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مقدمة

بســبب  العاملــي  الجماعــي  النــزوح  قــّزم 
والصعوبــات  واملجاعــة  والنــزاع  الحــرب 
االقتصاديــة كل ظاهــرة مماثلــة منــذ الحــرب 
العامليــة الثانيــة. فنصــف ســكان ســوريا -أي 
نحــو 11,4 مليــون شــخص- نزحــوا، معظمهــم 
داخليــا، ولكــّن املاييــن فــّروا بحثــا عــن مــاذ 
يف أوروبــا ودول الجــوار يف الشــرق األوســط. 

يف شــمال أفريقيــا وجــزر جنــوب شــرق آســيا، 
ــاكات  ــون انته ــرون االقتصادي ــه املهاج يواج
معســكرات  يف  اإلنســان  لحقــوق  جّمــة 
ــن  ــرار م ــم يف الف ــّرد رغبته ــال، ملج االعتق
ــع  ــدة م ــاة جدي ــاء حي ــعيا وراء بن ــم س باده
ــات  ــا أن مئ ــرى. كم ــن أخ ــم يف أماك عائاته
اآلالف مــن النــاس نزحــوا مــن بلدانهــم بعــد 
ــة واالجتياحــات  نجاتهــم مــن الحــروب األهلي
األجنبيــة واالضطهــاد السياســي؛ إلــى أوروبــا 
ــد توطينهــم.  ــث أعي ــات املتحــدة حي والوالي
ــروز  ــق ب ــذه املناط ــى ه ــم إل ــق وصوله وراف
ازديــاد ممارســات  تحّديــات جديــدة، مثــل 
سياســيي  وصعــود  املهاجريــن،  مناهضــة 
الصــراع  عــن  فضــا  املتطــّرف،  اليميــن 

الثقــايف والتغييــر الديمغــرايف.
 

الصعوبــات  تتضاعــف  أن  املتوّقــع  ومــن 
الناجمــة عــن اســتمرار حالــة انعدام االســتقرار 
والقمــع يف العديــد مــن املناطــق، وتنامــي 
ــم،  ــة عــدم املســاواة ىلع مســتوى العال حال
وحتــى الكــوارث البيئيــة التــي قــد تزيــد 
الذيــن  املهاجريــن  عــدَد  املســتقبل  يف 

ــر.   ــم للخط ــط حياته ــيتعّرض نم س
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ــة معّمقــة  ــب كل هــذه العناصــر تغطي تتطّل
ودقيقــة ومتعاطفــة ومبدعــة مــن قبــل 
الصحفييــن يف املنطقــة وخارجهــا، أثنــاء 
الظــروف  ىلع  الضــوء  لتســليط  ســعيهم 
وال  دفعــت  التــي  والسياســية  االقتصاديــة 
تــزال تدفــع املدنييــن للبحــث عــن مــاذ يف 
ــات  ــب دحــض الرواي أماكــن أخــرى. كمــا تتطل
الكاذبــة التــي تغــّذي مشــاعر كراهيــة األجانب 
التــي جــاءت ردًا ىلع أزمــة الاجئيــن، ونقــل 

ــواًل.  ــى فص ــانية تتوال ــاة إنس ــة مأس قص

تتضّمــن مجموعــة املهــارات التــي يجــب 
يغّطــون  الذيــن  الصحفيــون  يطّورهــا  أن 
تنــاول  ىلع  القــدرة  الاجئيــن،  قصــص 
أزمــة الاجئيــن واملهاجريــن مــن الداخــل 
بشــكل يخاطــب جمهــورًا عامليــا يعانــي 
ــف«، أي  ــن التعاط ــأم م ــمى »الس ــا يس مّم
عــدم القــدرة ىلع التعاطــف مــع األزمــات 
اإلنســانية املســتمرة بســبب الصــور الصعبــة 
الســائدة يف األخبــار، أو بســبب التحديــات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تجبــر النــاس 
ىلع االنغــاق ىلع أنفســهم أو مجتمعهــم. 

التعريــف  إلــى  الدليــل  هــذا  سيســعى 
املطلوبــة  واملهــارات  الضروريــة  بــاألدوات 
لتغطيــة قصــص الاجئيــن بطريقــة مهنيــة 
وإنســانية: بــدءًا مــن فهــم الفروقــات اللغويــة 
عــن  بعيــدًا  مــاذًا  يطلبــون  مــن  لوصــف 
ــط للقصــة  ــة التخطي ــرورًا بكيفي بلدانهــم، م
ــتعدادات  ــوع واالس ــة املوض ــر لزاوي والتحضي
اللوجســتية، وكيفيــة التصــّرف أخاقيــا ىلع 

األرض وتوثيــق االنتهــاكات اإلنســانية، وصــوال 
ــن ىلع  ــص الاجئي ــرض قص ــة ع ــى كيفي إل
تغطيــة  وأهّميــة  املســؤولين  املحرريــن 
قصــص إعــادة التوطيــن. وســيتضّمن النقــاش 
الحاجــة إلــى اعتمــاد مقاربــة أكثــر إبداعــا 
للحفــاظ  الاجئيــن  قصــص  تغطيــة  يف 
وســائط  وإدمــاج  الجمهــور،  اهتمــام  ىلع 
متعــددة والّســرد بلغــة املتكّلــم، وغيرهــا 

ــاليب.  ــن األس م

تعتبــر تغطيــة قضايــا الاجئيــن واملهاجريــن 
عمــًا مرهقــا عاطفيــا، ولكــّن مــردوده هائــل 
بتســليط  الشــغوفين  الصحفييــن  ىلع 
ــت  ــن تح ــاس الرازحي ــة الن ــوء ىلع محن الض
وطــأة الحــروب والفقــر والنزاعــات األهليــة، 
ــر.  ــم املتغّي ــذا العال ــخ ه ــون تأري ــن يأمل الذي
والتحضيــر  املناســبة  األدوات  وبواســطة 
ــااًل  ــرًا فّع ــوا تذكي ــم أن توّجه ــد، يمكنك الجّي
جــدًا وقويــا للبشــرية، وأن تلعبــوا دورًا فعــااًل 
العدالــة  ونشــر  النافذيــن  محاســبة  يف 

واملســاواة ىلع مســتوى العالــم. 
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التحضيرات

التمييز بين الالجئين 
والفئات األخرى

ــم  ــب فه ــن، يج ــة الالجئي ــة أزم ــل ىلع تغطي ــل العم قب
ــز بيــن  فــوارق لغويــة مهمــة جــدًا للقصــة، وهــي التــي تمّي

ــب اللجــوء واملهاجــر االقتصــادي  ــا وطال ــازح داخلي الالجــئ والن
ــدة. ــم املتح ــا لألم ــية، وفق ــم الجنس وعدي
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               الالجئون

بلدهــم  خــارج  يعيشــون  »أشــخاص  هــم 
التعــرض  مــن  الخــوف  بســبب  األصلــي 
لاضطهــاد أو الصــراع أو العنــف، أو ظــروف 
ــر،  ــكل خطي ــام بش ــن الع ــة باألم ــرى مخل أخ
ــة  ــى  الحماي ــك- إل ــًة لذل ــون -نتيج ويحتاج

1 الدوليــة«. 

                 املشردون داخليا

هــم »األشــخاص أو جماعــات األشــخاص الذين 
ــم  ــرك منازله ــرب أو ىلع ت ــوا ىلع اله ُأكره
اضطــروا  أو  املعتــادة  إقامتهــم  أماكــن  أو 
ســعيا  -أو  نتيجــة  ســيما  وال  ذلــك،  إلــى 
ــف  ــاالت عن ــّلح، أو ح ــزاع مس ــار- ن ــادي آث لتف
ــان، أو  ــوق اإلنس ــاكات حق ــر، أو انته ــام األث ع
كــوارث طبيعيــة أو كــوارث مــن فعــل البشــر، 
ــم يعبــروا الحــدود الدوليــة املعتــرف بهــا  ول

للدولــة«. 2

             طالب اللجوء

هــو الشــخص الــذي يطلــب الحمايــة الدوليــة 
ويطلــب اللجــوء يف بلــد أجنبــي بســبب 
االضطهــاد أو خطــر حقيقــي، ولكــن لــم يتــم 
تقييــم طلبــه بعــد. بعبــارة أخــرى، طالــب 
اللجــوء هــو مــن قــّدم طلبــا رســميا للحصــول 
ىلع صفــة الجــئ يف بلــد أجنبــي. وجميــع 
لــن  ولكــن  لجــوء،  طالبــو  هــم  الاجئيــن 
يحصلــوا كلهــم بالضــرورة ىلع صفــة الجئيــن 

ــي. 3 ــون الدول ــن القان ــة م وىلع حماي

          املهاجر االقتصادي

ــباب  ــة ألس ــده طواعي ــادر بل ــخص غ ــو ش ه
ــر  ــة أو معايي ــرص اقتصادي ــاس ف ــا التم بينه
ــن  ــية يمك ــة املعيش ــل.  فالضائق ــاة أفض حي
ألســباب  الهجــرة  ىلع  النــاس  تجبــر  أن 
اقتصاديــة. إال أنــه بغــض النظــر عــن األســباب، 
املهاجريــن  بيــن  التمييــز  املهــم  مــن 
االقتصادييــن والاجئيــن، ألن الفئــة األولــى ال 

تحصــل ىلع الحمايــة الدوليــة. 4

          عديُم الجنسية

ــا  ــة مواطن ــره أي دول هــو »أي شــخص ال تعتب
بمقتضــى تشــريعها«. ومعظــم األشــخاص 
األزمــة  ســياق  يف  الجنســية  العديمــي 
ــدوا  ــال ول ــم أطف ــاص ه ــكل خ ــورية بش الس
ــن  ــن بلدهــم وليســوا قادري ــروا م ــن ف لاجئي

ىلع تســجيل مواليدهــم الجــدد. 5

   املفّوض األىلع لألمم املتحدة لشؤون الاجئين: »الاجئون« و«املهاجرون«.. أسئلة شائعة. تّمت معاينة الرابط يوم 25 فبراير/شباط 2018
https://bit.ly/2HoIG5p

املفّوض األىلع لألمم املتحدة لشؤون الاجئين: مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي. تّمت معاينة الرابط يوم 25 فبراير/شباط 2018
https://bit.ly/2GkGzz2

املفّوض األىلع لألمم املتحدة لشؤون الاجئين: طالبو اللجوء. تّمت معاينة الرابط يوم 25 فبراير/شباط 2018  

املفّوض األىلع لألمم املتحدة لشؤون الاجئين: »الاجئون« و«املهاجرون«.. أسئلة شائعة.

