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ت
ض
خ
ا�� ي�ار المو�وع
كتب الباحث يف اإلعالم برنارد كوهني 2عام  1963التايل« :رمبا الصحافة
ليست ف ّعالة معظم الوقت يف إخبار الناس أية أفكار عليهم تب ّنيها ،لكنها حتّام
ناجحة بامتياز يف إخبارهم مباذا عليهم التفكري» .بكالم آخر ،املواضيع التي يختارها
الصحافيون ال تجذب انتباه الناس واهتاممهم فقط ،بل أيضا تح ّدد أجندة املجتمع
ذاته .حني ورود أمر ما يف اإلعالم يعني القول للناس« :هذا ام ٌر مه ّم عليكم
التفكري به».

آ
«�كلام � خ�ر،
ب
ت
ت
ض
�خ
غالبا ما تقوم املنظامت غري الحكومية واملجتمع املدين باألمر ذاته،
الموا� ي�ع ال� ي� ي� �ارها
ف
عن طريق الرتكيز عىل مسألة واحدة يف لحظة مح ّددة يف الزمن .منذ
الصحا� ي� ن
و� لا �ت�ج�ذ ب� نا� ت� ب�اه
بداية ما يس ّمى ‹أزمة الالجئني› عام  ،2015أصبحت الهجرة يف مركز
ف ق
ت
ن
واه�مامهم ��ط،
ال�اس
االهتامم حول العامل ويف جميع القطاعات تقريبا .لكن حني نتف ّحص
أ �ض ت ّ أ
ة
حدد � ج� ن�د�
ب�ل � ي� ا �
ما الذي يت ّم نرشه ،ملاذا تت ّم تغطية بعض املواضيع وبعضها ال؟ ما هي
�ذ
خلفيات القرار بتوثيق بعض من جوانب الهجرة وليس غريها؟
الم�ج ت�مع ا�ته».
ق ّدم املشاركون يف ورش العمل أجوب ًة مختلفة عن هذه األسئلة .تقول
عاملة االجتامع املقيمة يف ليون يلينا هايداروويتش إ ّن مسألة الهجرة أكرب من
مج ّرد موضوع« :إنها العامل بأرسه .كل ما يتعلق بكيف نعيش حياتنا يستند اىل
حركة انتقال البرش .كل الطرق التي أسلكها تقودين اىل ٍ
غيوا بلدانهم ولغاتهم
أناس ّ
ومدنهم .الهجرة موجودة حولنا يف كل مكان» .بدأت دزيكزينيفا تتنبّه إىل سبب
عدم تناول بعض املواضيع يف اإلعالم حني كانت تتابع دروسها يف علم اإلنسان
األنرثوبولوجيا« :بدأت أتساءل عن سبب عدم تط ّرق اإلعالم لبلدي ،كازاخستان.
ففي العام املنرصم قمنا بانتخاب رئيس جديد ،كام ب ّدلنا اس َم عاصمتنا ،وهذا باألمر
الضخم ،ومع ذلك مل يتناوله أحد».
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وقالت الصحافية نور غصيني من لبنان أنّها تفتقد إىل اإلطار التاريخي
ملسألة الهجرة متى ت ّم تناولها اإلعالم« :نتط ّرق إىل الهجرة ،اىل الهوية واىل األمناط،
لكننا ال نعود أبدا ً إىل األصول .إىل أولئك الذين رسموا الحدود الجغرافية ،إىل أولئك
أنت أملا ّين».
أنت لبناينَ ،
قسموا العامل اىل مجموعات وقالوا َ
الذين ّ
كل من دزيكزينيفا وغصيني ،إ ّن األحاديث العميقة
بالنسبة إىل ّ
واملعقّدة عن الهجرة ال تحصل .واألمر يعود جزئ ّياً إىل النقص يف التن ّوع بني
الصحافيني ،املح ّررين والنارشين .وكام يقول كوهني« :إذا كان من هم ناجحون
برباعة بطرح األفكار ال ينتمون هم أنفسهم اىل مجموعات متن ّوعة من الناس ،فال

ميكن للقصص أن تكون متن ّوعة».
إ ّن التن ّوع يف مع ّدي املواضيع يُ َتجم بتن ّوع يف املواضيع أل ّن املصالح
واآلراء تكون أكرث تن ّوعاً.

