استكشاف القيمة المضافة للصحافة البيئية للمجتمع العراقي

في  17أيار/مايو  ،2021قامت مؤسسة اإلعالم الحر غير المقيد (فري برس آنليميتد) بتنظيم جلسة نقاش عبر
شبكة االنترنت (ويبنار) تناولت السؤال التالي :كيف يمكن للصحافة البيئية زيصصادة القصصدرة على تحمصصل الصصصعاب،
والسالم واالسصصتقرار في العصصراق؟ حضصصر الجلسصصة صصصحفيون ومستشصصارون ووسصصائل إعالميصصة من مختلصصف أنحصصاء
العراق والمناطق المجاورة لمناقشة الموضوع.
مؤسسة فري برس آنليميتد شريكة في مبادرة األمن الكوكبي ( .)PSIنعمل في هذه المبادرة مع صحفيين عراقيين ووسائل إعالم
عراقية إليجاد منتجات إعالمية مبتكرة تتناول أثر تغير المناخ في المنطقة ،مع التركيز على األثر على مسصصتويات الميصصاه و ظهصصور
النزاعات .وال تكتفي هذه المنتجات باإلشارة إلى المشاكل ،بصصل تسصصتند إلى إيجصاد الحلصصول والعمصصل مصصع كص ّ
صل من المجتمعصصات المحليصصة
المتأثرة بتغير المناخ ،وصنّاع القرار.

تبادل اآلراء والمعرفة في جلسة نقاش شبكية
ُ
حتى نفهم الديناميكيات المحلية التي تحيط بصحافة تعنى بتغصصير المنصصاخ وأثصصره على المجتمصصع العصصراقي ،قصصامت فصصري بصصرس آنليميتصصد
بتنظيم جلسة نقاش عبر شبكة االنترنت (ويبنار).

يقول بصصوريس فصصان ويسصصترينغ ،كبصصير منسصصقي الصصبرامج في فصصري بصصرس آنليميتصصد ومصصدير الجلسصصة " :فيص منطقةص تهيمنص فيهاص الحروب
والنزاعاتصعلى عناوينصاألخبار اليومية،ص يكادص يكونص منص التريف ًاحاحلإ رثكألا ةيعامتجالا اياضقلا ةيطغت فص للصحفيينصاستكشايف ًاحاحلإ رثكألا ةيعامتجالا اياضقلا ةيطغت ف تغطيةص القضاياص االجتماعيةص األكثرص إلحاحايف ًصفي
عصرنا :تغير المناخ" .
افتتح الجلسة الصحفي والمستشار في فري برس آنليميتد خالد سليمان .ويرى سليمان ّ
أن هنالك جيل جديد من الصحفيين في
العراق الذين يدركون أهمية العمل على موضوع تغير المناخ .يقول سليمان" :السؤال هو :كيف يمكننا ،كصحفيين ،تلقي معلومات
حول تغير المناخ ومن ث ّم نقل هذه المعلومات إلى المجتمع؟ يكمن التحدي في ترجمة إحصائيات وبيانات أكاديمية معقدة حول تغير
المناخص إلىص قصةص بشرية،ص معص تقديمص حلولص يمكنص منصخاللها للناسص التعاملص معص التغيرصالمناخي .هذا هوص التحديصاألكبر الذي نحاول
التغل xعلي wمن خالل زمالة االنتا vالصحفي التي أطلقتها فري برس آنليميتد كجزء من مبادرة األمن الكوني".
وتناولت الجلسة ثالثة مواضيع مختلفة يج xأن يأخذها الصحفيون بعين االعتبار عند العمل على قصة متعلقة بالمنصصاخ .سصصنذكر في
هذه المقالة النقاط الرئيسية التي قدمها المتحدثون وخرجت بها الجلسة.
لماذا يجب على الصحفيين في العراق االطالع على البيانات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ؟
"تؤدي تبعات تغير المناخ إلى زعزعة االستقرار في المجتمعات المحلية في منطقة الشصصرق األوسصصط ،ممصصا يمكن لصص wأن يصصؤدي إلى
أزمات اجتماعية وحتى اندالع الحروب .يضع تدهور المناخ والموارد الطبيعية بسب xارتفاع درجات الحصصرارة وانخفصصاض هطصصول
األمطار في منطقتنا ضغوطايف ً
يف ً
كبيرة على إمدادات مياه الشرب ،والزراعة ،واألمن الغذائي.
َ
الوقت في إجصصراء البحصصوث وفهم الموضصصوع بشصصكل أفضصصل
حتى اللحظة ،لم يستثمر الصحفيون ووسائل اإلعالم في الشرق األوسط
ّ
يمكنهم من استخدام المصطلحات واللغة الصحيحة إلعالم المجتمعات المحليصصة ،أو إشصصراك المجتمصصع المصصدني والضصصغط على صصناع
القرار .نصيحتي للصحفيين هي أن يصبحوا استباقيين أكثر في الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ ،وليس فقصصط عنصصد حصصدوث أزمصصة
بيئية محددة ،أن يقرؤا المزيد ويبحثواعن المصادر األولية ،وأن يتواصلوا مع المجتمع المدني لزيادة مستوى اإللحصصاح سصصويايف ً .بهصصذه
الطريقة ،تزداد الضغوط التي يتعرض لها صنّاع القرار للعمل على تخفيف اآلثار السلبية لتغير المناخ".
رنا الحا ،vمديرة برنامج تغير المناخ والبيئة في معهد عصام فارس للسياسات ،بيروت

كيف تتأثر المجتمعات المحلية بتغير المناخ وما الذي يمكن لها أن تتوقعه من الصحفيين؟

