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الفصل الثاني:
رغم الحواجز والمخاطر :تجربة منسقة صحافية
في غزة
أميرة أحمد حرودة
كانــت البدايــة مختلفــة .فأنــا فلســطينية ولــدت فــي ليبيــا عــام  1983حيــث
عاشــت عائلتــي فــي المنفــى .فبعــد تأســيس إســرائيل ه ّجــر العديــد مــن
الفلســطينيين مــن أرضهــم .وبلــغ عــدد مــن أجبــروا علــى المغــادرة بعــد حــرب
 47/48نحــو المليــون ،ومئــات اآلالف بعــد حــرب  .11.1967وبعــد نــزاع
متواصــل وانتفاضــات شــعبية ،وافقــت إســرائيل أخيــرا ً علــى الســماح لبعــض
الفلســطينيين بالعــودة إلــى أرضهــم مقابــل االعتــراف بدولــة إســرائيل.
فــي عــام  ،1993نشــأت الســلطة الفلســطينية بموجــب اتفاقيــات أوســلو .ومــع
بلوغــي الثالثــة عشــر ،في مطلــع العــام  ،1996أجريت أول انتخابــات للمجلس
التشــريعي الفلســطيني .وفــي العــام نفســه ،عــادت عائلتــي إلــى فلســطين وحينها
بــدأ فصــل مختلــف كليـا ً مــن حياتــي.
حيــن وصلــت إلــى غــزة ،لــم أجــد الحريــة التــي نعمــت بهــا فــي الخــارج .فآثــار
االحتــال تســللت إلــى جميــع مناحــي الحيــاة ،وتركــت ســنواته الطويلــة ،إلــى
حــد مــا ،أثــرا ً ســلبيا ً هائـاً علــى المجتمــع الغـ ّ
ـزي الــذي كان أكثــر انفتاحـا ً فــي
فتــرة ســابقة .لقــد د ّمــر االحتــال العســكري النســيج االجتماعــي.
كنــت أحلــم فــي طفولتــي بــأن أقــود طائــرة ،وأســافر بحريــة مــن بلــد إلــى آخــر،
ولكــن كل مــا تمنّيتــه وحلمــت بــه تالشــى حيــن عدنــا إلــى غــزة .فالمدينــة كانــت
محاطــة بإســرائيل مــن األرض والبحــر وحتــى مــن الجــو .أمــا علــى الصعيــد
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الشــخصي ،اصطــدم ســلوكي بالتقاليــد االجتماعيــة .وببســاطة لــم يســمح للفتيات
علــى مــا يبــدو بتحقيــق طموحاتهــن فــي ذلــك الوقــت .ولكنّــي لــم أقبــل ذلــك
الواقــع ،وقــد ولّــد صراعـا ً شــاقا ً بينــي وبيــن التقاليــد الســائدة.
فــي عــام  ،2000بــدأت العمــل مــع “تلفزيــون فلســطين” التابــع للحكومــة،
كمقدّمــة برنامــج لألطفــال .وكنــت أكتــب لصالــح مجلّتيــن جامعيتيــن .وخــال
جميــع أنشــطتي ،حاولــت أن أغيّــر الطريقــة التــي ينظــر فيهــا النــاس إلــى
الفتيــات والنســاء ،وأردت أن أقلّــص القيــود المفروضــة علينــا.
فــي الفتــرة الالحقــة وتحديــدا ً بيــن عامــي  2004و ،2005زارت غــزة العديــد
مــن المؤسســات الدوليــة الداعمــة للقضيــة الفلســطينية .وأمضيــت معظــم وقتــي
مــع الممثليــن عنهــا ،محاولــة فهــم وجهــة نظرهــم تجــاه بــادي وتجــاه النــزاع
الفلســطيني اإلســرائيلي .واكتشــفت أن معظمهــم لــم يكــن علــى اطــاع كاف بمــا
يجــري فــي منطقتنــا .وأدركــت بشــكل خــاص أنــه كان مــن الضــروري لفــت
نظــر وســائل اإلعــام األجنبيــة إلــى القصــص التــي ال يُســلّط عليهــا الضــوء
فــي غــزة .وفــي العــام  ،2005حيــن احتاجــت صحافيــة ألمانيــة مــن “ديــر
شــبيغل” إلــى منســقة محليــة ،لــم أتــردد فــي العمــل معهــا .أتاحــت هــذه التجربــة
لــي دخــول عالــم المراســلين الدولييــن .ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأت تطويــر شــبكة
معــارف ،والتقيــت العديــد مــن الصحافييــن األجانــب اآلخريــن ،ألصبــح أول
منســقة صحافيــة فــي غــزة.
تتّســم تغطيــة الحــرب بالخطــورة بــكل المقاييــس .كمــا أن إرســال الصحافييــن
الدولييــن إلــى مناطــق حــرب أو نــزاع يع ـ ّد انتحــارا ً إذا لــم يكونــوا عارفيــن
بطبيعــة المنطقــة .وهــذا يعنــي أن يعرفــوا أمــورا ً أساســية مث ـاً :كيــف تدخــل
بلــدا ً معينـا ً مــن الجــو أو البــر؟ مــا هــي أماكــن اإلقامــة؟ بمــن يمكــن الوثــوق؟
ســيعرف عنــك ويصلــك بشــخصيات رئيســية علــى الســاحة السياســية؟
مــن
ّ
كيــف ســتتواصل مــع النــاس إن لــم تكــن تتحــدث اللغــة المحليــة؟ هــذه األســئلة
والكثيــر غيرهــا يمكــن أن يجيــب عنهــا زمــاء صحافيــون أو أصدقــاء .غيــر
أنــه فــي معظــم الحــاالت ،ال يمكــن إعــداد التقاريــر اإلخباريــة التــي ينشــرها
المراســل األجنبــي مــن منطقــة تشــهد حرب ـا ً مثــل قطــاع غــزة دون االســتعانة
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بالمنســقين الصحافييــن ،أي أولئــك األشــخاص الذين يســهلون عمــل الصحافيين
الذيــن يغطــون أحداثــا ً فــي بلــدان أجنبيــة .وقــد يكونــوا أحيانــا ً صحافييــن
محلييــن أو مترجميــن أو أشــخاصا ً لديهــم شــبكة معــارف ويتمتعــون بمعرفــة
جيــدة بالمنطقــة .بذلــك يكــون المنســق الصحافــي عيــون وآذان الصحافييــن
األجانــب الذيــن يعملــون خــارج نطــاق خبرتهــم .فيكــون هــؤالء األشــخاص
حلقــة وصــل بيــن الصحافييــن والقصــص التــي يغطونهــا والنــاس والمعــارف
الذيــن يحتاجــون إليهــم إلجــراء التغطيــة.

