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إّن القسم األخري من إعداد التقرير يبدأ يف اللحظة نفسها التي يتّم   
فيها الضغط عىل »إحفظ« عىل الكمبيوتر. بعد الوصول إىل املرحلة األخرية من 
اإلنتاج، يبقى أمر واحد: أن يصل التقرير اىل القرّاء، املستمعني واملشاهدين. وهذا 
الخبة  املهاجرين كام يشمل أهل  القليل عن األجانب  يعرفون  يشمل أشخاصاً 
الذين  التقرير،  أجل  من  مقابلتهم  متّت  من  جميَع  أيضاً  ويشمل  املوضوع.  يف 

للقصة. الواسع  اإلطار  تدخل  شهادتهم  رؤية  بفرصة  سيحظون 

أثر.  القصة بإحداث  تبدأ فيها  التي  اللحظة  أيضاً  النرش هي  ولحظة   
كّل ما تّم عمله إىل حّد اآلن يصبح قيد اإلمتحان: مرحلة البحث، والتواصل مع 
األشخاص، اإلختيارات عند صناعة املاّدة االعالمية، والتفاصيل واألقوال التي تّم 

تستعمل. مل  التي  وتلك  القصة  اىل  ضّمها 

مقابلتهم  إطالع من متّت  أهميّة  املشرتكني عن  العديد من  وتحّدث   
حكومية  غري  ملنظّمة  مواّدا  صّور  الذي  سعادة،  عمر  أقوالهم.  عىل  النرش  قبل 
املوضوع  القصة رؤية  املذكورين يف  اإلتاحة لألشخاص  أنّه يجب  لبنان، ذكر  يف 
النهايّئ ويتابع: »يجب حتى أن يحصلوا عىل الرتجمة الدقيقة كأن يقال لهم هذه 

العامة«. املقّدمة  وهذه  أقوالكم،  وهذه  قصتكم، 

األشخاص  تُطلَِع  أن  فرنسا،  من  وكاتبة  طالبة  رساج،  شهرزاد  تسعى    
الذين تتناولهم يف موضوعها عىل النسخة النهائيّة، وتقول: »أريد أن أتأكّد من 
أنّني مل أقم بأّي خطأ أو فهمت أّي يشء عىل غري حقيقته. عادًة ما نعتقد أّن قبول 
األشخاص كاٍف، لكن يجب الرتكيز عىل مرحلة ما بعد هذا القبول«. وهذا، تضيف 
رساج، يعتمد عىل من تقوم مبقابلتهم: »إذا كْنَت قد حاورَْت رجالً مغتِصباً، فال 
داعي للتحّقق من أّي يشء، أما متى حاورَْت جامعات مهّمشة فعليك أن تويل 

خاصة«. أهميّة  األمر 

إّن إدراك ديناميكية القوة املطبّقة يف كّل موقف يساعد عىل القيام   
بهذه الخيارات. هل معّد التقرير هو َمن يف وضعية الهيمنة عىل من يقابله؟ فإذا 
كان الجواب إيجاباً، يجب السامح لألشخاص املذكورين يف التقرير أن يَروا كيف 
تّم ذكرهم فيه وأن يوافقوا عليه. وإاّل إذا كان الضيف هو َمن يف وضعية السلطة 
ــ كمثل أن يكون ممثالً رسميّاً أو أحد السياسيني يف خطاب علنّي ــ تكون األدوار 

املعلومة كام وردت. معكوسة، ويجب حينها نرش 

إىل جانب التدقيق يف األقاويل واإلفادات التي وردت عىل لسان من   
إليهم  التطرّق  تّم  األشخاص  أّن  من  للتحّقق  أخرى  أساليب  مثة  مقابلتهم،  متّت 

صحيحة. بصورة 

أّي  تسأل ريان سّكر من منظّمة »كامبجي« بعض األسئلة قبل نرش   
مقال »هل األشخاص الذين تطرّقت إليهم سعداء بكيفية تصويرهم؟ إذا كانوا 
من األجانب أو من النازحني، هل سيقود ذلك اىل تغيري يف حياتهم؟ ما هي اآلراء 
املحتملة ملن سيقرأ املقال أو يشاهد التقرير املصّور؟« وتضيف: »يجب أن يوجد 

