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�خ
ن
م� هم ال ب�راء؟
لقد طُلِ َب منا يف الفصل األول أن نح ّدد هوية مع ّد التقرير لكيام
نفهم ملاذا يت ّم تغطية موضوع الهجرة من نوا ٍح مح ّددة .ويف هذا الفصل ،نحن
مدعوون لنسأل أسئلة مشابهة عن السلطات والخرباء املذكورين يف املقاالت
واملنشورات .من هم األشخاص املخ ّولون مشاركة معرفتهم وآرائهم؟ كيف يقوم
الصحافيون بإيجادهم وبتقدميهم يف قصصهم؟ من يت ّم تقدميهم عىل أنّهم خرباء
ومن هم من يُطلق عليهم الصحافيون واملح ّررون تسمية «حاالت» ،أي أفراد
يُطلَب منهم مشاركة األمور بحسب خرباتهم الحياتية الشخصية؟ وعليه ،ما هي
املعلومات التي ت ُق َّدم عىل أنّها ق ّيمة وسديدة وتلك الشخصية وغري امله ّمة؟
يف كال ال ِعلم واإلعالم ،الخرباء هم غالباً من الذكور ،من ذوي العرق
أقل بكثري يف موقع السيطرة ،كذلك األمر
األبيض ومن الغرب .النساء يظهرن ّ
بالنسبة اىل األشخاص السود ومن هم من أصول أخرى.

3 | opensocietyfoundations.org/uploads/
c3f34e39-bcc2-43bc9cca-cab57e445869/anend-to-manels-20180308.
pdf
4 | theopennotebook.
com/2019/09/24/invisible-science-why-are-latin-american-science-stories-absent-in-european-and-u-s-media-outlets

كلّام اعتدنا عىل هذا األمر ،كلّام اقتنعنا ـ غالباً ال شعورياً ـ أ ّن الخرباء
الذكور البيض الغربيني هم ق ّيمون وأهل للثقة أكرث من سواهم.
بالفعل ،فإ ّن اللوائح املقترصة عىل الذكور كانت أكرث شيوعاً حتى
أنّه ت ّم تخصيص مصطلح لوصف هذه الحالة« :اللوائح-الذكورية» .كام إنّه من
الشائع 3أن يت ّم تكليف النساء مبهمة تنظيم هذه اللوائح بدالً من ورودهن
عىل اللوائح ،ما يسمح لهن برفع أصوات أخرى ،من دون أن يسمح له ّن بفرض
أنفسه ّن كمهيمنات يف هذا املجال.
كذلك ،إ ّن غياب األصوات املنتمية اىل خلف ّيات مختلفة تر ّوج لفكرة أ ّن
األصوات الغربية أكرث سيطر ًة من سواها .لقد ذكرت العاملة الكولومبية الصحافية
أنجيال بوسادا سوافورد يف حديث 4عن الخربة الالتينو-أمريك ّية يف العلوم أ ّن
الباحثني من خارج الغرب غري مذكورين بصورة كافية ،متاماً كدوا ّمة مفرغة:
أقل ظهورا ً من زمالئهم الغربيني.
أقل أهميّة ،هم ّ
ُعتب ّ
فطاملا أ ّن خربتهم ت َ

رض ليس فقط للخرباء والباحثني ،بل أيضاً لنا بشكلٍ عام،
ّ
كل هذا م ّ
كق ّراء ومشاهدين ومستمعني .نحن نُح َرم من العديد من وجهات النظر واآلراء،
أقل لفهم العامل بشكل شامل وأكرث دقّة.
وبالتايل نحظى بفرص ّ
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العديد من أحاديثنا يف ورش العمل متحورت حول مسألة من يُعترب

خبريا ً أو مرجعاً .يقول لور مكارم من حركة مناهضة العنرصية يف بريوت أ ّن
الصحافيني يأتون إليهم مع قناعات ثابتة حول من هو الخبري ومن ليس بخبري:
“يكون األمر أحياناً واضحاً بش ّدة».
يتابع مكارم« :يف البدء يريدون الحديث اىل أحد من املنظّمة ثم
يستحصلون عىل إفادة من أحد األعضاء» ،ويعني بها أعضاء مركز العامالت
املهاجرات التابع للحركة« :تجدون الفرق خالل الندوات إذ يكون الخرباء من
العرق األبيض أو من اللبنانيني يف حني تكون العامالت األجنبيات هناك فقط
ملشاركة قصصهن -عىل الرغم من أ ّن العاملة األجنبية ميكنها الحديث بشكل
أعمق عن نظام الكفالة (املسوغ القانوين الذي ينظّم العاملة األجنبية يف لبنان)
أي واحد فينا» .ويضيف مكارم أ ّن العديد من الصحافيني ال ينظرون إىل
من ّ
العامالت عىل أنّهن مصدر معرفة« :ال يرشكونه ّن يف عملية إنتاج املعرفة.
ويتكلّمون معنا نحن بشكل مختلف .كأحد األعضاء العاملني يف الحركة ،أتلقّى
نقدي».
أسئلة أكرث تحليالً أو أكرث تطلّباً لتفكري
ّ
أ
ت
ن
«���م
وبحسب ضحى قايض من منظّمة سوا للتنمية واإلغاثة،
ف
ت
خ
إنّه ملن امله ّم رؤية خربة الشخص املغرتِب كخربة عملية« :اطلبوا من لس�م � ب�راء � ي�ما
املهاجرين إرشادكم ومساعدتكم يف أبحاثكم .أنتم لستم خرباء فيام ت�وا�هه � ت
ماع�هم ،ب�ل
ج
ج
تواجهه جامعتهم ،بل هم الخرباء يف ذلك».
�خ
ف �ذ

هم ال ب�راء � ي� كل�».

