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مقدمة
قــ ّزم النــزوح الجماعــي العاملــي بســبب
الحــرب والنــزاع واملجاعــة والصعوبــات
االقتصاديــة كل ظاهــرة مماثلــة منــذ الحــرب
العامليــة الثانيــة .فنصــف ســكان ســوريا -أي
نحــو  11,4مليــون شــخص -نزحــوا ،معظمهــم
داخليــا ،ولكـ ّ
ـن املالييــن فـ ّروا بحثــا عــن مــاذ
يف أوروبــا ودول الجــوار يف الشــرق األوســط.
يف شــمال أفريقيــا وجــزر جنــوب شــرق آســيا،
يواجــه املهاجــرون االقتصاديــون انتهــاكات
جمــة لحقــوق اإلنســان يف معســكرات
ّ
االعتقــال ،ملجــ ّرد رغبتهــم يف الفــرار مــن
بالدهــم ســعيًا وراء بنــاء حيــاة جديــدة مــع
عائالتهــم يف أماكــن أخــرى .كمــا أن مئــات
اآلالف مــن النــاس نزحــوا مــن بلدانهــم بعــد
نجاتهــم مــن الحــروب األهليــة واالجتياحــات
األجنبيــة واالضطهــاد السياســي؛ إلــى أوروبــا
والواليــات املتحــدة حيــث أعيــد توطينهــم.
ورافــق وصولهــم إلــى هــذه املناطــق بــروز
تحديــات جديــدة ،مثــل ازديــاد ممارســات
ّ
مناهضــة املهاجريــن ،وصعــود سياســيي
اليميــن املتطــ ّرف ،فضــا عــن الصــراع
الثقــايف والتغييــر الديمغــرايف.
ّ
املتوقــع أن تتضاعــف الصعوبــات
ومــن
الناجمــة عــن اســتمرار حالــة انعدام االســتقرار
والقمــع يف العديــد مــن املناطــق ،وتنامــي
حالــة عــدم املســاواة ىلع مســتوى العالــم،
وحتــى الكــوارث البيئيــة التــي قــد تزيــد
عــدد املهاجريــن الذيــن
يف املســتقبل
َ
ســيتع ّرض نمــط حياتهــم للخطــر.
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معمقــة
تتط ّلــب كل هــذه العناصــر تغطيــة ّ
ودقيقــة ومتعاطفــة ومبدعــة مــن قبــل
الصحفييــن يف املنطقــة وخارجهــا ،أثنــاء
ســعيهم لتســليط الضــوء ىلع الظــروف
االقتصاديــة والسياســية التــي دفعــت وال
تــزال تدفــع املدنييــن للبحــث عــن مــاذ يف
أماكــن أخــرى .كمــا تتطلــب دحــض الروايــات
الكاذبــة التــي تغـ ّ
ـذي مشــاعر كراهيــة األجانب
التــي جــاءت ردًا ىلع أزمــة الالجئيــن ،ونقــل
قصــة مأســاة إنســانية تتوالــى فصــوالً.

األرض وتوثيــق االنتهــاكات اإلنســانية ،وصــوال
إلــى كيفيــة عــرض قصــص الالجئيــن ىلع
وأهميــة تغطيــة
املحرريــن املســؤولين
ّ
ـيتضمن النقــاش
قصــص إعــادة التوطيــن .وسـ
ّ
الحاجــة إلــى اعتمــاد مقاربــة أكثــر إبداعــا
يف تغطيــة قصــص الالجئيــن للحفــاظ
ىلع اهتمــام الجمهــور ،وإدمــاج وســائط
والســرد بلغــة املتك ّلــم ،وغيرهــا
متعــددة ّ
مــن األســاليب.
تعتبــر تغطيــة قضايــا الالجئيــن واملهاجريــن
عم ـ ً
ا مرهقــا عاطفيــا ،ولكـ ّ
ـن مــردوده هائــل
ىلع الصحفييــن الشــغوفين بتســليط
الضــوء ىلع محنــة النــاس الرازحيــن تحــت
وطــأة الحــروب والفقــر والنزاعــات األهليــة،
الذيــن يأملــون تأريــخ هــذا العالــم املتغ ّيــر.
وبواســطة األدوات املناســبة والتحضيــر
فعــاالً
الج ّيــد ،يمكنكــم أن ّ
توجهــوا تذكيــرًا ّ
جــدًا وقويــا للبشــرية ،وأن تلعبــوا دورًا فعــاالً
يف محاســبة النافذيــن ونشــر العدالــة
واملســاواة ىلع مســتوى العالــم.

تتضمــن مجموعــة املهــارات التــي يجــب
ّ
ّ
يغطــون
يطورهــا الصحفيــون الذيــن
أن
ّ
قصــص الالجئيــن ،القــدرة ىلع تنــاول
أزمــة الالجئيــن واملهاجريــن مــن الداخــل
بشــكل يخاطــب جمهــورًا عامليــا يعانــي
ممــا يســمى «الســأم مــن التعاطــف» ،أي
ّ
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.
سيســعى هــذا الدليــل إلــى التعريــف
بــاألدوات الضروريــة واملهــارات املطلوبــة
لتغطيــة قصــص الالجئيــن بطريقــة مهنيــة
وإنســانية :بــدءًا مــن فهــم الفروقــات اللغويــة
لوصــف مــن يطلبــون مــاذًا بعيــدًا عــن
بلدانهــم ،مــرورًا بكيفيــة التخطيــط للقصــة
والتحضيــر لزاويــة املوضــوع واالســتعدادات
اللوجســتية ،وكيفيــة التص ـ ّرف أخالقيــا ىلع
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قبــل العمــل ىلع تغطيــة أزمــة الالجئيــن ،يجــب فهــم
فــوارق لغويــة مهمــة جــدًا للقصــة ،وهــي التــي تم ّيــز بيــن
الالجــئ والنــازح داخليــا وطالــب اللجــوء واملهاجــر االقتصــادي
وعديــم الجنســية ،وفقــا لألمــم املتحــدة.

3

املهاجر االقتصادي

الالجئون
هــم «أشــخاص يعيشــون خــارج بلدهــم
األصلــي بســبب الخــوف مــن التعــرض
لالضطهــاد أو الصــراع أو العنــف ،أو ظــروف
أخــرى مخلــة باألمــن العــام بشــكل خطيــر،
ً
نتيجــة لذلــك -إلــى الحمايــةويحتاجــون
1
الدوليــة».

هــو شــخص غــادر بلــده طواعيــة ألســباب
بينهــا التمــاس فــرص اقتصاديــة أو معاييــر
حيــاة أفضــل .فالضائقــة املعيشــية يمكــن
أن تجبــر النــاس ىلع الهجــرة ألســباب
اقتصاديــة .إال أنــه بغــض النظــر عــن األســباب،
مــن املهــم التمييــز بيــن املهاجريــن
االقتصادييــن والالجئيــن ،ألن الفئــة األولــى ال
4
تحصــل ىلع الحمايــة الدوليــة.

املشردون داخليًا
عديم الجنسية
ُ

هــم «األشــخاص أو جماعــات األشــخاص الذين
أُكرهــوا ىلع الهــرب أو ىلع تــرك منازلهــم
أو أماكــن إقامتهــم املعتــادة أو اضطــروا
إلــى ذلــك ،وال ســيما نتيجــة -أو ســعيًا
لتفــادي آثــار -نــزاع مســ ّلح ،أو حــاالت عنــف
عــام األثــر ،أو انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،أو
كــوارث طبيعيــة أو كــوارث مــن فعــل البشــر،
ولــم يعبــروا الحــدود الدوليــة املعتــرف بهــا
2
للدولــة».

هــو «أي شــخص ال تعتبــره أي دولــة مواطنــا
بمقتضــى تشــريعها» .ومعظــم األشــخاص
العديمــي الجنســية يف ســياق األزمــة
الســورية بشــكل خــاص هــم أطفــال ولــدوا
لالجئيــن فــروا مــن بلدهــم وليســوا قادريــن
5
ىلع تســجيل مواليدهــم الجــدد.

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
ـدم طلبــا رســميًا للحصــول
اللجــوء هــو مــن قـ ّ
ىلع صفــة الجــئ يف بلــد أجنبــي .وجميــع
الالجئيــن هــم طالبــو لجــوء ،ولكــن لــن
يحصلــوا كلهــم بالضــرورة ىلع صفــة الجئيــن
3
وىلع حمايــة مــن القانــون الدولــي.
1

2

تمت معاينة الرابط يوم  25فبراير/شباط 2018
ّ
املفوض األىلع لألمم املتحدة لشؤون الالجئين« :الالجئون» و»املهاجرون» ..أسئلة شائعةّ .
https://bit.ly/2HoIG5p
تمت معاينة الرابط يوم  25فبراير/شباط 2018
ّ
املفوض األىلع لألمم املتحدة لشؤون الالجئين :مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخليّ .
https://bit.ly/2GkGzz2

3

تمت معاينة الرابط يوم  25فبراير/شباط https://bit.ly/2IU4aEz 2018
ّ
املفوض األىلع لألمم املتحدة لشؤون الالجئين :طالبو اللجوءّ .

