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تو طئــة

ألي
لقد مثل السؤال التايل دوما مصدر إحباط هائل ّ
شخص يقوم بحمالت تسعى إىل تحسني حياة الناس–
أي نوع
مثل املتطوعني ،أو النشطاء ،أو الدعاة أو يف ّ
من أنواع منظامت املجتمع املدين :ملاذا ال تحظى
املسائل الهامة حقا يف الشؤون اإلنسانية باملكانة التي
تستحقّها يف املجاالت العامة؟

ينصب اللوم تقليديا عىل النخبة ،باعتبارها املجموعة
ّ
التي يفرتض أن تكون مسيطرة عىل وسائل اإلعالم،
مثل بارونات الصحف ،واتحادات الرشكات الكربى
والحكومات االستبدادية ،و األحزاب السياسية،
وجامعات املصالح الخاصة التي تحدّدها الطبقة أو
الدّين أو العرق .وميكن للصحفيني أن يحتجوا بأنّهم
يقترصون عىل بثّ ونرش ما يرغب فيه الناس .و لكن
ال تزال هناك شكوك حول خضوع أجندة اإلعالم إىل
التالعب أو الوصاية من أطراف عليا .
وأضعفت ثورات اإلتصاالت التي جلبت لنا اإلنرتنت،
والهاتف املحمول ،والفيسبوك ،وتويرت وجوجل هذه
الحجة .وكلام ازداد وصول الناس إىل اإلنرتنت تغريت
طريقة وصولنا إىل املعلومة .أما قوة النخبة ،هذا إذا
كانت قد وجدت أصال ،فقد ضعفت أو تالشت متاما.
إنهم ال يستطيعون أن ميلوا علينا ما نشاهده ،إىل درجة
مل يكن أجدادنا يحلمون بها البتّة ،فنحن اآلن نختار
مصادرنا الخاصة لإلطالع عىل األخبار ،واملعلومات
والتعليقات.

ورغم ذلك فإننا ال نزال نالحظ إىل ح ّد اآلن أن املواد
املهمة حقا غالبا ما تكون مهملة ،أو متجاهلة ،أو
يصعب العثور عليها .فاألسالك وموجات األثري قد
أغرقتها التفاهات ،والرتفيه ،والقيل والقال ،والرياضة.
أما املواقع والربامج اإلخبارية فيهيمن عليها نفس النوع
من األخبار املعتادة من فضائح وسياسة ورصاعات
ورياضة وعبادة للمشاهري .فهل هذا حقا هو الثمن
الذي يجب علينا أن ندفعه للحصول عىل نظام إعالمي
أكرث “دميقراطية” ؟

والكثري من هؤالء عىل غاية من الخربة يف ما يقومون
به .فهم يعرفون كيف يؤثرون ،وكيف يجلبون
اإلهتامم ،وكيف يستدرجونك إىل عامل اإلثارة السطحية،
و„أصوات اآلراء السياسية املتزامنة مع اللقطات”
واإلشباع الفوري .وليكون صوتك مسموعا وسط هذه
األصوات املتنافرة فإ ّن األمر يتطلب مقاربة متطورة.
واإلنتباه الشديد غري كاف ،فالعاطفة لوحدها ميكن أن
تحملك بعيدا .وأنت بحاجة إىل طبع هادئ ومهارات
كافية لتقديم قضيتك ومنظمتك بشكل فعال.

وال يزعم هذا الدليل املوجز القدرة عىل تقديم األجوبة.
إذ عادة ما يتح ّول العمل عىل إبراز األعامل التي
يدعمها املجتمع املدين ،أو املنظامت غري الحكومية إىل
نضال شاق .و لو كان هذا العمل سهال ،ملا كانت هناك
حاجة رمبا لهذا النوع من جامعات إدارة الحمالت.
واليزال من الصعب جذب النوع املناسب من االهتامم،
وسيظل األمر بالتأكيد عىل هذه الحال.

وتحتاج منظامت املجتمع املدين الناجحة إىل
اسرتاتيجية إعالمية مدروسة بشكل جيد ،وموظفي
اتصاالت مد ّربني إضافة إىل الوقت واملال ملؤازرتهم
ودعم عملهم  .وليك تكون “رسائلك” مسموعة ،فإنّه
حق ،بل يجب كذلك أن تكون
ال يكفي أن تكون عىل ّ
من املهرة .وال يجب أن تعلّق اآلمال يف تحقيق النجاح
عىل عدد قليل من الصحفيني من ذوي النفوذ أو عىل
يتعي عليك ان تتنافس يف
الشخصيات العامة ،بل ّ
مجايل وسائل اإلعالم التقليدية واإلجتامعية معا ،العامل
القديم والجديد .والخربة والتدريب أمران رضوريان.

ويعترب النظام األكرث “انفتاحا” لعامل املعلومات الجديد
غابة من املطالب املتنافسة لجلب انتباه الجامهري.
يتسابق يف هذا الفضاء مندوبو املبيعات من أجل
أموالهم ،والسياسيون من أجل االصوات ،واملؤدون من
أجل التأييد ،واملل ّمون بكل يشء من أجل اإلعجاب،
والنشطاء من أجل دعمهم ،ومشاركتهم ،ومساهامتهم
بالوقت واملال.

فلتكن البداية مع هذا الدليل.

أوليفر واتس
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مقدمـة

أنت مسؤول عن اإلعالم يف منظمة دولية غري حكومية
تدعى كوس إيد ،وهي منظمة تعمل من أجل القضاء
عىل مرض إيزرا القاتل املنقول باملاء يف البلدان النامية.
ويعترب هذا املرض ،الذي قتل وأصاب بالشلل املاليني
من الناس عىل مدى القرن املايض ،أمرا خطريا بشكل
خاص عىل األطفال الذين يعانون من سوء التغذية.
وهو أسوأ األمراض عىل اإلطالق يف لوسيديا ،هذا البلد
النامي الكبري الذي د ّمرته عقود من الرصاع ،وسوء
الحكم والفساد.
ولقد تس ّببت كميات األمطار القياسية يف األشهر الستة
املاضية يف فيضانات غزيرة يف مناطق واسعة من هذه
البالد وتفىش فيها هذا املرض .وانترش برسعة غري
مسبوقة بني ماليني األشخاص الذين أجربوا عىل التخيل
عن ديارهم بسبب الفيضانات والعيش يف منازل مؤقتة
أو مخيامت لالجئني.
وقررت كوس إيد إطالق حملة كربى لوقف هذا
االنتشار الكاسح .فقامت بإعداد اسرتاتيجية اتصال ملدة
ستة اشهر تهدف إىل:
•جمع األموال من الجهات املانحة العامة والدولية
الرئيسية لتمويل عملية إنشاء فرق طبية
متخصصة،
•زيادة الوعي بهذا الخطر بني سكان لوسيديا،
•إعالم الناس يف املناطق املصابة بكيفية الحد من
املخاطر،
•تقديم املشورة للمرىض وأقاربهم حول كيفية
التعامل مع املرض،
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•حشد املساعدات الدولية والجامعات اإلمنائية
لدعم الحملة،
•الضغط عىل السياسيني يف لوسيديا للتشجيع عىل
إنجاز الرصف الصحي والتدابري الطبية الالزمة
ملكافحة مرض إيزرا.
وأطلقت كوس ايد حملتها مبؤمتر صحفي يف أتالنتيدا
(املدينة الكربى بغرب البالد) حرضه ناشط شهري ،ت ّم بث ّه
مبارشة عىل شبكة اإلنرتنت .كام رافق ذلك إصدار بيان
صحفي وافتتاح فرع جديد ملوقع اإلنرتنت ت ّم تخصيصه
لهذا املرض وللحملة .أ ّما البيانات والصور والفيديوهات
فهي متاحة مجانا عىل املوقع .وقام الناشط الشهري
صحبة املديرالتنفيذي لكوس ايد مبقابالت صحفية مع
القنوات التلفزية واإلذاعات والصحافة املقروءة.
وبثّ املؤمتر الصحفي عىل الهواء مبارشة عىل اإلنرتنت
وت ّم تغريده يف أحيان كثرية عىل تويرت .كام وأطالق
موقع جديد عىل الفيسبوك .وت ّم تحديد جهات إتصال
مخصوصة عىل اإلنرتنت أو الهاتف للر ّد عىل جميع
االستفسارات والتعليقات الحساسة بشكل رسيع.
ومع تقدّم الحملة ،ت ّم توفري معلومات جديدة حول
منح األموال وكيفية إنشاء الفرق الطبية خالل عديد
املرات يف األسبوع .أما تغريدات تويرت وتحديثات
يومي.
الفيسبوك فكانت تقع بشكل ّ
وعندما وصلت الفرق الطبية املتخصصة األوىل إىل
صحفي مامثل للذي وقع يف
لوسيديا ،ت ّم عقد مؤمتر
ّ
أتالنتيدا ،وحرضه هذه امل ّرة وزير من لوسينيا .وت ّم
إصدار التغريدات عىل تويرت بشكل أكرث انتظاما بهدف
جذب سوق الهاتف املحمول الناشطة للغاية .وكتب
رئيس كوس إيد مقاال “افتتاحيا” يف الصحيفة املحلية

الرئيسية ،كان األول يف سلسلة من املقاالت يف الصحف
الرئيسية بلوسيديا.
ومع انطالق أعامل الفرق املتخصصة يف األجزاء األكرث
ترضرا من لوسيديا ،أصبح املزيد من املعلومات حول
انتشار املرض والتقدم يف جهود السيطرة عليه متاح
بشكل أكرب .ثم تم وضع هذه املعلومات عىل موقع
كوس إيد وصفحات الفيسبوك .وقام الرئيس املحيل
لكوس إيد باصطحاب مجموعة من الصحفيني من
وسائل االعالم الوطنية لزيارة العيادة اإلقليمية ملعالجة
مرض إيزرا؛ وهناك متكّنوا من متابعة األطباء واملمرضات
أثناء العمل ،واملرىض املعالجني وغرياملعالجني ،واملناطق
التي غمرتها املياه حيث ينترش املرض وعاينوا عملية
القضاء عليه.
وبدأ األطباء من مختلف البلدان كتابة مد ّونات
بلغاتهم عن العمل الذي يقومون به كام قاموا بنرش
صور لألماكن والناس .وانترشت هذه الصور عىل املواقع
فضال عن الفيسبوك وإينستاجرام .بالضافة إىل توفري
أرشطة فيديو قصرية مع مشاهد مص ّورة للفيضانات
واملرىض واألطباء أثناء عملهم عىل موقع يوتيوب.
وأطلق الفريق أيضا خدمة إرساليات قصرية عىل
الهاتف املحمول يتم من خاللها توجيه رسائل إىل الناس
الذين رشدتهم الفيضانات تتعلق مبرض إيزرا ،وكيفية
التعرف عليه وتجنب العدوى وطلب املساعدة إذا ما
أصيبوا به.

صورة لرويرتز  /توماس ميكويا
برتخيص من مؤسسة تومسون رويرتز

وبعد انطالق العمليات امليدانية بثالثة أشهر ،اتهم احد
الزعامء الدينيون املحليون عنرصا من فريقك باغتصاب
نساء محليات .وقد كان اتهاما ال أساس له من الصحة
ومبنيّا عىل عدم رغبتهم يف السامح للغرباء بالتعامل
مع النساء املرىض يف مجتمعهم املحيل ،ولك ّن املسألة
التقطت من قبل محطة إذاعية معارضة ووسائل
التواصل االجتامعي الدولية .فقامت كوس إيد فورا
بتنفيذ عملية اتصال خاصة باألزمات وقام مديروا
الربنامج بكل من لوسيديا و أتلنتيدا بسلسلة من
املقابالت للتصدي لهذه التقارير .فهدأت االمور بعد
يوم واحد.
وتواصل سيل التغريدات واملشاركات عىل فيسبوك
والتحديثات عىل املواقع اإللكرتونية .وبعد شهرين
ت ّم تنظيم زيارة ميدانية جديدة إىل لوسيديا ،وكانت
هذه امل ّرة لفائدة املزيد من مجموعات الصحفيّني
كل
الدولّيني .وكان من بني املشاركني يف هذه الزيارة ّ
من الشخصية الشهرية واملدير التنفيذي والوزير وت ّم
إجراء حوارات معهم وتصويرهم يف منطقة غمرتها
املياه بشدة.
ومبا أ ّن هذه العملية قد انجزت يف نهاية األشهر الستة
صحفي
من الحملة ،فإ ّن كوس إيد قامت بإصدار بيان
ّ
حول التقدّم املحرز إىل حدود ذلك الحني ،ومجموع
األموال التي ت ّم الحصول عليها.

فهل ميكنك التعامل مع كل هذه األمور؟
إذا مل تكن قادرا عىل ذلك ،فإنّ هذا الدليل
الخاص بوسائل اإلعالم مو ّجه إليك.
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الفصل 1

فهم وسائل اإلعالم

الصحفيون أشخاص مشغولون وهناك
تنافس كبري عىل أوقاتهم واهتاممهم
يــــوم العمل
صحفي.
لنبدأ بنظرة إىل يوم عمل يف حياة
ّ
إنّه من الخطأ أن نعتقد أن لفظ “أخبار” يعني أ ّن
الصحف ّيني يجلسون قريبا ،يف انتظار أشياء “جديدة”
حتى تحدث .وعىل الرغم من وجود أحداث مفاجئة
وغري متوقعة (كتحطم طائرة عىل سبيل املثال) ،فإ ّن
عنارص هذه “األخبار العاجلة” ال متثّل إال جزءا صغريا
من أخبار اليوم.
وبشكل عام عندما يصل الصحفيون إىل غرفة
األخبار ،الزاخرة بالنشاط .ويكون ذلك يف وقت مبكر
من الصباح ،فيستلمون العمل عن املناوبة الليلية.
وتحتفظ معظم وكاالت األنباء الكبرية بشخصني عىل
يل يف غرف األخبار حتى
األقل يكون لهام حضور فع ّ
صباح اليوم التايل ،حتى وإن كانت لديهام وظيفة أخرى
يف فرتة زمنية مغايرة.
ويأيت بعض الصحفيني إىل مكاتبهم لفرتة وجيزة فقط،
لذلك فعليك االتصال بهم عن طريق الهاتف املحمول
أو الربيد اإللكرتوين أو وسائل التواصل اإلجتامعي.
ولكن العديد يأتون ليشء واحد المكانية حضور اجتامع
التحرير ،أو جلسة تخطيط األخبار ،أو فقط لالطالع
عىل ما حدث خالل الليلة املاضية .وهي فرصة سانحة
لالتصال بهم.
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ويت ّم اإلجتامع التحريري عندما تكون جميع العنارص
املحتملة مكتملة ،بحيث ميكن للمحررين أن يحدّدوا
ستخصص لكل واحد منها.
املدة الزمنية واملساحة التي
ّ
ورغم ذلك فإنّك قد تعتقد أ ّن األمر يعود أساسا إىل
أهمية األخبار ،ولك ّنها فكرة يف غاية التبسيط.
ويت ّم التخطيط لنسبة كبرية من األخبار مسبقا،
وخاصة بالنسبة إىل التلفزيون ،حتى يقع ترتيب مهام
الطواقم وفرق التقارير وتعديل أمناط تناوب العمل.
ويستغرق نقل األشخاص واملعدات إىل األماكن املناسبة
وقتا طويال ،وميكن أن يحتاج الصحفيون إىل تصاريح
وحينها يجب تقديم طلب مسبق يف الغرض .وغالبا
ما تس ّمى هذه األخبار التي يقع إعدادها سلفا بــ
“عنارصاملذكرة’’.
ويشتمل هذا النوع من األمور التي يقع التخطيط لها
قبل أسابيع أو حتى شهور عىل االحتفاالت بالذكرى
السنوية ،واملسائل الرسمية واألحداث املق ّرر عقدها
يف الرشكات .وهي فرصة عظيمة تتاح لك لتتمكن من
العثور عىل “ربط اآلخبار” من خالل حدث أو مناسبة
ميكنك استخدامها للحصول عىل مقال ينرش عىل فرتات
زمنية طويلة يتعلق مبوضوع ما أو بحملة مع ّينة.

وإذا حدث موضوع إخباري كبري ،كفقدان عبّـــارة عىل
سبيل املثــــال ،فإنّه يدرج يف أسفل جدول األخبار ما مل
تكن هناك أي صور ،أو لقاءات هامــة وأية معلومــات
جديدة .أما إذا كنت تستطيع أن توفّر بعض العنارص
الرضورية لدفع هذا الخرب إىل أعىل الجــــــدول
(خبري رئييس ،أو التنقل إىل املوقع) فأنت أمام فرصة
أفضل للحصول عىل املزيد من االهتامم .وقد يكون يف
معي ،للحكومة أو ضدّها
تنظيم األخبار نفسه تحيز ّ
عىل سبيل املثال ،لذلك فأنت بحاجة إىل معرفة ما إذا
كان هناك أي مركز اهتامم خاص يتطلب منك االنتباه
إليه .وبالطبع ،إن كان هناك خرب عاجل وهام ،كاندالع
حريق أو اصطدام قطار ،فإ ّن ذلك اليوم ال يعترب مناسبا
لتحصل قصتك عىل االهتامم املنشود!
وإذا افتقدت صحفيا يف بداية اليوم ،فإنه من املرجح
أن يكون خارج غرفة األخبار لحيز كبري من اليوم وذلك
إلجراء املقابالت ،وحضور املؤمترات الصحفية ،والقيام
بسرب آراء الرأي العام ،أو البحوث وجمع املعلومات.
فاألخبار نادرا ما تحدث داخل غرفة األخبار!
وال يحصل العديد من الصحفيني عىل اسرتاحة الغداء،
ولكنهم إذا متكنوا من ذلك ،فإنّهم سيكونون سعداء
أي إشاعة مثرية .فال تدفع دامئا
مبقابلتك ومبالحقة ّ
ومهتم دون أن تتوقع
بقصصك؛ وميكنك أن تكون وديا
ّ
باستمرار الحصول عىل قصص فورية .وقد تكون أكرث
حظا بأن تطلب منهم مرافقتك لتناول قهوة رسيعة،
أو تناول مرشوب بعد العمل ،إذا كان هذا األمر مقبوال
يف ثقافتك.

وتعترب فرتة ما بعد الظهرية فرصة أخرى جيدة
للظفر بلقاء الصحف ّيني يف مكاتبهم ،ذلك أ ّن كثريا
من املؤسسات تقوم بجلسة للتخطيط ،وذلك إلعداد
بعض األمور لليوم التايل أو وضع اللمسات األخرية عىل
طبعات املساء.
وتذكّر جيدا أ ّن هذه الفرتة وشيكة جدا من نهاية اليوم،
وهي األكرث إثارة وذلك القرتابها من املواعيد النهائية.
وقد يكون هذا املوعد النهايئ لألخبار املسائية ،أو
الوقت الذي تتجه فيه الصحيفة إىل الطبع (“حيث
تكون النسخة النهائية جاهزة”).
فحاول أن تتصل بالصحفيني هاتفيا أو بالربيد اإللكرتوين
يف الصباح كلام استطعت ذلك .النّه يوجد خطأ شائع
يتمثّل يف قضاء كامل اليوم يف صياغة بيان صحفي ثم
إرساله يف ختام العمل ،يف نفس الوقت الذي يرسع فيه
املراسلون واملحررون ملالحقة املواعيد النهائية .ويسعى
املراسلون اإلذاعيون وصحفيون الوكاالت باستمرار
وراء التقارير ،مام يجعل إمكانية الحصول عليهم
صعبة للغاية .فإذا كنت تتعامل مع صحيفة أسبوعية،
فاسأل عن أيام املواعيد النهائية الخاصة بهم وحاول أن
تتحدّث إليهم يف أيام مختلفة .واسألهم عن جداولهم
الزمنية ،وسوف يستحسنون ذلك.
وإذا كنت تفكر يف استخدام تويرت ،فتذكر أن التوقيت
مهم حقا أل ّن التغريدات الخاطفة متيض برسعة .فهي
ليست بريدا إلكرتونيا ،فإذا قمت بعملية إرسال مرة
واحدة يوميا فهناك إحتامل كبري بأن ينىس الناس ما
أرسلته ألنّهم مل يقرؤوه يف الوقت املناسب.
وال يعترب إرسال الكثري من التغريدات ضامنا لقرائتها
من طرف عدد كبري من الناس فكرة جيدة؛ فأنت يف
حاجة إىل إرسالها يف الوقت املناسب .وتأكّد إن كان
صحفي مكلّف مبتابعة تويرت كامل اليوم ومتى
هناك
ّ
يكون يف الخارج أو يقوم مبقابالت أو بصدد الكتابة
أو التصوير.

وأول يشء ميكن القيام به يف الصباح هو وضع تغريدتك
وسط مجموعة كبرية من املعلومات ،وذلك حوايل
العارشة صباحا .فقد يكون ذلك أجدى.

فيام ييل مثال س ّيئ:

الدعاية (للموضوع)

“مرحبا ،سيدي/سيديت الصحفية .أرسلت إليك
بحثا بـ 300صفحة يفرس أهمية املياه النقيّة.
ويجب عليك استعامله”.

الصحفي الذي اخرتته فإنّه يجب
مبجرد حصولك عىل
ّ
عليك أن تشد انتباهه ،وذلك بأن تقدّم له موضوعا
يتجاوز به املحررين وميكن أن يدرجه يف النرشة أو
الصحيفة.

وهذا مثال جيد:

وال يجب أن تشكو من رضورة اهتامم الصحفيني
فالصحفي الذي يجد
مبوضوعك لطابعه اإلستعجايل.
ّ
أمامه عددا كبريا من الرسائل ومحررا يرصخ يف وجهه
أو وجهها ،لن يهت ّم مبوضوعك إال إذا بعته له بعرس،
ومل تجعله يعمل مبشقّة ملعرفة ما يعنيه موضوعك يف
الواقع.

“هل سمعت أخبار اليوم التي تعلن إ ّن
الحكومة ستؤ ّجل مرشوع م ّد أنابيب املياه يف
الجزء األوسط من البالد؟ وتظهر األبحاث التي
أجريناها أن  100,000طفل سيكونون عرضة
لخطر األمراض املنقولة بواسطة املياه ،وميكننا
أن نصطحبكم إىل قرية ينتظر سكانها منذ z
ztztسنوات التزود باملياه الصالحة للرشاب”.

(الحظ “ربط” األخبار و”الدعاية لها)

وتأكد من أ ّن الوقت الذي اخرتته للمكاملة مناسب.
واسأل الصحفي “هل لديك وقت للحديث؟” أو “هل
أنت تنتظر املوعد النهايئ؟” وهو ما سيظهر أنك تفهم
وتحرتم مدى انشغاله (وهو كذلك شكل من أشكال
اإلطراء!).
إذا كنت تتحدث إىل أحد الصحفيني ،أو تتصل بهم
بطرق أخرى ،فأنت بحاجة إىل “ الدعاية “.
الدعاية هي تسويق لفكرة قصة محتملة ترغب يف
القصة
أن يقع استخدامها .وهي تحدد ملاذا تعترب ّ
جديرة باالهتامم ،باألساس يف نقطة معينة من الزمان.
والدعاية الجيدة هي التي يجب أن تلخّص برسعة
القصة التي يريد املؤلف كتابتها وترشح
وإيجاز ّ
الصحفي أو
األسباب التي تجعلها هامة بالنسبة إىل
ّ
املجتمع ،ال بالنسبة إليك!
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الدعامة
القصة مالمئة من ناحية
دعامة الخرب هي ما يجعل ّ
التوقيت أو ذات أهمية إخبارية يف اللحظة الراهنة.
فيمكن أن تكون بصدد القيام بحملة تلقيح منذ عدّة
اشهر ،ولكن الحكومة بعد ذلك تقوم بإصدار بيانات
عن وفيات األطفال .وهذا هو العنرص الذي يجعل
القصة مه ّمة يف حينها ويف اللحظة الراهنة .وهو ما
يرغب الصحفيون يف استخدامها.
ويحتاج معظم الصحفيني اىل بعض األنواع من
دعامات األخبار قبل أن ينظروا يف إمكانية استخدام
فكرة قصتك .فإذا مل تكن لديك دعامة واضحة ،فيجب
عليك أن تحاول العثور عىل أخرى وإال فإ ّن عملك
الشاق ميكن أن يتع ّرض إىل خطر الرفض باعتباره ال
صلة له باملوضوع ،ويتصف بالعشوائية .وبالتايل فإ ّن
عدم وجود دعامة للخرب هو من أرسع الطرق لجعل
الصحفيني يفقدون االهتامم بقصتك.
وعالوة عىل إصدار البيانات الجديدة ،فإ ّن هناك
أنواعا أخرى من دعامات األخبار .كزيارة أحد املشاهري
ملرشوع من مشاريعك ،أو إجراء تغيري يف السياسة ،أو
الحصول عىل متويل جديد.