األمم املتحدة: اتفاقية بشأن عديمي الجنسية. 

https://bit.ly/2IU4aEz

https://bit.ly/2IXEtmm
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التحضيرات 

مسائل لغوية
مــن املهــم أن تكونــوا ىلع بّينــة مــن هــذه 
اثنيــن  لســببين  املفاهيــم  الفروقــات يف 

ىلع األقــل:

1ـ رصد الروايات الخاطئة
التمييــز بيــن هــذه الفئــات مهــم بســبب 
يف  الاجئيــن  بأزمــة  املحيــط  الخطــاب 
ىلع  منهــم  اآلالف  اســتقبلت  مناطــق 
مــدار الســنوات القليلــة املاضيــة. فبعــض 
ــق  ــن تدّف ــّد م ــى الح ــو إل ــي تدع ــج الت الحج
الاجئيــن تعتمــد ىلع االفتــراض بــأّن عــددًا 
الباحثيــن عــن حيــاة جديــدة  مــن  كبيــرًا 
ــل  ــن، ب ــع الجئي ــوا يف الواق ــارج ليس يف الخ
هــم مهاجــرون اقتصاديــون ال يفــّرون مــن 
مــن  الوظائــف  وســيخطفون  االضطهــاد، 

اســتقبلتهم. التــي  البلــدان  النــاس يف 

هــذه مســألة إشــكالية ألنهــا تحــّول القضيــة 
ــن  ــن م ــاء الهاربي ــاذ للضعف ــن امل ــن تأمي م
املــوت والدمــار إلــى قضيــة فــرص اقتصاديــة، 
الكراهيــة  ومــن شــأنها أن تغــّذي مشــاعر 
لألجانــب. هــذا يف ظــل تزايــد عدائيــة الناس 
تجــاه اآلخريــن الذيــن ُيعتَبــرون متســّلقين 
ــش يف  ــن العي ــد م ــب الفوائ ــعون لكس يس
مجتمــع غنــي، يف تعــارض مــع موقــف آخــر 

ــن. ــاة املظلومي ــع مأس ــف م متعاط

ــًة  ــون حّج ــك أن يك ــن ذل ــد م ــْن ال ُيقص ولك
ضــد حمايــة املهاجريــن االقتصادييــن الذيــن 
يتعرضــون أيضــا لعــدد مــن االنتهــاكات، كمــا 
يظهــر مــن تحقيــق لشــبكة »ســي.أن.أن« 
أظهــر مهاجريــن أفارقــة يحاولــون الفــرار إلــى 
أوروبــا وقــد تــم احتجازهــم يف مراكــز بليبيــا 
بيُعــوا  أّنهــم  حتــى  مريعــة،  ظــروف  يف 
ــاكات  ــة االنته ــروري تغطي ــن الض ــد. فم كعبي

عــدم  وظــروف  هــؤالء  يواجههــا  التــي 
ــم ىلع  ــي أجبرته ــة الت ــاواة االقتصادي املس
الفــرار. ولكــّن فهــَم الفــرق سيســاعدكم ىلع 
التنبــه حيــن يتــم ترويــج روايــات كاذبــة، 
وســيوضح لكــم الفــوارق يف رّدات الفعــل 
املحليــة إزاء تدفــق الفاريــن مــن بادهــم، 
ــي  ــع الدول ــدول واملجتم ــات ال ــل واجب مقاب
تجــاه هــؤالء األفــراد. دائمــا اســألوا أنفســكم: 
َمــن املســتفيد مــن بنــاء هــذه الروايــات 

الكاذبــة ونشــرها؟ 

2. اعرفوا املخّولين بالحصول ىلع 
حماية دولية

مــن املهــم أن تفهمــوا هــذه التعريفــات ألن 
ــا إذا  ــدد م ــده يح ــن بل ــار م ــرد الف ــع الف وض
كان مخــّوال بالحصــول ىلع حمايــة دوليــة. 
ويف حالــة الاجئيــن خصوصــا، يتضّمــن ذلــك 
ــروا  مســؤولية االعتــراف بهــم وضمــان أال ُيجَب
ــوا فيــه  ــذي عان ــى املــكان ال ىلع العــودة إل
مــن االضطهــاد أو العنــف، وضمــان ســامتهم 
ورفاههــم ومســاعدتهم ىلع التعامــل مــع 
الصدمــة، واملســاعدة يف حل األزمــة التي أدت 
إلــى فرارهــم، ومســاعدتهم ىلع العــودة إلــى 
بلدانهــم حيــن يصبــح األمــر ممكنــا، ودعمهــم 

ــة.  ــدان املضيف ــاج يف البل يف االندم

ــم  ــا، عليك ــذه القضاي ــون ه ــن يغّط كصحفيي
أن تفهمــوا هــذه الفروقــات بطريقــة مجــّردة 
نــزوح  االتجاهــات يف  وموضوعيــة، ونقــل 

ــا.  ــة أيض ــم بموضوعي ــول العال ــاس ح الن

نظرة شاملة سريعة: من هم 
املحمّيون بالقانون الدولي؟

بينمــا يحظى الاجئــون وطالبو اللجــوء بحماية 
داخليــا  النازحــون  يظــل  الدولــي،  القانــون 
االقتصاديــون غيــر مشــمولين  واملهاجــرون 
بهــذه الحمايــة. ستســاعدكم معرفــة ذلــك يف 
تأطيــر إدراككــم لكيفيــة معاملــة هــؤالء األفــراد 
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جدلية املصطلح

منتصر مرعي

توقفــت قناتــا الجزيــرة العربيــة واإلنجليزيــة 
كثيــرا عنــد حــدود املصطلحــات التــي ُتطلــق 
تحــت  بلدانهــم  مــن  خرجــوا  الذيــن  ىلع 
اســتخدم  األمــر  بدايــة  يف  كان.  ظــرف  أي 
»املهاجــرون«  مصطلــح  أحيانــا  املحــررون 
ــى  ــا إل ــر تركي ــرى عب ــوء الكب ــة اللج ــع موج م
أوروبــا، ثــم عّدلــت الجزيــرة املصطلــح بنــاء 
اســتخدام  تطّلــب  تحريــري  نقــاش  ىلع 
الوصــف الــذي يعّبــر عــن الســياق. فهــؤالء 
الذيــن خرجــوا مــن ســوريا ىلع وجــه التحديــد 
أرغمــوا ىلع تــرك ديارهــم تحــت وطــأة الحــرب. 
املهاجريــن  وصــف  إطــاق  بــأن  الــرأي  كان 
يجردهــم مــن حقوقهــم حســب املواثيــق 
الدوليــة، وينــزع أوضاعهــم مــن الســياق األكبــر 
ــا  ــا أيض ــذا يقودن ــانية، وه ــة اإلنس ــو األزم وه
إلــى دول  الذيــن يعبــرون  إلــى املهاجريــن 
أخــرى ليــس بســبب الحــرب وإنمــا بســبب 
ــن  ــف ع ــرة التوق ــررت الجزي ــر. ق ــة والفق الحاج
ــرعيين«،  ــر ش ــرون غي ــارة »مهاج ــتخدام عب اس
واســتخدمت عوضــا عنهــا »مهاجــرون غيــر 
ــة  ــه أهلي ــن ل ــاؤل عّم ــع التس ــن«. وم نظاميي
ــر  ــذا املهاج ــع ه ــرعية وض ــد ش ــرار لتحدي الق
التحريــر مــن  مــن عدمهــا، يحــذر مســؤولو 
الوقــوع يف فــخ املصطلحــات التــي تعممهــا 
وكاالت األنبــاء أو الــدول املتضــررة مــن موجــات 
ــر شــرعية  ــزوح، وتســعى إلضفــاء صفــة غي الن

وجودهــم. ىلع 

بشــأن  تســاؤالت  النقــاش  هــذا  ويثيــر 
إليهــا املؤسســة  التــي تســتند  املرجعيــة 
ــة أم  ــات الدولي ــي التعريف ــل ه ــة: ه اإلعامي
منهجيــة  هــي  ومــا  التحريريــة؟  السياســة 
ــراح املصطلحــات، خاصــة يف  املؤسســة الجت

الســورية؟ األزمــة  مواقــف معقــدة مثــل 

ــم  ــا، وفه ــؤوا إليه ــي لج ــدول الت ــل ال ــن قب م
ــي  ــوق الت ــاك الحق ــتغال أو انته ــاالت االس ح
يعانــون منهــا يف ســياق القانــون واملعاهدات 
ــف  ــد املضي ــا إذا كان البل ــد م ــة، وتحدي الدولي

ــة.  ــه الدولي ينتهــك التزامات

مــن الجّيــد أن تكــون نقطــة البدايــة معرفُة هل 
ــدات  ــًا ىلع املعاه ــف أص ــد املضي ــع البل وّق
واملواثيــق الدوليــة التــي تحمــي الاجئيــن 

وطالبــي اللجــوء. 

