أن الخبــر الســيئ هــو خبــر جيــد،
ذلــك أنــه قضيــة الســاعة ومحــرك غرفــة األخبــار ،فيــه صــراع وضحايــا ،درامــا وآالم ،وإغــراق
فــي النقــد أوصــل الجمهــور حــد الصــداع .ولكــن الدراســات عــن الجمهــور المتلقــي،
وأقــرت أنهــا أصابــت الجمهــور
وإذ اعترفــت بــــ «حــد الصــداع» ،انتقــدت األخبــار الســيئة
ّ
بالصدمــات والخمــول وعــدم التفاعــل واالنســحاب ،وعــدم التعويــل تاليـ ًـا ،علــى أي شــيء
اســمه «أخبــار».
ً
ذاتيــا ،يقتــرح العاملــون فيهــا ممارســات
إن الصحافــة مهنــة مــن نســيج نفســها ،تتطــور
فضلــى ،ومدونــات ســلوك ،ويقتــرح منظروهــا مذاهــب جديــدة لغــرف األخبــار والصحــف
وعالــم الصحافــة الكبيــر .هنــاك مــن اقتــرح مفهــوم «الصحافــة اإليجابيــة» ،لتخفيــف وطــأة
النقــد فــي األخبــار وطالــب الصحفييــن بتغطيــة الحــب قبــل الحــرب علــى ســبيل المثــال،
الشــفاء بمــوازاة الوبــاء ،التســامح والســام والحــوار بــدل تغطيــة أخبــار صراعــات قائمــة
علــى التناقضــات والخصومــة.
وهنــاك مــن اقتــرح مفهــوم «صحافــة الوســاطة» ،بــأن يكــون الصحفيــون وســطاء بيــن
احتيــاج المواطــن وصالحيــات المســؤول ،بيــن مطالبــات الجمهــور واســتجابات الدولــة
ومؤسســات الخدمــات العامــة ،وبالتأكيــد تســمعون يوميــا اإلذاعــات الصباحيــة كيــف تتحــول
إلــى معمــل وســاطة بقيــم عاليــة وتوفــر اســتجابات ومســاعدات ال يمكــن أن تتــم دون
توســط المقدميــن والمعديــن والعامليــن فــي أقســام البرامــج.
ّ
ذهــب كثيــرون فــي عملهــم الصحفــي الــى اعتمــاد مفهــوم صحافــة قصــص النجــاح مثــل
حكايــات نجــاح نســاء وأطفــال ،مخترعيــن ومتبرعيــن ،أو حكايــات نجــاح مؤسســات ،وذلــك
فــي محاولــة إلخمــاد بــركان الكتابــة الصحفيــة المتصيــدة والنقديــة الحــادة والمتشــددة.
وهنــاك مــن يتبنــى أو يقتــرح مفهــوم (صحافــة إنســانية) ،إذ يبتســم المذيــع الجــاد ويقــوم
ً
تاليــا ،بــث
بتقديــم مقدمــة لطيفــة عــن الموضــوع الــذي تتضمنــه نشــرة األخبــار ،ويتــم
تقريــر إنســاني ينقــل المشــاهد مــن الدمــاء والحــروب والصراعــات السياســية الحــادة ،إلــى
تقريــر تلفزيونــي مريــح وهــادئ ينهــي درامــا النشــرة باالبتســامات وعالمــات التعجــب .وقــد
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ـا ويــروج مــن خاللهــا لتبنــي األطفــال فــي المناطــق
نشــاهد قصــة شــخص يتبنــى طفـ ً
الفقيــرة فــي العالــم ،أو شــخص آخــر يــروج لنجــاح مشــروع خيــري إذا تبرعنــا بخمســة دوالرات.
لكــن هــل هــذا هــو الحــل الــذي نبحــث عنــه ونقصــده فــي عالــم يتســارع فيــه إيقــاع التغيــرات،
بمــا فيــه اإلعــام وقنواتــه المتعــددة التــي تشــهد تطــورات عميقــة وجذريــة؟ انــه ســؤال
يجيــب عنــه هــذا الدليــل.
فــي اإلعــام الرقمــي الحديــث ،علــى ســبيل المثــال ،تظهــر مذاهــب صحفية جديدة بشــكل
عفــوي وتــرد علــى قســوة الواقــع اإلخبــاري .يتخصــص صحفيــون ومنتجــو المحتــوى فــي
إنتــاج مــواد صوريــة (فيديــو) تُ صــور عمــل مجموعــات ناشــطة فــي حمايــة البيئــة والتنــوع
الحيــوي أو توثــق البدائــل التــي توفرهــا األعمــار الصغيــرة لألزمــات االقتصاديــة ،وتنقــل
فــوق كل ذلــك الســجاالت مــن حالــة التلقــي واإلرســال الســلبي إلــى المشــاركة اإليجابيــة
بيــن المرســل والمتلقــي ،وهكــذا دواليــك ،وتســتمر الصحافــة فــي تطويــر المفاهيــم فيما
يخــص محتــوى المــادة التــي تقدمهــا للجمهــور وتحــرر نفســها بالتالــي مــن وطــأة «الخبــر
الســيئ».
نحــن هنــا إزاء مشــروع مشــترك بيــن الوكالــة الفرنســية لتطويــر اإلعــام  CFIوجامعــة
بيرزيــت حــول (صحافــة الحلــول) ،إذ تعــد جـ ً
ـزءا مــن تلــك التغيــرات العميقــة التــي تشــهدها
الصحافــة منــذ تســعينيات القــرن الماضــي .وقــد توصلــت جامعــة بيرزيــت مــع  CFIعــام
 ،2018مــن خــال مؤتمــر واســع ،إلــى إمكانيــة إدخــال مفهــوم صحافــة الحلــول إلــى
الصحافــة الفلســطينية المحليــة بالتــوازي مــع محــاوالت فــي عديــد مــن دول العالــم قبلــت
مؤسســاتها المفهــوم ذاتــه وأدخلتــه فــي قطاعاتهــا اإلعالميــة.
ويأتــي هــذا الدليــل بشــكله الحالــي ،ضمــن المشــروع المشــترك ذاته بين الوكالة الفرنســية
لتطويــر اإلعــام  CFIومركــز تطويــر اإلعــام فــي جامعــة بيرزيــت .يقــوم المشــروع علــى
تعريــب دليــل صحافــة الحلــول وإعــداده وفــق مقتضيــات واقــع المجتمــع الفلســطيني،
وذلــك عبــر إدخــال المفهــوم إلــى مختبــر اإلعــام المحلــي بالتدريــب وأمثلــة محليــة عــن
صحافــة الحلــول .ويتضمــن المشــروع إضافــة إلــى ذلــك ،إقامــة دورتيــن صحفيتيــن لتدريــب
المدربيــن فــي صحافــة الحلــول فــي كل مــن الضفــة وغــزة ،وعقــد ورشــة عصــف ذهنــي
مــع مــدراء التحريــر ومحاضريــن فــي دوائــر اإلعــام بالجامعــات حــول صحافــة الحلــول فــي
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محليـ ًـا وســبل تنميتــه بإمكانيــات وممارســات صحفيــة فلســطينية.
محاولــة لجعــل المفهــوم
ّ
ودار فــي مؤتمــر الشــراكة المشــار إليــه بجامعــة بيرزيــت بيــن  CFIو ،MDCنقــاش صحي جدا
بيــن الصحفييــن حيــث أشــار الكثيــر مــن المشــاركين إلــى أن هنــاك إذاعــات محليــة تتوســط
يوميـ ًـا بيــن المجتمــع والقنــوات الرســمية وتوفــر حلــوال .كمــا أن هنــاك تلفزيونــات محليــة
توفــر معونــات تصــل حــد توفيــر المســكن ،ناهيــك عــن قصــص النجــاح فــي الجامعــات
والمؤسســات التعليميــة والقطاعــات الحكوميــة .نعــم كل هــذا صحيــح ،إنمــا نحــن هنــا
أمــام توجــه صحفــي مختلــف ،ذلــك أن التوجهــات الصحفيــة التــي تعتمــد تقديــم العــون
والمســاعدات ،لــم تعــد كافيــة ،فهنــاك منصــات ورؤى وأســاليب إعالميــة جديــدة ،تتجــاوز
نظريــة التنديــد بالمقصريــن وعــرض المشــكالت أو جلــب المســاعدات ،وإظهــار قصــة
النجــاح ،هنــاك صحافــة الحلــول.
فما هي صحافة الحلول؟ وبماذا تفيدنا؟ وبماذا تختلف عن الصحافة التقليدية؟
فــي الصحافــة التقليديــة ،يتــم التركيــز علــى مشــكلة تحتــاج إلــى حــل ،وتكــون هــي المحــور،
فيجــري عرضهــا واإلشــارة إلــى المقصريــن وطلــب محاســبتهم والبحــث عــن حــل ،وهــذا
مهــم جــدا.
أمــا فــي صحافــة الحلــول ،فإنــه يتــم التركيــز علــى آليــة حــل مشــكلة ،وتكــون آليــة الحــل هــي
المحــور ،فيجــري التحقــق مــن جدواهــا وفحــص إمكانيــة تطويرهــا ،وتعميمهــا ،وهــذا أيضــا
مهــم جــدا ومفتقــد.
الكشــف عــن المشــاكل أمــر مهــم ،وهنــاك الكثيــر مــن المشــاكل التــي ال تســتطيع الجهــات
المختصــة حلهــا ،أو ال تريــد حلهــا ،ســنطالب هــذه الجهــات بالحــل ،ولكــن النــاس يجــب أن
تتحــرك هــي أيضــا إليجــاد حلــول لمشــاكلها وهــي تقــوم بذلــك بالفعــل.
حتــى تكــون الصحافــة مــرآة حقيقيــة للمجتمــع ،يجــب أن تتحــدث عــن كيفيــة تعامــل النــاس
مــع هــذه المشــاكل ،ومــا هــي الحلــول التــي يطبقونهــا؟
كــي ننمــي النفــس اإليجابــي ونتخلــص مــن المبــررات والذرائــع وندفــع النــاس للتفكيــر
والعمــل ،يجــب أن نســلط الضــوء علــى الحلــول ونســاعد أصحابهــا.
النــاس ال تتغيــر إذا غطينــا مشــاكلها ،النــاس يمكــن أن تتغيــر إذا بدأنــا بتشــجيعهم ودفعهــم
ومســاعدتهم علــى حــل المشــاكل.
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صحافــة الحلــول تركــز علــى الجهــد المبــذول لحــل مشــكلة؟ كيــف يتــم بــذل هــذا الجهــد؟ مــا
هــي نتائجــه؟ هــل يمكــن تعميمــه وتطويــره؟
صحافــة الحلــول ليســت صحافــة عالقــات عامــة أبــدا ،وليســت قصــص نجــاح ألفــراد
ومؤسســات ،فهــي ال تمجــد أشــخاصا أو منظمــات ،فاألهميــة للفكــرة التــي يجســدها
الفــرد أو المؤسســة القائمــة علــى الحــل وليســت لشــخصه .صحافــة الحلول تعــرض الحلول
وتقيمهــا .وتشــكل مصــدر إلهــام للمجتمــع ،وفلســطين بحاجــة إلــى الحلــول وإلــى اإللهــام.
صحافــة الحلــول بــاب جديــد وجميــل فــي العمــل الصحفــي ،الــذي يعانــي مــن التشــابه
وقلــة التخصــص .وهــي إضافــة نســعى لتكريســها كنهــج فــي غــرف األخبــار ،ال كبديــل عــن
بقيــة األنمــاط الصحفيــة.
هــذا هــو هدفنــا فــي هــذا الدليــل الــذي ســتجدون فيــه خبــرات عالميــة وأمثلــة عربيــة
وفلســطينية محليــة حــول صحافــة الحلــول ،ومهــارات فــي تحديــد قصــة الحــل وكيــف
نغطيهــا ونؤشــر إلــى نواقصهــا إن وجــدت ،وإلــى مــا تحتاجــه لتكــون أنفــع ،وكيــف نبتعــد
ـوال إلــى تقنيــات الســرد الصحفــي ،لنصنــع نموذجــا يلهــم
بهــا عــن تمجيــد األشــخاص ،وصـ ً
اآلخريــن إلــى ابتــداع حلــول لمــا يواجهــون مــن مشــاكل.
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ً
مرحبا بك في دليل تدريبات صحافة الحلول
يركــز هــذا الدليــل المتكامــل إلنتــاج قصــص تقاريــر دقيقــة
ومقنعــة تســتجيب للمشــكالت االجتماعيــة ،واالقتصاديــة،
والصحيــة ،والبيئيــة عبــر تغطيــة شــاملة وموثوقــة لهــا،
وعلــى الخصائــص النظريــة والعمليــة التــي مــن شــأنها
تأســيس صحافــة حلــول قــادرة على االســتجابة للمشــكالت،
ً
وصــوال
بــدءا مــن طــرح الســؤال أثنــاء إجــراء المقابلــة،
ً
ســيتعرف العاملــون
إلــى تقنيــات الســرد الصحافــي.
ّ
فــي مجــاالت الصحافــة المتنوعــة ،عبــر هــذا الدليــل ،علــى
المبــادئ األساســية التــي تســتند إليهــا صحافة الحلــول ،كما
يتعرفــون علــى مــا هــي ليســت صحافــة حلــول ،إنمــا تدعــي
ّ
ذلــك ،ولمــاذا تعــد صحافــة الحلــول مهمــة ،ومــا هــي ســبل
تأسيســها :فكــرة ،قصــة ،توثيــق ،دقــة ،اســتجابة ،تأثيــر؟
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الفصل األول :المفهوم والممارسة
إذا كنــت تقــرأ هــذا الدليــل ،فهــذا يعنــي أنــك ،علــى األقــل ،مهتــم أو لديــك الفضــول
لمعرفــة صحافــة الحلــول وكيــف يمكنهــا تطويــر مهاراتــك فــي إعــداد التقاريــر .نحــن نعتقــد
أن الصحفييــن لديهــم الكثيــر ليكســبوه حيــن يولــون االهتمــام بالحلــول للمشــاكل.
هنــاك عــدد كبيــر مــن القصــص الرائعــة ال تتــم تغطيتهــا .لمــاذا؟ لقــد قــاوم حقــل الصحافــة
تقليديـ ًـا ،فكــرة اعتبــار اســتجابات الجمهــور لمشــاكله ومــا يطبقــه مــن حلــول فــي مواجهتهــا
نظــر
كمــادة مشــروعة لالســتقصاء ،وذلــك لخشــية بعــض الصحفييــن والمحرريــن مــن أن ُي َ
إلــى هــذا األمــر كعمليــة مدافعــة أو عالقــات عامــة ،أو إبعــاد األنظــار عــن مســؤوليات
الجهــات الرســمية إنقــاذا لهــا .وتتركــز مهمتنــا هنــا فــي شــبكة صحافــة الحلــول ( )SJNعلــى
تغييــر هــذا التصــور ،واعتبــار صحافــة الحلــول علــى أنهــا تغطيــة دقيقــة ومقنعــة للقضايــا
االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة ،وتقديــم التحقيقــات وفــق أعلــى معاييــر الصحافــة.
نحــن نعمــل بالفعــل مــع شــبكة تضــم أكثر من  80غرفة تحرير وآالف الصحفيين المســتقلين
ً
جانبــا واعتمــاد صحافــة الحلــول القائمــة علــى أســس متينــة،
لوضــع المخــاوف الســابقة
كأداة مهمــة ينبغــي االســتفادة منهــا ،وتكريســها كنهــج إضافــي فــي غــرف األخبــار.
شــارك فــي تأســيس شــبكة صحافــة الحلــول ( )SJNكل مــن الصحفييــن المحنكيــن اللذيــن
يكتبــان عمــود «الحلــول» فــي صحيفــة نيويــورك تايمــز ،ديفيــد بورنســتاين وتينــا روزينبيــرغ،
والصحفيــة والمؤلفــة كورتنــي إي .مارتــن.
أنجــز الثالثــة رحلــة عمــل مميــزة إلــى مــزارع فــي الهنــد ،ومستشــفيات فــي البرازيــل،
والمنطقــة التاســعة فــي مدينــة نيــو أورلينــز ،ووصلــوا جميعـ ًـا إلــى نتيجــة واحــدة وهــي:
أن الصحفييــن لــم يســارعوا إلــى تغطيــة قصــص رائعــة لحلــول طبقهــا النــاس مــن أجــل
مواجهــة المشــاكل االجتماعيــة التــي واجهتهــم.
كان االعتقــاد القديــم هــو أننــا نُ عـ ِّـرض مهنيتنــا للخطــر مــن خــال تغطيــة الحلــول ،بينمــا التفكيــر
الجديــد هــو أننــا نُ عــرض مهنيتنــا للخطــر فــي حــال عــدم تغطيــة الحلــول .تتلخــص مهمتنــا
كصحفييــن فــي أن نقــدم صــورة دقيقــة عــن المجتمــع .وحيــن ال نغطــي الطــرق العديــدة التــي
تحــاول النــاس والمؤسســات مــن خاللهــا إيجــاد الحلــول للمشــاكل بشــكل ناجــح أم ال ،نكــون
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قــد فشــلنا فــي إنجــاز عملنــا .إذا قمنــا بتغطيــة مشــكالت منهجيــة فــي المــدارس علــى ســبيل
المثــال ،وتجاهلنــا النمــاذج التــي مــن شــأنها تحســين التعليــم ،فإننــا ال نقــول القصــة كاملــة.
أصبحنــا صحفييــن ،ألننــا نريــد التأثيــر علــى العالــم وجعلــه أفضــل ،وفي ســبيل هــذا الهدف
يمكــن اعتبــار الكشــف عــن التجــاوزات ،رغــم أهميتــه البالغــة ،ليــس الطريقــة الوحيــدة للتأثيــر،
ســيزداد التأثيــر حيــن نقــوم إلــى جانــب عــرض المشــكالت بتغطيــة الســبل التــي يســلكها
النــاس إليجــاد الحلــول.
ـا ،يصنــع مراســلو قطــاع التعليــم قصصـ ًـا مؤثــرة حــول فشــل المــدارس الحكوميــة فــي
مثـ ً
واجباتهــا تجــاه أطفــال الفقــراء .ســيكون لهــذه القصــص تأثيــر أكبــر إذا قامــوا فــي الوقــت
ذاتــه بتغطيــة المــدارس التــي تعمــل بشــكل أفضــل مــع هــؤالء األطفــال الفقــراء ،وكيــف
يفعلــون ذلــك .مــن شــأن مثــل هــذه القصــص تحفيــز القــراء والمســتمعين والمشــاهدين،
ومــن شــأنها كذلــك تغييــر مســار النقاشــات العامــة والدفــع إلــى تغييــر السياســات وتبنــي
الحلــول الناجحــة التــي مورســت أو محاكاتهــا.
ال يتغيــر النــاس بمجــرد أن هنــاك صحفيــا مــا يشــير إلــى مشــكالتهم ،نحــن بحاجــة إلــى
إثبــات أن التغييــر ممكــن وأن نعــرض أمثلــة نجحــت بذلــك.
لقــد تــم تصميــم هــذا الدليــل لصحافــة الحلــول لمنفعــة كل واحــد يريــد خــوض هــذا المســار
الجديــد ،وســواء كنتــم مــن الصحفييــن المخضرميــن أو فــي منتصــف حياتكــم المهنيــة
وتــودون اســتعادة األســباب التــي دفعتكــم لتكونــوا صحفييــن ،أو طــاب فــي اإلعــام
وتــودون بنــاء شــخصيتكم المهنيــة بشــكل مميــز ،نأمــل أن تجــدوا القيمــة التــي تبحثــون
عنهــا فــي هــذه الصفحــات.
يرشــد هــذا الدليــل التعليمــي المســتخدمين إلــى ممارســة صحافــة الحلــول مــن الخطــوة
األولــى المتمثلــة بتحديــد حــل يســتحق االســتقصاء الصحفــي إلــى آخــر خطــوة وهــي
إشــراك القــراء فــي القصــة بعــد نشــرها .بعــد قــراءة هــذا الدليــل للمــرة األولــى ،يمكنكــم
الرجــوع لقــراءة األقســام التــي تــرون فيهــا الفائــدة األكثــر بالنســبة لكــم ،أو التــي تحتاجونهــا
خــال عملكــم علــى قصــة معينــة ،التبويــب المفصــل والعناويــن المباشــرة ألقســام هــذا
الدليــل ستســاعدكم علــى ذلــك.
نطــرح عليكــم بعــض القصــص مــن صحافــة الحلــول ،لتســاعدكم عندمــا تواجهــون صعوبــة
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فــي اختيــار الموضــوع أو الحكــم علــى مــدى مالءمتــه لصحافــة الحلــول أو عندما تســتعصي
عليكــم الكتابــة عنــه.
ومــن خــال هــذا الدليــل ،ســتجدون الفيديوهــات والتماريــن التفاعليــة التــي بدورهــا تعطــي
الحيويــة لنهــج صحافــة الحلــول ،وتوجــد كذلــك روابــط نحــو مصــادر أخــرى علــى موقعنــا
ومواقــع أخــرى .هــذا إضافــة إلــى إرشــادات خاصــة بالصحفييــن الذيــن يركــزون علــى قضايــا
الصحــة والتعليــم والعنــف.