االقتبــــــــاس
كام يحتاج الصحفيون أيضا إىل “جملة قصرية ومعربة”
أو “اقتباس ذهبي” .إذ الته ّم درجة العمق يف رسالتك،
إذا مل تتمكّن من تقدميها يف مقطع بــ  20ثانية ،وحينها
لن يكون الصحفيون عىل استعداد الستخدامها .ويعترب
هذا صحيحا بشكل خاص يف التلفزيون واإلذاعة.
وليس من الرضوري أن تقوم بنفسك بهذه العملية ،ويف
الواقع ،فإنّه من األفضل أن ال تقوم بذلك بنفسك ،فأحد
اإلخصائيني أو عامل إغاثة يف الخطوط األمامية أو أحد
الناشطني بإمكانه أن يعطي مصداقية أكرب من تلك التي
يوحي بها مسؤول العالقات العامة .ولكن بطريقة
يتعي عليك م ّد الصحف ّيني بهذه املادة
أو بأخرى ،فإنّه ّ
الصحفيّة.
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وقد تجد هذه املقاربة القامئة عىل”الجملة القصرية
واملعربة” سطحية ،وتشعر با ّن موضوعك بحاجة ملزيد
من الوقت والعمق ،ولكن الواقع هو أن مدى اهتامم
جمهور األخبار ال ميكن أن يتح ّمل مقاطع طويلة.
وستقدّم لك الوثائقيات وامليزات االساسية وقتا أطول
لتمرير رسالتك ،ولكنها مكلفة وتستغرق وقتا طويال
ولذلك فإ ّن املؤسسات اإلخبارية ال تستطيع إنجاز
العديد منها.

العالقات مع الصحفيني
للعديد من الصحف ّيني عالقة متغرية مع املتخصصني
يف االعالم أو يف العالقات العا ّمة .وهم يشتكون
من وصولية امللحقني الصحف ّيني ،وعدم ردّهم عىل
املكاملات ،أو أنّهم غري قادرين عىل تبني درجة انشغال
هؤالء يف عملهم.
فإنه ال يكفي أن تفرتض أنّه ستكون لديك عالقات
مهنية جيدة مع الصحفيني الها ّمني بسبب عملك فقط؛
بل يجب عليك أن تعمل لبلوغ هذا األمر ،متاما مثلام
تفعل يف حياتك الشخصية .ولنبدأ ببعض النصائح حول
كيفية تطوير عالقات متينة مع الصحفيني :
•التق بالصحفيني وجها لوجه .اصطحبهم الحتساء
القهوة وتناول طعام الغداء .فعىل قدر معرفتهم
بك ستزداد إمكانية استعاملهم ملوادّك الصحف ّية.
•ال تكتف باالتصال عند حدوث قصة كبرية .بل
عليك االتصال أيضا يف األوقات الهادئة جدا.
فاأللفة تولّد الثقة والطأمنينة.
•كن مهذبا ولطيفا .ال ترصخ يف وجه الصحفيني،
رصفوا بشكل
حتى وإن كنت تشعر بأنّهم قد ت ّ
سيئ تجاهك أو تجاه منظمتك.
•تبادل املعلومات .فالصحفيون سيكونون مهتمني
بالحديث إىل مصدر يشرتك معهم يف نفس دائرة
االهتاممات.
•خذ وقتك وال تنتظر نتائج حينيّة.

•اجعل الرشوط التي تبني عىل أساسها عملية
االتصال بهم واضحة .اتفق عىل ما يعنيه “خارج
اإلطار الرسمي”“ ،داخل اإلطار الرسمي”،
و”الخلفية” ،إلخ .
•قم بتطوير عالقة شخصية و وديّة مع الصحفيني.
فحاول مثال ان تستفيد من االهتاممات التي
تشرتك فيها معهم (املوسيقى ،والرياضة ،وما إىل
ذلك).
•تحقق من الصحفيني الذين يتحاورون مع
منظامت غري حكومية أخرى ،إلجراء اتصاالت
ممكنة معهم يف املستقبل.
•استعرض الصحف/املجالت التجارية /املواقع
التي تتحدث عن مجال اختصاصك.
•حافظ عىل وعودك .فإذا وعدت مبادة صحفية ،أو
بإتاحة الوصول أو مبقابلة حرصية يف وقت معني،
فيجب عليك الوفاء بذلك؛ أو عىل األقل اتصل
لرشح أسباب عدم قدرتك عىل القيام بذلك.

ضع يف اعتبارك:

وصحفي دامئـا” هو
“صديق أحيانا،
ّ
قول مفيد.
تذكر أ ّن برنامجك هو الرتويج ملنظمتك ،وأ ّن
برنامجهم هو نرش أو بث قصة مثرية لالهتامم.
وليس امله ّم هو ما إذا كان ذلك إيجابيا أو
سلبيا عىل القضية التي تنارصها .بل ما يقوم
به الصحفيون ،الذين ال زالوا يعملون منهم،
عىل األقل.
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الفصل 2

فهم وسائل
التواصل اإلجتامعي

وسائل التواصل اإلجتامعي مختلفة
عن وسائل اإلعالم التقليدية
يجب أن يكون املتخصصون يف العالقات مع الوسائط
االعالمية قادرين عىل التأقلم مع كال الجمهورين .فقد
تختلف خلفيات ودوافع مستخدمي وسائل التواصل
االجتامعي عن الصحفيني املحرتفني .ورغم كونك عادة
ما تستخدم نفس التقنيات لتأطري ما تريد قوله لكل
من الجمهورين ،وكثريا ما يكون ذلك باستعامل نفس
املادة اإلعالمية ،فإ ّن الطريقة التي يقع التعامل بها
معهام مختلفة.
وقبل بداية السنوات ألفني كانت “وسائل التواصل
اإلجتامعي” تعني مجموعة من الناس يشاهدون
معا رشيطا أو يتفاعلون حول لعبة فيديو يف قاعة
األلعاب .ولك ّن هذه العبارة اليوم اصبحت تشتمل عىل
املنتديات الرقمية التي يتبادل فيها املاليني من الناس
األفكار ،وما يحبونه ويكرهونه ،ويشكلون املجتمعات
ويتفاعلون مع الظواهر يف جميع أنحاء العامل.
لقد شكلنا مجتمعا رقميا معقدا يدل عىل ارتباط األفراد
بالعامل الذي يعيشون فيه ونظرتهم إىل هذا العامل
من خالل املحادثات التي يجرونها .وتشتمل وسائل
التواصل االجتامعي عىل تويرت ،وفيسبوك ،واملدونات،
ويوتيوب ،وإينستاجرام ،ولينكدإن ومجموعة أخرى
من الوسائل التي ص ّممت إلطالق املحادثات وتكوين
املجتمعات.
إ ّن اإلبحار عرب وسائل التواصل اإلجتامعي بالنسبة إىل
مهنيّي العالقات اإلعالمية هو أمر صعب ما مل يتمكنوا
من فهم جمهورهم ،وااللتقاء بهم يف املنابر التي
يستخدمونها ،واملشاركة يف املحادثات.
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ومن بني أهم األشياء التي يجب أخذها بعني اإلعتبار
عند استخدام وسائل التواصل اإلجتامعي هي أنك تقوم
بإنشاء محادثات .واملحادثة هي عملية ذات اتجاهني،
تقوم فيها بوصفك أحد املشاركني يف املحادثة ،باالستامع
واإلجابة .وتستخدم العديد من املنظامت وسائل
التواصل اإلجتامعي عىل طريقة اإلعالنات التجارية
عىل التلفزيون أو اللوحات اإلشهارية ،مثلها يف ذلك
مثل البث للجمهور أو البوق املجاين لالعالن عن بعض
املسائل الخاصة باملنظمة.
وعندما يقع استخدامها بهذه الطريقة ،فإن املنظمة
لن يكون لها عادة حضور كبري جدا يف وسائل
التواصل اإلجتامعي :وذلك من خالل عدم التفاعل
بالصفحة
مع التغريدات ،وعدم التعبري عن االعجاب ّ
وجنوح املجموعات اىل أنفسهم بدال من قبولك يف
دائرة أصدقائهم .وعند التفكري يف وسائل التواصل
اإلجتامعي ،فإنّه يجب النظر إليها عىل أنّها شبيهة بلقاء
اجتامعي ،إذ تنطبق عليها نفس القواعد االجتامعية،
لذلك يجب عليك أن تنض ّم إىل املحادثات ،وأن ال تقف
يف زاوية وترصخ بكل ما يجول يف ذهنك ،وخاصة إذا
كان ذلك أجندة.

األقـــــل شعب ّيــــة
ّ
الشخص
فـــي الغرفة
حرض رجل إحدى املناسبات االجتامعية ،وتوجه
إىل الجميع قائال “ :مرحبا ،اسمي تيم ،وأنا
هنا”
رأى حشد من الناس تيم وتقدّموا لتحيّته.
قال تيم“ :هل تريدون أن تشاهدوا درجة
عظمتي؟ لقد عقدت يف األسبوع املايض مؤمترا
صحفيا .وكان كبريا”.
وواصل تيم “ :فازت منظمتي بجائزة ،وهذه
صورة لها” .عندها انرصفت مجموعة صغرية
من الحشد.
طلب أحد األشخاص من تيم إن كان قد رأى
مقاال ميكن ملنظمته االستفادة منه .لكن تيم
تجاهل هذا الشخص واستمر يف الحديث عن
كيفية توقيع املنظمة صفقة مع ممول جديد.
وطلب منكم تيم أن تعجبوا به.
انرصف اغلب أفراد املجموعة وتوجهوا
للحديث مع غريه .وأخذ أولئك الذين تركوه يف
الحديث فيام بينهم عن تيم.
وقام تيم بترصيح “سنشارك يف مؤمتر خالل
األسبوع املقبل! “.
أخريا ،انرصفت املجموعة الصغرية التي بقيت،
ولكن تيم بقي يف الزأوية يتحدث إىل نفسه.

صورة لرويرتز  /ديفيد مريكادو  /برتخيص من مؤسسة تومسون رويرتز
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القواعد الذهب ّية لوسائل التواصل اإلجتامعي

تعمل وسائل التواصل اإلجتامعي بشكل كبري جدا عىل خلق الجامعات .والجامعات هم الناس الذين يرغبون أو يتّبعون وسائل التواصل اإلجتامعي الخاصة بك ،ويتفاعلون
معك ،ويشاركون يف مناقشاتك ،ويساعدونك عىل تحقيق أهداف حمالتك.

االهتامم املشرتك  +الوحدة = الجامعة

وهذه ثالث قواعد يجب أخذها بعني االعتبار عند التخطيط السرتاتيجيتك عىل مستوى وسائل التواصل اإلجتامعي.

اعرف جمهورك
ميتلك معظم املتخصصني يف مجال التسويق فكرة
واضحة جدا عن األشخاص الذين يتو ّجهون إليهم
عندما ينشئون مواد/حمالت إشهارية أو إتصالية
لفائدة مؤسساتهم .ويسمى هؤالء بــ “الجمهور
املستهدف” .ويكون هذا الجمهور املستهدف محددا.
وعىل كل العاملني يف املجال اإلعالمي أن تكون لديهم
فكرة واضحة ع ّمن تستهدفهم مؤسساتهم عند خلق
اتصاالتهم .فهل أنت تتحدّث إىل املمولني أو الصحفيني
والسياسيني ،أو أعضاء املجموعة التي تعمل فيها
منظمتك ،أو األشخاص املشاركني يف مرشوعك؟ فمعرفة
األشخاص الذين تتحدث إليهم تؤثر عىل طريقة إنشاء
االتصاالت .انظر يف طريقة املراهقني يف الحديث مقابل
ألي مدير تسويق أن يحلم
طريقة الكبار .إذ ال ميكن ّ
بالحديث إىل املراهقني بالطريقة التي يتحدّث بها إىل
الكبار .فهم يستخدمون لغات مختلفة أو مزيجا من
اللغات.
ومن بني املامرسات الجيدة التي ميكن أن تقوم بها
منظمتك عىل مستوى فهم الجمهور املستهدف هي
توليد بعض األفكار حول الذين تريد الوصول إليهم.
فانظر يف ما يحبّه هذا الجمهور وما ال يحبّه ،ويف ما
يستجيب إليه برصيا ،والكلامت التي يستخدمها،
ويف من يعتربهم أبطاال وكيفية كسب تأييدهم .كام
يجب اإلهتامم باملالبس التي يرتدونها ،وباهتامماتهم
وبإمكانية العثور عىل صورهم والحديث مع املوجودين
يف هذه املجموعة.
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عم يح ّبه جمهورك
ومبجرد حصولك عىل فكرة جيدة ّ
املستهدف ،انظر يف وسائل التواصل اإلجتامعي التي
يستخدمونها ،وكيفية اإللتقاء بهم حيثام كانوا .فقد ال
يكون ذلك بالرضورة يف املنتديات الكبرية مثل تويرت
أو فيسبوك.

عب عن الحاجة إليهم
ّ
جمهورك ال يحتاج إليك ،أنت الذي تحتاج إليه .ومن
خالل إظهار حاجتك أو االنفتاح عىل ما تحاول منظمتك
تحقيقه ،ستفاجأ بالطريقة التي سيستجيب بها
جمهورك إليك .وقد تكون احتياجاتك هي رفع مستوى
الوعي أو املساعدة عىل تحقيق بعض األهداف .ومهام
يكن من أمر ،فحاول الوصول إىل جمهورك بطريقة
صادقة ،وأصيلة للحصول عىل مساعدته.
وأفضل وسيلة للوصول إىل الصدق هو تقاسم املحتوى
العاطفي الخام .فالناس يستجيبون عندما تكون هناك
عالقة عاطفية بيشء أو بشخص ما .وعندما يقع تقاسم
قصة أو تعليق حقيقي وصادق وعاطفي ،فإ ّن الجمهور
سوف يستجيب.

سنة  2013بثّ التلفزيون البوليفي برنامجا
صغريا مو ّجها إىل الشباب يدعى”بيكا” ،وكان
يتناول قضايا الشباب ووجهات نظرهم ،وكان
الربنامج يواجه خطر التوقّف .وحظي هذا
الربنامج بتأييد قوي جدا من الشباب يف بوليفيا.
ولكن الباث الرسمي مل يعد يرغب يف تحمل
أعباء الربنامج .حينها طلب فريق بيكا ،وهي
منظمة غري ربحية ،من مشجعيه الـ  4000عىل
الفيسبوك املساعدة عىل جمع األموال لفائدة
مرشوع “بيكا سالفاموس!” (لننقذ بيكا).
ورد الشباب البوليفيي عىل هذا النداء للحصول
وخصص من
عىل املساعدة فجمع األموال،
ّ
أوقاته وكتب الرسائل إىل الحكومة ،وقام الباث
الرسمي وغريه من املنظامت يف بوليفيا بدعم
تحصل هذا الربنامج
بيكا .وكانت النتيجة أن ّ
عىل التمويل املطلوب.

أرشك جمهورك
أظهرت أكرب الحمالت يف وسائل التواصل اإلجتامعي،
كالربيع العريب ،وحملة احتلوا أو كوين  ،2012قدرة
هذه الوسائل عىل خلق التغيري .وكانت يف قلب هذه
الحمالت دعوة قوية تناشد الجمهور للمشاركة بطريقة
ما .ويف الربيع العريب كان هناك تحميل لرسائل الفيديو،
وإحاالت لرسائل الدعم ونرش للمعلومات ،وكان كل
االشخاص يعريون أصواتهم للتعبري عن رفض العيش
يف ظل األنظمة القمعية .اما يف حملة احتلوا (ضد
التجاوزات التي متت مالحظتها لدى كبار املرصفيني)
فكانت الغاية هي الدعوة إىل االنضامم إىل القضية
وأهدافها املحددة .ويف كوين ( 2012حول طائفة من
القتلة يف وسط ورشق أفريقيا) كان تفاعل الجمهور
لجعل جوزيف كوين “شخصية شهرية” يف مسقط
رأسهم من خالل أحداث “اطل املدينة باألحمر”.

رشك جمهورك املستهدف
وليس املطلوب هو أن ت ّ
بالشكل الكبري الذي كان عليه خالل الربيع العريب.
ولكنك يجب أن تسعى جاهدا إلنشاء املحادثات
واملجتمعات والتفاعل بني منظمتك والجمهور.
فمحرك واضح للعمل يجعل الناس يستجيبون ،وتأكد
من رشحك بوضوح للطريقة التي تريد منهم أن
يتفاعلوا بها وما ميكنهم أن يساهموا به .وتذكر دامئا،
أ ّن مستخدمي وسائل التواصل اإلجتامعي ليسوا من
الصحفيني املحرتفني .ورغم إمكانية استخدام الكثري
من التقنيات يف تأطري ما تريد قوله إىل كل من هذين
الجمهورين ،فإنّه غالبا ما تكون لهام خلفيات ودوافع
مختلفة جدا.

ووسائل التواصل اإلجتامعي هي مكان مناسب لإلبداع.
ألن الجميع ميكنهم الوصول إليه ،كام ميكن ان تخضع
كل فكرة إىل التجربة.
وسيتمكّن البعض من اإلنتشار والذهاب “بعيدا” ،من
خالل انتقائها ونرش املاليني من الناس لها عىل االنرتنت.
فالقيود املفروضة عىل وسائل اإلعالم التقليدية ال
تنطبق عىل هذا املكان .ومن األمثلة عىل ذلك منو
“تحدي دلو الثلج” لجمع األموال ملكافحة األمراض.
وقيام الناس بسكب دالء من الثلج فوقهم ثم نرش
املقاطع ،متحدّين بعضهم البعض حتى يفعلوا اليشء
نفسه .وعندما حققت هذه الفكرة سنة  ،2014انتشارا
كبريا ،مكّنت من جمع املاليني من الدوالرات يف غضون
أسابيع ،إضافة إىل الرفع من مستوى الوعي حول
األمراض.

ضع يف اعتبارك:
ميكن لوسائل التواصل اإلجتامعي أيضا أن تكون خطرية .فتعليق مبالغ فيه تقوم بنرشه اثناء خلوة بغرفة
نومك يف ساعات الليل الهادئة هو أمر عام مثله يف ذلك مثل مقابلة مبارشة يف استوديو تلفزي .فال تركن
إىل شعور زائف باألمان.
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التواصل
عرب وسائل اإلعالم
اإلخبارية
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الفصل 3

البيانات الصحف ّية

يبقى البيان الصحفي يف صميم عمل
مؤسسات اإلنتاج اإلعالمي
ال يتعلق األمر بقطعة من الورق من الطراز القديم
يت ّم إرسالها إىل الجميع دون استثناء عن طريق الربيد
أو يت ّم تقدميها يف “أحداث” وسائل اإلعالم ،وإنّ ا هو
نسخة أعدت بعناية تتعلّق مبا تريد أن تقوله بطريقة
تكون فعالة قدر اإلمكان .وقد يشكل ذلك قلب
“رسالتك” عرب جميع وسائل اإلعالم وأشكال وسائل
التواصل اإلجتامعي.
وعىل الرغم من كل هذا ،فإن عددا كبريا ومثريا
لإلستغراب من البيانات الصحفية ال يحتوي عىل أخبار،
وهي مكتوبة بشكل سيئ وطويل جدا .فاألمر يحتاج
إىل قضاء وقت كاف للحصول عىل بيانات جيدة،
بحيث تكون مفيدة ومثرية لالهتامم ال لوسائل اإلعالم
التقليدية فحسب ،ولكن لتوجيه الجمهور عرب وسائل
التواصل اإلجتامعي كذلك.
وكتابة بيان صحفي عملية صعبة ومضلّلة .وال بد من
القيام بها بشكل جيد وهي متتلك الكثري من القواسم
املشرتكة مع كتابة خرب إعالمي جيد .ورغم كونك تقوم
بكتابته ليكون قابال للنرش عىل الفور لعامة الناس،
فإ ّن هدفك األسايس هو الصحفي أو املحرر ،ذلك أنّهام
ميثالن البوابة التي مت ّر من خاللها إىل جمهور أوسع.
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البنية
عندما تقوم بهيكلة بيانك الصحفي ،ضع يف اعتبارك
البنية املعروفة بالهرم املقلوب ،الذي يستخدم تقليديا
من طرف املؤسسات اإلعالمية يف املواد اإلخبارية.
ومتثّل القاعدة العريضة للهرم يف الجزء العلوي من
الشكل املعلومات التي نرغب يف نرشها والتي تكون
عادة األكرث جوهرية وأهميّة وإثارة لإلنتباه .ويجب أن
النص ،يف حني يوضح الجزء
يتصدّر هذا النوع من املواد ّ
السفيل تدريجيا أن املواد األخرى ينبغي أن تتتابع وفقا
لتضاؤل أهميتها.

ويت ّم تقييم الشكل عند كتابة األخبار أل ّن القراء ميكن
أن يرتكوا املادة اإلخبارية يف أي لحظة وأن يفهموها،
حتى وإن مل يكن لديهم كل التفاصيل .كام أنّه يسمح
بإزالة املعلومات األقل أهمية بسهولة أكرب من طرف
املحررين وبالتايل فإن املادة ميكن أن تصبح ذات حجم
مناسب .ويعترب هذا األمر هاما من الناحية التاريخية
وذلك عندما كانت املواد اإلخبارية تركّب يف صفحات
الجرائد ،ولكن ال يزال من املهم ضامن انضباط
الصحفيني من خالل االلتزام بعدد محدد من الكلامت.
وينطبق املبدأ نفسه عىل كتابة البيانات الصحفية.

اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺮﺋﻴﴘ
اﳌﻄﻠﻊ
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻹﻗﺘﺒﺎس
اﻟﺴﻴﺎق
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﺨﻠﻔ ّﻴﺔ
إﻟﺦ.

العنوان الرئييس
سيحكم قراؤك من الصحفيّني عىل بيانك الصحفي وعام
إذا كان قد جلب اهتاممهم يف نحو خمس ثوان أو
حتى أقل .وسيسمح لك العنوان الالفت للنظر ،والقوي،
فوري .وعىل
والبسيط بجذب انتباه الصحفيني بشكل
ّ
العكس من ذلك ،إذا كان العنوان ضعيفا ،وممال فإنّه
ميكن أن يحيل بيانك يف لحظة إىل سلة املهمالت.
ملاذا علينا أن نبذل قصارى جهدنا للحصول عىل انتباه
الناس؟ أل ّن مدى اهتاممهم اليوم أصبح أقرص بسبب
تع ّرضهم إىل وابل من املعلومات من جهات مختلفة،
كاالنرتنت ،والتلفزيون ،والراديو ،واملدونات .وينطبق
هذا االمر عىل أول الصحفيني املستهدفني أكرث من عامة
الناس.
والعنوان هومثل واجهة املحل ،يدعوالقراء عن طريق
وضع البضائع املثرية لالهتامم بشكل باد للعيان .وال
الصحفي عن
يجب أن يكشف هذا العنوان يف بيانك
ّ
جزء من “ الخرب” ،ولكن يجب أيضا أن يبيع هذا
الخرب .فال أحد يرغب يف قراءة ورقة تحمل عنوانا مثل
“منظمة غري حكومية تنظّم مؤمتر املانحني السنوي”.
وتذكّر دامئا أ ّن العناوين تكون قصرية .وبالنسبة إىل
الكثري من وكاالت األنباء ،فإ ّن الح ّد األقىص املطلوب
هو  50حرفا ،مبا يف ذلك املسافات وعالمات التنقيط.
ولذلك يجب عليك أن تختزل جدا ،وتقتضب ،وتلتقط
جوهر الخرب.

املطلع
تذكر أ ّن تويرت تستعمل
الخرب كله.

140

حرفا فقط لتلخيص

أما بالنسبة إىل البيان الصحفي فأنت متتلك مجاال
أوسع .وتستهدف صحفيني يف اإلعالم املريئ واملسموع
واملقروء .لذلك فإ ّن وضوح الكتابة أه ّم من كتابة عنوان
مصقول عىل غرار أسلوب عناوين الصحف .ولكن الكثري
من املنشورات ،وخاصة ذات املوارد القليلة ،ميكن أن
الصحفي بشكل غري مح ّرر .لذلك
ترغب يف نرش بيانك
ّ
فإ ّن عنوانا قابال للنرش هو وسيلة جيدة للبدء.
فال تقلق إذا وجدت هذا األمر صعبا .فكتاب العناوين
الرئيسية املمتازون قضّ وا وقتا طويال يف مامرسة
مهاراتهم ،حتى أ ّن العديد من الصحف تض ّم موظفني
يتمثّل عملهم الوحيد يف كتابة العناوين الرئيسية
الكربى .والعنوان السيئ سيجعل الناس ميتنعون عن
الصحفي ،ما يجعل كتابتك له مضيعة
قراءة بيانك
ّ
للوقت !
ويجد بعض الناس أ ّن كتابة النص قبل العنوان أسهل.
بينام يجد آخرون أنّه مبج ّرد توضيحك لفحوى الخرب أو
البيان الصحفي لنفسك ببساطة ،فإ ّن العنوان سيحرض!
فالتحاول أن تكون بارعا جدّا ،أو غامضا.

