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نحن فريق متخ�ص�ص فـي جمال الإعالم ،الإعالن ،الإجتماع ،املجتمع
املدين وحقوق الإن�سان.
مهمتنا
• تطوير القدرات املهنية لدى الإعالميني.
• تنمية مهارات التعلم الذاتي للأفراد وامل�ؤ�س�سات.
• تعزيز مفاهيم حقوق الإن�سان.
• تفعيل التوا�صل بني الإعالمي واملنظمات االجتماعية.
برامجنا
• تنظيم دورات تدريبية متخ�ص�صة.
• �إعداد ور�ش عمل وتنظيم م�ؤمترات.
• تنفيذ م�شاريع �إعالمية و�إعالنية.
• القيام ب�أبحاث ودرا�سات �سو�سيو ـ �إعالمية.
• تدريب على تقنيات البحث والإعالم والت�سويق.
• ت�صميم وتنفيذ جميع املطبوعات الإعالنية واالعالمية.
ر�ؤيتنا
• �أن يرتقي الإعالمي نحو �أخالقيات املهنة.
• �أن يتطور عمل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
• �أن نبني ج�سور التوا�صل الفاعل بني امل�ؤ�س�سة الإجتماعية والو�سيلة
الإعالمية.
مباد�ؤنا
• �إحرتام التنوع الثقايف والر�أي الآخر.
• الت�أكيد على �أهمية الت�شارك والتعاون.
• الإلتزام بامل�صداقية فـي العمل.

�إ�سرتاتيجية مركز «�سمارت»
لتح�سني العالقة
بني الإعالم وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
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�إن العالقة بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وو�سائل الإعالم �ضرورية بل
وحتمية وت�صب فـي م�صلحة واحدة هي م�صلحة الر�أي العام .وعالقتهما
هي عالقة مرتابطة مبنية على �أ�سا�س احتياج ال��واح��د ل�ل�آخ��ر� .إن
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين حتتاج �إىل الإعالمي لتغطية ن�شاطاتها و�إبراز
اجلهد الذي تبذله جلذب االنتباه لق�ضيتها ونقل الوعي حولها وتقدمي
خدماتها .ومن جهة ثانية ،حتتاج و�سائل الإع�لام �إىل نيل ثقة الر�أي
العام وجعله ي�ؤمن ب�أنها قريبة منه ومعنية بق�ضاياه من خالل معاجلة كل
ما هو مرتبط بحياته اليومية من ق�ضايا �سيا�سية واقت�صادية ومعي�شية
وحقوقية و�إن�سانية وغريها� .إن ذلك يتم من خالل املوا�ضيع ال�صحفية
التي تعنى باملجتمع وم�شكالته والق�ضايا التي ي�صب اهتمامه عليها،
ال�سيما و�أن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ت�شكل خزان ًا كبري ًا لهذه الق�ضايا
و�أ�صحابها ولالخت�صا�صيني واملتعمقني فيها.
ولأن العالقة بني الإعالميني وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين بد�أت تعاين نوع ًا
من الطالق ال�ضمني غري املعلن ،فبات من ال�ضروري ك�شف املالب�سات
التي طالت عالقتهما لتعود �إىل �أف�ضل حاالتها يكللها التعاون والوئام.
�أ�سّ �س مركز الإعالم والإعالن املتخ�ص�ص للبحوث والتدريب «�سمارت»
ا�سرتاتيجية هدفها حت�سني العالقة بني الإعالميني وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين وتفعيل التوا�صل بينهما من خالل تطوير املهارات لدى الطرفني
و�إعادة ج�سر التوا�صل ،من خالل تنفيذ م�شروعني رئي�سيني :الأول لتطوير
ق��درات التوا�صل للعاملني فـي م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين مع الإعالم،
والثاين لتعزيز مفاهيم حقوقية واجتماعية لدى ال�صحافيني املعنيني
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باملوا�ضيع غري ال�سيا�سية وتطوير قدراتهم املهنية فـي الكتابة عنها.
فـيما ي�أتي درا�سة بحثية متخ�ص�صة �أ�شرف عليها ونفذها اخت�صا�صيون
فـي جمايل الإع�لام والعلوم االجتماعية� ،إنطالق ًا من حر�ص مركز
«�سمارت» على �أن تعتمد ا�سرتاتيجية عمله بناء ملعطيات م�صدرها
درا�سة دقيقة ومو�ضوعية تك�شف واقع العالقة بني الطرفني فـي لبنان،
وو�ضع الربنامج العملي بناء على هذه املعطيات التي يك�شفها البحث ،بعد
�إجراء مقابالت وتعبئة ا�ستمارات مع اجلمعيات من جهة والإعالميني
والإعالميات من جهة ثانية.
املرحلة الثانية من امل�شروع ت�ستند على املعطيات ال�صادرة عن البحث
وحلقات اللقاء بني الإعالميني وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين لعقد م�ؤمتر
يهدف �إىل �إ�صدار تو�صيات وحلول ملعاجلة الإ�شكاليات التي ي�شتكي منها
الطرفان واملرتبطة بعالقتهما.
�أما املرحلة النهائية فهي و�ضع خطة عمل تنفيذية لربنامج تدريبي،
مرتكزة على التو�صيات ال�صادرة عن امل�ؤمتِرين وامل�ؤمتِرات الذين وُ�ضعوا
فـي خطة العمل ال�سابقة الذكر .ي�ستهدف الربنامج التدريبي العاملني
فـي جمايل الإعالم واملجتمع املدين عرب ور�شات عمل متخ�ص�صة قوامها
تطبيقي ولي�س نظري ًا ي�شرف عليها مدربون حمليون ودوليون ،يكت�سب
من خاللها امل�شاركون وامل�شاركات مهارات متعددة.
ويندرج الربنامج التدريبي حتت م�شروعني:
الأول :م�شروع تطوير قدرات التوا�صل مع الإعالم للعاملني
فـي م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
تطوير املهارات الإعالمية و�آليات التوا�صل مع و�سائل الإعالم من خالل
�سل�سلة من ور�شات العمل املتخ�ص�صة ،تزيد من قدرة العاملني فـي املجال
االجتماعي فـي �إي�صال ر�سالة م�ؤ�س�سته والتعريف عن ن�شاطاتها �أو �أحد
م�شاريعها ،عرب خمتلف و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملكتوبة.

يتحقق ذل��ك م��ن خ�لال ور���ش��ات عمل ت�ساعد فـي :تعريف وحتديد
ر�سالة اجلمعية و�أهدافها ،تو�ضيح كيفية اخت�صار الكالم والإبقاء على
املعلومات الأ�سا�سية كافة ،تعزيز قدرات امل�شاركني على مهارات الت�أثري،
وتفعيل �إمكانيات امل�شاركني فـي قراءة لغة اجل�سد ،حت�ضريهم للقاءات
الإعالمية� ،إع��داده��م لتقنيات التوا�صل الإع�لام��ي� ،إع��داد البيانات
ال�صحفية لن�شاطات اجلمعية ،تعلّم مهارات الت�صوير ،وكيفية ا�ستخدام
الإنرتنت فـي خدمة الرتويج الإعالمي والإعالين.