النظام الدولي لحماية الالجئين

يســّمى النظــام القانونــي لحمايــة الاجئيــن 
الحمايــَة الدوليــة لاجئيــن، وهــو مؤّلــف مــن: 

ــي  ــان العامل ــن اإلع ــر م ــع عش ــد الراب • البن
ــب  ــع يف طل ــق الجمي ــان ـ ح ــوق اإلنس لحق
ــع بــه. ســيتم تطويــر مفهــوم  اللجــوء والتمّت

ــام 1951.  ــة ع ــا يف اتفاقي ــوء الحق اللج

بوضــع  الخاصــة   1952 عــام  اتفاقيــة   •
الاجئيــن وبروتوكــول عــام 1961 امللحــق بهــا، 
ــة  ــة اإلقليمي ــوك القانوني ــى الصك ــة إل إضاف
مثــل اتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة 
التــي تنظــم جوانــب محــددة مــن مشــكات 
)اتفاقيــة  أفريقيــا  يف  واللجــوء  الاجئيــن 
الاجئيــن ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة( عــام 
1969 وإعــان قرطاجنــة، هــي حجــر األســاس 

لإلطــار القانونــي لحمايــة الاجئيــن.
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التحضيرات 

التخطيط للقّصة

1ـ  حددوا نوع القصة التي تغّطونها 

ــه لتغطيــة قّصتكــم ىلع األرض،  قبــل التوّج
ــئلة  ــن لألس ــا. يمك ــددوا نوعه ــم أن تح عليك

ــك: ــاعدكم يف ذل ــة أن تس التالي

إلــى  أّدى  إخباريــا  حدثــا  تنقلــون  هــل   •
ــق  ــوم منّس ــًا هج ــر؟ مث ــزوح كبي ــول ن حص
للقــوات الحكوميــة ىلع منطقــة تســيطر 
ــن  ــرار اآلالف م ــى ف ــة أّدى إل ــا املعارض عليه

النــاس عبــر الحــدود إلــى بلــد مجــاور.

ــن  ــا منتشــرًا بي ــون اتجاهــا معّين • هــل تغّط
ــد مــن العائــات  ــًا ميــل املزي الاجئيــن؟ مث
ــل يف  ــم للعم ــال أطفاله ــى إرس ــة إل الاجئ
التــي  املســاعدات  ألن  مــزارع،  أو  مصانــع 
تحصــل عليهــا ال تكفيهــا، أو بســبب ظــروف 

ــيئة.  ــية س معيش

• هــل تحققــون يف التداعيــات واآلثــار التــي 
يســببها تدفــق الاجئيــن ىلع املجتمــع 
املضيــف؟  فمــن القصــص التــي تنــدرج يف 
ــًا التصويــت  ــوع مــن التحقيقــات مث هــذا الن
لصالــح  أوروبيــة  مدينــة  لســكان  الكثيــف 
ــعون  ــن يس ــّرف الذي ــن املتط ــحي اليمي مرش
إلــى منــع املهاجريــن والاجئيــن مــن اإلقامــة 

يف بلدانهــم. 

2 ـ حددوا املواضيع البارزة 
والجهات املعنّية

أ ـ املواضيــع البــارزة: ينطبــق ذلــك بشــكل 
خــاص ىلع تغطيــة النــوع الثانــي أو الثالــث 

ىلع  تركــز  قصــص  مثــل  القصــص،  مــن 
اتجاهــات أو تداعيــات وآثــار. اســألوا أنفســكم: 
ــا  ــون يف تغطيته ــي ترغب ــع الت ــا املواضي م
عــدا عــن الخبــر الرئيســي عــن فــرار اآلالف 
ــم  ــك عليك ــل ذل ــن أج ــزاع؟ م ــة ن ــن منطق م
بالاجئيــن  القضايــا املرتبطــة  أن تحــددوا 
التــي تهتمــون بهــا، وأن تجــروا بحثــا لتعرفــوا 
هــل تؤثــر ىلع الشــرائح التــي تتناولونهــا 
إذا  املثــال:  ســبيل  ىلع  تقاريركــم.  يف 
كانــت تقــود إلــى ارتفــاع معــّدل األمهــات 
ــت  ــر، أو إذا كان ــن أس ــؤوالت ع ــات املس العازب
توصــف  الاجئيــن  مخيمــات  يف  الظــروف 
بالبائســة مــن قبــل مراقبــي حقــوق اإلنســان. 
ــي  ــع الت ــرات املواضي ــة عش ــع ثم يف الواق
بعــض  إليكــم  ولكــن  تغطيتهــا،  يمكنكــم 

االقتراحــات: 

ــن  ــال الالجئي ــذي يط ــر ال ــار بالبش 1. االّتج
ويتقاطــع مــع العمل القســري واالســتعباد 

الجنســي.

2. عمالة األطفال.

3. سياســات التعليــم الخاصــة بأطفــال 
الالجئيــن يف البلــدان املضيفــة.

4. الظروف يف مخيمات الالجئين.

5. التمييــز ضــد الالجئيــن يف املجتمعــات 
العــرق  أســاس  ىلع  بنــاء  املضيفــة 

والديــن والجنــدر وغيرهــا.

ــد  ــن أعي ــن الذي ــف الالجئي ــة تكّي 6. كيفي
منازلهــم  يف  الحيــاة  مــع  توطينهــم 

الجديــدة. 

7. الصحة النفسية.

ب ـ الجهــات املعنّيــة: هــؤالء يمكــن أن 
يكونــوا إمــا مســؤولين معروفيــن، أو أشــخاصا 
مــن املجتمعــات املضيفــة، أو مســؤولين يف 
حفــظ النظــام، أو منظمــات إغاثــة تعمــل 
مــع الاجئيــن، أو خبــراء يف املوضــوع الــذي 
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تعالجونــه: مثــل أخصائييــن أو استشــاريين 
ــال  ــراء يف مج ــية، أو خب ــة النفس يف الصح
العمالــة، أو محامــي حقــوق إنســان. مــن بيــن 
املنظمــات التــي تعمــل يف هــذا الحقــل، 
املفوضيــة العليــا لشــؤون الاجئيــن التابعــة 
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــدة، واللجن ــم املتح لألم
وهيومــن  حــدود«،  بــا  و»أطبــاء  األحمــر، 
رايتــس ووتــش، ومنظمــة العفــو الدوليــة. 
وهــذه املنظمــات غالبــا مــا تكــون مــن بيــن 
عــدد قليــل مــن املنظمــات املوجــودة حتــى 

ــروب.  ــق الح يف مناط

تجربة »الجزيرة«:
حواجز اللغة

بقلــم محمــد جمجــون، مراســل 
اإلنجليزيــة« »الجزيــرة 

قــد تاحظــون غالبــا أن املراســلين ىلع األرض 
يناضلــون للتواصــل مــع الاجئيــن ألنهــم ال 

ــم. ــون لغته يتحدث

إذا كانــت القصــة التــي اخترتموهــا تتطّلــب إجراء 
ــوا  ــن، فاحرص ــع الاجئي ــوارات م ــات أو ح مقاب

ىلع أن يرافقكــم مترجــم فــوري كــفء. 

أثنــاء تغطيــة قصــص عــن مجموعــات مختلفة 
ــا،  ــد م ــدود بل ــر ح ــن عب ــن الفاري ــن الاجئي م
ال تنســوا أّنــه ســيكون هنــاك العديــد مــن 
اللغــات املختلفــة. والطواقــم اإلخباريــة ليــس 
ــة.  ــة الازم ــارات اللغوي ــرورة امله ــا بالض لديه
دائمــا  فكــروا  قصتكــم،  تختــارون  فحيــن 
هــل ســتصطدمون بحواجــز لغويــة، وكيــف 

ســتتواصلون بفعاليــة مــع النــاس. 
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نصيحة خبير:
العمل مع منظمات اإلغاثة

ــل  ــة العم ــأن كيفي ــة بش ــم الخاص ــاذ قراراتك ــم اتخ عليك
قــرارات  فهــي  اإلغاثــة،  منظمــات  مــع  وثيــق  بشــكل 
حاســمة خصوصــا لجهــة تحديــد األفــراد املعنييــن الذيــن 
يجــب إجــراء مقابــات معهــم. ىلع ســبيل املثــال، إذا 
كنتــم تغّطــون اتجاهــا متعّلقــا بعنــف ىلع أســاس الجنــدر 
ــات  ــتطيع املنظم ــا تس ــا م ــن، فغالب ــاط الاجئي يف أوس
ــاعدتهّن  ــي س ــاء اللوات ــد النس ــة ىلع األرض تحدي العامل
بعــد تعّرضهــن لهــذا النــوع مــن اإلســاءة.. ســوف نناقــش 
اآلثــار األخاقيــة لهــذا العنــف ىلع نطــاق أوســع، ولكــْن ال 
تنســوا أن هــذه املنظمــات لديهــا أيضــا أجنداتهــا الخاصــة 
مثــل جمــع التبرعــات لبعــض البرامــج، وقــد تحــاول دفعكم 
باتجــاه يرّكــز ىلع العمــل الــذي تقــوم بــه بــداًل مــن 
ــم  ــك أنت ــا، لذل ــون يومي ــا الاجئ ــي يواجهه ــاءات الت اإلس
ــة ىلع حــدة. ــكل حال ــد مقاربتكــم وفقــا ل بحاجــة لتحدي
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التحضيرات 

التخطيط للقّصة

3 ـ ضعوا خريطة لحاجاتكم 
اللوجستية

يتعّلــق األمــر هنــا بشــكل خــاص بضمــان 
معالجتكــم املســبقة للمخــاوف التــي لديكــم 
كصحفييــن.  وســامتكم  صحتكــم  بشــأن 
وســتعتمد هــذه الحاجــات ىلع املــكان الــذي 
تتوّجهــون إليــه لتغطيــة موضــوع معّيــن، 
لذلــك اطرحــوا ىلع أنفســكم األســئلة التالية 

ــامة: ــألة الس ــر ىلع مس ــزوا أكث ورّك

• هــل لديكــم األذونــات الضروريــة لدخــول 
الدولــة التــي تزورونهــا؟

• هــل تعرفتــم ىلع الطريــق إلــى املخيمــات 
التــي تقصدونهــا؟

ــة  • هــل لديكــم اإلذن مــن الســلطات املحلي
لزيــارة املخيــم وإجــراء مقابــات مــع ســّكانه؟ 
مثــًا مــن أجــل زيــارة مخّيــم الزعتــري يف 
وزارة  مــن  إذن  إلــى  بحاجــة  أنتــم  األردن 

اإلعــام. 