ولكن ،يف الحقيقة ،ليس هذا ما يفعله الصحافيون غالباً.
العمل األجانب والالجئني يحظون بفرصة مشاركة
فعىل الرغم من أ ّن ّ
قصصهم الخاصة ،فهم نادرا ً ما يُسألون عن القضايا السياسية واإلقليم ّية
امله ّمة ،كمثلِ تحليل األسباب خلف النزاعات التي أ ّدت بهم اىل اللجوء أو النزوح.

كتب الباحث والناشط السوري رفاعي متّاس مقاالً  5عن دعوة تلقّاها
الجوي عىل سوريا .وبدالً من السامح
من التلفزيون االسرتا ّيل للحديث عن القصف
ّ
له بالتعليق ،وجد نفسه يظهر لثوانٍ معدودة «دامعاً ،وتحت صدمة عنيفة ،لدى
ذكر خساريت لشقيقي ووالدي» .فيام استم ّر التقرير مع محلّل اسرتا ّيل أبيض
أعطى رأياً «موضوعياً» وتحليالً فقهياً للحالة.
للعمل األجانب والالجئني .فقد
يف بعض األحيان ،ال يت ّم التط ّرق قطعاً ّ
أقامت منظّمة «املرأة يف األمن الدو ّيل» ندوة عن مفاعيل األزمة السورية عىل
أي امرأة سورية يف اللوحة .كذلك ،يف شباط  ،2021مل تض ّم
النساء ،دون أن تظهر ّ
سوري .فقط مؤخرا ً،
شخص
أي
سوريا
يف
بايدن
إدارة
بسياسات
الالئحة املتعلّقة
ّ
ّ
ت ّم ض ّم أحد السوريني-األمريكيني لالئحة الخمسة أشخاص.

أحفوري عام  2016خاص بديناصور عمالق
مثل آخر هو اكتشاف
ّ
6
املنصات ،مبا فيها
من قبل فريق علامء آثار يف األرجنتني  ،إذ قامت العديد من ّ
صحيفة النيويورك تاميز ،صحيفة الغارديان ،ومحطة البي-يب-يس ،و»ساينس

5 | opendemocracy.net/
en/refugee-storiescould-do-more-harmgood/
6 | undark.
org/2016/07/25/
ferocious-dinosaur-invisible-scientists-argentina/
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أرجنتيني.
أي عامل
داييل» ،باالكتفاء بذكر العلامء األمريكيني من الفريق ،دون ّ
ّ
هذا التصوير الدو ّين يف اإلعالم وغري اإلعالم لآلراء الفن ّية غري الغرب ّية ال
يشارك بالتعتيم عىل مجموعات كاملة من األشخاص يف القضايا الدولية وحسب،
ككل ،كونه يق ّدم عددا ً محصورا ً من اآلراء.
إنّ ا يح ّد من فهمنا للعامل ّ

يف الحقيقة ،إ ّن املفارقة التا ّمة بني أراء الخربة وما يُس ّمى «الحاالت» ـ الذي
يقيض بأن يقوم الخرباء بالتحليل وإعطاء اآلراء فيام تقوم «الحاالت»
أ
«� نّ�
مبشاركة خربتها الشخصية ـ تؤدي إىل حرص مفهوم املعرفة بح ّد ذاته.
أ
أ
ّ
فهو يوحي بأ ّن األبحاث العلم ّية وحدها تشكّل املعرفة دون تلك
ساس�
ال�
مر
ال�
أ ن �ؤ ي خ�ذ ف
الناجمة عن الخربة الشخصية.
ال�ذ � � � �� � � ��

ي ي �ج ب
ي
يأ
ت
ّ
ن
م�ع
ع� ن� الاع� ب�ار هو �� ج� ف ي
أ ي
ش
ة
�خ
ن
ال�� اص ي�ملكو� المعر��».

وتقول طالبة الدكتوراه البولونية إنجا هايداروويتش «أ ّن األمر
األسايس الذي يجب أن يؤخذ يف عني االعتبار هو أ ّن جميع
ّ
األشخاص ميلكون املعرفة ،إذا مل تفعل ،يكون البحث حتامً غري
ذي نفع».