الحواجز الجندرية
ليــس ســهالً أن يكــون المــرء منســقا ً صحافيـا ً فــي غــزة ،فكيــف الحــال إذا كان
امــرأة؟! فإضافــة إلــى المســؤولية الكبــرى التــي ينطــوي عليهــا هــذا العمــل،
يولّــد وجــود امــرأة فــي هــذا الموقــع الكثيــر مــن األحــكام المســبقة .وفــي الواقع،
لــم يكــن النــاس يستســيغون العمــل مــع األجانــب ســيما ّ
وأن النــاس فــي تلــك
الفتــرة كانــوا يعتقــدون بأنهــم يخدمــون مصالــح إســرائيل .ولــم يتوقــف األمــر
عنــد ذلــك ،فعملــي معهــم حتــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل مســتنكر ثقافيـا ً كونــي
امــرأة .وبالفعــل حــاول معظــم أقاربــي إقنــاع والــدي بإيقافــي عــن العمــل .غيــر
أن والــدي فاجأهــم بــردة فعلــه إذ كان دائــم التشــجيع والدعــم ،وكان أحيانــا ً
يرافقنــي خــال ســاعات العمــل الليليــة أو يطلــب مــن شــقيقي ذلــك .الصحافــة
هــي مهنــة الرجــال فــي مجتمعــي ،كمــا أن بعــض النــاس فــي غــزة ال يصدقــون
عرضنــي
أننــا نحــن النســاء قــادرات علــى العمــل فــي هــذا المجــال .وبالفعــل ّ
أثبــت مــع الوقــت مجــددا ً
ّ
العمــل مــع صحافييــن رجــال للمضايقــات ولكنّــي
أننــي قــادرة علــى النجــاح حتــى فــي األوقــات التــي لــم ينجحــوا هــم فيهــا.
وغالب ـا ً مــا يغطــي التمييــز ضــد المــرأة حتــى اآلن علــى الجــدارة والقــدرات
التــي تتمتّــع بهــا.
ســقة صحافيــة ال يخلــو مــن الفوائــد فــي البيئــة التــي أعمــل
غيــر أن العمــل كمن ّ
فيهــا .فالنســاء يســتطعن الدخــول إلــى بعــض األماكــن والوصــول إلــى بعــض
ي
األشــخاص بشــكل أفضــل مــن الرجــال .علــى ســبيل المثــال ،مــن الســهل علـ ّ
الوصــول إلــى العائــات وجعــل النســاء واألطفــال يفتحــون قلوبهــم لــي .وهــذا