• هل طريق الذهاب والعودة آمنة؟

• هــل ســتمّرون ىلع حواجــز تابعــة للقــوات 
الحكوميــة أو ملليشــيا محليــة؟ 

الضروريــة  الحمايــة  ُعــّدة  لديكــم  هــل   •
وقــوع  حــال  يف  األوليــة  واإلســعافات 

التغطيــة؟ أثنــاء  اشــتباكات 

• هل تواجهون خطر التعرض للخطف؟

قبــل  أخذهــا  يجــب  لقاحــات  مــن  هــل   •
املنطقــة؟ إلــى  التوّجــه 

ىلع  األخيــرة  الفتــرة  يف  تدربتــم  هــل   •
عدائيــة؟ بيئــة  يف  العمــل 

خبرة الجزيرة:
نصائح لوجستية إضافية

بقلــم محمــد البقالــي، مراســل 
الجزيــرة

فّكــروا أيضــا بالنصائــح التاليــة لتعزيز ســامتكم 
وصحتكم: 

ــة  ــة والثقافي ــص الديني ــن الخصائ ــوا ع • ابحث
قصصهــم.  تغّطــون  الذيــن  لاجئيــن 
سيســاعدكم ذلــك يف تقليــص ســوء الفهــم، 
مــع  جيــد  تواصــل  حصــول  ىلع  ويشــجع 

الاجئيــن.

• أثنــاء تغطيــة قصــة داخــل مخيــم لاجئيــن، 
ــرًا  ــم نظ ــتقضون لياليك ــن س ــة أي ــروا بدّق فّك
إلــى أن الفنــادق عــادة مــا تكــون بعيــدة، وإذا 

ــل. ــوزة بالكام ــون محج ــة فتك ــت قريب كان

ــراض  ــا ألم ــا عاجــا طبي ــوا معكــم دائم • احمل
ــداع. ــية والص ــهال والحساس ــل اإلس ــائدة مث س

• تــزّودوا باملابــس املناســبة للطقــس، وال 
تنســوا أّنكــم لــن تعملــوا يف مــكان مريــح 

وســهل.
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يف الواقــع ال توجــد قاعــدة ســهلة أو صعبــة 
ــن  ــئلة، ولك ــذه األس ــة ىلع ه ــة اإلجاب لكيفي
يمكنكــم االعتمــاد بشــكل خــاص ىلع أحــد 

هــذه املصــادر:

ــة  ــون يف املنطق ــون يعمل ــاء صحفي     زم
التجــارب  أصحــاب  مــن  فهــم  نفســها، 
ويمكنهــم أن ينصحوكــم بشــأن توفــر األمــان 
ــى هنــاك. كمــا يمكــن أن  ــكايف للتوجــه إل ال
يوصوكــم بســائقين محلييــن وأداّلء موثوقيــن 

ــم. ــل معه ــم العم ــبق له س
   

ــن  ــون لاجئي ــّدم الع ــة تق ــات إغاث     منظم
وغيرهــم مــن األفــراد يف املوقــع نفســه، 
برفقــة  الزيــارة  إجــراء  أحيانــا  يمكنكــم  إذ 

أشــخاص مــن هــذه املنظمــات. 

تجربة الجزيرة: أمور صغيرة 
حاسمة لسالمتكم 

بقلم شادي رحيمي،
AJ+ منتج أول يف

عنــد وصولكــم إلــى امليــدان لتغطيــة قصــص 
ــل  ــمة مث ــرة حاس ــور صغي ــة أم ــن، ثم الاجئي
للمحمــول،  شــريحة  ىلع  الحصــول  مــكان 
ومعرفــة إن كان زمــاء لكــم أو نشــطاء قــد 
ــار  ــم إحض ــم عليك ــا يحّت ــرقة، مم ــوا للس تعّرض

أقفــال للحقائــب. 

ــذه  ــة يف ه ــروعة ومهم ــئلة مش ــع األس جمي
الحالــة، لذلــك حاولــوا إجــراء أكبــر عــدد ممكــن 
مــع  ســيما  ال  املســبقة،  املقابــات  مــن 
ــن  ــاء صحفيي ــة وأصدق ــر حكومي ــات غي منظم

يعرفــون املوقــع.
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قائمة الشروط:
نصائح إضافية حول سالمتكم

ــى  ــول إل ــل الدخ ــّرك قب ــة التح ــن خّط ــل وم ــر بالكام ــم املخاط ــن تقيي ــدوا م تأّك
املنطقــة الخطــرة، ورّكــزوا بشــكل خــاص ىلع ســالمتكم. 

ال يمكن لصحفي مخطوف إجراء أي تغطية صحفية.

ــة  ــل لخط ــار الكام ــا املس ــون معه ــي تعمل ــات الت ــدى املنظم ــون ل ــوا أن يك احرص
ــارئ.  ــول أي ط ــال حص ــل يف ح ــا التدّخ ــون بإمكانه ــم، وأن يك تحّركك

أرسوا معها خط اتصال عادي كي تعلموها بأماكن تواجدكم. 

ــة  ــل يف بيئ ــي ىلع العم ــج تدريب ــة يف برنام ــل التغطي ــاركوا قب ــوا أن تش احرص
عدائيــة، فالعديــد مــن املنظمــات التــي تدعــم الصحفييــن املســتقّلين مثــل »روري 

ــات. ــذه التدريب ــل ه ــم مث ــّدم له ــت« )Rory Peck Trust( تق ــك تراس بي

ــل يف  ــب ىلع العم ــن التدري ــج م ــأن مزي ــن ش ــة، إذ م ــعافات أولي ــّدة إس ــزّودوا بُع ت
بيئــة عدائيــة ومهــارات يف اإلســعافات األوليــة أن يســاعدكم ىلع حســن التصــّرف 

إذا مــا ســاءت األمــور. 

ــه إذا كان لديكــم أدنــى شــك حــول ســالمتكم فــال تذهبــوا! فلــن  أخيــرًا، واألهــم أّن
ــار  ــاة إلخب ــد الحي ــوا ىلع قي ــم يكون ــلين ل ــن مراس ــات م ــن معلوم ــد م ــتفيد أح يس

ــوا شــهودًا عليهــا.  ــة كان قّص
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4 ـ التحضير النفسي والذهني

ــاس -ال ســيما يف  ــر مــن الن ســتقابلون الكثي
أحــداث كبــرى مثــل أزمــة مســلمي الروهينغــا 
ــة  ــروف صادم ــن ظ ــن م ــار- الفاّري ــن ميانم م
والتعــّرض  منازلهــم  تدميــر  مثــل  نفســيا، 
والتطهيــر  الجنســي  أو  الجســدي  للعنــف 
ــاءات  ــن اإلس ــر م ــى الكثي ــة إل ــي، إضاف العرق

والفظائــع األخــرى.  

ــم  ــر لرحلتك ــاء التحضي ــكم أثن ــوا بأنفس اهتم
أنفســكم  تفصلــوا  أن  حاولــوا  وبعدهــا. 
ــا، وأن  ــك ممكن ــون ذل ــن يك ــل حي ــن العم ع
تحافظــوا ىلع تــوازن صحــي بيــن العمــل 
مرتبطــة  غيــر  هوايــات  مارســوا  والحيــاة. 
كنتــم  إن  الفــراغ.  أوقــات  يف  بالعمــل 
موظفيــن ثابتيــن يف مؤسســة إعاميــة، 
فتحدثــوا إلــى إدارتكــم للحصــول ىلع الدعم. 
اّطلعــوا ىلع تقريــر مراســل »نيويــورك تايمز« 
جيفــري جيتلمــان حــول مقابلتــه الجئــة مــن 
الروهينغــا ُرمــي ابنهــا يف النــار، فهــي روايــة 

قويــة ومفيــدة. 
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نصيحة خبير:
ما الذي يمكن توّقعه؟

ــة  ــل أي مجموع ــون -مث ــا، فالاجئ ــم جانب ــوا توّقعاتك ضع
ــون  ــاء واملهني ــم األطب ــم، فمنه ــن تعليبه ــرى- ال يمك أخ
املدّربــون جّيــدا، ومنهــم األّميــون واملعدمــون. ســتلتقون 
وبأطفــال  نفســيا،  دّمرهــم  عنفــا  شــهدوا  بأشــخاص 
ــم  ــرب. بعضه ــروف الح ــع ظ ــى م ــرعة حت ــون بس يتكّيف
قــد يرغــب يف التحــدث إليكــم، بينمــا يكــره البعــض اآلخــر 
وســائل اإلعــام. احــذروا مــن محاولــة الــزج باألشــخاص 
الذيــن تقابلونهــم يف ســردّيات مقــّررة مســبقا، مثــل 
صــورة الاجــئ املضطهــد واملســلوب اإلرادة.. اتركوهــم 

ــهم.  ــن أنفس ــون ع يتحّدث
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التحضيرات 

كيف َتعرضون قّصتكم  
قصــص  بــأّن  الســائد  الّزعــم  عكــس  ىلع 
معانــاة الاجئيــن لم تعــد تســتهوي املحررين 
املســؤولين، فــإن وســائل اإلعــام الرئيســية 
ال تــزال تغّطــي قصــص الاجئيــن بشــكل 
روتينــي، مــن التطــورات املتزايــدة لحركــة 
ــن  ــة ع ــار الناتج ــرات االنتش ــاء فت ــاس أثن الن
النزاعــات حــول العالــم، مــرورًا باالتجاهــات 
والقصــص البــارزة التــي تتوافــق بشــكل جيــد 
مــع التحديثــات الدوريــة مــن األمــم املتحــدة 
ــات  ــض التغطي ــانية. بع ــات اإلنس أو املنظم
ــر ىلع  ــي تنتش ــة الت ــار العرضي ــون لألخب تك
نطــاق واســع مثــل مأســاة الطفــل إيــان 
الكــردي، باإلضافــة إلــى مــا تكــرر الصحــف 
املشــاعر  يرضــي  ممــا  نشــره  الشــعبية 

للمهاجريــن. املعاديــة 

ــانية  ــات اإلنس ــلون واملنظم ــتكي املراس يش
مــن  »الســأم  يســّمى  مــا  وجــود  مــن 
التعاطــف« بيــن القــّراء الذيــن ســئموا قــراءة 
القصــص املحزنــة. قــد يكــون األمــر صحيحــا 
إلــى حــٍد مــا، ولكنــه ليــس ســببا يدفــع 
وســائل إعاميــة إلــى رفــض قصــص عــن 
ــر  ــام تعتب ــائل اإلع ــم وس ــن، فمعظ الاجئي
أّن لديهــا مســؤولية إزاء خدمــة الصالــح العــام 

بمواصلــة تغطيــة قصــص الاجئيــن. 

