التغطية اإلخبارية بمنهج صحافة الحلول
االربعاء  25تموز  2018جامعة بيرزيت
#HALMEDIA

بتنظيم من

بدعم من

بالتعاون مع
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صحافة الحلول

صحافة الحلول هي نهج لتقارير إخبارية تتجاوب مع القضايا االجتماعية وتبحث في حلولها ,دون تناسي
المشاكل الموجودة .القصص الصحافية بمنهج الحلول تكون مثبتة بأدلة موثوقة ,توضح كيف ولماذا
تعمل أو ال تعمل هذه الحلول .والهدف من هذا النهج الصحافي
هو تقديم آراء أكثر صدقاً وأكثر اكتماالً لهذه القضايا ,ما يساعد على خلق المزيد من المواطنة الفعالة.

 25تموز  ,2018جامعة بيرزيت ,رام الله

9:15-9:00

الترحيب بالحضور والتسجيل
المكان:جامعة بيرزيت مبنى ملحق معهد الحقوق قاعة رقم 243

مقدمة وكلمات الترحيب:
9:30-9:15

الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة ,رئيس جامعة بيرزيت
بييار كوشارد القنصل الفرنسي في القدس
دافيد هايفت ,مدير دول المتوسط

الجلسة األولى– ما هي صحافة الحلول وما هو األثر الذي يمكن أن تحدثه?

10:30-9:30

صـحـيـح أن كـشـف الـنـقـاب عـن الـمـشـاكـل لـه تـأثـيـر مـهـم ,ولـكـن هـذا الـتـأثـيـر يـصـبـح أقـوى إذا كـتـب الـصـحـافـيـون خـالل
تطويرهم لتقاريرهم الصحافية كيف قام الناس بحل هذه المشاكل.
يـعـمـل هـذا الـنـوع مـن الـقـصـص عـلـى تـحـفـيـز الـقـراء والـمـسـتـمـعـيـن والـمـشـاهـديـن ,كـمـا يـسـهـم أيـضـاً فـي تـغـيـيـر الـرأي الـعـام.
وقـد يـؤدي أيـضـاً إلـى تـغـيـيـر فـي الـسـيـاسـات .ويـمـكـن لـلـصـحـافـة الـمـوجـهـة نـحـو الـحـلـول أن تـسـمـح بـوجـود نـقـاش بـنّـاء بـشـكـل
أكـبـر وأقـل إثـارة لـالنـقـسـام .ال يـتـغـيـر الـنـاس بـبـسـاطـة عـندمـا تـقـوم بـذكـر مـشـاكـلـهـم ,فـهـم بـحـاجـة إلـى نـمـاذج لـلـتـغـيـيـر,
وكـذلـك حـال الـمـجـتـمـعـات .وألن ثـقـة الـمـواطـن بـوسـائـل اإلعـالم مـنـخـفـضـة تـاريـخـيّـاً ,فـإن صـحـافـة الـحـلـول هـي طـريـقـة
لخلق عالقة جديدة معهم.
سنناقش أيضًا في هذه الجلسة العناصر األساسية لكتابة قصة صحافية موجهة نحو الحلول.
المتحدثون:
•
•
•

10:45- 10:30

أودري جاكيه  ,تطوير الشبكة اإلعالمية  ,سبارك نيوز  ,فرنسا

سالومي برنت ,صحفية  ,صحيفة الصليب ”“la Croix
نبال ثوابتة ,مديرة مركز تطوير اإلعالم -جامعة بيرزيت ,فلسطين

استراحة
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الـجـلـسـة الـثـانـيـة -كـيـف يـمـكـن لـصـحـافـة الـحـلـول أن تـسـاعـد وسـائـل اإلعـالم عـلى
إعادة تواصلها مع جمهورها وجذب جمهور جديد?

11:45-10:45

إذا تـم الـعـمـل بـشـكـل جـيـد عـلـى سـرد الـقـصـص بـاسـتـخـدام هـذا الـنـهـج )أي صـحـافـة الـحـلـول( ,فـسـيـمـكّـنـه ذلـك مـن جـذب
اهـتـمـام الـقـراء والـحـفـاظ عـلـيـه .ومـن الـمـرجـح أن تـتـم مـشـاركـة الـقـصـص الـصـحـافـيـة الـمـوجـهـة نـحـو الـحـلـول عـلـى شـبـكـات
الـتـواصـل االجـتـمـاعـي ,ولـعـل أحـد األسـبـاب لـذلـك أن هـذه الـقـصـص تـسـتـطـيـع جـعـل الـمـسـتـمـعـيـن والـمـتـابـعـيـن لـهـا يـشـعـرون
بـالـقـوة ,وبـأنـهـم أقـل عـرضـةً لـلـمـلـل ,وأقـل فـتـوراً أو سـخـريـة بـشـأن الـمـشـكـلـة .وتـسـمـح صـحـافـة الـحـلـول بـتـطـويـر عـالقـة أفـضـل
وأقرب مع الجمهور.
توضيح باستخدام أمثلة من بعض وسائل اإلعالم الدولية التي زادت من جمهورها من خالل اتباع هذا النهج.
المتحدثون:
•
•

نينا فاسياسو  ,السفيرة األوروبية لشبكة حلول الصحافة  ,فرنسا
صالح مشارقة ,مدرب وأستاذ إعالم ,منسق وحدة السياسات واألبحاث ,مركز تطوير اإلعالم -جامعة بيرزيت

الجلسة الثالثة -كيف نبني قصصاً صحافية موجهة نحو الحلول في فلسطين?