نحــن نعتبــر هــذ الدليــل االرشــادي التفاعلــي وثيقــة عمــل ونأمــل فــي أن تتواصلــوا معنــا،
فــي إبــداء آرائكــم عبــر البريــد اإللكترونــي ،والتغريــدات أو الكتابــة حــول هــذا النهــج ،ونرحــب
بــكل التوصيــات التــي تســاعدنا علــى تحســين هــذا الدليــل وجعلــه أكثــر فائــدة للشــبكة
المتناميــة لألشــخاص الذيــن يمارســون صحافــة الحلــول.
كيف يمكنني التأكد من أنها صحافة حلول؟
فيمــا يلــي خمســة معاييــر لتطبيقهــا أثنــاء إنتــاج قصــة تنــدرج ضمــن نهــج صحافــة الحلــول.
قــد ال تفــي كل قصــة بــكل هــذه المعاييــر ،وال بــأس بذلــك ،ولكننــا نأمــل أن تكــون هــذه
المعاييــر مصــدر إلهــام لتفكيركــم.
• التركيز العميق على الحل المستجيب للمشكلة:
االختبــار الحقيقــي :دون وصــف الحــل ،ال تنــدرج القصــة ضمــن صحافــة الحلــول .وصــف
الحــل يأتــي فــي ســياق عــرض المشــكلة التــي تحــاول القصــة معالجتهــا ،وشــرح وتوثيــق
أســباب المشــكلة ســيوضح آليــة الحــل وإمكانيــة نجاحهــا فــي التأثيــر.
• اختبار آلية الحل بالتفصيل:
تتعمــق قصــص الحلــول المؤثــرة فــي كيفيــة حــل المشــاكل ،والتحقيــق فــي مســائل معينــة
ً
نجاحــا فــي تحســين نتيجــة تعليميــة وكيــف تعمــل
مثــل :مــا هــي النمــاذج التــي تحقــق
بالفعــل؟ إن ســرد القصــة يأتــي مصحوبــا بحــل المشــكلة والتركيــز علــى الصعوبــات التــي
واجههــا هــذا الحــل.
• التركيز على الفاعلية ،وليس على النوايا الحسنة:
صحافــة الحلــول هــي صحافــة األفــكار الصالحــة للتطبيــق التــي تــم اختبارهــا ،ولكــن مثلهــا
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مثــل الصحافــة الجيــدة ،فــإن تحديــد مــا هــو صالــح للتطبيــق مــن غيــر الصالــح يكــون مدعومــا
بالبراهيــن واألدلــة الجيــدة علــى نجاعــة الحلــول ،وقــد يكــون البرهــان الوحيــد فــي بعــض
األحيــان هــو تأكيــدات المراقبيــن الموثوقيــن ،علــى كل حــال ال ينبغــي اإلفــراط فــي
المطالبــة بالكثيــر مــن البراهيــن.
• عدم تقديم اإللهام فقط ،بل رؤية قد يحولها اآلخرون إلى آلية يستخدمونها:
مــا يجعــل صحافــة الحلــول مثيــرة لالهتمــام هــو اكتشــاف البصيــرة التــي توفــر للقــارئ أو
المشــاهد نظــرة ثاقبــة حــول كيفيــة عمــل العالــم ،وكيــف يمكــن أن يعمــل بشــكل أفضــل،
عبــر عــرض تفصيلــي لكيفيــة اســتجابة النــاس للمشــاكل وكيــف يخترعــون ويطبقــون حلــوال
لمواجهــة مشــاكلهم.
• النقاش حول نقاط الضعف في آلية الحل:
ـا لمشــكلة اجتماعيــة .كل اســتجابة تحمــل
ـا كامـ ً
ال يوجــد مــا نســتطيع أن نطلــق عليــه حـ ً
فــي طياتهــا التحفظــات ،والقيــود والمخاطــر ،أو نقــاط الضعــف .الصحافــة الجيــدة ال تخجــل
مــن العيــوب.
«شــعرت بقــدر كبيــر مــن الرضــى خــال إنجــازي قصصــا مــن صحافــة الحلــول
للمشــاكل فــي فيالدلفيــا ،ألنــن–ي لــم أتوقــف عنــد الشــعور بالحــزن علــى
النــاس ،بــل تجــاوزت الحــزن وقدمــت للقــراء بعــض األفــكار الجديــدة عــن
حلــول تــم تطبيقهــا .وأعتقــد أن تفاعــل النــاس مــع هــذه األفــكار علــى
وســائل التواصــل االجتماعــي يؤكــد أنهــم يبحثــون عــن هــذا النــوع مــن
صحافــة الحلــول ،ألنهــا تثيــر المزيــد مــن الحــوار».
ديفيد جامباكورتا ،مجلة فيالدلفيا
كيف لي أن أعرف أنها ليست صحافة الحلول؟
ً
غالبــا ،تقديــم أمثلــة
مــن أجــل شــرح ماهيــة صحافــة الحلــول ،اكتشــفنا أنــه مــن المفيــد
ألعمــال ال ترتبــط بصحافــة الحلــول .فيمــا يلــي ســبعة أنــواع نراهــا فــي وســائل اإلعــام
وكل منهــا يحــاول انتحــال صفــة صحافــة الحلــول ،ولكنهــا ليســت كذلــك أبــدا:
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تقديس األبطال
هــي القصــص التــي تحتفــي بفــرد أو تمجــده ،وغالبـ ًـا مــا تكــون علــى حســاب الفكرة التي يجســدها
ـدال مــن الحديــث عــن مزايــا النهــج الــذي يقدمــه الفــرد ،تتمحــور القصــة حولــه وكيــف أنــه
الفــرد .فبـ ً
مثــا قــرر ان «يتــرك وظيفــة عاليــة األجــر إلنقــاذ العالــم» دون أن تركــز علــى مــا ســيفعله إلنقــاذ
العالــم .صحافــة الحلــول ال تقــدس البطــل وال تركــز عليــه وإنمــا تقــدم «القصــة الكاملــة».
الرصاصة الفضية أو المنقذ
حســب بعــض المعتقــدات الشــعبية لــدى بعــض الــدول ،فــإن الرصاصــة الفضيــة هــي
الســاح الوحيــد الفعــال للقضــاء علــى المســتذئبين أو الســحرة أو غيرهــم مــن الوحــوش.
بعــض القصــص اإلخباريــة تحاكــي فــي أســلوبها هــذه األســطورة.
غالبـ ًـا مــا نجــد هــذا النــوع فــي القصــص التــي تتحــدث عــن االختراعــات الحديثــة فــي أقســام
التكنولوجيــا واالبتــكار ،حيــث يتــم وصــف األدوات الجديــدة بعبــارات متوهجــة ،وتقديمهــا
للقــراء علــى أنهــا «المنقــذ» .وطبعــا ينظــر إلــى المــال فــي ذات الســياق علــى أنــه منقــذ
أيضـ ًـا ،ألنــه وســيلة الحصــول علــى هــذه األدوات الجديــدة.
تقديم خدمة لصديق ما
قــد تجــد هــذا النــوع المخــادع فــي بعــض القصــص والمقــاالت التــي يســعى كاتبهــا إلبــراز
رأي جهــة معنيــة كــرأي ســائد أو رأي وحيــد .وفــي المقــاالت التــي تتحــدث عــن معجــزات
فــي عــاج مــرض معيــن ،ال يوجــد الكثيــر مــن المعلومــات حولــه أو الحجــج المضــادة ،هــذه
المقــاالت تأتــي غالبــا علــى صيغــة بيانــات العالقــات العامــة.
خلية تفكير think tank
يمكــن لصحافــة الــرأي استكشــاف الحلــول إذا احتــوت علــى تقاريــر حقيقيــة حــول االســتجابات
الممكنــة للمشــاكل والنتائــج المحتملــة لتطبيــق هــذه الحلــول التــي تــم استشــرافها .ولكــن هــذا
يختلــف تمامــا عــن صحافــة الحلــول .فمــا ينتــج عــن «صحافــة خليــة تفكيــر» هــو حلــول مقترحــة
ال وجــود لهــا حتــى اآلن ،أمــا صحافــة الحلــول ،فتقــدم اســتجابات وحلــوال تــم تطبيقهــا وتشــرح
كيــف تــم التوصــل اليهــا ،وتحقــق فــي مــدى نجاعتهــا ،ومــا تحتاجــه لكــي تكــون أكثــر نجاحــا.
النشاط المباشر
عنــد رؤيــة عبــارة «صحافــة الحلــول» ،يعتقــد الكثيــر مــن األشــخاص أننــا نقــوم بالترويــج لمقــاالت
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تطلــب مــن القــراء فــي نهاياتهــا النقــر علــى زر والتبــرع بخمســة دوالرات لقضيــة مــا ،أو قصــص
تقــدم نــداء عاطفيـ ًـا ثــم تطلــب الدعــم لقضيــة معينــة ،كوســيلة «لحــل» المشــكلة.
صحافة الحلول ليست كذلك إطالقا.
التفكير المؤجل
يتعلــق هــذا األمــر بفقــرة أو مقطــع صوتــي فــي نهايــة قصــة تعــرض الجهــود المبذولــة
مــن أجــل إيجــاد الحلــول لمشــكلة ولكــن دون أخذهــا علــى محمــل الجــد ،ذلــك أن الحلــول
مؤجلــة أو مــا زالــت موضــع دراســة ،صحافــة الحلــول ال تعــرض الحلــول التــي يتــم اقتراحهــا
بــل الحلــول التــي تــم تطبيقهــا.
ما يثلج القلب
ينــدرج ضمــن هــذا النــوع مــن الصحافــة تلــك القصــص الطريفــة والفريــدة ،نــادرة الحــدوث
والتكــرار ،التــي تظهــر غالبـ ًـا فــي نهايــة النشــرات المســائية أو فــي األعيــاد ،وتتحــدث مثــا
ـيا متحـ ً
عــن طفــل يعمــل كبائــع متجــول لعصيــر الليمــون ،أو عــن رجــل صنــع كرسـ ً
ـركا لحيوانــه
ً
ـخاصا
المحبــوب .تعمــل هــذه القصــص علــى إيصــال فكــرة مفادها أن هنــاك في العالم أشـ
طيبيــن يقومــون بأشــياء جميلــة ،ولكنهــا ال تتطــرق للقضايــا الجوهريــة األوســع تأثيــرا علــى
حيــاة النــاس والتــي نريــد أن نعالجهــا مــن خــال صحافــة الحلــول.
لماذا صحافة الحلول؟
إن «نظرية التغيير» الســائدة في ممارســة الصحافة هي أن عرض المشــكالت االجتماعية
وتحميــل المســؤوليات لصنــاع القــرار والمســؤولين التنفيذييــن ســيؤدي بشــكل تلقائــي
إلــى اإلصــاح .يحقــق الصحفيــون فــي الممارســات الســيئة ويكشــفون عنهــا ،وال يتبقــى
لهــم دور يلعبونــه بعــد ذلــك .هــذه النظريــة ليســت كافيــة حســب الكثيريــن ،وأصبــح مــن غيــر
المناســب أن يقتصــر عمــل الصحفييــن علــى تدويــن المالحظــات عمــا ال يعمــل وينتظــرون
أن تســتيقظ المجتمعــات وتبــدأ بخلــق قوانيــن أفضــل وأنســب بغيــة إيجــاد الحلــول.
إن مشــكالت عالمنــا معقــدة للغايــة وتتطــور بســرعة كبيــرة .يجــب إعــام الجمهــور بأمثلــة
موثوقــة عــن حلــول للمشــاكل وذلــك لتمكيــن هــذا الجمهــور مــن تحديــد الجهــات الفاعلــة
القــادرة علــى خلــق عالــم أفضــل .وفــي هــذا الســياق ،يجــب علــى الصحافــة تعزيــز دورهــا
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التقليــدي مــن خــال عــرض «القصــة الكاملــة» لحلــول تمكنــت مــن حــل المشــكالت
السياســية واالقتصاديــة والبيئيــة المعروفــة للجميــع .ومــع ذلــك نســأل لمــاذا يجــب علينــا
ممارســة صحافــة الحلــول؟
ً
حقا
إنها صحافة جيدة
ربمــا الحظتــم أن شــعارنا هــو «القصــة الكاملــة» .نحــن نعتقــد أن صحافــة الحلــول تجعــل
ً
حاليــا أكثــر دقــة واكتمــاال ،أي أنهــا تأخــذ المشــكالت علــى محمــل
الصحافــة الموجــودة
الجــد ،وتتميــز بالمصداقيــة والكمــال؛ وليســت بالتالــي صحافــة عابــرة .إن تحديــد عناويــن
المشــكالت دون االســتجابة لهــا يعطــي الصحفييــن إحساسـ ًـا زائفـ ًـا بالنجــاح ،ويجعلهــم مــع
اســتمرار الزمــن وتوالــي القصــص يشــكون بالــدور الــذي مــن المفتــرض القيــام بــه.
إن الصحافــة التــي تفشــل فــي التجــاوب مــع المشــكالت االجتماعيــة ،توفــر رؤيــة غيــر
ً
فعليــا بالمجتمــع.
دقيقــة ومتحيــزة للواقــع ،ومــن شــأنها إلحــاق الضــرر
عندمــا يكــرر الصحفيــون تســليط الضــوء علــى المشــاكل ويتجاهلــون الــردود عليهــا ،فإنهــم
يخلقــون انطباعــا وإحساسـ ًـا زائفـ ًـا مفــاده أن النــاس لــم يحاولــوا إصــاح األمــور ،أو أنهــم ال
يعرفــون كيفيــة القيــام بعمــل أفضــل ،وهــم بذلــك ينثــرون بــذور اليــأس واإلحبــاط.
تعزيز مشاركة القارئ
ً
ً
محوريــا فــي إنتــاج القصــص الموجهــة نحــو الحلــول ،مثــا،
دورا
يلعــب ســؤال «كيــف؟»
حصــل شــخص مــا علــى نتائــج جديــرة باالهتمــام ،فمــا الــذي فعلــه هــذا الشــخص أكثــر
مــن اآلخريــن لكــي يحصــل علــى هــذه النتائــج؟ إن أســلوب الســرد ،إذا تــم تطبيقــه بشــكل
صحيــح ،يمكنــه شــد اهتمــام القــراء والحفــاظ عليــه.
ومــن المرجــح أن تتــم مشــاركة قصــص الحلــول أكثــر مــن القصــص األخــرى علــى وســائل
التواصــل االجتماعــي ،ذلــك أنهــا قــادرة ،جزئيـ ًـا ،علــى خلــق الشــعور بالقــوة لــدى المتلقيــن
والتقليــل مــن عــدم اكتراثهــم وال مباالتهــم وســخريتهم مــن المشــكلة .وهــذه الفرضيــة
مدعومــة مــن قبــل العلــوم االجتماعيــة وكذلــك مــن خــال البحــث الــذي دعمنــاه مــع مشــروع
( Engaging Newsاالنخــراط فــي القصــص اإلخباريــة).
التأثير المحتمل
تؤثــر وســائل اإلعــام علــى المجتمعــات مــن خــال اســتجابتها للمشــكالت ،وتتحــول
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قصــص وتحقيقــات صحافــة الحلــول إلــى محادثــات بنــاءة بيــن النــاس وبديــل عــن األقاويــل
واالنقســام بيــن المجتمعــات .ولكــن يجــب التذكيــر بــأن النــاس ال يتغيــرون ببســاطة ،إنهــم
بحاجــة إلــى نمــاذج موثقــة للتغيــر.
ومــن خــال التركيــز علــى مــا ينجــح ،يمكــن لقصــص الحلــول أن تعيــد صياغــة المشــكالت
ً
ً
جديــدا بيــن صانعــي السياســات واالختصاصييــن وأفــراد المجتمــع
تفكيــرا
بطريقــة تثيــر
علــى حــد ســواء.
ويعتمــد ذلــك علــى أســاليب روايــة القصــة وتوثيقهــا بالمعلومــات التــي نريــد إيصالهــا
للجمهــور بغيــة تشــكيل إلهــام ورؤيــة وقــوة دافعــة.
قــد ال ننجــح فــي إقنــاع المجتمعــات المحليــة بــأن إهــدار الغــذاء واإلكثــار مــن تنــاول اللحــوم
لهمــا تأثيــر كبيــر علــى االحتــرار الكونــي ،ألن إنتــاج الغــذاء ّ
يولــد كميــات هائلــة مــن الغــازات
ـا إنتــاج كغــم واحــد مــن اللحــوم الحمــراء ّ
يولــد مــن  33كغــم مــن ثانــي أكســيد
الدفيئــة ،مثـ ً
الكربــون ،ولكــن حيــن نوثــق القصــة بمعلومــات دقيقــة ونظهــر للمتلقــي بــأن إنتــاج كغــم
مــن اللحــم يحتــاج إلــى  15000ألــف لتــر مــن الميــاه فــي ظــل شــح الميــاه ،حينهــا يمكــن
للنــاس أن تراجــع النظــام الغذائــي مــن أجــل توفيــر الميــاه.
ما التأثير الذي يمكن أن تحدثه صحافة الحلول؟
قلنــا ســابقا إنــه يمكــن للقصــص القائمــة علــى نهــج صحافــة الحلــول أن تعيــد صياغــة
المشــكالت بطريقــة تثيــر التفكيــر بيــن صانعــي السياســات والمهنييــن وأفــراد المجتمــع.
األمثلــة التاليــة تلقــي الضــوء علــى ذلــك:
لفت انتباه المجتمع إلى إستراتيجيات أكثر فعالية

أنجــزت ريانــون مايــرز سلســلة تحقيقــات اســتغرقت عامــا كامــا بعنــوان «تكلفــة مــرض
الســكري» ونشــرتها فــي صحيفــة كوربــس كريســتي كولــر تايمــز ،وهــي صحيفــة محليــة
فــي مدينــة كوربــس الســاحلية فــي جنــوب واليــة تكســاس األميركيــة .وعلــى الرغــم مــن
أن مقاطعــة كوربــس كريســتي تســجل أعلــى معــدل بتــر أعضــاء لمرضــى الســكري فــي
أميــركا ،إال أن المــرض كان موضــع تجاهــل وإخفــاء لفتــرة طويلــة.
ضمــت تلــك التحقيقــات ثــاث قصــص حلــول طبقتهــا مجتمعــات محليــة فــي أجــزاء أخــرى
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مــن الواليــات المتحــدة ونجحــت أكثــر فــي التعامــل مــع مــرض الســكري.
قالــت مايــرز« :لقــد حصلــت قصــص الحلــول علــى الكثيــر مــن التعليقــات وكانــت األكثــر إثــارة
للجــدل ،حــول مــا يمكننــا القيــام بــه بشــكل مختلــف ومــا ال نقــوم بــه اآلن ،أغضبــت هــذه
القصــص مــزودي الخدمــات ،وربمــا كانــت مــن بيــن أعمــق القصــص فــي هــذا الملــف».
نزع الشرعية عن األعذار ومبررات التقصير
مــن شــأن حــل يعمــل فــي منطقــة مــا ،أن ينــزع شــرعية مبــررات الفشــل فــي مــكان آخــر.
فــي بدايــة األلفيــة ،كانــت أدويــة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية /اإليــدز باهظــة الثمــن،
لدرجــة أن الفيــروس كان يعتبــر حكمـ ًـا باإلعــدام فــي الــدول الناميــة.
قامــت الكاتبــة تينــا روزنبــرغ بالتحقيــق فــي هــذه المشــكلة مــن خــال كتابــة قصــة فــي مجلــة
نيويــورك تايمــز عــام  2001بعنــوان :انظــر إلــى البرازيــل ،لقــد كتبتهــا مــن منظــور مختلــف،
وناقشــت فيهــا كيــف عملــت البرازيــل علــى تخفيض أســعار أدوية مرض اإليدز بشــكل كبير وكيف
كانــت هــذه البــاد تديــر نظــام العــاج المعقــد ،ودرس المقــال فــي الوقــت ذاتــه بشــكل مفصــل
وعميــق ســلوك الســلطات الحكوميــة وشــركات األدويــة فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة.
دفــع تحقيــق روزنبــرغ العديــد مــن صنــاع القــرار إلــى التشــكيك فــي االفتراضــات التــي
اســتخدمت لتبريــر ارتفــاع أســعار األدويــة ،وتــم االستشــهاد بهــذا التحقيــق بعــد ذلــك كدافــع
مهــم إلنشــاء الصنــدوق العالمــي لمكافحــة اإليــدز والســل والمالريــا.
حلول قائمة على أفكار متينة
كانــت حملــة المئــة ألــف منــزل تحــاول زيــادة معــدالت إيــواء األشــخاص المشــردين فــي
جميــع أنحــاء الواليــات المتحــدة األميركيــة بشــكل دائــم .وفــي الســنة الثانيــة مــن الحملــة،
اتضــح أنهــا لــم تكــن تســير فــي الطريــق الصحيــح لتحقيــق الهــدف.
قــرأ القائمــون علــى المشــروع عمــود «الحلــول» فــي صحيفــة نيويــورك تايمــز بعنــوان
«النتائــج الســريعة :إســتراتيجية لحــث المجتمــع علــى تعبئــة وإعــادة تنظيــم نفســه بهــدف
الوصــول إلــى أهدافــه الواضحــة فــي  100يــوم».