التقرير«. يف  املذكورين  باألشخاص  واملشاهدين  القرّاء  يربط  ما  دامئاً 

الباحثة  الدكتوراه  مرّشحة  هاجداروويتش،  إنجا  وتسعى   
لهؤالء  الفعليّة  الخبات  عىل  مقاالتها  تنطبَق  أن  اإلغرتاب،  مجال  يف 
األشخاص علينا أن نعمل. وعيّل أن أكون قادرة عىل نقل خبات النساء 
اللوايت أقابلهّن، كام خبات املنظاّمت التي فتحت يل أبوابها. وعىل ما 

أكتبه أن يكون قويّاً لدرجة أن يحّفز الغري عىل القيام بعمل مامثل«. 
فائقة«. مسؤولية  يتطلّب  األمر  »وهذا  بالقول:  وتختم 

ومع ذلك، يحصل أن يخالف معّدو التقارير ووسائل اإلعالم نوايا   
ومتنيّات األشخاص يف املقابلة ـ وأحياناً عىل حساب أمنهم الشخيّص.

شرييزان  واملحامية  فوسرت  جوهانا  الباحثة  نرشت   ،2018 العام  يف   
13 عن قصص النساء األيزيديات اللوايت متّت مقابلتهّن  مينواال دراسةً

الجنيّس. العنف  عن  تقارير  يعّدون  صحافيني  قبل  من 

مثانية وخمسون يف املئة من النساء قلن أّن الصحافيني   
الذين قابلوهّن خالفوا اآلداب املهنية عن طريق الضغط عليهّن 

هويّتهّن. حامية  يف  اإلخفاق  أو  للكالم 

يف  فندق  عىل  إرهايّب  اعتداء  تغطية  وأثناء   ،2019 العام  وخالل   
العاصمة الكينية نريويب، تعرّضت وسائل إعالم عاملية لإلنتقاد بسبب نرشها لصور 
جاميس  الزميل  اإلعالمّي  رّصح14  فقد  االعتداء.  استمرار  فرتة  يف  حتى  الضحايا، 
سيغورو واهاتو للبي-يب-يس حينها أنّه » غالباً ما تُستهلك وفاة األفريقيني )...( يف 

عائالتهم«. ألمل  أو  لخصوصيتهم  اعتبار  أدىن  دون  النرش 

وتلّقت نيويورك تاميز انتقاداً مامثالً يف العام 2018، بسبب إيرادها   
لتقرير عن الصحة النفسية يف فرتة ما بعد الحرب يف رسيالنكا. وتّم طرح سؤال15 
عىل تويرت عن مدى املهنيّة يف نرش صور أشخاص يعانون من أمراض نفسية، حتى 
تّم  لو  البعض،  رأي  الصحيفة. ويف  تّدعي  النرش كام  عىل هذا  وافقوا رسميّاً  لو 

مختلفاً. األمر  لكان  التقرير  إعداد  يف  محيّل  مصّور  استقدام 
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احدى  فيه  تحرتم  مل  موقفاً  العنصية  مناهضة  حركة  من  مكارم  لور  وروى 
الصحافيات املرأة األجنبية التي تقابلها. »يف البدء، كانت الصحافية تطرح مواضيَع 
عاّمة، فقد سألّت العاملة األجنبية عن قصتها وعن سبب تواجدها يف لبنان. ثم 
باستطاعتها  يكن  ومل  السيايس  اللجوء  طلبت  قد  كانت  فاملرأة  األجواء.  تبّدلت 
العودة اىل بلدها ألسباب سياسية«. ويتابع مكارم: »يبدو أّن الصحافية كانت تعلم 

بهذا األمر، ومع ذلك، استمرّت يف طرح األسئلة عىل الرغم من انزعاج املرأة«.  