الثاين :م�شروع تعزيز املفاهيم احلقوقية واالجتماعية
لل�صحافيني وتطوير قدراتهم املهنية

املديرة العامة
رندى ي�سري
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تعزيز املفاهيم احلقوقية واالجتماعية لل�صحافيني العاملني فـي املوا�ضيع
غري ال�سيا�سية وتطوير قدراتهم املهنية يهدفان �إىل ارتقاء العمل ال�صحفي
�ضمن �أخالقيات املهنة وحتت �إطار �شرعة حقوق الإن�سان واملواثيق الدولية
التي حتمي املعايري الإن�سانية يف التعاطي ما بني ال�صحافيني و�أفراد
املجتمع ،وذل��ك من خ�لال ور���ش عمل متخ�ص�صة تزيد من ثقافة كل
�صحافـي حول املوا�ضيع االن�سانية واالجتماعية واحلقوقية واالقت�صادية
التي تهمهم ومهاراتهم ال�صحفية لتناولها �إعالمياً.
من هنا نطلق دعوة تعاون وتكامل �إىل جميع املعنيني واحلري�صني على
حت�سني وتطوير العالقة بني القطاعني الأك�ثر ارتباط ًا بهموم النا�س
وم�صريهم ،وهما م�ؤ�س�سات الإعالم وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
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المقدمة
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منذ اخلطوات الأوىل لن�شوء ما يُعرف بـ «ع�صر املعلومات» �أو احلقبة
الإلكرتونية� ،أو القرية العاملية� ،أو ما بعد املجتمع ال�صناعي ،والت�سا�ؤل
م�شروع حول ما يُحدثه من �آث��ار فـي فئات املجتمع كافة من �أف��راد �أو
جماعات �أو م�ؤ�س�سات ،ليجتهد الباحثون نحو �إيجاد جمموعة من الآراء
حول الت�أثري االجتماعي والنف�سي واملعرفـي لتداعيات هذه احلقبة،
وك�شف �أولويات هذا الت�أثري الناجت عن العالقة بني و�سائل االت�صال
والأو�ساط الوا�سعة من �شرائح املجتمع ،والتنب�ؤ بالتحوالت املمكنة عند
النا�س على �صعيد ال�سيا�سة والعادات والطباع والأفكار واالنفعاالت فـي
احلياة اليومية ،ولي�س هنالك �شك من �أن ما يُرمز �إليه بالتغيريات ميكن
تبيّنها من �صيغتني� :صيغة �أوىل ت�سمح بدرا�سة قدرات و�سائل الإعالم
على م�سار احلياة اليومية باعتبارها جزء ًا مهم ًا فـي عملية الإت�صال نظر ًا
لقدرتها على التحكم بال�شروط اخلا�صة لظاهرة الإ�ستقبال والإر�سال،
و�صيغة �أخرى توقفت عند نوعية الأثر بعد مرحلة الإت�صال والإ�ستقبال
بدرا�سة �أم��ور مثل� :أمزجة اجلمهور� ،آلية التقبل ،الآراء والت�صورات
والأذواق وما �إىل ذلك من تبدالت فـي ال�سلوك.
وعن منط العالقة املعقدة بني االت�صال كو�سيلة وال�شخ�صية الإجتماعية،
يتحدث �ألفن توفلر فـي كتابه «املوجة الثالثة» عن ثورة ما حتدث من
جراء هذه العالقة ،فرب�أيه االعالم واملجتمع الذي ين�ش�أ فيه �صنوان،
فال ميكن �أن يتغري الإعالم بو�سائله ونتوقع �أننا ك�أ�شخا�ص/كجمعيات
وكهيئات لن نتغري ...الثورة فـي �أجهزة املعلومات والإعالم تعني ثورة فـي
العامل االجتماعي� ...إزاء ذلك نت�ساءل:
ـ ماذا يحدث فـي عاملنا االجتماعي فـي ظل التو�سع الهائل لتكنولوجيا
الإعالم؟
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ـ �أين اجلمعيات الأهلية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين �إزاء امتداد عامل
ال�صحافة والإذاعة والتلفزة والـ  CDو DVDوالإنرتنت والهواتف النقالة
واملواقع الإلكرتونية ،هل هي:
 .Iت�ستطيع ان تواكب مثل هذه الثورة ؟
� .IIأين �أوجه التق�صري فـي الو�سيلة �أو فـي املنظمة؟
 .IIIهل من �إ�شكاليات على �صعيد العالقة؟
 .IVهل من �سبل حل مقرتحة لتنظيم العالقة؟
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درا�سات عديدة ركزت على الو�سائل الإعالمية جلهة :امل�ؤثرات على
ال��ر�أي العام /عالقتها بالنظام ال�سيا�سي ك���أدوات له �أو عليه /ملكية
واجتاهات و�سائل الإع�لام ممن؟ /مناق�شة مواثيق ال�شرف ومبادئ
ال�صحافة و�أخالقياتها /العالقة مع اجلمهور ونوعية الربامج امل�ستهلكة
وم�ستواها ...الخ.
ومب��وازاة ذلك ب��رزت درا�سات عديدة عُ نيت بظاهرة املجتمع املدين
وهيئاته والقطاع الأهلي وم�ؤ�س�ساته عرب تبيان املرتكزات والأهداف
واملكونات والتطلعات وطبيعة اخلدمات.
�إال �أننا مل نلحظ ،وعلى وجه اخل�صو�ص ،درا�سات تُعنى بطبيعة العالقة
بني اجلمعيات الأهلية وو�سائل الإعالم ،بل �إن رفوف املكتبات العربية
فـي اجلامعات واملعاهد غنية ب�أبحاث معمّقة عن عالقة و�سائل الإعالم
بالظاهرة االجتماعية (الإنحراف /العنف /العدوانية /ال�سلوك غري
الطبيعي /الإ�ستهالك /الوعي /املعرفة /التثقيف /ال�شغب )..وذلك
فـي �إ�شكالية الت�أثر والت�أثري� ،إال �أنها مل تتوقف عند و�سائل الإعالم فـي
عالقتها بامل�ؤ�س�سات الإجتماعية كمنظمة ولي�س فقط تناول الظاهرة كـ
«� .»feedbackإزاء ذلك كان �س�ؤالنا الأبرز :بني و�سائل الإعالم النا�شطة
كجهاز ب�شري وتقني و�إع�لام��ي فاعل ،وب�ين امل�ؤ�س�سات الإجتماعية
اللبنانية املنت�شرة ك ّم ًا واملتنوعة قطاعاً ،كيف تتج�سد العالقة:
 .1وفق �أيّ معايري يتم العمل؟

�أوالً :الأ�س�س املنهجية للدرا�سة
ثانياً :الأطر النظرية للدرا�سة
ثالثاً :الأطر التطبيقية للدرا�سة :نتائج الدرا�سة
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 .2هل مهمة و�سائل الإعالم التغطية فقط مل�ساحة معينة؟
 .3كيف يتفاعل الإعالمي مع اخلرب الإجتماعي؟
� .4أي ر�سالة تريد اجلمعيات الأهلية �إي�صالها عرب الإعالم ،وهل يتم
وفق املرجتى؟
 .5فـي حال غياب و�سائل �إعالمية كيف تتوىل اجلمعيات «�إعالمياتها»؟
 .6ما هي امل�شكالت ومقرتحات احلل لعالقة �أمثل بني امل�ؤ�س�سة الإعالمية
واجلمعيات االهلية؟
بناء على هذه الت�سا�ؤالت ،رغبنا كفريق عمل متخ�ص�ص ومعني بالأبحاث