وتتابع هايداروويتش قائلةً« :إ ّن لهذا النوع من املعرفة قيمة تفوق
املعرفة التقنية واملهنية» .كام يقول مكارم من حركة مناهضة العنرصية أ ّن
الصحافيني الذين يطلبون مقابلة العامالت األجنبيات ال يفكّرون بهذه الطريقة.
«إ ّن األشخاص مص ّنفون ولهم سريتهم الخاصة .أشعر بأنّه عىل الصحافيني تقدير
وصب االهتامم يف قصص عديدة .لك ّنهم ال ي َرون العامالت
خربات األشخاص
ّ
األجنبيات كمصدر معرفة يف مجال الهجرة».
7 | expertfile.com/expert-sources-survey/

إ ّن اكتشاف العديد من اآلراء والخربات يتطلّب مجهودا ً شاقاً.
فاالستبيان 7الذي قامت به «إكسربت صورسز» يف العام  2019بالتعاون مع وكالة
أنباء «أسوشييتد برس» وجد أ ّن الصحافيني يبحثون عن املصادر ضمن ثالث
فئات :إما فيام بني معارفهم ،وإما عرب صفحة البحث غوغل ،وإما بإحاالت من
زمالئهم.
وهذا ما يعيدنا اىل التحقيق الذي قمنا به يف الفصل األول :من هم
مع ّدو القصص؟ بشكل عام ،وفيام يتعلّق باستقصاء املعلومات ،منيل كأفراد إىل
تفضيل األشخاص الذين نعتربهم مشابهني لنا .النقص يف التن ّوع بني الصحافيني
ومع ّدي التقارير يقود إذا ً إىل نقص التن ّوع يف املصادر .وقد شاع يف عامل اإلعالم
أ ّن «من تعرفه هو ما تعرفه» .إذا ً من أجل نرش ما نعرف يجب علينا أوالً توسيع
نطاق من نعرفهم ،ومن نطلبهم من أجل استقاء املعلومات ومشاركة الخربة.
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هناك العديد من األساليب املتوافرة ملع ّدي التقارير من أجل استشارة أهل
الخربة املنتمني اىل خلفيّات مختلفة .ومن أجل املساعدة يف تحديد وجهات النظر
الناقصة ،يت ّم اعتامد معيار مراعاة اإلنحيازات ـ أي عن طريق التأكّد من أ ّن
من ستقابلهم هم متن ّوعون من حيت الجندر ،والهويّة ،والخلف ّية .كام انّه بدالً
من اللجوء اىل األكادمييني يف الجامعات الغربية ،ميكن ملع ّدي التقارير االتصال
بباحثني من أماكن مختلفة يف العامل .وميكنهم مقابلة خرباء محليني بدالً من اولئك
الذين يحلّلون من بعيد .إ ّن مواقع التواصل االجتامعي هي غالباً املكان املالئم
إليجاد أصوات مختلفة كحساب  Cite Black Womenعىل تويرت.
يف سياق آخر ،إنّه ملن امله ّم أيضاً أن يأخذ مع ّدو التقارير يف عني
االعتبار اإلمتيازات ،والهيمنات ،واألمناط لدى التدقيق يف مصادر قصصهم ،وأن
يستشريوا ال «حاالت» كام أهل الخربة عن املسائل العالقة التي تتطلّب تحليالً،
وأن يعالجوا كافة ما يتلقّونه من معلومات عىل أنّه خربة قيّمة ومه ّمة ،وأن يولوا
الخربات املحلية القيمة نفسها كاآلراء الدولية ،وأن يسمحوا لكال الرجال والنساء،
سواء من أهل الخربة أو من «الحاالت» ،أن يتح ّدثوا عن القضايا السياسية واملهنية
والعائلية مبساواة فيام بينهم.
تش ّدد قايض من منظّمة سوا للتنمية واإلغاثة أ ّن املنظّمة تحرص
عىل أسلوب عمل يعتمد عىل املعرفة املستم ّدة من جامعات الالجئني وخربتهم:
«إذا شاء األفراد بناء مركز للجامعة مثالً ،نستحصل عىل التمويل وننظّم األمور
اللوجيست ّية ،ثم نتواصل مع الب ّنائني .غري أ ّن الجامعة هي من يق ّرر كيفية البناء
والهدف منه .نحن نعترب أنفسنا مج ّرد مس ّهلني».

وكام ذكرنا يف هذا الفصل ،هناك العديد من األساليب من أجل
تفادي بعض األخطاء الشائعة عند البحث عن أهل الخربة أو عند تقييم املعارف
واملعلومات.
وهذا يشمل استعامل خربات محلية متنوعة ،واملساواة بني ما يرد
مم يُس ّمى «الحاالت» ،كام األخذ يف عني اإلعتبار
من الخرباء التقليديني وما يرد ّ
يوسع ويع ّمق مدى فهمنا للهجرة ،ورؤي ِتنا
فهذا
شهادات الالجئني والنازحني.
ّ
الدقيقة للدور الذي تلعبه يف العامل.
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األسئلة يف هذا الفصل:

من هم الذين عادة ما يُستشارون بصفتهم خرباء يف موضوع الهجرة؟
عا ّمة ما الذي يعترب معرفة خبرية وماذا ال يُعترب كذلك؟
أي نوع من الخربات واألصوات الخبرية ينقص عادة؟
كيف ميكن للرواة تضمني خربات أكرث تن ّوعا يف قصصهم؟
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