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سرد القصة

أبدا
تذكر :العنف الجنسي ليس
ً
الجانب الوحيد للقصة
التركيز الشديد على وحشية األحداث فقط قد يضر
بمصادرك والصحافة انتبه للسياق الكامل

في مواجهة أهوال مثل االغتصاب الجماعي في الحرب أو االستغالل الجنسي ،قد يبدو من الطبيعي أن نضع
كل التركيز على العنف الجنسي واألذى الذي يسببه .لكن اإلخفاق في تقديم سياقات أوسع قد يؤدي إلى
إضعاف تقاريرك ،وإبعاد الجمهور ،وتهميش الناجين كذلك .لذا تأكد من توسيع القصة بالطرق التالية:
شامال لحياة الناجين .واحرص على عدم توقع الدمار أو التقليل من األشخاص بسبب أسوأ
سردا
•قدم
ً
ً
األشياء التي حدثت لهم .من الممكن أن يتسبب ذلك في تعقيد شفائهم.
•ضع في اعتبارك احتمال وجود جرائم أخرى غير االغتصاب .قد يفقد الناجون أحباءهم ومنازلهم
أيضا.
ً
وتهم هذه األشياء الناس
ويضطرون إلى النزوحُ .
•تجنب التركيز المفرط على التفاصيل التي من شأنها إضفاء الطابع الجنسي  /طابع اإلثارة على القصة
ومن المحتمل أن تحد من التعاطف العام مع الناجين.•ساعد جمهورك على رؤية مسارات الحلول المحتملة من خالل تحقيق العدالة للسياق السياسي
واالجتماعي الكامل.
غالبا ما نتجاهل إلى أي مدى يمكن لعملنا أن ينعكس على حياة الناجين وحتى أن يكون له تأثير على كيفية تعافيهم.
ً
ويرتبط العنف الجنسي المرتبط بالنزاع بمستويات عالية من اإلصابات النفسية والجسدية .وتجلب آثار الصدمة الجنسية
معها عادة مشاعر قوية باالنفصال ،حيث يشعر الناس باالنفصال عن أنفسهم – الشخص الذي كانوا عليه قبل حدوث كل
هذا – وعن اآلخرين .ومن الممكن أن يترك احتمال أن يؤدي العنف الجنسي المرتبط بالنزاع إلى قطع العالقات مع المجتمع
األوسع الناجين معزولين ولديهم فرص أقل للحصول على الدعم.
من ناحية أخرى ،يبدو التعافي في جزء كبير منه على العكس من ذلك .ويحدث ذلك من خالل إعادة االتصال ،عندما يعتقد
األشخاص أنه من الممكن مرة أخرى أن يعتني بهم اآلخرون ويحترمونهم.
بصفتنا عاملين في مجال اإلعالم ،فإن دورنا ليس مداواة األفراد – وسيكون من الحكمة والمراعاة أن نفترض أن عملنا
سوف يمنح الناجين التمكين بطريقة شخصية مباشرة – لكننا بحاجة إلى الحرص على أال نضيف إلى قوى االنفصال تلك
بشكل غير مقصود .تضع جينا مور ،الصحفية األمريكية التي تعمل في شرق إفريقيا ،األمر على النحو التالي:
يجب أن نتأكد من عدم وجود أي شيء في القصة التي سننشرها – خالل أيام أو شهور أو سنة – يفاجئهم
أو يحرجهم أو يخجلهم أو يعرضهم للخطر… نكرر تفاصيل قصة صدمة مع الناجين للتأكد من فهمه لما سيعرفه
[]a
العالم عنهم.
مهما هنا .وفي كل مكان تكون مناقشة الصدمة الجنسية مشحونة
دورا
أيضا
تؤدي الرسائل التي نرسلها إلى الجماهير ً
ً
ً
باألساطير والوصمة والصور النمطية غير المفيدة .ويمكننا إما ترسيخها أو فضح زيفها – ال يكون الصحفيون والمخرجون
متفرجين محايدين في هذا األمر.
لهذا السبب من المهم للغاية التعامل الكامل مع السياق السياسي واالقتصادي والثقافي للنزاع.
[ ]aفي مقال جينا موور :فخ المواد اإلباحية
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خطر الضياع في أحد جوانب القصة
غالبا ما تكون السمة الالفتة للنظر هي الوحشية المطلقة.
أشكاال مختلفة ،لكن
يتخذ العنف الجنسي المرتبط بالنزاع
ً
ً
تماما لصدمة الجمهور بأسوأ
ومفهومة
قوية
رغبة
تواجه
قد
الموضوع،
هذا
على
يعمل
صحفيا
وبصفتك صانع أفالم أو
ً
ً
ما سمعته – على أمل أن يجعلهم هذا يستفيقون.
لكن الخطر هنا هو أن هذا قد يتسبب في حدوث العكس .فمن الممكن أن يجبر التركيز المفرط على الرعب والتفاصيل المتعلقة
بالعنف الجنسي الجمهور على االنغالق واالنفصال بطرق قد تقلل حتى من التعاطف مع األشخاص المتضررين من العنف
الجنسي المرتبط بالنزاع .وال توجد معلومات جوهرية كافية ولن يفهم الجمهور طبيعة هذه الجرائم وما هو على المحك.
بالنسبة لستيفاني كاريوكي ،من خالل العمل على بودكاست لصالح  Viceوالذي استكشف العنف الجنسي في مصر ودور
الحكومة المعقد في استمراره  ،تتطلب هذه القرارات موازنة دقيقة:
		