والدرا�سات فـي مركز الإعالم والإعالن املتخ�ص�ص للبحوث والتدريب
( ،)SMART centerوبالتعاون مع م�ؤ�س�سة فريدري�ش �أيربت ـ ا�ستكمال
البحث فـي الرتكيز على ثنائية العالقة بني الإعالم واملجتمع كم�ؤ�س�ستني
نا�شطتني فـي املجتمع اللبناين ،وذلك �أعتقاد ًا منا ب�أن �أمناط الأبحاث
تطورت حيث مل تعد ق�ضية الدرا�سات جمرد م�سح وحتليل م�ضمون
ودرا�سة ارتباط بل جتاوزت ذلك �إىل البحث فـي العالقة القائمة بني
املتغريات الرئي�سية عرب حتليل العنا�صر فـي ك ًّل منهما من وجهة نظر
كال الطرفني املعنيني (الإعالمي والإجتماعي) و�صو ًال �إىل اكت�شاف
امل�ؤ�شرات املتحكمة فـي عمل كل منهما .ولغاية البحث ـ مو�ضوعي ًا على
الأقل ـ مت توظيف الأطر املنهجية والتقنية والب�شرية لإجناز العمليات
التي تقت�ضيها تلك الدرا�سة وفق املداخل الآتية:
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أو ًال
األسس المنهجية للدراسة
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ميكن حتديد الأ�س�س املنهجية للدرا�سة الراهنة وفق الآتي:
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1ــ �إ�شكالية الدرا�سة و�أهدافها الرئي�سية:
مم���ا ال �شك فيه �أن تنامي الإهتمام بو�سائل الإعالم على امل�ستوى املحلي
�أو ًال والعاملي تالي ًا مل يعد ترف ًا يمُار�س ،بقدر ما �أ�صبح حاجة ملحة ،نظر ًا
�إىل الأهمية الق�صوى التي تلعبها هذه الو�سائل فـي التوعية والقرار ،فـي
التعب�ي�ر والتغيري .ومبا �أنها من الركائز الأ�سا�سي���ة فـي املجتمع املعا�صر
والالعب الرئي�س فـي احلراك الإجتماعي وال�سيا�سي والإقت�صادي ،فهي
�إذ ًا ذات �صل���ة مع خمتلف قطاع���ات املجتمع ،ومبا �أنها كذلك  -وحتى ال
يكون بحثنا �شمولي ًا م���ع خمتلف القطاعات  -توقفنا عند ر�صد عالقتها
باملجتم���ع الأهلي وم�ؤ�س�ساته على وجه التحديد ،هذا املجتمع الذي يلعب
هو الآخر دور ًا �إيجابي ًا فـي زيادة الوعي ودفع النا�س نحو معرفة خماطر
وتداعي���ات �سلبية قد تواجههم �أو ترت�صده���م (كالتلوث البيئي �أو التعرث
ال�صح���ي اىل حماي���ة االح���داث املنحرف�ي�ن /اىل منا�صرة امل���ر�أة وذوي
االحتياج���ات اخلا�صة) ،من خالل عملي���ات التوعية والرعاية والإ�صالح
والتن�شئ���ة والعالج واحلماية والتكافل م�ستخدم ً���ا فـي ذلك �شتى الطرق
من تنظيم حمالت توعية وعقد م�ؤمترات وتقرير ندوات و�إقامة ن�شاطات،
باعتباره���ا ـ �أي امل�ؤ�س�سات ـ م�ساهم ًا رئي�سي ًا فـي ق�ضايا التنمية والتطور
نحو جمتمع ينعم باال�ستقرار والأمان االجتماعي.

15

�إزاء هذي���ن الدوري���ن للم�ؤ�س�س���ة الإعـ ـ ــالمية واملنظم���ة االجت ـ ـ ــماعية،
ومب���ا �أن كليهم���ا يعمل عل���ى زي ـ ـ ــ���ادة الوع���ي ون�شر املعرف���ة واحلد من
تداعيات الو�ضع الإجتماعي املرتدي ،هل تتكام ـ ــل الأدوار فـي ما بينهما
�إعالم ـ ـ ً���ا و�إعالن���اً؟ �أم ثمة هوّة قـ ـ ــائمة بينه ــم���ا� ،أين حتـ ـ ــدث وملاذا؟
�أين هي نقــاط الت ـ ــال�ؤم والتناغم و�أين هـ ـ ــي مواقع اخللل فـي �صريورة
العــمل؟
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ت�أ�سي�س ً���ا على ه���ذه الإ�شكالية حتددت الأه���داف الرئي�سي���ة التى ت�سعى
الدرا�سة الراهنة اىل حتقيقها ح�سب ما ي�أتي:
• الك�ش��ف ع��ن �أهمي��ة دور الإع�لام وو�س��ائله ع�بر �إب��راز
مكوناته.
• الك�شف عن �أهمية دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والأهلي عرب
�إبراز فاعليته.
• الك�ش��ف عن �أهمية ال��دور املتكامل بني القطاعني عرب تبيان
حدود التفاعل القائم بينهما.
2ــ من خالل الت�سا�ؤالت الآتية:
• ه���ل هن���اك توا�صل بني الإعالمي�ي�ن واجلمعيات ،وكي���ف يتم مثل هذا
التوا�صل؟
• هل ي�ستجيب الإعالم فعلي ًا وعملي ًا لن�شاطات اجلمعيات الأهلية؟
• وفـي حال عدم الإ�ستجابة ،ما هي �أ�سباب عدم التلبية للتغطية؟
• وفـي حال الإ�ستجابة ،ما هو م�ستوى الر�ضى عن التغطية ،هل يرون ب�أن
ر�سالتهم املن�شودة من الن�شاط �أدت الغاية؟
• م���ا هي �أب���رز الثغرات القائمة ب�ي�ن امل�ؤ�س�سات الإعالمي���ة واجلمعيات
الأهلية وكيف ميكن تداركها؟
• ما هي م�شكالت توا�صل الإعالمي مع اجلمعيات الأهلية؟
• �أي الق�ضايا الإجتماعية الأكرث �إيال ًء من قبل الإعالمي؟
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3ــ املناهج امل�ستخدمة فـي الدرا�سة:
م���ا يعنينا فـي هذه الدرا�س���ة هو عملية اختبار الفر�ضي���ة ،وهذه العملية
ه���ي ما تركز عليه طرق البحث ومناهجه كونها تت�ضمن خطوات رئي�سية
تتعلق بـ:
 1ـ حتديد وتعيني مكان البيانات واملعلومات ال�ضرورية.
 2ـ حتليل هذه البيانات وت�صنيفها.
ولدرا�س���ة مقومات العالق���ة القائمة ب�ي�ن الو�سائل الإعالمي���ة واملنظمة
االجتماعية .مت ا�ستخدام املناهج الأتية:
• منهج درا�سة احلالة ويُعرف بـ املنهج املونوغرافـي الذي يعني و�صف
مو�ض���وع مفرد ،ويق�صد ب���ه علماء االجتماع الفرن�سي���ون القيام بدرا�سة
وحدة كالأ�سرة ،القبيلة �أو امل�صنع درا�سة مف�صلة م�ستفي�ضة للك�شف عن
جوانبها املتعددة ،للو�صول �إىل تعميمات تنطبق على غريها من الوحدات
املت�شابهة ،وهنا كانت املنظمة االجتماعية ،كوحدة خا�ضعة للدرا�سة عرب
درا�س���ة املواقف املختلفة لها فـي عالقتها م���ع الإعالمي ،كما اعتمد فـي
و�ص���ف وحتليل العمليات االجتماعية التي تق���وم بها املنظمة مع الو�سائل
الإعالمية عرب معطيات التفاعل والتوا�صل.
