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إال�عداد
ترتبط الخطوة التالية لعملية كتابة التقارير ،أي اإلعداد ،بشكلٍ وثيق
بعملية اختيار املوضوع .غالباً ما تبدأ مرحلة اإلعداد حني يتساءل مع ّدو التقارير عن
املواضيع املثرية لإلهتامم من أجل تغطيتها .بعد ذاك ،يبدأ معدو التقرير بالتفكري
مبوضوعهم من الناحية التحليلية والنقدية ويبارشون بوضعه ضمن إطار خاص.
تضع مرحلة اإلعداد حجر األساس للقصة ،وذلك بطرقٍ مختلفة ،منها عرب األبحاث
الكتاب ّية واملطالعات ،والتحضري للمقابالت ،ومتضية الوقت يف األماكن املرتبطة
بالقصة ويف املناطق املجاورة لها.
ويف رأي الطالبة والكاتبة يف فرنسا شهرزاد رساج« :األمر األسايس هو
كنت تريد أن تطرح أسئلة عن
اإلصغاء لألشخاص واملطالعة عن املوضوع .إذا َ
الهجرة ،عليك أن تكون مطّلعاً عليها بصورة مسبقة».
البديهي أن يبحث مع ّدو التقارير عن املواضيع
يرى العديد أنّه من
ّ
التي يتناولونها ،لك ّن األمر ال يقترص عىل القيام باملطالعات ،بل يشمل طبيعة هذه
املطالعات.

يقول عمر سعادة ،منتج األفالم لدى منظّمة غري حكومية ت ُعنى
بالالجئني ،أنّه يلتقي يف أغلب األحيان بأشخاص من الخارج ،من زائرين للمنظّمة كام
صحافيني ،يحرضون مع بعض القناعات املسبقة« :إ ّن نوعية األسئلة التي يطرحونها
هي عادية وتؤ ّدي إىل تشابه يف منط القصص» ،ويعزو سعادة سبب هذا السلوك
أ
اىل عدم اجراء البحث عن املوضوع من قبلهم ،واالكتفاء بأفكارهم املسبقة
«ال�مر
عن املوضوع« :لقد أتوا ويف ذهنهم صورة مسبقة عن البالد ،ومل يأتوا
ي�عود الى عدم
أي جديد ههنا».
بن ّية اكتشاف ّ
ف ة
و�ود مصادر كا� ي�� لدى
ج
ويقول سميح محمود من منصة كامبجي التصويريّة أ ّن مع ّدي
ّ
�خ ّ
ن
ت
ن
الم ي�ما� ،وسكا�ها ،ع� التقارير الذين يأتون من خارج املخيّامت تنقصهم غالباً املعرفة« :ال
ة ف
ة
يقومون بأبحاث عميقة مسبقا ،ما مل يكونوا من الصحافيني الذين
الح�ا� � ي�ها».
ط� ي�ع� ي
ب
ميضون وقتاً يف املنطقة من أجل اكتشافها قبل كتابة قصصهم».
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خارجي،
لك ّن البعض يستند اىل مصادر ومعلومات مكتوبة من منظار
ّ
فيجري إذا ً البحث من مراقبة خارجيّة للداخل .وهذا ،يف رأيه ،هو نتيجة مشكلة
أكرب تتخطّى مع ّدي التقارير أنفسهم« :األمر يعود اىل عدم وجود مصادر كافية لدى
املخيّامت ،وسكّانها ،عن طبيعة الحياة فيها».