12:30-11:45

يـمـكـن أن يـتـم تـكـيـيـف هـذا الـنـهـج الـصـحـافـي لـيـالئـم الـسـيـاق الـمـحـلـي .ومـن خـالل ورشـة الـعـمـل هـذه ,فـإن الـهـدف هـو أن
نـفـكـر مـعـاً ونـنـاقـش الـطـرق والـقـضـايـا الـمـمـكـنـة الـتـي يـمـكـن مـن خـاللـهـا تـغـطـيـة الـقـصـص الـصـحـافـيـة الـمـوجـهـة لـلـحـلـول .عـلـى
سـبـيـل الـمـثـال :صـور عـن ريـاديـي أعـمـال نـاجـحـيـن ,ودعـوة لـلـجـمـهـور لـمـعـالـجـة مـشـكـلـة مـا ,ومـبـادرة مـحـلـيـة تـأتـي بـالـنـفـع
على المواطنين ..وما شابه ذلك.

المتحدثون:
•
•
•
13:30-12:30

نينا فاسياسو  ,السفيرة األوروبية لشبكة حلول الصحافة  ,فرنسا
شروق اسعد ,مراسلة اذاعة مونت كارلو الدولية في فلسطين و تلفزيون دبي
سحر عثمان ,منتدى شارك الشبابي ,فلسطين

الغداء

قضية محورية– شرح توجه صحافة الحلول في اإلعالم اإلقليمي والمحلي
L’Orient le Jour, Lebanon
Al-Masry Al-Youm, Egypt
L’Economiste, Morocco

•
•
•

وكالة معا اإلخبارية ,فلسطين •
إذاعة  24اف ام ,فلسطين •

14:45-13:30

المتحدثون:
•
•
•

روال سالمة ,صحافية ,وكالة معا اإلخبارية ,فلسطين
إيهاب الجريري ,صحافي ,إذاعة  24اف ام ,فلسطين
مداخالت اقليمية مسجلة
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الـجـلـسـة الـرابـعـة– صـحـافـة الـحـلـول ,الـتـوجـه الـصـحـيـح لـإلعـالم الـمـحـلـي واإلعـالم
المتصل باإلنترنت

15:45-14:45

يـكـمـن جـوهـر صـحـافـة الـحـلـول فـي أنـهـا تـوفـر بـعـض الـطـرق الـمـمـكـنـة لـمـعـالـجـة الـقـضـايـا الـتـي تـمـت إثـارتـهـا بـطـريـقـة تـتـجـنـب
طـرحـهـا عـلـى أنـهـا يـائـسـة وال أمـل فـيـهـا ضـمـن الـقـضـايـا الـسـلـبـيـة الـتـي تـتـم تـغـطـيـتـهـا والـحـديـث عـنـهـا .إذ إن اإلعـالم الـمـحـلـي
يـلـعـب دور "الـتـرابـط االجـتـمـاعـي" ,ولـذا فـهـو بـحـاجـة لـبـنـاء عـالقـة ثـقـة مـع جـمـهـوره وإعـطـائـه مـعـلـومـات قـيـمـة وبـعـض األخـبـار
التي يمكن أن تساعدهم في حياتهم اليومية.
يـفـضـل الـشـبـاب قـصـصـاً مـبـنـيـة عـلـى الـحـلـول وهـم أكـثـر حـمـاسـاً فـي مـشـاركـتـهـا عـبـر اإلنـتـرنـت أكـثـر مـن وسـائـل اإلعـالم
الـتـقـلـيـديـة )وقـد تـم إثـبـات ذلـك مـن خـالل عـدد مـن األبـحـاث الـمـخـتـلـفـة( .ويـمـكـن لـهـذا الـنـهـج أن يـجـذب قـراء جـدداً
وعائدات جديدة كذلك )النشر عبر اإلنترنت ,الرعاية ..إلخ(.
المتحدثون:
•
•

16:00-15:45

16:00

نينا فاسياسو  ,السفيرة األوروبية لشبكة حلول الصحافة  ,فرنسا
عبد الرحمن عثمان ,الموقع االخباري دوز ,فلسطين

تذكير بالتدريبات المقترحة للصحفيين/ات الفلسطينيين/ات في مشروع صحافة الحل
 مساق تدريبي ألسبوع واحد في جامعة بيرزيت دعم وإشراف للمؤسسات اإلعالمية إلدماج صحافة الحلول في سياساتهم اإلعالمية كتيبات متوفرة حول صحافة الحلول على موقع اإلنترنت طلب تقدم للصحافيين/ات الشباب/الشابات لتطوير قصص ومواضيع متعمقة باستخدام صحافة البياناتكلمات ختامية
 نبال ثوابتة ,مديرة مركز تطوير اإلعالم في جامعة بيرزيت-

دافيد هايفت ,مدير دول المتوسط وآسيا ,CFI ,فرنسا

For any information, please contact fsi@fci.fr or dabuhijjleh@birzeit.edu