• فـ���ي جمم���ل البحوث الو�صفية يك���ون همّ الباحث الإجاب���ة عن :ماذا؟
وكيف هي الظاهرة باحلا�ضر �أو كيف ميكن �أن تكون عليه فـي امل�ستقبل؟
ويعتمد املنهج الو�ص��في فـي وظيفته على الطريقة امل�سحية التي �أخذت
بدوره���ا تهت���م بدرا�سة الظ���روف القائم���ة ملجتمع مع�ي�ن (اجلمعيات /
الإعالمي�ي�ن) فـي موقف معني (احلقائق القائم���ة الآن عن �أو�ضاعهما)
بوا�سط���ة عدد كبري من احلاالت (املبحوثني) فـي وقت معني .وبناء على
ذلك ،مت ا�ستخدام هذا املنهج لعر�ض �صورة دقيقة �أولية ملالمح الظاهرة
التي ندر�س عن طريقة مالحظة �أجزائها وعنا�صر بنائها.
• مت بعده���ا ـ���ـ وبه���دف �إعط���اء �ص���ورة حتليلي���ة ـ ا�ستخ���دام املنهج
التحليلي للمعطيات امل�ستقاة عرب ا�ستطالع الر�أي املعتمد وتقنيات امل�سح
امليداين.
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�أ) و�سائل الإعالم
ه���ي عملية نقل معلوم���ات ومهارات واجتاهات ،وتب���ادل فكري ووجداين
و�سلوكي بني النا�س� ،أكرث من كونها جمرد تقنيات ،لأن الإعالم مبفهومه
الأ�شمل ه���و ر�سالة معينة بل جمموعة من الر�سائل من مر�سل �أو م�صدر
مع�ي�ن �إىل م�ستقبل ،بهدف التفاعل الذي غالب ًا ما يتم عرب فكرة /حربة
/م�ضمون �إت�ص���ايل /عرب قنوات متنا�سبة ا�صطل���ح علماء الإعالم على
ت�صنيفه���ا بالأطر الآتية :الو�سائل املقروءة (ال�صحيفة /املجلة /الكتاب
/املن�ش���ور /املل�صق /املوقع الإلكرتوين) الو�سائ���ل امل�سموعة (الراديو /
ال�سي دي /الهاتف /املذي���اع  ).../الو�سائل املرئية (التلفزة  /ال�سينما
/امل�س���رح /الكومبيوتر) .وي�شكل الإعالم املرئ���ي ،املن�سوب اىل الو�سيلة
املرئية �أحد املعامل الرئي�سي���ة امل�ؤثرة من �إعالم هذه احلقبة فـي التاريخ
املعا�صر ،كونه ميتاز بخ�صال �أهّ لته لذلك ومنها:
• جماهريي��ة االنت�ش��ار ،حي���ث ،م���ن ج���راء مناخه اجل���ذاب� ،أخذ
يالم�س جميع امل�ستويات العمرية والطبقية كافة حتى تكوّن حوله جمهور
عري�ض.
• قدرت��ه على الإ�س��تقطاب ،نتيجة درجات الو�ض���وح التي متتاز بها
ه���ذه الو�سائل جله���ة الرتكيز وا�ستح���واذه على �أكرث م���ن حا�سة ال�سيما
الب�صري���ة ..بات الإعالم املرئي عني الإن�سان املعا�صر و�أذنه فـي الع�صر
احلديث من دون منازع.
• �أهمي��ة احلاجة�إلي��ه ،دخل حياة النا�س بزخ���م وفن ت�سويقي مغر،
حتى �أ�صبح���ت احلاجة �إليه مبثابة عادة م�ستقرة وجزء ًا مطلوب ًا ومكم ًال
حلياة النا�س اليومية ال ميكن اال�ستغناء عنه.
• �إخت�ص��اره الزمن� ،أي �أخذ يعزز ثقافة يومية ي�سميها موري�س روين،
�أ�ست���اذ الدرا�سات العليا للعلوم االجتماعي���ة الفرن�سية :بثقافة الطوارئ،

لقول���ه «فـ���ي فل���ك االقت�ص���اد املتط���ور حتول���ت التلفون���ات وال�شب���كات
واحلوا�سي���ب ال�صغ�ي�رة التي متتد فـ���ي املا�ضي على �ساع���ات و�أيام ،اىل
ات�ص���االت فورية .لقد تقل�ص زمن ال�صفقة و�ص���ار يدور الآن ذاته .رمبا
تكمن احلداثة فـي ه���ذه الآنية ،والطارئ الذي كان فـي كل الأزمنة منط
عمل طبيعي ًا بالن�سبة �إىل املقررين� ..أ�صبح الآن دميقراطياً.»..
�إنطالق���ا من هذه اخل�صال وغريها ا�ستحوذ الإعالم �أهمية ملمو�سة فـي
حي���اة النا�س فـي كافة �أط���ره الدعائية والتوجيهي���ة واملعرفية وما متيّزه
ببالغ���ة ات�صال وجمالية عر�ض وتن���وع فـي الفنون ،و�إقب���ال النا�س على
ا�ستهالكه �إال دلي ًال على تلك الأهمية.
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ب) جمتمع مدين
ثمة اجتهادات متنوعة يف تعريف مفهوم املجتمع املدين .فاملعنى الأ�صلي
للمفهوم هو «املجتمع ال�سيا�سي» الذي يحكمه القانون حتت �سلطة الدولة.
لك���ن املعنى الأك�ث�ر �شيوع ًا هو متييز املجتمع املدين ع���ن الدولة ،بو�صفه
���اال للمجموعات واجلمعي���ات امل�ستقلة ،مثل جمعي���ات رجال الأعمال
جم ً
وجماع���ات ال�ضغط والأندي���ة والعائالت ونحوه���ا� ،أي �أن املجتمع املدين
يتك���ون مما �أطلق عليه �إدمون ـ ــد ب�ي�رك  Edmund Burkeاجلماعات �أو
الف�صـ ـ ــائ���ل ال�صغي ـ���رة  .Little Platoonsوبهذا املعن���ى يعك�س التمييز
ب�ي�ن املجتمع امل���دين والدول���ة االنق�سام بني الع���ام واخلا����ص :فاملجتمع
املدين ي�ض���م امل�ؤ�س�سات «اخلا�صة» امل�ستقلة ع���ن احلكومة واملنظمة من
قبل الأفراد لتحقي���ق �أهدافهم وم�صاحلهم .ويُعرف املجتمع املدين ب�أنه
جملة امل�ؤ�س�س���ات ال�سيا�سي���ة والإقت�صادية والإجتماعي���ة والثقافية التي
تعم���ل فـي ميادينها املختلفة فـي ا�ستقالل ن�سب���ي عن �سلطة الدولة وعن
�أرباح ال�شركات فـي القطاع اخلا�ص ،وعليه ي�صبح املجتمع املدين عبارة
عن م�ؤ�س�سات مدني���ة ال متار�س ال�سلطة وال ت�ستهدف �أرباح ًا اقت�صادية،
ي�ساه���م فـي �صياغة القرارات خ���ارج امل�ؤ�س�س���ات ال�سيا�سية ولها غايات
نقابي���ة كالدفاع ع���ن م�صاحلها الإقت�صادي���ة والإرتف���اع مب�ستوى املهنة
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والتعب�ي�ر عن م�صالح �أع�ضائها ،ومنها �أغرا�ض ثقافية كما فـي احتادات
الأدب���اء واملثقفني واجلمعيات الثقافية والأندي���ة االجتماعية التي تهدف
اىل ن�شر الوعي .وهكذا نفهم املجتمع املدين على �إنه جمموعة التنظيمات
التطوعي���ة احلرة الت���ي متلأ املجال الع���ام بني الأ�س���رة والدولة لتحقيق
م�صالح �أفرادها ،ملتزمة فـي ذلك توافر ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية:
• ميث���ل العن�صرالأول فكرة «الطوعية» �أو بكلمة �أخرى امل�شاركة الطوعية
الت���ي هي فـ���ي الأ�سا�س الفعل الإداري احل���ر �أو الطوعي .وبهذه الطريقة
تتمي���ز تكوين���ات وبن���ى املجتمع املدين ع���ن بقية التكوين���ات االجتماعية
املفرو�ضة �أو املتوارثة حتت �أي اعتبار.