4

املفوض األىلع لألمم املتحدة لشؤون الالجئين« :الالجئون» و»املهاجرون» ..أسئلة شائعة.
ّ

5

األمم املتحدة :اتفاقية بشأن عديمي الجنسيةhttps://bit.ly/2IXEtmm .
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التــي يواجههــا هــؤالء وظــروف عــدم
املســاواة االقتصاديــة التــي أجبرتهــم ىلع
الفــرار .ولكـ ّ
ـم الفــرق سيســاعدكم ىلع
ـن فهـ َ
التنبــه حيــن يتــم ترويــج روايــات كاذبــة،
ردات الفعــل
وســيوضح لكــم الفــوارق يف ّ
املحليــة إزاء تدفــق الفاريــن مــن بالدهــم،
مقابــل واجبــات الــدول واملجتمــع الدولــي
تجــاه هــؤالء األفــراد .دائمــا اســألوا أنفســكم:
َمــن املســتفيد مــن بنــاء هــذه الروايــات
الكاذبــة ونشــرها؟

مسائل لغوية
مــن املهــم أن تكونــوا ىلع ب ّينــة مــن هــذه
الفروقــات يف املفاهيــم لســببين اثنيــن
ىلع األقــل:

1ـ رصد الروايات الخاطئة
التمييــز بيــن هــذه الفئــات مهــم بســبب
الخطــاب املحيــط بأزمــة الالجئيــن يف
مناطــق اســتقبلت اآلالف منهــم ىلع
مــدار الســنوات القليلــة املاضيــة .فبعــض
الحــد مــن ّ
تدفــق
الحجــج التــي تدعــو إلــى
ّ
الالجئيــن تعتمــد ىلع االفتــراض بـ ّ
ـأن عــددًا
كبيــرًا مــن الباحثيــن عــن حيــاة جديــدة
يف الخــارج ليســوا يف الواقــع الجئيــن ،بــل
هــم مهاجــرون اقتصاديــون ال يفــ ّرون مــن
االضطهــاد ،وســيخطفون الوظائــف مــن
النــاس يف البلــدان التــي اســتقبلتهم.

املخولين بالحصول ىلع
 .2اعرفوا
ّ
حماية دولية
مــن املهــم أن تفهمــوا هــذه التعريفــات ألن
وضــع الفــرد الفــار مــن بلــده يحــدد مــا إذا
مخــوال بالحصــول ىلع حمايــة دوليــة.
كان
ّ
يتضمــن ذلــك
ـا،
ـ
خصوص
ـن
ـ
الالجئي
ـة
ـ
حال
ويف
ّ
مســؤولية االعتــراف بهــم وضمــان أال ُيج َبــروا
ىلع العــودة إلــى املــكان الــذي عانــوا فيــه
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
يف االندمــاج يف البلــدان املضيفــة.

ـول القضيــة
هــذه مســألة إشــكالية ألنهــا تحـ ّ
مــن تأميــن املــاذ للضعفــاء الهاربيــن مــن
املــوت والدمــار إلــى قضيــة فــرص اقتصاديــة،
ّ
تغــذي مشــاعر الكراهيــة
ومــن شــأنها أن
لألجانــب .هــذا يف ظــل تزايــد عدائيــة الناس
تجــاه اآلخريــن الذيــن ُيعت َبــرون متســ ّلقين
يســعون لكســب الفوائــد مــن العيــش يف
مجتمــع غنــي ،يف تعــارض مــع موقــف آخــر
متعاطــف مــع مأســاة املظلوميــن.

كصحفييــن ّ
يغطــون هــذه القضايــا ،عليكــم
أن تفهمــوا هــذه الفروقــات بطريقــة مج ـ ّردة
وموضوعيــة ،ونقــل االتجاهــات يف نــزوح
النــاس حــول العالــم بموضوعيــة أيضــا.

نظرة شاملة سريعة :من هم
املحم ّيون بالقانون الدولي؟

حج ً
ْ
ــة
ولكــن ال ُيقصــد مــن ذلــك أن يكــون ّ
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
بيعــوا
يف ظــروف مريعــة ،حتــى أ ّنهــم ُ
كعبيــد .فمــن الضــروري تغطيــة االنتهــاكات

بينمــا يحظى الالجئــون وطالبو اللجــوء بحماية
القانــون الدولــي ،يظــل النازحــون داخليــا
واملهاجــرون االقتصاديــون غيــر مشــمولين
بهــذه الحمايــة .ستســاعدكم معرفــة ذلــك يف
تأطيــر إدراككــم لكيفيــة معاملــة هــؤالء األفــراد
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مــن قبــل الــدول التــي لجــؤوا إليهــا ،وفهــم
حــاالت االســتغالل أو انتهــاك الحقــوق التــي
يعانــون منهــا يف ســياق القانــون واملعاهدات
الدوليــة ،وتحديــد مــا إذا كان البلــد املضيــف
ينتهــك التزاماتــه الدوليــة.

جدلية املصطلح
منتصر مرعي

ُ
معرفة هل
مــن الج ّيــد أن تكــون نقطــة البدايــة
وقــع البلــد املضيــف أصــ ً
ّ
ا ىلع املعاهــدات
واملواثيــق الدوليــة التــي تحمــي الالجئيــن
وطالبــي اللجــوء.

توقفــت قناتــا الجزيــرة العربيــة واإلنجليزيــة
كثيــرا عنــد حــدود املصطلحــات التــي ُتطلــق
ىلع الذيــن خرجــوا مــن بلدانهــم تحــت
أي ظــرف كان .يف بدايــة األمــر اســتخدم
املحــررون أحيانــا مصطلــح «املهاجــرون»
مــع موجــة اللجــوء الكبــرى عبــر تركيــا إلــى
عدلــت الجزيــرة املصطلــح بنــاء
أوروبــا ،ثــم ّ
ىلع نقــاش تحريــري تط ّلــب اســتخدام
الوصــف الــذي يع ّبــر عــن الســياق .فهــؤالء
الذيــن خرجــوا مــن ســوريا ىلع وجــه التحديــد
أرغمــوا ىلع تــرك ديارهــم تحــت وطــأة الحــرب.
كان الــرأي بــأن إطــاق وصــف املهاجريــن
يجردهــم مــن حقوقهــم حســب املواثيــق
الدوليــة ،وينــزع أوضاعهــم مــن الســياق األكبــر
وهــو األزمــة اإلنســانية ،وهــذا يقودنــا أيضــا
إلــى املهاجريــن الذيــن يعبــرون إلــى دول
أخــرى ليــس بســبب الحــرب وإنمــا بســبب
الحاجــة والفقــر .قــررت الجزيــرة التوقــف عــن
اســتخدام عبــارة «مهاجــرون غيــر شــرعيين»،
واســتخدمت عوضــا عنهــا «مهاجــرون غيــر
عمــن لــه أهليــة
نظامييــن» .ومــع التســاؤل ّ
القــرار لتحديــد شــرعية وضــع هــذا املهاجــر
مــن عدمهــا ،يحــذر مســؤولو التحريــر مــن
الوقــوع يف فــخ املصطلحــات التــي تعممهــا
وكاالت األنبــاء أو الــدول املتضــررة مــن موجــات
النــزوح ،وتســعى إلضفــاء صفــة غيــر شــرعية
ىلع وجودهــم.

النظام الدولي لحماية الالجئين
ـمى النظــام القانونــي لحمايــة الالجئيــن
يسـ ّ
الحمايـ َ
ـة الدوليــة لالجئيــن ،وهــو مؤلّــف مــن:
• البنــد الرابــع عشــر مــن اإلعــان العاملــي
لحقــوق اإلنســان ـ حــق الجميــع يف طلــب
اللجــوء والتم ّتــع بــه .ســيتم تطويــر مفهــوم
اللجــوء الحقــا يف اتفاقيــة عــام .1951
• اتفاقيــة عــام  1952الخاصــة بوضــع
الالجئيــن وبروتوكــول عــام  1961امللحــق بهــا،
إضافــة إلــى الصكــوك القانونيــة اإلقليميــة
مثــل اتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة
التــي تنظــم جوانــب محــددة مــن مشــكالت
الالجئيــن واللجــوء يف أفريقيــا (اتفاقيــة
الالجئيــن ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة) عــام
 1969وإعــان قرطاجنــة ،هــي حجــر األســاس
لإلطــار القانونــي لحمايــة الالجئيــن.

