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الهجرة. قلاّم تحّدثنا عب التاريخ عن موضوع بهذه الكرثة. نتحدث   
عن أناس وعائالت يعبون الحدود أو ينتقلون من مكان آلخر، إّما للعمل أو 
لإلستقرار مؤقتا أم بشكل دائم، أحيانا اختياريا وأحيانا أخرى بشكل قرسّي أو 
للرضورة. يبدو أّن الجميع هذه األيام يتحّدث عن الهجرة، من وسائل اإلعالم 
أو السياسيني وحتى الناس العاديني يف منازلهم. ما يخلق االنطباع أن عواملنا 

تتشّكل أكرث من ذي قبل بناءا عىل أسباب ومؤثرات الهجرة البرشية. 

سواء كانت هذه املقولة صحيحة أم ال ليس مهاّم بقدر حقيقة أن   
نظرتنا للعامل تتشّكل بدرجة كبرية استنادا اىل املحادثات والتقارير الصحفية 
العديدة حول هذا املوضوع. حني نسمع كثريا عن موضوع ما، تتغرّي أفكارنا 

متكرر.  ملا نسمعه بشكل  العاّمة  الخطوط  لتصبح منسجمة مع 

يف  القائم  متبّدلة(،  )انطباعات  مرشوع  يف  بدأنا  األسباب  لهذه   
بريوت، بتنظيم ورش عمل حول موضوع الهجرة البرشية. شعرنا بالحاجة 
لنقاش نقدّي ومتبّص حول التغطية اإلعالمية للهجرة وتأثريها عىل العامل. تّم 
تنظيم الورش األوىل عام 2016، والتي جمعت عاملني من مختلف حقول 

الذايت.  والتأّمل  للتبادل  جلسات  يف  أسبوع  ملّدة  واألكادمييا  اإلعالم 

الجلسات صحفيون وعاملون يف منظامت غري  اجتمع يف هذه   
حكومية وناشطون معا، العديد منهم قّد اختبوا الهجرة أو اللجوء بأنفسهم، 
نقّدم؟  العامل  عن  أي صورة  الهجرة.  القصص حول  كيفية رسد  يف  للنقاش 
كيف ندعو القرّاء واملستمعني اىل التفكري باملوضوع؟ اىل ماذا تؤّدي التغطية 

تحسينها؟ ميكن  وكيف  السيّئة  اإلعالمية 

متّت  حيث  سنني.  األربع  عن  تزيد  لفرتة  استمرت  النقاشات    
تحّدث  والشخصية.  املهنية  القصص  ورُسدت  التجارب  من  الكثري  مشاركة 
تعاطيهم  وكيفية  واللجوء،  الهجرة  يف  الشخصية  تجاربهم  عن  املشاركون 
التي  االسرتاتيجيات  شاركوا  لقد  شخصيا.  اختبوه  موضوع  مع  كمراسلني 

القصص أن  لرواة  التي ميكن من خاللها  الطرق  استخدموها، باإلضافة اىل 
يكونوا أكرث انتباها للتحيّزات وعدم املساواة. نتجت الكثري من املعرفة املهمة 
من خالل النقاشات لدرجة أدركنا يف مرحلة ما أنه يجب توثيقها ومشاركتها. 

فيها. جرت  التي  والنقاشات  الورش  تلك  نتيجة  هو  املنشور  هذا 

يعّب اإلسم »انطباعات متبّدلة« عن الهدف من املرشوع: إيجاد   
طرق جديدة للنظر اىل األمور والتفكري فيها، من أجل رؤيتها بشكل مختلف. 
ظهر الشكل الحايل للمرشوع عام 2018، بعد سنتني من تنظيم أوىل ورشات 
العمل. عىل رأس هذا املرشوع كل من أنجيال سعادة، وهي مدّربة تعليم 
شعبي، وجيني غوستافسون وهي صحافية وكاتبة. كالهام تتمتعان بخبة يف 

النقاشات حولها. الهجرة وتيسري  تغطية موضوع 

الجولة  بتنظيم  وغوستافسون  سعادة  قامت   2018 العام  قبل   
األوىل من ورش العمل بالتعاون مع الفريق املكون من أعضاء من بلدان 
مختلفة. كانت الجلسات متتّد ملّدة اسبوع وتجمع املشاركني ببعضهم ثالث 
مرّات، كل مرّة يف بلد مختلف. منذ ذلك الوقت أقامت سعادة وغوستافسون 
ورش عمل خالل نهاية األسبوع، وجلسات »دردشات« يف بريوت وعّدة مدن 

لبنان.  متعّددة يف  أخرى، مع مشاركني من خلفيّات  لبنانية 

أفكارهم  تبادل  هذه  العمل  ورش  خالل  للمشاركني  يتسّنى   
املهنيّة  التجارب  مشاركة  يتّم  فيها.  والتفكري  الهجرة  مبوضوع  وعالقتهم 
باإلضافة اىل األحداث التي ساهمت بصقلهم عىل املستوى الشخيص، األمر 

والتنّقل.    للهجرة  جديد  فهم  أمام  املجال  يفتح  الذي 

هذه املقاربة مهّمة لسببني، األول، ألنّها تسمح برواية القصص   
بطرق متنّوعة وغري تقليدية اعتامداً عىل التأّمل الذايت ومعرفة عالقتنا بالعامل. 
ثانيا، ألنّها تتيح املجال لخلق مساحة إعالمية أوسع وأكرث شموال، حيث تُروى 

متنّوعة.  خلفيات  من  أشخاص  قبل  ومن  مختلفة،  آفاق  من  القصص 
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