• العن�صر الثاين يتعلق «بالغاية» و«الدور» الذي تقوم به هذه التنظيمات،
م���ن حيث هي تنظيم���ات �إجتماعية تعم���ل فـي �سياق ورواب���ط ت�شري اىل
عالق���ات الت�ضام���ن والتما�سك �أو ال�صراع والتناف����س االجتماعي� .إذ �إن
املجتم���ع املدين هو جمتمع �أخالقي و�سلوكي ينطوي على قبول االختالف
والتنوع بني الذات والآخرين ،وعلى حق االخرين فـي �أن يكونوا منظمات
مدنية حتقق وحتمي وتدافع عن م�صاحلهم املادية واملعنوية.
• �آخ���ر هذه العنا�ص���ر يك ــمن فـي �ض���رورة النظ���ر اىل مفه ــوم املجتمع
امل���دين باعتباره ج���زء ًا من منظوم���ة �أو�س���ع ت�شتمل عل���ى مفاهيم مثل:
الفردية ،املواطنة ،حقوق الإن�سان ،امل�شاركة ال�سيا�سية...الخ.
ويعرّف البنك الدويل املجتمع املدين ب�أنه «جمموعة وا�سعة من املنظمات
غ�ي�ر احلكومية غريالربحية الت���ي لها ح�ضورها فـي ال�ش����أن العام ،تعرب
عن قي���م �أع�ضائها وم�صاحلهم �أو غريها ا�ستناد ًا اىل اعتبارات ثقافية،
�سيا�سي���ة ،علمي���ة� ،إثني���ة دينية �أو خريي���ة .وميكن �أن ي�ش�ي�ر املفهوم اىل
جمتم���ع املواطن�ي�ن امل�ؤطرين �ضم���ن هيـئة تنظيمية ثابت���ة (منظمة غري
حكومي���ة ،نقاب���ة تعاوني���ة ،نادٍ � ...إل���خ) �أو ممن جتمعه���م ق�ضية ظرفية
(حرك���ة احتج���اج �أو تعب�ي�ر �أو حملة �إغاث���ة طارئة� ...أل���خ) .يتكون هذا
املجتم���ع من منظمات ن�ش���اط وعمل غري ر�سمي وتطوع���ي هادف ،ي�ضم
جماعة من الأفراد �أو الفئات االجتماعية التي تتمتع بوعي متقدم للدفاع

ج) املنظمة االجتماعية
تع��� ّد اجلمعيات الأهلية التطوعية من �أهم �ص���ور املنظمات االجتماعية
املعا�ص���رة ،وتعب�ي�ر ًا عن القي���م الإن�ساني���ة النبيل���ة كالتكاف���ل والت�ساند
وامل�شارك���ة الإيجابي���ة للتخفيف من املعاناة فـ���ي مواجهة امل�شكالت ورفع
م�ست���وى معي�شة الإن�س���ان والو�صول به �إىل حياة �أف�ض���ل .ومن التعريفات
املتداولة حولها:
• ه���ي املنظم���ات غ�ي�ر احلكومية م���ن �سماتها �أنها منظم���ات خا�صة
تطوعي���ة ( )PVO’sمت ت�أ�سي�سه���ا للم�ساهم���ة فـي تنمي���ة املجتمع .وهذه
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عن حقوق وق�ضايا �إن�سانية عام���ة» ،ويدخل فـي دائرة م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين طبق ًا لهذا التعريف� ،أي كيان جمتمعي منظم يقوم على الع�ضوية
املنتظم���ة تبع ًا للغر�ض العام �أو املهنة �أو العم���ل التطوعي ،وال ت�ستند فيه
الع�ضوي���ة على عوامل الوراثة وروابط الدم والوالءات الأولية مثل الأ�سرة
والع�ش�ي�رة والطائفة والقبيلة ،وبالت���ايل ف�إن �أهم مكونات املجتمع املدين
هي:
 .1النقابات املهنية.
 .2النقابات العمالية.
 .3احلركات االجتماعية.
 .4اجلمعيات التعاونية.
 .5اجلمعيات الأهلية.
 .6النوادي الريا�ضية واالجتماعية.
 .7مراكز ال�شباب واالحتادات الطالبية.
 .8الغرف التجارية وال�صناعية وجماعات رجال الأعمال.
 .9املنظمات غري احلكومي���ة الدفاعية والتنموية كمراكز حقوق الإن�سان
واملر�أة والتنمية والبيئة.
 .10مراكز البحوث والدرا�سات واجلمعيات الثقافية.
وهناك من ي�ضيف �إىل هذه املنظمات هيئات دينية.
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املنظم���ات فـ���ي الأغل���ب غري هادف���ة للرب���ح وعمله���ا خريي بعي���د ًا عن
االعتب���ارات ال�سيا�سية ولكونه���ا ذات توجه تنموي ف�إن �أعمالها تقوم على
�أهداف حمددة متثل احتياجات م�ؤ�س�سيها.
• هي عبارة عن جمموعات �أو م�ؤ�س�سات تعمل ب�شكل م�ستقل عن احلكومة
�س���واء �أكان ب�شكل كامل �أم �شبه كامل ،وتت�سم �أعمالها �أ�سا�س ًا بالإن�سانية
والتعاونية �أكرث من متيزها ب�سيادة القيم التجارية.
• هي منظمات خا�صة تقوم ب�أن�شطة لدفع املعاناة ،والدفاع عن م�صالح
الفقراء وحماية البيئة وحتقيق تنمية املجتمع.
• هي جمموعات طوعي���ة ال تتوخى الربح ينظمها مواطنون على �أ�سا�س
حمل���ي �أو قط���ري �أو دويل .ويتمح���ور عمله���ا ح���ول مهام معين���ة يقودها
�أ�شخا�ص ذوو اهتمامات م�شرتكة وهي ت�ؤدي طائفة متنوعة من اخلدمات
والوظائف الإن�سانية.
وفـي �ضوء ا�ستعرا�ضنا للمفاهيم املختلفة للـ* ،NGO’sال ميكننا �أن نغفل
التعريف القانوين لتلك املنظمات وهو «كل جماعة ذات تنظيم م�ستمر ملدة
معينة �أو غري معينة تت�ألف من �أ�شخا�ص طبيعيني ال يقل عددهم فـي جميع
الأحوال عن ع�شرة ،وذلك لغر�ض غري احل�صول على ربح مادي» .وجتدر
الإ�ش����ارة �إىل �أن غالبية امل�صطلح����ات ال�سابقة غري �شائع����ة اال�ستخدام ـ
وهي كلها تعبرّ عن مفهوم واحد ،وفـي �أغلب الأحوال يتم التعبري عن هذا
القطاع مب�صطلح «القطاع الأهلي» له �سمات خا�صة مثل:
□ هي��كل ر�س��مي ،والعن�صر املهم هنا هو ات�س���ام اجلمعية بالدوام �إىل
حد كبري.