قد يكون من السهل عىل الصحافيني ومع ّدي القصص عن اإلغرتاب أن
يلجئوا إىل مصادر متاحة عىل نطاق واسع ومنشورة يف مراجع ومؤسسات معروفة.
وهذا ليس بخطأ ،فهم غالباً مطّلعون ج ّيدا ً ومتف ّهمون مع األشخاص .لك ّن اآلراء
املحل ّية املستم ّدة من هؤالء األشخاص غالباً مفقودة يف هذه املنشورات .ويف حال
ُوجِدت ،فهي غالباً آراء «خارجيّة» ،من كتّاب يأتون من فئة األثرياء أو من مناطق
يف الغرب ،وليست آرا ًء من عند الالجئني ومن املجتمعات النازحة.
إذا ما استند مع ّدو التقارير فقط عىل هذه القراءات ،سيفتقرون إىل
مم
جوانب مه ّمة من القصة .لذلك ،يتطلّب اإلعداد الج ّيد للقصة النظر إىل أبعد ّ
اإلطلع عىل منشورات وأفالم محليّة ،حتى لو أ ّدى األمر إىل
تراه العني .هذا يشمل ّ
زيادة يف أوقات البحث (وغالباً أوقات الرتجمة أيضاً) .إ ّن هذه املنشورات قد تكون
مقاالت صحفيّة محليّة ،دواوين شعر ،قصص قصرية ،تدوينات صوتيّة ،ومواضيع
اإلجتامعي.
منشورة عىل مواقع التواصل
ّ
وتح ّدثت رساج عن أهميّة تجاوز التغطية التقليديّة« :ال ّ
شك أ ّن وسائل
واملنصات
اإلعالم العادية هي مصادر نافعة ،غري أنّه يجب أيضاً قراءة املد ّونات،
ّ
الصغرية األخرى ،خاص ًة إذا شئنا أن نفهم كيف يعيش الناس .إذا شئنا الكتابة عن
جامعة مع ّينة ،يجب أن نقرأ ما يكتبه أفراد من هذه الجامعة» ،وترى رساج أ ّن
اإلجتامعي قد تكون نافعة من أجل فهمٍ أفضل لحياة الغري ،فتتابع
وسائل التواصل
ّ
بالقول« :تس ّهل هذه الوسائل اكتشاف أمور جديدة وانفتاح الفكر .فحتى لو مل تكن
صديقاً مع أحدهم ،ميكنك متابعة ما يكتب .فأنا أتعلّم الكثري عن واقع األشخاص
بهذه الطريقة».
بالنسبة اىل لور مكارم الذي يعمل مع العامالت األجنبيات يف حركة
مناهضة العنرصيّة يف لبنان ،إ ّن البحث يؤث ّر يف نوعية العالقات التي سرتبط
الصحافيني وغريهم من مع ّدي التقارير مع األشخاص الذين يقابلونهم من أجل
تقاريرهم.
«وخري مثال هو إحداه ّن م ّمن طالعت كثريا ً حتى تنبّهت إىل أ ّن
املعلومات يف هذا املجال غري محدودة ،فأرادت اإلضافة إىل املراجع املتوافرة ،وهذا
أمر ممتع ،فهي مل ِ
تأت بنظرة مسبقة ع ّمن تريد مقابلتهم ،وهو عاد ًة ما يحصل.
فالناس تأيت وتقول« :أريد فتا ًة عانت من اإلتجار بالبرش» أو «أريد مقابلة جامعة
الفيليبينيات» ،أما تلك الصحافية فلم تفعل هذا األمر».
ورشح مكارم كيف يتعاون مع ّدو التقارير والجمعيات اإلنسانية يف
إنتاج القصص عن الهجرة .فحني يقوم مع ّدو التقارير بتصوير أماكن ال يعرفونها،
تعتمد التحضريات عىل مصادر الجمعيات العاملة يف هذه املناطق وعالقاتها
الخاصة .وتكون املنافع متبادلة ،فمن جهة يحظى مع ّدو التقارير بالوصول اىل
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أماكن غري مألوفة منهم ،ومن جهة أخرى تحظى املنظّامت بتغطية إعالمية
ملشاكل تعمل عليها.