قامــت الحملــة بعدهــا بتبنــي النتائــج الســريعة كإســتراتيجية أساســية ،ونفذتهــا فــي
جميــع أنحــاء البــاد .وفــي شــهر تمــوز مــن عــام  ،2014أعلنــت الحملــة أنهــا حققــت هدفهــا
المتمثــل فــي إســكان مئــة ألــف شــخص بــا مــأوى .يقــول المعنيــون إن نجــاح هــذه الحملــة
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اســتند مباشــرة إلــى عملهــم بطريقــة النتائــج الســريعة التــي عرضهــا عمــود «الحلــول» فــي
صحيفــة نيويــورك تايمــز.
تغيير المناقشات والسياسات في المجتمع
كرســت ميــج كيســنجر ،مراســلة ميلووكــي جورنال -ســنتينل ،معظــم حياتهــا المهنية لتغطية
المواضيــع المتعلقــة بالصحــة العقليــة .لكــن التأثيــر األكبــر لعملهــا جــاء مــن خــال سلســلة
تحقيقــات بعنــوان «األزمــة المزمنــة» عــام  ،2013إذ وثقــت حقيقــة مــوت المرضــى بســبب
ســوء التعامــل واإلهمــال ،وتطرقــت إلــى ضــرورة إصالح نظــام رعاية الصحــة العقلية .وبعد
انتهائهــا مــن السلســلة مباشــرة ،قامــت مدينــة ميلووكــي بإلغاء الســيطرة السياســية على
سياســات الصحــة العقليــة وأنشــأت مجلــس ميلووكــي للصحــة العقليــة غيــر السياســي،
بوجــود مختصيــن نفســانيين كأعضــاء مجلــس .باإلضافــة إلــى ذلــك ،وفــرت الميزانيــة
الجديــدة زيــادة ماليــة كبيــرة خصصــت لرعايــة الصحــة العقليــة .وتضمنــت «األزمــة المزمنــة»
ثــاث قصــص تركــز علــى الحلــول ،وكانــت عبــارة عــن مفتــاح التأثيــر فــي السلســلة حســب
الكاتبــة .وقالــت كيســنجر« :مــن الســهل أن نتحــدث عــن المشــاكل التــي يوجــد العديــد منهــا
فــي نظــام الصحــة العقليــة فــي مقاطعــة ميلووكــي ،إنمــا القيمــة الحقيقيــة للقــراء تأتــي
مــن معرفــة كيــف عالجــت المجتمعــات األخــرى المشــكلة وقامــت بتطويــر األشــياء».
إعادة تصور الوضع الراهن
لــو قــرر مايــكل لويــس معالجــة قضيــة تبييــض األمــوال فــي لعبــة البيســبول مــن خــال
التركيــز علــى فريــق لديــه أمــوال قليلــة ،وكان الخاســر الدائــم ،هــل كان أحــد ســيقرأ القصــة،
ً
شــيئا منهــا؟ لويــس لــم يفعــل ذلــك ،لقــد تبنــى نهــج صحافــة الحلــول وقــام
أو يتعلــم
بتغييــر رياضــة البيســبول لألبــد مــن خــال كــرة المــال (. )MoneyBall
«لقــد حصلنــا علــى اســتجابة مذهلــة مــن القــراء ..جعلنــا األشــخاص يتحدثــون بطريقــة لــم
يتحدثــوا بهــا مــن قبــل .أنشــأنا الحــوارات التــي لــم تكــن تحــدث مــن قبــل».
كاثي بست -سياتل تايمز
صحافة الحلول في سير عملك؟
هــل أنــت مســتعد إلدخــال صحافــة الحلول إلى غرفة األخبار الخاصة بك بطريقة مســتدامة؟
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إليكــم بعــض الممارســات التــي تــم اســتخالصها مــن التعــاون بيــن شــبكة صحافــة الحلــول
وغــرف األخبار:
توقع وتجنُّ ب سوء الفهم
ُّ
ً
واضحــا ،إنمــا البعــض
بالنســبة للعديــد مــن الصحفييــن ،يبــدو مفهــوم صحافــة الحلــول
منهــم ال يزالــون فــي حيــرة مــن أمرهــم حــول هــذا المنهــج ،أو حتــى مــن مصطلــح الصحافــة
القائمــة علــى الحلــول .وقــد يخافــون مــن إعطــاء انطبــاع أنهــم يقومــون بالدفــاع عــن
التقصيــر أو ينفــذون دعايــة صاخبــة أو ينشــرون سلســلة مــن األخبــار الجيــدة التــي قــد تبــدو
قريبــة مــن العالقــات العامــة .وليــس لــدى بعــض الصحفييــن االســتعداد لخــوض تجــارب
مهنيــة جديــدة .يهــدف مختبــر شــبكة صحافــة الحلــول إلــى إعدادكــم بشــكل متيــن وتجنيبكــم
األشــكال المختلفــة مــن ســوء الفهــم حــول صحافــة الحلــول .كــي تكونــوا مســلحين بشــكل
أفضــل ،راجعــوا أرشــيف مقاالتنــا أو تقدمــوا لورشــة عمــل فــي قاعــة التحريــر.
مستعد ًا إلعادة فحص أولوياتك في تغطية الحدث
كن
ّ
ً
دائمــا أمامــك العديــد مــن القصــص المرتكــزة
المشــاكل تصــرخ ،الحلــول تهمــس .تجــد
علــى المشــاكل التــي تســتوجب التغطيــة ،مثــل تحطــم الطائــرات ،وإطــاق النــار مــن قبــل
الشــرطة ،األمــراض الوبائيــة أو كــوارث طبيعيــة تنتظــرك وبحاجــة إلــى التغطيــة .أغلــب
األحيــان يســهل العثــور علــى المعلومــات عــن المشــاكل .عكــس ذلــك ،ال تجــد القصــص
القائمــة علــى الحلــول ضمــن األحــداث الكبيــرة (علــى الرغــم مــن إمكانيــة تحريرهــا بعــد
األحــداث ذاتهــا) .وكمــا يحــدث فــي الكثيــر مــن تقاريــر المؤسســات ،تمـ ّـر الحلــول دون أن
يالحظهــا أحــد ،إال إذا قــام الصحفيــون بإظهارهــا والتحقــق منهــا.
بالنســبة للمحرريــن المهتميــن بصحافــة الحلــول ،الســؤال المطــروح هــو :متــى نســتثمر
مــوارد غرفــة األخبــار لتغطيــة هــذه القصــص؟ وهــذا يقتضــي تســاؤالت أخــرى مثــل ،مــا
هــي المقــاالت األكثــر صلــة بالموضــوع والتــي يمكننــا تقديمهــا لجمهورنــا؟ مــا هــو مفقــود
فــي النقــاش العــام؟ ومــا هــي المقــاالت التــي نحررهــا لمجــرد أننــا كنــا نقــوم بهــا دائمـ ًـا؟
يقــود نقــص المــوارد العديــد مــن المحرريــن إلــى إعــادة النظــر فــي أولويــات التغطيــة
اإلعالميــة .مــن الناحيــة العلميــة ،قــد يعنــي هــذا طــرح أســئلة مثــل :هــل مــن الضــروري
تغطيــة اجتمــاع مجلــس المدرســة (مــرة أخــرى) ،أم هــل يجــب أن يقضــي المراســل وقتــه
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فــي دراســة الكيفيــة التــي تغيــر بهــا المــدارس نهجهــا فــي التعامــل مــع االنضبــاط؟ أو :هــل
نحــن بحاجــة للتركيــز علــى آخــر مــرة تــم فيهــا إطــاق النــار محليـ ًـا ،أم علينــا أن نرســل مراســلينا
إلــى مدينــة مجــاورة لديهــا نهــج يعمــل للحــد مــن العنــف المســلح؟
البحث عن المحررين
قــم بتحديــد المحرريــن أو الكُتّ ــاب الذيــن يمكنهــم تشــجيع زمالئهــم باســتمرار علــى طــرح
األســئلة التاليــة بشــكل منهجــي :هــل هنــاك حــل لهــذه القصــة بالــذات؟ مــن يقــوم بتنفيــذ
تدابيــر أكثــر فعاليــة فــي هــذا المجــال؟ اعثــر علــى أشــخاص يقــدرون عاليــا مســألة تعزيــز
وجــود صحافــة الحلــول فــي غرفــة األخبــار .علــى الرغــم من ثقــل المواعيــد النهائيــة اليومية،
اطلــب منهــم مواصلــة هــذا الزخــم .وإذا أمكــن ،قــم بتعيين مســؤولين في مكاتــب مختلفة
لطــرح هــذه األســئلة بانتظــام .بمــرور الوقــت ،سيكتســب الصحفيــون خبــرة فــي صحافــة
الحلــول وســيصبح الموضــوع مســتقبال رد فعــل يومــي ،حيــث يبــدأ الصحفيــون بشــكل
عفــوي بطــرح أســئلة لــم يطرحوهــا مــن قبــل ،ويصبحــون بطبيعــة الحــال شــركاء فــي التفكيــر
أو موجهيــن لآلخريــن.
اقتراح قصة أو ملف
مــن المفيــد أن تكــون لديــك أفــكار قصــص قابلــة للتنفيــذ ووثيقــة الصلــة بالموضــوع حيــن
تقــدم اقتــراح صحافــة الحلــول للقائميــن علــى غرفــة األخبــار .مــن الناحيــة المثاليــة ،يجــب أن
تســلط هــذه األفــكار الضــوء علــى قــدرة صحافــة الحلــول علــى البنــاء أو اســتكمال مجــاالت
التغطيــة ذات األولويــة .تقتضــي الفكــرة نقــل المناقشــة من الفرضية إلــى العمل ،التحول
مــن ســؤال «هــل يجــب علينــا ممارســة صحافــة الحلــول» إلــى «مــاذا عــن هــذه القصــة؟».
اشــرح كيــف تســد قصــة الحلــول المقترحــة فجــوة كبيــرة فــي األخبــار التــي تعالجهــا ،ثــم :مــن
ســيعمل علــى ذلــك؟ مــا هــي اإلســتراتيجية التــي يجــب اعتمادهــا علــى شــبكات التواصــل
االجتماعــي؟ قــم بتشــجيع المراســلين علــى تغطيــة قصــص الحلــول ،لكــن ال تنتظــر حــدوث
ذلــك ،عليــك أن تبــدأ.
البحث عن الفرص
حيــن تصلــك األخبــار العاجلــة أو يأتيــك الصحفيــون بأفــكار فيمــا أنــت قــد قمــت بتحديــد
أولويــات اجتمــاع هيئــة التحريــر ،ابــق منفتحـ ًـا علــى الفــرص المتاحــة التــي تشــير إلــى إمكانية
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تضميــن صحافــة الحلــول فــي القضايــا المطروحــة .الســؤال البســيط المطــروح هــو« :هــل
يمكــن معالجــة الحلــول فــي ســياق هــذا الموضــوع؟» .قــد يحــول هــذا الســؤال الحديــث
ـراء وإنتاجيــة.
التحريــري نحــو إســتراتيجية أخبــار أكثــر ثـ ً
تحديد أهداف محددة
بصفتــك محـ ً
ـررا ،فــإن أفضــل طريقــة لدمــج الحلــول فــي معالجتــك لألخبــار هــي أن تطلــب
ً
صريحا بشــأن
مــن الصحفييــن القيــام بذلــك بأنفســهم ومنحهــم الوقــت الــذي يحتاجونه .كن
مــا تريــده .ربمــا يتعلــق األمــر بمقــال مميــز واحــد شـ ً
ـهريا علــى األقــل ،أو ربمــا يجــب علــى
كل صحفــي وبشــكل منهجــي طــرح الســؤال التالــي« :مــن يفعــل ذلــك بشــكل أفضــل؟».
تسليط الضوء على مقاالت الحلول المميزة
يمكــن للمحرريــن تســليط الضــوء علــى مقــاالت صحافــة الحلــول المميــزة عبــر مكافــأة
الصحفييــن الذيــن يكتبونهــا .مــن شــأن ذلــك ان يشــجع اآلخريــن وأن يقــود إلــى تكريــس
صحافــة الحلــول كنهــج مســتدام فــي غــرف األخبــار ،يمكــن أن تكــون المكافــآت بســيطة مثل
تقديــر إنجــاز العمــل الجيــد أو جائــزة الصفحــة األولــى أو االعتــراف داخــل غرفــة األخبــار بجهــد
الصحفييــن الذيــن يســاعدون اآلخريــن علــى رؤيــة طــرق إبداعيــة للتحــرر مــن عــادات إعــداد
التقاريــر القديمــة .تقــوم الــوكاالت والمؤسســات الصحفيــة أحيانـ ًـا بمنــح الجائــزة لنفســها
علــى المســتوى المحلــي والوطنــي.

23

الفصل الثاني :خطوات إنشاء قصص الحلول
• تحديــد مشــكلة مــا أو مصــدر قلــق (علــى ســبيل المثــال ،تغيــر المنــاخ ،الســامة العامــة،
معــدالت التخــرج المنخفضــة).
• ومــن ثــم اســأل نفســك الســؤال التالــي :مــا الشــيء المفقــود فــي الســجاالت العامــة؟ هــل
هنــاك نقــص فــي الوعــي بالمشــكلة؟ هــل الجمهــور واع لما يحــدث ،ولكنه ال يهتــم بما يكفي؟
إذا كان األمــر كذلــك ،فقــد تكــون الصحافــة التقليديــة ،التــي ســتركز علــى المشــكلة نفســها،
الخيــار األفضــل .ولكــن الغائــب فــي الســجاالت العامــة يــؤدي بنــا إلــى طــرح األســئلة التاليــة:
«مــا الــذي يمكــن القيــام بــه حيــال ذلــك؟» ،وهــل هنالــك مــن يقــوم بعمــل أفضــل لمعالجــة
هــذه المشــكلة؟ وفــي هــذه الحالــة ،يكــون الموضــوع مثاليـ ًـا لمقــال موجــه نحــو «الحلــول».
• ابــدأ بالبحــث عــن قصــص مرشــحة لصحافــة الحلــول .هــل هنــاك أماكــن كان أداؤهــا
أداء أفضــل مــن المتوســط؟ هــل هنــاك
أفضــل مــن المتوســط؟ هــل هنــاك أماكــن حققــت
ً
اســتجابات جديــرة بالمالحظــة للمشــكلة؟
كيف أستطيع بناء القصص الموجهة نحو الحلول؟
• اختــر قصــة لتســليط الضــوء عليهــا وفــق معاييــر الصحافــة التقليديــة .يمكنــك اســتخدام
معاييرنــا الخمســة وكذلــك «التحقــق مــن القصــة الصالحــة للمعالجــة بنهــج صحافــة الحلــول»
لمســاعدتك علــى التفكيــر فــي األمــر ،تذكــر أن تســأل نفســك :هــل هنــاك دليــل علــى
النجــاح؟ هــل الدليــل موثــوق؟ هــل تــم إنجــازه لمــرة واحــدة أم هنــاك دروس أخــرى يمكــن
االســتفادة منهــا؟ إذا كانــت القصــة ال تخــص المجتمــع الــذي تعيــش فيــه ،فهــل يمكنــك
إعطاؤهــا طابعـ ًـا محليـ ًـا وتأطيرهــا كمعلومــات مهمــة لمجتمعــك؟ إذا تمــت معالجة المشــكلة
بوســائل مختلفــة ،فهــذا يعنــي أن هنــاك فرصــة إلنجــاز ملــف أكبــر عــن القضيــة.
• ســوف تتواصــل خــال هــذه العمليــة مــع المحــرر إذا كنــت تعمــل فــي قاعــة التحريــر ،وإذا
ـتقال يمكنــك مراجعــة الفصــل المعنــون «كيفيــة البــدء بمقــال موجــه نحــو
كنــت صحفيـ ًـا مسـ ً
الحلــول؟» مــن هــذا الدليــل.
• بعــد نشــر قصتــك ،ســتحتاج إلــى التفكيــر فــي الترويــج لهــا والمشــاركة مــع القــراء أو
المســتمعين أو المشــاهدين فــي تنشــيط التفاعــل حولهــا.
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مالحظة!
قــد يتــم تنفيــذ هــذه الخطــوات بترتيــب مختلــف ،اعتمـ ً
ـادا علــى الترتيــب الــذي تتلقــى فيــه
المعلومــات ،فمثــا قــد تســمع عــن حــل واعــد للوهلــة األولــى ،ثــم تعود لفحص ومناقشــة
حجــم المشــكلة الرئيســية .قــد تســمع عــن مدينــة /منطقــة اتبعــت نهجـ ًـا محـ ً
ـددا لحــل مشــكلة
مــا ،ثــم تبــدأ فــي التعــرف علــى آليــات القيــام بذلــك ،أو قــد تســمع للوهلــة األولــى عــن
مشــكلة ومــن ثــم تبــدأ التقصــي للعثــور علــى اســتجابة قــادت إلــى حــل تــم تطبيقــه.
«اطــرح هــذه األســئلة علــى نفســك بثقــة واحصــل علــى إجابــات مرضيــة
لهــا ،مــا األشــياء التــي تهمنــي؟ مــا الــذي بــدا لــي غريبـ ًـا؟ مــا هــو الشــيء
الــذي أتمنــى أن أعــرف عنــه أكثــر؟ مــا الــذي أثــار فضولــي؟
هــذه هــي النقــاط األولــى التــي يتــم تناولهــا عنــد معالجــة مشــكلة ملحــة أو
موضــوع لــم يدرســه أحــد .صحافــة الحلــول ببســاطة تحكــي قصــة عريضــة.
قــم بمــلء الجانــب الفــارغ ،مــا هــي المشــكلة حقــا».
كلوديا رو (سياتل تايمز)

العثور على قصة صالحة لصحافة الحلول
المقدمة
العديــد مــن النــاس الذيــن يريــدون العمــل فــي صحافة الحلــول ال يعرفون من أيــن يبدأون.
ويرجــع ســبب ذلــك جزئيـ ًـا ،كمــا هــو موضــح أعــاه ،إلــى أن اكتشــاف المشــكالت أســهل
بكثيــر مــن اكتشــاف الحلــول ،ليــس مــن الصعــب إيجــاد أمثلــة مناســبة لمشــكالت واســعة
النطــاق ،ولكــن العمــل علــى إيجــاد حــاالت وأمثلــة اســتجابت بفعاليــة لتلــك المشــكالت
ومارســت حلــوال لهــا يســتغرق وقتــا أطــول وقــد يكــون معقـ ً
ـدا.
هــذا ال يعنــي بطبيعــة الحــال أن الحلــول غيــر موجــودة ،لكننــا بحاجــة إلــى إعــادة توجيــه النظرة
التــي نــرى مــن خاللهــا العالــم ،لكــي يكــون لدينــا الوعــي الــازم بالحــل األفضــل .فيمــا يلــي
بعــض االقتراحــات لتعــرف أيــن تبحث:
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المنشورات الجامعية
تســاعد أنمــاط مــن البحــث العلمــي التطبيقــي ودراســات الحالــة والتحليــات األدبيــة فــي
إبــراز العناصــر الناجحــة فــي مجــاالت مختلفــة .الباحــث العلمــي مــن Scholar Google
هــو مــكان جيــد للبــدء .اكتــب بضــع كلمــات رئيســية (مثــل التخلــص مــن مخلفــات عصــر
الزيتــون) وانتبــه إلــى الفتــرة الزمنيــة التــي أجريــت فيهــا هــذه األبحــاث .مجــرد قــراءة بعــض
المقتطفــات أو ملخصــات هــذه األبحــاث يمكــن أن تمنحــك تفكيــرا جديــدا حــول الموضــوع.
الخبراء األكاديميون
قــم بالتواصــل مــع مؤلفــي الدراســات األكاديميــة ذات الصلــة بالموضــوع الــذي تريــده،
فــي العــادة يكــون العثــور علــى معلومــات االتصــال لهــؤالء الخبــراء أمـ ً
ـهال حيــن تبحــث
ـرا سـ ً
فــي مواقــع المؤسســات .قــم بإجــراء مقابــات معهــم ،حتــى ولــو كان ذلــك مــن أجــل وضع
الســياق .قــم باكتشــاف األحــداث الرائــدة التــي ســاعدتهم فــي تحديــد المجــاالت ،ومــا إذا
كانــت هنالــك أبحــاث حديثــة تســتحق االستكشــاف ،أو أكاديميــون مشــهورون يســتحقون
المتابعــة .اكتشــف القضايــا الرئيســية أو األحــداث التــي يجــب مشــاهدتها والتــي تســاعد
فــي تحديــد الموضــوع وأحــدث األبحــاث التــي تهمــك والشــخصيات الجامعيــة الصاعــدة
التــي يجــب متابعتهــا.
قواعد البيانات
يمكــن أن تســاعد بعــض البيانــات (علــى ســبيل المثــال ،التقريــر الســنوي لمنظمــة الصحــة
العالميــة) فــي تحديــد األماكــن والمؤسســات التــي تواجــه بنجــاح المشــاكل الشــائعة.
اســأل نفســك :هــل هنــاك شــيء مــا يحــدث فــي هــذه المواقــع يمكــن تكــراره فــي مــكان
آخــر؟ ُيعــرف هــذا بمقاربــة «االنحــراف اإليجابــي» للصحافــة .هــذا مــا نســميه «االنحــراف
اإليجابــي» فــي التقصــي الصحفــي.