54

الصحافة يف زمن الحرب

ســقة صحافيــة فــي العــام  ،2005لــم يكــن مــن
تقــول أميــرة أحمــد حــرودة إنهــا حيــن بــدأت العمــل كمن ّ
نســاء أخريــات يعملــن فــي هــذا المجــال فــي غــزة .الصــورة مــن إدمــي فــان ريجــن.

يتطلــب تعاطفـا ً ورغبــة صادقــة فــي اإلصغــاء ،ولكــن لــو كنــت رجـاً ،مهمــا
ي كمــا لــو
بلغــت مــن التف ّهــم واإلنســانية ،لــن يقبــل بعــض النــاس التحــدث إل ـ ّ
كنــت امــرأة.
لحســن حظــي أيضـا ً أن زوجــي يدعمنــي كثيــرا ً ويســاندني فــي جميــع األوقــات
ـرض أحيانـا ً لالنتقــاد مــن المجتمــع لكونــه متزوجـا ً منّــي ويســمح
حتــى لــو تعـ ّ
ســقة صحافيــة .فالمجتمــع الغـ ّ
ـزي المحافــظ ،يعتبــر أن عائلتنــا
لــي بالعمــل كمن ّ
تكســر القوالــب االجتماعيــة ألن الرجــل (زوجــي) هــو الــذي يمكــث فــي المنزل
أزوده
ويرعــى األطفــال أثنــاء تغطيتــي الحــرب والنــزاع .إنــه ســندي ،ودائمـا ً ّ
بمعلومــات االتصــال بالوســيط بينــي وبيــن القصــة الصحافيــة للتواصــل معــه
فــي حــال لــم أتّصــل أنــا كل ســاعتين وفقـا ً التفاقنــا ،ولكــي يتحقــق إن أصابنــي
أي مكــروه .فــي الواقــع ،يكمــن الجــزء األصعــب مــن عملــي فــي تــرك زوجــي
فــي المنــزل مــع األطفــال أثنــاء تغطيتــي قصــص الحــرب.