التصويري العامل يف مخ ّيامت الالجئني
يقول سميح محمود ،الصحا ّيف
ّ
يف لبنان ،أ ّن الصحافيني املقيمني يف املخيّامت يتف ّهمون هموم الشعب بشكلٍ
أفضل« :ما يختلف بالنسبة ا ّيل كصحا ّيف يف املخ ّيم هو أ ّن حيايت يف ح ّد ذاتها عبارة
عن بحث .إ ّن املواضيع التي أغطّيها تتعلّق بوضعي الخاص ،وبالتايل ال داعي
إلجراء البحث يف الخارج».
لك ّن محمود يعارض فكرة أ ّن الالجئني عليهم أن يكتبوا فقط عن
يكتب فقط عن مشاكل النساء وأ ّن أقلّية
«شؤون الالجئني» ،متاماً كام أ ّن النساء ال ْ َ
مح ّددة ال تكتب عن جامعتها الخاصة.
اري،
لقد أتاه يوماً صحا ّيف وسأله عن رأي سكّان املخيّم يف االحتباس الحر ّ
فأجابَه« :نحن ال نفكّر يف هذا األمر ،فنحن نعاين من مشاكل يف الكهرباء ،واملاء،
اري؟» ويضيف محمود« :ثم
واألمن ،وأنت تأتيني لتسألَني عن اإلحتباس الحر ّ
ُ
ع ْدت وقلت يف نفيس ملَ ال؟ عىل الناس هنا أن يك ّونوا آرا ًء يف مسائل أخرى أيضاً».
املنصة اإلعالميّة اإللكرتونيّة «كامبجي» ،التي
يعمل محمود يف ّ
تحظى بشعب ّية واسعة يف مخ ّيامت الالجئني يف لبنان .ومع أنّهم يغطّون بشكلٍ
أسايس املواضيع املرتبطة بالحياة يف املخ ّيامتّ ،إل أنّهم يناقشون أيضاً
ّ
مسائل مختلفة عديدة.

ّ أ
ّ
لمهم � ن�
«� نإ�ه
يف أرشيفهم ،تقارير مص ّورة عن املساواة الجنسية ،عن
ف
لع� ال إ�علام الدور � ي�
�
الجالية األرمنية يف لبنان ،عن الثورات ،عن الربيع العر ّيب ،وعن إنفجار ي ق ب
ت
ن
ف
مرفأ بريوت يف  .2020وهم ال يعتقدون أنّه يجب عىل الالجئني أن
وس�ع
ت� ث�� ي�
� ال�اس و� ي
آف ق
يحرصوا اهتاممهم يف «قضايا الالجئني» .يقول محمود يف هذا الصدد:
��ا�هم».
«إنّه مله ّم أن يلعب اإلعالم الدور يف تثقيف الناس وتوسيع آفاقهم».
عب العديد من املشرتكني يف ورش العمل عن تفضيلهم للقصص
لقد ّ
القصرية ،أي ملقتطفات من الحياة اليومية لألفراد مبا ال يحرصهم يف فئات فردية كـ
«مهاجر» أو «الجئ».
يجري سيمون سبريا طالب الدكتوراه اإليطايل ،بحثاً عن موضوع الرتبية
غري الرسم ّية ضمن جامعات الالجئني يف لبنان ،فيقول« :يف علم اإلنسان ،عاد ًة
ما نبدأ األبحاث من خربات األشخاص الحياتيّة .إ ّن بحثي هو عن الرتبية بشكلٍ
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السيايس ،وهو ينظر بصورة مح ّددة اىل املبادرات
عام إنّ ا تلك املرتبطة بالنشاط
ّ
السوريّة يف لبنان.

طبعاً مثة مواضيع عامة ته ّم الجميع ،غري أنّه يوجد أيضاً خربات فرديّة عديدة .لذا،
يحب أن نتواصل مع الجامعة قبل تحديد املواضيع الها ّمة».

وبهذا ،تكون الوكالة (اإلعالمية) مس َندة اىل اإلعالميني الفاعلني أنفسهم».

إ ّن الناس غالباً ما يطلبون أن يظهروا يف تقارير كامبجي املص ّورة .تقول سكّر:

أهدف اىل تخطّي نقطة الرتبية لدى الالجئني كخطّة طوارئ ملواجهة
األزمات اإلنسانيّة ،عن طريق النظر اىل اختبارات الالجئني وطرق إنتاجهم أثناء
األزمة.