إشراك األفراد
مــا يميــز صحافــة الحلــول عــن الصحافــة التقليديــة هــو التركيــز علــى ســؤال «كيــف» .ال
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تُ قــدم قصــص صحافــة الحلــول تقريـ ً
ـرا عمــا يحــدث فحســب ،بــل تهتــم بالتفاصيــل الدقيقــة
لكيفيــة االســتجابة للمشــكلة .ولهــذا الســبب ،مــن المفيــد فــي كثيــر مــن األحيــان التحــدث
إلــى األشــخاص المشــاركين فــي التنفيــذ المباشــر لفكــرة مــا .علــى ســبيل المثــال ،قــد
ً
ـخصا مــا يكتــب عــن االبتــكارات فــي مجــال ريــاض األطفــال ،أنــه مــن الضــروري تاليـ ًـا،
تجــد شـ
التحــدث مــع المســؤولين الذيــن شــاركوا فــي تنفيــذ هــذه التدابيــر .ســيكون لــدى هــؤالء
األشــخاص مصلحــة فــي نســب النجــاح ألنفســهم ،لــذا عليــك الحــذر مــن االنــزالق بعيــدا عــن
فكــرة الحــل واالتجــاه نحــو شــخصنة الحــل.
شبكات المبتكرين
قامــت مجموعــات عــدة مثــل  Ashoka Aspen، Echoing Greenومؤسســات مثــل
 Skollو  Schwabو  TEDبفحــص اآلالف مــن رجــال األعمــال والمبتكريــن .ويمكــن اعتبــار
ً
ً
رائعــا لقصــص الحلــول .ويمكــن
مصــدرا
أعــام وخبــراء هــذه المؤسســات والمجموعــات
اعتبــار المؤتمــرات التــي تعقــد فيهــا هــذه الشــبكات مــن أجــل التغييــر االجتماعــي ،مناســبة
رائعــة لمقابلــة العديــد مــن األشــخاص واالطــاع علــى رؤاهــم والحلــول التــي يحملونهــا.
مسؤولو البرامج في المؤسسات
تعمــل المؤسســات فــي مجــال تقييــم األفــكار التنمويــة .ولقــد قــام العديــد من مســؤولي
البرامــج فــي هــذه المؤسســات بتطويــر معرفــة عميقــة فــي نطــاق نشــاطاتهم ،ولديهــم
فكــرة عــن المشــاريع الناجحــة .وغالبـ ًـا مــا يــروج القائمــون علــى هــذه المؤسســات للبرامــج
التــي قامــوا بتمويلهــا ماليــا أو دعموهــا بتقديــم االستشــارات وأصابــت حظهــا مــن النجــاح،
لذلــك ســيكون مــن المفيــد أن نســأل عــن برامــج هــذه المؤسســات.
الخبرة الشخصية
إن كان لديــك تخصــص مــا ،أو انجذبــت إلــى موضــوع معيــن ،يمكنــك االســتفادة مــن
شــبكة جهــات االتصــال ،بإمــكان هــذه الجهــات إخبــارك عــن االســتجابات اإلبداعيــة الجديــدة
واألشــخاص الذيــن يقفــون وراءهــا.
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تأثير المرآة
إذا كنــت تواجــه صعوبــة فــي فحــص خيــارات رعايــة األطفــال المتاحــة فــي مدينتــك بعــد
انتهــاء الــدوام فــي المدرســة ،فمــن المرجــح أن يواجــه اآلخــرون المشــكلة ذاتهــا .وقــد
تســأل ،هــل هنــاك اســتجابات مــن مــدن أخــرى لهــذه المشــكلة؟ ال تتعلــق صحافــة الحلــول
باالســتجابات للمشــاكل التــي يواجههــا أشــخاص فــي األماكــن البعيــدة فقــط ،بــل تتعلــق
ً
جميعــا ،بمــن فيهــم نحــن الصحفيــون .وتســتند بعــض أنجــح قصــص الحلــول إلــى
بنــا
التجــارب الشــخصية.
مالحظة
قــد تتحــول المحادثــة عــن عــاج غيــر مناســب للمرضــى العقلييــن فــي مدينتــك الــى منحــى
آخــر مختلــف تمامــا عندمــا توجــه ســؤاال مــن قبيــل :مــن الــذي يقــوم بهــذا األمــر بشــكل
أفضــل؟ يمكــن أن يقــود هــذا الســؤال المحادثــة فــي اتجــاه آخــر.
ـوال أكثــر مــن
هــذا هــو الســؤال الــذي قــد يســاعد فــي كثيــر مــن األحيــان علــى أن يميــز حلـ ً
غيرهــا .تخيــل أنــك تتحــدث مــع خبيــر فــي الصحــة العقليــة وينشــق عــن الحديــث شــيء
آخــر يتعلــق بعالجــات بديلــة غيــر معروفــة للمرضــى العقلييــن فــي مدينتــك .يمكــن لهــذا
الســؤال أن يأخــذك لمنحــى آخــر.
«أتســاءل غالبـ ًـا عــن ســكان مدينتــي الذيــن يحتاجــون إلــى معرفــة
المزيــد عــن الجهــود التــي تبــذل بغيــة إيجــاد حلــول لمشــكالت
معينــة .علــى ســبيل المثــال ،يمكنــك االتصــال بجمعيــات تابعــة
لمجتمعــات مختلفــة وطــرح األســئلة عليهــا .الشــيء اآلخــر هــو أن
ُتفكــر فــي موضــوع محــدد يهمــك ،ثــم االتصــال بالمعنييــن فــي
هــذا المجــال وطــرح األســئلة عليهــم عــن محاوالتهــم إليجــاد الحلــول
للمشــكلة».
دانييل زويرتروك -اإلذاعة الوطنية العامة ()NPR
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الكتابة بشكل تعليمي عن الفشل
بطريقــة مــا ،تعــد «صحافــة الحلــول» تســمية خاطئــة بعــض الشــيء .وللعديــد مــن النــاس
ً
ضمنــا أن الصحفــي يؤكــد
الذيــن يســمعون بهــا ألول مــرة ،فــإن كلمــة «حلــول» تعنــي
علــى اســتجابة مــا كحــل مطلــق .الحقيقــة أن الصحفــي يكتــب تقريــرا موضوعيــا عــن الحــل.
وفــي الحقيقــة ،نحــن مهتمــون بجعــل الصحفييــن قادريــن علــى تغطيــة االســتجابات
للمشــاكل ،وال بــد أن يكــون الصحفيــون متيقظيــن فــي معرفــة مــا ينجــح فــي هــذه
االســتجابات ،ومــا ال ينجــح .ويتمثــل الهــدف الرئيســي لقصــص الحلــول فــي التوصــل
إلــى رؤى عمليــة للمجتمــع بشــأن كيفيــة معالجــة مشــكلة مــا ،أو مشــاكل مماثلــة ،بطريقــة
ناجحــة.
وفــي هــذا التعريــف ،يمكــن أن نضــع عدســة مكبــرة علــى الحلــول فيمــا نســمح
للمجتمــع بدفــع الســجال إلــى األمــام .هنــا بعــض الطــرق التــي يمكــن التفكيــر بهــا
لتحقيــق ذلــك:
ً
نجاحا
قارن الفشل ببديل أكثر
لســوء الحــظ ،انتشــر فيــروس إيبــوال بســرعة فــي أغلــب مناطــق غــرب أفريقيــا فــي صيــف
عــام  .2014وتــم تــداول العديــد مــن القصــص الهامــة عــن مصائــب دول مثــل ســيراليون.
ولكــن فــي شــهر أغســطس ،كتبــت مراســلة بــي بــي ســي كاثريــن بيراروهانغــا عــن دولــة
أوغنــدا الواقعــة فــي شــرق أفريقيــا وســبل ســيطرتها علــى الوبــاء بفضــل نظــام المراقبــة
ً
دورا جوهريـ ًـا فــي إعــام المجتمــع الدولــي بشــأن
الصحيــة الصــارم .وقــد لعبــت قصتهــا
التحســينات المحتملــة لجميــع البلــدان المعنيــة.
حول الفشل إلى عامل مساعد
ِّ
عنــد إجــراء مقابلــة مــع أشــخاص حــول الحلــول الفاشــلة ،اطــرح أســئلة مثــل« :مــا الــذي يمكن
لآلخريــن أن يتعلمــوه مــن هــذا؟ ومــا الــذي كان مــن الممكــن أن يتــم بشــكل مختلــف؟».
تســمح هــذه التســاؤالت بالذهــاب إلــى مــا هــو أبعــد مــن مجرد قصــة نموذجية عن اســتجابة
فاشلة.
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ً
دقيقا
كُن
نـ ً
ـادرا مــا يتــم اعتبــار عمليــة مــا فاشــلة تمامـ ًـا أو ناجحــة بالمطلــق .إذا تعمقنــا فــي دراســة
قضيــة مــا ،ســتظهر لنــا الفــروق الدقيقــة .علــى ســبيل المثــال ،فحــص الصحفــي جيفــري
جيــه ســيلنجو مــن صحيفــة نيويــورك تايمــز مــا ســماها «دورة الضجيــج» حــول الــدورات
علــى اإلنترنــت لمركــز  ، MOOCsوأوضــح أن هــذه الــدورات تمكنــت مــن إضافــة الطابــع
الديمقراطــي علــى التعليــم ،وذلــك علــى الرغــم مــن فشــل المركــز باالرتقــاء إلــى مســتوى
التوقعــات الضخمــة .لقــد «أصبحــت هــذه البرامــج بمثابــة ملحــق مهــم للتعلم فــي الفصول
الدراســية وأداة للتطويــر المهنــي».
االهتمام بسبب انجذاب الناس ألفكار فاشلة
ُيعتبــر هــذا األمــر مهمـ ًـا إذا كنــت تخطــط إلســقاط فكــرة هزيلــة جذبــت الكثيــر مــن النــاس
أو المســتثمرين علــى حســاب فكــرة أخــرى أهــم .خــذ علــى ســبيل المثــال أحذيــة ،TOMS
ً
واحــدا وتبــرع بواحــد» .اعتقــد الكثيــر مــن
واحــدة مــن أشــهر الشــركات فــي مجــال «اشــت ِر
النــاس أن هــذه الفكــرة رائعــة ،حيــث تقــوم بالتســوق بينمــا تســاعد اآلخريــن وتجعــل العالــم
ً
مكانــا أفضــل .ومــع ذلــك ،أظهــرت المقــاالت الدقيقــة أن بنــاء مصنــع محلــي لألحذيــة
يحــدث تأثيـ ً
ـرا أعمــق مــن تأثيــر التبــرع باألحذيــة المســتوردة .يجــب أن تشــمل قصــة عيــوب
 TOMSجلســات مناقشــة لألســباب التــي أدت إلــى الترحيــب بهــا بهــذا الحمــاس( .فــي
هــذه القصــة ،فهــم مســتهلكون ذوو نوايــا حســنة ،وقامــت شــركة  TOMSبتغييــر نمــوذج
أعمالهــا).
نظرة جديدة الستخدام البيانات
علــى الرغــم مــن األهميــة التــي احتلتهــا صحافــة البيانــات فــي الســنوات األخيــرة ،ال يــزال
بعــض الصحفييــن حذريــن مــن البيانــات الكبيــرة .حيــن يهتــم الصحفيــون بالبيانــات ،غالبـ ًـا مــا
يكــون الســبب هــو التحقيــق فــي حالــة ســلبية .وبالتالــي يتــم اســتخدام البيانــات بشــكل
عــام فــي التحقيقــات الصحفيــة مثــل :أي مدينــة لديهــا أعلــى معــدالت الجريمــة؟ أيــن يقــع
الحجــم األكبــر للعنصريــة وعــدم المســاواة؟
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نقتــرح هنــا طريقــة أخــرى الســتخدام هــذه البيانــات ،وذلــك مــن خــال استكشــاف التغييــرات
اإليجابيــة أو البيانــات التــي تســلط الضــوء علــى أفضــل النتائــج .علــى ســبيل المثــال :أي
مستشــفى فــي تكســاس لديــه أدنــى معــدل إصابــة؟ فــي أي واليــة يكــون معــدل العــودة
إلــى األفعــال اإلجراميــة هــو األدنــى؟ مــا هــي الدولــة التــي لديهــا أعلــى نســبة مشــاركة
للنســاء فــي حكومتهــا؟
ً
ً
جديــرا باالهتمــام
حدثــا
يشــير «االنحــراف اإليجابــي» فــي البيانــات إلــى أن هنــاك
والتغطيــة .ومهمــة الصحفــي هــي العثــور علــى القصــة خلف هذا االنحــراف اإليجابي،
وذلــك بالكشــف عــن المعلومــات التــي يمكــن أن تكــون مفيــدة للجميــع .ربمــا وجــد
مستشــفى تكســاس طريقــة لتشــجيع الممرضــات علــى التحــدث لألطبــاء عندمــا ال
يغســل طبيــب يديــه .ربمــا بــدأت ســلطات الســجون فــي تقديــم الخدمــات النفســية
والعــاج الطبــي للســجناء المفــرج عنهــم مؤخـ ً
ـرا؛ وهــذه جوانــب مهمــة( .ومــع ذلــك،
ـيئا شـ ً
قــد ال يشــير االنحــراف اإليجابــي أيضـ ًـا إلــى أي شــيء .وقــد يكــون شـ ً
ـاذا فــي
البيانــات أو دالــة ديموغرافيــة أو قياسـ ًـا غيــر دقيــق .وكمــا قلنــا ،فــإن مهمــة الصحفــي
هــي اكتشــاف ذلــك).
تعمــل دراســة االنحرافــات اإليجابيــة فــي االتجــاه المعاكــس لتحليــل البيانــات المعتــاد.
بعــض الصحفييــن يتــرددون فــي ممارســة صحافــة الحلــول ألنهــم يخشــون أن يشــار إليهــم
علــى أنهــم ناشــطون أو ممثلــو عالقــات عامــة .ولكــن اســتنادا إلــى االنحرافــات اإليجابيــة،
ســتوجهك البيانــات إلــى قصــة مــا.
ً
تمامــا عمــا كنــت أفعــل
«لقــد تعاملــت مــع المشــروع بطريقــة مختلفــة
بــدال
فــي الســابق .بــدأت بطــرح األســئلة حــول االنحرافــات اإليجابيــة،
ً
ً
انتباهــا لهــذه الحكايــات.
مــن التركيــز علــى التغييــرات الســلبية ،وأوليــت
ثــم قمــت باســتخدام هــذه المعلومــات للتركيــز علــى الموضــوع الــذي أود
الكتابــة عنــه».
إميليا شونبيك -صحفية
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جلب الحلول إلى قصص قصيرة
أمامــك يــوم واحــد إلنجــاز تقريــر مــن  500كلمــة؟ أو لديــك  3ســاعات إلعــداد قصــة ُمصــورة لمــدة
دقيقــة واحــدة؟ كيــف يمكنــك االهتمــام بالحلــول فــي هــذه األثنــاء ،وهــل يمكــن إنجــاز ذلك؟
قبــل اإلجابــة عــن هــذا الســؤال ،يجــب اإلشــارة إلــى أن صحافــة الحلــول رفيعــة المســتوى ،طويلــة
وتحتــاج جهــد ومثابــرة .النصائــح التاليــة التــي نقدمهــا هنــا هــي األنســب للمقــاالت الطويلــة.
ولكــن مــع ذلــك ،وجدنــا طرقـ ًـا مختلفــة تناســب المقــاالت التــي لديــك فيهــا مســاحة محــدودة.
أوال :تعمــل قصــص الحلــول القصيــرة بشــكل جيــد فــي الحــاالت التي تكون فيها المشــاكل
معروفــة علــى نطــاق واســع .لننظــر إلــى حشــرات البــق ،التــي انتشــرت قبــل عــدة ســنوات
فــي مدينــة نيويــورك .أحــد الصحفييــن مــن صحيفــة محليــة مجانية تــوزع في متــرو األنفاق،
كتــب جملــة واحــدة فــي التعامــل مــع المشــكلة ،وكان قـ ً
ـادرا علــى االنتقــال مباشــرة إلــى
األنبــاء الجيــدة :وهــي أن أعــداد حشــرات البــق كانــت فــي انحــدار هائــل ،ويرجــع الفضــل
فــي ذلــك بنســبة كبيــرة إلــى الجهــود المبذولــة مــن المدينــة للقضــاء علــى هــذه الحشــرة.
وباســتخدام  576كلمــة فقــط ،اســتطاع الكاتــب تغطيــة العديــد مــن «أســئلتنا العشــرة».
ثانيـ ًـا :اختــر موضوعـ ًـا يحتــوي علــى البيانــات إلثبــات نجاحــه .بعدهــا لــن تحتــاج لقضــاء الكثيــر
مــن الوقــت أو الكلمــات إلبــراز هــذه الحالــة .وبعــد ذلــك يمكنــك القفز مباشــرة إلــى الطريقة
المتبعــة لضمــان هــذا النجــاح.
ً
ً
أيضــا كتابــة مقــاالت الحلــول بســرعة مــن خــال
ثالثــا :يمكــن للصحفييــن المتخصصيــن
تغطيــة البرامــج المحليــة التــي تحظــى بســجل حافــل مــن المشــاهدة واالســتماع والقــراءة.
تتيــح لــك الخبــرة فــي مجــال معيــن توفيــر الكثيــر مــن الوقــت .ســنتناول هــذا الموضــوع
بمزيــد مــن التفاصيــل فــي الصفحــة التاليــة .وتوفــر لــك الخبــرة الكثيــر مــن الوقــت إلعــداد
التقاريــر .ســنتناول أكثــر فــي هــذا الموضــوع الحقـ ًـا.
ً
ً
تعقيــدا مــن غيرهــا ،مــا يجعلهــا مناســبة لمقــال قصيــر.
رابعــا :تعــد بعــض الحلــول أقــل
علــى ســبيل المثــال تنــاول مقــال فــي  Atlantic CityLabظاهــرة ازديــاد قيــام البرازيلييــن
مــارس مــن قبــل الشــرطة علــى هواتفهــم المحمولــة .وهــذا عــزز
الم َ
بتســجيل العنــف ُ
بشــكل مباشــر مســاءلة أفــراد الشــرطة فــي هــذا البلــد.
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صحافة الحلول والتحقيقات
ـواح عديــدة ،وســيلة مثاليــة لصحافــة الحلــول ،ذلــك أن
تعــد الصحافــة االســتقصائية ،مــن نـ ٍ
اآلليــات المعتمــدة فــي العمــل لــكال الصنفيــن هــي نفــس اآلليــات إلــى حــد كبيــر :يحتــاج
الصحفيــون إلــى فهــم مــا حــدث ،ولكــن أيضـ ًـا كيــف ولمــاذا؟
عندمــا يتــم إنجــاز ذلــك بشــكل صحيــح ،تســتطيع صحافــة الحلــول تعزيــز التحقيقــات الصحفية
ً
تأثيــرا .إنهــا بالفعــل طريقــة لجعــل الســلطات العامــة مســؤولة عــن أخطائهــا مــن
األكثــر
جانــب ،وأيضــا عــن الفــرص الجيــدة التــي ال تغتنمهــا مــن جانــب آخــر .إن قصــص النجــاح
باإلضافــة إلــى إلغائهــا أي عــذر لعــدم القيــام بــأي شــيء ،تُ عــد طريقــة جديــدة وســهلة لســرد
الموضــوع للقــراء.
فيما يلي طريقتان إلضافة التركيز على الحلول في تحقيقاتك القادمة:
قارن بين تحقيقاتك وقصة الحلول
باإلضافــة إلــى معالجــة المشــكلة األساســية لديــك ،عــزز عملــك البحثــي عــن طريــق معالجــة
حالــة أخــرى فــي مــكان مشــابه أو قريــب يحصــل علــى نتائــج أفضــل .يشــير عــدد كبيــر مــن
ـس هــذه القصص! اســتخدمها
الملفــات االســتقصائية إلــى الحلــول بشــكل ســطحي ،ال تنـ َ
لتستكشــف بعمــق لمــاذا يعمــل الحــل ومــا الــذي نتعلــم منــه.
كاتريــن ميسزكوفســكي صحفيــة مــن مركز الصحافة االســتقصائية فــي كاليفورنيا ،تقصت
حــول الصعوبــة التــي يواجههــا أوليــاء األمــور فــي كاليفورنيــا عنــد البحــث عــن معلومــات
مهمــة حــول ســامة مراكــز رعايــة األطفــال .وكان ذلــك بالنســبة لهــا خطــوة أولــى حاســمة
فــي تحميــل صانعــي القــرار السياســي مســؤولية هــذه المشــكلة .ولكــن كمــا هــو الحــال
مــع العديــد مــن التحقيقــات ،فــإن اإلشــارة إلــى نقــاط الضعــف فــي النظــام القديــم فــي
كاليفورنيــا أثــارت فضيحــة ،لكنهــا لــم تقــدم اســتجابات متعلقــة بحلــول قــد ينتظرهــا أوليــاء
األمــور.