العمل في ظل الحرب واالحتالل :خطر مضاعف ودائم
ســقة
كفلســطينية تعيــش تحــت االحتالل ،أتعاطــف ّأوالً وأخيرا ً مع عائلتي ،وكمن ّ
ي مســؤولية تجــاه بلــدي وشــعبي .هــذا يعنــي أننــي لــن أوافــق دائما ً
صحافيــة لــد ّ
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علــى العمــل علــى قصــص حساســة مــن شــأنها اإلســاءة إلــى ســمعة شــعبي.
ي أن أحمــي مصــادري أثنــاء عملــي علــى قصــة صحافيــة ،فحيــن
كمــا علــ ّ
يكــون نطــاق عملــك ضمــن منطقــة نــزاع ،يمكــن أن تتعــرض مصــادرك للقتــل
إذا تحدثــت .لذلــك أحــاول جاهــدة عــدم المخاطــرة بحيــاة أي شــخص مــن أجــل
قصــة صحافيــة ،ويجــب أن أكــون حــذرة تجــاه األشــخاص الذيــن أعمــل معهــم.
ي أن أحــذر مــن الصحافييــن اإلســرائيليين الذيــن
علــى ســبيل المثــال ،علــ ّ
ينتحلــون صفــة صحافييــن غربييــن .فغالبـا ً مــا يرغــب النــاس الذيــن يعارضــون
حقــوق الشــعب الفلســطيني ،بإلصــاق صــورة ســيئة بنــا علــى الصعيــد الدولــي.
وهــؤالء يريــدون تصويرنــا علــى أننــا إرهابيــون ،وأن غــزة مصــدر الشــر
والرجعيــة .لذلــك لــن أســمح لنفســي بــأن أكــون أداة فــي يــد صحافييــن لديهــم
مــآرب سياســية واضحــة .فــي الوقــت نفســه ال أســتطيع أن أخفــي بالطبــع
ســق
بعــض الحقائــق الســلبية فــي هــذا المجتمــع .الســياق أساســي ولكنّــك كمن ّ
ليــس لديــك ســلطة تحريريــة أو رقابــة علــى مــا ينشــر لذلــك يجــب أن تختــار
بعنايــة األشــخاص الذيــن تعمــل معهــم والقصــص التــي تغطيهــا.
مــن األساســي أيض ـا ً أن أوثّــق كل مــا يحصــل وأن ألتــزم الصــدق والحيــاد.
وإحــدى الطــرق لبنــاء مقاربــة محايــدة والمحافظــة عليهــا ،هــو عــدم االنحيــاز
وقــراءة مــا بيــن الســطور أثنــاء نقــل معلومــات مــن تقاريــر إخباريــة ألن كل
قنــاة تلفزيونيــة محليــة وكل صحيفــة وكل إذاعــة لديهــا وجهــة نظــر مختلفــة،
وغالب ـا ً مــا يكــون لديهــا أجنــدة مختلفــة أيض ـاً.

أميــرة أثنــاء العمــل مــع المراســلة الهولنديــة مونيــك فــان هوغســتراتن خــال زيــارة إلــى المنطقــة
الحدوديــة .الصــورة مــن إدمــي فــان ريجــن.
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ّ
غطيــت كل الحــروب اإلســرائيلية علــى غــزة وكل الهجمــات واســعة النطــاق
التــي شـنّتها إســرائيل علــى القطــاع .لــم يكــن ذلــك باألمــر الســهل ،إذ نجــوت
مــن غــارات جويــة واغتيــاالت مو ّجهــة وتفجيــرات ســقط فيهــا آالف الضحايــا.
لذلــك أعتبــر نفســي محظوظــة ولكـ ّ
ـن ذلــك يأخذنــي إلــى نقطــة أخــرى بالغــة
األهميــة أال وهــي الحمايــة.
عدّة الحماية
ُ
ـزود بمعلومــات عــن الحــرب أو النــزاع الــذي تغطيــه ألن ذلــك
• مــن األساســي أن تتـ ّ
ً
سيســاعدك فــي تحديــد العُ ـدّة المناســبة للحــدث .علــى ســبيل المثــال ،وتبع ـا للخطــر
تتعــرض لــه ،قــد تحتــاج إلــى ارتــداء مالبــس واقيــة مــن المــواد
الــذي يمكــن أن
ّ
الخطــرة مثــل قنــاع غــاز أو ســترة واقيــة مــن الرصــاص.
• احــرص دائم ـا ً علــى اســتخدام نــوع مــن الــدرع الجســدي حتــى لــو كنــت ّ
تغطــي
تظاهــرات عنيفــة .ويوصــى عــادة باســتخدام خــوذة أيضــاً.
عـدّة حمايــة ليســت مضمونــة ،فحتــى مــع الســترة الواقيــة والخــوذة
• وال تنــس أن أي ُ
ً
قــد تتعــرض لإلصابــة .تنبّــه أيضـا إلــى أن عـدّة الحمايــة التــي قــررت اســتعمالها قــد
تعرضــك لــأذى.
تجعلــك تبــدو  -خطــأ  -هدفــا ممــا يزيــد مــن خطــر ّ