ويثيــر هــذا النقــاش تســاؤالت بشــأن
املرجعيــة التــي تســتند إليهــا املؤسســة
اإلعالميــة :هــل هــي التعريفــات الدوليــة أم
السياســة التحريريــة؟ ومــا هــي منهجيــة
املؤسســة الجتــراح املصطلحــات ،خاصــة يف
مواقــف معقــدة مثــل األزمــة الســورية؟
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التحضيرات

مــن القصــص ،مثــل قصــص تركــز ىلع
اتجاهــات أو تداعيــات وآثــار .اســألوا أنفســكم:
مــا املواضيــع التــي ترغبــون يف تغطيتهــا
عــدا عــن الخبــر الرئيســي عــن فــرار اآلالف
مــن منطقــة نــزاع؟ مــن أجــل ذلــك عليكــم
أن تحــددوا القضايــا املرتبطــة بالالجئيــن
التــي تهتمــون بهــا ،وأن تجــروا بحثــا لتعرفــوا
هــل تؤثــر ىلع الشــرائح التــي تتناولونهــا
يف تقاريركــم .ىلع ســبيل املثــال :إذا
معــدل األمهــات
كانــت تقــود إلــى ارتفــاع
ّ
العازبــات املســؤوالت عــن أســر ،أو إذا كانــت
الظــروف يف مخيمــات الالجئيــن توصــف
بالبائســة مــن قبــل مراقبــي حقــوق اإلنســان.
يف الواقــع ثمــة عشــرات املواضيــع التــي
يمكنكــم تغطيتهــا ،ولكــن إليكــم بعــض
االقتراحــات:

للقصة
التخطيط
ّ
 1ـ حددوا نوع القصة التي ّ
تغطونها
قصتكــم ىلع األرض،
قبــل
ّ
التوجــه لتغطيــة ّ
عليكــم أن تحــددوا نوعهــا .يمكــن لألســئلة
التاليــة أن تســاعدكم يف ذلــك:
أدى إلــى
• هــل تنقلــون حدثــا إخباريــا ّ
حصــول نــزوح كبيــر؟ مثــ ً
منســق
ا هجــوم ّ
للقــوات الحكوميــة ىلع منطقــة تســيطر
أدى إلــى فــرار اآلالف مــن
عليهــا املعارضــة ّ
النــاس عبــر الحــدود إلــى بلــد مجــاور.

 .1اال ّتجــار بالبشــر الــذي يطــال الالجئيــن
ويتقاطــع مــع العمل القســري واالســتعباد
الجنســي.

• هــل ّ
تغطــون اتجاهــا مع ّينــا منتشــرًا بيــن
ً
الالجئيــن؟ مثــا ميــل املزيــد مــن العائــات
الالجئــة إلــى إرســال أطفالهــم للعمــل يف
مصانــع أو مــزارع ،ألن املســاعدات التــي
تحصــل عليهــا ال تكفيهــا ،أو بســبب ظــروف
معيشــية ســيئة.

 .2عمالة األطفال.
 .3سياســات التعليــم الخاصــة بأطفــال
الالجئيــن يف البلــدان املضيفــة.
 .4الظروف يف مخيمات الالجئين.

• هــل تحققــون يف التداعيــات واآلثــار التــي
يســببها تدفــق الالجئيــن ىلع املجتمــع
املضيــف؟ فمــن القصــص التــي تنــدرج يف
هــذا النــوع مــن التحقيقــات مثــ ً
ا التصويــت
الكثيــف لســكان مدينــة أوروبيــة لصالــح
مرشــحي اليميــن املتطــ ّرف الذيــن يســعون
إلــى منــع املهاجريــن والالجئيــن مــن اإلقامــة
يف بلدانهــم.

 .5التمييــز ضــد الالجئيــن يف املجتمعــات
املضيفــة بنــاء ىلع أســاس العــرق
والديــن والجنــدر وغيرهــا.
 .6كيفيــة تك ّيــف الالجئيــن الذيــن أعيــد
توطينهــم مــع الحيــاة يف منازلهــم
الجديــدة.
 .7الصحة النفسية.

 2ـ حددوا املواضيع البارزة
والجهات املعن ّية

ب ـ الجهــات املعن ّيــة :هــؤالء يمكــن أن
يكونــوا إمــا مســؤولين معروفيــن ،أو أشــخاصا
مــن املجتمعــات املضيفــة ،أو مســؤولين يف
حفــظ النظــام ،أو منظمــات إغاثــة تعمــل
مــع الالجئيــن ،أو خبــراء يف املوضــوع الــذي

أ ـ املواضيــع البــارزة :ينطبــق ذلــك بشــكل
خــاص ىلع تغطيــة النــوع الثانــي أو الثالــث
7

تعالجونــه :مثــل أخصائييــن أو استشــاريين
يف الصحــة النفســية ،أو خبــراء يف مجــال
العمالــة ،أو محامــي حقــوق إنســان .مــن بيــن
املنظمــات التــي تعمــل يف هــذا الحقــل،
املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن التابعــة
لألمــم املتحــدة ،واللجنــة الدوليــة للصليــب
األحمــر ،و«أطبــاء بــا حــدود» ،وهيومــن
رايتــس ووتــش ،ومنظمــة العفــو الدوليــة.
وهــذه املنظمــات غالبــا مــا تكــون مــن بيــن
عــدد قليــل مــن املنظمــات املوجــودة حتــى
يف مناطــق الحــروب.

تجربة «الجزيرة»:
حواجز اللغة
بقلــم محمــد جمجــون ،مراســل
«الجزيــرة اإلنجليزيــة»
قــد تالحظــون غالبــا أن املراســلين ىلع األرض
يناضلــون للتواصــل مــع الالجئيــن ألنهــم ال
يتحدثــون لغتهــم.
إذا كانــت القصــة التــي اخترتموهــا تتط ّلــب إجراء
مقابــات أو حــوارات مــع الالجئيــن ،فاحرصــوا
ىلع أن يرافقكــم مترجــم فــوري كــفء.
أثنــاء تغطيــة قصــص عــن مجموعــات مختلفة
مــن الالجئيــن الفاريــن عبــر حــدود بلــد مــا،
ال تنســوا أ ّنــه ســيكون هنــاك العديــد مــن
اللغــات املختلفــة .والطواقــم اإلخباريــة ليــس
لديهــا بالضــرورة املهــارات اللغويــة الالزمــة.
فحيــن تختــارون قصتكــم ،فكــروا دائمــا
هــل ســتصطدمون بحواجــز لغويــة ،وكيــف
ســتتواصلون بفعاليــة مــع النــاس.
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نصيحة خبير:
العمل مع منظمات اإلغاثة
عليكــم اتخــاذ قراراتكــم الخاصــة بشــأن كيفيــة العمــل
بشــكل وثيــق مــع منظمــات اإلغاثــة ،فهــي قــرارات
حاســمة خصوصــا لجهــة تحديــد األفــراد املعنييــن الذيــن
يجــب إجــراء مقابــات معهــم .ىلع ســبيل املثــال ،إذا
كنتــم ّ
تغطــون اتجاهــا متع ّلقــا بعنــف ىلع أســاس الجنــدر
يف أوســاط الالجئيــن ،فغالبــا مــا تســتطيع املنظمــات
ّ
ســاعدتهن
العاملــة ىلع األرض تحديــد النســاء اللواتــي
بعــد تع ّرضهــن لهــذا النــوع مــن اإلســاءة ..ســوف نناقــش
اآلثــار األخالقيــة لهــذا العنــف ىلع نطــاق أوســع ،ولكـ ْ
ـن ال
تنســوا أن هــذه املنظمــات لديهــا أيضــا أجنداتهــا الخاصــة
مثــل جمــع التبرعــات لبعــض البرامــج ،وقــد تحــاول دفعكم
باتجــاه ّ
يركــز ىلع العمــل الــذي تقــوم بــه بــدالً مــن
اإلســاءات التــي يواجههــا الالجئــون يوميــا ،لذلــك أنتــم
بحاجــة لتحديــد مقاربتكــم وفقــا لــكل حالــة ىلع حــدة.
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التحضيرات
للقصة
التخطيط
ّ

• هــل مــن لقاحــات يجــب أخذهــا قبــل
التوجــه إلــى املنطقــة؟
ّ

 3ـ ضعوا خريطة لحاجاتكم
اللوجستية

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

يتع ّلــق األمــر هنــا بشــكل خــاص بضمــان
معالجتكــم املســبقة للمخــاوف التــي لديكــم
بشــأن صحتكــم وســامتكم كصحفييــن.
وســتعتمد هــذه الحاجــات ىلع املــكان الــذي
تتوجهــون إليــه لتغطيــة موضــوع مع ّيــن،
ّ
لذلــك اطرحــوا ىلع أنفســكم األســئلة التالية
ّ
وركــزوا أكثــر ىلع مســألة الســامة:

بقلــم محمــد البقالــي ،مراســل
الجزيــرة

• هــل لديكــم األذونــات الضروريــة لدخــول
الدولــة التــي تزورونهــا؟

ّ
فكــروا أيضــا بالنصائــح التاليــة لتعزيز ســامتكم
و صحتكم :

• هــل تعرفتــم ىلع الطريــق إلــى املخيمــات
التــي تقصدونهــا؟

• ابحثــوا عــن الخصائــص الدينيــة والثقافيــة
ّ
تغطــون قصصهــم.
لالجئيــن الذيــن
سيســاعدكم ذلــك يف تقليــص ســوء الفهــم،
ويشــجع ىلع حصــول تواصــل جيــد مــع
الالجئيــن.