وبعد املقابلة، »الحظت الالجئة أنّها قالت أكرث ماّم كانت تريد قوله.   
لكّنها مل تكن تعرف ال اسم الصحافية وال رقم هاتفها. حاولنا إيجاد رقم الصحافيّة 
وسألناها أن تبقى بعض املعلومات محجوبة، ومل نعلم مبا حصل إذ مل تشاركنا 

كتبته«. ما  الصحافية 

مع  واملتواصلني  الصحافيني  أّن  أيضاً  املشاركني  من  العديد  ورّصح   
املنظاّمت غري الحكومية يشعرون أحياناً بالضغط إلظهار صور الالجئني والنازحني 

وضعفاء.  وسلبيني  كضعفاء 

للتعامل  اسرتاتيجية  وضعت  قد  منظّمتها  أّن  قايض  ضحى  وأفادت   
مع املتبّعني الذين يطلبون هذا النوع من املعلومات: »نقول أّن لدينا سياسات 
وقواعد داخلية تنّص عىل عدم إظهار األفراد عىل أنّهم يف وضعية ضعيفة، وعدم 

ضعفاء«.  أفراد  أنهّن  عىل  النساء  تصوير  أو  يبكون،  أطفال  إظهار 

»وال نطلعهم إاّل عىل مضمون يحفظ الكرامة، فال نطلعهم مثالً عىل   
الداخلية  لتقاريرنا  تستعمل  فهكذا صور  مرتّب.  أو غري  نظيف  منزل غري  صور 
اختالف  بحسب  متعّددة  ناذج  نستعمل  نحن  إعالمية.  لغايات  وليس  الخاصة 
نظهر  فيام  املتبّعني،  مع  حصيّاً  املفّصلة  املعلومات  نشارك  نحن  مثالً  األمور. 

اإلجتامعي«. التواصل  لوسائل  القصة  من  آخر  جانب 

التي  واإلحصاءات  األرقام  نرش  لدى  أيضاً  الحيطة  اتّخاذ  يجب  كام   
عن  دقيقة  معلومات  تقديم  إّن  قصصها.  لتحفيز  االعالم  وسائل  اليها  تستند 
الالجئني والنازحني مهّم ويأيت مبسؤولية فائقة. فاألرقام ال تعني شيئاً من غري إطار 
يحويها، كام يسهل تحويرها ألهداف سياسية. أحياناً يتّم تقدميها عىل أنها أرقام 
نهائية أو »حقيقيّة«، فيام نحن نغفل أّن اإلحصاءات هي دامئاً تصوير شخيّص 

حيّة. شهادات  ومع  سديدة  آراء  مع  مرتافقاً  يكون  أن  ويجب  للواقع، 

أو  تغيري  أّن عملهم سيؤدي إىل  أقلّه يرجون،  أو  الصحافيون،  يعتقد   
تحسني يف العامل. إاّل أّن تقييم مفاعيل التقرير صعب، إن مل يكن مستحيالً. فاآلثار، 
الصحافية  وتقول  البعيد.  املدى  اىل  ومتتّد  مبارشة  عىل فرض حصولها، هي غري 
أيّب سويل: »بالنسبة ايّل كصحفية، يهّمني أن يكون ملقايل تأثري عىل حياة الناس 
وأن يساعدهم. لكّن الواقع أّن هذا التأثري غالباً ما ال يحصل. وإن حصَل، فنادراً، 

وعادًة عن طريق إسعاد األشخاص ألّن قصتهم سيتّم سامعها«. وبرأي الصحافية 
»قم  تغيري.  إنتاج  »ثقل«  من  الصحافة  تحرير  يجب  الحاّجي،  فاطمة  برلني  يف 

النتيجة«. تَر  يفعلون،  ما  الغري ومع  مع  لطيفاُ  بعملك كصحايّف وكن 

وقد تساءلت الحّجي مراراً وتكراراً عاّم إذا كان باستطاعة الصحافيني   
تحِدث  لن  كصحايّف  أنَت  جواب.  اىل  »وصلت  اإلجتامعّي:  التغيري  يف  املشاركة 

تغيريه«. يوّدون  فيام  األشخاص  دعم  فقط  ميكنك  أنت  التغيري. 