18 17

https://www.youtube.com/watch?v=rxDXsOUlxeg
https://www.youtube.com/watch?v=rxDXsOUlxeg


إذًا ملــاذا ُترفــض بعــض قصــص الاجئيــن مــن 
قبــل مســؤولي التحرير؟

غالبــا مــا ترفــض هــذه القصــص ألنهــا ُتعــرض 
بشــكل ضعيــف، وال يكــون ذلــك بالضــرورة 
خطــأ الصحفــي. ويف العــادة، ُترفــض قصــص 
الاجئيــن ألحــد األســباب التاليــة ىلع األقــل: 

        
         التوقيت الخاطئ.

          غياب اإلبداع الكايف أو الفرادة يف 
          القصة.

          القصة ليست جديدة وال تحّرك 
          النقاش حول األزمة بشكل جوهري.
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التحضيرات 

نصائح حول كيفية 
عرض قّصتكم ىلع 

املحّررين

تحقيقــا  املحتــرف  املحــرر  يرفــض  لــن 
ــاه  ــول اّتج ــد ح ــكل جّي ــا بش ــا وموّثق حصري
تحقيقــا  أو  إعامــي،  باهتمــام  يحــظ  لــم 
ــع ترتكــب يف مــكان  يكشــف تفاصيــل فظائ
مــا. ستســاعدكم النصائــح التاليــة يف زيــادة 
فــرص اختيــار قّصتكــم. بعضهــا مثــل اختيــار 
للنشــر، تنطبــق فقــط  املــكان املناســب 
الثابتيــن.  ال  املســتقّلين  الصحفييــن  ىلع 

1. أجروا البحث الالزم:
البحــث مهــم للقصــة بقــدر أهميتــه للمــكان 
الــذي ستنشــر فيــه. احرصــوا ىلع إجــراء بحث 
كاٍف والعمــل ىلع األرض كــي تعرفــوا حينمــا 
تكــون هنــاك قصــة تســتحق التغطيــة. مــن 
املرّجــح أن يعطــي املحــررون املســؤولون 
ــروع  ــوارد ملش ــوا م ــر، ويخصص ــوء األخض الض
ُيتوقــع لــه التفــّوق، بــداًل مــن مشــروع يعتمــد 
ىلع حــدس مراســل. احرصــوا ىلع عــرض 
مناســبة،  إعاميــة  وســيلة  ىلع  قّصتكــم 
ــر حــول  فمثــًا مــن املرّجــح أن يحظــى تقري
ــطينيين يف  ــن الفلس ــق الاجئي ــز بح التميي
ــل وســيلة  ــن قب ــر م ــام أكث ــان ىلع اهتم لبن
ــا الشــرق األوســط،  ــز ىلع قضاي ــة ترّك إعامي

ــار الشــركات. ــداًل مــن وســيلة تغّطــي أخب ب

2. اختاروا التوقيت املناسب:
يفّضــل املحــررون نشــر تحقيقــات وتحليــات 
ــّور  ــة بتط ــة، أي متعلق ــة إخباري ــا أهمي لديه
إخبــاري مــا أو مناســبة خاصة أو ذكــرى. حاولوا 
أن توّقتــوا عــرض قّصتكــم حيــن يترّجــح كثيرًا 

أن يقبلهــا املحــرر، وإال ســتضطرون للمنافســة 
ىلع اهتمامــه وســط تطــورات إخباريــة كبرى 
مــن كل العالــم، بمــا يعنــي أن مصيــر قّصتكــم 
ســيكون الرفــض أو الحصــول ىلع اهتمــام 
أقــل ىلع املوقــع أو ىلع صفحــات الجريــدة 
حتــى  الطابــور  يف  تعلــق  أن  أو  الورقيــة، 

التطــّور الكبيــر التالــي. 

3. التزموا اإليجاز والوضوح:
املحــررون أشــخاص منشــغلون ىلع الــدوام، 
مثاليــا  عرضــا  تحّضــروا  أن  عليكــم  لذلــك 
للقصــة. اشــرحوا املوضــوع بإيجــاز يف رســالة 
إلكترونيــة أو اتصــال هاتفــي، واحرصــوا ىلع 
تضميــن الشــرح إجابــات عــن األســئلة التاليــة: 

• ما موضوع قّصتكم؟

أزمــة  تغطيــة  قّصتكــم  ســتدفع  كيــف   •
ُقدمــا؟ الاجئيــن 

• كيف ستغّطون قّصتكم؟ 

إن لــم يصلكــم أي رد، تابعــوا مــع املحــرر. وإذا 
ــر وال  ــكان آخ ــى م ــا إل ــة، خذوه ــت القّص ُرفض

تجعلــوا األمــر شــخصيا.

4. كونوا مبدعين يف شكل القّصة:
يف عالــم اإلعــام الرقمــي الــذي ينافــس 
إلــى  ىلع نســب املشــاهدة، ســتحتاجون 
املعّمقــة  فالتحقيقــات  قصصكــم.  تنويــع 
أزمــة  لنقــل  الوحيــد  األســلوب  ليســت 
اإلنســان  حقــوق  وانتهــاكات  الاجئيــن 
الناتجــة عنهــا، والوســائط املتعــددة أشــكال 
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ــف قصصــا  إعاميــة لهــا انتشــار واســع، وتكّث
معّقــدة للقــّراء. كمــا أّن الواقــع االفتراضــي 

يمكنــه أن يقــّدم تجربــة مؤثــرة جــدًا. 

5. ابحثوا عن زوايا جديدة ونّوعوا 
مواضيعكم:

ــة  ــة بأزم ــع املتعلق ــض املواضي ــت بع حظي
ــك  ــررة، لذل ــدة ومتك ــة جّي ــن بتغطي الاجئي
مــن املرّجــح أن يرفــض املحــررون مثــل هــذه 
القصــص إال إذا تّمــت تغطيتهــا مــن زاويــة 
إذا كانــت ســتحقق تقّدمــا يف  أو  فريــدة، 

ــوع.  ــول املوض ــاش ح النق

ــة  ــي ســتار« اللبناني كمراســل لصحيفــة »ديل
ــة يف  ــة الجئ ــع عائل ــة م ــت ليل ــًا، قضي مث
خيمتهــم عشــية عاصفــة ثلجيــة إلعطــاء 
تحّملهــم  كيفيــة  عــن  حقيقيــة  فكــرة 
وادي  شــتاء  يف  الصعبــة  الحيــاة  ظــروف 
البقــاع. معظــم الصحفييــن كتبــوا نصوصــا 
توّفــر  وعــدم  العاصفــة  عــن  مختصــرة 
ــا مــا  املــأوى واملابــس الكافيــة، وهــي غالب
ــات  ــات والصعوب ــف التحدي ــق يف توصي تخف
األســر،  هــذه  تواجههــا  التــي  الحقيقيــة 
ال ســيما تلــك التــي تضــّم أطفــااًل صغــارًا. 
ــرة  ــة أخــرى محّركــة للمشــاعر ومثي ثمــة زاوي
ــتخدم  ــي تس ــردّيات الت ــي الس ــام ه لاهتم
صيغــة املتكّلــم وتقــّدم وجهــات نظــر فريــدة 

للقــّراء مــن امليــدان، بــدون أي تأويــات.   
جديــدة  زوايــا  ىلع  للعثــور  بديــل  ثمــة 
ملواضيــع معروفــة، وهــو إيجــاد مواضيــع 
باهتمــام  تحــظ  لــم  مواضيــع  أو  جديــدة 
ــض  ــى بع ــرنا إل ــبق أن أش ــر. س ــي كبي إعام
»التخطيــط  قســم  يف  املواضيــع  هــذه 
الصحــة  قضايــا  بينهــا  ومــن  لقّصتكــم«، 
النفســية أو التحديــات التــي يواجههــا أطفال 
ــا  ــم غالب ــا يجعله ــن، بم ــن الجئي ــدوا ألبوي ول
وثائــق  يحملــون  ال  أو  الجنســية  عديمــي 
صالحــة لضمــان حقوقهــم. وثمــة موضــوع 
ــع  ــها م ــة نفس ــن الجول ــة ع ــو الكتاب ــر ه آخ
الاجئيــن، ومــا تحملهــا مــن مخاطــر مرّوعــة 
غالبــا مــا تشــّكل إضــاءة ىلع فداحــة الظروف 

التــي يأتــي منهــا الاجئــون.
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6. أخبروا قّصة إنسانية ولكن 
ابتعدوا عن »الكليشيهات«

مثلمــا ســأتناول يف صفحــات الحقــة، ُتعتبــر 
ــة  ــي الجماعي ــار املآس ــة إلظه ــام مهم األرق
وإبرازهــا للقــّراء، ولكــن التركيــز عليهــا يضمــن 
ــاس  ــّراء قّصتكــم. فالن ــر الق بســهولة أال يتذك
ــام  ــع أرق ــن ال م ــر اآلخري ــع البش ــون م يتفاعل
تتفــادوا  أن  أيضــا  املهــم  مــن  جامــدة.  
ــات  ــا تغطي ــرق به ــي تغ ــيهات« الت »الكليش
أزمــة الاجئيــن، فغالبــا مــا ترّكــز تغطيــة 
نــزوح الاجئيــن إلــى الغــرب ىلع كونهــم 
ــن،  ــف. ولك ــد التعاط ــل حص ــن أج ــا، م ضحاي
مــع كــون الفاّريــن مــن االضطهــاد ضحايــا 
حقيقييــن، فإّنهــم أيضــا كيانــات ذات إرادة 
حــّرة، ودوركــم أن تشــهدوا ىلع كفاحهــم ال 
أن تضعوهــم يف قوالــب أو تفرضــوا منظاركم 
ــروا أّن أيــا مــن هــذه  الخــاص ملأســاتهم. تذّك
القواعــد لــن تحــّل مكان الّســعي الحثيــث وراء 
الحقيقــة والحبــك املاهــر للقصــة اإلنســانية 
معهــا  يتفاعلــوا  أن  للقــّراء  يمكــن  التــي 
ويفهموهــا ويشــاركوها مــع أوســاطهم ىلع 

اإلنترنــت أو خارجــه. 