ومع ذلك ،قد يحصل أحياناً رشخ بني مع ّدي التقارير واألشخاص الذين يتناولهم
التقرير .فبحسب مكارم« :قد يغفل الصحافيون واملراسلون ميزان القوى يف عالقتهم
مع األشخاص الذين يتناولونهم ،فهم ال يهت ّمون بهؤالء األشخاص إلّ بحدود جمع
املعلومات وإعداد قصة ملوضوعهم .فتكون حينها العالقة أحادية الجانب،
ق
وتجاريّة».
«�د
ف
ف
الصحا� ي� ن
و�
ي��غ �ل
تذكّرت ضحى قايض من منظّمة سوى للتنمية واإلغاثة
ق
ن
إحدى الحاالت التي كان فيها اإلعداد ج ّيدا ً إىل ح ّد أنّه أىت بنتيجة
م��ز نا� ال�وى
والمراسلو� ي
أ
ق
ف
رضروا يف
علا� ت�هم مع ال� ش��خ
مثمرة« :لقد ص ّورنا سلسلة من الشهادات ألشخاص ت ّ
اص
�
�
الحرب اللبنانية أو يف حوادث يف لبنان .وكان األمر معقّدا ً للغاية،
يال�ذ � ن� � ت� ن� ن
هم».
اولو�
ي ي
ومريعاً ،ألنّه ال ميكن ج ّر هؤالء األشخاص إىل الكالم دون أن يعيشوا
الصدمة مج ّددا ً».
لقد عملت قايض حينها مع عاملة اجتامع وأمضت وقتاً هائالً يف رشح
غاية التقرير لألشخاص املحت َمل مقابلتهم« .إ ّن إيجاد األشخاص كان صعباً ،فقط
ثالثة من أصل ثالثني شخصاً أرادوا التح ّدث إلينا .لك ّنهم كانوا بغاية اإليجابية ما
س ّهل علينا األمر ،وص ّعبه يف نفس الوقت إذ كان علينا أن نحرتم أيضاً هؤالء األشخاص
واندفاعهم».
غالباً ما تعتمد القدرة عىل اإلعداد عىل معايري ع ّدة كالوقت واملصادر
املتاحة ملع ّد التقرير وكال املعيارين ليسا بغري محدو َدين ،لذا يجب تحديد الخيارات
واألولويّات.
وقالت ريان سكّر من «كامبجي» أنّها لو أُعط َيت الخَيار ،ملا أع ّدت تقاري َر
يف مناطق ال تعرفها« .أفضّ ل الحديث مع شخص من منطقتي» كام تقول« ،إذ إ ّن
املجال متاح دامئاً لإلعداد حتى خالل مهل قصرية .ال أعتقد أ ّن عذر الوقت هو عذر
سديد ،فمن السهل إجراء األبحاث يف أيامنا هذه ،مثة معلومات متوافرة يف الجامعة،
كام مثة وسائل التكنولوجيا .ميكنك إرسال رسائل صوتية طويلة ،أو الحديث عىل
الهاتف ،كام التق ّرب من الشخص الذي ستقابله ،واإلطّالع عىل صفحته عىل فيسبوك
فلتعمل عىل قصص ميكنك الوصول إليها من منطقتك».
ْ
ملعرفة اهتامماته .وإلّ ،
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ومع ذلك ،يبقى الصحافيون ومع ّدو التقارير يف املنظّامت ره َن القوى
والسلطات التي تحكم مؤسساتهم .فالقرارات يتّخذها املنتجون وكبار املح ّررين يف
غرف األخبار ،فيام يق ّدم املالكون املوارد املالية .يف نهاية املطاف ،تعتمد املنظّامت
غري الحكومية عىل املم ّولني الذين غالباً ما يعيشون بعيدا ً .ويتف ّهم مكارم من حركة
مناهضة العنرصية موقف الصحافيني الذين يُطلَب منهم تناول مواضيع مل يختاروها

بأنفسهم ،وتقدمة تقريرهم خالل مهلة خمسة أيام .فيقول« :من املعيب القول لهم
أنّنا نرفض العمل معهم أو أن يذهبوا إىل منظّمة أخرى ملقابلة عاملة أجنبية فيها
وإحداث رضر يف غري مؤسستنا».
ويتابع مكارم« :عوضاً عن ذلك ،ميكننا كمنظّامت أن نطلب من الصحافيني إطال َعنا
األسايس ،وعىل أسئلة املقابالت ،ومعايريهم
مسبقاً عىل غايتهم ،وعىل موضوعهم
ّ
شخيص للصحافيني ،إذ
نش .إ ّن هذا اإلجراء هو اختبار
األدبية والتفاصيل التي ستُ َ
ّ
ين ّبههم إىل مسؤوليتهم عن القصة».
لكل من يع ّد التقارير عن الهجرة ،إ ّن مرحلة اإلعداد هي لوضع التصميم.
ّ
ففي هذه املرحلة يظهر تو ّجه القصة ،والنمط الذي سترسي عليه منذ ذلك الحني.

إ ّن عوائق الوقت واملصادر هي عوائق فعل ّية ،لذا يُل َزم بعض الصحافيني
بالتوقّف عن بحثهم قبل معاينة املوضوع من الزوايا كافةً.
ومع ذلك ،وبحسب العديد من املشاركني يف ورشة العمل ،مثة العديد
من األساليب التي ميكن أن يلجأ إليها الصحا ّيف من أجل أن ،وكام قالت سكّر من
«كامبجي»« ،من أجل ألّ يأيت عىل غفلة ،ويطرق الباب ،ويقول ألحدهم« :اريد
مقابلتك عن هذا األمر أو ذاك».
يتجل
إذا طغى الصدق والشفافية عىل مرحلة إعداد القصة ،ال ب ّد أن ّ
هذا األمر يف القصة التي يت ّم إعدادها.

األسئلة يف هذا الفصل:

ما هي األبحاث حول الهجرة التي يقوم بها الرواة عادة؟
كيف ميكن للرواة التحضري من أجل تغطية أفضل وأكرث تن ّوعاً؟
ما هي بعض الوسائل التي تسمح بأبحاث وتحضريات أكرث محل ّية؟
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