كام هو الحال يف كتابة األخبار ،فبعد العنوان تأيت
الجملة اإلفتتاحية وهي فرصتك للوفاء بالوعود التي
قطعتها يف االهتامم الخاص بالعنوان الذي يش ّد القارئ.
وهي تتمثّل باألساس يف الجملة األوىل يف النص ،وأحيانا
يف جملتني قصريتني .واآلن يجب جلب القراء وكسب
أحسوا بامللل أو الخلط،
اهتاممهم .ورشاء وقتهم .فإذا ّ
فلن يواصلوا القراءة .لذا اخربهم عن أشياء ال يعرفونها.
وتعترب كتابة الجمل اإلفتتاحية الجيدة من املهارات
الكربى ،بالنسبة إىل البيانات الصحفية متاما مثلام هو
مبني للمعلوم
الحال يف املواد اإلخبارية .فوجود فعل ّ
أمر حيوي .إضافة إىل كلمة رئيسية يف بداية كل جملة،
كام يجب أن نضع يف اعتبارنا أسئلة الصحافة التقليدية
الستة ،وهي من ،ماذا ،متى ،أين ،ملاذا وماذا يف ذلك.
مع التأكّد من مصدرها بشكل واضح .فكيف تعرف
ذلك؟ إ ّن الطول الجيد هو 30-25كلمة.
وتوجد طريقة تتمثّل يف محاولة وضع قامئة من 10
كلامت رئيسية ال ميكنك ببساطة أن تكتب “خربك”
بدونها .وليس من امله ّم أن تكون هي الكلامت الدقيقة
التي سوف تستخدمها .وعليك أن تفكّر أكرث يف الوقائع
أو املفاهيم التي يجب أن تكون موجودة .فخرب عن
املياه سيشتمل بالتأكيد عىل كلامت رئيسية كاملياه
والسالمة والجفاف .ومبجرد االنتهاء من هذه القامئة
ستتحصل عىل جوهر
الخاصة بالكلامت الرئيسية فإنّك
ّ
الخرب .ويجب أن تظهرمعظم أو جميع هذه الكلامت
يف أول الجملة .كام يجب أن تظهر جميعها يف نهاية
الفقرة الثانية.هو ويوجد تنويع آخر يف هذه الطريقة
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ويوجد تنويع آخر يف هذه الطريقة و وهو محاولة
قراءة جملتك اإلفتتاحية ثم احتساب عدد الكلامت
التي استعملتها قبل أن تصل إىل كلمة مؤثرة وأساسية
وال ميكن اإلستغناء عنها .فإذا تجاوزت ثالث أو أربع
كلامت قبل بلوغ هذه الكلمة التي ‘’يجب أن توجد”،
فيجب عليك أن تتوقّف وتعيد الكتابة .ويجب عليك
أن ترضب بقوة ،من خالل حضور الكلامت األساسية
برسعة كبرية بعد بداية قراءة الجملة األوىل.

مثال سيئ:
حرض رجل مناسبة اجتامعية“ ،قال طبيب كتب
سابقا الكثري حول كيفية انتشار األمراض ،وهو
يسعى للحصول عىل املزيد من التمويل ،انعدام
الوصول إىل املياه النظيفة سيجعل املئات من
االطفال ميوتون”.
انظر عدد الكلامت التي وردت قبل العبارة
امللفتة لالنتباه “مئات األطفال”.
فإذا قمنا بقلب الجملة.
“مئات األطفال يواجهون خطر املوت يف قرية
نائية لتوقّف التمويالت التي ستساعدهم عىل
رصح به
الحصول عىل املياه النظيفة ،هذا ما ّ
يوم االثنني الطبيب الخبري يف األمراض املنقولة
بواسطة املياه “.
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النص
ّ
سيتوقف كثري من جمهورك املستهدف عن القراءة يف
هذه املرحلة ،إال إذا كانت جملتك اإلفتتاحية جيدة
جدا فجعلت القراء يجدون سببا لإلستمرار يف القراءة.
ولهذا السبب نحن نوليها اهتامما كبريا.
وعادة ما تكون كتابة الفقرة الثانية أسهل ألنها تحتوي
عىل الكثري من التفاصيل التي ليس باإلمكان تضمينها
يف الجملة اإلفتتاحية ”،البقايا”.وقد تكون هذه هي
النقطة التي سيقع فيها إبراز دور منظمتك داخل
البيان الصحفي .فعىل سبيل املثال ،ويف املثال املوجود
يف املربع ،ميكن ان يكون الطبيب يعمل عىل مرشوع
تديره منظمتك ،أو يتحدث لدعم عملية جمع األموال
لفائدة الحملة .لذلك تقوم بذكر اسمها.
تخصص
أما الفقرة الثالثة يف البيان الصحفي فهي ّ
تقليديا لالقتباس .فقد يرغب القراء يف سامع صوت آخر
بدال صوت الصحفي .وتعطي اإلقتباسات املصداقية
واملصلحة اإلنسانية والصوت املختلف .ولكنها يجب أن
تضيف شيئا جديدا .فاالقتباس الذي يكرر ما قيل يف
املقدمة ال يضيف أي يشء.
ويف مثالنا حول الطبيب أنت لست يف حاجة إىل اقتباس
يكتفي بالقول إ ّن “مئات األطفال سيموتون” .لكنك
بحاجة إىل يشء أكرث قوة ،كقولك مثال “األطفال هم
حياة القرية وصوتها ،ولكنهم قريبا سيصمتون ،فهم
أضعف من أن يرصخوا أكرث”.

الصحفي الذي يقرأ
ويعترب هذا اإلقتباس بالنسبة إىل
ّ
لك جزءا رئيسيا من بيانك الصحفي؛ فبوسع الصحفيّني
كتابة نسختهم الخاصة لخربك حول هذا االقتباس،
فهومادة خام بالنسبة إليهم .فإذا كان اقتباسا جيدا
،فهو ميثّل إغراء قويا ،وإذا متكنوا من االتصال بالطبيب
لتسجيل مقابلة خاصة بهم معه أو معها ،فسوف
يحصلون عىل نفس املادة الجيدة للبث.
واآلن نصل إىل الفقرة الرابعة .وهي تس ّمى يف الخرب
اإلعالمي عادة بالفقرة املخترصة .وهي الفقرة التي
بكل من
توضّ ح السياق واألهمية ،والغرض الخاص ّ
الخرب اإلعالمي والبيان الصحفي.
وعند كتابة هذه الفقرة ،فإنه يجب أن تقع اإلجابة عىل
سؤال ما ...كقولك مثال أنا أكتب هذا البيان الصحفي
ألن “هذه هي املرة األوىل التي تقوم فيها جهة مانحة
أجنبية بتمويل كامل للمرشوع “ .أو أنا أكتب هذا
البيان الصحفي ألنّ”....عامل اإلغاثة االجانب تم
رصحت بأنّها ال
منعهم من دخول البالد ،أل ّن الحكومة ّ
تستطيع أن تضمن سالمتهم “.
وإذا كنت ،بوصفك الكاتب ،ال تستطيع أن تكمل
عبارة ”...أنا أكتب هذا البيان الصحفي من أجل“ ...
فهذا دليل رمبا عىل عدم معرفتك للسبب الذي تقوم
من أجله بكتابة هذا البيان .فإذا كنت ال تعرف ،فكيف
تفس للصحفيني ملاذا أنت تعتربه هاما؟
ميكنك أن ّ

وتعترب هذه الفقرات األربع األوىل جوهر بيانك
الصحفي ،أما البقية فهي مجرد تفاصيل إضافية،
ّ
أقل أهمية .وتذكّر أن تجعل بيانك
والرتتيب فيها ّ
نص بأكرث من صفحة
الصحفي قصريا .وإذا احتجت إىل ّ
ّ
واحدة لتقديم قضيتك ،فتأكّد أنّك مل تكتبه بشكل
سليم.

املعلومات
من الرضوري أن يقع تضمني البيان الصحفي جميع
تفاصيل االتصال والروابط .وهي تشتمل عىل املعلومات
األساسية مثل االسم واملسمى الوظيفي ،ورقم هاتفك
املحمول وعنوان بريدك اإللكرتوين ،التي توجد فعليا
عىل النموذج الخاص مبؤسستك .ولكن لكل موضوع
معي تفاصيل مخصوصة وروابط يجب تضمينها.
ّ
ويجب أن ترد هذه املعطيات بالقرب من أسفل الورقة
حتى ال تؤث ّر عىل تحريرك .وال تنس روابط الصور
وأفالم الفيديو.

إبداعات الصورة الجانبية
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صحفي جيد  /س ّيئ
مثال لبيان
ّ
للنرش الفوري

(ميكن أيضا أن يقول  :وقع إيقاف نرشه إىل غاية  /يحظر نرشه إىل غاية  XXXالوقت
والتاريخ)

عنوان ملفت لألنظار

ما الذي يحتاج الناس إىل معرفته ؟ تكبري الحرف األول من كل كلمة رئيسية (من غري
حروف العطف أو الضامئر) .القواعد املعتادة  :جملة واحدة ال تنىس وملفتة للنظر.

س ّيئ:

دراسة نرشت حول األمن املايئ

ج ّيد:

اإلمدادات العاملية للمياه يف مستويات متدنية للغاية

بنية البيان الصحفي

تذكر أنك يجب أن تقدّم معلومات كافية وجذابة الستاملة الصحفي ودفعه إىل
كتابة خرب حولها .وتذكّر طرح جميع األسئلة حول من ،ماذا ،أين ،متى ،ملاذا ،وكيف.
استخدم فقرات قصرية وحيويّة :وض ّمنها االقتباسات ،واجعلها يف حوايل  500كلمة.
وليكن حدّها األقىص صفحة واحدة .وارشح جميع املخترصات واأللفاظ اإلصطالحية.

س ّيئ:

تربز منهجية تحليل العوامل الخارجية يف هذه الدراسة التقييم املطلوب
لثاليث األساس للتخطيط الف ّعال ملجموع إدارة دورة املياه وتنفيذه عىل
املستوى اإلقليمي وشبه اإلقليمي .وهي نتيجة لقدرته عىل دمج مجموعة
واسعة من العوامل املرتابطة البيئية واالقتصادية واالجتامعية التي يجب
مراعاتها يف املقاربة املتكاملة ملجموع إدارة دورة املياه.

العنوان الفرعي (إذا كنت تريد واحدا)

يتوسع فيه بفكرة أكرث تفصيال.
ال يجب أن يك ّرر العنوان ،بل أن ّ

س ّيئ:

يتم نرش دراسة يف  900صفحة حول األمن املايئ

ج ّيد:

تهديد لإلمدادات العاملية للمياه “أسوأ بكثري” مام كان يعتقد سابقا.

تقديم مكان وتاريخ الخرب اإلعالمي

تحت العنوان الرئييس  /أدىن العنوان الرئييس ،اذكر مدينتك ودولتك .أتبع ذلك بتاريخ
اليوم ،مبا يف ذلك اليوم والشهر والسنة.
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س ّيئ:

 2015/12/11بيان صحفي (تذكر االستخدامات األمريكية ملختلف
أشكال التواريخ  ،فهل نعني بهذا نوفمرب أم ديسمرب؟)

ج ّيد:

الغوس ،نيجرييا  10نوفمرب 2015

ج ّيد:

متثّل املياه الجوفية أكرث من ثلث إمدادات املياه يف العامل ،وينظر إليها
رئييس للمياه مللياري شخص.
كمصدر
ّ
ويعترب األمن املايئ عنرصا مهام لألمن اإلقليمي والتنمية املستدامة ،وهو
يؤثر عىل اسرتاتيجيات التنمية اإلقليمية بشكل ملحوظ .فالحامية من
الفيضانات وأمن املوارد والبيئة املائية هي العنارص األساسية لنظام األمن
املايئ.

س ّيئ:

“إن االنبعاثات البيوفيزيائية ونوعية املياه الناتجة عنها واملرتبطة
بالتغيريات عىل مستوى اإلمدادات الكمية للمياه تحولت إىل مجموعة
من الخيارات املحتملة ،قد أنشأت أساسا لعوامل خارجية أكرث تفصيال
وتقييام للتحليل اإلقتصادي للخيارات التي يجري بحثها يف منطقة
رصح به الربوفيسور أكوا واتر.
الدراسة “ ،هذا ما ّ

ج ّيد:

“يجري التنقيب يف عدّة مصادر كربى للمياه الجوفية يف معظم القارات”،
رصح به الربوفيسور أكوا واتر .وأضاف “وبدون احتياطي مستدام
هذا ما ّ
للمياه الجوفية ،فإ ّن األمن املايئ العاملي سيكون يف خطر أكرب بكثري من
ذلك الذي هو معروف حاليا”.

اذكر الرشكة ومعلومات االتصال

يسمح هذا األمر للمراسلني الصحفيّني بأن يتصلوا بك إذا كان لديهم املزيد من
االسئلة ،أو كانوا يريدون تنظيم مقابلة .فوفّر املعلومات االساسية عن املنظمة مام
قد يساعد الق ّراء عىل معرفتها.

س ّيئ:

قامت منظمة غري حكومية تعمل يف مجال املياه بإنشاء تعاونية إليجاد
الحلول عىل مستوى الخربة املائية عرب مجاالت مستدامة متعددة األوجه.

ج ّيد:

املنظمة غري الحكومية العاملة يف مجال املياه هي منظمة دولية غري
حكومية تسعى إىل تحسني فرص الحصول عىل املياه الصالحة للرشب،
وتقوم بتوفري خدمات الرصف الصحي الفعال والتثقيف الصحي للفئات
األفقر يف العامل ،كام تسعى إىل التأثري يف السياسات عىل الصعيدين
الوطني والدويل.

تابع هذا مبعلومات االتصال الشخصية :االسم واللقب ،رقم الهاتف ،رقم الهاتف
املحمول أو عنوان الربيد اإللكرتوين ،العنوان عىل شبكة اإلنرتنت ،والعنوان الفعيل.

س ّيئ:

للمزيد من املعلومات ،ابحث عىل غوغل

ج ّيد:

للمزيد من املعلومات حول هذا املوضوع ،أو لتحديد موعد مقابلة مع
االستاذ أكوا ،يرجى اإلتصال مباري سميث عىل  ،XXX-XXXأو الربيد
اإللكرتوين  ،Marysmith@theWaterNgo.comجناح  ،2001أبراج
املياه ،الشارع الرئييس ،الغوس.

اكتب “ انتهى” يف الجزء السفيل من الصفحة األخرية من البيان
الصحفي.

سيعرف الصحفيون بفضل هذه الكلمة أ ّن بيانك الصحفي قد انتهى.

ضع “ ”# # #تحت “ النهاية “

تظهر هذه الرموز يف أسفل معظم البيانات الصحفية .كام ميكنك أيضا أن تضع بدال
الصحفي.
عن ذلك عدد كلامت بيانك
ّ

ضع يف اعتبارك:
قد يذهب البيان الصحفي مبارشة إىل إحدى الصحف املحلية أو اإللكرتونية
املوجهة للجمهور العام .لذلك ال تكتبه للصحفيني من ذوي الدراية الذين
تع ّودوا عىل هذه املصطلحات والسياقات فقط؛ وتأكّد من كتابتك له بلغة
سهلة وأنّك قد قمت بتوضيحه بشكل سليم.
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الفصل 4

املؤمترات الصحف ّية
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عقد املؤمترات الصحفية مه ّمة ستكون
مضط ّرا للقيام بها عاجال أم آجال
املؤمتر الصحفي هو حدث يقع تنظيمه يف مجال
العالقات العامة تقوم فيه منظمة أو فرد بتقديم
معلومات إىل وسائل االعالم .وهو عمل محوري بالنسبة
إىل برنامجك وعندما يت ّم تنظيمه باستخدام تويرت أو
بواسطة البث الشبيك فإنّه ميكن أن يصبح “حدثا
إخباريا” مبارشا يف ح ّد ذاته ،ومتاحا أيضا لعامة الناس.
يقوم املسؤولون اإلعالميون باستخدام املؤمترات
الصحف ّية للفت انتباه وسائل اإلعالم لخرب محتمل.
وتستعمل هذه املؤمترات عادة يف الحمالت السياسية
وحاالت الطوارئ يف مجال السالمة والصحة واألغراض
الرتويجية ،مثل إطالق منتوج جديد أو حملة .وميكن
ومتس من مصداقيتك
أن تكون مضيعة للوقت واملالّ ،
مع الصحفيّني الذين تتّصل بهم ،وذلك إذا كان الخرب
غري جدير بالنرش أو كان تنظيم املؤمتر سيئا .وإليك
بعض النصائح ملساعدتك عىل التخطيط لعقد مؤمتر
صحفي.

 .1عليك أن تق ّرر ما إذا كان املؤمتر رضوريا.

أقل،
فاذا كان بإمكانك أن تقوم مبؤمتر آخر ،بتكلفة ّ
فانظر أيّهام سيكون األفضل .حدّد بالضبط الخرب
الذي ستعلنه .وافضل طريقة للقيام بذلك هي صياغة
الصحفي ،ذلك انّه سيكون الرسالة الرئيسية
بيانك
ّ
الصحفي .ويجب ان يقع نصح كبار املسؤولني
ملؤمترك
ّ
التنفيذيني يف بعض األحيان بالعدول عن املطالبة مبؤمتر
صحفي عندما تكون “األخبار” غري كافية حتّى يتس ّنى
تربير أحدها.

 .2اختيار املكان املناسب لعقد مؤمترك  .4تأكد من تعامل املتحدّ ثني بشكل ج ّيد
مع وسائل اإلعالم .وال تستعمل إال متحدّثني اثنني
الصحفي أمر حاسم .اسأل نفسك ما ييل:
ّ
•هل لديك مساحة كافية ؟
•هل هناك مواقف لشاحنات املحطّات التلفزيونية
وللصحفيني؟
•هل هناك مقاعد كافية؟
منصة؟
•هل هناك ركح أو ّ
•هل لديك ما يكفي من نقاط القوة لتش ّد إليها
الناس؟
•هل هناك وسائط سمعية وبرصية؟
•هل هناك مساحة كافية لكامريات التلفزيون،
وميكروفونات اإلذاعات يف الداخل؟
•هل أ ّن مكان انعقاد املؤمتر قريب مبا فيه الكفاية
من مكاتب الصحفيّني؟
 .3ق ّرر إىل من ستو ّجه الدعوة .وميكن هنا أن
تكون قامئة االتصال بالصحفيني نقطة انطالق جيدة،
ولكن توجد أيضا فرصة لدعوة عدد قليل من الناس
ميكن أن يه ّمهم األمر .وتجنب إرسال دعوات الربيد
اإللكرتوين الشامل ،فهي تبدو غري مهنية وغري مركزة.
فكيف ستقوم باإلتصال بهم؟ هناك العديد من الطرق،
تقليدي كاملراسلة الربيدية ،وبعضها اآلخر مبتكر
بعضها
ّ
مثل إرسال دعوة عىل رشيط من الشوكوالته .فتأكد من
امتالكك لفكرة حول جميع الحارضين وذلك عن طريق
متابعة الدعوة األولية بواسطة تذكري.

لتجنب إرباك الحارضين .واطلب منهام أن ال تتجاوز
تدخالتهام أكرث من  10دقائق يف كل مرة ،وان يركّزا
عىل الرسائل األساسية .استعرض معهام مسبقا املادة
التي سيقع تقدميها حتى ال يقع إدراج أي امر غري
مناسب.

بإمكانك ان تستبق الكثري من األسئلة حتى يكون
املتحدثان جاهزان لإلجابة عليها ،وتكون إجاباتهام
واضحة .كام ميكن للمعينات البرصية أن تقدّم الكثري
من املساعدة ،ولكن ال تجعلها تطغى عىل املؤمتر
الصحفي وتح ّوله إىل محارضة.

“ميس”
 .5سوف تحتاج إىل “مرشف” أو ّ

لتقديم املتحدّثني وجعل جلسة األسئلة واألجوبة تدور
بسالسة .وغالبا ما ستكون أنت هو هذا الشخص.
وهي وظيفة هامة .ذلك أنّه/ها سيحاول أن مينع بعض
الحضور املشاكسني من الهيمنة عىل عملية االستجواب،
ويقوم بحامية املتحدثني العصبيني من عنف طارحي
األسئلة ،ويسعى إىل أن يتقيّد املؤمتر مبوضوعه الرئييس،
والتأكد من الفهم الجيد لجميع األسئلة املطروحة ( قد
يصعب فهم بعض اللهجات عىل بعض املتحدّثني من
الزائرين) كام يجب عليه أن يتأكد من احرتام األزمنة
املحدّدة.
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 .6اجمع “امللفات الصحفية” مسبقا.

وأي
ويجب أن تحتوي كح ّد أدىن عىل البيان الصحفيّ ،
معلومات أساسية عن مؤسستك ،إضافة إىل ورقة وقلم.
كام ميكن تقديم هدايا مجانية مثل األكواب والقبعات،
ولكن تجنب السلع باهظة الثمن أو املبهرجة التي
قد توحي بأنّك تحاول رشوة الناس (حتى إذا مل تكن
كذلك !).

كام ميكنك أن تع ّد مع ّرفات األسامء عىل بطاقات صلبة
لوضعها أمام املتحدّثني حتى يتع ّرف الحارضون عىل
مخاطبهم .

 .7يجب الحضور يف مكان املؤمتر ساعة
األقل قبل انطالق األعامل إلعداد طاولة
عىل ّ

“االعتامد” ،حتّى ميكنك مراقبة الحارضين والذين
مل يحرضوا بعد ،والتحقق من الخدمات اللوجستية
الفنية واملادية يف الغرفة وغريها من املرافق .وال تنس
الحاممات ،التي قد تحتاج إىل أن توضع عليها الفتات!
واملكتب الصحفي الجيّد ميتلك محفظة “معلم مدرسة
ابتدائية” ،إذ تحتوي عىل املقص ،والرشيط ،واألوراق،
والدبابيس ،وما إىل ذلك .وذلك إليجاد بدائل يف صورة
حدوث طارئ ما.

وقم بتخصيص شخص يقوم بتح ّية الضيوف عند
وصولهم ويدلّهم عىل أماكن جلوسهم ،فهذا األمر ذو
أهمية خاصة بالنسبة إىل الفرق التقنية.

وتأكد بعد ذلك من املتابعة الرسيعة إذا كنت قد
وعدت بتقديم معلومات إضافية .كام يجب عليك أن
تقرتح لقاءات خاصة .أشكر الجميع عىل الحضور.

وليس من الرضوري أن تقوم بتقديم الغذاء خالل
املؤمتر الصحفي ،ولكن القهوة والشاي واملياه سوف
تكون دامئا مقبولة ،وتوفريها غري مكلف .ففي النهاية
أنت تريد أن يكون الصحفيون يف حالة جيدة ! ويف
بعض البلدان النامية ،سري ّحب الصحفيون الذين
يتقاضون رواتب ضعيفة بيشء يكون أكرث أهمية.

بعد املؤمتر الصحفي إذا كنت تهتم بإعطاء الصحفيني
اإلذاعيني والتلفزيني فرصة جديدة لطرح أسئلة أكرث
تحديدا.

كام يجب عليك أن تلتزم بالجدول الزمني ،وال تدعه
يستمر ألكرث من ساعة ،مبا يف ذلك مرحلة طرح
األسئلة واإلجابة عليها .كام يجب الحرص عىل تقديم
الحارضين ألنفسهم عند طرح األسئلة ،عىل أن يكون
امليس عىل استعداد لتكرارها وذلك إلعطاء الوقت
ّ
للمتحدثني للتفكري فيه أو لتمكني جميع من يف الغرفة
من االستامع.

 .8ميكنك أيضا أن تكتب عىل تويرت بعض
التغريدات “مبارشة” من املؤمتر الصحفي.

وسوف يساعد ذلك عىل إحداث “ض ّجة” يف األوساط
الصحفية والضغط عليهم إلصدار تقرير .وال ميكنك أن
ميس ،لذلك فقد تحتاج إىل
تقوم بهذه العملية دون ّ
تخصيص أحد أفراد الفريق للقيام بهذه امله ّمة.

ضع يف اعتبارك:
لن يتّفق الجميع مع املتحدّث أو الحملة التي تقودها .رغم أنّك تريد أن تكون منفتحا قدر اإلمكان ،فتأكد
من عدم حضور جامعات معادية تسلّلت إىل املؤمتر الصحفي لتعطيله ومنع املتكلم من الحديث .وال يجب
أن يسمح بالدخول إال إىل الصحفيني ذوي النوايا الحسنة وغريهم من الضيوف املدعوين.
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الفصل 5

املقابالت الصحف ّية

 خان.سمري م/صورة

www.behance.net/sk5sami /
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املقابالت اإلذاعية والتلفزية
جزء هام مام تقوم به
حتى وإن مل تقم بها بنفسك ،فعليك أن تتأكّد من فهمك ألساسيّاتها وأن جميع من يف
منظمتك م ّمن قد يضط ّر إلجراء مقابالت قد تلقوا بعض التدريب األسايس يف كيف ّية
رصف.
التعبري والت ّ

الرسالة األساسية
الطريقة الخاطئة إلعداد مقابلة هو أن تقول يف نفسك “سأرى ما هي األسئلة التي
سيقع طرحها ،ثم سأقوم باإلجابة عليها” .أما الطريقة الصحيحة فهو أن تقول “كيف
أستغل هذه الفرصة أفضل استغالل ،وما هو أهم يشء أريد أن يستمع
ّ
ميكن يل أن
إليه الجمهور” .هذا “اليشء امله ّم” هو عادة ما يعرف اصطالحا بالرسالة الرئيسية.
وسوف تختلف األمور من جمهور آلخر ،فقم باختيار ما يناسب اللحظة .وحاول
أن تتج ّنب أي يشء يبدووكأنه إعالن إشهاري أو تشجيع جنوين .وحاول أن تدعم
هذا األمر ببعض األدلة ،وعادة ما يكون ذلك يف شكل أرقام ،وهوغالبا ما يسمى
بـ”االقتباس”.
ولهذه العملية عدة أسامء أخرى منها االقتباس ،ولفت اإلنتباه ،واملقطع ،والصوت
عىل الرشيط أو التزامن (الصوت املتزامن مع الصور) .وهي تدوم ما بني  10و45
ثانية ،اعتامدا عىل أسلوب املذيع ،والقاعدة العامة هي أن يدوم الوقت املستهدف
بني  25-20ثانية.