خبرة الجزيرة:
نصائح لوجستية إضافية

• هــل لديكــم اإلذن مــن الســلطات املحليــة
لزيــارة املخيــم وإجــراء مقابــات مــع سـ ّ
ـكانه؟
مثــ ً
ا مــن أجــل زيــارة مخ ّيــم الزعتــري يف
األردن أنتــم بحاجــة إلــى إذن مــن وزارة
اإلعــام.

• أثنــاء تغطيــة قصــة داخــل مخيــم لالجئيــن،
ّ
فكــروا ّ
بدقــة أيــن ســتقضون لياليكــم نظــرًا
إلــى أن الفنــادق عــادة مــا تكــون بعيــدة ،وإذا
كانــت قريبــة فتكــون محجــوزة بالكامــل.

• هل طريق الذهاب والعودة آمنة؟

• احملــوا معكــم دائمــا عالجــا طبيــا ألمــراض
ســائدة مثــل اإلســهال والحساســية والصــداع.

• هــل ســتم ّرون ىلع حواجــز تابعــة للقــوات
الحكوميــة أو ملليشــيا محليــة؟

• تــز ّودوا باملالبــس املناســبة للطقــس ،وال
تنســوا أ ّنكــم لــن تعملــوا يف مــكان مريــح
وســهل.

ــدة الحمايــة الضروريــة
• هــل لديكــم ُع ّ
واإلســعافات األوليــة يف حــال وقــوع
اشــتباكات أثنــاء التغطيــة؟
• هل تواجهون خطر التعرض للخطف؟
11

يف الواقــع ال توجــد قاعــدة ســهلة أو صعبــة
لكيفيــة اإلجابــة ىلع هــذه األســئلة ،ولكــن
يمكنكــم االعتمــاد بشــكل خــاص ىلع أحــد
هــذه املصــادر:
زمــاء صحفيــون يعملــون يف املنطقــة
نفســها ،فهــم مــن أصحــاب التجــارب
ويمكنهــم أن ينصحوكــم بشــأن توفــر األمــان
الــكايف للتوجــه إلــى هنــاك .كمــا يمكــن أن
يوصوكــم بســائقين محلييــن ّ
وأدلء موثوقيــن
ســبق لهــم العمــل معهــم.
تقــدم العــون لالجئيــن
منظمــات إغاثــة
ّ
وغيرهــم مــن األفــراد يف املوقــع نفســه،
إذ يمكنكــم أحيانــا إجــراء الزيــارة برفقــة
أشــخاص مــن هــذه املنظمــات.

تجربة الجزيرة :أمور صغيرة
حاسمة لسالمتكم
بقلم شادي رحيمي،
منتج أول يف AJ+
عنــد وصولكــم إلــى امليــدان لتغطيــة قصــص
الالجئيــن ،ثمــة أمــور صغيــرة حاســمة مثــل
مــكان الحصــول ىلع شــريحة للمحمــول،
ومعرفــة إن كان زمــاء لكــم أو نشــطاء قــد
تع ّرضــوا للســرقة ،ممــا يح ّتــم عليكــم إحضــار
أقفــال للحقائــب.
جميــع األســئلة مشــروعة ومهمــة يف هــذه
الحالــة ،لذلــك حاولــوا إجــراء أكبــر عــدد ممكــن
مــن املقابــات املســبقة ،ال ســيما مــع
منظمــات غيــر حكوميــة وأصدقــاء صحفييــن
يعرفــون املوقــع.
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قائمة الشروط:

نصائح إضافية حول سالمتكم
1
2

ّ
تأكــدوا مــن تقييــم املخاطــر بالكامــل ومــن ّ
خطــة التحــّرك قبــل الدخــول إلــى
ّ
املنطقــة الخطــرة ،وركــزوا بشــكل خــاص ىلع ســامتكم.
ال يمكن لصحفي مخطوف إجراء أي تغطية صحفية.

3

احرصــوا أن يكــون لــدى املنظمــات التــي تعملــون معهــا املســار الكامــل لخطــة
ّ
التدخــل يف حــال حصــول أي طــارئ.
تحّرككــم ،وأن يكــون بإمكانهــا

4

أرسوا معها خط اتصال عادي كي تعلموها بأماكن تواجدكم.

5

احرصــوا أن تشــاركوا قبــل التغطيــة يف برنامــج تدريبــي ىلع العمــل يف بيئــة
عدائيــة ،فالعديــد مــن املنظمــات التــي تدعــم الصحفييــن املســتقّلين مثــل «روري
تقــدم لهــم مثــل هــذه التدريبــات.
بيــك تراســت» ()Rory Peck Trust
ّ

6
7

ــدة إســعافات أوليــة ،إذ مــن شــأن مزيــج مــن التدريــب ىلع العمــل يف
بع ّ
تــزودوا ُ
ّ
بيئــة عدائيــة ومهــارات يف اإلســعافات األوليــة أن يســاعدكم ىلع حســن التص ـّرف
إذا مــا ســاءت األمــور.
أخيــرًا ،واألهــم أ ّنــه إذا كان لديكــم أدنــى شــك حــول ســامتكم فــا تذهبــوا! فلــن
يســتفيد أحــد مــن معلومــات مــن مراســلين لــم يكونــوا ىلع قيــد الحيــاة إلخبــار
قصــة كانــوا شــهودًا عليهــا.
ّ

13

14

 4ـ التحضير النفسي والذهني
ســتقابلون الكثيــر مــن النــاس -ال ســيما يف
أحــداث كبــرى مثــل أزمــة مســلمي الروهينغــا
مــن ميانمــار -الفاّريــن مــن ظــروف صادمــة
نفســيًا ،مثــل تدميــر منازلهــم والتعــ ّرض
للعنــف الجســدي أو الجنســي والتطهيــر
العرقــي ،إضافــة إلــى الكثيــر مــن اإلســاءات
والفظائــع األخــرى.
اهتمــوا بأنفســكم أثنــاء التحضيــر لرحلتكــم
وبعدهــا .حاولــوا أن تفصلــوا أنفســكم
عــن العمــل حيــن يكــون ذلــك ممكنــا ،وأن
تحافظــوا ىلع تــوازن صحــي بيــن العمــل
والحيــاة .مارســوا هوايــات غيــر مرتبطــة
بالعمــل يف أوقــات الفــراغ .إن كنتــم
موظفيــن ثابتيــن يف مؤسســة إعالميــة،
فتحدثــوا إلــى إدارتكــم للحصــول ىلع الدعم.
ّ
اطلعــوا 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 ّ
توقعه؟
ضعــوا ّ
توقعاتكــم جانبــا ،فالالجئــون -مثــل أي مجموعــة
أخــرى -ال يمكــن تعليبهــم ،فمنهــم األطبــاء واملهنيــون
األميــون واملعدمــون .ســتلتقون
املدّربــون ج ّيــدا ،ومنهــم ّ
دمرهــم نفســيًا ،وبأطفــال
بأشــخاص شــهدوا عنفــا ّ
يتك ّيفــون بســرعة حتــى مــع ظــروف الحــرب .بعضهــم
قــد يرغــب يف التحــدث إليكــم ،بينمــا يكــره البعــض اآلخــر
وســائل اإلعــام .احــذروا مــن محاولــة الــزج باألشــخاص
الذيــن تقابلونهــم يف ســرد ّيات مقــ ّررة مســبقًا ،مثــل
صــورة الالجــئ املضطهــد واملســلوب اإلرادة ..اتركوهــم
يتحدثــون عــن أنفســهم.
ّ
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التحضيرات
قصتكم
كيف َتعرضون ّ
ّ
بــأن قصــص
ىلع عكــس ال ّزعــم الســائد
معانــاة الالجئيــن لم تعــد تســتهوي املحررين
املســؤولين ،فــإن وســائل اإلعــام الرئيســية
ّ
تغطــي قصــص الالجئيــن بشــكل
ال تــزال
روتينــي ،مــن التطــورات املتزايــدة لحركــة
النــاس أثنــاء فتــرات االنتشــار الناتجــة عــن
النزاعــات حــول العالــم ،مــرورًا باالتجاهــات
والقصــص البــارزة التــي تتوافــق بشــكل جيــد
مــع التحديثــات الدوريــة مــن األمــم املتحــدة
أو املنظمــات اإلنســانية .بعــض التغطيــات
تكــون لألخبــار العرضيــة التــي تنتشــر ىلع
نطــاق واســع مثــل مأســاة الطفــل إيــان
الكــردي ،باإلضافــة إلــى مــا تكــرر الصحــف
الشــعبية نشــره ممــا يرضــي املشــاعر
املعاديــة للمهاجريــن.
يشــتكي املراســلون واملنظمــات اإلنســانية
يســمى «الســأم مــن
مــن وجــود مــا
ّ
التعاطــف» بيــن الق ـ ّراء الذيــن ســئموا قــراءة
القصــص املحزنــة .قــد يكــون األمــر صحيحــا
حــد مــا ،ولكنــه ليــس ســببا يدفــع
إلــى
ٍ
وســائل إعالميــة إلــى رفــض قصــص عــن
الالجئيــن ،فمعظــم وســائل اإلعــام تعتبــر
ّ
أن لديهــا مســؤولية إزاء خدمــة الصالــح العــام
بمواصلــة تغطيــة قصــص الالجئيــن.