		
		
		
		

كان هناك الكثير من الجدل المتكرر للتوصل إلى أكبر قدر من التفاصيل؟ لماذا نعطي التفاصيل ،هل هي ضرورية
حقا؟ … ففي في حالة امرأة واحدة وضعها الفاحصون الطبيون في عدة وضعيات التي عكست اإلساءة األصلية
ً
وتعرضت لفحص المهبل بتكرارية أربع مرات و هي عارية .هذا أمر صريح للغاية لقوله – وأربع مرات هو رقم
مرتبط به .التسجيل الصوتي الذي استخدمناه صريح و لكن ويرجع السبب في أننا ندخل في أكبر قدر من التفاصيل
[]b
رمزا لما كانت الدولة تفعله للنساء لعقود في هذه المرحلة.
كما نفعل إلى أن هذا الفحص الذي تمر به يعد ً

تقديرا لكيفية موازنة مجموعة من القضايا التي تتعارض مع بعضها
في الواقع ،تتطلب الكتابة الفعالة عن الصدمة
ً
البعض .على سبيل المثال:
•ما مقدار األذى والعجز وفقدان السيطرة الذي يجلبه العنف الجنسي المرتبط بالنزاع على حياة الناس؟ أو
إلى أي مدى يتعلق األمر بالمقاومة والتعافي – ما الذي يتطلبه األمر ويستمر في تطلبه من أجل البقاء؟
وكئيبا ،فإن لدى الناجين أشياء إيجابية تحدث في حياتهم .وليس من الدقيق وال المفيد إعادة
قاتما
مهما بدا الموقف
ً
ً
الشعور بالرعب والعجز المطلق إلى األشخاص.
•إلى أي مدى يتعلق األمر بالتجربة الشخصية الفردية لشخص ما ومدى أهمية السياق األوسع – خاصة
الوضع السياسي واالجتماعي؟
ال يوجد تركيز ٍ
كاف على السياق األوسع وتوجد مخاطرة بأن يتحول الموضوع إلى قصة اهتمام إنساني من نوع غريب ومثير
للقلق – قصة تفتقر إلى أي هدف حقيقي وتقدم للجمهور القليل من الفهم لما يحدث وأين قد تكمن الحلول .وال يحدث العنف
الجنسي المرتبط بالنزاع من فراغ – كموضوع ال يمكن فهم االغتصاب في الحرب دون الرجوع إلى القوى التي تدفع النزاع.
شخصا ما
أيضا بعدم االحترام ،ألنه قد يعطي االنطباع أن
لكن القليل من االهتمام باألفراد وظروفهم الشخصية قد يتسم ً
ً
تم تضمينه فقط لتوضيح إحصائية معينة.

التغلب على التوترات المتنافسة
معقدا ألن
وغالبا ما يكون الحصول على رؤية واضحة لهذا األمر
سوف تتطلب كل حالة سلسلة مختلفة من التوازنات.
ً
ً
العنف قد ينطوي على تأثير ساحر ويجرنا إلى مكان يبدو فيه الباقي غير ذي صلة .ويميل المحتوى الصادم التهديدي إلى
جدا أن تتعثر في التفاصيل أو الجوانب المحدودة.
تعزيز التفكير الثنائي :من السهل ً
فيما يلي قائمة تحقق قصيرة يجب مراعاتها عند الكتابة أو التحرير:
كثيرا عن الوصف الرسومي للطبيعة الجسدية أو الحميمة؟
•هل يبتعد هذا
ً
•هل توجد إشارات إلى جسد شخص ما ومظهره ومالبسه ،وما إلى ذلك ،من شأنها المخاطرة بإضفاء الطابع
الجنسي على الوصف (وحتى التأييد عن غير قصد لدوافع اإليذاء)؟
•هل تتنبأ روايتي بالدمار المستقبلي لفرد أو مجتمع؟ مهما بدت األمور قاتمة ،فمن غير الدقيق والمؤذي اإلشارة
إلى أن التعافي مستحيل( .إذا كنت تواجه صعوبة في رؤية أي شيء خلف الظالم ،فاسأل نفسك من الشخص
الذي يقف وراء اإليذاء؟ من أين يحصل على الشجاعة والدعم؟)
[ ]bكريكي ساهمت في هذا المقال
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بعيدا في االتجاه المعاكس ُ
وأدخل نبرة من التفاؤل الزائف في محاولة لتخفيف الوضع
•أو كبديل ،هل أنحرف
ً
اليائس بشكل مصطنع؟ وبصرف النظر عن المشكلة الواضحة في الدقة ،فإن الصحافة التي تبالغ في التمكين
قد تنفر األشخاص الذين ال يتعرفون على ظروفهم في الوصف.
•إذا تضمنت مقالتي أصوات الجناة والناجين ،فهل هناك شيء في معالجتي للسرد يركز على وجهات نظر
المعتدين أو يضخم سلطتهم؟ (فهم هذا بشكل صحيح معقد .وقد يكون فصل هذه األصوات إلى تقارير منفصلة
وضوحا).
أكثر
ً
•هل يركز حسابي على االغتصاب مع استبعاد الصدمات األخرى التي يتعرض لها األشخاص في النزاع؟ ربما شهد
األشخاص مقتل أقاربهم وفقدوا منازلهم وسبل عيشهم .وقد يكونوا الجئين يكافحون لبناء حياة جديدة .وكل
هذه األمور تهم األشخاص ،وقد ال يفهم الناجون انشغال الصحفي ُببعد واحد فقط من أبعاد خسائرهم.