ويعمل عمر سعادة مع منظّمة غري حكومية دول ّية أثناء ورش العمل،
إذ كان ينتج لها التقارير املص ّورة عن مسائل الالجئني ،وهو يشكو من النقص يف
أي قصة تتناول القرى التي
ٌلب منه تغطيتُها« :مل أجد ّ
التن ّوع يف املواضيع التي ط َ
نزح منها األفراد ،أو كيف ّية عملهم معاً يف املخ ّيم ،كام ليس ما يأيت عىل ذكر هذا
املزارع (اللبنا ّين) الذي قال أنّه سيأسف فيام لو عاد النازحون اىل بالدهم بسبب
الصداقات الجديدة والعديدة التي اكتسبها بفضل املخ ّيم».
رصحت الصحافية يف برلني فاطمة الح ّجي التي كانت تع ّد تقارير عن
و ّ
مسائل النازحني يف لبنان ،أنّها تفضّ ل هي أيضاً املواضيع اليوم ّية« :إ ّن هذه املواضيع
تعكس الوجه اإلنسا ّين للحياة ،ومشقّات الناس اليوميّة ،كام تص ّور خلفيّات الناس،
وأصولهم ،وسبب تواجدهم حيث هم».
أقل تعقيدا ًّ ،إل أ ّن الواقع
حتى لو بدت الكتابة عن حياة الناس اليوم ّية ّ
مختلف .فـ «املواضيع القصرية» تتطلّب الوعي نفسه ،كام السلوك املنعكس عىل
الذات ،والنظر اىل اإلمتيازات واملقامات.

«��ج ب�
ي
أ
� ن� ن� ت�واصل مع
ة ق ت
حد�د
ال�ج ماع� � ب�ل � ي
ّة
ض
الهام�».
الموا� ي�ع
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وأفادت الكاتبة األملانية سام موستلني أنّه عند البحث عن تاريخ
األقلّيات يف أملانيا ،الحظت أ ّن للقصة أبعادا ً عديدة« :كانت هناك وجهات نظر
أي منها خربيت الشخصية».
يهودية ،وأخرى فئوية ومثليّة ،ومل تحايك ّ

وشكّكت موستلني يف سلطة الكتّاب الخاصة عند التط ّرق اىل موضوع
ميكن أن يُط َرح من جوانب عديدة« :أعتقد أنّه ال ميكننا أحياناً أن نق ّدم
املوضوع كامالً ،أي أن نقول الحقائق كافة الخاصة بالناس كافة .بل علينا أن
وكل تقرير يبقى جزءا ً
نعي أنّه ال ميكن ألحد أن يجيب عىل جميع التساؤالتّ ،
من خربة شاملة».
وذكر العديد من املشرتكني يف ورش العمل أنّه عىل الصحافيني أن
يبحثوا عن مواضيع ته ّم الجامعة التي يغطّونها عوضاً عن الحضور مع أفكارهم
املسبقة .الح ّجي التي كانت قد تناولت مسألة الهجرة يف لبنان قالت أ ّن صحافية
صديقة سألتها عن ماهية املواضيع التي يجب أن تتط ّرق اليها يف تغطيتها ملخ ّيامت
لكل خربة مختلفة عن اآلخر.
الالجئني« :نص ْحتُها أن تتواصل مع الناس مبارشةَ ،أل ّن ٍّ

وكان ملحمود وزميلته ريان سكر من كامبجي آرا ٌء مشابهة .يقول
محمود« :حني نفرغ من األفكار ،نخرج اىل الساحات لنحاور الناس .أحياناً ،ال نكون
بحاجة لنسأل حتى ،إذ يقوم الناس يف الحال بإخبارنا قصصهم ،وبطرح همومهم».

«يرسلون إلينا الرسائل عرب الفايسبوك ،ونحن ال منلك الوقت الكايف
كل هذه القصص .قد يقول أحدهم مثالً« :أنا أعيش يف مخيّم نهر
للعمل عىل ّ
البارد ،هل ميكنكم عرض قصتي؟» وقد تقول فتاة تلعب بالكرة« :أنا رأيت التقرير
الذي أعددتِه ،هل ميكنك أن تحرضي وتقابليني»؟ وهذا األمر يفرحنا كثريا ً».