يعــد غيــاب الحمايــة ،وهــو الخطــر الدائــم المحــدق بالصحافييــن المحلييــن فــي
بيئــات النــزاع ،جــزءا ً صعبــا مــن عملــي ،فمعظــم المجموعــات التــي أعمــل
معهــا تأتــي إلــى غــزة فــي مهمــة قصيــرة فــي حيــن أعيــش هنــا طــوال الوقــت.
فــي الواقــع ال يغيــب الخطــر عــن حياتــي وحيــاة زمالئــي أبــداً .ونحــن ال
نســتطيع العــودة إلــى بالدنــا مث ـاً واتخــاذ مــاذ آمــن واالســترخاء ألن غــزة
هــي بالدنــا .ولــم يكــن لدينــا حتــى أي عــدة حمايــة أساســية كــدرع للجســد أو
خــوذة للــرأس خــال االجتياحــات االســرائيلية للقطــاع.
ســق صحافــي مــع مراســلين دولييــن ،يزيد
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن العمــل كمن ّ
مــن الصعوبــات .ففــي غــزة ،ال يمكــن للمراســل األجنبــي ببســاطة أن يذهــب
بعيــدا ً فــي أي قصــة صحافيــة مــن دون منســق صحافــي .وتفــرض الســلطات
ســق محلــي لديــه موافقــة ليقــوم بمســاعدتك وتحمــل مســؤولية
أن يكــون لديــك من ّ
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ســق المســؤولية عــن عمــل الصحافييــن
االهتمــام بــك .وغالب ـا ً مــا يتح ّمــل المن ّ
الزائريــن الذيــن غالبــا ً مــا يوظفونــه لفتــرات قصيــرة ،مــا قــد يرتــب عليــه
تداعيــات عظيمــة إذا ســارت األمــور بشــكل خاطــئ.
يســتهدف القصــف معظــم مناطــق غــزة ســواء كانــت عســكرية أو مدنيــة.
وذلــك يعنــي أنــه خــال الهجــوم ،يســتهدف العنــف معظــم القطــاع علــى مســاحة
 360كيلومتــر مربــع ويؤثــر علــى عــدد كبيــر مــن ســكانه البالــغ عددهــم
 1.7مليــون .لذلــك فــإن محاولــة التوفيــق بيــن كل مــا يجــري بشــكل متزامــن
أثنــاء حمايــة الصحافييــن الذيــن ترشــدهم وتوجههــم ،تتطلّــب الكثيــر مــن الجهــد
ســق للكثيــر مــن اإلجهــاد.
وتعرضــك كمن ّ
ّ
ســق الميدانــي جيــدا ً وأن يحــدد دائمــا ً
مــن الضــروري أيضــا ً أن يعــرف المن ّ

موقــع الدخــول والخــروج فــي أي مــكان يســتهدفه القصــف أو أي منطقــة
ّ
يغطــي فيهــا حدث ـا ً مــا .فــإذا شــعرت أن المنطقــة خطــرة جــدا ً بمــا ال يســمح
للصحافــي األجنبــي بمرافقتــي ،أشــرح الوضــع لــه وأتركــه يقــرر .فــإذا قــرر
ي ال أف ّكــر أبــدا ً بالمخاطــرة التــي يقــوم أو نقــوم بهــا وإالّ أضــع
االنضمــام إل ـ ّ
نفســي ومــن معــي فــي خطــر ،ألنــي ســأصاب بالهلــع وال أعــود قــادرة علــى
التصــرف فــي الوقــت المناســب.
التفكيــر الصحيــح أو
ّ
ثمــة اعتبــار آخــر يجــب التنبّــه إليــه وهــو بنــاء شــبكة صلبــة مــن المعــارف
المحلييــن .فهــذا شــرط أساســي لتكــون منســقّا ً ناجحــاً .وهــذا أمــر مهــم مــن
أجــل تطويــر عالقــة حقيقيــة وإنســانية وصادقــة مــع النــاس تتجــاوز أهدافــك
الصحافيــة ،وتشــجعهم علــى أن يفتحــوا لــك قلوبهــم ويخبــروك قصصهــم .فهــذه
الفرصــة التــي يتيحونهــا لــك ســتعطيك معلومــات ال تتوفــر ألي كان .ولكــن
بالطبــع هــذا األمــر ال يخلــو مــن المســؤولية؛ فهــؤالء بشــر مثلــي ،وليســوا
ضحايــا وال مآســي أو أرقام ـاً ،ونحــن جميع ـا ً فلســطينيون نعيــش فــي غــزة.
ثانيــاً ،وجــود هــذه الشــبكة مــن المعــارف هــو بمثابــة دعــم احتياطــي .فــإذا
واجهــت مشــكلة فــي أي مــكان ،يمكننــي أن أجــد شــخصا ً ألجــأ إليــه ليســاعدني
تعرض
ويكــون أهـاً للثقــة .وغنــي عــن القــول إنــه يجــب أن تحــرص دائمـا ً ّأل ّ
أي ـا ً مــن هــؤالء للخطــر.
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ســقة أيض ـاً ،أن أعمــل علــى زيــادة الوعــي لــدي المراســلين
مــن مهامــي كمن ّ
ي أن أدق ناقــوس
بالمخاطــر التــي تنطــوي عليهــا تغطيــة بعــض القصــص .فعلـ ّ
ّ
الخطــر إذا دخلنــا فــي مواضيــع أو جوانــب قــد تغضــب مــن يتولــون الســلطة
فــي غــزة .ففــي النهايــة ،يقضــي عملــي بتقليــص المخاطــر التــي قــد يتعــرض
لهــا الصحافــي األجنبــي فــي أرض أجنبيــة ،ويقــع جــزء كبيــر مــن المســؤولية
ســقة صحافيــة.
علــى عاتقــي كمن ّ