قامــت كورتنــي مارتــن فيمــا بعــد بتقديــم تقريــر عــن واليــة إنديانــا ،التــي يعمــل فيهــا
المفتشــون باســتخدام أحــدث التقنيــات ،بمــا فــي ذلــك األلــواح الرقميــة (،)Tablets
باإلضافــة إلــى قيــام المســؤولين بإعــادة هيكلــة الخدمــات لتتــم عبــر اإلنترنــت ،أو بشــكل
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شــخصي ،أو عــن طريــق الهاتــف ،حيــث باســتطاعة أوليــاء األمــور الحصول علــى المعلومات
التــي يحتاجونهــا للمحافظــة علــى ســامة أطفالهــم ،حتــى فــي قمــة انشــغالهم .واآلن،
لــم يعــد أهالــي كاليفورنيــا علــى علــم بالمشــكلة فقــط ،بــل أصبــح لديهــم مثــال صالــح
لإلشــارة إليــه عنــد المطالبــة بخدمــات أفضــل.
تأطير التحقيقات بقصص الحلول
لنفتــرض أنــك أعلنــت عــن ســلوك ســيئ .علــى ســبيل المثــال ،قيــام جماعــات الضغــط
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة بإقنــاع الهيئــات التشــريعية باســتخدام المرونــة والتســاهل عنــد
النظــر إلــى قضايــا إســاءة المعاملــة فــي دور رعايــة المســنين ،أو إطــاق الســجون الخاصــة
حملــة عالقــات عامــة لمنــع الدولــة مــن عــرض بدائــل أخــرى للســجن .هــل هنــاك دولــة نجحــت
فــي مواجهــة هــذا الضغــط مــن أجــل المزيــد مــن العدالــة؟ إذا كان األمــر كذلــك ،فــإن جهــود
ذلــك البلــد تســتحق الكتابــة عنهــا وتســليط الضــوء عليهــا .وأثنــاء الكتابــة ،يمكنــك ســرد كل
مــا تريــد وكشــفه فــي إطــار تقليــدي أكثــر .وفــي قســمنا المتعلــق بتقديــم قصــص الحلــول
وتأثيرهــا ،نتكلــم عــن الكيفيــة التــي اســتخدمت فيهــا تينــا روزنبــرغ هــذا النهــج علــى وجــه
التحديــد فــي تحقيقاتهــا حــول الطريقــة التــي عالجــت بهــا البرازيــل فيــروس نقــص المناعــة
البشــرية /اإليــدز فــي مطلــع القــرن.
تدقيق قصة قائمة على الحلول
المقدمة
بوصولــك لهــذه المرحلــة ،مــن المحتمــل أنــك وجــدت نــواة قصــة مقنعــة .الســؤال هنــا
هــو :كيــف يمكنــك معرفــة مــا إذا كانــت جيــدة؟
كأي قصة أخرى ،عليك فحص الفكرة.
أوال :قــم باتبــاع قوانيــن الصحافــة الجيــدة .حــاول العثــور علــى العديــد مــن وجهــات النظــر
ً
عنــد تقديــم القصــة .قــم بمقابلــة األشــخاص الذيــن ليســت لديهــم مصالــح فــي النتائــج.
الحكــم المطلــوب لتحديــد مقــال خــاص عــن الحلــول هــو نفســه التحديــد الــذي نمارســه
للحكــم علــى مقــال جيــد حــول مشــكلة :مــا الــذي حــدث وكيــف نتأكــد مــن حدوثــه؟ ويكمــن
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الجوهــر هنــا فــي العواقــب المترتبــة علــى الفهــم الخاطــئ لألمــور مــن الجانــب الصحفــي.
أن تتحــدث عــن شــيء مــا فــي الصحافــة علــى أنــه مشــكلة وتكــون علــى خطــأُ ،يعتبــر جنحــة.
«الســذاجة» فــي العمــل الصحفــي صفــة ســيئة يجــب تجنبهــا.
ال تُ بالغ
ـوح بــأن المشــكلة قــد تــم حلهــا ،بينمــا قــد ال تكــون كذلــك .ال تُ علــن أن هــذا هــو أفضــل
ال تـ ِ
حــل ،حيــث ال يمكنــك معرفــة ذلــك .ال تتوقــع أن تســتمر ،ألنــك قــد ال تســتمر .احصــر
نفســك بتقديــم األخبــار :هنالــك شــيء مــا يحــدث ،وإليكــم مــا تقولــه األدلــة .وكمــا هــو
الحــال فــي القصــة التقليديــة ،ال تُ عتبــر «األدلــة» بيانــات فقــط ،حيــث يمكــن إيجــاد األدلــة
فــي المقابــات ،وكل الطــرق الممكنــة التــي يســتعملها الصحفيــون لجمــع المعلومــات .ال
يوجــد حــل مثالــي .تأكــد مــن أنــك تقــدم التقريــر بكافــة حــدوده وصراعاتــه.
ُيعتبــر هــذا التحذيــر وقائيـ ًـا .ال داعــي للقلــق بشــأن الظهــور كناشــط طالمــا أنــك لــم تقــم
بالمطالبــات والتزمــت بتقديــم الحقائــق كمــا هــي .إذا فشــل الحــل بعــد بضعــة أشــهر ،فلــن
تظهــر كالســاذج ،لمجــرد أنــك قمــت بتغطيــة الحــدث فــي تلــك الفتــرة.
تُ شــكل هــذه اإلرشــادات أيضـ ًـا وســيلة للتحــرر .ال تحتــاج الــى تصنيــف الحلــول ومقارنتهــا
إليجــاد الحــل األنســب .لــك الحريــة فــي الكتابــة عــن الحلــول الناجحــة جزئيـ ًـا فقــط ،أو حتــى
ً
ً
مثيــرا ،ومــن ثــم يمكنــك شــرح ســبب
مهمــا أو
فشــا
غيــر الناجحــة ،طالمــا أنهــا تُ مثــل
ً
تغطيتــك لهــا للقــارئ .أنــت تبحــث فقــط عــن قصــة جيــدة.
افهم وجهة النظر المعارضة للحلول
مــن المهــم إدراج المشــككين فــي قصــة الحلــول .فهــذا ســيزيد االســتماع ويدمــج وجهــات
النظــر المختلفــة حــول المشــكلة ،كمــا يزيــد مــن مصداقيتــك الصحفيــة ،خاصــة عنــد التطــرق
ـبي ًا .اســتخدم البيانــات الدالــة علــى المشــكلة وكذلــك البيانــات
للمواضيــع غيــر المثبتــة نسـ ّ
الخاصــة بالنتائــج ،ومــع ذلــك ،تذكــر أنــه حتــى مــع األرقــام ،قــد تكــون هنــاك مصالــح شــخصية
مرتبطــة بجمــع ونشــر البيانــات.
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األدلة
كــن حـ ً
ـذرا للغايــة .مــن المحتمــل أن تتســرع فــي التطــرق الــى قصــص الحلــول .ولكــن ال
ينبغــي أن تتســرع فــي تصديــق كل مــا يقــال .احصــل علــى الدليــل الصحيــح لدعــم أي ادعــاء
بنجــاح الحلــول.
«عليــك أن تبــدأ مــن مشــكلة معروفــة ومعترف بها .انظر إلى االســتجابات،
ال يكفــي أن تكــون مجــرد روايــة ،أو أن يكــون هنالــك أشــخاص يقولــون« :يــا
إلهــي ،هــذا رائــع» .ال بــد مــن وجــود طريقــة مــا لقيــاس فعاليــة الحلــول
المقترحة .وإذا تحققت االســتجابة أو الحل بســبب أشــخاص وفروا األموال
لتحقيقهــا ،فقــد ال تهمنــا هــذه االســتجابة ألنهــا تمنــع قــدرة أماكــن أخــرى
عديــدة علــى محاكاتهــا أو تجربيهــا بأنفســهم .وهــذا يأخذنــا إلــى شــيء آخــر
ممــا نبحــث عنــه .هــل ُيمكــن تطويــر االســتجابة أو الحــل؟ هــل يمكــن تكرارهــا
فــي مــكان آخــر؟».
جانيت هورن هندرسون -سياتل تايمز
قصص الحلول الجيدة
اتبع هذه النصائح النجاز قصة حلول جيدة:
بدال من التركيز على «من يفعل ذلك؟».
التركيز على «ما الذي يحدث؟»
ً
لقصــص صحافــة الحلــول الجيــدة شــخصيات ،مثــل أي قصــة .لكــن عــادة ما ينصــب المجهود
علــى الشــخصية الرئيســية ،يجــب أن يكــون عــرض الشــخصية في ســياق عــرض الحل.
أجب عن الكثير من أسئلة «كيف».
أضــف ســؤال «كيــف» إلــى األســئلة الخمســة المعروفــة (مــن ،مــاذا ،متــى ،أيــن ،لمــاذا)،
ذاك أن ســؤال «كيــف؟» ُيظهــر التفاصيــل الدقيقــة لكيفيــة حــدوث التغييــر .يوضــح ديفيــد
بورنســتاين ،الشــريك المؤســس لشــبكة صحافــة الحلــول « :SNJعندمــا كنــت أقــوم
بالمقابــات لكتابــي (ثمــن الحلــم :قصــة بنــك جراميــن) ،كانــت لــدي قائمــة تضــم 60
ـؤاال عــن «الكيفيــة» ،كيــف قمــت بتمويــل الفكــرة؟ كيــف أدركــت أن النــاس سيســددون
سـ ً
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قروضهــم؟ كيــف قــررت أن تحتــوي المجموعــات علــى خمســة أعضــاء؟ كيــف اســتجبت لقيــام
المرشــدين بتخويــف المقترضيــن؟».
ال تخجل من سرد التفاصيل
كشــفت بيــغ تايــر أثنــاء العمــل علــى كتابهــا (ثــورة الكتابــة) ،كيــف أن المنهــج الدراســي
القائــم علــى الكتابــة أدى إلــى تحســينات كبيــرة فــي درجــات االختبــار فــي مدرســة ثانويــة
فــي جزيــرة ســتاتن .فــي البدايــة ،شــعر المحــررون فــي (ذا أتالنتيــك) بالقلــق مــن أن نوعيــة
رد ًا
الكتابــة كانــت متزعزعــة إلــى الحــد الــذي يمكــن أن ُيبعــد القــراء عــن المقــال .فقالــت بيــغ ّ
علــى ذلــك« :ال ،علــى اإلطــاق ،إنــه أشــبه بالبرنامــج التلفزيونــي المعــروف بــــ .House
التفاصيــل هــي مــا تجعــل القصــة مفعمــة بالحيويــة» .ولقــد رأينــا كيــف تضيــف التفاصيــل
فــي قصــص الحلــول االهتمــام والمصداقيــة.
ضع الشخصيات على الخشبة
تميــل قصــص الحلــول إلــى التركيــز األقــل علــى الســمات الجوهريــة لشــخصية مــا (علــى
ســبيل المثــال ،اإليثــار أو الشــجاعة) ،بينمــا تُ ركــز أكثــر علــى عمــل الشــخصية .قــم بإظهــار
ـل فــي ذلــك أم نجـ َـح .أظهــر النتائــج التــي حصــل
محاولــة الشــخص حــل المشــكلة ســواء فشـ َ
عليهــا هــذا الشــخص ،وكيــف اختلــف نهــج هــذا عــن نهــج اآلخريــن .يجــب علينــا أيضـ ًـا تقديــم
الــدروس التــي يمكــن تعلمهــا .ســيؤدي ذلــك إلــى المزيــد مــن المشــاهد الديناميكيــة
وروايــة القصــص القويــة.
تشويق القراء
كل قصــة جيــدة تحتــاج لعنصــر الترقــب والتوتــر ،وليــس بالضــرورة أن تحصــل علــى ذلــك
ً
غالبــا فــي وســائل اإلعــام اليــوم .فــي
مــن خــال الجهــات المتضاربــة ،كمــا هــو الحــال
قصــص الحلــول ،نـ ً
ـادرا مــا يكــون التوتــر حــول الســؤال «هــل ســينجحون؟» ،حيــث غالبـ ًـا مــا
ـدال مــن ذلــك ،يكمــن التوتــر فــي
يتــم تضميــن هــذا الســؤال فــي العنــوان أو الســياق .وبـ ً
اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة« :كيــف ســيحلون مشــكلة أعاقــت الكثيريــن؟ كيــف يتغلبــون
علــى العقبــات التــي ســتواجههم؟».
« ال أعتقــد أن هنــاك طريقــة واحــدة لكتابــة مقــال عــن الحلــول .لكــن نهــج «كيــف» هــو
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بدايــة رائعــة .يجــب أال نهتــم بالشــخص الــذي يتصــرف ولكــن بطريقتــه الخاصــة .بشــكل أدق
أكثــر ،كيــف يتعامــل هــذا الشــخص أو الفريــق أو المجتمــع مــع المشــكلة ويجــد لهــا الحلــول
ويتغلــب عليهــا؟ كيــف بالضبــط؟ أعتقــد أن هــذا [الهيــكل] أكثــر إثــارة لالهتمــام ممــا تعتقــد».
كلوديا رو -سياتل تايمز
إجراء مقابالت قصص الحلول
ً
اســتنادا إلــى األســئلة الخمســة
يتعلــم مراســلو األخبــار التقليديــون كتابــة القصــص
األساســية :مــن ومــاذا ومتــى وأيــن ولمــاذا .وتعــد هــذه العناصــر بنيــة أساســية إلنجــاز
أي تحقيــق ،ســواء كنــت تغطــي لقــاء أوليــاء أمــور التالميــذ أو كارثــة جويــة .ولكــن عندمــا
تتحقــق مــن تأثيــر وإمكانــات الحلــول للمشــكالت االجتماعيــة ،فمــن الضــروري أن يذهــب
الصحفيــون أبعــد مــن التقاريــر التقليديــة وأن يركــزوا علــى الخصوصيــات المتعلقــة بإنجــاز
تغييــرات كبيــرة.
إذا كنــت قــد أعــددت موضوعــك بالفعــل ،فقــد حــان الوقــت اآلن لمقابلــة مجموعــة متنوعــة
مــن الجهــات الفاعلــة فــي القصــة ،بمــن فــي ذلــك أولئــك الذيــن يضعــون الحلــول علــى
خارطــة التطبيــق ،والمعنيــون مباشــرة ،منتقــدون ،مانحــون ،أكاديميــون ،وغيرهــم الكثيــر.
أثنــاء التحضيــر لهــذه المقابــات ،فكــر فــي طــرح أســئلة جديــدة علــى مــن تجــري معهــم
المقابــات.
بدال من سؤال «من فعل هذا اللغز؟» ،فليكن السؤال« :كيف تم هذا اللغز؟».
ً
المهــم فــي صحافــة الحلــول هــو نقــل المعرفــة المرتبطــة مباشــرة بأفعــال الشــخصية
الرئيســية وليــس صفاتــه وعيوبــه .كيــف تنجــح منظمــة صغيــرة فــي إحــداث ثــورة فــي إعــادة
التدويــر فــي مدينــة معينــة؟ مــا هــي العمليــات؟ مــا هــي الــدروس التــي يجــب تعلمهــا؟
مــن الضــروري أن نــدرس بالتفصيــل كيــف بــدأ النــاس فــي ترجمــة األفــكار الكبيــرة إلــى
إجــراءات ملموســة وقابلــة للقيــاس والتطبيــق .فــي بعــض األحيــان ،يــؤدي هــذا إلــى إبعــاد
النــاس عــن التــوازن ،وقــد ال يعتــادون علــى ذلــك .اســتمر فــي الحفــر! يجــب أن تظــل ملتزمـ ًـا
بجمــع أهــم المعلومــات حــول العمليــات المطبقــة ،إذا لــم تفعــل ذلــك ســتكون قــد أهملــت
التفاصيــل التنويريــة .فقــط مــن خــال فهــم خصوصيــات وعموميــات الحــل الحقيقيــة،
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يمكنــك شــرح مــا يجعــل هــذا الحــل يعمــل وينفــع أو ال ينفــع ،ونقــل هــذه المعرفــة إلــى
القــراء.
باإلضافــة إلــى ســؤال «مــا هــي النتائــج؟» ،اســأل «مــا هــي اإلجــراءات األكثــر أهميــة ومــم
تتكون؟».
يمكــن للشــركات أن تــزودك بالمقاييــس الرئيســية علــى مــدار اليــوم ،ولكــن إذا لــم تكــن
هــي المقاييــس األساســية للتغييــر ،فيمكــن أن تشــتت انتباهــك عــن هدفــك.
باإلضافة إلى سؤال «ما رأي الخبراء»؟ اسأل «بماذا يفكر المتأثرون مباشرة بالحلول؟».
تحــدث إلــى النــاس علــى األرض متــى كان ذلــك ممكنـ ًـا ،وقــم باالتصــاالت المعتــادة مــع
السياســيين واألســاتذة وقــادة الــرأي العــام.
بــدال مــن الســؤال المباشــر «هــل هــذا يعمــل؟» ،فليكــن الســؤال «مــا مــدى الجــودة أو
درجــة الفشــل؟».
التغيير االجتماعي معقد .يجب أن تعكس مقاالتنا هذا التعقيد
«قمنــا بتحديــد المشــكلة ،وركــزت تقاريرنــا على الشــخصيات التي ال توضح
المشــكلة فقــط ،بــل توضــح أيضــا مــا يحتاجــه هــؤالء األطفــال للتغلــب
علــى العقبــات التــي تظهــر بســبب ســجن اآلبــاء .وجدنــا الشــخصيات فــي
البرامــج التــي تعالــج االحتياجــات وعملنــا مــن هنــاك بشــكل عكســي ،حيــث
قمنــا بتحديــد العقبــات باإلضافــة إلــى القضايــا /اإلحصــاءات المتعلقــة
بالمشــكلة».
جيل تكر ،سان فرانسيسكو كرونيكل

مقدمة المقال
قــام أصدقاؤنــا بتلخيــص مشــروع مقالــة الــرأي ( )Op-ED projectعلــى أفضــل وجــه .إذا
أردت كتابــة مقــال جيــد ،عليــك اإلجابــة عــن األســئلة الثالثــة التاليــة:
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• ماذا؟
كيــف يمكــن لهــذه القصــة بالتحديــد أن ترتبــط بالمناقشــات الكبيــرة التــي يجريهــا النــاس؟
كيــف يمكــن أن تؤثــر علــى حيــاة القــارئ؟ مــا هــي الصــورة األكبــر؟
• لماذا اآلن؟
مــا الجديــد؟ لمــاذا يجــب أن ينشــر المقــال اآلن ،أو قبــل أســبوع أو بعــد عــام مــن اآلن؟ فكــر
فــي االحتفــاالت والعطــات واالتجاهــات واألحــداث األخيــرة ومــا إلــى ذلــك.
• لم أنا؟
مــا هــي خلفيتــك التــي تؤهلــك لكتابــة هــذه القصــة بشــكل خــاص؟ قــم ببنــاء مصداقيتــك،
وقــم بذلــك بســرعة.
ولكــن لنكــن واقعييــن ،ال تُ عتبــر هــذه األســئلة الثالثــة ســوى األســاس ،حيــث إن عــرض
قصــة الحلــول يكــون أكثــر تعقيـ ً
ـدا إلنهــاء الغمــوض بالنســبة لبعــض المحرريــن .إذا كنــت
تعــرض قصــة حلــول ،إليــك بعــض األمــور التــي قــد تريــد وضــع عالمــة عليهــا بوضــوح فــي
مراســاتك الموجــزة والواضحــة مــع وســيلة إعــام إلقناعهــا بتكليفــك بالعمــل علــى هــذه
القصــة:
المؤشــرات التــي وجدتهــا حتــى اآلن عــن الحــل هــي مؤشــرات :موثوقــة ،مشــجعة ،تحتــاج
المزيــد مــن التحقيــق .فكــر فــي البيانــات الثابتــة والمصــادر الموثوقــة المتعــددة ،واألمــور
التــي تســاعد المحــرر علــى معرفــة أنــك تســتثمر فــي تحقيــق دقيــق.
القيــود المحتملــة أمــام إنجــاز قصــة الحلــول التــي تقــوم بإعدادهــا :سيســاعد ذلــك المحــرر
علــى فهــم أنــك ال تخطــط لكتابــة قصــة بســيطة.
قائمــة قصيــرة بالخبــراء الذيــن يمكنــك االســتعانة بهــم إلجــراء المقابــات :ف ّكــر بالباحثيــن
والجامعيين واألشــخاص الذين عملوا في الواجهة لســنوات ،والعمالء الذين يســتخدمون
منتجـ ًـا مــا ،وغيرهــم الكثيــرون .سيســاعد ذلــك المحــرر علــى اســتنتاج أنــك جــاد فــي كتابــة
تقريــرك ،فأنــت ال تخطــط إلجــراء مقابلــة مــع فاعلــي الخيــر وتكتفــي بهــذا القــدر.
وبالطبــع ،ال تنــس األمــور األساســية :قــم بــإدراج رقــم هاتفــك وبريــدك اإللكترونــي مــع
توقيعــك .تأكــد مــن أن ترفــق بعــض الروابــط لقصــص ســبق أن قمــت بهــا حتــى يتمكــن
المحــرر مــن فحــص عملــك بســرعة .وحــاول التواصــل مــرة أخــرى خــال أســبوع إذا لــم تحصــل
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ويقــدر األغلــب أن تتواصــل معهــم
علــى أي رد .لــدى كل المحرريــن أعمــال تفــوق طاقتهــمُ .
بلباقــة.
« نريــد التأكــد مــن أن المقالــة التــي نكتبهــا تحتــوي علــى أدلــة قويــة أو
وعــود بتقديــم معلومــات مؤثــرة .قابليــة توســيع البيانــات ضروريــة حقـ ًـا.