"تُ عاني األهوار العراقية (وهي مناطق رطبة في جنوب العراق) بشكل كبير من تغير المناخ والتلصصوث .اليوجصصد الكثصصير من الصصوعي
بين السصصكان المحلصصيين حصصول كيصصف يسصصاهمون هم أنفسصصهم في مشصصاكل المنصصاخ من خالل صصصيد األسصصماك المفصصرط وصصصيد الحيوانصصات.
للصحفيين دور للقيام ب wفي إطالع السكان المحليين على الكيفية التي يمكن لهم من خاللها تقليل أثرهم البيصصئي السصصلبي ،والمسصصاعدة
واج xآخصصر أال وهصصو إعطصصاء صصصوت لألشصصخاص الصصذين
في استعادة التوازن الطبيعي في تلك المناطق .كما يترت xعلى الصصصحفيين
ٌ
تتأثر صحتهم بسب xالملوثين الكبار ،والتأكد من ّ
أن هؤالء الملوثين يخضعون للمساءلة".
سنار حسن ،صحفية من العراق
"تؤثر قلة المياه على األهوار والمجتمعات المحلية بشكل كبير .في السنوات األخيرة ،سلط الصحفيون المزيد من الضوء على
المجتمعات المحلية وتأثرها بانخفاض مستويات المياه .لألسف ،يسارع الكثيرون بلوم الجفايف ًاحاحلإ رثكألا ةيعامتجالا اياضقلا ةيطغت ف على تركيا أو إيران بسصصب xالسصصدود،
يف ً
بدال من النظر في ما يحدث في العراق ويمكن ل wأن يتسصصب xفي الجفصايف ًاحاحلإ رثكألا ةيعامتجالا اياضقلا ةيطغت ف وارتفصصاع درجصصات الحصصرارة .يج xأن يصصروي الصصصحفيون
يف ً
المزيد من القصص حول ما تم القيام ب wوإنجازه حتى اآلن فيما يتعلصصق بتغصصير المنصصاخ ،بصصدال من كتابصصة قصصصص مجصصردة وتقنيصصة .من
الجيصصد أيضصصايف ً لصصو نظصصر الصصصحفيون في الحلصصول للتخفيصصف من خطصصر شصصح الميصصاه .نحن بحاجصصة إلى أن نكصصون على درايصصة وأن نكصصون
مستعدين! "
جاسم األسدي  ،المديرالعام لمكت xمنظمة الطبيعة في الجبايش ،العراق
 - 3كيف يجب على أصحاب وسائل اإلعالم والناشرين أن يتعاملوا مع القصص المعنية بالمناخ وأن يخصصصصوا وقت صاً للصصصحفيين
للتقصي وتطوير المهارات المهنية في هذا المجال؟
يف ً
أكاديمية جدايف ً ،جافة أو مملة ،وال تُغري الجمهور بقراءتها .يحتا vالجمهور إلى الشعور بالموضوع
"غالبايف ً ما تكون قصص المناخ
حتى يتمكن من التفاعل مع .wبصفتكم وسيلة إعالمية رقمية ،من المهم النظر في كيفية تقديم المحتوى بطريقة تفاعلية  -على سصصبيل
المثال باستخدام مقاطع الفيديو والرسوم البيانية والرسصصوم التوضصصيحية .الصصصورة القويصصة هي دائمصصا أكصصثر وضصصوحايف ً من النص .يصصؤثر
الجفايف ًاحاحلإ رثكألا ةيعامتجالا اياضقلا ةيطغت ف على الناس ،لذا ّ
فإن استخدام قصة إنسانية صغيرة كزاوية لقص قصة أكبر هو أيضايف ً فكرة جيدة".
ديانا مقلد ،مؤسس مشارك في در vميديا ،لبنان
يف ً
أن وسائل اإلعالم في العراق مسيسة إلى حد كبيرّ ،
"يج xأن نأخذ بعين االعتبار ّ
غالبا ما يرى وسائل
وأن الشع xالعراقي
اإلعالم على أنّ ها عدوه .من أجل عكس هذا التوج wوإرشاد وسائل اإلعالم  ،نحن بحاجة إلى سياسات تحريرية واضحة أو مبصصادئ
توجيهية حول كيفية تغطية القصص المتعلقة بتغير المنصصاخ ،وبتصصأثيره على المجتمعصصات المحليصصة .نحتصصا vأيضصصايف ً إلى إعصصداد وتصصدريx
الصحفيين على كيفية نشر القصص التي تتناول تغير المناخ ،وكيفية الوصول إلى بيانات موثوقة لدعم هذه القصص".
سالم عمر  ،رئيس تحرير كركوك ناو ،العراق
كيف نمضي قدماً
طرحت الجلسة مدى أهمية فهم الصحفيين للبيانات واإلحصائيات العلمية ،وترجمة هذه البيانات إلى قصصصة صصصحفية بشصصرية مقترنصصة
دور أساسي أال وهو التأكد من أن تحصل القصص المتعلقة بتغير المناخ على مسصصاحة كافيصصة
بالحلول .يترت xعلى رؤساء التحرير ٌ
على منصات وسائل اإلعالم .يج xعلى الصحفيين تمكين األصوات المحليصصة والمجتمعصصات الضصصعيفة في قصصصصهم .باإلضصصافة إلى
ذلك ،يج xتحفيز التعاون عبر الحدود بين شبكات الصحفيين المكرسين لموضوع تغير المناخ ،ألن تغير المناخ ليس ل wحدود.
بإمكانكم مشاهدة كامل الجلسة هنا
(https://www.youtube.com/watch?v=EpfV0UUBEdU&t=341s )AR
(https://www.youtube.com/watch?v=beXyrqVUGDM )ENG