17

إذًا ملــاذا ُترفــض بعــض قصــص الالجئيــن مــن
قبــل مســؤولي التحرير؟
غالبــا مــا ترفــض هــذه القصــص ألنهــا ُتعــرض
بشــكل ضعيــف ،وال يكــون ذلــك بالضــرورة
خطــأ الصحفــي .ويف العــادةُ ،ترفــض قصــص
الالجئيــن ألحــد األســباب التاليــة ىلع األقــل:
التوقيت الخاطئ.
غياب اإلبداع الكايف أو الفرادة يف
القصة.
القصة ليست جديدة وال تح ّرك
النقاش حول األزمة بشكل جوهري.
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التحضيرات
نصائح حول كيفية
قصتكم ىلع
عرض ّ
املحّررين
أن يقبلهــا املحــرر ،وإال ســتضطرون للمنافســة
ىلع اهتمامــه وســط تطــورات إخباريــة كبرى
قصتكــم
مــن كل العالــم ،بمــا يعنــي أن مصيــر ّ
ســيكون الرفــض أو الحصــول ىلع اهتمــام
أقــل ىلع املوقــع أو ىلع صفحــات الجريــدة
الورقيــة ،أو أن تعلــق يف الطابــور حتــى
ـور الكبيــر التالــي.
التطـ ّ

لــن يرفــض املحــرر املحتــرف تحقيقــا
ّ
وموثقــا بشــكل ج ّيــد حــول ا ّتجــاه
حصريــا
لــم يحــظ باهتمــام إعالمــي ،أو تحقيقــا
يكشــف تفاصيــل فظائــع ترتكــب يف مــكان
مــا .ستســاعدكم النصائــح التاليــة يف زيــادة
قصتكــم .بعضهــا مثــل اختيــار
فــرص اختيــار ّ
املــكان املناســب للنشــر ،تنطبــق فقــط
ىلع الصحفييــن املســتق ّلين ال الثابتيــن.

 .3التزموا اإليجاز والوضوح:

 .1أجروا البحث الالزم:

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

البحــث مهــم للقصــة بقــدر أهميتــه للمــكان
الــذي ستنشــر فيــه .احرصــوا ىلع إجــراء بحث
كاف والعمــل ىلع األرض كــي تعرفــوا حينمــا
ٍ
تكــون هنــاك قصــة تســتحق التغطيــة .مــن
املرجــح أن يعطــي املحــررون املســؤولون
ّ
الضــوء األخضــر ،ويخصصــوا مــوارد ملشــروع
ـوق ،بــدالً مــن مشــروع يعتمــد
ُيتوقــع لــه التفـ ّ
ىلع حــدس مراســل .احرصــوا ىلع عــرض
قصتكــم ىلع وســيلة إعالميــة مناســبة،
ّ
فمث ـ ً
املرجــح أن يحظــى تقريــر حــول
ا مــن
ّ
التمييــز بحــق الالجئيــن الفلســطينيين يف
لبنــان ىلع اهتمــام أكثــر مــن قبــل وســيلة
إعالميــة ّ
تركــز ىلع قضايــا الشــرق األوســط،
ّ
بــدالً مــن وســيلة تغطــي أخبــار الشــركات.

قصتكم؟
• ما موضوع ّ
قصتكــم تغطيــة أزمــة
• كيــف ســتدفع ّ
الالجئيــن ُقدمــا؟
ّ
قصتكم؟
• كيف
ستغطون ّ

إن لــم يصلكــم أي رد ،تابعــوا مــع املحــرر .وإذا
القصــة ،خذوهــا إلــى مــكان آخــر وال
ُرفضــت
ّ
تجعلــوا األمــر شــخصيًا.

القصة:
 .4كونوا مبدعين يف شكل
ّ
يف عالــم اإلعــام الرقمــي الــذي ينافــس
ىلع نســب املشــاهدة ،ســتحتاجون إلــى
املعمقــة
تنويــع قصصكــم .فالتحقيقــات
ّ
ليســت األســلوب الوحيــد لنقــل أزمــة
الالجئيــن وانتهــاكات حقــوق اإلنســان
الناتجــة عنهــا ،والوســائط املتعــددة أشــكال

 .2اختاروا التوقيت املناسب:
ّ
يفضــل املحــررون نشــر تحقيقــات وتحليــات
بتطــور
لديهــا أهميــة إخباريــة ،أي متعلقــة
ّ
إخبــاري مــا أو مناســبة خاصة أو ذكــرى .حاولوا
أن ّ
يترجــح كثيرًا
قصتكــم حيــن
ّ
توقتــوا عــرض ّ
19

ّ
وتكثــف قصصــا
إعالميــة لهــا انتشــار واســع،
ّ
معقــدة للقــ ّراء .كمــا ّ
أن الواقــع االفتراضــي
يقــدم تجربــة مؤثــرة جــدًا.
يمكنــه أن
ّ

ونوعوا
 .5ابحثوا عن زوايا جديدة ّ
مواضيعكم:
حظيــت بعــض املواضيــع املتعلقــة بأزمــة
الالجئيــن بتغطيــة ج ّيــدة ومتكــررة ،لذلــك
املرجــح أن يرفــض املحــررون مثــل هــذه
مــن
ّ
تمــت تغطيتهــا مــن زاويــة
القصــص إال إذا ّ
تقدمــا يف
فريــدة ،أو إذا كانــت ســتحقق ّ
النقــاش حــول املوضــوع.
كمراســل لصحيفــة «ديلــي ســتار» اللبنانيــة
مثــ ً
ا ،قضيــت ليلــة مــع عائلــة الجئــة يف
خيمتهــم عشــية عاصفــة ثلجيــة إلعطــاء
تحملهــم
فكــرة حقيقيــة عــن كيفيــة
ّ
ظــروف الحيــاة الصعبــة يف شــتاء وادي
البقــاع .معظــم الصحفييــن كتبــوا نصوصــا
ّ
توفــر
مختصــرة عــن العاصفــة وعــدم
املــأوى واملالبــس الكافيــة ،وهــي غالبــا مــا
تخفــق يف توصيــف التحديــات والصعوبــات
الحقيقيــة التــي تواجههــا هــذه األســر،
تضــم أطفــاالً صغــارًا.
ال ســيما تلــك التــي
ّ
ثمــة زاويــة أخــرى مح ّركــة للمشــاعر ومثيــرة
لالهتمــام هــي الســرد ّيات التــي تســتخدم
ـدم وجهــات نظــر فريــدة
صيغــة املتك ّلــم وتقـ ّ
للقــ ّراء مــن امليــدان ،بــدون أي تأويــات.
ثمــة بديــل للعثــور ىلع زوايــا جديــدة
ملواضيــع معروفــة ،وهــو إيجــاد مواضيــع
جديــدة أو مواضيــع لــم تحــظ باهتمــام
إعالمــي كبيــر .ســبق أن أشــرنا إلــى بعــض
هــذه املواضيــع يف قســم «التخطيــط
لقصتكــم» ،ومــن بينهــا قضايــا الصحــة
ّ
النفســية أو التحديــات التــي يواجههــا أطفال
ولــدوا ألبويــن الجئيــن ،بمــا يجعلهــم غالبــا
عديمــي الجنســية أو ال يحملــون وثائــق
صالحــة لضمــان حقوقهــم .وثمــة موضــوع
آخــر هــو الكتابــة عــن الجولــة نفســها مــع
الالجئيــن ،ومــا تحملهــا مــن مخاطــر مر ّوعــة
غالبــا مــا تشـ ّ
ـكل إضــاءة ىلع فداحــة الظروف
التــي يأتــي منهــا الالجئــون.
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قصة إنسانية ولكن
 .6أخبروا ّ
ابتعدوا عن «الكليشيهات»

خبرة الجزيرة :السياق قد
يعطيكم زوايا جديدة

مثلمــا ســأتناول يف صفحــات الحقــةُ ،تعتبــر
األرقــام مهمــة إلظهــار املآســي الجماعيــة
وإبرازهــا للقـ ّراء ،ولكــن التركيــز عليهــا يضمــن
قصتكــم .فالنــاس
بســهولة أال يتذكــر القــ ّراء ّ
يتفاعلــون مــع البشــر اآلخريــن ال مــع أرقــام
جامــدة .مــن املهــم أيضــا أن تتفــادوا
«الكليشــيهات» التــي تغــرق بهــا تغطيــات
أزمــة الالجئيــن ،فغالبــا مــا ّ
تركــز تغطيــة
نــزوح الالجئيــن إلــى الغــرب ىلع كونهــم
ضحايــا ،مــن أجــل حصــد التعاطــف .ولكــن،
مــع كــون الفاّريــن مــن االضطهــاد ضحايــا
حقيقييــن ،فإ ّنهــم أيضــا كيانــات ذات إرادة
ح ـ ّرة ،ودوركــم أن تشــهدوا ىلع كفاحهــم ال
أن تضعوهــم يف قوالــب أو تفرضــوا منظاركم
الخــاص ملأســاتهمّ .
تذكــروا ّ
أن أيــا مــن هــذه
القواعــد لــن تحـ ّ
الســعي الحثيــث وراء
ـل مكان ّ
الحقيقــة والحبــك املاهــر للقصــة اإلنســانية
التــي يمكــن للقــ ّراء أن يتفاعلــوا معهــا
ويفهموهــا ويشــاركوها مــع أوســاطهم ىلع
اإلنترنــت أو خارجــه.