وهــذه المعاييــر تجمعهــا مــن متبــرع خيــري أو مســتثمر كبيــر يبحــث عــن عمــل
محتمــل يريــد االلتــزام فيــه .هــل القضيــة واعــدة؟ هــل هنــاك دليــل قــوي؟
هــل تطــور المشــروع بشــكل ملحــوظ؟ هــل يمكــن إعــادة إنتاجهــا فــي مــكان
آخــر؟ ابحــث أكثــر فأكثــر عــن قصــص ذات نســيج ،علــى الرغــم مــن عــدم
وجــود إجمــاع مطلــق علــى أن هــذا هــو النهــج الصحيــح».
فريد دي سام الزارو
«القصص التي لم تأخذ حقها بالسرد» Under-told Stories،PBS
إعداد المقال
مثاال عن حلول تُ حاكي جميع القواعد:
إليك
ً
عزيزتي سوزان،
أنــا أقـ ّـدر التغطيــة األخيــرة لـــ  CureViolenceفــي المجلــة .النهــج الوبائــي إلنهــاء الصــراع هــو
اســتجابة ناشــئة رائعــة للعنــف الحضــري وأنــا مهتــم بمراقبــة تطــوره.
وأود كتابــة مقــال يفحــص نموذجــا آخــر ،هــذا النمــوذج مــن شــرق لوس أنجلوس تحت إشــراف
الكاهــن اليســوعي األب غريــغ بويــل ،الــذي ينظــر لهــذا النــوع مــن العنــف كمســار إجبــاري دون
«منحــدرات خــروج» وليــس مرضــا كمــا يــرى الدكتــور جــاري ســلوتكين وفريقــه ،ويشــدد األب
بويــل علــى ضــرورة إقامــة «منحــدرات خــروج» يمكــن أن تأخــذ شــكل الوظائــف والمهــارات
العاطفيــة ومــا إلــى ذلــك ،فــإن الشــباب الذيــن يكبــرون محاطيــن بالعنــف ،ليــس لديهــم خيــار
ســوى المشــاركة .وتقــوم شــركة  Homeboy Industriesعلــى افتــراض أنــه ال يكفــي «وضــع
حــد» للعنــف ،ولكــن مــن الضــروري جوهريـ ًـا اســتبدال القــدرة علــى اإلزعــاج بخطــط حيــاة بنــاءة.
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إنــه أكبــر برنامــج إلعــادة تأهيــل أعضــاء العصابــات فــي البــاد ،حيــث يســاعد أكثــر مــن 12000
شــخص كل عــام .تقــول المنظمــة إنهــا تتكلــف مــا بيــن  20.000و  40.000دوالر لتوفيــر
حزمــة مــن الخدمــات والتدريــب للشــباب؛ وبالمقارنــة ،فــإن حبــس شــاب فــي مقاطعــة لــوس
أنجلــوس يكلــف  100000دوالر إلــى  150000دوالر.
علــى الرغــم مــن مــرور  25عامـ ًـا مــن التدخــات الناجحــة علــى مــا يبــدو ،فقــد كافحــت شــركة
 Homeboy Industriesللحصــول علــى التمويــل فــي الســنوات األخيــرة .أود أن أنظــر فــي
أســباب هــذا التطــور وأن أتحقــق أيضـ ًـا مــن قيــود هــذا النمــوذج علــى المســتوى المحلــي،
الــذي يبــدو أنــه لــم يتــم تقييمــه.
برجاء تعليقكم على هذا الموضوع.
ّ
أتطلع إلى سماع أفكارك.
جين
االستناد إلى الحلول
إذا كان عملــك فــي صحافــة القضايــا ،إليــك بعــض الطــرق التــي يمكنــك اســتخدامها فــي
عملــك اليومــي للتركيــز علــى الحلــول:
قم بتغطية مشروع إصالحي أو برنامج محلي
كمــا تمــت اإلشــارة فــي الســابق ،تعــد مقالــة الحلــول طريقــة جيــدة لجــذب القــراء الذيــن
فقــدوا االهتمــام بالمقــاالت العاديــة ألنهــا «محبطــة للغايــة» ،مثل المقــاالت التقليدية عن
عنــف الســاح .لتــدارك ذلــك ولعمــل قصــة حلــول جذابــة تحظــى باالهتمــام والمتابعــة ،تأكد
مــن إجــراء مقابلــة مــع مجموعــة متنوعــة مــن األشــخاص .اســتخدم جريــج بارنــز مــن فايتفيــل
أوبزرفــر هــذا النهــج لدراســة كيــف ســاعد برنامــج جورجيــا الثانيــة المراهقيــن العنيفيــن علــى
إعــادة حياتهــم إلــى مســارها الصحيــح ،وتوفيــر  4مالييــن دوالر للواليــة علــى مــدى ثــاث
ســنوات .أحــد مفاتيــح هــذه المقــاالت هــو التركيــز علــى النمــوذج المطبــق داخــل البرنامــج
ـدال مــن النظــر إلــى البرنامــج نفســه ،وذلــك لتجنــب إعطــاء االنطبــاع بــأن المقــال
المحلــي بـ ً
يشــبه بيانـ ًـا بصيغــة عالقــات عامــة.
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تعرف على حل من مكان آخر
ّ
يشــمل هــذا النهــج تغييــر تعريــف «األخبــار المحليــة» مــن شــيء يحــدث فــي مدينتــك،
إلــى شــيء يتعلــق بمدينتــك ،ولكنــه يحــدث خارجهــا ،كمــا ناقشــنا سـ ً
ـابقا ،عندمــا قامــت
ميــج كيســنجر مــن جريــدة ميلووكــي ســينتينل بمقارنــة نظــام الصحــة العقليــة الســيئ فــي
مدينتهــا بالبرامــج اإلبداعيــة إلنفــاذ القوانيــن فــي هيوســتن.
التناقض بين حالتين
إذا فشــلت طريقــة فــي مــكان ونجحــت فــي مــكان آخــر ،فمــا الــذي صنــع الفــرق؟ حقــق
كيجــان كايــل مــن مكتــب مقاطعــة أورانــج فــي جهــود مدينــة ســانتا آنــا الفاشــلة فــي واليــة
كاليفورنيــا للتعامــل مــع الدعــارة .ثــم قــارن نتيجــة ســانتا آنــا بإســتراتيجية ناجحــة بالقــرب مــن
مدينــة أنهايــم شــمال ســانتا آنــا ،فمــا الــذي أحــدث الفــارق؟ كيــف يمكــن أن تتعلــم ســانتا
آنــا مــن أنهايــم؟
معالجة قصص الحلول كإعالنات النعي
لــدى نيويــورك تايمــز المئــات مــن إعالنــات النعــي المكتوبة مسـ ً
ـبقا .عندما يتوفى شــخص
مشــهور ،تقــوم الصحيفــة بإضافــة فقــرات عنــه ونشــرها بســرعة .وبالمثــل ،هنــاك العديــد
مــن قصــص الحلــول المثيــرة لالهتمــام التــي يمكــن بحثهــا مسـ ً
ـبقا .عندمــا تصــدر تقاريــر
عــن البطالــة ،علــى ســبيل المثــال ،يمكنــك نشــر شــيء ســريع عــن خمــس شــركات أميركيــة
تتعامــل بنجــاح مــع تطــور ســوق العمــل.
«عليــك أن تكــون ناجحـ ًـا فــي إثــارة التشــويق إلبقــاء القــراء مهتميــن .لذلــك
قــد ال تضطــر إلــى إخبارهــم بــكل شــيء بشــكل صحيــح فــي بدايــة المقــال.
أنــت تبقيهــم مهتميــن بينمــا ينشــغلون بعبــارات مثــل« ،ثــم فعلــوا هــذا،
ثــم فعلــوا ذلــك ».أنــا هنــا إلعطــاء جانــب إنســاني للمشــكلة .أحــاول دائمـ ًـا
ســرد قصــة مــن خــال األشــخاص ولكــن باســتخدام األرقــام لدعــم الــكل».
ميج كيسنجر -ميلووكي جورنال سينتينل
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الفصل الثالث :أسس سرد القصص
بناء قصص الحلول
ً
غالبــا مــا يتــم بنــاء
إن صحافــة الحلــول فــي جوهرهــا مجــرد صحافــة جيــدة .ومــع ذلــك،
ـاق ًا للصحفييــن الذيــن
ـا .هــذا االختــاف قــد يبــدو شـ ّ
قصــص الحلــول بشــكل مختلــف قليـ ً
اعتــادوا علــى الصحافــة التقليديــة .لــذا ،فــي هــذا القســم ،ســنقوم بشــرح أربعــة أنــواع
مــن تأســيس قصــص الحلــول :واحــدة تتقصــى «االنحــراف اإليجابــي» ،وأخــرى تشــرح فكــرة
جديــدة كبيــرة ،وثالثــة تناقــش تطــور تجربــة مــا ،فيمــا تتطــرق قصــة رابعــة الــى كيفيــة تحــول
مــكان مــا.
االنحراف اإليجابي
تــم استكشــاف «االنحــراف اإليجابــي» فــي مقــال( :كيــف اســتجابت روتشســتر لمشــكلة
التســمم بالرصــاص) ،التــي ظهــرت فــي ملــف «اإلهمــال الســام» الذي قامت بــه كليفالند
باليــن ديــل فــي أكتوبــر  :2015روتشســتر ،نيويــورك .غالبـ ًـا مــا تتميــز قصــص االنحــراف
اإليجابــي بعنصــر ســري ،بمــا فيهــا هــذه القصــة .وفي هذه الحالــة ،يقول المؤلفان راشــيل
ديســيل وبــري زيلتنــر« :إن مــا يفصــل بيــن نهــج روتشســتر والمــدن األخــرى التــي تحــارب
تســمم األطفــال بالرصــاص أمــر بســيط :قــررت المدينــة البــدء فــي البحــث عــن الرصــاص
ـدال مــن االنتظــار حتــى يتعـ ّـرض الطفــل للتســمم» .تعتمــد القصــة
فــي البيــوت المؤجــرة بـ ً
أيضـ ًـا علــى البيانــات إلظهــار نجــاح روتشســتر ،وهــو معيــار آخــر لهــذا النــوع مــن الصحافــة.
أمثلة من فلسطين
مضــى أكثــر مــن نصــف قــرن علــى آخــر حــرب تقليديــة بيــن جيــوش فــي الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة ،إال أن مخلفــات هــذه الحــرب مــن قذائــف وألغــام أرضيــة مزروعــة مــا زالــت
تنفجــر بيــن الحيــن واآلخــر بمجــرد أن تدوســها أقــدام الماشــية أو الرعــاة فــي مناطــق
ـا عــن ذلــك ،فــإن جيــش االحتــال يجــري منــاورات بيــن الحيــن واآلخــر فــي
األغــوار ،فضـ ً
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هــذه المنطقــة ،وكثيـ ً
ـرا مــا تجــد الفتــات تحذيريــة مكتوبـ ًـا عليهــا باللغتيــن العربيــة والعبريــة
(مناطــق إطــاق نــار) ،تضــاف لهــذا األمــر المخلفــات الحربيــة لعبــوات ناســفة أو صواريــخ لــم
تنفجــر مــن تلــك التــي أطلقــت أو ســقطت فــي قطــاع غــزة خــال عمليــات عســكرية نفذهــا
جيــش االحتــال علــى القطــاع المحاصــر ،أو خــال عمليــات إطــاق القذائــف التــي تنفذهــا
فصائــل فلســطينية ضــد جيــش االحتــال.
فيمــا يلــي رابطــان لتقريريــن حــاوال التعاطــي مــع هــذه القضيــة ،قــد نجــد أن التقريريــن
يؤشــران للمشــكلة ويكتفيــان بتحميــل المســؤولية لالحتــال ،أو يكتفيــان بالمطالبــة
ً
جهــودا أوســع بذلــت
بحمــات توعيــة وتحذيــر للرعــاة واألطفــال ،ولكــن ال بــد أن هنــاك
أو يجــب أن تبــذل لحــل هــذه المشــكلة ،هــل يمكــن لصحافتنــا أن تبحــث عنهــا وأن تســلط
الضــوء عليهــا ،وأن تختبــر نســبة نجاحهــا ومــا الــذي حــال دون نجاحهــا بشــكل أكبــر ،أو مــا الــذي
ـا ،كمــا فــي
تحتاجــه لتنجــح ،وهــل نمــاذج هــذه الحلــول قابلــة للتطبيــق فــي قطــاع غــزة مثـ ً
األغــوار؟
• التقرير األول :األلغام ومخلفات االحتالل تفتك بسكان األغوار الشمالية https://bit.ly/3fEnRBr
• التقرير الثاني :األغوار الفلسطينية :الحياة في حقل ألغام https://bit.ly/2Ljlje2
فكرة جديدة كبيرة
بالنســبة للبعــض ،تعتبــر رعايــة مــا قبــل الــوالدة شـ ً
ـأنا مجتمعيـ ًـا تتحــدى المفاهيــم التقليديــة
للرعايــة الســابقة للــوالدة .هــذه المقالــة متعــددة الوســائط ،التــي نُ شــرت فــي سلســلة
«الشــهر التاســع» لإلذاعــة العامــة الدوليــة ،تتتبــع برنامجـ ًـا جماعيـ ًـا لمــا قبــل الــوالدة يســمى
مركــز الحمــل .كتبــت شــوكا كاالنتــاري هــذا المقــال ،وكمــا هــو الحــال مــع العديــد مــن مقــاالت
الحلــول التــي تستكشــف األفــكار الكبيــرة والمبتكــرة ،تبــدأ الكاتبــة بتقديــم موجــز لمــا يقدمه
البرنامــج .ثــم تعــود بعــد ذلــك إلــى ماهيــة المشــكلة (فــي هــذه الحالــة ،االكتئــاب بيــن
النســاء المهاجــرات الالتينيــات الحوامــل فــي كاليفورنيــا) ،وكيــف يســاعد هــذا البرنامــج فــي
معالجــة هــذه المشــكالت.
وفــي ذات الســياق تغطــي الصحفيــة ســاريكا بانســال فــي مقــال بعنــوان «توتــر فــي
تنزانيــا» فكــرة معالجــة مدمنــي األفيــون فــي عيــادة للميثــادون فــي الهــواء الطلــق فــي
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مستشــفى موهيمبيلــي الوطنــي فــي مدينــة دار الســام بتنزانيــا ،والميثــادون مــادة
أفيونيــة اصطناعيــة مصنفــة كمضــاد لإلدمــان ،عــن طريــق الحــد مــن الرغبــة فــي الهيروييــن.
ويعطــل الميثــادون أيضـ ًـا أعــراض وقــف التعاطــي المتعلقــة بعــدم القــدرة علــى النــوم أو
تنــاول الطعــام واإلســهال .فكــرة الــدواء أقرتهــا الحكومــة فــي تنزانيــا بدعــم مــن الواليــات
المتحــدة وكنــدا وبدعــم مــن مؤسســة أطبــاء العالــم.
نص المقال باإلنجليزية على موقع الجزيرة أميركا على الرابط التالي
https://bit.ly/2zjxSmX
مثال من فلسطين

«صنِ ع في الخليل»..
ُ
الفلسطينية األولى لمواجهة كورونا
حكاية صناعة الكمامة
ُ
ّ
تاريخ النشر20:01 - 2020/03/30 :
خاص بـ»عرب »48
عراف -
ّ
سهى ّ
(ا ب أ)
مــن يســتمع إلــى حكايــة صناعــة الكمامــة األولــى فــي فلســطين ،التــي ُصنِ َعــت مــن أجــل
ـن أنهــا أســطورة وأقــرب إلــى الخيــال منهــا إلــى
الوقايــة مــن فيــروس كورونــا المســتجد؛ يظـ ّ
الواقع.
أم االختــراع»؛ هــذا مــا قالــه لنــا الشــاب أمجــد إزغيــر ،الــذي يبلــغ مــن العمــر  30عامـ ًـا،
«الحاجــة ّ
ويســكن فــي مدينــة الخليــل المعروفــة لكثيريــن بأنهــا مدينــة التجــارة الكبــرى فــي الضفــة
أن البعــض يلقبها بـ»صين فلســطين.
الغربيــة المحتلــة ،ومدينــة الصناعــات المحليــة ،حتــى ّ
والدةُ الفكرة
قــال أمجــد فــي حديــث مــع موقــع «عــرب « :»48ســمعنا عــن الحــاالت األولــى لتفشــي وباء
كورونــا فــي مدينــة بيــت لحــم بتاريــخ  5آذار /مــارس ،وفــي اليــوم التالــيَ ،
علــت أصــوات مــن
ـاد ًا فــي
ـأن هنــاك نقصـ ًـا حـ ّ
المستشــفيات فــي بيــت لحــم ومــن بقيــة المحافظــات ،تُ فيــد بـ ّ
الكمامات».
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وأضــاف أمجــد« :بشــكل عــام ،تُ صـ َّـدر الكمامــات مــن الصيــن ،وبســبب الظــروف العالميــة
الحالــيُ ،أغلِ قــت كل الطــرق ،وتوقــف تصديــر الكمامــات مــن الصيــن ،كمــا
فــي الوقــت
ّ
ّ
وقلبتهــا بيــن
وتفحصتهــا
ـتريت كمامــة مــن الســوق،
ُ
توقــف تصديــر أغلــب البضائــع ،لــذا اشـ
ّ
ـماال ويمينـ ًـا ،وقلــت فــي سـ ّـري :ليــس مــن الصعــب صناعــة كمامــة .أنــا أســتطيع،
ـي شـ ً
كفـ ّ
فأنــا ابــن الســوق ً
أبــا عــن جــد ،كمــا أننــا عملنــا فــي صناعــة األحذيــة منــذ زمــن ،ونملــك
ولمــا اســتطعنا أن نصنـ َـع أحذيـ ًـة ،فلِ ـ َـم قــد ال نســتطيع أن نصنــع
مصنعـ ًـا لصناعــة األحذيــةّ ،
كمامــة؟».
ـاقة والشـ ّـيقة والمضحكــة بعــض الشــيء ،لصناعــة الكمامــة
وهكــذا بــدأت رحلــة أمجــد الشـ ّ
ـطينية األولــى.
الفلسـ
ّ
حــد كبيــر
وتابــع أمجــد« :أدركــت أن المــواد الخــام التــي تُ صنــع منهــا الكمامــة تشــبه إلــى ٍّ
ـي ،الدكتــور
المــواد الخــام التــي نصنــع منهــا األحذيــة ،لــذا توجهــت إلــى صديقــي الصيدلـ ّ
ـأن مــادة صناعــة األحذيــة تختلــف
أديــب شــرباتي واستشــرته فــي الموضــوعُ ،ليفاجئنــي بـ ّ
ً
كثيــرا عــن المــواد الخــام لصناعــة الكمامــة ،وشــرح لــي بالتفصيــل الممــل أي مــادة خــام
ســأحتاجها كــي أصنــع كمامــة».
الطبيــة ،ووصلــت بعــد عنــاء
ـدأت بالبحــث فــي أنحــاء الخليــل عــن المــواد الخــام
وأضــاف« :بـ ُ
ّ
إلــى تاجــر قــام باســتيراد كميــة كبيــرة مــن تركيــا قبــل عــام ،لكنــه لــم يصنــع الكمامــات ،ألنــه
محليـ ًـا ،وهــو
ـل مــن صناعتهــا
أن تكلفـ َـة اســتيراد الكمامــات مــن الصيــن أقـ ّ
ّ
اكتشــف حينــذاك ّ
ـاه لتكديــس بضاعتــه حتّ ــى اشــتريتها أنــا منــه ،وعــدت إلــى مصنعــي».
مــا دعـ ُ
ي»
«لم أرفع يد ّ
الفعليــة ،التــي ســتليها محــاوالت كثيــرة ،باســتخدام آالت
وهنــا بــدأت أولــى الخطــوات
ّ
ـكل شــغف ،ضاحـ ً
َ
ـكا مــن المحــاوالت
تفاصيلهــا بـ ّ
ـرد لنــا أمجــد
وأجهــزة مختلفــة ،والتــي سـ َ
المتكــررة.
ّ
«حاولــت أن أخيــط الكمامــة بواســطة ماكينــة الخياطــة العاديــة ،لكننــي لــم
ُ
وقــال أمجــد:
أنجــح فــي ذلــك ،ألن المــادة الخــام التــي تُ صنــع منهــا الكمامــة رقيقــة جـ ّـد ًا ،مــا ّأدى إلــى
جليـ ًـا؛ كيــف أســتطيع أن أصنــع الثــاث ثنيــات للكمامــة ،وفــي
تمزُّ ِقهــا أثنــاء الخياطــة .فكــرت ّ
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ـي الطيــات ،لكــن المــادة الخــام
ســبيل تحقيــق ذلــك ،حاولــت فعـ َ
ـل ذلــك بالمكــوى العــادي لكـ ّ
احترقــت».
وأضــاف« :فكــرت بطريقــة أخــرى لصنــع الطيــات فــي الكمامــة ،واهتديــت إلــى فكــرة
التنظيــف الجــاف بالبخــار ،فتوجهــت فــي الحــال إلــى مــكان لتنظيــف المالبــس بالبخــار،
وجربــت كــوي المــادة الخــام ،لكنهــا احترقــت كذلــك ألن درجــة الحــرارة كانــت مرتفعــة ،ولكننــي
ي (لــم أستســلم)».