وعندما يجري الصحفيون مقابلة مسجلة فهم يبحثون عن اقتباس ليقوموا بإدراجه
يف حزمتهم وهو يف اآلن نفسه يلخص ح ّجتك ويكون واضحا ومثريا لالهتامم .ومن
مصلحتك أن تقدّم للصحفيّني “االقتباس” ،الذي ميثّل الرسالة الرئيسية أحسن متثيل.
وهو أمر يحتاج إىل اإلعداد.

الجرس
للحصول عىل رسالتك ،استخدم تقنية “ التجسري “ .وهذا يعني عىل معرفة أسئلة
الصحفيّني بإيجاز ،ثم استخدام تعبريات لغوية أو جمل تحملك إىل ما تريد التحدّث
عنه .هذه العبارات ،أو “ الجسور” ،هي عبارات مثل “لدينا قلق كبري يف الوقت
الحارض”“ ،ما نقوم بالرتكيز عليه “ ،أو ببساطة “ومع ذلك” أو “لكن”.
حاول أن تفكّر يف األسئلة التي ميكن أن تطرح عليك ،ثم اكتب العديد من األجوبة
الجاهزة عىل قدر استطاعتك .وميكن توقّع أكرث االسئلة صعوبة يف وقت مبكر.
وسيؤدي هذا األمر إىل زيادة دقّتك ،كام سيجعلك تبدو أكرث مهنية .فحاول مترير
رسائلك اإليجابية يف أقرب وقت ممكن ،ولكن ال تحاول التقليل من القضايا الخطرية
مثل حاالت الوفاة كام لو أنها كانت غري مه ّمة.
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أوال سؤال محايد ولك ّنه يتعلّق باملوضوع الخطإ:
س:

ما هو مدى تقدّمكم يف إنجاز املرشوع  X؟

ج:

املرشوع  Xيسري عىل ما يرام ،ونحن نقوم بجمع أحدث البيانات
وسنعلن عن النتائج يف األسبوع املقبل .ولك ّن املرشوع ب هو عىل رأس
أولوياتنا يف الوقت الحارض ذلك أنّه أصبح ملحا عىل نحو خاص
بسبب...

اآلن سؤال عدا ّيئ:
س:

ولكن ال يزال األطفال ميوتون بسبب أمراض ميكن الوقاية منها .يجب
مم قمت به ،بدال من إضاعة املال يف بناء املقرات
عليك أن تقوم بأكرث ّ
الجديدة ؟

ج:

ستجعلنا املكاتب الجديدة أكرث كفاءة وقدرة عىل بذل املزيد من
الجهد لخفض املستوى املرتفع بشكل غري مقبول ملعدل وفيات الرضع.
ينصب عىل تطعيم األطفال دون سن الخامسة،
والرتكيز اآلن يجب أن
ّ
ولهذا نحتاج إىل متويل خاص بالسنة املقبلة .فاذا استطعنا الحصول
عىل  10000شخص ليساهم كل واحد منهم ب  3دوالرات يف الشهر،
فبإمكاننا أن نحميكل طفل يف البالد .عرش سنتات يف اليوم هومثن
قطعة علكة ،ونحن نأمل أن يكون إنقاذ حياة طفل أمرا يستحق أكرث
من ذلك.

التحليل
يسري املرشوع Xعىل ما يرام ،ونحن اآلن بصدد جمع أحدث البيانات وسيتم اإلعالن
عن النتائج يف االسبوع املقبل .أنت تتعامل مع السؤال بواسطة اإلجابة التي قمت
بإعدادها مسبقا ،فأنت ال تحاول تفاديه .ولكن ليس هذا ما كنت تنوي الحديث عنه.
ولكن عىل رأس أولوياتنا يف الوقت الحارض هو ...هذه جملة التجسري الخاصة بك ،ت ّم
تقدميها دون توقف ولذلك فإ ّن الصحفي لن يتدخّل.

التحليل

املرشوع ب الذي أصبح ملحا عىل نحو خاص بسبب ...هذا هو املوضوع الذي اخرتته،
وسوف تضاف إليه مسائل مثرية لإلهتامم مثل الخطر ،والجرمية ،والرضر والتهديد،
واملعاناة ،والنجاح ،واالخرتاق ،يشء أكرث إثارة لالهتامم للجمهور من املرشوع  .Xتشري
كلمة “مل ّحا “إىل أنه مهم .ميكنك اآلن تقديم أرقامك واقتباسك.

ستجعلنا املكاتب الجديدة أكرث كفاءة وقدرة عىل بذل املزيد من الجهد لخفض
املستوى املرتفع بشكل غري مقبول ملعدل وفيات الرضع...تعامل مع السؤال ،وانزع
فتيل املشكلة بشكل موجز قدر اإلمكان .الرتكيز اآلن البد ...طريقة حادة نسبيا يف
التجسري  /االنتقال.
 ...تلقيح األطفال دون سن الخامسة ،ولهذا فنحن بحاجة إىل متويل العام املقبل.
فإذا استطعنا الحصول عىل  10000شخص ليساهم كل واحد منهم ب  3دوالرات
يف الشهر ،فبإمكاننا أن نحمي كل طفل يف البالد .عرش مئات يف اليوم هو ما تدفعه
مقابل قطعة علكة ،ونحن نأمل أن يكون إنقاذ حياة طفل أمرا يستحق أكرث من ذلك.
هذه هي الرسالة الرئيسية  ،أكملها بــ”اقتباس” ممكن.
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إذا كنت ال تريد أن تجيب عىل سؤال( ،أو مل تتمكن
من اإلجابة عليه ألسباب قانونية أو غريها من األسباب
املرشوعة) فيجب عليك استخدام تقنية “التوقّف
املنظّم” .وميكن أن تكون يف شكل عبارة جاهزة مثل
“إنه من السابق ألوانه أن نتوقّع” أو “ال ميكننا أن
نتحدّث بلسان الوزارة” .وهو ما سيجعل من الواضح
أنك سوف لن تخوض يف املوضوع عىل اإلطالق.
إذا كنت ببساطة ال تعرف اإلجابة عىل السؤال ،فمن
األفضل أن تقول ذلك بكل بساطة؛ وقدّم وعدا بالبحث
عن املعلومة وتقدميها يف وقت الحق .ال تستخدم
التوقّف املنظّم بشكل متك ّرر إذا كنت تستطيع تجنب
ذلك ،وحاول أن ال تفعل ذلك إال م ّرة أو م ّرتني يف كامل
املقابلة.

ومن املهم أن تتذكر أ ّن لغة جسدك وأسلوبك يف الكالم
عىل شاشات التلفزيون أو يف الراديو ميكن أن يكون له
رصح به.
نفس مستوى أهمية ما ست ّ
•تكلم ببطء وبشكل واضح ،األمر الذي سيجعلك
تبدو أكرث حرفيّة إضافة إىل ما سيتيحه لك من
وقت إضا ّيف للتفكري.
•حاول أن تبدو ماسكا بزمام األمور ،وذلك بأن ال
تكون متوترا و قلقا.
•كن هادئا ومهذبا حتى وإن كان الصحفيون جفاة
وعدوان ّيني.

•حاول إعادة القضية إىل املستوى الذي تشعر
فيه بالراحة .واستخدم كلامت وعبارات التجسري
للتخلّص من املواضيع غري املريحة إىل املواضيع
“اآلمنة”.
•إذا قدّمت إجابة منفعلة وغاضبة عىل سؤال ما،
حتى وإن وقع ذلك مرة واحدة خالل املقابلة،
فسيكون ذلك هو”االقتباس” الذي سيختاره
الصحفيّون .فحذار من ذلك !

ضع يف اعتبارك:
مهم .فاملسألة ليست شخصية .فتذكّر ،يف
عندما يقوم الصحفيون بطرح أسئلة صعبة ،فهم بكل بساطة يقومون بعملهم ،وهو يتمثّل يف دفعك إىل ان تقول شيئا ّ
الصحفي ليس هو جمهورك املستهدف ،والتعبري عن الغضب يف وجه محاورك ال يعترب وسيلة جيدة لتوجيه رسائلك إىل املشاهدين
املقابالت اإلذاعية بشكل خاص ،أ ّن
ّ
واملستمعني يف الداخل.
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الفصل 6

تويتـــر

ما هو تويرت؟
تويرت هو منرب للمدونات الصغرية الحرة يطلب من
نص من
املستخدم نرش أفكار ومعلومات وأخبار يف ّ
 140حرفا عىل األقل .ويقوم تويرت عىل املحادثات ذلك
أ ّن املستخدمني ينرشون أفكارهم عرب “التغريدات”
يعبوا عن
وميكنهم أن يدمجوا فيها آخرين أو أن ّ
أفكارهم حول موضوع معني .وميكن للمستخدمني
“متابعة” األشخاص الذين يهتمون بهم أو يرغبون يف
الحصول عىل تعليقات حولهم .ويستعمل املشاهري
والسياسيون والصحفيون والشخصيات العامة األخرى
فوري .وهو
تويرت لتبادل األفكار واملعلومات بشكل
ّ
أداة تستخدمها الرشكات لرتويج البضائع والخدمات
ووسيلة لتتبع آراء املستهلكني حولها .كام أ ّن تويرت
وسيلة ف ّعالة لتقديم األخبار العاجلة كام أصبح أداة
يف مجال األعامل ولدى منظامت املجتمع املدين ،حيث
يعترب األفراد ،ومعظمهم من مستعميل تويرت ،ر ّوادا يف
مجاالتهم .ويعترب تويرت وسيلة مساعدة ،ذلك أنّه ميكنك
استخدامه لتشكيل مجتمع حول موضوع أو محادثة
معينة أو حتى لجمع األموال.
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كيف يعمل تويرت؟
ومن الطرق الجيدة للتفكري يف تويرت هو أنه وجهة نظر
مختارة ومنظّمة للتغذية اإلخبارية .ولكل مستخدم
لتويرت منشور خاص به (مثل الصحيفة أو املجلة) يجد
فيه معلومات ذات صلة به وهو يقوم بكتابة مقاالت
أو نرش مقاالت ألشخاص آخرين لها عالقة باهتاممات
ذلك املنشور .ويح ّبذ بعض مستخدمي تويرت الحديث
عن الشؤون الجارية ،ويرغب البعض اآلخر يف معالجة
القضايا السياسية أو االجتامعية ،أما غريهم فيميل إىل
الحديث عن املوضة والثقافة الشعبية .ومهام كانت
اهتاممات الفرد أو املنظمة ،فهذا ما فضّ لوا أو اختاروا
الحديث عنه .ومن األخطاء التي ميكن أن يرتكبها بعض
مستخدمي تويرت هي أنّهم ال ميتلكون صوتا ،وهو ما
يعني أنهم يتناولون الكثري من املواضيع فتكون دائرة
اهتامماتهم واسعة للغاية فال يغري ذلك باإلطالع عىل
ما ينرشونه.

وتكمن ق ّوة تويرت يف كونه مساحة شخصية ،وهو يتعلق
باألشخاص ،ال بالعالمات التجارية .فالناس ال يشرتون
فيه أشياء أو يقبلون معلومات بصفة عشوائية من
رشكات أو من عالمات تجارية ،فنحن نشرتي أشياء
ونك ّون آراء من “أناس مثلنا” ،نضع فيهم ثقتنا .ولقد
اعتمد تويرت عىل هذا األمر وخلق منربا ميكن فيه للناس
أن يتبادلوا األفكار ويك ّونوا مجتمعات موثوق فيها ويف
آرائها.
ولقد كان تويرت ،ولفرتة طويلة ،مكروها من قبل
الصحفيني الذين كانوا يعتقدون أنه سيكون فضاء
ملعلومات ذاتية ومبتذلة وغري موثوق بها .ومع ذلك
فإ ّن تويرت هو واحد من أكرب منابر وسائل التواصل  zيف
العامل وهو يشهد من ّوا مطّردا .ويسعى الصحفيّون لتعلّم
طريقة استخدامه ،ال كمصدر معلومات باألساس ،بل
كمحفّز لألخبار الصحفيّة.

الوظائف األساسية لتويرت
قبل أن تقوم بفتح حساب عىل تويرت يجب عليك
أن تعرف بعض األشياء .من ذلك أنّه ميتلك بعض
املصطلحات الخاصة به .والستخدامه كمنرب يجب أن
مت ّر بخطوة أوىل تتمثّل يف تعلّم لغته.

التغريدة:
رسالة من  140حرفا (كح ّد
أقىص) ميكن أن تكون رأيا ،فكرة ،أو أمرا أحببته أو
كرهته .وهي عادة ما تكون ذاتية وتتعلّق بأمر ما أو
خرب عاجل يكون سببا النطالق محادثة.
املتابع :الشخص الذي اختار استقبال التغريدات
التي قمت بإنشائها .وهو شخص يؤمن أ ّن لديك شيئا
هاما لتقوله .ويعترب األشخاص الذين ميتلكون الكثري
من املتابعني رواد فكر.
التايل :االشخاص الذين تقوم مبتابعتهم أنت أو
منظمتك .وال متانع يف القيام مبحادثة معهم ،أو أولئك
الذين تعتقد انّك تشرتك معهم يف الرأي.

إعادة التغريدة :هي املشاركة من تغريدة
شخص آخر .وهي وسيلة لتنسب إليه الفضل يف يشء
متتّعت به .وإعادة التغريد هي اعادتك ارسال تغريدة
لشخص تتابعه عىل حسابك الخاص عىل تويرت .والقصد
من هذه العملية هو أن تخرب الناس بطرافة أو ذكاء
تعليقا كنت استمعت إليه.
التلقيم :هو جميع التغريدات التي أرسلها األشخاص
الذين تتابعهم .وأنت تراها عادة مبج ّرد فتحك لتويرت.
هو بكل بساطة اسمك كام
التعريف:
أي يشء
أو
اسمك
يكون
أن
وميكن
تويرت.
يظهر عىل
ّ
آخر أكرث إبداعا.

الرسالة املبارشة :هي رسالة خاصة من
حرفا بني شخصني .وهي مبثابة الربيد اإللكرتوين عرب
موقع تويرت .وال ميكنك أن تبعث برسالة مبارشة إال إىل
مستخدم يقوم مبتابعتك.
140

هاشتاج (:)#
استخدام رمز  #قبل كلمة
يجعل منها موضوعا أو يض ّم ما ستقوله إىل موضوع
قائم .وترتبط الهاشتاجات املتامثلة وتشكّل محادثة.
فعىل سبيل املثال  #Olympicsأو  #Oscarsستقوم
عادة بربط املحادثات حول هذين األمرين معا.
وميكنك النقر فوق هاشتاج وقراءة جميع التغريدات
التي تذكره .وتعترب الهاشتاجات طريقة هامة لتوليد
ض ّجة حول يشء ما تقوم به.

باستخدام الرمز @ قبل
اإلشارة (@):
تعريف مستخدم آخر لتويرت تقوم مبتابعته ،تكون قد
ذكرته يف تغريدتك ملتابعيك .كام أ ّن الشخص الذي
ستذكره سوف يكون قادرا أيضا عىل رؤية تغريدتك،
وميكن له أن يختار الر ّد عليها .وهذه وسيلة رائعة لبدء
املحادثة.
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البداية عىل تويرت

عند بعث حساب عىل تويرت خاص مبؤسستك أو منظمتك ،فكّرفيه باعتباره فضاء شخص ّيا .فالناس كثريا ما يفضلون متابعة شخص عىل مؤسسة أو منظمة .وقبل إنشاء مقبض،
فمن األفضل أن تقرر من الذي سيكون املتحدث الخاص باسم هذه املؤسسة أو املنظمة وجعله الطرف الذي سيقع التحادث معه.

هذا مثال من مؤسسة بيل وميليندا غيتس:

الحظ عدد املتابعني بيل غيتس ،رائد عاملي يف مجال ريادة االعامل واألعامل التجارية ،ولديه عىل تويرت 18.5مليون من املتابعني ا ّما ميليندا غيتس فلديها أكرث من
 .600 000ومتتلك مؤسسة جيتس نفسها ما يزيد قليال عىل مليومنن املتابعني ،ولكن مقبضها األصغر حجام واألكرث تركيزا  ،@gateshealth, @gateseducationو
 @gatespovertyلديه أقل من  50،000تابع .فام هوالطرف الذي ميكن أن تتفاعل معه؟
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الكتابة عىل تويرت من أجل التغيري
اإلجتامعي  :خطــــوة بخطـــوة
 .1حافظ عىل البساطة
تحدثنا يف فصل سابق عن العناوين الرئيسية والجمل
اإلفتتاحية التي ستجد فيها الكلامت الحاسمة ووضعهام
معا لـ”لجلب انتباه” القارئ ومدّه بالوقائع االساسية يف
الخرب .وكتابة التغريدات عملية شبيهة بهذا األمر يف
نواح عديدة .فاعترب التغريدة مقدمتك الشخصية مع
اإلبقاء عىل تلك الكلامت والعبارات املركزية الحاسمة
فيها .و لديك فعليا  140حرفا لشّ د انتباه جمهورك ،فال
تضع ذلك عن طريق تأخري هذه الكلامت الحاسمة.

 .2بدء املحادثة
استخدم هاشتاج ( )#ذي صلة .فإذا مل يكن هناك
واحد شائع لالستعامل يف املحادثة ،فقم بإنشائه
بنفسك .ولقد تحدّثنا يف وقت سابق عن ش ّد اإلنتباه يف
العنوان الرئييس .فابحث عن الكلامت أو الرتاكيب التي
ميكن أن تكون هاشتاج محادثة .فإذا قمت مثال بإنشاء
محادثة حول املحافظة عىل املياه فيمكن أن ترغب
يف هاشتاج مثل  #watercrisis ،#waterwiseأو
 .#water4africaوميكن ملتابعيك استخدام الهاشتاج
لالنضامم إىل املحادثة والشعور بأنّهم معن ّيون .وكلام
كان الهاشتاج أكرث وضوحا ،كان احتامل مشاركة الناس
يف املحادثة أكرب.
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عند عقد مؤمتر صحفي أو التعامل مع مجموعة كبرية
من الناس ،فقم بتزويدهم بالهاشتاج يف بداية املؤمتر
أو الحدث ،فهاشتاج مثل “ ”#watercon14ميكن
أن يستخدم من طرف الجميع يف هذا الحدث الذي
تنظّمه لتبادل وجهات نظرهم الشخصية أو ما وجدوه
ملهام لهم.

 .3اجعل التغريدة شخصية وادع إىل الحوار
من املهم أن تحافظ عىل الطابع الشخيص لتغريداتك.
فاألمر ال يتعلّق باإلعالن عن حدث ما بقدر ما هوتعبري
عن شعورك انت أو الشخص الذي قام بنقله حياله.
وسيقوم الناس الذين يشعرون بنفس اليشء باالنضامم
إليك وميكن لهم أن يعيدوا إرسال تغريدتك أو أن يشريوا
إليها يف تغريداتهم الخاصة .ومييل الناس الحقيق ّيون
إىل إظهارالكثري من العاطفة عىل خالف املنظامت التي
تتحدّث بصوت محايد .فإذا كنت شخصا متعلقا بأحد
األمور ،فأنت أكرث حظا لجمع املتابعني.
وإذا كانت تغريدات مؤسستك تبدو وكأنّها إعالن أو
تسويق ،فمن املرجح أن يقع تجاهلها .ويجب أن تبدأ
املحادثة مع متابعيك عىل تويرت حول آرائهم املتصلة
بقضية من القضايا.
وعند نرش تغريدة ،يجب عليك أن تفكّر يف كيف ّية دعوة
اآلخرين للحوار معك ،أو إذا كان االمر يدور يف الواقع
الحقيقي ،فكيف سيكون ر ّد الشخص يف الطرف اآلخر
من املحادث عىل هذه املعلومات؟

 .4بناء العالقات
يقوم بناء العالقات عىل تويرت مبساعدتك عىل نرش
رسالتك ويضعك يف اتصال مع متابعيك .استخدم رمز
الهاشتاج “@” لتظهرإعجابك أو إجابتك عىل تعليق
إيجايب أو سلبي .كام أنّه بإمكانك أيضا أن تستخدم
وظيفة إعادة التغريدة لعرض معلومات جديدة
تحصلت عليها من شخص تقوم مبتابعته وذلك لفائدة
املستخدمني .ويجب تشجيع بقية اعضاء منظمتك
عىل إعادة التغريدة من حساباتهم الخاصة عىل تويرت.
وسيمكّنك هذا األمر من الحصول عىل امتداد أكرب.
وأخريا فإنّه من الج ّيد أن تنض ّم أو تتّبع ،قدر اإلمكان
الكثري من األفراد أو املنظامت أو املجتمعات ذات
الصلة بحيث ميكنك مشاركتهم يف املعلومات والتفاعل
مع املتابعني.

 .5اجعل تغريداتك متك ّررة
عندما يخلد متابعوك إىل النوم كل ليلة ،فإنّهم ينسونك.
ولذلك فإ ّن منظّمتك بحاجة إىل تحديث تغذية تويرت
باستمرار تبعا لألحداث واملعلومات الجارية .وكلام
كانت معلوماتك أكرث حين ّية كانت تغريداتك أكرث،
وكان ارتفاع احتامالت اجتامع الناس حول منظمتك
اكرب .وميكن أن يكون ملنظمتك دامئا يشء ما تريد أن
تقوله  ،فقم باإلنضامم إىل محادثة أو بإعادة تغريدة
حول أمر ما كان قد حدث أو هو مثري لالهتامم بالنسبة
إليك وملتابعيك.

 .6أرشك أصحاب النفوذ
ويعمل تويرت بشكل جيد يف الوقت الحقيقي ،وغالبا
ما يستخدم كمصدر أول لألخبار العاجلة .وإذا دعت
منظمتك إىل تظاهرة أو تج ّمع ،فحاول أن تطلب من
املشاركني إرسال تغريداتهم واستخدم ذلك إلعطاء
صورة أكرب عن هذا الحدث .وباإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن
وسائل التواصل اإلجتامعي ستعطي فكرة حول جميع
املشاركني يف هذه الفعالية .وعندما يقوم العديد من
معي
مشاركني بإرسال تغريداتهم أو باستعامل هاشتاج ّ
قمت بإنشائه ،فإنّك ستكون بذلك قد قدّمت دقيقة
عن الوضع بأكمله

يتيح لك تويرت القدرة عىل التواصل املبارش مع
املسؤولني الحكوميني ،واملشاهري والفاعلني الثقافيني
وأصحاب النفوذ .وباستخدام@ الهاشتاجات التي تشري
إىل هؤالء األشخاص ،فإنّه من املمكن أن يروا مشاركتك
وأن يعيدوا تغريدتك .وباملثل ميكن أن يقوم متابعوهم
برؤية رسالتك فتبدأ بذلك محادثة كبرية وتكسب
جمهورا جديدا .ويف العرص الرقمي ،ميكن لتغريدات
السياسيني واملسؤولني الحكوميني وغريهم من
الشخصيات العامة أن تكون مصدرا موثوقا به وميكن
استخدامها يف التقارير و وسائل اإلعالم كتعليقات.

مت ّنى أمنية س .ف باتكيد
سنة  2013جدّت واحدة من أكرث القصص امللهمة وهي مؤسسة مت ّنى امنية  .#SFBatKidفلقد ناشد ميل ،وهو
طفل يبلغ من العمر خمس سنوات يعاين من رسطان الدم مؤسسة مت ّنى أمنية لتحقيق أمنيته واملتمثلة يف أن يتحول
إىل بامتان ملدة يوم ،وسان فرانسيسكو إىل مدينة جوثام .هذا الحدث الذي كان ينتظر ان يكون إنتاجا بسيطا تح ّول
فريويس .
إىل حدث ذي انتشار
ّ
فعندما سمع الناس عن حلم الصبي الصغري ،تم إنشاء الهاشتاج  #SFBatkidوالذي ض ّم أكرث من  500 000تغريدة
بامتداد بلغ  777،453،544عىل تويرت .وتظافرت جهود أعداد كبرية من املتطوعني لجعل حلم ميل يتحقق.
ومل يكن ذلك يوما تم فيه تحقيق حلم صبي صغري فقط ،بل حدثا وفّر دعاية ساعدت باألساس عىل رفع التربعات يف
الشهر التايل بنسبة  26يف املائة.
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األدوات واملوارد
تويرتفول

))Twitterfall

يك تعرف ما يتداوله الناس حول موضوع معني يف
الوقت الفعيل ،ميكنك استخدام تطبيق ح ّر مثل
تويرتفول ).Twitterfall (www.twitterfall.com.
ويتيح لك ذلك البحث ،عىل سبيل املثال ،عن موضوع
كل التغريدات التي يتداولها
مثل “املياه” ويقدّم لك ّ
الناس حول هذه املسألة .وميكن أن يعاد إرسال بعض
هذه التغريدات املتداولة .فإذا كنت تريد مثال أن تطلع
عىل التغريدات التي يتداولها الناس حول منظمتك
خالل حدث أو مؤمتر صحفي فبإمكانك أن تستخدم
هذه الوسيلة للتعليق وإعادة إرسال التغريدات يف
الوقت الفعيل .ويعترب هذا األمر مفيدا للغاية بشكل
خاص يف الحاالت التي ترغب فيها يف الحصول عىل أكرب
عدد ممكن من الجمهور أو أن تجمع املزيد من الدعم.