خبرة الجزيرة: السياق قد 
يعطيكم زوايا جديدة

بقلم شادي رحيمي،
AJ+ منتج أول يف

يمكنكــم العثــور ىلع زوايــا جديــدة للتغطيــة 
فقــط،  تفاصيلهــا  األزمــة ال يف  يف جــذور 

ــاح.  ــو املفت ــياق ه فالس

ــخاص،  ــات ىلع األش ــر السياس ــروا يف تأثي فّك
والوطنيــة  العامليــة  القــرارات  أثــر  وتابعــوا 
ىلع نطــاق ضيــق، وكيــف تتأثــر حيــاة شــخص 
واحــد بسياســة أوســع ال توحــي أّنهــا قــد 

ــخصيا.  ــرًا ش ــرك أث تت

ــة.  ــور النمطي ــد الص ــق لتبدي ــتعملوا الحقائ اس
ــم  ــر املفاهي ــد أكب ــال، أح ــبيل املث ــى س فعل
الخاطئــة أن الاجئيــن مــن حيــث التعريــف، 
فقــراء. ونحــن نعــرف أن هــذا أبعــد مــا يكــون 
ــن  ــن الاجئي ــث ع ــدى الحدي ــة ل ــن الحقيق ع

الســوريين.

الخاطئــة،  الســائدة  املفاهيــم  ادحضــوا 
ــات  ــّرد موج ــم مج ــن ه ــن الاجئي ــد م فالعدي
ــدان  ــوا يف البل ــن كان ــاس الذي ــن الن ــرة م أخي
التــي هاجــروا إليهــا لعقــود مــن الزمــن، لذلــك 

اعرضــوا الســياق التاريخــي.
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نصيحة خبير:
قاعدة أساسية لتفادي 

»الكليشيهات«

»الكليشــيهات«  لتفــادي  األفضــل  الطريقــة 
ــل يف  ــد تتمث ــانية ق ــة إنس ــار قص ــد إخب عن
تــرك النــاس يخبــرون قصصهــم بأنفســهم. 
تأثيــر  مــدى  ىلع  املفيــدة  األمثلــة  ومــن 
هــو  الشــكل،  بهــذا  املوضــوع  تغطيــة 
ــو  ــر وه ــا الجس ــان »عبرن ــدي بيرمل ــاب وين كت
 We Crossed a Bridge and it( يتداعــى« 
Trembled( الــذي يتألــف مــن قصــص الجئيــن 
ــن  ســوريين يف مراحــل حّساســة مختلفــة م
ــوّي  ــال ق ــة مث ــم. وثم ــة يف باده االنتفاض
آخــر هــو مشــروع »الجزيــرة« الــذي يــؤّرخ ألزمــة 

الاجئيــن بعيونهــم. 
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التحضيرات 

تجربة »الجزيرة«: 
اإلبداع يف زاوية 

معالجة القصة

أنتجــت »الجزيــرة« اإلنجليزيــة العديــد مــن 
املشــاريع التــي تمــزج بيــن أشــكال صحفيــة 
مختلفــة وزوايــا جديــدة لتنــاول القصــص؛ 
جديــدة  معالجــة  عنــه  تنتــج  أن  يمكــن 
للمســألة التــي حظيــت بتغطيــة واســعة. 
ــة التاليــة للحصــول ىلع  اّطلعــوا ىلع األمثل
فكــرة عــن العناصــر التــي تجعــل قصــص 
الاجئيــن قصصــا إنســانية ذات مغــزى ومثيــرة 
لاهتمــام. حاولــوا تحديــد النصيحــة التــي 
ــول  ــح ح ــم »نصائ ــا يف قس ــبق معالجته س
كيفيــة عــرض قصصكــم ىلع املحرريــن«.

ـ تقرير تفاعلي: أزمة الالجئين أبعد 
من أوروبا

 دليــل إلــى أزمــة الاجئيــن يســتخدم الرســوم 
البيانيــة واالختبــارات إلشــراك الجمهــور فعليــا 
وأجوبــة  أســئلة  عــن  فضــًا  األخبــار،  يف 
توضــح الجوانــب املختلفــة لألزمــة بطريقــة 
بســيطة ومفهومــة للقــّراء الذيــن لــم يتابعــوا 

عــددًا كبيــرًا مــن النزاعــات عــن قــرب.

ـ أزمة الالجئين 2016: 12 دولة، 12 
شهرًا 

ــة  ــة العاملي ــر األزم ــاول تأثي ــادة تتن ــذه امل ه
ــام  ــة يف الع ــة مختلف ــن ىلع 12 دول لاجئي
2016، باســتخدام صــور حّيــة ووصفهــا بشــكل 
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ــفة،  ــاة املتكّش ــم املأس ــوح حج ــل بوض ينق
ــا  ــاج آخــر منحــى إبداعي ــن يأخــذ إنت يف حي
شــخص  أول  هــي  ســيدة  مــع  بالحديــث 
يلتقــي بــه الاجئــون حيــن يصلــون إلــى 
تعطــي  إنســانية  قصــة  وهــي  مقدونيــا، 
ملحــة مبدئيــة عــن تحديــات االندمــاج التــي 

ــرب.  ــن الح ــاّرون م ــا الف يواجهه

ـ ىلع خطى الجئ من الروهينغا

قــد يكــون أفضــل مثــال ىلع قــدرة الوســائط 
إخبــار  يف  الجديــدة  والطــرق  املتعــددة 
هــذه  يف  القــّراء  إشــراك  ىلع  القصــص 
املســألة، وهــو مشــروع الواقــع االفتراضــي 
ويعــرض  »الجزيــرة«  نفذتــه  الــذي  القــوي 

رحلــة الجــئ روهينغــي. 

ـ تغطية +AJ ألزمة الالجئين:

+AJ غّطــت قصــص الاجئيــن الفاّريــن مــن 
عبــور  يحاولــون  الذيــن  األوســط  الشــرق 
األوروبيــة. وبالفعــل كانــت  الــدول  حــدود 
هــذه التغطيــة مثــااًل مهمــا ىلع أن األشــكال 
الصحفيــة الجديــدة بالتــوازي مــع أســلوب 
جّيــد يف ســرد القصــص الصحفيــة؛ يمكنهــا 
ــج مــواد صحفيــة عظيمــة. تســتخدم  أن تنت
املنّصــات  متعــددة  مقاربــة  الشــبكة 
وتســتعمل خاّصيــات جديــدة للبــث املباشــر 
ــر  ــلوب غي ــكوب بأس ــبوك وبيريس ىلع فيس
ــل  ــاهدو +AJ التفاع ــتطاع مش ــبوق. واس مس
وبــدء  أســئلة  طــرح  عبــر  الاجئيــن  مــع 

محادثــات. 
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أفضل املمارسات 
أثناء التغطية 

الصحفية 

بادئ ذي بدء: 
التغطية األخالقية

واالســتعداد  التخطيــط  مرحلــة  أنهيتــم 
اللوجســتي، وهــا أنتــم مســتعّدون للمباشــرة 
قبــل  ولكــن  الاجئيــن.  قصــص  بتوثيــق 
ــب  ــات ىلع األرض، يج ــراء املقاب ــدء بإج الب
أن تضعــوا نصــب أعينكــم بعــض القواعــد 

األرض. ىلع  األخاقيــة  للتغطيــة 

إن كنتــم تجــرون مقابــات مــع الجئيــن، فــإّن 
ــن  ــة ع ــص مروع ــم قص ــم لديه ــر منه الكثي
النجــاة والصدمــة، فهــم يف نهايــة املطــاف 
أجبــروا ىلع مغــادرة منازلهــم. لذلــك عليكــم 
ــا  ــق م ــى توثي ــة إل ــن الحاج ــوازن بي ــاء ت إرس
قاســوه بالتفصيــل، مــع االنتبــاه إلــى وضعهــم 
ــاظ  ــى الحف ــة إل ــي والحاج ــي والنفس العقل
ىلع خصوصيتهــم ألســباب أمنيــة. لنفّكــر 

ــائل اآلن:  ــذه املس ــض ه يف بع

• ليس واجبا ىلع الالجئين 
التحّدث إليكم:

يف الواقــع، قــد ال يرغــب العديــد مــن النــاس 
ــة  ــا لتفــادي أي ــى اإلعــام، إّم ــث إل يف الحدي
مــن  عائاتهــم  أو ىلع  تداعيــات عليهــم 
الســلطات املحليــة، أو بســبب صدمــة تعّرضوا 
لهــا مثــل العنــف الجنســي ومــا يرافقــه مــن 
ال  ببســاطة  أّنهــم  أو  اجتماعيــة،  وصمــة 
يشــعرون بــأّن تعاونهــم مــع وســائل اإلعــام 
أّدى إلــى تحّســن يف حياتهــم. لذلــك كونــوا 

بأّنكــم غيــر قادريــن ىلع  واضحيــن جــدًا 
التحّكــم يف ردود الفعــل ىلع تغطيتكــم، 
ىلع  املحافظــة  يف  رغبتهــم  واحترمــوا 
خصوصيتهــم إذا مــا عّبــروا عنهــا. وقّيمــوا 
هــل أنتــم قــادرون ىلع حجــب هوّيتهــم إذا 
طلبــوا ذلــك بســبب خــوف مشــروع. احترمــوا 