تغليف القصة – مالحظات للمحررين
من الممكن أن يكون للطريقة التي يتم تغليف القصة بها – العنوان الرئيسي ،والتعليقات التوضيحية على الصور،
واللقطات المستخدمة للترويج لفيلم ،والملخص ،وطريقة عرضها على وسائل التواصل االجتماعي – تأثير كبير على
كيفية فهم القصة وتأثيرها على األشخاص الذين يظهرون فيها.
يتمثل أحد المخاطر الواضحة في إضفاء الطابع الجنسي على القصة – مما يجعلها مثيرة بطريقة تقلب السياق
الحقيقي .وفي حالة العنف الجنسي ،قد يحدث الجنس – لكن هذه القصص ال تتعلق بأي حال من األحوال بالنشاط
الجنسي الطبيعي.
تعد المصطلحات مثل “رقيق الجنس” شهوانية وتهدد بتحويل اإليذاء إلى ترفيه .ومن األفضل وصف تعبيرات
مثل “الطفالت العرائس” باسم “اختطاف وإساءة جنسية لقاصر” .كما أن المرأة التي ُتجبر على ممارسة الدعارة
ليس صديقة.
كثيرا عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في أمريكا الالتينية ،كيف يتم إخفاء
هنا ،تصف جينيث بيدويا ،التي كتبت
ً
أنماط االعتداء الجنسي التي ترتكبها القوات شبه العسكرية وراء لغة غير الئقة وعفا عليها الزمن:
نفذنا حملة جادة في وسائل اإلعالم للتوقف عن الحديث عن “جرائم العاطفة” عندما يشير الصحفيون
إلى االغتصاب أو قتل اإلناث.
عمدا تجاه ضحيتها.
مرتبطا باالستفزاز الجنسي الذي تمارسه المرأة
ال يزال المجتمع يعتبر االغتصاب
ً
ً
وبالتالي “العاطفة”.
لكن في الواقع ،يشبه االستفزاز هنا الفكرة ذاتها التي يقدمها هذا النوع من الصحافة بأن مثل هذه
الجرائم ُترتكب باسم الحب.
في العديد من المحاكمات سمعت رجاال ارتكبوا االغتصاب ،يبررون أنفسهم بهذه الحجة .ويقولون إنهم
جنسيا أو قتلوهن ألنهم أحبوهن.
اعتدوا عليهن
ً
أيضا أن صياغة االغتصاب كنتيجة حتمية للحرب هوشيء من الخرافة .بصرف النظر عن كونها جريمة حرب يعاقب
اعلم ً
[]c
عليها القانون  ،تظهر األبحاث أنها ليست سائدة في جميع النزاعات  ،حتى في حالة وجود مقاتلين غير نظاميين.
ضع في اعتبارك ما إذا كان دليل األسلوب الداخلي الخاص بك يحتاج إلى تحديث ليعكس هذه األمور .حيثما
ناجي من العنف الجنسي
تستطيع ،قم بتضمين موارد لمنظمات الدعم والمعلومات التي قد تكون مفيدة ألي ٍ
يقرأ أو يشاهد المقال.

[ ]cكارلو كووس ( )2017العنف الجنسي في النزاعات المسلحة :الجديد في البحث والفجوات المتبقية  ،العالم الثالث الربع سنوي ,متوفر هنا.
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مصادر إضافية
تناقش جينا موور في فخ المواد اإلباحية التحديات في استخدام اللغة الصحيحة .تناقش تلك مجموعة األدوات
 −التي قام بتحضيرها فريق “عمل شيكاغو حول العنف ضد الفتيات والشابات” −اإلبالغ عن العنف الجنسي بشكل
عام وتحتوي على قسم يعكس االختيارات اللغوية.
تغطي ورقة النصائح التي قام بتحضيرها المركز الوطني لمصادر العنف الجنسي جميع أشكال العنف الجنسي
في الواليات المتحدة وليست مخصصة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات .ومع ذلك  ،فإنه يوضح قوة اتباع نهج
السياق اإلحصائي.
على الموقع اإللكتروني لمركز دارت  ،تناقش نينا بيرمان أهمية السياق واتخاذ الخيارات المرئية المناسبة  -والتي
جميعا بمزيد من التفصيل في القسم التالي.
تمت تغطيتها
ً

شارك

هذا المقال:
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