تويتبيب

))Tweetbeep

يف كل مرة يقوم فيها شخص بإرسال تغريدات
تحمل كلامت أو جمال محددة ،ستقوم تويتبيب
) )tweetbeep.comبتنبيهك عن طريق بريد
إلكرتوين .فإذا كانت لديك منظمة تريد مراقبتها
عرب اإلنرتنت من خالل إدارة السمعة أو كنت تريد
ببساطة معرفة ما يقال عن شخص ،أو عن منظمتك
أو أي موضوع آخر ،فسوف يتم تنبيهك عىل تويتبيب
( .)Tweetbeepوتسهم هذه األداة بشكل كبري يف
إدارة سمعة املشاهري أو الشخصيات العامة.

الجانب السلبي يف تويرت
يحتاج تويرت إىل الكثري من العمل .فللبقاء عىل اتصال
حيني وهام ،تحتاج إىل إرسال تغريدات كثرية وأن
ّ
تتفاعل مع مستخدمني آخرين لتويرت يف كثري من
األحيان .وقد يتطلّب ذلك منك جزءا كبريا من وقتك
الخاص .و مع ذلك فإنّه ميكن أن يكون مجديا وخاصة
إذا كانت لديك حملة تسويقية أو مؤمتر أو حدث آخر
مق ّرر تريد أن تحشد له التأييد.
وهناك مشكلة مع املقاربة الشخصية وهي ما سيحدث
عندما يغادر الشخص الذي اخرتته كمتحدث باسم
منظمتك؟ فهل سيتبعه جميع متابعيه؟ فقضية
“امتالك “ املتابعني أصبحت مسألة خطرية ته ّم رشكات
األعامل الكبرية والصناعات الرتفيهية.

ضع يف اعتبارك:
غالبا ما يتعني القيام بالتغريدات برسعة لتكون ذات أهمية .وكتابتها يف عجلة ميكن أن يكون عمال خطريا ،سواء كانت لديك خربة يف الخطوط األمامية للصحافة أم ال.
و لذلك فاطلب من أحد زمالئك أن يلقي “نظرة ثانية” عىل ما كتبت قبل الضغط عىل زر اإلرسال لتنقذ نفسك من اإلحراج ،أو ما هو أسوأ.
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الفصل 7

الفيسبوك

ما هو فيسبوك؟
فيسبوك هو منرب مجاين للتواصل اإلجتامعي عرب شبكة
اإلنرتنت يتيح للمستخدمني إنشاء صفحات خاصة،
وإرسال تعليقات ،وتحميل الصور ومقاطع الفيديو،
واالنخراط يف محادثات حية مع مستخدمني آخرين،
وإرسال الرسائل ،والبقاء عىل اتصال مع األصدقاء
والعائلة والزمالء والشخصيات العامة والرشكات
واملنظامت.

كـ “وجه” خاص مبنظمتك للحريف الرقمي .وسيستخدم
كثري من الناس هذه الوسيلة كفضاء للتفاعل مع
منظمتكم ،وإلعالمكم برأيهم يف منتجاتكم أو خدماتكم
وتبادل قصصهم معك .كام سيكون فيسبوك أيضا فضاء
يصبح فيه أولئك الذين يؤيدون قضيتك أو يشعرون
بأنّها جوهريّة جزءا من شبكتك وذلك بأن يصبح صديقا
عىل الفيسبوك أو معجبا بصفحتك.

ويضم فيسبوك سلسلة من الصفحات املخصصة
لشخص ،أو مرشوع تجاري ،أو قضية أو حدث .وتحمل
صفحة الفيسبوك معلومات حول صاحبه وتسمح
للمستخدمني اآلخرين بالتفاعل اجتامعيا من خالل
السامح لهم بإضافة تعليقات ،مثل التحديثات التي
يت ّم إدخالها عىل الصفحة ،وإضافة مستخدم الفيسبوك
كصديق أو إرسال رسائل مبارشة إىل صاحب الصفحة.
وهو متاح تقريبا يف كل لغات العامل.

ويف العرص الرقمي ،يُنظر إىل املنظامت االكرث استاملة
لالصدقاء أو لإلعجاب عىل أنها األقوى .وفيسبوك هي
اكرب شبكة تواصل إجتامعي يف العامل وذلك بأكرث من
 1.3مليار مستخدم نشط إىل حدود يناير .2015
وليس صحيحا أن وسائل التواصل اإلجتامعي هي منرب
يقترص عىل الشباب ذلك أ ّن أعىل الرشائح العمريّة
من ّوا عىل الفيسبوك حاليا هي التي يبلغ س ّنها بني 45
و 55سنة .ويستخدم األفراد واملجتمعات واملنظامت
الفيسبوك للتثقيف واإللهام والتعبئة اإليجابية من أجل
املخصص
إحداث التغيري اإليجايب .وقد ارشنا يف القسم
ّ
لتويرت إىل أهمية توليد املحادثات بدال من التواصل يف
اتجاه واحد .وميكّن فيسبوك أيضا من خلق الحوارات
واملحادثات من خالل تشكيل املجتمعات.

وتخلط العديد من املنظامت الفيسبوك مع املوقع عىل
شبكة االنرتنت .فصفحة الفيسبوك هي منرب تواصل
يف اتجاهني يف حني ا ّن املوقع عىل شبكة االنرتنت
هو تقليديا قناة اتصال تبثّ يف اتجاه واحد .ويجب
أن تنظر إىل فيسبوك باعتباره واجهة رقمية ملؤسستك،
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كيف يعمل فيسبوك؟
قبل إطالق صفحة عىل فيسبوك ،يجب عليك أن تكون
ملم ببعض املصطلحات واألدوات.
ّ

الصفحة مقابل الفيسبوك الشخيص:

املشاركـة:

تسجيـــالت اإلعجـــاب:

عندما تريد إطالق صفحة خاصة مبنظمتك ،فمن املهم
أن تختارها عند إعداد حساب عىل فيسبوك .فالصفحة
الخاصة مبرشوع تجاري أو منظمة ستكون فيها البيانات
الشخصية مختلفة عن صفحة الفيسبوك الشخيص
القياسية .فالفيسبوك الشخيص ال ميتلك القدرات التي
نجدها يف الصفحات .فهي تسمح للكثري من الناس
بالتعبري عن اإلعجاب بها يف حني توجد حدود لعدد
األصدقاء يف الفيسبوك الشخيص.

ميكنك لفت انتباه الناس الذين يتابعون منشوراتك
عىل الفيسبوك (أصدقاؤك) إىل أي يشء ت ّم نرشه
عىل االنرتنت عن طريق الترشيك فيه ،وبعبارة أخرى
بإرسال رابط .وكلام كانت املشاركة يف املحتوى املبتكر
الخاص بك اكرب عىل فيسبوك ،فإ ّن نطاق مشاهدته
سيكون أوسع.

هذا زر يستخدمه الناس إلظهار تقديرهم ملنظمتك
(عن طريق تسجيل إعجابهم بصفحتك ،يقوم الناس
باالنضامم إىل الصفحة وميكنهم أن يطلعوا عىل
تدويناتك) .كام أ ّن ز ّر تسجيالت اإلعجاب ميكن أيضا
أن يستخدم إلظهار الدعم أو التقدير لتدوينة موجودة
عىل جدولك الزمني .

الجدول الزمني:

التعليق:

يشبه الجدول الزمني لوحة إعالنات .وهنا سيظهر
أي شخص ينتمي إىل صفحة
كل ما تقوم بنرشه أو ّ
زمني .وميكن لألشخاص الذين
منشوراتك ،وفق ترتيب ّ
يعبوا
يزورون صفحتك أن يطّلعوا عىل نشاطك وأن ّ
عن اعجابهم بهذه املنشورات أو أن يعلّقوا عليها .وقد
حل هذا الجدول محل “جدار” الفيسبوك.

التعليقات هي املحادثات أو الردود عىل ما تم نرشه
عىل جدولك الزمني.

صـــورة الفيسبوك الشخيص
وصورة الغالف:
هي صور منظمتك .وتختار بعضها استخدام شعاراتها
كصورة شخصية ولقطة فوتوغرافية عن مشاريعها
كصورة للغالف .وهو ما يعطي للناس عادة فكرة عام
تقوم به وعن مكان عملها.

التدوينة:
كلام قمت بإنشاء جزء جديد من املحتوى ،فإنّه
بإمكانك أن تقوم بنرشه عىل جدولك الزمني .وميكن أن
تكون التدوينة صورة أو بيانا ،أو رابط الصفحة ويب،
أو مادة مثرية لالهتامم ترغب يف ترشيك اآلخرين فيها،
أو دخوال يظهر موقعك أو مكان وجودك إذا كان ذلك
مهم .فعىل سبيل املثال قد يكون الدخول يف “قمة
ّ
مهم للمعجبني بصفحتك
التغيات املناخية بالهاي” ّ
ّ
الشخصية.

الهاشتاج:
مثلام هو الحال مع تويرت ،فإ ّن استخدام رمز “ ”#قبل
الكلمة األساسية ( )#climatechangeأو باالشرتاك
معها يح ّولها إىل محادثة ميكن للناس االنضامم إليها
وكل من يستخدم هذا الرمز يف منشوره ميكن ان يظهر
من خالل النقر عليه.

املتبصة:
ال ّرؤى ّ
املتبصة هي أداة ألصحاب الصفحة للوقوف
ال ّرؤى
ّ
عىل التأثري الذي مارسته بواسطة صفحتك عىل فيسبوك
يف إطار وقت محدّد .وسوف ميكّنك ذلك من معرفة
عدد الناس الذين احبّوا صفحتك ،وعدد الذين اطلعوا
عىل منشوراتك وما هو “املدى” الذي بلغته الصفحة.
كام أ ّن الرؤى هي أداة عظيمة لفهم ما الذي يعمل
أو ال يعمل عىل صفحتك عىل فيسبوك .إضافة إىل أنّها
تقدّم لك معلومات جيدة حول املطّلعني عىل صفحتك
والسبل املثىل الستهداف دعمهم.
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مؤسسة طومسن رويرتز
صورة من وكالة رويرتز/ديفيد مركادو/برتخيص من ّ

الوصول:
يعكس الوصول عدد الذين اطلعوا عىل منشورك ،أو
نقروا عليه ،أو س ّجلوا إعجابهم به ،أو علّقوا عليه ومن
خالل ذلك ،عدد الذين شاهدوا هذا النشاط كجزء
من “آخر االخبار” .ولدى متوسط مستخدم الفيسبوك
أكرث من  100صديق .وعندما يعجبون بصفحتك أو
يقومون بأي يشء متعلق بصفحتك ،فإ ّن ذلك يظهر يف
آخر األخبار الخاص بهم ويكون ذلك مرئيا الصدقائهم.

التغذية االخبارية:
قامئة األحداث عىل الصفحة الخاصة بك (تسجيالت
اإلعجاب الجديدة ،التعليقات ،الخ) ،ذكرك من طرف
اآلخرين عىل صفحاتهم ،وأي نشاط ألولئك الذين
تتابعهم أو من أحببته أو أعجبت به.

اإلشارة (تاغ):
تعني اإلشارة أو وضع اإلشارة أن تنسب هوية لشخص
أو يشء ما يف صورة .فعىل سبيل املثال ميكنك اإلشارة
إىل الناس يف صورة فوتوغرافية التقطت يف حملة لجمع
التربعات عن طريق إضافة أسامء الناس يف تلك الصورة
إىل تدوينتك .ومن خالل اإلشارة إىل الناس عىل تلك
الصور ،سيظهر منشورك عىل جداولهم الزمنية .وهذه
وسيلة جيدة لتكون مرئيا ملتابعيهم أو أصدقائهم.

الدردشة:
تسمح لك وظيفة الدردشة يف الفيسبوك مبحادثة
األصدقاء أو املعجبني بصفحتك.

الرسالة:
تسمح ألولئك الذين يتابعون صفحتك أو هم معجبون
بها مبراسلتك ،مثل الكثري من الرسائل اإللكرتونية .وهي
غري مرئية من آخر األخبار أو الجدول الزمني.
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البداية عىل فيسبوك
قبل أن تبدأ عىل الفيسبوك وأن تنشئ صفحة من املهم
جمع بعض املعلومات عن منظمتك  :وثائق مرئية
مثل الصور وشعار املنظمة أو عملها الف ّني ،وعنوانها
الفعيل ،ورقم الهاتف وجميع التفاصيل التي من شأنها
أن تساعدك عىل الظهور بصورة مهن ّية ومرشوعة
لزائري صفحتك .ومبج ّرد جمعك لهذه املواد ،قم
بزيارة  .www.Facebook.com/pagesوهناك
سوف تكون قادرا عىل إنشاء صفحة بطريقة تدريجية
بسيطة.
تذكر أن فيسبوك هو مبني لتشكيل مجتمع .وأنت
بحاجة اىل ان تعرف ما الذي تريد أن تصل إليه
بصفحتك الخاصة عىل فيسبوك .فهل ستكون الغاية
من هذه الصفحة هي جمع املتطوعني؟ أم أ ّن الغاية
منها هي أن تستخدم كأداة لجمع التربعات؟ وهل تريد
حشد الدعم لقضيتك من خالل تبادل األخبار؟ مهام
كان هدفك ،فإ ّن وجود فكرة واضحة حول الكيفية التي
تريد إرشاك الناس بواسطتها يف الفيسبوك ستكون هامة
حيث سيؤدي بك ذلك إىل وضع برنامج خاص بكيفية
النرش وطريقة قياس فعالية صفحتك عىل فيسبوك.

بعض املؤرشات العملية
يتيح فيسبوك ملنظمتك ان تنرش أخبارا هامة بالنسبة
إليك .ومثل تويرت ،بُني فيسبوك عىل خلق الخربات
الشخصية .ويريد املؤيدون املحتملون حقا أن يشعروا
بوجود أشخاص متعاطفني وراء املنظمة ،بدال من مجرد
لهجة محايدة مملة “للرسائل الرسمية” .وامله ّم يف
وسائل االتصال اإلجتامعي هي أنّها متثّل دمقرطة وسائل
اإلعالم ،فهي أخبار وآراء املواطن العادي .ولذلك ،فإ ّن
يل عندما
وسائل التواصل اإلجتامعي تزدهر بشكل فع ّ
تشعر املنظمة بأنّها شخص ،وليس آلة .وليك تروي قصة
منظمتك بشكل فعال،إليك هذه املؤرشات:
•الحديث باعتامد ضمري املتكلم املفرد يساعد عىل
جعل تجربة الفيسبوك شخصية أمام جمهورك،
بدال من أن تكون ذات لهجة محايدة .فاستخدم
“نحن” و”أنا” يف تحديثات قصتك .أدمج صورة
لذلك الذي يقوم بنرش هذه الوثيقة ،أو ارش إىل
الناس يف النرش الذي أرشت إليه.
•ميكن أن تشمل القصص الشخصية :قصة شخص
ساعدته منظمتك ،صورة للمجال الذي تعمل به،
أو رابطا ملقال صحفي ألحد الصحفيني يتحدّث
فيه عن املنظمة.

•شارك االنتصارات والصعوبات التي شهدتها
منظمتك .وحاول يف هذا النرش أن تكون واضحا
بشأن احتياجاتك وتحدّياتك والطريقة التي
ميكن بها للناس أن يتدخّلوا ملساعدة منظمتك.
وأكرث حمالت املنظامت غري الربحية نجاحا عىل
الفيسبوك كانت عندما اعرتفت هذه املنظامت
بأنّها فشلت وطلبت املساعدة.
•املعلومات عن املنشورات ذات الصلة واملقاالت
والروابط التي تشعر بأنّها متّصلة بعمل منظمتك.
فعىل سبيل املثال إذا كان مرشوعك يتض ّمن
األمن الغذايئ ،فإ ّن رابطا مبقطع فيديوحول
كيفية زراعة حديقة عمودية يف مساحة صغرية
جدا سوف يكون أمرا عظيام تقوم مبشاركة
معجبيك فيه.
•عند إعادة نرش ،أو إضافة تعليق أو تحليل .فإنّك
بإضافة صوتك ،تظهر فهم كل جمهورك وأنّك
التقوم فقط بإعادة توجيه االشياء غري املرغوب
فيها ،ولكن بدال عن ذلك تبدأ محادثة يعترب
النرش األصيل جزءا منها.
•تضع أكرث الحمالت فعالية عىل الفيسبوك الناس
بكل
يف مركز قصصها .وميكن أن يتعلّق ذلك ّ
رضوري ،ولكنها يجب أن تكون
ما تشعر أنّه
ّ
شخصية .ولقد فهمت املنظامت غري الربحية
التي تض ّم أكرب عدد من اإلستحسانات واملعجبني
عىل الفيسبوك هذا األمر.
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استخدم الصور ومقاطع الفيديو للمساعدة عىل رشح قصتك
يقول املثل السائر “صورة واحدة تساوي ألف كلمة” وهو قول صحيح عىل اإلطالق.
فالصورة أو الفيديو تعطي مجتمعك ملحة برصيّة ملا تبدو عليه أنت ومنظمتك،
إضافة إىل الناس الذين تساعدهم واألماكن التي قمت بزيارتها .أنه يضع وجها
إنسانيا ملنظمتك .وعند النظر يف الجداول الزمنية للمنظامت ،يركّز معظم الناس عىل
الصور وأرشطة الفيديو أوال ألنها تجلب اهتاممها .وعادة ما تكون استجابة املعجبني
واألصدقاء ملقطع فيديو أو صورة أو لرابط أفضل بكثري .فهذه أيضا من األشياء التي
ميكن للناس أن يتبادلوها ويرسلوها إىل أصدقائهم.

ومن الفوائد أن يقوم جمهورك بإنشاء محتوى لفائدتك ويقوم بنرشه ،مشريين فيه
إىل منظمتك ،أو أن يقوموا بإطالق محادثات نيابة عنك باستخدام الهاشتاجات أو
باملشاركة يف رابط عىل صفحتك .وميتلك املحتوى املقدم من طرف املستخدمني
احتامل تداول وتوزيع يقارب  80باملائة ،يف حني أن املحتوى الذي تنرشه من املرجح
أن يقع تقاسمه يف حوايل  12يف املائة من الحاالت فقط .وميكنك ان تطلب من
املعجبني بك مساعدتك عىل نرش رسالتك عن طريق تغيري صورة امللف الشخيص أو
صور الغالف الخاصة بهم بصور حملتك أو شعارها .ومن األمثلة الكبرية عىل ذلك
الحملة التي قادتها حملة حقوق اإلنسان.

دراسة حالة:

إنخراط أكرث من  25.000مواطن بفضل تبادل صور للوضع ّية البيئية املرتدية ملدينة صفاقس عرب شبكات التواصل االجتامعي
يقع مصنع الرشكة الصناعية للحامض الفوسفوريك واألسمدة “ ”SIAPEالذي يلقبه البعض بـ”مصنع املوت“ عىل الرشيط الساحيل الجنويب ملدينة صفاقس الذي تقدر
مساحته بـ 5600هكتار ،انطلق يف النشاط سنة  1952ويع ّد أ ّول وحدة لتحويل الفسفاط يف تونس من خالل إنتاج ثاليث الفسفاط الرفيع املعد للتصدير .يشكل
التلوث البيئي املحورالرئييس يف النزاع القائم بني إدارة املصنع ومنظامت املجتمع املدين
امل ُطالبة بغلقه إذ يعتربونه املصدر الرئييس للتلوث بجهة صفاقس طيلة  63سنة من خالل
االنبعاثات الغازية السامة واإلفرازات الكيميائية التي تذهب إىل البحر ،والذي تح ّول
إىل قطب للتلوث ألنه َج ّمع حوله العديد من الصناعات األخرى املل ّوثة ،ولن تزول هذه
الظاهرة إال بغلق هذا املصنع .إن هذه الحملة املطالبة بإغالق “السياب” ال تقترص فقط
عىل البعد األيكولوجي ،وإمنا تطرح قضية االستثامر االقتصادي من خالل ما يعرف مبرشوع
استصالح السواحل الجنوبية ملدينة صفاقس.
ويف هذا السياق ٍ اختار أهايل صفاقس ومكونات املجتمع املدين فيها املتكون من  40جمعيّة ،الخروج للمطالبة بتفعيل قرار غلق مصنع “سياب” الذي اتخذته الدولة
سنة  ،2008حيث انطلقت مسرية إرادة الحياة يوم الخميس  14جانفي  2016بتنطيم من تنسيقية البيئة بالجهة .ومن خالل استخدام شبكات التواصل االجتامعي
والصور التي تجسم الوضع البيئي املرتدي يف املدينة ،متكّن هذا املجمع من حشد وتوحيد يف وقت قيايس ،أكرث من  6000مواطن من صفاقس لالحتجاج.
والهدف من التظاهرة هو تذكري الحكومة بالتزاماتها ملواطني املدينة خاصة بعد وضع اسرتاتيجية للتنمية الجهوية من قبل البلديات معتمدة املقاربة التشاركية ،والتي
أكدت عىل رضورة تأهيل الساحل الجنويب من املدينة لتحقيق التحول االجتامعي واقتصادي والبيئي.
ورسعان ما ت ّم تداول الصور عرب صفحات الفيسبوك .فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان بصفاقس الجنوبية ،والجامعة التونسية للبيئة والتنمية ،وجمعية
حامية الطبيعة والبيئة بصفاقس ،وٍجمعية بيت الخربة ،وجمعية التنمية املستدمية بصفاقس ،وجمعية التنمية املتضامنة بصفاقس ،ومجمع التفكري والعمل الجامعي
لصفاقس ،واملعهد العريب لرؤساء املؤسسات فرع صفاقس ،واالتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،وكنفبدرالية املؤسسات املواطنة التونسية ،وعامدة
املحامني فرع صفاقس ،يتحاورون حول هذا العمل عىل شبكات التواصل االجتامعي ويتشاركون مختلف التعليقات والصور لدعم القضية .إنشاء املجموعات والتبادل
الهائل للصور مكّن من حشد أكرث من  25 000منخرط يف عدّة أيام.
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إقامة حوار
عندما تقوم بنرش تدوينة اسأل نفسك دامئا “ :يف العامل
الحقيقي ،كيف سيجيب شخص ما عىل هذا البيان؟”.
فاذا كان ما نرشته ال يقود إىل إقامة نقاش ،فقم
بخلق محادثة أو أضف إىل نقاش قائم السبب الذي
يجعلك تقوم بعملية نرش .ذلك أ ّن هذه العملية يجب
أن تتعلّق بإنشاء محادثات جيدة تربطك مبجتمعك
وتربطه بك .كام أ ّن املنشورات يجب أن تكون محبوبة،
وقابلة للمشاركة وتسمح لجمهورك بالتعليق عليها
وتؤسس نقاشا.
ّ

قم ببناء مجتمعك
ابحث عن منظمة كمنظمتك ،ومنظامت رشيكة
وصحفيني تعرفهم واحرص عىل تبادل املعلومات
معهم ومع األفراد الذين تحرتمهم وتعجب بهم
عب
وأضفهم كأصدقاء إىل صفحتك عىل الفيسبوك ،أو ّ
عن إعجابك بهم نيابة عن صفحة منظمتك .وبتق ّبلهم
إلعجابك وردّهم باملثل عليه ،فإنهم سوف يكونون
قادرين عىل الحصول عىل ما تنرشه وقراءة قصصك.
كام أ ّن الصحفيني الذين قمت بإنشاء عالقة معهم
سيكونون قادرين عىل الوصول إىل الصور والقصص
والتدفق املستمر للمحتوى املثري لالهتامم.
وعندما يعلق الناس عىل صفحتك أو نرشك ،فقم
بالتع ّرف عليهم .واجعلهم يشعرون أ ّن رأيهم مه ّم وأ ّن
منظّمتك تقدر مساهامتهم .وقد تشارك من جديد يف
ما نرشوه بحيث يكون ذلك مرئيا للجميع عىل صفحتك
الخاصة .وميكن أن تشري إليهم فيام تنرشه وذلك بربط
ذلك بأسامئهم أو بإمكانك بكل بساطة التعبري عن
اإلعجاب بإضافتهم للمحادثة .وإنّه من املهم أن تفهم
أنه من خالل بناء عالقات قوية مع افراد مجتمعك،
فسيكون لديك عمل أقل مبا أنّهم سيساعدونك عىل نرش
رسالتك.
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األدوات واملوارد
رؤى فيسبوك

لينكدإن

رؤى فيسبوك أداة قوية ألصحاب الصفحات .فصاحب الصفحة أو املسؤول عنها ميكنه
أن يرى الكثري من املعلومات حول الصفحة والناس الذين يتعاملون معها .وتسمح لك
هذه األداة بأن تعرف من هم أولئك الذين زاروا صفحتك ،وخصائصهم الدميوغرافية،
وما هي املنشورات التي كانت الحوارات فيها األكرث فعالية وما يقوله الناس حول
منظمتك عىل الفيسبوك .كام أ ّن رؤى فيسبوك قادرة أيضا عىل توليد التقارير التي
سوف تساعدك عىل معرفة ما هو فعال وما هوغري فعال .وبهذه الطريقة ميكنك
إنشاء محادثات أفضل وتحسني تعاملك مع املعجبني باستمرار.