ــت.  ــا كان ــم أي رغبته

• تنّبهوا إلى أن الالجئين 
يعيشون مأساة مستمّرة:

معظــم الاجئيــن يعيشــون يف حالــة صدمة 
مــن  الفــرار  ىلع  أجبــروا  فقــد  مســتمّرة، 
ــن  ــا م ــة وضحاه ــن ليل ــوا بي ــم وانتقل منازله
ــى مخيمــات  العيــش بســام يف منازلهــم إل
لجــوء حيــث مســتقبلهم غامــض، والخطــر 
مــا زال حقيقيــا جــدًا.. كونــوا متنّبهيــن إلــى 
عناصــر اإلجهــاد هــذه، ودائمــا عاملــوا النــاس 

ــرام. باحت

• تفادوا جعل الضحايا يعيشون 
الصدمة مجددا:

ــا  ــوا ضحاي ــن كان ــون الذي ــي الاجئ ــد يعان ق
تعذيــب أو اســتغال جنســي أو صدمــة قويــة 
مــن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، لذلــك يجــب 
ــاء طــرح  ــة خاصــة أثن التعامــل معهــم بعناي
يتحّمســون  فبعضهــم  عليهــم.  األســئلة 
يتــم  كــي  بالتفصيــل  قاســوه  مــا  إلخبــار 
ــون  ــد يكون ــر ق ــض اآلخ ــّن البع ــه، ولك توثيق
انتكاســات  يواجهــون  وقــد  تــرددًا  أكثــر 
فــإن  لذلــك  املباشــرة.  األســئلة  نتيجــة 
الصحفييــن الذيــن ال يتمتعــون بخبــرة يف 
إجــراء مقابــات مــع مثــل هــؤالء األشــخاص، 
قــد يســاعدهم أن يكــون ثّمــة مســؤول مــن 
التعامــل  يســاعدهم يف  إغاثيــة  منظمــة 
ــة  ــاء الثق ــة، وبن ــاء املقابل ــة أثن ــع الصدم م

وتوجيــه املحادثــة بشــكل حــذر.  
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خبرة الجزيرة: عدم الكشف 
عن الهوّية بين الحشود

بقلم شادي رحيمي،
AJ+ منتج أول يف

احترمــوا رغبــة النــاس يف عــدم الكشــف عــن 
ــف  ــرا أو الهات ــوا الكامي ــك وّجه ــم، لذل هوّياته
ــورة  ــوا ص ــي ال تلتقط ــود ك ــن الحش ــدًا ع بعي
ــوا  ــخاص وافق ــز ىلع أش ــوا التركي ــة، وأبق عام

ــرا. ــام الكامي ــور أم ىلع الظه

أمران ال بّد منهما أثناء مقابلة مع 
أطفال

عــادة مــا ال تستســيغ وســائل اإلعــام إجــراء 
مقابــات مــع أطفــال، إال أن ذلــك قــد يكــون 
ُأثنــاء تغطيــة قصــة مثــل عمالــة  صعبــا 
ــة  ــم تجــرون مقابل ــإن كنت ــك ف ــال. لذل األطف

ــل: ــع طف م

- احرصــوا أن يكــون لديكــم إذن مســبق مــن 
أهلــه أو األوصيــاء عليــه إذا كان ذلــك ممكنــا.

- احجبــوا هوّيتــه دائمــا عبــر اســتخدام اســم 
ــتخدام  ــه، واس ــش وجه ــه، وتغبي ــتعار ل مس

تعليــق صوتــي فــوق صوتــه. 
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ثمــة جــزء أساســي يف التغطيــة األخاقيــة 
لقصــص الاجئيــن هــو التعاطــف.

ماذا يعني التعاطف؟   
  

ــن  ــروا ع ــن وتعّب ــهودًا حقيقيي ــوا ش أن تكون
ــي  ــاة الت ــّدروا املعان ــن وتق ــوت املحرومي ص

مــّروا بهــا.

أو  أرقامــا  ليســوا  الاجئيــن  أّن  تفهمــوا  أن 
مجــّرد قصــة تنتهــي بالنســبة إليكــم بانتهــاء 
مهّمتكــم، وأن تهتمــوا بمصيــر البشــر اآلخرين.

أن تقــّدروا الحظــوة التــي ُمنحتــم إياهــا بــأن 
ــاكات  ــون االنته ــن يغّط ــن م ــن بي ــوا م تكون
تحاســبوا  وأن  الضعفــاء،  بحــق  املرتكبــة 
األقويــاء بــداًل مــن أن تكونــوا موضــوع تقاريــر 

ــن.  ــن آخري لصحفيي

التعاطف ال يعني:

نقــل القصــص التــي أخبركــم بهــا النــاس 
تمحيــص. دون  مــن  األرض  ىلع 

ــح  ــة لصال ــة يف التغطي ــن الّصرام ــازل ع التن
مــن  تجعــل  مأســاوية  لروايــة  الترويــج 
ــب دور  ــّراء، أو لع ــة للق ــرة وجاذب ــة مثي القّص
ــن  ــة ع ــطين نياب ــات أو الناش ــاب الحم أصح

املضطهديــن. 

إعطــاء أمــل كاذب للنــاس الذيــن يطلبــون 
ــًا بالحصــول ىلع  ــار قصصهــم أم منكــم إخب
ــوز  ــة أو الف ــاعدات الغذائي ــن املس ــد م املزي
رئيســيان  )األمــران ســببان  إقامــة  بعــرض 
إلــى  التحــّدث  أحيانــا  الاجئيــن  لرفــض 

املراســلين(.

التعاطف قيمة 
جوهرية
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نصيحة خبير: 

1- متى وكيف تستخدمون األرقام؟

إخبــار  ويتطّلــب  أرقامــا.  ليســوا  الاجئــون 
ــة  ــائل اإلعامي ــرة الوس ــط وف ــم وس قصصه
تســتمر  التــي  اإلخباريــة  الــدورة  وخــال 
للممارســة  التقليديــة  األدوات  ســاعة،   24
والحيــاد  والدّقــة  الصرامــة  أي  الصحفيــة، 
والنزاهــة، ولكّنــه يتطّلــب أيضــا التعاطــف 
والقــدرة ىلع التواصــل مــع أشــخاص خاضــوا 
تجــارب مختلفــة بشــكل كبيــر عــن تجاربكــم. 

إًذا متى وكيف ُينصح باستخدام األرقام؟

صحيــح أّن األرقــام واإلحصــاءات املســتخرجة 
مــن أزمــة الاجئيــن العامليــة مثيــرة، ولكّنهــا 
ــض  ــوا يف بع ــد أن تصف ــن املفي ــّردة. م مج
الحــاالت أّن النــزوح الواســع للنــاس اليــوم هــو 
ــة، أو أّن  ــة الثاني ــرب العاملي ــذ الح ــر من األكب
واحــدًا مــن بيــن خمســة أشــخاص تقابلهــم 
يف لبنــان هــو الجــئ ســوري. ولكــن اختــزال 
فداحــة أزمــة كهــذه يف مجــّرد أرقــام يســدي 
ــص  ــل قص ــه يجع ــّراء، ألّن ــيئة للق ــة س خدم
معانــاة األفــراد قصصــا تجريديــة، فاألرقــام 

ليســت هــي القصــة.

2- التمتع بذهن صّحي سيحّسن مستوى 
تعاطفكم

ــه  ــا يطرح ــة موضوع ــة الذهني ــت الّصح ليس
ــر بهــم،  ــق األم ــن يتعل ــرا حي ــون كثي الصحفي
ــون ىلع  ــا ال تكون ــم عندم ــن امله ــن م ولك
األرض، أن تنخرطــوا يف هوايــات وأنشــطة 
ــل  ــن أج ــم م ــا بعملك ــة له ــة ال عاق متنوع
وشــحذ  الذهنيــة،  الحفــاظ ىلع صحتكــم 
قّوتكــم وتعاطفكــم لتغطيــة مآســي اآلخرين. 
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أفضل املمارسات 
أثناء التغطية 

الصحفية 

توثيق انتهاكات 
حقوق اإلنسان

عــن  الاجئيــن  قصــص  تغطيــة  تختلــف 
تغطيــة قضايــا أخــرى. صحيــح أّن الّصدمــة 
واملعانــاة تعّقــدان تغطيــة قضايــا الاجئيــن 
العاجلــة  األخبــار  تغطيــة  عكــس  ىلع 
أّن  علمــا  ـ  التقليديــة  والتقاريــر  اليوميــة 
ــا ـ  ــا أيض ــق عليه ــة تنطب ــة األخاقي التغطي
إال أّن مردودهــا كبيــر ىلع املســتوى الذاتــي.

 
ــن هــي يف األســاس  ــار قصــص الاجئي فإخب
وســط  البشــر  هــؤالء  قــدرة  اإلضــاءة ىلع 
الصدمــة واملعانــاة ىلع االســتمرار بحياتهــم 
ــهودًا ىلع  ــوا ش ــم أن تكون ــة. فعليك اليومي
محــن أفــراد نجــوا أكثــر مــن مــرة مــن حــوادث 
مــا ذهــب بهــم إلــى أقصــى درجــات التحّمــل 
ســتكون  مــا  وغالبــا  اإلنســانية.  والتجربــة 
كمراســلين  ستســمعونها  التــي  القصــص 
تقــّدم  مؤثــرة  الاجئيــن،  قضايــا  يغّطــون 
اإلنســانية.  التجربــة  عــن  عميقــة  دروســا 
عليكــم اســتيعاب هــذه القصــص والتعّلــم 
منهــا واإلدراك بأنكــم محظوظــون لوصولكــم 

ــة.  ــة الحميم ــن الثق ــة م ــذه الدرج ــى ه إل

نظــرًا إلــى أوضاعهــم الهّشــة غالبــا، يتعــّرض 
الاجئــون النتهــاكات حقــوق اإلنســان. لذلــك 
فــإّن ســؤالكم عــن هــذه االنتهــاكات وتوثيقها 
التــي  القصــة  نــوع  عــن  النظــر  بغــض 
اخترتموهــا، ســيبني ســردًا يتيــح الوصــول 
ــاكات.  ــن االنته ــؤولين ع ــبة املس ــى محاس إل
عليكــم أن تنتبهــوا إلــى القواعــد التقليديــة 
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ــي  ــان، الت ــوق اإلنس ــاكات حق ــة انته لتغطي
ــر:  ــال ال الحص ــبيل املث ــن ىلع س تتضّم

أ . تفصيــل االنتهــاكات املزعومــة بأكبــر دقــة 
ممكنــة. 