ومع ذلك ،إ ّن السامح للجامعات بتعيني املواضيع ليس باألمر السهل .إذ
تلعب عوامل عديدة دورها يف تحديد اإلطار الذي ستوضع فيه القصة يف اإلعالم:
أرقام القراءات ،التمويل ،املواضيع التي ته ّم الناس يف الوقت الحايل (.)trends
الطلب واإلعالميني يلعبون
ويرى سبريا ،طالب الدكتوراه يف ايطاليا أ ّن ّ
دورا ها ّماً يف تسليط النظر عىل العديد من املواضيع .فيقول« :إ ّن وسائل اإلعالم
النقدي عىل إطار واسع ،لك ّن اإلعالم ال يكون أبدا ً
مستقل
ًّ
قادرة أن تنرش الفكر
ّ
بصورة تا ّمة ألنّه مرتبط دوماً بهيكليات سياسية واقتصادية».
وروى املنتج السيناميئ سعادة كيف أنّه كان يشعر غالباً بالضغط
ليختار املواضيع التي ته ّم املم ّولني« .لقد أعددنا األفالم لننرش ما يريد مشاهدته
املادي ،علينا أن نص ّور املأساة ،وهذه
املم ّولون .فنحن إذا أردنا أن نفوز بالدعم
ّ
وسيلة ال تروق يل.
واألسوأ هو األثر الذي ترتكه هذه التقارير عىل جامعات النازحني .إذ
اعتادوا أن يت ّم تصوي ُرهم عىل هذا الشكل .فحني ذهبت لتصويرهم ،ارتدوا هذا
الوجه مج ّددا ً».
وقد حاول سعادة يف بعض األحيان أن يقرتح عىل املنظّمة تغطية
مواضيع أُخرى« :لقد حاولت ذات مرة أن أطرح فكرة تقرير عن األعراس يف
املخيّم ،وعن عزف النازحني املستم ّر عىل آالت موسيقيّة ،وعن الدور التي تلعبه
املوسيقى يف حياتهم ،فباءت محاواليت بالفشل .وأنا ال أفهم ملاذا يت ّم حرمان الناس
من األساليب التي تجعلهم أكرث قوةً؟»
تعتقد سكّر من كامبجي أ ّن وسائل اإلعالم الرئيس ّية تغفل تصوير
الجامعة الفلسطينية يف البالد بصورة واقعيّة« .هل سبق أن شاهدتم تقريرا ً عن
فلسطيني ينجح؟ واألمر نفسه ينطبق عىل النازحني السوريني .نحن ال نسمع
ّ
مطلقاً بقصص إيجاب ّية.
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إذا مل نُظهِر الجانب اإليجا ّيب من الحياة ،كيف سيحظى الناس مبعرفتهم؟»

تقول الصحاف ّية األمريكية العاملة يف لبنان ّآب سوويل« :لقد تراوحت
التغطية العامة للهجرة يف األعوام األخرية املاضية بني ج ّيدة وس ّيئة ،كام افتقرت
العديد من التقارير اىل العمق .نحن نرى مختلف التغطيات .ففي أوروبا والواليات
املتحدة ،يت ّم تغطية أزمة النازحني بصورة أساس ّية من حيث مفاعيلها عىل الدول
«هل
املضيفة ،عوضاً عن تغطية سبب نزوح هؤالء األشخاص» .إ ّن هذه الوسيلة،
أ ش
ت
س� ً ق� � ن� �اهد�م
ق ب
بحسب سوويل« ،تج ّرد أشخاص التقرير من إنسانيتهم ،وتخلق الخوف
ف
ن
ت
ن
والحقد غري امل ّرب َرين يف جانب املشاهدين والق ّراء».
لسط�� ي ّ�
�� ير�را ع� � ي
ي� ن��ج ح؟».
وتضيف سوويل «أ ّن الذعر يتملّك الناس إذ يعتقدون أ ّن النازحني
ويغيون مجتمعاتهم .وحتى لو ت ّم تناول القصص اإليجابية،
سيأتون اىل بالدهم ّ
كمثل قصة السوري الذي فتح محالً للحلويات يف برلني ،يت ّم تجاهل مايض هؤالء
فربا كانوا من األط ّباء يف بالدهم قبل الهجرة ،ومع ذلك ،ال يُذكر هذا
األشخاصّ ،
األمر مطلقاً بتاتاً».

األسئلة يف هذا الفصل:

ملاذا يُكتب عن مواضيع أكرث من غريها عند تغطية أخبار الهجرة؟
ما الذي ميكن اكتسابه عن طريق القصص اليومية
واألخبار «الصغرية»؟
كيف ميكن للتن ّوع بني رواة القصص أن ينعكس تن ّوعاً يف القصص؟

وعن عملها الخاص يف تغطية الهجرة ،تؤمن سوويل أنّه قد يحقّق شيئاً
ما« :أعتقد أ ّن عميل قد يساعد الناس عىل فهم محيطهم .إ ّن قناعتي يف أ ّن لإلعالم
أثرا ً مبارشا ً يف الواقع –كمثل تأثريه يف اتّخاذ القرارات -تتضاءل شيئاً فشيئاً .ومع
ذلك ،أؤمن بأنّه ميكننا أن نساعد الناس عىل فهم العامل بشكل أفضل .وهذا يعني
ا ّن اختيار مواضيع جاذبة ال يخلو من األثر .وإذا سلّمنا جدالً مبقولة كوهني عن أ ّن
اإلعالم ميكنه تحوير نظر الشعب ،فهذا يجعل األثر عظيامً».
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