لينكدإن هي خدمة موجهة لألعامل عىل شبكات التواصل اإلجتامعي .ومثل
الفيسبوك ،يسمح لينكدإن ملستخدميه بإنشاء صفحات ،وصفحات شخصية وجداول
زمنية ترسد تجاربهم وخرباتهم وذلك لتطوير و تنمية شبكاتهم املهنية .وتشبه
الصفحة إىل حد كبري مخترصات عىل اإلنرتنت تقدّم قامئة يف الرشكات التي يعملون
لصالحها ،وتجربتهم ،والجوائز واألوسمة وغريها من أنواع املعلومات االخرى .وتعترب
لينكدإن موردا كبريا النتداب املوظفني الجدد ،وهو يستخدم من قبل الرشكات لنرش
حاالت الشغور و دعوة مقدّمي الطلبات .كام توفّر هذه األداة عنرصا رئيسيا آخر هو
وظيفة املصادقة التي متكّن الناس من الحصول عىل اإلقرارات وتوفّر إمكانية كتابة
املراجع لصالحهم .وميكن للمؤسسات إنشاء صفحات شخصية خاصة بتنظيمها ونرش
قامئة ملوظفيها الذين ميتلكون صفحات لينكدإن .ويسمح لينكدإن ملستخدميه بان
يكونوا طرفا فيه أو بإنشاء  50مجموعة .واملجموعات هي جامعة من االشخاص ذات
مصالح مشرتكة أو تنتمي إىل قطاع أو صناعة مامثلة ،مثل “أصحاب األعامل الصغرية
بليام” أو “مجموعة الصناعة التلفزيونية الزامبية”.

تطبيقات فيسبوك
ميتلك فيسبوك العديد من التطبيقات أو التطبيقات التي ميكن استخدامها .قم بزيارة
مركز تطبيقات فيسبوك (ابحث عنه يف الرشيط العلوي لصفحتك عىل الفيسبوك).
هناك مجموعة واسعة من التطبيقات التي ميكنك إضافتها إىل الصفحة الخاصة بك،
وعادة ما يؤدي البحث عن وظائفها إىل نتيجة .فعىل سبيل املثال ،ميكنك البحث يف
الفيسبوك عن “ تطبيق لقطات الفيديو الحية “ سيعود بك إىل تطبيق مثل (اليف
رقمي ،أو البث
سرتيم) ( )Livestreamالذي ميكنك من خالله اجراء مؤمتر
صحفي ّ
ّ
املبارش إنطالقا من أحد االحداث أو استضافة مناقشة حية تستضيفها منظمتك.
واعتامدا عىل ما تقوم به منظمتك ،فإنّه سيكون هناك بالتأكيد تطبيق له عالقة مبا
ترغب يف القيام به.

))LinkedIn

ضع يف اعتبارك:
عندما تقوم بإعادة نرش مقال ،أو صورة أو تعليق ،فأنت يف الواقع تعيد نرشه وتتحمل بعض املسؤولية القانونية حول املحتوى .ومثلام هو الحال مع تويرت ،فقد تم
تشهريي .لذلك قبل أن تضغط عىل زر اإلشرتاك ،اسأل نفسك ما إذا كنت تريد ربط اسم مؤسستك
تبي أنه
ّ
رفع دعوى ضد أشخاص ومنظامت لتبادلهم بال مباالة ملقال ّ
بهذا املحتوى.
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الفصل 8

التــدوين

ما هو التدوين؟
يتض ّمن التدوين شخصا يقوم بكتابة آرائه أو يشارك
غريه محتوى ما عرب موقع مخصوص يعرف باسم املد ّونة
(مد ّونة يف األصل ،أو يوميات عىل اإلنرتنت) .وتتم كتابة
املحتوى أو اإلشرتاك فيه بنفس الطريقة تقريبا التي
يقع استعاملها يف اليوميات ،كام يت ّم إدراجها باعتامد
الرتتيب الزمني ،بجعل أحدث املنشورات يف األعىل.
وميكن للمدونة أن تض ّم مجموعة من املحتويات مبا
يف ذلك مقاطع الفيديو ،والصور واملواد (التي تسمى
أحيانا مقاالت) التي يكتبها املد ّون ،ويديرها ويساهم
فيها .ويت ّم نرشها عىل شبكة االنرتنت وميكن قراءتها
من قبل الجمهور.
وهناك اسرتاتيجيات مختلفة إلنشاء مد ّونة .ويقوم
بعض الناس بذلك ببساطة ألنّهم متحمسون ملسألة
معي وآخرون مللء فجوة يف املعلومات أو
أو موضوع ّ
املحتوى عىل اإلنرتنت .وهناك سبب جيد إلنشاء مد ّونة
وهو أن تشعر بأنّك نوع معني من األصوات يفتقر إىل
املحادثات :مثل مد ّونة أم مسلمة حول األبوة أو دليل
مطعم نبايت يف مدينة .ومتكّن املدونات املنظامت من
مساحة لرسد القصص بطريقة أكرث تعمقا (مقارنة مبا
هومتاح يف وسائل التواصل اإلجتامعي األخرى) ،ومن
املساهمة مبقاالت هامة وإدارة املشاكل عىل الفور.
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وبواسطة املد ّونات ،ميكن للناس أن ينرشوا التعليقات والردود ويشاركوا يف املحتويات ويك ّونوا نقاشات .ومثلام
هو معمول به يف مواقع وسائل التواصل اإلجتامعي ،فإ ّن املد ّونة تولّد املناقشات من خالل خلق املحتوى .واملد ّونة
ليست موقعا عىل شبكة االنرتنت ،وهي تختلف عنه يف الوسائل الرئيسية التالية:

املد ّونة

املوقع عىل شبكة اإلنرتنت

يت ّم تحديث املحتوى بشكل منتظم

يتغي كثريا)
املحتوى ثابت (ال ّ

رسمي
غري
ّ
التفاعلية

رسمي  /مهني
عدم وجود تفاعل .وال وجود إال لتواصل يف اتجاه واحد

اإلعالمي والرتبوي

املعامالت تتمحور عادة حول التواصل املتعلق
باملنتجات و /أو الخدمات

بعض املنظامت متتلك مد ّونات

كل منظمة بحاجة إىل موقع عىل شبكة اإلنرتنت.

إ ّن إنشاء موقع عىل شبكة االنرتنت عملية تقنية تستوجب امتالك املهارة املطلوبة ،وذلك ألن هذه املواقع ال تخضع
إىل عملية تحديث مستم ّرة إال إذا كان هناك شخص مكلّف مبتابعة شبكة االنرتنت .والنتيجة هي أن موقع منظمتك
قد ال يكون مح ّينا أو قد ال يحتوي عىل املعلومات املحدثة التي ميكن أن يطلبها الناس .ولهذا السبب ،فإن بعض
املنظامت تقوم بإنشاء مد ّونات صلب مواقعها عىل شبكة اإلنرتنت ميكن ملوظفي االتصاالت املتابعني لها أن يقوموا
بتحديثها .ويعترب إنشاء منشورات عىل املد ّونات عملية سهلة تشبه إنشاء وثيقة وورد ( ،)Wordوميكن استخدامها
لجعل املوقع محيّنا باستمرار.

تتم عملية التدوين؟
كيف ّ
إنشاء منشور عىل مد ّونة عملية ليست صعبة .فالكثري
من الناس ميكن أن يقوموا بذلك بكل سهولة .وقبل
إنشاء مد ّونة خاصة مبنظمتك ،فمن املهم أن تفهم
بعض املصطلحات الفنية عن املدونات.

لوحة القيادة:

املحتوى:

التغذية اإلخبارية:

هو ليس مصطلحا خاصا بالتدوين ،ويشمل املحتوى
العمل الذي تقوم بإنشائه .وميكن ان يكون مقاال ،أو
فيديو ،أو مقاطع بثّ إذاعي ،الخ.

هي وسيلة ميكن للمستخدمني االشرتاك فيها .وكلام
قمت بنرش مقال أو محتوى عىل مد ّونتك ،يت ّم إشعار
الناس الذين مكنتهم من التغذية االخبارية عىل هذه
املد ّونة بذلك .فإذا وجدت مد ّونة شخصية مثرية
لالهتامم بشكل خاص ،فسيتم إشعارك بكل إضافة
ملنشور جديد.

االرتباط التش ّعبي:

هي صفحة االستقبال يف املواقع مثل (وورد بريس)
( ،)Wordpressوهو موقع عىل االنرتنت يستخدم
عادة للمساعدة عىل تصميم صفحة مد ّونة خاصة بك.
ومبجرد إنشاء حساب وورد بريس سيكون ذلك نقطة
االنطالق .ومن هنا تصبح قادرا عىل إنشاء تدوينات
جديدة ،وترى عدد التعليقات التي وصلتك وعدد
الناس الذين زاروا الحساب.

هو النسخة الكاملة لــ”اإلرتباط” ،وهو محتوى ميكن
النقر عليه داخل صفحة الويب التي تحمل املستخدم
إىل صفحة أخرى ،عىل شبكة اإلنرتنت ،أو داخل جزء
من نفس الصفحة .ميكنك توفري ارتباط تشعبي عىل
صفحتك عىل الفيسبوك أو يف تغريدة ميكن أن تربط
قارئك مبوقع املد ّونة.

الروابط إىل املدونات األخرى:

اشرتك:

هي قامئة روابط ملدونات أخرى تقوم بقراءتها أو
دعمها .ومن الناحية املثالية هي ال تشمل إال املدونات
التي تفضلها وتويص بها.

هو وسيلة لالنضامم إىل مد ّونة .وينبغي أن تكون
للمد ّونة طرق مختلفة متكّن املستخدمني من االشرتاك
يف محتواها .ويجب أن يشمل ذلك الربيد اإللكرتوين
والتغذية اإلخبارية.

التعليقات:

الكلامت الداللية:
الكلامت الداللية أو الرئيسية هي املصطلحات التي
تعتقد أنّها هامة يف مقالك أو منشورك .مثل “أزمة
املياه”“ ،التعليم” أو “جوهانسربغ” .وبواسطة إنشاء
الكلامت الداللية ،تقوم بإعالم محركات البحث مثل
غوغل أو ياهو بكيفية العثور عىل املادة الخاصة بك.
إذا كانت كلامتك الرئيسية تتطابق مع تلك التي ت ّم
إدخالها من قبل املستخدمني ،فسيقوم مح ّرك البحث
بتقديم مقالك عىل رأس نتائج البحث الخاصة بهم.

هي آراء القراء التي أرسلت ردا عىل منشور باملد ّونة.
وهي طريقة مفيدة بالنسبة إليك لالرتباط بجمهورك
وخلق حوارات معهم .إذا وصلتك تعليقات سلبية،
فاستغل ذلك كفرصة للبدء يف حوار جديد.
ّ
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البداية يف التدوين
هناك مجموعة من مواقع املدونات الحرة ،وأكربها
( )www.wordpress.orgو (.)www.blogger.com
وهذه املواقع ليست تقنية ،وميكن تحديثها من قبل
األشخاص الذين لديهم كفاءة متوسطة يف أجهزة
الكمبيوتر .ويوىص بإنشاء حساب الكرتوين (جميل
 )gmailمن خالل جوجل .وهي عملية بسيطة من
شأنها أن ال تأخذ وقتا أطول من دقيقتني.
وقبل البدء من املهم أن ترشع باعتامد اسم ج ّيد
تطلقه عىل موقع مد ّونتك .فإذا كان متعلقا مبنظمة،
فبإمكانك تضمينها يف االسم الخاص مبدونتك .ويجب
أن يكون هذا االسم سهال يف التذكّر و النطق إضافة إىل
كونه موجزا .كام يجب ان تتج ّنب عالمات التنقيط أو
األحرف الخاصة .ومبجرد اختيارك السم مجال ملوقعك،
فإنه بإمكانك الرشوع يف إنشاء املحتوى.

األهم
 .1املحتوى هو
ّ
يزور الناس االنرتنت لسببني :للرتفيه والعثور عىل معلومات حول موضوع معني .ويقرأ الناس املد ّونات لنفس
اي موقع آخر حول موضوع معني،
السبب .فإذا كنت قادرا عىل اإلجابة عىل أسئلة الناس أو توفري أفكار ال يقدّمها ّ
فمن املرجح أن تنجح مد ّونتك .أما السبب اآلخر الذي قد يجعل شخصا ما يقرأ مدونتك فهو التسلية .ومن املهم
أن نفهم أن “ التسلية “ ال تعني أ ّن الناس سيتدحرجون عىل األرض من شدّة الضحك عىل فكاهتك ،ولكن بدال من
ذلك سيحصلون عىل بعض االرتياح من القصص التي اخرتتها للنرش ،والصور ومقاطع الفيديو التي تقاسمتها مع
اآلخرين والطريقة التي تتواصل بها .واملحتوى املمتاز عادة ما يرتك يف القارئ إحساسا ما .وقد يكون ذلك فرحا ،أو
غضبا أو إحباطا أو حزنا .ويف أغلب األحيان ،سيتّضح من املحتوى الذي تنرشه ومن كيفية تواصلك حول موضوع
مدى تح ّمسك له .ومن املهم يف كل هذا أن ندرك أن املحتوى هو األه ّم .و إذا كان املحتوى الذي قمت بنرشه مالمئا
فسيجد جمهورا يتابعه .ويجب أن تحتوي املنشورات أو املقاالت عىل املد ّونات عىل ما ييل:
املتخصصة
•املعرفة
ّ
•االهتامم الخاص مبوضوع محدّد
•الرتفيه
•التفاعل الشخيص
•أسلوب أو صوت فريد من نوعه

(مفيدة)
(مفيد)
(مسل)
ّ
(انفعايل  /مفيد  /ترفيهي)
(مسل  /انفعايل)
ّ

االنطالق املناسب هو رسد القصص التي تتح ّمس لها .ويف الفصل الثالث من هذا الدليل قدمنا لك طريقة بناء البيان
الصحفي .وينطبق األمر نفسه عىل الطريقة التي تكتب بها املقاالت الجيدة .فعد إىل الفصل الثالث إذا كنت تجد
صعوبة يف صياغة مقاالتك.
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دراسة حالة:
مد ّونة الخروج من سوريا
غامر فريق من الصحفيني داخل الزعرتي ،وهو ثاين
أكرب مخيم لالجئني يف العامل ،عىل الحدود بني سوريا
واألردن .وقاموا يوميا خالل أكرث من أربعة أسابيع بنرش
نضاالت ثالثة الجئني عاديني يف املخيامت وقدّموا وصفا
موضوع ّيا للظروف املعيشية.
وتضمنت املد ّونة مقاطع فيديو وصور ومقاالت كتبها
الصحفيّون للحديث عن تجاربهم .وقد ت ّم إنشاء
فوري ،وكان
هذه املد ّونة لتكون مرشوع فيلم وثائقي ّ
املضمون صادما ،ومن الناحية العاطفية قدّم األحاسيس
كام هي ،و،هذا هو األه ّم ،كان املضمون صادقا .ومن
األمور الجيدة التي قامت بها هذه املد ّونة هي أنّها
قدّمت كل ما هو منتظر من مد ّونة كبرية :فموضوعها
محدد ،وصوتها فريد من نوعه ،إضافة إىل قيامها عىل
التفاعل البرشي والتسلية .وقد ت ّم ترشيح هذه املد ّونة
للحصول عىل جائزة ويبي ألفضل مد ّونة لسنة .2014
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 .2االسلوب والصوت
ليست املدونات مواقع عىل اإلنرتنت .من املهم أن
نذكّر بهذا األمر مرة أخرى أل ّن ذلك يحدد مناقشتنا
الختيار أسلوب خاص مبقاالتك ومنشوراتك .وعندما
يتعلق األمر بإنشاء محتوى ألحد املواقع عىل شبكة
االنرتنت فسنميل إىل األسلوب الرسمي .وتت ّم الكتابة
بطريقة بسيطة تتجه إىل صميم املوضوع وتعطي
شعورا بالحياد.
ومن ناحية أخرى فإ ّن املد ّونة هي وسيلة حواريّة،
وهي أقل رسمية وأكرث التصاقا بشخصية صاحبها.
وأفضل املد ّونات هي تلك التي ميتلك أصحابها وجهات
نظر مه ّمة أو أصواتا فريدة من نوعها ويقومون بتبادل
ذلك يف ما ينرشونه يف مد ّوناتهم .ويف املد ّونة ال يقع
مهم ،بل يجب
االكتفاء بغربلة املحتوى الذي نراه ّ
تقديم صوتك للمناقشة (أو تشغيله) عن طريق عرض
وجهة نظرك الخاصة.

 .3خلق الحوار
يتطلّب منك التدوين إنشاء محتوى عىل موقع مد ّونة
وتقاسم هذا املحتوى مع عامة الناس .وهم قادرون
عىل االستجابة ،والتعليق واعتامد موقعك كمصدر.
والتدوين عملية فعالة بشكل خاص يف التفاعل مع
األحداث ،وكتابة الرسائل املفتوحة ،وكتابة التعاليق
عىل مواضيع ذات صلة ومؤثرة عىل منظمتك ونرش
النتائج وتبادل األخبار.
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ويجب عليك الرد عىل جمهورك إذا قاموا بالتعليق عىل
مشاركاتك ،وحشد متابعيك والسؤال عن آرائهم .ويجب
عليك ان تش ّجع عىل التعليقات .كام ميكنك أيضا حشد
متابعني جدد من خالل الروابط عىل الفيسبوك أو تويرت
التي توجه املستخدم إىل املقال كامال عىل مد ّونتك.
وين ّمي املد ّونون الكبار مد ّوناتهم من خالل النرش
املستم ّر عىل مد ّونات اخرى ،واستضافة مد ّونني
وتبادل وجهات نظرهم من خالل التعليق مبا تنرشه
عىل مد ّونتك .وعندما يقع تبادل وجهات النظر حول
موضوع واحد يتح ّول األمر تقريبا إىل ما يشبه النقاش
أو الحواربني مختلف املد ّونات .ومتى ت ّم ذلك بشكل
ج ّيد ،فإ ّن النتيجة ستكون جذابة حقا .ومن خالل إنشاء
املد ّونات ،ستصبح أنت ومنظّمتك أطرافا معرتفا بها
كأصوات ذات صلة يف مجال تركيز محدّد.

 .4األسلوب البرصي
وضعت تصميامت لفيسبوك ،وتويرت ،ويوتيوب،
ولينكدإن وغريها تتميّز بالبساطة والسهولة أثناء
عملية القراءة والتنقّل .كام أ ّن هذه املواقع موحدة
يف مظهرها .وقد أنفق مطورو هذه املواقع املاليني يف
مجال البحوث والفهم اإلبداعي لتجربة املستخدم.
وتتيح املد ّونات للمبدع من جهة أخرى ح ّرية مامرسة
اإلبداع والقدرة عىل إكساب املد ّونة بصمة شخصية.
ونتيجة لذلك فإ ّن تصميم املد ّونات كثريا ما تعوزه
البساطة ومييل إىل التعقيد.

وبدال من اختيار الخلفيات املزدحمة ،أو النصوص
صعبة القراءة أوالقوالب األكرث تعقيدا ،ضع نفسك يف
تبي أ ّن النص األسود عىل خلفية
مكان القارئ .فلقد ّ
بيضاء هواألسهل يف عملية القراءة .وباإلضافة إىل ذلك
قم بتضمني بعض الصور ذات الصلة لشد االهتامم
البرصي عىل مد ّونتك ،واخرت النصوص سهلة القراءة،
والبسيطة .وأخريا ،فكّر يف استخدام العناوين الرئيسية
والفرعية لتفريق الكتل يف النص.

 .5ال ّتواتر
انرش بانتظام (مرة واحدة عىل األقل يف الشهر).
فسيسمح ذلك ملوقعك عىل اإلنرتنت بأن يبقى
متجدّدا وللمحتوى بأن يكون مدرجا كمتداول من قبل
محركات البحث .وسيالحظ متابعوك هذا النمط فتأكّد
من تدقيق النظر باستمرار .وسيصبح القارئ والكاتب
املرهق ايضا مشكلة إذا أنت أفرطت يف نرش املقاالت
أو املحتويات .أما بالنسبة للموجودين يف تغذية األخبار
الخاصة بك فقد يصبح ذلك مزعجا وسينظر إىل وجهة
نظرك عىل أنها مخفّفة.

األدوات واملوارد
Technorati.com & Blogcatalog.com

برنامج جوجل أناليتكس

هذا دليل للمد ّونات عىل االنرتنت ميكنك بواسطته أن تبحث ،وتعدّل وتستعرض
اآلالف من املد ّونات .وهو يسمح لك بالبحث عن مد ّونة معيّنة ضمن قامئة من
املوضوعات.

إذا استخدمت موقع أحد املد ّونني (املعروف أيضا باسم بلوغسبوت) ،فإ ّن تحليالت
جوجل أناليتكس ميكن أن تُف ّعل يف موقع املد ّونة الخاص بك .وهي أداة متكنك من
التع ّرف عىل أولئك الذين قاموا بالدخول إىل موقعك ،واإلشارات التي جلبوها إليه،
ومكانهم يف العامل ،وكيف ّية تفاعلهم مع املحتوى الخاص بك.

))Google Analytics

ضع يف اعتبارك :
إعداد موقع عىل شبكة االنرتنت يكون ذيكّ املظهر أمر عادي بالنسبة إىل منظامت املجتمع املدين يف هذه األيام .ولكن عىل النقيض من ذلك ،فإ ّن امتالك صفحة مد ّونة
متميّزة أمر سيجعلك بارزا .وسيجلب ملوقعك عىل اإلنرتنت الكثري من الحركة .وميكنك تضمني روابط لصفحات أخرى عىل موقعك ،وصفحتك عىل فيسبوك وما تكتبه
يستحق بذل الجهد من أجله.
عىل تويرت .وهو أمر
ّ
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الفصل 9

اإلسرتاتيجية
عىل شبكة اإلنرتنت

قبل انطالق اسرتاتيجيتك
عىل شبكة اإلنرتنت
توقف لحظة للتفكري يف هذا السؤال :من سيقوم بكامل
العمل؟ هل لديك ما يكفي من الوقت للقيام بذلك؟
إن مل يكن األمر كذلك ،فهل هناك شخص من موظفيك
بإمكانه القيام بهذه امله ّمة؟
وميكن السرتاتيجية نشطة عىل االنرتنت أن تكون
وظيفة بدوام كامل يف إحدى املنظامت غري الحكومية
الرئيسية؛ فال تقضم أكرث مام تستطيع مضغه.
وإذا كانت األسئلة ال تجد ردّا ،والطلبات تُتجاهل،
والتعليقات ال تجد من يتعامل معها أل ّن الجميع ال
يجدون الوقت الكايف لذلك ،فسيكون ذلك دعاية
سيئة جدا ملنظمتك .فموقع مد ّونة مل يتم تحديثه
منذ أشهر ميكن أن يقول الكثري عنك .وكم م ّرة قمت
فيها بزيارة مواقع املنظامت الكربى فوجدت إعالنا عن
أحداث مىض عليها وقت طويل ،أو معلومات شخصية
عن موظفني غادروا منذ زمن طويل أو قصصا معادة
ترصخ طالبة التحديث!
أما إذا متّت بطريقة ج ّيدة ،فإ ّن الصفحة الشخصية
لوسيلة من وسائل التواصل اإلجتامعي ميكن أن تولّد
ما يكفي من املداخيل لتعويض ساعات عمل املوظفني
وأكرث .ولكن تأكد من تخصيصك للوقت قبل الرشوع
يف قامئة طويلة من املشاريع املعروضة عىل الشاشة.
خصص لها الوقت الالزم.
فاحتسب الساعات ث ّم ّ
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اإلسرتاتيجية عىل شبكة اإلنرتنت
بوصفك اخصا ّيئ اتصاالت ،فإنّك تحتاج إىل وضع اسرتاتيجية خاصة مبنظمتك ،وهي تأخذ بعني االعتبار األهداف
التي تريد تحقيقها ومن ثم ّوضع خطة لكيفية تحقيقها باستخدام األدوات املتاحة لديك .واالسرتاتيجية عىل شبكة
االنرتنت هي نفسها دامئا .ووضع اسرتاتيجية فعالة عىل االنرتنت هي عملية سهلة واذا متّت بشكل خالق فلن تكلّف
املنظّمة أكرث من الوقت.
ووضع اسرتاتيجية لحملتك عىل اإلنرتنت أمر رضوري ألنها
•تتع ّرف عىل حدودك
•تركّز عىل جمهورك
•تدفعك إىل أن تفهم ما ترغب يف تحقيقه
•تسمح لك بقياس نجاحاتك وإخفاقاتك
•توفّر لك وسيلة للوصول إىل غايتك عن طريق تحديد األهداف وهذه مقاربة تدريجية.

 .1ابدأ مع جمهورك
إىل من تتو ّجه؟ من خالل فهم نوع ّية جمهورك املستهدف ،ستكون قادرا عىل صياغة اسرتاتيجيتك من حوله .وسوف
تكون ايضا قادرا عىل فهم عادات هذا الجمهور ،وما يرغب فيه وما يكرهه واملنافسون ملنظمتك الذين يستهدفون
نفس املجموعة .فمن تأمل أن تصل إليهم سيحددون املنابر التي ستستخدمها.

يف املثال أدناه

يف برنامج تلفزيوين يف جنوب أفريقيا ،استخدم الجمهور املستهدف موقع التواصل االجتامعي  MXITلرشكة للهاتف املحمول ،وفيسبوك و تويرت .ومن خالل فهم هذا األمر،
اختارت املنظمة املشاركة معهم عىل هذه املنابر ال عىل تلك التي مل يستخدموها.