ب . فهــم كيــف َتنتهــك هــذه املمارســات 
الدولــي. القانــون 

ت . تنســيق الروايــات مــن خــال مقابلــة أكبــر 
عّينــة ممكنــة.

ث . طــرح أســئلة تحقيقيــة والتثبــت مــن 
املزاعــم مــن مصــادر أخــرى للمعلومــات. 

ج . اســتثمار الوقــت والطاقــة يف البحــث عــن 
ــول  ــة ح ــة املطلوب ــع باملعرف ــادر تتمّت مص
يمكــن  مناطــق  يف  امليدانيــة  األنشــطة 
دخولهــا حيــث ترتكــب انتهــاكات لحقــوق 

ــان. اإلنس

 

نصيحة خبير:
دورك الصحفي ال يعني أن 

تكون ناشطا

ــب  ــب يتطّل ــع غري ــكم يف وض ــدون أنفس ــد تج ق
مــع  معّينــة  مســألة  يف  تتدّخلــوا  أن  منكــم 
مســؤولي إغاثــة، أو أن يرجوكــم الجــئ لتضيئــوا 
الاجئيــن  أحيانــا يســألكم بعــض  ىلع حالتــه. 
هــل التحــدث إليكــم ســيضمن لهــم الحصــول ىلع 
مســاعدة إضافيــة، أو ربمــا التوصيــة بهــم للحصــول 
ــل  ــن بالكام ــوا واضحي ــب أن تكون ــة. يج ىلع إقام
لتصغــوا  هنــاك  فأنتــم  دوركــم،  حــدود  حيــال 
ــهودًا ىلع  ــوا ش ــم وتكون ــدث إليك ــن يتح ــى م إل
مأســاتهم، وأن توصلــوا صــورة دقيقــة وصادقــة 
بأّنكــم  بالكامــل  أيضــا  واضحيــن  كونــوا  للقــّراء. 
ــون أن  ــم ال تضمن ــط، وبأّنك ــم فق ــون بعملك تقوم
ــد  ــع إذا كان أح ــم. بالّطب ــم وضعه ــر تغطيتك تغّي
مــا يواجــه وضعــا يهــدد حياتــه، عليكــم أن تقومــوا 

بواجبكــم كإنســان وتحاولــوا مســاعدته. 
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بعد انتهاء 
التغطية

                   
كصحفييــن، مــن الّنــادر أن تنتهــي عاقتكــم 
بقّصــة صحفيــة مــع نشــرها، ال ســّيما إذا 
كانــت تتعلــق باجئيــن ومهاجريــن. والســبب 
تقابلونهــم  الذيــن  األشــخاص  ملحمــة  أن 
كان  توثيقــه  اســتطعتم  ومــا  ستســتمر، 
ــك الكفــاح، ســواء  ــر مــن ذل مجــّرد جــزء صغي
رســوا  أو  حــرب  منطقــة  مــن  للّتــو  فــّروا 
ــيطلبون  ــث س ــة حي ــواحل آمن ــّو ىلع س للت
اللجــوء أو يحاولــون االندمــاج يف مجتمــع 
ــون  ــد ترغب ــًا ق ــم. فمث ــب عنه ــي غري أجنب
يف القيــام بمشــاريع جديــدة أو محاســبة 
الحكومــات ىلع فشــلها يف حمايــة طالبــي 
اللجــوء وإعانتهــم، لذلــك ففــي هــذه الحــاالت 
ستســتفيدون مــن شــبكة املعــارف التــي 

األرض.  ىلع  بنيتموهــا 

1. فّكروا دائما يف متابعة قّصتكم:

قــد يتوّقــع منكــم املحــررون املســؤولون أن 
تعــودوا إلــى قصصكــم يف أوقــات الحقــة 
ــن تتحــّول مــن نضــال جماعــي لعشــرات  حي
اآلالف مــن النــاس الفاّريــن مــن النــزاع والفقــر 
ــّن  ــم. ولك ــع حرّيته ــم م ــة تأقلمه ــى كيفي إل
ىلع  للبقــاء  يدفعكــم  أهــم  ســببا  ثمــة 
ــم  ــم حياته ــن وثقت ــاس الذي ــع الن ــل م تواص
ونضالهــم كجــزء مــن عملكــم، فهــؤالء فتحــوا 
قلوبهــم لكــم يف أكثــر اللحظــات ضعفــا يف 
ــا ىلع  ــّرون حفاظ ــوا يف ــن كان ــم حي حياته
أنفســهم وأطفالهــم. فــإن كنتــم تغّطــون 
قصصهــم كبشــر ال كأرقــام، فعليكــم عندها أال 
تعاملوهــم كاحتمــاالت مشــاريع تســتغلونها 

حيــن تــوكل إليكــم مهمــة مســتقّلة. تعاملــوا 
كبشــر  ُتعاَملــوا:  أن  تحّبــون  كمــا  معهــم 
اســألوا  واهتماماتهــم.  مشــاكلهم  لديهــم 
ــم.  ــم وأوضاعه ــن عائاته ــم وع ــن صّحته ع
ومــن يــدري ربمــا تقعــون ىلع أفــكار لقصــص 
ــم. ــم معه ــم وتواصلك ــاء تفاعلك ــدة أثن جدي

2. اضمنوا الترويج لقّصتكم:

يجــب أال يكــون ذلــك تمرينــا ذاتيــا، فــإن 
بهــا  تهتّمــون  مســألة  تغّطــون  كنتــم 
أكبــر  يقرأهــا  أن  يف  فســترغبون  بعمــق، 
يتفاعلــوا  وأن  النــاس  مــن  ممكــن  عــدد 
مــع األزمــة التــي تكتبــون عنهــا. شــاركوا 
قّصتكــم ىلع شــبكات التواصــل االجتماعــي 
ــا.  ــاركتها أيض ــم ىلع مش ــّجعوا أصدقاءك وش
ــم  ــيطلب منك ــدة، فس ــم رائ ــت قّصتك إذا كان
التحــدث يف برامــج إذاعيــة وتلفزيونيــة عــن 

املشــروع. افعلــوا ذلــك مــن دون تــردد. 

3. احرصوا ىلع تخصيص وقت 
لالهتمام بأنفسكم:

تغطيــة نــزاع مــا أو قصــص أشــخاص يفــّرون 
نتيجــة  نفســية  لصدمــة  وتعّرضــوا  منــه 
ــى  ــا حت ــك، عمــل مرهــق جســديا وذهني لذل
واجههــا  التــي  بالصدمــة  يقــاَرن  لــم  لــو 
ــام  ــوا ىلع القي ــم. احرص ــون عنه ــن تكتب م
بــكل مــا يمكــن لكــي تخففــوا الضغــط عــن 
أنفســكم وتســترخوا، ســواء عبــر التمريــن 
الجســدي أو الروحــي أو الســفر أو املشــي 
ــا،  ــًا أناني ــذا عم ــس ه ــة. لي ــافات طويل ملس
ــون«  ــن »يتحمس ــن الصحفيي ــة م ــة أقّلي فثم
ــة  ــا معايش ــن تثيرهم ــة اللتي ــب والكآب بالغض
ــن  ــادي. ولك ــان ع ــس أي إنس ــم يف نف الظل
ــت  ــذ وق ــم أخ ــن امله ــا، م ــبة لبقّيتن بالنس
مقتطــع لكــي نتمّكــن مــن العــودة بحماســة 

ــا.   ــن أيدين ــي بي ــة الت ــى املهم ــة إل وطاق
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خاتمة

نأمــل أّنكــم بعــد قــراءة كل مــا ســبق، تزّودتــم 
الذهنيــة  األدوات  عــن  واضحــة  بصــورة 
واللوجســتية الازمــة لتغطيــة أزمــة الاجئين 
يعتمــد  أّن كل شــيء  غيــر  جّيــد.  بشــكل 
ىلع املوقــف الــذي تتخذونــه أثنــاء معالجــة 
ــال  ــن النض ــام م ــعرتم باإلله ــإن ش ــة، ف القّص
الذي شــهدتم عليــه وفهمتم مغــزى امللحمة 
معكــم  النــاس  يشــاركها  التــي  والقصــص 
أثنــاء كفاحهــم إلعــادة بنــاء حياتهــم، وإذا 
تعاطفتــم معهــم وعاملتموهــم بإنســانية 
وحافظتــم ىلع كرامتهــم، فســتنجحون. أمــا 
إذا قاربتــم القصــة كتكليــف آخــر ممــل ومكــرر 

ــلون.  ــم، فستفش ــن محرريك م

تتطّلــب تغطيــة قصــص الاجئيــن جهــدًا 
عاطفيــا وجســديا، ولكــّن مردودهــا كبيــر، 
خصوصــا إذا اخترتــم هــذه املهنــة لتســلطوا 
الضــوء ىلع الظلــم وىلع األوجــه املختلفــة 
يف التجربــة اإلنســانية. ســتواجهون لحظــات 
تفقــدون فيهــا اإليمــان بخيــر اإلنســانية، 
ولحظــات أخــرى تشــعرون فيهــا باإللهــام مــن 
كرمهــا. ولكــن إذا خّططتــم جيــدًا وأقمتــم 
صــات إنســانية حقيقيــة وعملتــم بجــّد 
يف  حاســما  صوتكــم  فســيكون  وعنايــة، 
ــات  النقــاش حــول واحــدة مــن أصعــب تحّدي

ــن.  ــا الراه زمنن
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