بقلم شادي رحيمي،
منتج أول يف AJ+
يمكنكــم العثــور ىلع زوايــا جديــدة للتغطيــة
يف جــذور األزمــة ال يف تفاصيلهــا فقــط،
فالســياق هــو املفتــاح.
ّ
فكــروا يف تأثيــر السياســات ىلع األشــخاص،
وتابعــوا أثــر القــرارات العامليــة والوطنيــة
ىلع نطــاق ضيــق ،وكيــف تتأثــر حيــاة شــخص
واحــد بسياســة أوســع ال توحــي أ ّنهــا قــد
تتــرك أثــرًا شــخصيًا.
اســتعملوا الحقائــق لتبديــد الصــور النمطيــة.
فعلــى ســبيل املثــال ،أحــد أكبــر املفاهيــم
الخاطئــة أن الالجئيــن مــن حيــث التعريــف،
فقــراء .ونحــن نعــرف أن هــذا أبعــد مــا يكــون
عــن الحقيقــة لــدى الحديــث عــن الالجئيــن
الســوريين.
ادحضــوا املفاهيــم الســائدة الخاطئــة،
فالعديــد مــن الالجئيــن هــم مجــ ّرد موجــات
أخيــرة مــن النــاس الذيــن كانــوا يف البلــدان
التــي هاجــروا إليهــا لعقــود مــن الزمــن ،لذلــك
اعرضــوا الســياق التاريخــي.
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نصيحة خبير:
قاعدة أساسية لتفادي
«الكليشيهات»
الطريقــة األفضــل لتفــادي «الكليشــيهات»
عنــد إخبــار قصــة إنســانية قــد تتمثــل يف
تــرك النــاس يخبــرون قصصهــم بأنفســهم.
ومــن األمثلــة املفيــدة ىلع مــدى تأثيــر
تغطيــة املوضــوع بهــذا الشــكل ،هــو
كتــاب وينــدي بيرملــان «عبرنــا الجســر وهــو
يتداعــى» (We Crossed a Bridge and it
 )Trembledالــذي يتألــف مــن قصــص الجئيــن
حساســة مختلفــة مــن
ســوريين يف مراحــل ّ
قــوي
االنتفاضــة يف بالدهــم .وثمــة مثــال
ّ
آخــر هــو مشــروع «الجزيــرة» الــذي يــؤّرخ ألزمــة
الالجئيــن 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؛
يمكــن أن تنتــج عنــه معالجــة جديــدة
للمســألة التــي حظيــت بتغطيــة واســعة.
ّ
اطلعــوا ىلع األمثلــة التاليــة للحصــول ىلع
فكــرة عــن العناصــر التــي تجعــل قصــص
الالجئيــن قصصــا إنســانية ذات مغــزى ومثيــرة
لالهتمــام .حاولــوا تحديــد النصيحــة التــي
ســبق معالجتهــا يف قســم «نصائــح حــول
كيفيــة عــرض قصصكــم ىلع املحرريــن».

ـ تقرير تفاعلي :أزمة الالجئين أبعد
من أوروبا
دليــل إلــى أزمــة الالجئيــن يســتخدم الرســوم
البيانيــة واالختبــارات إلشــراك الجمهــور فعليــا
يف األخبــار ،فضــ ً
ا عــن أســئلة وأجوبــة
توضــح الجوانــب املختلفــة لألزمــة بطريقــة
بســيطة ومفهومــة للقـ ّراء الذيــن لــم يتابعــوا
عــددًا كبيــرًا مــن النزاعــات عــن قــرب.

ـ أزمة الالجئين  12 :2016دولة12 ،
شهرًا
هــذه املــادة تتنــاول تأثيــر األزمــة العامليــة
لالجئيــن ىلع  12دولــة مختلفــة يف العــام
 ،2016باســتخدام صــور ح ّيــة ووصفهــا بشــكل
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ّ
املتكشــفة،
ينقــل بوضــوح حجــم املأســاة
يف حيــن يأخــذ إنتــاج آخــر منحــى إبداعيــا
بالحديــث مــع ســيدة هــي أول شــخص
يلتقــي بــه الالجئــون حيــن يصلــون إلــى
مقدونيــا ،وهــي قصــة إنســانية تعطــي
ملحــة مبدئيــة عــن تحديــات االندمــاج التــي
يواجههــا الفــاّرون مــن الحــرب.

ـ ىلع خطى الجئ من الروهينغا
قــد يكــون أفضــل مثــال ىلع قــدرة الوســائط
املتعــددة والطــرق الجديــدة يف إخبــار
القصــص ىلع إشــراك القــ ّراء يف هــذه
املســألة ،وهــو مشــروع الواقــع االفتراضــي
القــوي الــذي نفذتــه «الجزيــرة» ويعــرض
رحلــة الجــئ روهينغــي.

ـ تغطية  AJ+ألزمة الالجئين:
ّ AJ+
غطــت قصــص الالجئيــن الفاّريــن مــن
الشــرق األوســط الذيــن يحاولــون عبــور
حــدود الــدول األوروبيــة .وبالفعــل كانــت
هــذه التغطيــة مثــاالً مهمــا ىلع أن األشــكال
الصحفيــة الجديــدة بالتــوازي مــع أســلوب
ج ّيــد يف ســرد القصــص الصحفيــة؛ يمكنهــا
أن تنتــج مــواد صحفيــة عظيمــة .تســتخدم
املنصــات
الشــبكة مقاربــة متعــددة
ّ
خاصيــات جديــدة للبــث املباشــر
وتســتعمل ّ
ىلع فيســبوك وبيريســكوب بأســلوب غيــر
مســبوق .واســتطاع مشــاهدو  AJ+التفاعــل
مــع الالجئيــن عبــر طــرح أســئلة وبــدء
محادثــات.
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أفضل املمارسات
أثناء التغطية
الصحفية

واضحيــن جــدًا بأ ّنكــم غيــر قادريــن ىلع
ّ
التحكــم يف ردود الفعــل ىلع تغطيتكــم،
واحترمــوا رغبتهــم يف املحافظــة ىلع
خصوصيتهــم إذا مــا ع ّبــروا عنهــا .وق ّيمــوا
هــل أنتــم قــادرون ىلع حجــب هو ّيتهــم إذا
طلبــوا ذلــك بســبب خــوف مشــروع .احترمــوا
رغبتهــم أيــا كانــت.

بادئ ذي بدء:
التغطية األخالقية

• تن ّبهوا إلى أن الالجئين
يعيشون مأساة مستمّرة:

أنهيتــم مرحلــة التخطيــط واالســتعداد
ـتعدون للمباشــرة
اللوجســتي ،وهــا أنتــم مسـ ّ
بتوثيــق قصــص الالجئيــن .ولكــن قبــل
البــدء بإجــراء املقابــات ىلع األرض ،يجــب
أن تضعــوا نصــب أعينكــم بعــض القواعــد
للتغطيــة األخالقيــة ىلع األرض.

معظــم الالجئيــن يعيشــون يف حالــة صدمة
مســتم ّرة ،فقــد أجبــروا ىلع الفــرار مــن
منازلهــم وانتقلــوا بيــن ليلــة وضحاهــا مــن
العيــش بســام يف منازلهــم إلــى مخيمــات
لجــوء حيــث مســتقبلهم غامــض ،والخطــر
مــا زال حقيقيــا جــدًا ..كونــوا متن ّبهيــن إلــى
عناصــر اإلجهــاد هــذه ،ودائمــا عاملــوا النــاس
باحتــرام.

إن كنتــم تجــرون مقابــات مــع الجئيــن ،فـ ّ
ـإن
الكثيــر منهــم لديهــم قصــص مروعــة عــن
النجــاة والصدمــة ،فهــم يف نهايــة املطــاف
أجبــروا ىلع مغــادرة منازلهــم .لذلــك عليكــم
إرســاء تــوازن بيــن الحاجــة إلــى توثيــق مــا
قاســوه بالتفصيــل ،مــع االنتبــاه إلــى وضعهــم
العقلــي والنفســي والحاجــة إلــى الحفــاظ
ّ
لنفكــر
ىلع خصوصيتهــم ألســباب أمنيــة.
يف بعــض هــذه املســائل اآلن:

• تفادوا جعل الضحايا يعيشون
الصدمة مجددا:
قــد يعانــي الالجئــون الذيــن كانــوا ضحايــا
تعذيــب أو اســتغالل جنســي أو صدمــة قويــة
مــن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة ،لذلــك يجــب
التعامــل معهــم بعنايــة خاصــة أثنــاء طــرح
يتحمســون
األســئلة عليهــم .فبعضهــم
ّ
إلخبــار مــا قاســوه بالتفصيــل كــي يتــم
ّ
ولكــن البعــض اآلخــر قــد يكونــون
توثيقــه،
أكثــر تــرددًا وقــد يواجهــون انتكاســات
نتيجــة األســئلة املباشــرة .لذلــك فــإن
الصحفييــن الذيــن ال يتمتعــون بخبــرة يف
إجــراء مقابــات مــع مثــل هــؤالء األشــخاص،
ثمــة مســؤول مــن
قــد يســاعدهم أن يكــون ّ
منظمــة إغاثيــة يســاعدهم يف التعامــل
مــع الصدمــة أثنــاء املقابلــة ،وبنــاء الثقــة
وتوجيــه املحادثــة بشــكل حــذر.