ومبقارنتها االن مع الفئات املستهدفة ادناه .ستالحظ تغيري فورى ىف املنابر الرقمية التى تم ترشيكها.
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 .2أنشئ أهدافك لإلتصال عرب اإلنرتنت
قبل أن تكون قادرا عىل خلق األهداف ،يجب أن تفهم الوضع الراهن ملنظمتك.
وماذا تفعل حاليا عىل االنرتنت؟ وما مدى فعالية ذلك؟ وأن تلقي نظرة عىل اتصاالتك
وتستخدم ذلك للحصول عىل فهم جيد ملا قمت به من خطإ أو صواب.
ومبجرد فهمك لهذا األمر ،قم بتحديد أهدافك .وماذا تريد أن تحقّق من خالل
وجودك عىل اإلنرتنت؟ وأكرث من مجرد امتالك موقع ،ما الذي تريد منظمتك تحقيقه
من خالل وجودها عىل االنرتنت؟
وهنا بعض األهداف التي عادة ما تستخدمها املنظامت:
•حرص املنظمة عىل الظهور
•زيادة الحركة عىل اإلنرتنت باتجاه موقعها أو مشاريعها
•إنشاء خيوط جديدة للمشاريع أو التعاون

•توزيع املعلومات بطريقة بسيطة
•تلقّي الردود من الجمهور
•بناء العالقات واملجتمعات عىل االنرتنت
•إنشاء املحادثات ،والجمع بني املحادثات والتفاعل حول موضوع يقع
التح ّمس له
•توجيه انتباه الجمهور إىل مسألة أو قضية
لكل منظمة أهدافها الخاصة .وقد تكتفي منظمتك مبجرد إضافة صفحة فيسبوك
أو الحصول عىل تعريف عىل تويرت .فال تقم بذلك ،إال إذا كان ذلك هدفا ملؤسستك،
تخصص له الوقت والجهد ،فالوجود
وأداة يستخدمها جمهورك وأمرا ميكنك أن ّ
الباهت عىل فيسبوك أو تويرت ال يفيد منظمتك يف يشء .ومبجرد معرفتك مبا ترغب يف
تحقيقه ،تصبح املسألة مج ّرد إيجاد أفضل الوسائل لتحقيق هذه األهداف.

 .3وضع خطة هجومية
أخصا ّيئ اإلتصاالت يف منظمتك ،فقم بضبط قامئة للخطوات التي
قال ريتون آبراهامز ،الجرنال األمرييك يف حرب فيتنام“ ،عندما تأكل فيال ،فخذ لقمة دفعة واحدة ”.ومبا أنّك ّ
سوف تتبعها للوصول إىل هدفك ،والوقت الذي سوف متنحه لنفسك الستكامل هذا الهدف واملوارد التي سوف تحتاج إليها .وعند القيام بذلك ،سوف تكون قادرا عىل رؤية ما
قمت بإنجازه وما يجب القيام به للوصول إىل هدفك واالسرتاتيجيات التي تريد استخدامها لتحقيق ذلك.
وفيام ييل مثال عىل ذلك:

الهدف

إنشاء مواقع لوسائل التواصل اإلجتامعي
لفائدة “منظمتنا” من خاللها ميكن إقامة
تعاون ومحادثات مع الشباب (24 - 18
سنة من العمر) حول مامرسات الجنس.
ونود أن نوفّر فضاء ميكن فيه للشباب
أن يطرحوا علينا أسئلة ،إما علنا أو دون
اإلفصاح عن هوياتهم.
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اإلسرتاتيجية

1.1إنشاء تعريف عىل تويرت.
2.2اإلتصال ومتابعة الناس من جمهورنا املستهدف ممن هم من أصحاب
النفوذ.
3.3التواصل مع األصوات املهيمنة للحصول عىل الدعم.
4.4تحديث املنشورات العادية ،والصور ،واملقاالت والتغريدات املعادة ،ما
ال يقل عن خمسة مرات يف اليوم الواحد.
5.5اإلجابة عىل جميع األسئلة يف غضون ساعة واحدة
6.6من استالمها.

الوسيلة
تويرت

الغاية

ما ال يقل عن 1000

من املتابعني عىل
تويرت بتاريخ .X

 .4التكرار والتك ّيف

والتحليالت مثل بطاقة تقرير عن املنرب الخاص بك.وتستطيع التحليالت أن تقوم بــ :

التكرار هو عملية التعلم مام تقوم به بالشكل الذي كنت تقوم به .ويف العامل الرقمي،
تتحرك األمور برسعة وبوسعك أن تعرف ما يعمل وما ال يعمل .وقد تكتشف أن
منشوراتك عىل فيسبوك عىل الساعة التاسعة صباحا قد تحصلت عىل عدد قليل
جدا من اإلعجابات بينام حقّقت املنشورات التي ت ّم القيام بها عىل الساعة التاسعة
مساء نتائج أفضل .والتكرار هو أوال تحديد هذا االتجاه ،واستيعابه ومن ث ّم التكيف
معه .ويعترب من املقبول يف اسرتاتيجية خطتك الهجومية أن تقع تغيريات مع مرور
الوقت .ويف الواقع ،فإن معظم االسرتاتيجيات الرقمية سوف تتغري استجابة للجمهور.

•تتبّع كيفية عمل املواقع أو املنابر الخاصة بك
•إخبارك عن عدد االشخاص الذين وصلت إليهم
•إبالغك عن عدد األشخاص الذين يعتربون من الزوار الجدد أو الفريدين
•إعطائك معلومات محددة عن كيفية عثور الناس عليك
•متوسط املدة التي بقوا فيها عىل صفحاتك
•أكرث ما يحبه املستخدم العادي
•سلوكهم عىل موقعك أو منربك

ومن أجل التكرار ،يجب عليك أن تستمع إىل ما يقوله جمهورك .وميكن أن يكون
ذلك من خالل تحديد االتجاهات أو مالحظة كيفيّة تلقّي تفاعالتك مع مرور الوقت.
وهناك طريقة رائعة ملعرفة االتجاه من خالل استخدام التحليالت.

مخصصة
ومتتلك معظم مواقع وسائل التواصل اإلجتامعي وظائف تحليالت أو مواقع ّ
من شأنها أن تعطيك معلومات .وتشمل تحليالت جوجل ‘’Google analytics
(لتتبع كيفية تلقى موقع الويب الخاص بك ،أو موقع مد ّونتك أو وسائل التواصل
اإلجتامعي) ،ورؤى فيسبوك ‘( ’Facebook Insightsعىل الفيسبوك فقط)
وهوتسوت أو تويتدك (تحليالت تويرت) .وتعترب التحليالت أداة قوية لفهم تأثريك يف
فرتة معينة من الزمن (يوم ،أسبوع ،شهر).

كيف تخطط ليومك :احتياجات الوسائط الرقمية

مثة مسألة رئيسية يواجهها العديد من الناس يف املنظامت الشعبية ،واملؤسسات غري الربحية ومنظامت املجتمع املدين وهي عدم وجود املوارد ،وال سيام املوظفني .ومع هذا
العدد الكبري من القنوات اإلعالمية التي تتنافس عىل وقتك ،فأنت يف حاجة إىل فهم كيفية تأثري كل واحدة منها عىل يومك .وهنا رسم بياين بسيط للمطالب النموذجية ملختلف
القنوات اإلعالمية واالجتامعية والرقمية عىل جدولك الزمني.

أنصت

 15دقيقة يوميا
متابعة التأثريات،التذكريات،
اإلشعارات وغريها من الطلبات
عىل الكلامت الدليلية ملنظمتك
عىل شبكة اإلنرتنت
(التحليالت)

عدم املشاركة

ع ّزز

شارك

انرش

أنصت

 20دقيقة يوميا

 30دقيقة يوميا

 5-3ساعات اسبوعيا

استخدام تويرت  5-3مرات يف
اليوم

اإلجابة عىل األسئلة ،الرد عىل
التغريدات ،إضافة اإلعجابات،
إضافة األعضاء

املشاركة والنش

مشاركة منخفضة

إنشاء محتوى ذي قيمة تواصل مع أصحاب النفوذ،
للمد ّونة ،إنشاء أو تحميل التعليق عىل صفحات اآلخرين
محتوى الفيديو وامللفات وتغريداتهم ،بناء العالقات،
البحث عن املوضوعات
الصوتية.
ذات األهمية ومشاركتها مع
املجتمع.
مشاركة مرتفعة
محتوى مكثّف

تويرت

فيسبوك
لينكدإن
تويرت

مد ّون
وورد بريس
موقع يوتيوب

 2-1ساعة يوميا

فيسبوك
تويرت
لينكدإن
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األدوات واملوارد
برنامج تحليالت جوجل

))Google Analytics

تحليالت جوجل ( )www.google.com/analyticsهو أداة تقدّم لك معلومات
تتعلق بسلوك املستخدم عىل موقعك عىل شبكة اإلنرتنت ،إضافة إىل املدونات أو
غريها من املنابر املوصولة.

هوتسويت

))Hootsuite

هوتسويت هو أداة تحليل لتويرت والفيسبوك تتيح لك أن ترى تحليالت الحسابني يف
وقت واحد.
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ضع يف اعتبارك:
يجب أال يصبح وجود منظمة عىل االنرتنت قفصا لعدد قليل من األشخاص
من ذوي املهارات التقنية؛ كل ناشط وموظف يحتاج إىل أن يفهم كيف
يت ّم األمر ،وملاذا وما الذي ميكن أن يسهم به يف هذا املجال .ومعظم املواد
الخام يجب أن تأيت منهم وعليهم أن يرشعوا يف ذلك .وعىل الرغم من أ ّن
وسائل التواصل اإلجتامعي ليست ذات صلة باملجتمعات الفقرية حتى اآلن
يف كثري من بلدان العامل ،فإنّها آخذة يف اإلنتشار وعاجال أم آجال سوف تصل
إىل كل مكان.

مؤسسة طومسون رويرتز
صورة من وكالة رويرتز/ديفيد مركادو/برتخيص من ّ

79

إدارة اتصاالتك

www.behance.net/sk5sami/ خان.سمري م/صورة

الفصل 10

تطو ير
الحمالت اإلعالمية

واآلن بعد أن نظرنا يف أدوات كل من وسائل
االعالم ووسائل التواصل اإلجتامعي...
دعونا ننظر يف املبادئ وراء حملة ناجحة.

ثانيا ،تعيني املجموعات الرئيسية التي
تحتاج إىل استهدافها من أجل ضامن نجاح
حملتك.

التحاول كسب “الحرب”  -مثل إنهاء كافة أنواع املعاملة
القاسية التي متارس عىل الحيوان مثال .والتحاول حتى
كسب “معركة” – كالقيام مبظاهرة خارج املخترب أو
مقاطعة بعض املنتجات .ولكن قم بتحديد هدف
واضح ومبارش وقابل للتحقيق مثل اقناع رشكة بالقيام
بعملية إعادة تدوير أو بتنظيف ما ل ّوثته .ومن خالل
سلسلة من الخطوات الصغرية مثل هذه ،ستكسب
هذه الحروب يف نهاية املطاف.

من ميكن له يف الواقع أن يقوم بالتغيري؟

أوال اختيار هدفك

ضع نفسك يف مكان جمهورك

عندما تحدد أهدافا لحملتك ،تأكد من أنك مل تض ّمنها
أيّا من اإلجراءات التالية:

•ماالذي يبقيهم مستيقظني يف الليل؟
•ما أو من يؤثر عليهم؟
•إىل ماذا يستمعون ،وماذا يقرؤون ويشاهدون؟
•ما هي قنوات االتصال التي سوف تكون األكرث
فعالية يف الوصول إليهم؟
•كيف ميكن أن يفكروا ويشعروا تجاهك وتجاه
حملتك؟

قد تكون هذه املسائل بالتأكيد من املنتجات الثانوية.
ولكن إذا نظرنا إليها كأهداف ،فهي تعترب بسيطة جدا
وغامضة .فالهدف من حملتك ينبغي أن يكون أكرث
قابلية للقياس ،يف شكل تغيري أو إجراء محدد .فاسأل
نفسك “ :من أريده أن يقوم باألشياء بشكل مختلف؟”
– وعندما يت ّم ذلك ،فاعلم أ ّن حملتك قد نجحت.

ثالثا ،نرش قواتك

•نرش الوعي
•التعليم
•تحسني الصورة الشخصية
•تعميق الفهم
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•من يستطيع التأثري عليهم؟
•من هم املعارضون للتغيري؟
•من هم املؤيدون للتغيري؟
•من الذي ميكن أن يساعدك؟

استخدام وسائل اإلعالم اإلخبارية الخاصة بك وأدوات
وسائل التواصل اإلجتامعي لتحقيق أهدافك .وينبغي
أن يسعى فريق االتصاالت الجيد يف حملة ما إىل القيام
مبعظم املسائل التالية:

•اإلقناع ،اإلثارة ،واإللهام
•الحديث إىل القلوب فضال عن األذهان
•اإلخبار عن قصص ،ورسم صور وإنشاء أحداث
•استخدام الفكاهة واملفاجأة
•الحديث بنفس لغة الجمهور املستهدف
•جعل الناس يشعرون بأنّهم مخ ّولون لفعل
يشء ما.

يجب أن تكون:
•متامسك
•مثابرا
•مركّزا
•متفتحا
وإنه من الصعب التنبؤ باستجابة جمهورك املستهدف
– إذ ال متتلك كل الحمالت “عدوا “  -ولك ّن استجابة
عيص ميكن أن تبدو كالتايل:
كالسيكية من هدف ّ
1.1تجاهلك
2.2محاولة استدراجك
3.3معارضتك
4.4االستسالم
لذلك يجب عليك إعداد خطّة طويلة املدى.

هذا مثال عىل حملة ناجحة نفذتها منظمة حرية،
وهي منظمة بريطانية تناضل من أجل الحقوق والحريات يف اململكة املتحدة.

http://www.liberty-human-rights.org.uk/campaigning/other-campaigns/charge-or-release

يف  6ديسمرب  2007أعلنت الحكومة الربيطانية عن مقرتحات جديدة ملكافحة اإلرهاب شملت متديد املدة القصوى لالحتفاظ باألشخاص من دون تهمة من 28

وكان شعار الحملة املستخدم هو “و ّجه له االتهام أو أطلق رساحه “ – وهو شعار مقتضب ،ونشط جدا وسهل التذكر.

إىل  42يوما.

واستخدمت منظمة حرية رسومات سهلة املقارنة.
واستخدمت الصور اليومية (لجمهور اململكة املتحدة )
لتوضيح مسألة عدد األيام.

كم يوما ميكن لك أن
تحتجز بدون تهمة؟
واستخدمت صورا إنسانية جدا،
ميكن أن ته ّم جميع الناس ،بغض
النظر عن ثقافتهم.

كل من ميكن
وتواصلت مع ّ
أن يكون حليفا.
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وقد وضعت لذلك ،هدفا محددا ميكن تحقيقه وهو إسقاط مقرتح الحكومة بتمديد فرتة االحتجاز يف الربملان الربيطاين.

وانترصت!

وبعد هزمية ساحقة يف مجلس اللوردات (الغرفة العليا يف اململكة املتحدة) يف  12أكتوبر  ،2008أسقطت الحكومة هذا االقرتاح.

ضع يف اعتبارك:
للصحفيني برنامج مختلف عنك .فال يجب أن تعتقد أنّهم “مجربون عىل اإلهتامم مبا تحاول منظمتك القيام به” .ولذلك فعليك أن تضمن جلب حملتك النتباههم،
وتقدميها القصص التي تظهرهم بشكل ج ّيد! فلن يهت ّم بك الصحف ّيون إال إذا جلبت انتباههم.
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مؤسسة طومسون رويرتز
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الفصل 11

اإلتصـــــــا ل
عند األزمات

يقال أحيانا أن الكذبة تسافر حول العامل قبل أن
تستيقظ الحقيقة من النوم .ومن املؤكد ان األخبار
السيئة متيل إىل االنتشار برسعة ،ونحن جميعا من
البرش والفضيحة املثرية هي أكرث جلبا لالهتامم من
بعض األخبار الروتينية الجيدة.
وميكن أن تسوء األمور حتى يف أفضل املنظامت تشغيال
وعندما يقع ذلك ،فمن املهم التعامل مع االزمة بشكل
صحيح .والعالمة التجارية أو السمعة هي واحدة من
أصعب االمور عند البناء ومن أسهلها عند التدمري.
بل لعلها أكرث أهمية عندما تكون “األخبار السيئة”
املتعلقة بك غري صحيحة أو غري دقيقة.
وهناك ثالثة مبادئ أساسية ملتابعة اإلتصال عند
األزمات وهي:
•معرفة ما يقال عنك
•رد الفعل العلني بأرسع ما ميكن
•الرصاحة والصدق قدر اإلمكان

 .1املراقبة
يف وسائل اإلعالم التقليدية ،عادة ما تصلك األخبار
السيئة برسعة .وسوف يتصل بك الصحفيون للتعليق
عىل تقرير أو إشاعة قبل أن تنرش أو تبث إلعطائك
فرصة لرتوي القصة من جانبك .وعىل أيّة حال ،فرسعان
ما سيقوم تويرت بجلب انتباهك إىل ذلك.
أما مراقبة االنرتنت فهي أمر أكرث تعقيدا .فالتعليقات
غري السارة عنك ميكن أن تنرش يف أي مكان ويف أي
وقت ،ودون إنذار مسبق .وباعتبارك مسؤول اإلتصال
مبنظمتك ،فأنت بحاجة إىل التأكد من معرفة ما يقال
عنها( .العبارة اإلصطالحية لهذه العملية هي إدارة
السمعة عىل االنرتنت) .فتعليق واحد سلبي عىل منرب
يظل مالزما ملنظمتك لفرتة طويلة.
خاطئ ميكن أن ّ
وتذكّر دامئا ،أ ّن شبكة اإلنرتنت تشبه الفيل ،فهي ال
تنىس بسهولة.

وهناك عدد من برامج االنرتنت التي ميكنك استخدامها
لرتسل لك تنبيها يف كل مرة يتم استخدام الكلامت
الرئيسية التي اخرتتها .فعىل سبيل املثال ،يف كل مرة
يتم فيها ذكر اسم منظمتك يف منشور ما يف وسائل
التواصل اإلجتامعي ،أو يف مد ّونة ،أو مقال صحفي
أو يف موقع عىل اإلنرتنت فسوف يتم تنبيهك عن
طريق الربيد اإللكرتوين .كام ميكنك أيضا وضع الكلامت
الرئيسية ملنظامت مامثلة ،أو صناعة أو موضوع معني،
أو لزعيم رفيع املستوى أو مؤيد للمشاهري .فاجعل
القامئة ذات حجم معقول.

ولننظر يف هذه املسائل بالتفصيل.
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وإليكم مثاال عىل ذلك
ميكن ملنظامت املجتمع املدين رفيعة املستوى ،أن تسحب هذه املراقبة عىل املنظامت التي تربطها بها عالقات
رشاكة وثيقة .فالجمعيات السلبية ميكن أن تكون مد ّمرة لصورتك أو سمعتك .فقد تقدم الحكومة ،أو املنظمة غري
الحكومية أو الرشكة التي تعمل معها بشكل وثيق عىل فعل بعض األشياء التي قد تزعج أنصارك أو مقدّمي الرعاية
ملرشوعك .وكمثال عىل ذلك ،ميكن ملنظمة غري حكومية رشيكة أن تختار العمل يف مشاريع للطاقة املتجددة مع
رشكة نفطية كربى .وسواء كنت موافقا عىل ذلك أم ال ،فأنت يف حاجة إىل أن تعرف وتقرر كيف ميكن لهذا األمر
أن يؤثر عىل عالقاتك.
كام توجد  -مسألة حساسة – أخرى وهي ما ميكن أن ينرشه عىل االنرتنت أحد زمالئك أو موظفيك مام ميكن أن
يسبب املتاعب .ورغم أن لدى هؤالء كامل الحق يف التعبري عن وجهات نظرهم الخاصة ،إال أنّهم إذا فعلوا ذلك
وعبوا بشكل رصيح عن انتامئهم لفريقك ،فإ ّن ذلك ميكن أن يسبّب إحراجا أو ما هو أسوأ .ومن األمثلة عىل ذلك:
ّ
تقديم الدعم لزراعة املحاصيل املعدلة وراثيا؛ معارضة زراعة املحاصيل املعدلة وراثيا ،دعم السياسة العسكرية اإلرسائيلية ،أو املعارضة للسياسة العسكرية اإلرسائيلية.
وميكن أن تطلب من فريقك ضبط النفس ،وذلك عىل سبيل املثال باقتصار وصول منشوراتهم عىل الفيسبوك عىل األصدقاء أو أصدقاء األصدقاء بدال من عامة الناس.

 .2ر ّد الفعل

 .3أن تكون متف ّتحا

وهو ما ينبغي القيام به برسعة .فالصحفيون املحرتفون
قصة ألنك لست عىل استعداد
لن ميتنعوا عن نرش ّ
للرد .وتأخري قصري هو أفضل ما ميكن أن تأمله للقيام
ببعض املكاملات .فإذا كنت ال تعرف حقا هذه املسألة
التي يقومون بتغطيتها ،فأخربهم بأنّك سوف تحاول
الكشف عنها وتعود إليهم يف غضون فرتة محددة من
الزمن .وبعدها قم بذلك.

يعترب هذا األمر صعبا بعض اليشء .فلكل منظمة بعض
األمور التي ال تريد أن تجعلها علنيّة ،وهو أمر رشعي
متاما .ولكن كمبدإ عام ،حاول أن تكون متفتّحا ورصيحا
قدر اإلمكان .وقد تكون أكرب صعوبة تواجهك كمسؤول
إعالمي هو إقناع زمالئك أو أرباب العمل باإلنفتاح عىل
الجمهور.

وباملثل فإ ّن اإلنرتنت ال تنتظر أحدا ،رجال كان أو
إمرأة .وبشكل عام يعترب من األفضل التعاطي مع
نقاد حقيقيني عىل االنرتنت .واملنظمة الجيدة تقوم
باإلنصات عندما يشارك الناس بعضهم البعض وجهات
نظرهم .فقم بتشجيع جمهورك عىل أن يتحدث إليك
من خالل تبادل التعليقات ،والرؤى أو االستعراضات.
فقد ال تستطيع إقناع الناس بوجهة نظر مختلفة،
ولكنك سوف تظهر لجميع املشاهدين أ ّن منظّمتك
تستمع إىل آراء الناس .كام أنّها تظهر ل “مجتمعك
مهتم مبجتمعك ،فإنّه
“ أنّك توليه قيمة .وإذا كنت ّ
سيهت ّم بك .ويبدأ هذا األمر من خالل االستامع إىل ما
يريدون قوله.

وإليك بعض النصائح:

•التتك ّهن أو تكذب .إذ ميكن أن يفتضح أمرك
وآنذاك ستكون األرضار التي ستلحق بسمعة
منظمتك سيئة جدا.
•إذا كان لديك سبب مرشوع لحجب املعلومات،
فاذكره .وميكن أن تشتمل هذه األسباب املرشوعة
عىل مسألة شخصية تتعلّق بأحد املوظفني ،أو ال
ميكن نرشها ألسباب قانونية.

•أن تكون مهذبا دامئا ،مهام كان الصحفي أو ناقد
اإلنرتنت مزعجا أو غري عادل باستمرار .فجمهورك
الحقيقي هو كل من يستمع إليك أو يشاهدك
من غري هؤالء.

•إذا قامت منظمتك بارتكاب خطإ ما ،فاعرتف به
واعتذر عنه بشكل علني وعىل أكمل وجه قدر
بأي إجراء من شأنه
املستطاع ،وتع ّهد بالقيام ّ
تعويض أو منع حدوث ذلك مرة أخرى.

•إذا كنت بحاجة اىل وقت للذهاب والبحث عن
املعلومات ،فقدّم مهلة إىل حني حصولك عليها،
واحرتم هذا املوعد.

•إذا تعلّق األمر بأزمة كبرية ،فستكون هناك حاجة
إىل ترصيح أو بيان صحفي كامل ،يكون متاحا
لجميع قنوات االتصال .أما إذا كانت املسألة
بسيطة ،فقدّم اعتذارا يف املنرب اإللكرتوين الذي
وقع فيه الخطأ أو يكفي أن تجعله علنيّا.
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•إذا كانت األزمة كبرية ،فكن مستعدا لوجود
الصحف ّيني “عىل عتبتك” أو عتبة كبار املسؤولني
التنفيذيني .فإذا وجدت كامريات وميكروفونات
التلفزيون ترتبص خارج الباب األمامي ،فكن
عىل استعداد لقراءة البيان املعد مسبقا أو قدّم
إجاباتك الجاهزة .وال تعط إجابات وليدة اللحظة.
•ال تخف نفسك عن وسائل اإلعالم .فرتك “املقعد
شاغرا” سيعطي لخصومك مطلق الحريّة؛ فالدفاع
علني أفضل من عدم
عن موقف ضعيف بشكل ّ
الظهور عىل اإلطالق.
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دراســــة حالــــة:

الخطوط الجويــــة الربيطان ّية واألمتعة املفقودة.
كان حسن السيد مسافرا عىل منت رحلة
للخطوط الجوية الربيطانية بني نيويورك ولندن
مع والده عندما أضاعت رشكة الطريان أمتعة
والده .وبعد تجربة سيئة مع موظفي رشكة
الطريان ،قام حسن بتوجيه تغريدة إىل الرشكة.
ووقع الر ّد عىل تغريدته عن طريق التويرت اآليل
وذلك إلخباره ان الرشكة سرتد عىل رسالته عرب
وسائل التواصل اإلجتامعي بني ساعات العمل.
ونظرا لفشله يف فهم طبيعة وسيلة التواصل
اإلجتامعي ،أبقت الخطوط الجوية الربيطانية
عىل التغريدة عىل صفحتها ملدة مثاين ساعات
قبل أن يقوم السيد حسن بتصعيد هذه املسألة
عن طريق الدفع لتغريدته حتى تقرأ عرب موقع
تويرت .ولقد اطلع عىل تغريدته عىل تويرت
 76 000شخص.