□ غري حكومية مبعنى �أنه ال يجب �أن تكون لها عالقة هيكلية م�ؤ�س�سية
باحلكوم���ة و�إن كان ب�إمكانها احل�صول على م�ساعدات مالية �أو فنية من
احلكومة.
□ غ�ير هادفة للرب��ح ،وميكن للجمعية �أن حتقق ربح ً���ا خالل العام،
*ي�شري هذا امل�صطلح اىل التعبري الأجنبي

Non Govermental Organization
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لك���ن هذا الربح ال يُ���وزّع على جمل�س الإدارة بل يُ�ستخدم فـي دعم ن�شاط
اجلمعية.
□ ذاتي��ة احلك��م� ،أي �أن اجلمعي���ة حتك���م نف�سها بنف�سه���ا عن طريق
وجود �إجراءات داخلية ولي�س عن طريق كيانات خارجية.
□ تطوعية ،بحيث ت�شتمل على درجة من التطوعية فـي �أن�شطة املنظمة
و�إدارتها .وهذا ال يعني �أن كل �أو معظم املوارد املقدمة للجمعية يجب �أن
تكون من خ�ل�ال �إ�سهامات تطوعية �أو �أن معظ���م القائمني عليها يكونون
من املتطوعني.
□ غ�ير ديني��ة ،واملق�صود هنا عدم ت���ورط اجلمعية فـ���ي الدعوة �إىل
حتري�ض ديني �أو متييز �إثني.
□ غري �سيا�سية ،مبعنى �أن ال يكون لها حتالفات مع الأحزاب ال�سيا�سية
رغم ما قد يكون لها من مواقف ب�ش�أن بع�ض الق�ضايا ال�سيا�سية.
ع�ل�اوة عل���ى ذل���ك ،وفـ���ي �ض���وء العر����ض ل�سم���ات اجلمعي���ات الأهلية
وخ�صائ�صه���ا ،يت�ض���ح لن���ا �أن هنـال���ك منظ���ور ًا �أو�س���ع ميكنن���ا تن���اول
اخل�صائ����ص من زاويته �أال وهو «البعد اال�سرتاتيجي» وعليه ميكن بلورة
�أهم خ�صائ�ص اجلمعيات الأهلي���ة و�سماتها والتي تنعك�س ب�شكل مبا�شر
على �إعداد التخطيط الإ�سرتاتيجى لهذه املنظمات كما يلي:
�أ � -إح���داث التمك�ي�ن (بناء ق���درات الأع�ضاء واملجموع���ات امل�ستهدفة،
ودعمه���ا ،وتنميتها) .فالتمك�ي�ن فـي اجلمعيات الأهلي���ة هو حمور وغاية
وه���دف ور�ؤي���ة ور�سالة ذات ُبع���د ا�سرتاتيجي حاكم فـ���ي املنظمات غري
احلكومية.
ب � -أنه���ا منظم���ات غ�ي�ر هادف���ة للربح .وحتى ل���و كانت كذل���ك ،يكون
الرب���ح و�سيل���ة مرحلية عائده موجه ً���ا نحو تدعيم التمك�ي�ن للمجموعات
امل�ستهدفة.
ج � -أنه���ا منظمات قائمة على العمل التطوعي وحرية االن�ضمام ،وي�شكل
فيها العمل التطوعي ن�صيب ًا ملمو�س ًا �إن مل يكن فـي �أغلب املنظمات فعلى
الأق���ل يكون هو ال�سمة الأ�سا�سية فـ���ي العديد من اجلمعيات الأهلية .و�أن
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ه���ذا العمل التطوع���ي ي�سري بالتوازي مع �أولئ���ك العاملني فـي اجلمعيات
وفق عالقة ر�سمية وقانونية يحكمها عقد العمل.
د � -أن ه���ذه املنظم���ات فـي �أغل���ب �أحوالها مقيدة بح���دود ن�شاط معني،
ونط���اق جغرافـي ال تتجاوزه ،فهـي حرة فـي حدود قيود معينة تو�ضع منذ
بداية تكوينها فـي نظامها الأ�سا�سـي.
هـ � -أنها تعمل غالب ًا فـي �إطار نظم �إدارية مب�سطة تتنا�سب وحجم ن�شاط
حم���دود وهو �أمر قد يع���وق فـي الكثري من الأح���وال تو�سعها ومنوها مما
يتطلب تغيري ًا جذري ًا فـي هذه النظم.
و � -أن ت�صميم املنظمة غري احلكومية قائم على �أ�سا�س قيامها بالدفاع
عن م�صال���ح جماعات معنية وحمايتها ومتكينها م���ن �أجل حياة �أف�ضل،
وهو �أي� ًضا قد ال يتوفر فـي النوعيات الأخرى من املنظمات.
ز  -دور ه���ذه املنظمات الالح���ق لإحداث التوازن الهيكلـ���ي فـي املجتمع
والذي ينتج عن ح���دوث تغريات فـي هيكل االقت�صاد ،لتالحق ت�أثري هذه
التغ�ي�رات على جمموعاته���ا امل�ستهدفة و�أع�ضائها ،وه���و دور ال يقع على
عائق املنظمات الأخرى.
ح � -أن من���ط التناف����س فـي العالقات بني املنظم���ات غري احلكومية التي
تعم���ل فـي ن�شاط نوعـي واحد غري قائم ،وال يجب �أن يقوم ،فالأ�سا�س هو
التعاون والتفاعل الإيجابـي بينهم.
ط  -تخ�ض���ع ه���ذه املنظمات لنم���ط التنظيم الع�ض���وي القائم على روح
الفريق وامل�س�ؤولية اجلماعية.
ي  -تع���دد م�ص���ادر متوي���ل ه���ذه املنظمات وع���دم ثباته���ا وا�ستقرارها
يجعالن مل�شكل���ة تعظيم م�صادر التمويل حم���ور ًا ذا بعد ا�سرتاتيجي فـي
حركتها.
د) الن�شاط الإجتماعي
ه���و ن�شاط متنوع ي�ساهم فـي رعاية النمو ال�شامل لأفراد املجتمع املحلي
بهدف توفري �أف�ضل ال�سبل التي ت�ساعد على اكتمال التنمية وا�ستمراريتها.

وللن�ش���اط االجتماعي ثالث���ة �أوجه متداخلة فـي ما بينه���ا ،لناحية نوعية
اخلدم���ات املقدم���ة� ،أو القطاع ال���ذي يمُار�س �ضمن���ه� ،إال �أن الدرا�سات
حددته نظري ًا بثالثة �أوجه:

هـ) الأثر الإعالمي
تدر����س االبحاث الإعالمية «الأثر» وفق ً���ا للتعريف الإجرائي الذي يذهب
�إليه الباحث ،فقد يحدده مب�ستوى املعرفة �أو ب�شعور االرتياح �أو االنزعاج
جت���اه ما يُعر����ض� ،أو بتغي�ي�ر االجتاه والت�ص���رف املجتمع���ي .لهذا كانت
ثمة �صعوب���ة فـي حتديد نوعية الأثر لأنه لي�س فـ���ي الإمكان دائم ًا درا�سة
ال�سل���وك الب�شري الذي يح���دث نتيجة االت�صاالت فـ���ي كل املواقف وفـي
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 .1العم��ل مع الفرد :يقوم به املر�ش���د االجتماعي �أو املوظف املخت�ص
فـ���ي مركز خدمات ،عندما يتعامل مع �أفراد لديهم متطلبات /م�شكالت
(�صحية �/أ�سرية �/إجتماعية /نف�سية)...