• ليس واجبًا ىلع الالجئين
التحدث إليكم:
ّ
يف الواقــع ،قــد ال يرغــب العديــد مــن النــاس
إمــا لتفــادي أيــة
يف الحديــث إلــى اإلعــامّ ،
تداعيــات عليهــم أو ىلع عائالتهــم مــن
الســلطات املحليــة ،أو بســبب صدمــة تع ّرضوا
لهــا مثــل العنــف الجنســي ومــا يرافقــه مــن
وصمــة اجتماعيــة ،أو أ ّنهــم ببســاطة ال
يشــعرون بـ ّ
ـأن تعاونهــم مــع وســائل اإلعــام
تحســن يف حياتهــم .لذلــك كونــوا
أدى إلــى
ّ
ّ
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بد منهما أثناء مقابلة مع
أمران ال ّ
أطفال

خبرة الجزيرة :عدم الكشف
عن الهو ّية بين الحشود

عــادة مــا ال تستســيغ وســائل اإلعــام إجــراء
مقابــات مــع أطفــال ،إال أن ذلــك قــد يكــون
صعبــا أُثنــاء تغطيــة قصــة مثــل عمالــة
األطفــال .لذلــك فــإن كنتــم تجــرون مقابلــة
مــع طفــل:

بقلم شادي رحيمي،
منتج أول يف AJ+
احترمــوا رغبــة النــاس يف عــدم الكشــف عــن
وجهــوا الكاميــرا أو الهاتــف
هو ّياتهــم ،لذلــك ّ
بعيــدًا عــن الحشــود كــي ال تلتقطــوا صــورة
عامــة ،وأبقــوا التركيــز ىلع أشــخاص وافقــوا
ىلع الظهــور أمــام الكاميــرا.

 احرصــوا أن يكــون لديكــم إذن مســبق مــنأهلــه أو األوصيــاء عليــه إذا كان ذلــك ممكنــا.
 احجبــوا هو ّيتــه دائمــا عبــر اســتخدام اســممســتعار لــه ،وتغبيــش وجهــه ،واســتخدام
تعليــق صوتــي فــوق صوتــه.
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التعاطف قيمة
جوهرية
ثمــة جــزء أساســي يف التغطيــة األخالقيــة
لقصــص الالجئيــن هــو التعاطــف.

ماذا يعني التعاطف؟ 			

		
أن تكونــوا شــهودًا حقيقييــن وتع ّبــروا عــن
وتقــدروا املعانــاة التــي
صــوت املحروميــن
ّ
مــ ّروا بهــا.
أن تفهمــوا ّ
أن الالجئيــن ليســوا أرقامــا أو
مجـ ّرد قصــة تنتهــي بالنســبة إليكــم بانتهــاء
مهمتكــم ،وأن تهتمــوا بمصيــر البشــر اآلخرين.
ّ
ـدروا الحظــوة التــي ُمنحتــم إياهــا بــأن
أن تقـ ّ
تكونــوا مــن بيــن مــن ّ
يغطــون االنتهــاكات
املرتكبــة بحــق الضعفــاء ،وأن تحاســبوا
األقويــاء بــدالً مــن أن تكونــوا موضــوع تقاريــر
لصحفييــن آخريــن.

التعاطف ال يعني:
نقــل القصــص التــي أخبركــم بهــا النــاس
ىلع األرض مــن دون تمحيــص.
الصرامــة يف التغطيــة لصالــح
التنــازل عــن ّ
الترويــج لروايــة مأســاوية تجعــل مــن
القصــة مثيــرة وجاذبــة للقــ ّراء ،أو لعــب دور
ّ
أصحــاب الحمــات أو الناشــطين نيابــة عــن
املضطهديــن.
إعطــاء أمــل كاذب للنــاس الذيــن يطلبــون
منكــم إخبــار قصصهــم أمــ ً
ا بالحصــول ىلع
املزيــد مــن املســاعدات الغذائيــة أو الفــوز
بعــرض إقامــة (األمــران ســببان رئيســيان
التحــدث إلــى
لرفــض الالجئيــن أحيانــا
ّ
املراســلين).
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نصيحة خبير:
 -1متى وكيف تستخدمون األرقام؟
الالجئــون ليســوا أرقامــا .ويتط ّلــب إخبــار
قصصهــم وســط وفــرة الوســائل اإلعالميــة
وخــال الــدورة اإلخباريــة التــي تســتمر
 24ســاعة ،األدوات التقليديــة للممارســة
ّ
والدقــة والحيــاد
الصحفيــة ،أي الصرامــة
والنزاهــة ،ولك ّنــه يتط ّلــب أيضــا التعاطــف
والقــدرة ىلع التواصــل مــع أشــخاص خاضــوا
تجــارب مختلفــة بشــكل كبيــر عــن تجاربكــم.
ً
إذا متى وكيف ُينصح باستخدام األرقام؟
صحيــح ّ
أن األرقــام واإلحصــاءات املســتخرجة
مــن أزمــة الالجئيــن العامليــة مثيــرة ،ولك ّنهــا
مجــ ّردة .مــن املفيــد أن تصفــوا يف بعــض
الحــاالت ّ
أن النــزوح الواســع للنــاس اليــوم هــو
األكبــر منــذ الحــرب العامليــة الثانيــة ،أو ّ
أن
واحــدًا مــن بيــن خمســة أشــخاص تقابلهــم
يف لبنــان هــو الجــئ ســوري .ولكــن اختــزال
فداحــة أزمــة كهــذه يف مجـ ّرد أرقــام يســدي
خدمــة ســيئة للقــ ّراء ،أل ّنــه يجعــل قصــص
معانــاة األفــراد قصصــا تجريديــة ،فاألرقــام
ليســت هــي القصــة.
سيحسن مستوى
صحي
 -2التمتع بذهن ّ
ّ
تعاطفكم
الصحــة الذهنيــة موضوعــا يطرحــه
ليســت ّ
الصحفيــون كثيــرا حيــن يتعلــق األمــر بهــم،
ولكــن مــن املهــم عندمــا ال تكونــون ىلع
األرض ،أن تنخرطــوا يف هوايــات وأنشــطة
متنوعــة ال عالقــة لهــا بعملكــم مــن أجــل
الحفــاظ ىلع صحتكــم الذهنيــة ،وشــحذ
قوتكــم وتعاطفكــم لتغطيــة مآســي اآلخرين.
ّ
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أفضل املمارسات
أثناء التغطية
الصحفية
توثيق انتهاكات
حقوق اإلنسان
تختلــف تغطيــة قصــص الالجئيــن عــن
تغطيــة قضايــا أخــرى .صحيــح ّ
الصدمــة
أن ّ
واملعانــاة ّ
تعقــدان تغطيــة قضايــا الالجئيــن
ىلع عكــس تغطيــة األخبــار العاجلــة
اليوميــة والتقاريــر التقليديــة ـ علمــا ّ
أن
التغطيــة األخالقيــة تنطبــق عليهــا أيضــا ـ
إال ّ
أن مردودهــا كبيــر ىلع املســتوى الذاتــي.
فإخبــار قصــص الالجئيــن هــي يف األســاس
اإلضــاءة ىلع قــدرة هــؤالء البشــر وســط
الصدمــة واملعانــاة ىلع االســتمرار بحياتهــم
اليوميــة .فعليكــم أن تكونــوا شــهودًا ىلع
محــن أفــراد نجــوا أكثــر مــن مــرة مــن حــوادث
التحمــل
مــا ذهــب بهــم إلــى أقصــى درجــات
ّ
والتجربــة اإلنســانية .وغالبــا مــا ســتكون
القصــص التــي ستســمعونها كمراســلين
ّ
تقــدم
يغطــون قضايــا الالجئيــن ،مؤثــرة
ّ
دروســا عميقــة عــن التجربــة اإلنســانية.
عليكــم اســتيعاب هــذه القصــص والتع ّلــم
منهــا واإلدراك بأنكــم محظوظــون لوصولكــم
إلــى هــذه الدرجــة مــن الثقــة الحميمــة.
ّ
الهشــة غالبــا ،يتع ـ ّرض
نظــرًا إلــى أوضاعهــم
الالجئــون النتهــاكات حقــوق اإلنســان .لذلــك
فـ ّ
ـإن ســؤالكم عــن هــذه االنتهــاكات وتوثيقها
بغــض النظــر عــن نــوع القصــة التــي
اخترتموهــا ،ســيبني ســردًا يتيــح الوصــول
إلــى محاســبة املســؤولين عــن االنتهــاكات.
عليكــم أن تنتبهــوا إلــى القواعــد التقليديــة
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لتغطيــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،التــي
تتضمــن ىلع ســبيل املثــال ال الحصــر:
ّ
أ .تفصيــل االنتهــاكات املزعومــة بأكبــر دقــة
ممكنــة.
ب .فهــم كيــف َتنتهــك هــذه املمارســات
القانــون الدولــي.
ت .تنســيق الروايــات مــن خــال مقابلــة أكبــر
ع ّينــة ممكنــة.
ث .طــرح أســئلة تحقيقيــة والتثبــت مــن
املزاعــم مــن مصــادر أخــرى للمعلومــات.
ج .اســتثمار الوقــت والطاقــة يف البحــث عــن
مصــادر تتم ّتــع باملعرفــة املطلوبــة حــول
األنشــطة امليدانيــة يف مناطــق يمكــن
دخولهــا حيــث ترتكــب انتهــاكات لحقــوق
اإلنســان.