مؤسسة طومسن رويرتز
صورة من وكالة رويرتز /ديفيد مريكادو/برتخيص من ّ

األدوات واملوارد
IFTTT.com

Socialmention.com

Boardreader.com

“إذا كان هذا فبعد ذلك هناك” ( )IFTTTهو أداة
ممتازة لرصد سمعتك عىل االنرتنت وهو يتيح لك قدرا
كبريا من املرونة .فعىل سبيل املثال اذا قام أحدهم
بنرش تعليق عىل صفحة يوتيوب منظمتك فإنّه سيتم
إعالمك عن طريق رسالة قصرية أو إذا تم اإلشرتاك يف
تدوينة مبد ّونتك فإنّه سيت ّم إعالمك عن طريق الربيد
اإللكرتوين.

هو محرك بحث فوري مصمم لتتبع اإلشارات عىل
مواقع وسائل التواصل اإلجتامعي .فهو يبحث يف جميع
أنحاء شبكة اإلنرتنت ملعرفة مكان ورود مصطلحات
البحث التي أدخلتها .ويتابع أيضا إذا كانت اإلشارة
إيجابية ،سلبية أو محايدة.

هو أداة عىل اإلنرتنت تبحث يف التعليقات ،واملنتديات
واملجالس ملعرفة ما إذا قد متّت اإلشارة إىل بحثك.

ضع يف اعتبارك:
قبل أن تر ّد بشكل علني وغاضب عىل بعض التهم الباطلة ،اسأل نفسك إن كان األمر يستحق فعال القيام بالردّ .فالتفاصيل غري الدقيقة يف منشور غامض أو روتني
رس خصومك.
اعتيادي معادية لالنرتنات االنرتنت يحسن يف كثري من األحيان تجاهله .و يف مثل هذه الحاالت ،يعترب مج ّرد رد الفعل دعاية غري مرغوب فيها ت ّ
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التــــواصل مع
ضحايا األزمات
مــاذا؟

ملـــاذا؟

إ ّن الفئة التي يقع تناسيها عادة يف عملية التخطيط
لالتصاالت هي التي تحاول منظامت املجتمع املدين
مساعدتها ،واملقصود بها ضحايا األزمات .وال ينطبق
ذلك حقا عىل املنظامت العاملة بني السكان املستق ّرين،
مثل جامعات حقوق البيئة أو الحيوان .وهنا يقع
استخدام وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة عىل النحو
املبني يف هذا الدليل.

وتعمل جميع منظامت املجتمع املدين الجديرة
باإلهتامم عىل أساس املوافقة؛ والهدف من ذلك
هو عادة إقناع الحكومات والرشكات واملزارعني
واملجموعات املحددة والشعب بشكل عام بتغيري
سلوكهم أو بفعل يشء محدد ،مثل القيام بتلقيح
أطفالهم .وحتى عند مجرد تقديم الغذاء واملأوى
والرعاية الطبية للمحتاجني ،فإ ّن الغاية هي أن يعرفوا
ما حصلوا عليه وأن يقبلوه.

ولكن إذا كانت منظمتك معنيّة مبساعدة الناس الذين
مي ّرون مبحنة ،مثل الالجئني ،والفارين من الحروب
أو الرصاعات األهلية ،والنازحني بسبب الفيضانات
أو الجفاف أو غريها من الكوارث الطبيعية ،وضحايا
املرض أو االضطهاد أو غريها من التهديدات ألمنها
وحياتها فإ ّن التواصل معهم ميكن أن يكون معقدا .ويف
كثري من األحيان ال تستطيع هذه الفئات الوصول إىل
وسائل اإلعالم أو وسائل التواصل اإلجتامعي ،كام أ ّن
أنظمة االتصاالت العادية إما أن تكون معطّلة أو غري
موجودة.
ولذلك فإنّه يجب بذل جهد خاص لفتح قنوات االتصال
معهم ،وبنفس القدر من األهمية ،سامع ما يريدون
قوله .وميكن لهذه الجهود أن تكون مكلفة ،وصعبة وأن
تستغرق وقتا طويال ،ولكنها تحتاج إىل اإلنجاز.
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لذلك فإ ّن منظمتك يجب أن تقول لهم بعض املعلومات
األساسية:
•من أنتم ،ما هو نوع املنظمة ومن أين هي؛
•ما الذي ميكن أن تقدمه لهم ،وكم سيستغرق
ذلك
•ما تتوقعه منهم ،هل هناك رشوط ملحقة ،إن
وجدت.

ضع نفسك مكانهم
تخيل أن قريتك قد دمرها إعصار .وحياتك التي كنت تعرفها اصبحت خرابا من حولك .والعديد من
جريانكم لقوا حتفهم ،والبعض من أقاربك أيضا .د ّمرت ممتلكاتك أو تناثرت ،ومل تعد لديك أي وسيلة
إلطعام أطفالك ،ال دخل ،وال أي فكرة عن كيفية االعتناء بعائلتك يف املستقبل .وال يوجد لديك طعام وال
مأوى وال ماء صالح للرشاب ،وال مراحيض .وبدأ اللصوص واملجرمون يظهرون بني األنقاض .أنت يف حالة
ذهول وحرية .وفجأة ظهر بعض األجانب الذين ال يتكلمون لغتك ورشعوا يف توزيع الطرود .وأخربك أحد
الجريان م ّمن يتحدث قليال لغتهم أنها تحتوي عىل البطانيات وبعض األدوات لتمكينك من رشب املاء بأمان
وقليال من الطعام .قبلت ،ألنك كنت يائسا .ولكنك حائر ومرتاب .وتريد أن تعرف أكرث.

هذه هي األساسيات .واآلن أنت بحاجة إىل مدّهم
مبعلومات محددة حول حملتك ،وما إذا كانت حول
املياه الصالحة للرشب ،وغسل اليدين قبل ملس الطعام،
واستخدام الواقي الذكري ،واللقاحات ،وعيادات الطفل
أي أمر آخر .فام ستق ّرر قوله هو أمر مرتوك
والتعليم أو ّ
لك.
اما قدرة “املستفيدين” عىل التواصل معك فال تقل
فكل مدير تسويق سيخربك أ ّن
أهمية عن ذلكّ .
مالحظات الحرفاء أمر رضوري ملعرفة ما إذا كنت
تبيع املنتج املناسب وبالطريقة املناسبة .وينطبق األمر
نفسه عىل املرىض ،والجياع واملستضعفني الذين يتلقون
مساعدات أو مشورة من منظامت املجتمع املدين؛ فإذا
مل يكونوا قادرين عىل قول ما يفكرون فيه ،فكيف
ستعرف أ ّن ما تقوم به صحيح؟
ولذلك فمن الرضوري أن تكون جميع االتصاالت مع
الضحايا ذات اتجاهني .فأنت بحاجة لالستامع إليهم
والتحدث معهم .وعىل الرغم من أن بعض ردود الفعل
قد تكون سلبية أو بناء عىل افرتاضات غري صحيحة،
فأنت تحتاج إىل منحهم الفرصة لإلعراب عن وجهات
نظرهم.

كيف؟
هو أمر صعب بعض اليشء .وال توجد عىل ذلك إجابة
بسيطة .فعليك أن تكون مرنا وخالقا .وأن تنظر يف كل
حالة وتعمل عىل استخدام أفضل طريقة .ويختلف
هذا األمر من بلد إىل آخر ،ومن مجموعة إىل أخرى،
ومن حالة إىل أخرى .وما يصلح يف بعض الحاالت قد
يكون غري فعال يف حاالت أخرى.
وهنا بعض االقرتاحات بشأن كيفية وصول منظامت
املجتمع املدين إىل ضحايا الكوارث أو الرصاعات:
•توزيع نرشات
•اإلذاعات املحلية
•عربات مكرب الصوت

•وسائل التواصل االجتامعي
•الجوال  /الهاتف الخلوي
•امللصقات
•مقابالت مع إذاعات محلية
•مقابالت مع التلفزيون املحيل
•مقابالت مع الصحف املحلية
•رسائل الربيد اإللكرتوين
وفيام ييل بعض االقرتاحات حول الكيفية التي ميكن أن
تتلقّى من خاللها منظامت املجتمع املدين ردود فعل
الناس الذين تحاول مساعدتهم:
•إذاعة محلية الستقبال املكاملات
•توزيع االستبيانات
•مجموعات الرتكيز
•استطالعات الرأي
•خطوط هاتفية ساخنة
•وسائل التواصل االجتامعي
كل هذه الطرق لها مزايا وعيوب .فاسأل نفسك :هل
األميي؟ هل ميتلك
تلبّي هذه الوسائل احتياجات
ّ
الضحايا وصوال كافيا إىل شبكة اإلنرتنت ،أو شبكات
الهاتف؟ هل هي ممثلة أو أنها تعتمد عىل اإلختيار
الذايت للنشطاء؟ هل هي مكلفة جدا؟
األمر الرئييس هوأن تكون مبدعا وتوظّف خيالك.

الوصول
هناك سؤال واحد أسايس ،سواء كان ذلك عىل مستوى
توفري املعلومات أو تلقّي ردود الفعل :هل متكّنت من
الوصول إىل املجتمع املحيل كلّه؟

الدينية والنساء .فاملجتمعات الضحية متيل إىل أن تكون
أكرث أبوية مام هي عليه يف العامل املتقدم .ومن واجبك
ضامن وصول معلوماتك إىل النساء فضال عن الرجال.
فقد تكون لديه ّن أولويات مختلفة.
أظهر تفيش مرض ايبوال يف غرب أفريقيا سنة
 2014الحاجة اىل التواصل الفعال مع املصابني.
وكانت أوىل الضحايا متمركزة بشكل رئييس يف
املناطق والقرى النائية حيث ال يعرف الناس
سوى القليل جدا عن كيفية انتقال هذا املرض
من شخص آلخر وكيفية تجنب اإلصابة به.
وقد كان مرأى الفرق الطبية القادمة من املدن
الكربى وهي ملتحفة من الرأس إىل أخمص
القدمني يف “مسحات” ملونة أو مالبس طبية
واقية مرعبا لكثري من الناس املصابني بصدمات
نفسية بالفعل من جراء فقدان أحبائهم.
فكانوا يردون الفعل يف بعض األحيان من خالل
مهاجمة األطباء واملمرضني ،وأحيانا بالفرار من
قراهم ،نارشين املرض يف مناطق ومجتمعات
محلية جديدة.

ضع يف اعتبارك:
ال يعني “االستامع” إىل الضحايا أنك تفعل دامئا
ما يريدون أو تصدق ما يقولون .إنّها وسيلة
لتحكم بها ما إذا كانت ردود الفعل التي
تحصلت عليها ممثلة للمجتمع الضحية بأكمله،
وإن كانت كذلك ،فهل هي مضلّلة ،وقامئة عىل
معلومات خاطئة أو هي خاطئة بكل بساطة.
ويف كثري من األحيان ستكون معرفتك أفضل.

إ ّن املعلومات هي القوة ،وعليك أن تسأل نفسك ما
إذا كانت طرق التواصل مع املجتمعات املحلية التي
اخرتتها تع ّزز هياكل السلطة القامئة وتعاقب القطاعات
األضعف .ويجب عليك مراعاة كبار السن واملراهقني،
وذوي اإلحتياجات الخاصة واألقليات العرقية أو
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الفصل 12

أن تصبـــح
موظف اتصاالت

هي وظيفة صعبة
أنت مسؤول عن “العالمة التجارية” ،والصورة العامة وسمعة املؤسسة .وغالبا ما
تكون هذه املهمة جحودة .فإذا كانت العالقات مع اإلعالم تسري بسالسة فلن يالحظ
ذلك أحد؛ أما إذا كانت سيئة ،فإنّك ستتح ّمل جميع التبعات.
وهناك العديد من التناقضات .و يتطلب منك عملك أن تكون وديا مع الصحفيني
املحرتفني ،ومع ذلك حاول التأثري عىل األخبار التي ينتجونها .وإذا أردت أن تكون
منظمتك منفتحة ودميقراطية وميكن الوصول إليها عرب اإلنرتنت ،فيجب أن تكون
مسيطرا عىل مخرجاتها بشكل وثيق .وإذا كنت حريصا عىل الحصول عىل اهتامم
واسع من وسائل اإلعالم ،فكن عىل حذر من الفوىض التي ميكن أن يبثّها بعض
الصحفيني .فحاول أن تحافظ عىل سعادة منظمتك و وسائل اإلعالم عىل حد سواء.
و باعتبارك مختصا يف العالقات مع وسائل اإلعالم ،فإ ّن عد ّوك الرئييس يف كثري من
األحيان ليس الصحفي الساخر أو املدون الحاقد ولكن رئيسك املبارش .فقليل من
الدميقراطية يف منظمتك ميكن أن تعني رضب جميع محاوالتك لصياغة “رسائل”
مسي قد ال يفهم أهمية
واضحة وجذابة لوسائل اإلعالم بشكل روتيني من قبل ّ
رص عىل فرض صياغة مملة ومليئة باملصطلحات .والكثري من
التواصل املستهدف وي ّ
رضا .فالنقاشات التي ال تنتهي ومحاوالت إرضاء جميع
م
يكون
الدميقراطية ميكن أن
ّ
األطراف ميكن أن تؤدي إىل رسائل غري متامسكة وال تركيز فيها.

98

وانت تحتاج إىل اإلستقاللية والسلطة للعمل برسعة وبطرق تعرف أنّها ستكون فعالة
عىل االنرتنت ومع وسائل االعالم .كام يجب عليك أن تكون عىل مقربة من كبار صناع
القرار ذلك أن القرارات الخاصة باملنظمة يف اللحظات الحرجة ميكن أن تنعكس عىل
الفور يف صورتها العامة .باإلضافة إىل ذلك يجب التأكّد من اتباع كل فرد يف املنظمة
يقوم بتقديم رسالة عامة لنفس الخط املتامسك.
ومن األجزاء الهامة يف العمل إعداد قوائم “للرسائل األساسية” يف املجاالت الهامة،
واملواقف السياسية أو حتى األسئلة املتكررة لتكون متاحة لجميع زمالئك .وينبغي
أن يكون التعبري عنها بشكل واضح وبلغة ودّية مع وسائل اإلعالم وبأن يت ّم تحديثها
باستمرار.

أخالقيات اإلنرتنت
ال تزال اإلنرتنت مصدرا جديدا للغاية وميكن أن تكون خطرة فضال عن كونها مع ّززة
للحياة .واالنرتنت ال تنىس بسهولة وكل تدوينة تنرشها يف لحظة عدم انتباه يف مكان
ما قد تتسبّب لك يف إحراج كبري يف وقت الحق ولسنوات عديدة .وتختلف القوانني
التي تحكم استخدام االنرتنت يف مختلف أجزاء العامل ،وغالبا ما تكون غري قابلة
للتطبيق .وقد أظهر ويكيليكس القيود املفروضة عىل السلطة املدنية .واملثري يف
وسائل التواصل اإلجتامعي هو متكينها للماليني من املشاهدة الفورية .ولكن مبجرد
خروج الج ّني من القمقم ،فمن الصعب للغاية يف أحسن األحوال ،ومن املستحيل يف
أسوئها ،إعادته إليه م ّرة أخرى.

ومن األمور الهامة بالنسبة إليك ،أنّنا ال نزال بعيدين عن عقد أخالقي شامل وذلك
لظهور دراسات لحاالت وتركيبات جديدة كل يوم .وتصوغ العديد من املنظامت
قوانينها الخاصة املتعلقة بقواعد السلوك واملعايري لفائدة موظفيها أو أعضائها
الفاعلني ،الذين يتوقّع منهم اإللتزام بها .وعندما يتعلق األمر بشبكة اإلنرتنت ووسائل
التواصل اإلجتامعي ،فقد يكون من مهامك أن تو ّجه ،عند االقتضاء ،وتنظم سلوك
زمالئك يف عملهم عىل االنرتنت.

التغريدة “العنرصية”
قبل أن تبدأ دورة االلعاب األوملبية الصيفية لسنة  ،2012وقع طرد باراسكيفي “ فوال” باباكريستو ،عداءة القفز
الثاليث اليونانية البالغة من العمر  23عاما من األلعاب بسبب تغريدة عىل تويرت.
يل الصنع
وقد كتبت “مع وجود الكثري من األفارقة يف اليونان ...فإ ّن بعوض غرب النيل سيتناول عىل األقل طعاما مح ّ
!!!” فهل كانت دعابتها س ّيئة االداء ،أم هي إهانة عنرصية؟
وقرر الفريق اليوناين أن ال يجادل يف املسألة وأمر بعودتها إىل البالد بعد النداءات الدولية لطردها من ألعاب لندن.
فلقد ألحقت تغريدتها الشخصية رضرا كبريا بسمعة الفريق بأكمله.
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وفيام ييل بعض االرشادات لتوجيه سلوكك
وسلوك الناس الذين تقوم بنصحهم:
الد ّقة

اإلفصاح

كن دقيقا فيام تكتب .وال تك ّرر ،من خالل إعادة التغريدات أو تبادل أي معلومات
من مصادر أخرى إال إذا كنت تعرف أنّها صحيحة أو أ ّن املصدر موثوق به متاما .فقد
تكون مسؤوال عن األرضار إذا اتضح أن ما قمت بتبادله يعترب قذفا وستعاين سمعتك
إذا كان ذلك بكل بساطة أمرا غري صحيح .وقد تبدو قصة من
” ”hystericalallegations.comواضحة عىل شاشتك كام لو كانت صادرة عن
وكالة رويرتز ،ولكن أحدها فقط يع ّد من املصادر املحرتمة.

اعمل دامئا بشكل علني ،واكشف عن هويّتك وعن املنظمة التي متثلها .فهذا األمر
يضفي مصداقية عىل وجودك عىل االنرتنت .كام أنه سيجعل الناس أكرث ميال للتفاعل
الحقيقي معك .فالصور الشخصية والهويات املزيّفة عىل االنرتنت ستوقعك يف
املتاعب.

املساءلة
منظمتك مسؤولة قانونيا عن كل ما يقال عىل موقعها عىل اإلنرتنت ،وصفحاتها عىل
فيسبوك أو حسابها عىل تويرت .والفرق بني التعبري عن وجهة نظر قوية و”خطاب
الكراهية” أو التحريض ،عىل سبيل املثال ،ميكن أن يكون طفيفا .ولذلك كن عىل ب ّينة
من قوانني الدولة التي تعمل يف إطارها وذلك يف جميع األوقات .وتجنب االنتحال.
وإذا قمت بإعادة استخدام مواد قام آخرون بنرشها ،فتأكّد من اإلحالة عىل مصدرها.

الصور الفوتوغرافية
ومن املغري نسخ وإلصاق الصور ذات النوعية الجيدة التي تتناسب مع أغراضك
عىل موقعك عىل اإلنرتنت بكل بساطة .ولكن انتبه إىل حقوق الطبع والنرش واألهم
من ذلك ،تأكد من أن الصورة حقيقية وليست وهمية ،وإن كان قد ت ّم تحسينها
أو تشويهها بواسطة الفوتوشوب ،أو وقع أخذها بكل بساطة من مصادر وأوقات
مختلفة .وقد ت ّم إفساد التقارير عن الرصاعات يف سوريا وأو كرانيا مبحاوالت استخدام
الصور الزائفة إلثبات وجهة نظر دعائية معيّنة.
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التوازن
بوصفها منظمة إلدارة الحمالت ،فمن املفرتض أن متتلك منظمتك املدن ّية آراء قوية
حول بعض املواضيع .وال ميكن أن نتوقع منك إدراج آراء معارضة لك عىل موقعك
عىل اإلنرتنت .ومع ذلك ،وعند تقديم أراء حول أطراف محددة ،أو رشكات ،أو
منظامت أو أشخاص ،فتثبّت جيدا من متكينهم من حق الرد عىل صفحات تعليقك.

النزاهة
االنرتنت فضاء عام .وكل ما ينرش فيه من طرف منظّمتك أو أي شخص يقوم باإلتصال
بها علنا يجب أن يلتزم بالصورة العامة التي تطلبها  .لذلك فإ ّن أي كشف عن تحيز،
أو إساءة استخدام ،أو أي سلوك آخر قد تعتربه غري مناسب يجب أن يبقى خارج
اإلتصال.

الفصــــل
ال ميكنك منع املوظفني ،والرشكاء أو الزمالء من التمتّع بحضور خاص عىل اإلنرتنت
باألسلوب الذي يختارونه .فحرية التعبري حق أسايس .ومن ناحية أخرى ،يجب عىل
هؤالء أن يفهموا أنه إذا كانت عالقتهم باملنظمة معروفة ،فإ ّن تعبريهم عرب اإلنرتنت
عن آراء تخالف صورتها العامة قد يرض بقدرتها عىل تحقيق أهدافها ويعرض سمعتها
للخطر .ولذلك سيكون من املستحسن اتباع جملة من املالحظات التوجيهية املتعلقة
بكيفية الحفاظ عىل الطابع الشخيص لحسابات الفيسبوك أو التويرت.

األمــــن
أي منظمة إلدارة الحمالت هدفا للقراصنة أو غريهم من الدخالء
ميكن أن تكون ّ
املاكرين .لذلك تأكد أن املواقع الخاصة بك محمية من قبل أنظمة أمن اإلنرتنت
املرشوعة وقم بتحديثها باستمرار .كام يجب عىل املستخدمني داخل منظمتك أن
يستعملوا كلامت املرور وأن يحتفظوا بها آمنة.

صورة من وكالة رويرتز/ديفيد مركادو
مؤسسة تومسن رويرتز
برتخيص من ّ
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نصائـــــح عا ّمـــــــة

توجد يف كل معامالتك مع وسائل التواصل اإلجتامعي أو وسائل اإلعالم معايري معينة يجب عليك أن تحاول الحفاظ
عليه اباعتبار أن ذلك يعكس صورة منظمتك لدى الجمهور.

الكتابة بشكل ج ّيد

اجعل اإلتصال بك سهال

حافظ عىل وعودك

ال أحد يحب الكتابة الرديئة ،سواء كان ذلك يف بيان
صحفي ،أو مد ّونة ،أو مقال عىل شبكة اإلنرتنت .أل ّن
ذلك يفقد االحرتام دون داع .فاجعل كتابتك سلسة
وواضحة.

قم بالر ّد عىل املكاملات يف أرسع وقت ممكن ،واترك
رسائل ،واجعل نفسك متاحا لالستفسارات .وإذا كنت
ال تستطيع توفري ما يريده صحفي أو أحد الزوار عىل
االنرتنت ،فقل ذلك مبارشة.

كن دقيقا وواقع ّيا

كن متح ّمسا

كن يف معامالتك أمينا ،صادقا وجديرا بالثقة .فإذا
حاولت أن تبعد عنك املستفرسين ،فسوف يجدون
وسيلة من حولك .وحتى عندما تكون األخبار سيئة،
فال تتوقف عن استقبال املكاملات .أل ّن التخفّي لن
يساعدك.

تأكد من املصادر الجيدة لعملك ،من كتابة األسامء
بشكل صحيح ،وتحقّق من األرقام والتسميات
وتطابق الصور ،ومن تصحيح األخطاء اإلمالئية .ذلك
أنّ” النسخة “ الرديئة تعطي انطباعا بعدم الكفاءة
واملوثوقية وترض مبصداقيتك.

إن األمر يبدو بسيطا ،ولكن إذا كنت ال “تبيع” قصتك
أو حملتك ،فلامذا ينبغي عىل اآلخرين ان يهتموا بها؟
وقد يكون ذلك بالنسبة إليك امرا قدميا ومعادا ،ولكن
بالنسبة إىل القارئ أو زائر اإلنرتنت ،فقد يكون األمر
جديدا ومثريا.

حافظ عىل هدوء أعصابك
قد تحتاج إىل صرب القدّيسني ،ولكن إذا فقدت أعصابك،
فإنّك ستكون الخارس .وأنت بحاجة إىل الصحف ّيني ،وإىل
املحادثات عرب اإلنرتنت .فكّر عىل املدى البعيد ومن
وراء ذلك يف الجمهور الصامت.

فكّر يف الوسائط املتعددة
فكّر دامئا يف كيف ّية الحصول عىل الصور ،والفيديوهات،
والتسجيالت الصوتية ،والرسومات والصالت يف جميع
مساهامتك يف وسائل اإلعالم ،سواء عرب اإلنرتنت أو عن
طريق الصحفيني أنفسهم.
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فعالة ملنظامت املجتمع املدين التونيس يف الحوار السيايس واالقتصادي ،وإرساء دولة القانون والدميقراطية والتنمية االجتامعية واالقتصادية يف تونس .وتتمثل مهمته أيضا يف
تنمية القدرات التنفيذية لهذه املنظامت حتى تكون قادرة عىل القيام بدورها يف إطار التحول الدميقراطي والتنمية يف تونس .كام يعمل الربنامج عىل تنمية قدرات الفاعلني
العموميني من أجل ترسيخ املقاربة التشاركية.
وقد وقع رصد  3.4مليون يورو ملدة  3سنوات لهذا الربنامج ،الذي إنطلق بصفة رسمية يف جانفي  2014وتم تنفيذه بدعم من منظمة الرشاكة األوروبية من اجل الدميقراطية
( .)EPDوهو ينشط يف  24والية من البالد من خالل بعث ستة مكاتب جهويّة موز ّعة يف تونس والكاف وسوسة وقفصة وتوزر ومدنني.
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