 .2العم��ل مع اجلماع��ات :وهو �أكرث انت�ش���اراً ،يُالحظ هذا النوع من
الأن�شط���ة فـي املناط���ق الريفية �أو م���ع الفئات املهم�ش���ة ،عرب اجلمعيات
اخلريية ،نوادي ال�شب���اب ،مراكز التوعية ،اللجان الأهلية ،حيث ين�صب
االهتمام هنا على ت�أمني فر�ص حياة اجتماعية �أف�ضل اىل حد ما.
 .3االن�شطة االجتماعية  -االمنائية :وهي عبارة عن برامج �إمناء
اجتماعي تقوم به جمعيات خمت�صة ،بهدف احلفاظ على بيئات اجتماعية
�سليمة �صحي ًا وتربوي ًا واجتماعياً ،هذه الربامج قد يتم و�ضعها وتنفيذها �إما
م���ن قبل جمعيات خا�صة ب�صفة هيئة م�ستقلة ،كم�ؤ�س�سات القطاع الأهلي،
�أو هيئ���ات حكومية ر�سمية (مراكز االنعا�ش /الرعاية املتخ�ص�صة) �أو قد
يتم من قب���ل جلان م�شرتكة تنبثق عن التن�سيق ب�ي�ن جمعيات خا�صة عدة
ممثلة فـي ما بينها مبندوبني (ملتقى الهيئات الإن�سانية� /إحتاد اجلمعيات
العاملة مع الطفل� )..أو للتن�سيق مع القطاع العام (الدولة) وفق ما ي�سمى
بعقد اخلدمة االجتماعية �أو م�شاريع اللجان امل�شرتكة...
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كل الأح���وال ..ولكن ب�شكل عام ميكن تعريف الأثر على �أنه بع�ض التغيري
الذي يطر�أ على م�ستقبل الر�سالة ،فقد يلفت امل�ضمون الإعالمي انتباهه
اىل �شيء ما ويدركه ،وقد ت�ضاف اىل مدركاته معلومة جديدة وقد يكوّن
اجتاه���ات �أو يعدل من �أخرى ،وقد جتعله يت�ص���رف بطريقة مغايرة عن
ال�سلوك ال�سابق...
مب���ا �أن الإت�ص���ال عملي���ة تفاعل بني طرف�ي�ن من خالل ر�سال���ة معينة �أو
م�ضم���ون ات�صايل �آخر عرب قنوات ات�صالي���ة فذلك يعني :وجود عنا�صر
عدة تتداخل لت�ؤدي الغر�ض والأثر ومن هذه العنا�صر:
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 .1مر�سل وهو الذي يقوم ب�إر�سال ر�سالة �إىل طرف مقابل.
 .2م�ستقبل وهو الذي يتلقى الر�سالة.
 .3الر�سال���ة وهي امل�ضمون الذي ينقله امل�ص���در �إىل امل�ستقبل ،وتت�ضمن
املعاين من �أفكار و�آراء.
 .4الو�سيلة ،هي ما ت�ؤدى به الر�سالة الإعالمية �سواء �أكانت لغة� ،صحيفة،
�إذاعة� ،أم حا�سوباً.
 .5الأث���ر ،وهو رد الفع���ل �أو اال�ستجابة �أو الر�سال���ة امل�ضادة التي ير�سلها
امل�ستقبل رد ًا على ر�سالة املر�سل.
ولك���ن كي���ف لو�سائل الإعالم �أن تحُ���دث الت�أثري والأثر؟ فـ���ي الدرا�سات
ال�سو�سي���و � -إعالمي���ة ثمة فر�ضية تق���ول :كلما كان امل�ضم���ون الإعالمي
متفق ً���ا ومن�سجم ً���ا مع الإط���ار املرجعي للم�ستقب���ل كان ت�أث�ي�ره بها �أكرب
وبالعك����س ميكن االفرتا�ض ..لهذا جن���د تعار� ًضا بني فئات و�أ�شخا�ص مع
و�سائ���ل �إعالمية لأنها ال تن�سج���م و�أهواءهم �أو تطلعاته���م .وعليه ت�سعى
الو�سيل���ة الإعالمية اىل ا�ستمالة ه����ؤالء النا�س عرب �أواليات* ن�شر متقنة
تعتم���د �أحيان ً���ا كث�ي�رة ا�سرتاتيجي���ة الإقن���اع « »permeationالتي تركز
* �أواليات )Machanizm( :م�صطلح نف�سي ي�شري بداللته اىل معنى :الطرق  -المنافذ

بدوره���ا على احلاالت النف�سية للم�ستهلك الإعالين ،يكون من �ش�أن ذلك
�إ�ستدراج �إدراكاته نحو �سلوك وموقف واجتاه معني.

□ �إع�لان اخلدم��ة العام��ة :وه���و النوع ال���ذي تهتم بن�ش���ره و�سائل
الإعالم جمان ًا كخدمة جلمهورها ،لأن مثل هذه الإعالنات تكون �صادرة
ع���ن م�ؤ�س�سات �إن�ساني���ة �أو لق�ضايا ال يكون هدفها الرب���ح كالتربع باملال
او بالوق���ت للم�شروع���ات اخلريية الت���ي تقام فـي منطقة م���ا� ،أو كالتربع
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و) الإعالمي ك�إجتماعي واالجتماعي ك�إعالمي
ن�ستطي���ع �أن نق���رر مع غالبية الباحثني ب�أن املجتم���ع الإن�ساين ال ي�ستطيع
احلي���اة بدون ات�صال ،كما �إن االت�صال ال ميكن �أن يحدث �إال داخل ومن
خ�ل�ال ن�سق اجتماعي� ،إال �أن هذه العالق���ة بني االجتماعي والإعالمي ال
تت�ل�ازم فقط ب�ضرورة الوج���ود و�إمنا ب�إمكانية التفاع���ل والتطور ..وك�أن
هن���اك حالة ات�صالي���ة يعي�شه���ا الإعالمي فـي جمتمع���ه واالجتماعي مع
الإعالم �..أ�شبه بحالة الأ�سماك فـي املاء ال ت�ستطيع الهروب منه �إال �إليه..
فدور الإعالمي كنا�شط اجتماعي يتجلى فـي �أكرث من �سياق تخت�صر فـي
عملي���ة نقل���ه «الر�سالة االجتماعي���ة» من فئة نحو فئة �أخ���رى� ،أو احلدث
االجتماعي مث ًال من مكان اىل مكان �آخر .وبطريقة نقله هذه �إمنا ينقل
الكثري من املعايري والقيم والع���ادات والأخبار حول ال�سيا�سة واالقت�صاد
واالجتماع والفن وال�صحة والبيئة.