الدوافع
فــي مقابــل كل ذلــك ،ثمــة مــا يبــدد كل الصعوبــات التــي تواجهنــي كامــرأة
صحافيــة ومنســقة صحافيــة فــي غــزة وهــو أنّنــي أســتطيع إخبــار العالــم بشــأن
مــا يحصــل هنــا ،ومــا الــذي نعيشــه ومــا الــذي يعبّــر عنّــا بشــكل أفضــل ومــا
الــذي نعانــي منــه بشــدة.
بنيــت وال أزال شــبكة كبيــرة مــع المجتمــع المدنــي ومــع مختلــف الفصائــل
الفلســطينية ،وهــو مــا ســمح لــي بتكويــن صــورة شــاملة وثاقبــة ع ّمــا يحصــل
فــي مدينتــي ولشــعبي .ورغــم أن األصعــب فــي عملــي هــو مشــاهدة معانــاة
النــاس إالّ ّ
ي أن أخبــر قصصهــم .فهــذا التزامــي تجــاه نفســي وتجــاه
أن علــ ّ
مجتمعــي .القصــص التــي أســمعها والصــور التــي أراهــا بــأم عينــي حقيقيــة وال
يمكننــي نســيانها .ومــا زلــت أتذكــر تفاصيــل كل قصــة تركــت أثــرا ً عميقـا ً فــي
نفســي .وأنــا حتــى اليــوم ال أســتطيع العثــور علــى الكلمــات المناســبة لوصفهــا.
يعرقــل الحصــار اإلســرائيلي المفــروض علــى قطــاع غــزة جميــع نواحــي
الحيــاة هنــا ،تــاركا ً أثــرا ً وخيمـا ً علــى االقتصــاد والثقافــة وحريــة التنقّــل وعلــى
النــاس أنفســهم .والضائقــة االقتصاديــة هــي دافــع أساســي لكثيريــن للعمــل فــي
هــذا المجــال رغــم المخاطــرة اليوميــة التــي يعرضــون أنفســهم لهــا .وبالفعــل
ســقين صحافييــن ،ولكننــا كل يــوم نعيــش يومـا ً جديــدا ً
يعمــل كثيــرون اليــوم كمن ّ
ســن األمــور.
آمليــن بــأن تتح ّ
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فــي الختــام ال ب ـ ّد مــن القــول إنــه بالرغــم مــن تلــف معظــم أرشــيفي بســبب
الحــروب ،فلــي ذكريــات حزينــة وســعيدة فــي كل زاويــة فــي غــزة وال يوجــد
مــكان واحــد ال يذكرنــي بعائــات وأشــخاص التقيــت بهــم.

أميرة مع طفليها ليان وآدم في حفل عيد ميالد على الشاطئ .الصورة من إدمي فان ريجن.