نصيحة خبير:
دورك الصحفي ال يعني أن
تكون ناشطا
قــد تجــدون أنفســكم يف وضــع غريــب يتط ّلــب
ّ
تتدخلــوا يف مســألة مع ّينــة مــع
منكــم أن
مســؤولي إغاثــة ،أو أن يرجوكــم الجــئ لتضيئــوا
ىلع حالتــه .أحيانــا يســألكم بعــض الالجئيــن
هــل التحــدث إليكــم ســيضمن لهــم الحصــول ىلع
مســاعدة إضافيــة ،أو ربمــا التوصيــة بهــم للحصــول
ىلع إقامــة .يجــب أن تكونــوا واضحيــن بالكامــل
حيــال حــدود دوركــم ،فأنتــم هنــاك لتصغــوا
إلــى مــن يتحــدث إليكــم وتكونــوا شــهودًا ىلع
مأســاتهم ،وأن توصلــوا صــورة دقيقــة وصادقــة
للقــ ّراء .كونــوا واضحيــن أيضــا بالكامــل بأ ّنكــم
تقومــون بعملكــم فقــط ،وبأ ّنكــم ال تضمنــون أن
تغ ّيــر تغطيتكــم وضعهــمّ .
بالطبــع إذا كان أحــد
مــا يواجــه وضعــا يهــدد حياتــه ،عليكــم أن تقومــوا
بواجبكــم كإنســان وتحاولــوا مســاعدته.
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بعد انتهاء
التغطية

حيــن تــوكل إليكــم مهمــة مســتق ّلة .تعاملــوا
عاملــوا :كبشــر
معهــم كمــا تح ّبــون أن ُت َ
لديهــم مشــاكلهم واهتماماتهــم .اســألوا
صحتهــم وعــن عائالتهــم وأوضاعهــم.
عــن ّ
ومــن يــدري ربمــا تقعــون ىلع أفــكار لقصــص
جديــدة أثنــاء تفاعلكــم وتواصلكــم معهــم.

لقصتكم:
 .2اضمنوا الترويج ّ

كصحفييــن ،مــن ال ّنــادر أن تنتهــي عالقتكــم
بقصــة صحفيــة مــع نشــرها ،ال ســ ّيما إذا
ّ
كانــت تتعلــق بالجئيــن ومهاجريــن .والســبب
أن ملحمــة األشــخاص الذيــن تقابلونهــم
ستســتمر ،ومــا اســتطعتم توثيقــه كان
مجــ ّرد جــزء صغيــر مــن ذلــك الكفــاح ،ســواء
فــ ّروا لل ّتــو مــن منطقــة حــرب أو رســوا
للتــو ىلع ســواحل آمنــة حيــث ســيطلبون
ّ
اللجــوء أو يحاولــون االندمــاج يف مجتمــع
أجنبــي غريــب عنهــم .فمثــ ً
ا قــد ترغبــون
يف القيــام بمشــاريع جديــدة أو محاســبة
الحكومــات ىلع فشــلها يف حمايــة طالبــي
اللجــوء وإعانتهــم ،لذلــك ففــي هــذه الحــاالت
ستســتفيدون مــن شــبكة املعــارف التــي
بنيتموهــا ىلع األرض.

يجــب أال يكــون ذلــك تمرينــا ذاتيــا ،فــإن
ّ
تهتمــون بهــا
تغطــون مســألة
كنتــم
ّ
بعمــق ،فســترغبون يف أن يقرأهــا أكبــر
عــدد ممكــن مــن النــاس وأن يتفاعلــوا
مــع األزمــة التــي تكتبــون عنهــا .شــاركوا
قصتكــم ىلع شــبكات التواصــل االجتماعــي
ّ
وشــجعوا أصدقاءكــم ىلع مشــاركتها أيضــا.
ّ
قصتكــم رائــدة ،فســيطلب منكــم
إذا كانــت ّ
التحــدث يف برامــج إذاعيــة وتلفزيونيــة عــن
املشــروع .افعلــوا ذلــك مــن دون تــردد.

 .3احرصوا ىلع تخصيص وقت
لالهتمام بأنفسكم:

ّ .1
قصتكم:
فكروا دائمًا يف متابعة ّ

تغطيــة نــزاع مــا أو قصــص أشــخاص يف ـ ّرون
منــه وتع ّرضــوا لصدمــة نفســية نتيجــة
لذلــك ،عمــل مرهــق جســديًا وذهنيــا حتــى
لــو لــم يقــاَرن بالصدمــة التــي واجههــا
مــن تكتبــون عنهــم .احرصــوا ىلع القيــام
بــكل مــا يمكــن لكــي تخففــوا الضغــط عــن
أنفســكم وتســترخوا ،ســواء عبــر التمريــن
الجســدي أو الروحــي أو الســفر أو املشــي
ملســافات طويلــة .ليــس هــذا عمــ ً
ا أنانيــا،
فثمــة أق ّليــة مــن الصحفييــن «يتحمســون»
بالغضــب والكآبــة اللتيــن تثيرهمــا معايشــة
الظلــم يف نفــس أي إنســان عــادي .ولكــن
بالنســبة لبق ّيتنــا ،مــن املهــم أخــذ وقــت
ّ
نتمكــن مــن العــودة بحماســة
مقتطــع لكــي
وطاقــة إلــى املهمــة التــي بيــن أيدينــا.

ّ
يتوقــع منكــم املحــررون املســؤولون أن
قــد
تعــودوا إلــى قصصكــم يف أوقــات الحقــة
تتحــول مــن نضــال جماعــي لعشــرات
حيــن
ّ
اآلالف مــن النــاس الفاّريــن مــن النــزاع والفقــر
ّ
ولكــن
إلــى كيفيــة تأقلمهــم مــع حر ّيتهــم.
ثمــة ســببًا أهــم يدفعكــم للبقــاء ىلع
تواصــل مــع النــاس الذيــن وثقتــم حياتهــم
ونضالهــم كجــزء مــن عملكــم ،فهــؤالء فتحــوا
قلوبهــم لكــم يف أكثــر اللحظــات ضعفــا يف
حياتهــم حيــن كانــوا يفــ ّرون حفاظــا ىلع
أنفســهم وأطفالهــم .فــإن كنتــم ّ
تغطــون
قصصهــم كبشــر ال كأرقــام ،فعليكــم عندها أال
تعاملوهــم كاحتمــاالت مشــاريع تســتغلونها
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خاتمة
نأمــل أ ّنكــم بعــد قــراءة كل مــا ســبق ،تز ّودتــم
بصــورة واضحــة عــن األدوات الذهنيــة
واللوجســتية الالزمــة لتغطيــة أزمــة الالجئين
بشــكل ج ّيــد .غيــر ّ
أن كل شــيء يعتمــد
ىلع املوقــف الــذي تتخذونــه أثنــاء معالجــة
القصــة ،فــإن شــعرتم باإللهــام مــن النضــال
ّ
الذي شــهدتم عليــه وفهمتم مغــزى امللحمة
والقصــص التــي يشــاركها النــاس معكــم
أثنــاء كفاحهــم إلعــادة بنــاء حياتهــم ،وإذا
تعاطفتــم معهــم وعاملتموهــم بإنســانية
وحافظتــم ىلع كرامتهــم ،فســتنجحون .أمــا
إذا قاربتــم القصــة كتكليــف آخــر ممــل ومكــرر
مــن محرريكــم ،فستفشــلون.
تتط ّلــب تغطيــة قصــص الالجئيــن جهــدًا
ّ
ولكــن مردودهــا كبيــر،
عاطفيــا وجســديًا،
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 ّ
خططتــم جيــدًا وأقمتــم
بجــد
صــات إنســانية حقيقيــة وعملتــم
ّ
وعنايــة ،فســيكون صوتكــم حاســمًا يف
تحديــات
النقــاش حــول واحــدة مــن أصعــب ّ
زمننــا الراهــن.
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