يف  ورد  وكام  التغيري.  لخلق  القوة  التقارير  إلعداد  يبقى  ذلك،  ومع   
ذا  سيفاً  يكون  وبذلك،  عليها.  وييضء  القضايا  يطرح  إنّه  الفصول،  من  العديد 
الصحافيني  أّن  واإلغاثة  للتنمية  سوا  منظّمة  من  قايض  السيدة  وتقول  حّدين. 
ميكن أن يكونوا صلة الوصل بني األشخاص الذين يقابلوهم وأشخاص السلطة. 
»أغلب الالجئني الذين نعمل معهم ال ميكنهم الوصول اىل متبّعني أو إىل أصحاب 
القرارات. فنلعب دوراً كامليكروفون مثالً. ولهذا األمر أثر عىل املدى البعيد. لقد 
عىل  التأثري  عىل  قادرين  متبّعني  مع  والشهادات  املقابالت  من  العديد  شاركنا 

والحكومات«. السلطات 

ويروي كّل من الصحافيني ريان سّكر وسميح محمود من »كامبجي«   
كيف أّن عالقتهم مع األشخاص تطّورت خالل عملهم يف النطاق. يقول محمود: 
»مل نكن بدايًة ذا تأثري يذكر، أّما اآلن فلدينا برنامج » أخبار من السطوح« حيث 
ننظر بعني ناقدة اىل نرشات األخبار. إذا مل ننقل أّي مشكلة، يكتب إلينا الناس 
ليسألونا عن السبب، ثم يتابعون حديثهم الخاص، منتقدين السياسيني وساخرين 
منهم«. ويحيك كيف أنّه، ذات مرة تلّقى اتّصاالً من شقيق أحد الشبّان الذين 
قّضوا بصعقة كهربائية يف أحد مخيّامت بريوت. لقد اتّصل الشقيق من أجل أن 

كافًة. الضغوط  يتكلّم ويزيل عنه 

وقالت  والالجئني«.  للمواطنني  املستقلّة  الصحافة  أهّمية  »هذه هي   
سّكر: »أحياناً يؤنّبنا البعض ويسألوننا: »ملاذا مل تأتوا اىل منطقتنا، مل نرَكم هنا منذ 
مدة«. وهذا التأنيب يسعدنا ألنّه لو مل يحصل لعنى األم أنّهم ال يحبّون عملنا«.

إّن العالقة الوطيدة التي تحافظ عليها املنّصة الصحافية »كامبجي«   
مع جامعة النازحني تسمح لهم برؤية املفعول الفوري لتقاريرهم. يقول محمود 
»عندما نذهب ونسأل عن أمر ما ـ مثالً أزمات اقتصادية واجتامعية ـ قد يكون 
الشخص الذي نقابله جاَر أحدهم. فيضيف وجهَة نظره الخاصة ويبدأ الحوار عن 
أمور مل يطرحها أحد من ذي قبل. إّن هذا األمر بّدل صورة الصحافيني العالقة 
يف ذهن املقيمني املخيّامت. حالياً يأيت الناس ويطلبون هم مّنا أن نقابلهم. لقد 

من حياتهم«. التصوير جزءاً  آلة  أصبحت 

مع غّض النظر عن مدى ارتباط معّدي التقارير باألشخاص والجامعات   
معيّناً. قد يكون األمر عىل نطاق  أثراً  التي يغطّونها، يُفرتض أن يحِدث عملهم 
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املشاكل  رفع  أو  تهّمهم،  مواضيع  الحديث عن  فرصَة  الناس  مينحوا  كأن  ضيّق، 
املحليّة. يف بعض األحيان، يكون النطاق أوسع، كاإلضاءة عىل القمع والظلم، ومن 
ثّم التأثري عىل القرارات السياسية. يف كال الحالتني، إّن مقدار األثر الذي تُحدثه 
إما أن  النهاية:  البداية حتى  التقرير منذ  يرُتَجم من خالل عملية إعداد  القصة 
يكون التقريُر شامالً، صادقاً، وداعياً للتفكري، وإّما أنّه قد حصل من دون احرتام 

فيه. املذكورين  األشخاص 

إّن العديد من الصحافيني وغري الصحافيني يأملون أن تنِتَج تقاريرُهم   
أثراً إيجابياً. وما يضاعف من احتامل حصول هذا التأثري هو إعداد تقرير يتوقّف 

واإلنتقادات. التساؤالت  ويطرحون  الناس  عنده 

األسئلة يف هذا الفصل:
ما هي قدرة تأثري قصص الهجرة مبا هو أبعد من مجرّد نرشها؟

ما هو تأثري املقابالت عىل األشخاص الذين يشاركون فيها؟

 كيف ميكن للرواة حامية األشخاص يف قصصهم 
من تأثريها عليهم؟
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