لــم أرفــع يــد ّ
كل بــاب قــد يســاعده،
طــرق ّ
َ
محــاوال
وأوضــح أمجــد أنــه كان يتجــول فــي الخليــل،
ً
لــذا فقــد استشــار مهندســين ،وحرفييــن ،وخياطيــن َم َهــرة ،حتّ ــى اهتــدى بعــد ذلــك
كلــه إلــى آلــة كهربائيــة ُي َ
تســتطيع صناعــة الثنيــات
طلــق عليهــا «فلســييه» ،التــي
ُ
الثــاث للكمامــة ،إذ إنهــا «ماكينــة خياطــة ،وبنفــس الوقــت ،تخيــط وتكــوي بدرجــة
جــد ًا».
حــرارة مرتفعــة ّ
ـت الشــاب الــذي يعمل علــى اآللة
ـل أمجــد بصــوت تمــأه نشــوة النجــاح« :أعطيـ ُ
واسترسـ َ
مقاييــس الكمامــة وقــام بخياطتهــا بشــكل دقيــق .كانــت فرحتــي ال تُ وصــف ،ال سـ ّـيما
وفــق فيهــا ،إال أن فرحتــي لــم تكتمــل ألننــي
أن النجــاح جــاء بعــد عــدة محــاوالت لــم ُأ َّ
ـت مشــكلة جديــدةّ ،
بالكيفيــة التــي ســأقوم فيهــا بخياطــة ربــاط الكمامــات
تمثلــت
واجهـ ُ
ّ
المطاطــي».
ـدت إلــى
وقــال« :حاولنــا أن نخيطــه بنفــس آلــة الخياطــة ،لكننــا لــم ننجــح فــي ذلــك ،لــذا عـ ُ
ـت محبطـ ًـا».
يتوجــب عليــه فعلـ ُـه ،ونمـ ُ
ـس ،ولــم أكــن أعــرف مــا
ـبه يائـ ٍ
ّ
منزلــي شـ َ
ولــم يستســلم أمجــد للمحــاوالت الفاشــلة التــي قــام بهــا لصنــع الكمامــة ،كمــا لــم يتم ّكــن
وبخاصــة عندمــا اســتمع لألخبــار وعــرف أن عــدد اإلصابــات فــي المدينــة
اليــأس مــن قلبــه
ّ
آخــذ فــي االزديــاد ،وأن نقــص الكمامــات يســبب مشــكلة كبيــرة ،ويســاهم فــي نقــل
ّ
تفشــي الفيــروس
المقلقــة حــول
العــدوى .ومــع بدايــة يــوم جديـ ٍـد ،تجــددت معــه األخبــار ُ
فــي الضفــة؛ فــازداد أمجــد إصـ ً
ـل ســريع.
ـرارا وعزيمـ ًـة علــى إيجــاد حـ ّ
تبقــى؟
وذكــر أمجــد« :قلــت لنفســي إذا اســتطعت أن أصنــع هي ـك ََل الكمامــة ،فمــا الــذي ّ
ــد أننــي ســأجد طريقــة مــا لفعلهــا ،إذ ال أســتطيع أن أقــف
إنــه الربــاط المطاطــي ،وال ُب ّ
مكتــوف اليديــن وأنــا أرى مــا يحــدث حولــي».
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إتمام صناعة أول كمامة فلسطينية
وانتقلــت بهــا مــن مــكان إلــى آخــر،
ُ
وأكمــل« :حملــت الكمامــة غيــر الجاهــزة فــي يــدي،
ثبــت (تكبس)
باإلضافــة إلــى إجــراء كثيـ ٍر مــن التجــارب ،حتــى اهتديــت إلــى ماكينــة كهربائيــة تُ ّ
فجربناهــا ونجحنــا ،وأخيـ ً
ي».
الربــاط مــن األطــراف،
أول كمامــة فلســطينية بيــن يــد ّ
ـرا ،باتــت ّ
ّ
ـق ألمجــد بعــد تجربـ ٍـة ليوميــن متتالييــن مضنييــن ،إال موافقــة رســمية مــن وزارة
ولــم يتبـ َ
الصحــة الفلســطينية علــى الكمامــة ،وهــو مــا دفعــه لالتصال بالغرفــة التجارية فــي الخليل،
وإخبارهــم بأنــه نجــح فــي صناعــة الكمامــات ،فقامــوا بدورهــم باالتّ صــال بمحافــظ الخليــل،
بــأن أول
الــذي قــام باالتّ صــال بــوزارة الصحــة فــي رام اللــه ليخبرهــم بــكل فخــر واعتــزاز؛ ّ
وصنعــت فــي الخليــل.
نجــزَ ت ُ
كمامــة فلســطينيةُ ،أ ِ
وطلِ ــب منــي
وقــال أمجــد« :لــم أصــدق أن (اتّ صـ ً
ـاال) مــن مكتــب محافــظ الخليــل ،وصلنــيُ ،
شــخصي ًا فــي تمــام الســاعة
أتوجــه إلــى مكتــب المحافــظ
أن ُأحضــر عشــر كمامــات وأن
ّ
ّ
ـاُ ،
ـرت أن مندوبـ ًـا مــن وزارة الصحــة مــن رام اللــه ،قــد حضــر خصوصـ ًـا فــي
خبـ ُ
التاســعة ليـ ً
وأ ِ
ســاعة متأخــرة إلــى الخليــل ليســتلم الكمامــات بنفســه ويأخذهــا إلــى فحــص آخــر».
ـدت أن مديــر الغرفــة التجاريــة فــي الخليــل
وأضــاف« :ذهبــت فــي الميعــاد المحــدد ،ووجـ ُ
كان هنــاك ،وأخــذ منــدوب وزارة الصحــة الكمامــات منــي وخــرج متوجهـ ًـا إلــى رام اللــه ،ولــم
أســتطع النــوم فــي تلــك الليلــة مــن فــرط القلــق ،وفــي تمــام الســاعة التاســعة صباحـ ًـا،
ـخصي ًاَ ،
أعلمنــي فيــه أن وزارة الصحــة قامــت بفحــص
تلقيــت هاتفـ ًـا مــن محافــظ الخليــل شـ
ّ
الكمامــات ،مؤكـ ً
ـرت مــن الســعادة!».
ـدا أن «الكمامــات الخليليــة» نجحــت فــي الفحــص ،فطـ ُ
بداية اإلنتاج
ُ
بــدأت كل هــذه المحــاوالت بتاريــخ  6آذار /مــارس ،وفــي  9آذار /مــارس مــن الشــهر ذاتــه،
بــدأ أمجــد ومصنعــه عملهمــا بعــد أن صادقــت وزارة الصحــة الفلســطينية علــى الكمامــات
صناعــة األحذيــة ،إلــى المصنــع األول فــي فلســطين
ِ
مصنــع
ليتحــول بذلــك
الخليليــة،
ُ
ّ
ـت أن مدينــة لمدينــة الخليــل القــدرة الصناعيــة والتجاريــة
لصناعــة الكمامــات ،األمــر الــذي أثبـ َ
توفــر الكمامــات التــي اختفــت مــن الســوق الفلســطينية ،واألســواق العالميــة فــي
كــي ّ
ظــل الوبــاء المتفشــي.
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 3أيــام فقــط كانــت كافيــة ألمجــد ،البعيــد كل البعــد عــن صناعــة الكمامــات ،أن يتعلــم مهنــة
جديــدة بعيــدة عــن مجــال اختصاصــه ،فيمــا أوضــح أمجــد أنــه مــن الســهل إيجــاد أيـ ٍـد عاملــة
ـا بســرعة ،ال سـ ّـيما أن األوضــاع فــي
فــي الخليــل ،وعلــى حــد قولــه ،فقــد «جنّ ـ َـد  30عامـ ً
الخليــل صعبــة ،وهنــاك الكثيــر مــن الشــبان عاطلــون عــن العمــل».
ـول بدايــة اإلنتــاج ،قــال أمجــد« :بدأنــا اإلنتــاج لكننــا لــم ننجح فــي اليــوم األول إال بصناعة
وحـ َ
ـا آخرين».
ُ
 500كمامــة .وفــي اليــوم الثانــي  100كمامــة ،لذلــك
قمت بتشــغيل  20عامـ ً
وهكــذا أصبــح مصنــع إزغيــر األول مــن نوعــه فــي فلســطين ،وبــات المصنــع ينتـ ُـج كميــة
تتــراوح بيــن  7آالف و 9آالف كمامــة فــي اليــوم ،لكــن الطلــب علــى الكمامــات ال يتوقــف،
كاف لسـ ّـد حاجة الســوق المحلية ،فالوزارات والمؤسســات
ومــا ينتجــه أمجــد فــي اليــوم غير ٍ
الحكوميــة تأخــذ كماماتــه ،والشــرطة الفلســطينية كذلــك ،والمستشــفيات والصيدليــات
حتــى ،ناهيــك عــن التجــار الذيــن يتوجهــون إليــه.
العالمية
عين على األسواق
ّ
فخر الصناعة الوطنيةٌ ..
ـف كمامــة فــي يــوم واحــد،
وقــال أمجــد« :وجــدت طريقــة أخــرى مكّنتنــا مــن صناعــة  15ألـ َ
وقمــت مجـ ً
كاف الســتيعاب هــذا العــدد مــن
ٍ
ـددا بتشــغيل عمــال جــدد ،إال أن مصنعــي غيــر
ً
شــيرا
العمــال ،لذلــك اســتأجرت مخيطــة ،وهنــاك عمــال يعملــون بهــا لزيــادة اإلنتــاج»ُ ،م
إلــى أنــه لــم يبــدأ بصنــع الكمامــات «ألســباب تجاريــة» ،وموضحـ ًـا فــي الوقــت ذاتــه« :مــن
خــال المصنــع ،أنــا أخــدم أبنــاء شــعبي فــي األزمــة التــي نعانــي منهــا ،واألهــم أننــى
ـل  50عائلــة فلســطينية».
ـات المصنــع يعيـ ُ
ـا ،وبـ َ
ّ
ـا لـــ 50عامـ ً
وفــرت عمـ ً
ورغــم أن الطلبــات ال تتوقــف ،إال أن أمجــد يبيــع الكمامــات للمؤسســات الحكوميــة بأجهزتها
المختلفــة وللمستشــفيات ،بســعر شــيقل ونصــف الشــيقل للكمامــة ،لكــن هــذه األســعار
تلقــى أمجــد طلبيــات مــن كل صــوب ،ليتعـ ّـدى
ال تشــمل الصيدليــات الخاصــة والتجــار ،كمــا ّ
بذلــك فلســطين ،إذ وصلــت عــدة طلبيــات مــن األردن ،والكويــت ،واإلمــارات ،وكنــدا،
وتجــار إســرائيليين ،وتجــار مــن فلســطينيي الداخــل ،لكــن الكميــة التــي يقــوم بإنتاجهــا ال
تفــي بالغــرض ،وبعــد أســبوع ،ســتنفد المــواد الخــام التــي يملكهــا ،لكنــه متفائــل ،وقــام
بطلــب كميــة كبيــرة مــن المــواد الخــام مــن تركيــا ،مــا قــد ُيســبب مشــكلة جديــدة ســوف
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تواجهــه ،إذ كيــف سيســتطيع إدخــال البضاعــة إلــى فلســطين فــي الوقــت الــذي تُ غلــق فيــه
الــدول حدودهــا ،مــا تســبب بتوقــف كثيــر مــن مرافــق التجــارة والطيــران؟ وفــي الحقيقــة ،إن
ـقت األمــر
أقلقنــي أنــا ،ولــم ُيقلِ ــق أمجــد الــذي قــال« :ال تخافــي ،فقــد نسـ ُ
َ
هــذا الســؤال
مــع الغرفــة التجاريــة الفلســطينية ،التــي قامــت باالتصــال بالغرفــة التجاريــة اإلســرائيلية،
والغرفــة التجاريــة اإلســرائيلية قامــت باالتصــال بالجمــارك وأكــدوا لــي أن الشــحنة ســوف
تصــل فــي الوقــت المناســب ألنهــا مــواد طبيــة ،ونحــن والعالــم أجمــع نعانــي مــن كارثــة
إنســانية ونحــن فــي حالــة طــوارئ».
ـبي ًا ،فقــد أكــد أن مصنعــه ســيبدأ
ـف أمجــد بمــا ّ
ولــم يكتـ ِ
حققــه خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة نسـ ّ
يوميـ ًـاُ ،مشـ ً
ـيرا إلــى أن كمامتــه «ســوف تُ بــاع
خــال أســبوع واحــد بإنتــاج  100ألــف كمامــة
ّ
فــي جميــع أســواق العالــم».
ميــزة جــدا ،إذ إنهــا ال تشــبه أي كمامــة ُصنعــت فــي
وأضــاف أمجــد« :كمامــات الخليــل ُم ّ
أصنعهــا ســوف يعــرف فـ ً
ـورا أنهــا ُصنعــت فــي الخليــل؛
العالــم ،ومــن يــرى الكمامــات التــي
ُ
فخــر الصناعــة الوطنيــة».
تطور تجربة ما
فــي بعــض األحيــان ،تتــاح للصحفييــن فرصــة تغطيــة برنامــج مســتمر لــه إيجابيات وســلبيات
واضحــة .وهــذا مــا حــدث فــي مقــال (التقليــل مــن إعطــاء المحاضــرات ،والمزيد مــن العمل:
نهــج جديــد لبرنامــج االلتحــاق المتقــدم) ،الــذي ظهــر فــي ملــف «مختبــر التعليــم» فــي
ســياتل تايمــز فــي آذار .2014
تــروي الكاتبــة لينــدا شــو ،األســلوب الجديــد لتدريــس برامــج االلتحــاق المتقــدم فــي
المــدارس الثانويــة ،وعلــى وجــه التحديــد ،تلــك التــي تحفــز العمــل الجماعــي والمناقشــات
عــن المحاضــرات التقليديــة .التجربــة ال تــزال جاريــة ،والنتائــج حتــى اآلن مختلطــة .وكانــت
الكاتبــة صريحــة للغايــة بشــأن قيــود الفكــرة ،ولكنهــا ال تتخلــى عــن اآلمــال التــي تحملهــا.
بالمقارنــة مــع بنيــة «الفكــرة الجديــدة الكبيــرة» .عــادة مــا يحتــوي هــذا النــوع مــن القصــص
علــى المزيــد مــن البيانــات واألدلــة لمســاندته.
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أمثلة من فلسطين والعراق
ال تأتــي صحافــة الحلــول مــن المراكــز العلميــة ،الجهــات الحكوميــة ،الشــركات ،المنظمــات
غيــر الحكوميــة أو مــن المؤسســات اإلعالميــة وحدهــا ،فهنــاك أفــراد ومجتمعــات محليــة
تســتجيب للمشــكالت وتشــارك بفعاليــة فــي البحــث عــن إيجــاد حلــول لهــا .وتعتمــد
المجتمعــات المحليــة علــى خبراتهــا ووعيهــا الفطــري باألشــياء ،ناهيــك عــن دور الناشــطين
البيئييــن والمدنييــن فــي طــرح بدائــل مــن شــأنها ليــس تحســين الظــروف االقتصاديــة
فحســب ،بــل حتــى الظــروف البيئيــة.
وتلجــأ المجتمعــات واألفــراد فــي الغالــب ،إلــى العالقــات فيمــا بينهــا وشــبكات التواصــل
االجتماعــي لنشــر الوعــي باالبتــكارات الجديــدة ومشــاركة تجــارب النجــاح فــي الوصــول الــى
الحلــول.
نشــرت صحفيــة بيئيــة فلســطينية سلســلة مــن التحقيقــات التــي تدخــل ضمــن صحافــة
الحلــول حــول مبــادرات زراعيــة صديقــة للبيئــة فــي أثنــاء الحجــر الصحــي الناتــج عــن تفشــي
وبــاء كوفيــد -19ربيــع عــام  2020فــي قــرى وبلــدات فلســطينية.
وتناولــت المحــررة فــي مجلــة آفــاق البيئــة والتنميــة اإللكترونيــة ،ربــى عنتبــاوي فــي تحقيــق
بعنــوان :مبــادرات صديقــة للبيئــة فــي زمــن الكورونــا ،قصصــا تتضمــن مبــادرات زراعيــة
وبيئيــة أثنــاء الحجــر الصحــي ،إذ لــم يعــد الســكان المحليــون قادريــن علــى العمــل واإلنتــاج
بســبب هــذا الحجــر.
ويلجــأ الكثيــر مــن أفــراد المجتمــع ومــن اختصاصــات متنوعة كمــا وثقت عنتبــاوي قصصهم،
إلــى الزراعــة العضويــة وإعــادة تدويــر البالســتيك ومبــادرات أخــرى مــن شــأنها خلق ســجاالت
اجتماعيــة وفكريــة وأخالقيــة جديــدة فيمــا خــص الغــذاء وحمايــة البيئة والمصــادر الطبيعية.
البطمــة ،لجــأت فــي
تكتــب عنتبــاوي عــن مهندســة معماريــة مــن بيــت لحــم اســمها منــال ُ
بدايــة تفشــي الوبــاء وفــرض الحجــر الصحــي ،إلــى صفحــة أنشــأتها علــى الفيســبوك
تحــت اســم  A planet friendلعــرض طــرق االســتجابة للمشــكالت البيئيــة .وتقــوم هــذه
المهندســة المعماريــة بتحويــل البالســتيك ومــواد عضويــة تالفــة إلــى أدوات مســتخدمة
دائمــة .تقــوم الفكــرة هنــا علــى ثالثــة أشــياء وهــي( :تقليــل اآلثــار ،إعــادة االســتخدام ،إعادة
التدويــر) حيــث يمكــن صناعــة ســلة دائمــة للتســوق بالمــواد البالســتيكية التــي تســتخدم
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البطمــة تعميــم تجربتهــا علــى نطــاق أوســع عبــر اســتخدام االعــام
لمــرة واحــدة .تحــاول ُ
االجتماعــي ،وهــي ال تهــدف إلــى الربــح مــن أعمالهــا.
وفــي الجــزء الثانــي مــن التحقيــق الصحفــي ذاتــه تســرد الصحفيــة قصــة قيــام شــاب
فلســطيني بصناعة الســماد الطبيعي (الكمبوســت) من مخلفات الطعام وأوراق األشــجار
والكرتــون واألعشــاب ،حيــث تمكــن فــي فتــرة الحجــر الصحــي مــن زراعــة خضــراوات حصــل
علــى بذورهــا مــن مخلفــات الطعــام كـــالبندورة ،الخــس ،أنــواع الفلفــل ،الكوســا ،البطاطــا،
وغيرهــا .إن النقطــة األولــى التــي تتبــادر إلــى األذهــان للحيلولــة دون الوقوع فــي الصحافة
ـاء علــى تغطيــة كل جوانــب القصــة وتوثيقهــا وفــق جميــع
الدعائيــة ،هــي طــرح المبــادرات بنـ ً
العناصــر الصحفيــة التــي يتــم التطــرق اليهــا فــي هــذا الدليــل .كمــا تتميــز القصــص بالحلول
المســتندة إلــى مبــادرات فرديــة ومجتمعيــة هادفــة اقتصاديـ ًـا وبيئيـ ًـا.
وفــي ســياق ذات القصــة ،يمكننــا التطــرق إلــى حلــول أخــرى فيمــا يخــص الغــذاء والبيئــة
واالعتمــاد علــى المصــادر المتجــددة .وبمــا أن فلســطين ،مثــل جميــع البلــدان األخــرى،
تواجــه مشــكالت بيئيــة متمثلــة بالنقــص فــي الطاقــة النظيفــة والميــاه والتلــوث ،مــن
المهــم اإلشــارة إلــى تجــارب محليــة أخــرى فيمــا خــص االســتجابة للمشــكالت البيئيــة ودور
الصحافــة فــي إبرازهــا والتركيــز علــى الحلــول الناجحــة.
لقــد شــهدت مناطــق جنــوب العــراق فــي الســنوات األخيــرة نــدرة ميــاه غيــر مســبوقة
بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة الناتــج عــن التغيــر المناخــي وقلــة التدفــق المائــي فــي األنهــار
العراقيــة جــراء مشــاريع ســدود عمالقــة أنشــأتها الجارتــان تركيــا وإيــران.
وتمخــض عــن كل ذلــك شــح ميــاه أثــر سـ ً
ـلبا علــى حيــاة المزارعيــن المحليين ،ما دفــع بعضهم
ي غيــر تقليديــة بغيــة حمايــة المحاصيــل الزراعيــة التــي تشــكل المــورد
إلــى ابتــكار وســائل ر ّ
االقتصــادي الرئيســي لهم.
تدخــل القصــة التاليــة بعنــوان (امــرأة عراقيــة فــي قلــب المتغيــرات المناخيــة) ضمــن
ً
وفقــا
القصــص المســتندة إلــى حلــول مبتكــرة مــن قبــل المجتمعــات المحليــة ،وذلــك
لتجاربهــا ومعرفتهــا ببيئاتهــا وطبيعــة مناطقهــا مــن حيــث التربــة والمناخ والوســائل المتاحة.
يســرد الصحفــي خالــد ســليمان قصــة امــرأة عراقيــة دفعتهــا صــور أطفــال مصابيــن بمــرض
الســرطان فــي أحــد المشــافي فــي العاصمــة بغــداد إلــى االبتعــاد عــن المبيــدات الحشــرية
53

واعتمــاد الطبيعــة ذاتهــا للقضــاء علــى الحشــرات المضــرة للزراعــة.
وفــي ظــل االفتقــاد إلــى وســائل حديثــة تســاعدها فــي الســيطرة علــى شــح الميــاه ،لجــأت
المزارعــة العراقيــة إلــى وســائل مبتكــرة للســقي بعــد الحصــول علــى مســاعدة متواضعــة
مــن دائــرة الزراعــة فــي مدينــة الديوانيــة الجنوبيــة.
الهــدف مــن هــذا المثــال هــو كتابــة وتعميــم ابداعــات المجتمعــات المحليــة فــي إيجــاد
الحلــول ،وقــد تســهم تجــارب هــذه المجتمعــات فــي فلســطين أو العــراق أو أي مــكان آخــر
فــي إغنــاء أبحــاث الجامعــات ومراكــز األبحــاث والحكومــات المحليــة فــي بحثهــا عــن الحلــول
واالســتجابة للمشــكالت المتعلقــة بنــدرة الميــاه وارتفــاع درجــات الحــرارة وســبل التأقلــم
معهــا وتقليــص أضرارهــا.
كل ذلــك اعتمـ ً
ـادا علــى الحلــول القائمــة علــى الطبيعــة ،وتلعــب الصحافــة المســتندة إلــى
دورا رئيسـ ً
ً
ـيا فــي بنــاء الجســور بيــن المجتمعــات المحليــة وبيــن المجمــع
حكايــات الحلــول
العلمــي -األكاديمــي مــن جانــب ،وبيــن المجتمعــات والحكومــات المحليــة وصنــاع القــرار
مــن جانــب آخــر.
تحويالت المواقع
ـاال بعنــوان (الصــراع
فــي آب  ،2014نشــرت اإلذاعــة الوطنيــة العامــة وأخبــار كيــزر هيلــث مقـ ً
مــع نظــام الصحــة العقليــة فــي مقاطعــة بتكســاس) ،للصحفيــة جينــي غولــد ،وناقشــت
فيــه ســبل قيــام مقاطعــة بيكســار فــي واليــة تكســاس بتغييــر نهجهــا بشــكل جــذري فــي
التعامــل مــع األمــراض العقليــة.
ويركز المقطع األول من المقال بشــكل كبير على المشــكلة ،وباالســتعانة ببعض الســطور
يكمــن التغييــر الكبيــر
التــي تشــير إلــى تحســن الوضــع بشــكل كبيــر .وكمــا ذكــرت غولــدُ ،
التــي قامــت بــه المقاطعــة فــي قيــام اإلدارات المتنوعــة فــي المدينــة بتجميــع أموالهــم
لبنــاء «مركــز إصــاح» .وبعدهــا قامــت الكاتبــة بشــرح كيفيــة عمــل المركــز ،والــدروس التــي
يمكــن للمركــز تقديمهــا ،والقيــود المفروضــة .قــد تكــون المواقــع محــددة فــي نــوع القصــة
هــذا أو قــد ال تكــون مــن أنــواع «االنحــراف اإليجابــي» ،ولكنهــا تقــدم دروسـ ًـا مهمــة.
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مثال من فلسطين
ً
كثيــرا علــى التعامــل الخــاص أكثــر مــن الدمــج
التعاطــي مــع قضايــا ذوي اإلعاقــة ارتكــز
المجتمعــي .يحــاول تحقيــق( :ذوو اإلعاقــة فــي فلســطين :لســنا معاقيــن ..لكــن هنــاك
بيئــة معيقــة) االقتــراب مــن حــدود النجاحــات فيمــا يخــص عمليــات الدمــج االجتماعــي
واالســتجابة للمشــكالت االجتماعيــة والنفســية التــي تواجــه ذوي االحتياجــات الخاصــة ،إنمــا
يبقــى التحقيــق فــي نطــاق عــرض المشــكلة واحتياجــات المعاقيــن وأســرهم ،ناهيــك عــن
التركيــز علــى النقــص فــي األمــوال .مــا ينقــص المقــال هــو ســؤال (كيــف؟) ،أي أن الجهــات
التــي تقابلهــا الصحفيــة عبيــر البرغوثــي وكذلــك الشــخصيات ،ال تطــرح المبــادرات أو ال
تشــير الــى مبــادرات نجحــت فــي دمــج ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي مجــاالت العمــل علــى
ســبيل المثــال.
إن الســؤال األساســي هنــا ،هــو (كيــف؟) ،إذ يســاعد الصحفــي العامــل فــي صحافــة
الحلــول فــي الولــوج إلــى آليــات االســتجابة للمشــكالت ،وفيهــا تغييــر وضــع اجتماعــي،
اقتصــادي ،نفســي أو بيئــي نحــو األفضــل ،وقــد تفشــل تلــك اآلليــات أحيانـ ًـا ،إنمــا تعــد
ً
ً
أيضــا.
جــزءا مــن صحافــة الحلــول
تغطيتهــا وتوثيــق معطياتهــا
نشــير هنــا إلــى مبــادرة فــي إقليــم أشــتوكة أيــت باهــا فــي المغــرب ،ألن مــن شــأنها إلقــاء
الضــوء علــى جانــب مــن أســس صحافــة الحلــول التــي تــم تناولهــا فــي هــذا الدليــل ،فعلى
الرغــم مــن أن هــذا المقــال الــذي يحمــل عنــوان« :مبــادرات تســهل اندمــاج ذوي احتياجــات
خاصــة فــي المجتمــع باشــتوكة» ،يعتمــد فــي جانــب منــه على تعريفــات وإنشــاءات مألوفة
حــول ذوي االحتياجــات الخاصــة وعــدم إبــراز «حالــة» مــن اجتيــاز اإلعاقــة بعــد االندمــاج ،إال أنه
يظهــر فــي جانــب آخــر منــه االســتجابة لمشــكالتهم عبــر مبــادرات شــاركت فيهــا منظمــات
المجتمــع المدنــي والشــركات الخاصــة والحكومــة المحليــة ،إلــى جانــب جهــات أوروبيــة
مانحــة.
تمثلــت اآلليــة المعتمــدة إليجــاد الحلــول للقضايــا المتعلقــة بــذوي االحتياجــات الخاصــة
فــي تأســيس اتحــاد «فيدرالــي» يجمــع جميــع المنظمــات والهيئــات العاملــة فــي مجــال
«اإلعاقــة» حســب تســمية كاتــب التحقيــق رشــيد بيجيكــن.
وتمكــن االتحــاد مــن توفيــر خدمــات تربويــة وطبيــة ونفســية ألكثــر مــن ثالثــة آالف ُمعــاق
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عبــر توحيــد طاقــات المنظمــات المنضويــة تحــت عضويتــه بالشــراكة مــع شــركات خاصــة
والســفارة البولنديــة فــي المغــرب .لقــد نجــح كاتــب المقــال فــي إظهــار آليــات االســتجابة
للمشــكلة وســبل العثــور علــى الحلــول عبــر اتحــاد فيدرالــي بيــن منظمــات المجتمــع المدني
العاملــة بيــن ذوي االحتياجــات الخاصــة.
رابط المقال :مبادرات تسهل اندماج ذوي احتياجات خاصة في المجتمع باشتوكة
مثال آخر من فلسطين
طرحــت مجموعــة «نبــض» الشــبابية فــي جامعــة بيرزيــت مبــادرة مــن شــأنها المســاهمة
فــي حــل أزمــة المواصــات العامــة التــي تــؤرق الطلبــة يوميـ ًـا.
تقــوم مبــادرة «وصلنــي لــو ســمحت» التــي بــدأ الطلبــة بالترويــج لهــا عبــر مواقــع التواصــل
االجتماعــي علــى مســاهمة الطلبــة والموظفيــن الذيــن يمتلكــون ســيارات خاصــة فــي
إيصــال طلبــة آخريــن مــن وإلــى رام اللــه ،خــال الســاعات التــي يتعــذر عليهــم إيجــاد وســيلة
نقــل عامــة.
الصحفــي محمــد غفــري كتــب مقــاال عــن هــذه المبــادرة لصحيفــة الحــدث ،وهــو مــا أثــار
النقــاش بيــن طــاب جامعــات أخــرى كجامعــة النجــاح فــي نابلــس كــون طلبتهــا يعانــون مــن
ذات المشــكلة.
رابط المقال https://tinyurl.com/sce42x88
«قــل لنفســك :حسـ ً
ـنا ،أريــد محاولــة كتابــة شــيء مثيــر لالهتمــام ومبتكــر
لحــل مشــكلة مــا .تعتبــر محادثتــك الذاتيــة عــن األمــر محاولــة إبداعيــة ،ولــن
تشــعر بعــد اآلن بالحاجــة إلــى البحــث عــن األخبــار الجيــدة فقــط ،فبإمكانــك
ان تقــول لنفســك إنــك تتميــز بالقــدرة علــى إظهــار محاولــة شــخص
إيجــاد الحلــول لمشــكلة بطريقــة أصيلــة للغايــة ،طريقــة يشــرح فيهــا هــذا
الشــخص مــا الــذي ينجــح ومــا الــذي ال ينجــح .ستشــعر بعــد ذلــك بمزيــد
مــن االنفتــاح للحصــول علــى معلومــات حــول المشــروع بشــكل ملمــوس
وكذلــك الصعوبــات والنجاحــات واإلخفاقــات .طالمــا أنك تفعــل ذلك بيقظة
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وعمــق ومعرفــة المزيــد حــول تحديــات مثــل هــذه االســتجابة والتصــدي لهــا،
فســيجد الجمهــور أن المشــروع قابــل للتصديــق .مــن المبالغــة القــول إن
هــذا الحــل هــو األفضــل مــن نوعــه».
ميغ كيسنجر  -ميلووكي جورنال سينتينل
أبطال مقابل شخصيات
تتطلب االســتجابات المنهجية للمشــكالت االجتماعية أكثر من بضع شــخصيات اســتثنائية؛
إنهــا بحاجــة إلــى جيــوش مــن النــاس العادييــن الذيــن يطبقــون تقنيــات إســتراتيجية وفعالــة.
هــذا هــو الســبب فــي أن صحافــة الحلــول تثيــر االهتمــام األكثــر عندمــا تركــز على شــخصيات
ـدال مــن االعتمــاد علــى «األبطال».
متعــددة وتســتخدم توتــر ســردي مقنــع بـ ً
هنــا ،بعــض النصائــح لتجنــب االنــزالق إلــى عبــادة أو تمجيــد األبطــال ،حتــى لــو كنــت معجبـ ًـا
حقيقيــا وصادقــا بكاريزمــا أو ببراعــة شــخص:
• كمــا فــي كل كتابــة جيــدة ،قــم بإظهــار الحــل وليــس ذكــره .قــم بمراقبــة الشــخصيات التــي
تقــف وراء الحلــول و»المســتفيدين» أثنــاء العمــل واجعلهــم ينبضــون بالحيــاة لقرائــك .كلمــا
كنــت فــي موقــع العمــل ،كان ذلــك أفضــل.
• إذا قمــت بتقديــم تقريــر عمــا تالحظــه مــن دون اســتخدام األوصــاف مثــل «مذهــل» أو «رائــع»،
عندهــا تكــون قــد أتحــت الفرصــة للقــراء الســتخالص اســتنتاجاتهم الخاصة حول صفات الشــخصيات.
ـس قيمــة الكشــف عــن تحديــات الشــخصيات .ولــن يكــون ذلــك لجلــب العــار أو اإلدانــة،
• ال تنـ َ
بــل لجعلهــم حقيقييــن .ربمــا يكــون قائــد المنظمــة صاحــب رؤيــة رائعــة ،ولكنــه مديــر فاشــل،
أو ربمــا يكافــح مــن أجــل عــدم التراجــع ألنــه غيــر مســتعد للتخلــي عــن منصبــه .نــود القــول إنــه
ـدال مــن إظهــاره علــى أنــه بطــل مــن دون أخطــاء.
مــن األفضــل الحديــث عــن شــخص بصــدق ،بـ ً
• خلــف كل قصــة عــن شــخص فاعــل يقــوم بتغييــر كبيــر ،هنــاك امتيــازات خفيــة ،تضحيــة
هــول األمــور مــن أجــل ذلــك ،ولكــن فــي ذات
بعــض المتعاونيــن ،أو فشــل ذريــع .ال تُ ِّ
الوقــت ال تقــم بإخفــاء ذلــك ،هــذا الجانــب هــو األصعــب ولكنــه قــد يكــون ذا فائــدة كبيــرة.
• ابحــث عــن الشــخصيات المســتبعدة .علــى أرض الواقــع ،وفــي كثيــر مــن األحيــان ،يمكــن
للمســتفيدين المعينيــن أن يكونــوا محفزيــن لموضــوع أكثــر إثــارة لالهتمــام مــن مجــرد مقــال
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عــن رائــد مــن رواد األعمــال االجتماعيــة ،لكــي ال تنزلــق بعيــدا عــن قصــة الحــل وتســتغرق
فــي الســيرة المثيــرة لهــذا الشــخص ،ضــع فــي اعتبــارك األشــخاص الذيــن يعملــون داخــل
المؤسســة ،وليــس أولئــك الذيــن يشــغلون مناصــب إداريــة .فــي كثيــر مــن األحيــان ،يتــم
تجاهــل الشــخصيات الرائعــة ألنهــم ببســاطة ال يشــغلون منصــب الرئيــس أو المديــر التنفيــذي.
يعطــي الصحفــي المتخصــص فــي التنميــة المســتدامة جيــف ديمبيكــي المثــال التالــي:
«لقــد وجــدت أن المقــاالت حــول بعــض المواضيــع مثــل التغيــر المناخــي ،تتجــه إلــى
ـرارا وتكـ ً
التركيــز علــى أنمــاط معينــة مـ ً
ـا عالــم البيئــة المظلــوم ،جماعــات الضغــط،
ـرارا :مثـ ً
والمحافظيــن الجهلــة ...إلــخ .فــي بعــض األحيــان ،يمكــن أن يكــون الجانــب األكثــر أهميــة
لقصــة الحلــول هــو النمــط الجديــد الــذي تكشــف عنــه.
تلقيــت العديــد مــن المراجعــات اإليجابيــة علــى قصــة كتبتهــا عــن شــخص ليبرالــي يعمــل
فــي تثبيــت ألــواح الطاقــة الشمســية فــي هــاواي ،ذلــك أنهــا قصــة تحـ ّـدت تصــورات الناس
حــول َمــن يمكــن أو ينبغــي لــه أن يكــون مهتمـ ًـا بالبيئــة .الحقيقــة أن وجــود نمــوذج أولــي
غيــر متوقــع اآلن فــي مخيلــة النــاس يفتــح إمكانيــات جديــدة للســرد والنقــاش.
ـطا وحيـ ً
«ال يكفــي أن تجــد ناشـ ً
ـدا يســعى إلــى تغييــر نظــام فاشــل وتصويــره
وكتابــة ســيرته .الهــدف ،قــدر اإلمــكان ،هــو التعمــق فــي الموضــوع ،والتركيــز
ـدال مــن تصويــر األفــراد كأبطــال .لقــد ســاعدني
علــى التغييــرات العميقــة بـ ً
ذلــك علــى التفكيــر فــي تحديــات كتابــة المقــاالت حــول العنــف المســلح  -علــى
ســبيل المثــال ،وأثــرت فــي قــراري بعــدم التحــدث عــن فــرد اســتثنائي يكافــح
ـدال
لتغييــر الطريقــة التــي نتعامــل بهــا مــع شــهادات الناجيــن مــن الجرائــم ،وبـ ً
مــن ذلــك ،عملــت علــى ســيرة مجموعتيــن تعمــان لجعــل هــذه الشــهادات
ذات تأثيــر أكبــر .لقــد وجدنــا شــخصياتنا فــي البرامــج التــي تســتجيب الحتياجــات
ملموســة وتعمــل ضــد التيــار ،وتعمــل علــى تحديــد التحديــات التــي يجــب
التغلــب عليهــا وكذلــك القضايــا واإلحصــاءات المتعلقــة بالمشــكلة».
سارة ستيلمان -نيويوركر
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تهانينا ،لقد أنهيت مجموعة األدوات األساسية
هــل تعــرف أن لدينــا مجموعــة علــى موقــع فيســبوك حيــث يمكنــك طرح األســئلة ومشــاركة
عملــك والعثــور علــى األحــداث والفرص؟
https://www.facebook.com/groups/solutionsjournalismhub/
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خاتمة
تقــف الجهــات الحكوميــة فــي فلســطين ،عاجــزة فــي الغالــب عــن حــل القضايــا
ً
شــافيا ،وذلــك ألســباب عديــدة
حــا
االجتماعيــة والتربويــة واالقتصاديــة والبيئيــة
ًّ
ذاتيــة ،بينهــا نقــص الكفــاءة وســوء تجنيــد المــوارد أو فوضــى التخطيــط والروتيــن
القاتــل ،وألســباب أخــرى موضوعيــة كاالحتــال وافتقــاد الســيادة والتشــظي
الجغرافــي واالنقســام ومــا إلــى ذلــك .ولهــذا ،تــزداد حاجــة الفلســطينيين يومـ ًـا بعــد
يــوم إلــى صحافــة الحلــول.
ولفلســطين تاريــخ طويــل مــن القــدرات والمبــادرات التطوعيــة واألهليــة والمجتمعيــة التــي
عملــت علــى خدمــة المجتمــع المحلــي وتلبيــة احتياجاته قبــل وجود الســلطة لتثبيت صموده
فــي مواجهــة االحتــال؛ مبــادرات زراعيــة وطبيــة وتعليــم شــعبي لتجــاوز إغــاق الجامعــات
والمــدارس ومبــادرات لتأهيــل األســرى المحرريــن ،ومبــادرات كثيــرة إلنشــاء تعاونيــات
اقتصاديــة وبرامــج تشــغيل أو تدريــب مهنــي أو تقديــم قــروض تنمويــة للطلبــة وللنســاء،
وكثيــر غيرهــا مــن الحلــول التــي قدمهــا النــاس لخدمــة أنفســهم ومحيطهــم .إن نهــج تمجيــد
هــذه المبــادرات وعــرض أصحابهــا كأشــخاص ناجحيــن ،ليــس كافيـ ًـا ،نريــد اســتعراض وتحكيــم
هــذه المبــادرات ،لفحــص إمكانيــة تحســينها وتطويرهــا وفرصــة توســيعها ومحاكاتهــا فــي
أماكــن أخــرى.
ـكاال ســريعة ومختلفــة مــن
التحديــات الجديــدة المرتبطــة بانتشــار وبــاء كورونــا فرضــت أشـ ً
أنمــاط االســتجابة لحــل إشــكاليات كثيــرة لــم نكــن نفكــر بهــا ،مثــل اإلســراع فــي إيجــاد أماكــن
للعــزل ،وإنتــاج كمامــات ومعقمــات علــى نطــاق أوســع يلبــي الطلــب المتزايــد ،والتعليــم
ـوال إلــى طلبــة الماجســتير ،ناهيــك
عــن بعــد للجميــع ،ابتــداء مــن المراحــل االبتدائيــة وصـ ً
عــن العمــل مــن المنــازل ،وغيرهــا مــن الحلــول.
هــذا الوبــاء وكونــه عالميـ ًـا فــي ســرعة تفشــيه ،أدى إلــى ســرعة انتشــار وتعميــم تجــارب
بيــن المجتمعــات ،فمــا قامــت بــه ووهــان الصينيــة مــن إغــاق والمؤسســات واألســواق
والمنشــآت العامــة جــراء تفشــي الوبــاء ،ســرعان مــا انتقــل إلــى غيرهــا مــن المــدن فــي
العالــم ،حيــث اســتجابت المجتمعــات للحجــر الصحــي وآثــاره وســعت لوضــع الحلــول وفــق
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ســياقات محليــة وبإمكانيــات ذاتيــة عبــر طــرح المبــادرات والبدائــل ،تحديـ ً
ـدا تلــك المتعلقــة
بتوفيــر وتوزيــع الغــذاء والــدواء.
آن األوان لفحــص مــدى نجاعــة هــذه االســتجابات مــن خــال قصــص قائمــة علــى
الحلــول ،وتمكيــن العامليــن فــي المنصــات الصحفيــة المتنوعــة للعمــل علــى تغطيــة
تجــارب المجتمعــات المحليــة فــي إيجــاد الحلــول للقضايــا المتعلقــة باالقتصــاد والصحيــة
والتعليــم والبيئــة ،وتغطيــة جوانبهــا المختلفــة .مــن شــأن صحافــة الحلــول إظهــار آليــات
التغييــر والنتائــج التــي توصلــت إليهــا المجتمعــات ،وذلــك مــن خــال توثيــق مشــاركة
جميــع األطــراف ،لرؤيــة مــدى قــدرة هــذه االســتجابات علــى التطــور والتكــرار فــي أماكــن
أخــرى .ويســهم ذلــك ليــس فــي عمليــات التغييــر فحســب ،بــل حتــى فــي تأســيس
صحافــة تعمــل لغــد أفضــل.
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بتمويل من الوكالة الفرنسية لتطوير اإلعالم