�أما عن االجتماعي ك�إعالمي فهو يقوم مبا يُعرف باالت�صال االجتماعي،
الذي يتم عادة عن طريق التعريف ،تكوين �صالت ،ربط النا�س فـي �إطار
واح���د .ف�صفحة املنا�سبات االجتماعية اخلا�ص���ة التي ترد فـي ال�صحف
اليومي���ة �أو فـي متفرقات ن�شرات الأخبار املتلفزة ،لها من االهمية مبكان
كات�صال اجتماعي يومي ..فعندما «يعلن» عن منا�سبة اجتماعية ملنظمة
م���ا ف�إمنا هي تعم���د اىل ذلك ك�إعالن «ملن يهمه الأمر» الذي يتخذ بدوره
مثل هذا الإعالن �أنواع ًا �شتى من الأ�ساليب املعلنة حيث هناك:
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املبا�شر ملنظمات �إن�سانية فاعلة �أو مراكز طبية نا�شطة.
□ �إعالن امل�س�ؤوليةاالجتماعية� :أي ذلك الذي يحث على الت�صرف
ب���روح امل�س�ؤولية وت�أدية الواجب جتاه الوط���ن وم�ؤ�س�ساته ،وتنظمها عادة
م�ؤ�س�س���ات غ�ي�ر جتاري���ة من م�ؤ�س�س���ات املجتم���ع امل���دين كالإعالن عن
القي���ادة الآمنة ،عدم �إطالق الأعرية النارية فـي املنا�سبات ،والإعالنات
التحذيرية ال�صادرة عن الهيئات احلكومية).
□ الإعالن الت�أييدي :وهو الإعالن الذي ي�سعى �إىل اتخاذ �إجراءات
وقائية �ضد �أن�شطة غري قانونية ت�ؤثر على رفاهية املجتمع كما فـي حاالت
التنبيه عل���ى ظواهر الإنحراف ،الإدمان ،ال�سي���دا ،التهور فـى القيادة..
و�آف���ات اجتماعي���ة �أخرى .تقوم بتنفي���ذ هذه الإعالن���ات والإنفاق عليها
غالب ًا م�ؤ�س�سات ترغب فـي الإرتباط مب�صالح املجتمع.
ب�ي�ن الإعـالمي واالجتماعي نقاط التقاء عل���ى هدف «ر�سايل» يقوم على
احل���د من العبثية والالمباالة ال�سيا�سي���ة وفو�ضى القيم االجتماعية ،من
خالل القدرة على الت�أثري الإيجابي وتعزيز القيم الإن�سانية التي يعتنقها
امل���رء والتنبه من خط���ورة الـت�أثري ال�سلب���ي لظواهر الإنح���راف والفقر
والت�ش���رد واملر�ض والتع�ص���ب والتمييز العن�ص���ري �أوالطائفي وال�ضغط
ال�سكاين واال�ستخفاف واال�ستهتار مب�ؤ�س�سات التن�شئة.
-5التقنيات امل�ستخدمة فـي الدرا�سة:
للو�صول اىل �أكرب قدر من املعلومات بهدف التكميم وتبيان الدقة وعم ًال
باملو�ضوعية ،مت ا�ستخدام تقنيات البحث اال�ستق�صائي وحتديداً:
 )1املقابلة ،وه���ي حمادثة هادفة �أو لقاء يحدث بني �شخ�صني يح�صل
�ضم���ن �إطار وو�ض���ع اجتماع���ي معين�ي�ن ،ته���دف اىل اال�ستح�صال على
معلومات واخل���روج بر�ؤى جديدة تفيد البحث� .أما كيف ا�ستُخدمت فـي
�سياق البحث ومع من؟ فقد اعتمدنا املقابلة املركزة ،حيث مت ا�ستجواب
�إعالميني عن جتربة حمددة هم على مقربة منها ،وبهذا ال�سياق حتددت
مقابالتنا مع مدراء م�ؤ�س�سات� /إعالميني /مرا�سلني/مندوبني /عاملني

 )3العين��ة ،فـ���ي معظ���م الأبحاث امليداني���ة يعمد الباحث���ون اىل جمع
املعلومات م���ن «وحدات» (�أف���راد /م�ؤ�س�سات /جماع���ات /مناطق.../
الخ) تتوف���ر فيها اخل�صائ�ص املمكن���ة للدرا�سة (الأعم���ار /الأجنا�س/
الثقاف���ات /الأدي���ان /الإجتاه���ات� )..إال �أن الو�ص���ول اىل كافة عنا�صر
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�ضمن م�ؤ�س�سات �إجتماعية /وغريهم.
 )2الإ�س��تمارة ،وهي جملة من الأ�سئلة ح���ول مو�ضوع حمدد وغالب ًا ما
تكون مكتوبة .تُعترب هذه التقنية هامة لالعتبارات الآتية:
□ تتوج���ه اىل �أف���راد ي�سم���ون مبجتم���ع العينة وه���ي �أك�ث�ر �شمولية من
املقابلة.
□ تت�ضم���ن �أ�سئل���ة عامة وخا�ص���ة تتعلق ب���الآراء واالنفع���االت واملواقف
والو�ض���ع الدميغرافـي (مبعرفة الو�ضع االجتماعي /املهني /العائلي وما
اىل ذلك).
□ �أ�سئلتها ت�صب مبا�شرة فـي �سياق البحث و�أهدافه.
□ �أنها تخت�صر متغريات البحث ومفاهيمه عرب عمليات ا�ستجواب بحث
حمددة.
□ ثمة خيار ب�أن تمُلأ من قبل امل�ستجوب نف�سه �أو من قبل املحقق.
□ بوا�سطتها ميكن تكميم املعلومات اىل معطيات موثقة ون�سب رقمية.
وفـي �سياق بحثنا اعتمدنا منوذجني من الإ�ستمارات:
� - 1إ�ستم���ارة الإعالمي�ي�ن ،وه���ي اال�ستم���ارة املوجه���ة اىل الإعالمي�ي�ن
ت�ضمنت �إثني ع�شر �س�ؤاال.
� - 2إ�ستم���ارة اجلمعي���ات الأهلي���ة وه���ي الإ�ستمارة املوجه���ة اىل مدراء
اجلمعي���ات الأهلي���ة �أو القيّم�ي�ن على هيئات املجتمع امل���دين �أو من ينوب
عنهم من م�س�ؤولني ،وت�ضمنت بدورها خم�سة ع�شر �س�ؤاال.
وفـي كال الإ�ستمارتني مت �إدراج �أ�سئلة:
• حتديد مواقف :نعم  /ال.
• حتديد خيارات :را�ض  /را�ض �إىل حد ما /غري را�ض.
• الآراء احلرة�( .أنظر امللحق).
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الوحدة فيه ا�ستحالة عملية ب�سبب :اجلهود الب�شرية الكبرية التي تتطلبها/
التكالي���ف املالي���ة الباهظة /الوقت الطويل /الك���م الهائل من املعلومات
الت���ي ي�صعب اال�ستف���ادة منها� ،إزاء ذلك يتم اختي���ار عدد (جمموعة)
م���ن الوح���دات الكثرية وهذا ما يُ�صطلح على ت�سميت���ه بالعينة .بالن�سبة
اىل بحثن���ا مت اعتم���اد العين���ة العنقودية ويُق�صد بها تتاب���ع اال�ستق�صاء
على مراحل الواحدة تلو الأخرى ،ك�أن ت�ؤخذ عينة كبرية �أو ًال من املجتمع
املحلي( ،املرحلة االوىل) ث���م تُختار من �ضمن هذه العينة عينات �أ�صغر
بهدف حتقيقات �أعمق .فق���د قمنا مث ًال بجمع لوائح وعناوين للجمعيات
املوجودة فـي كل منطقة ،مت �سحب عينة منوعة من هذه اجلمعيات ولأنه
من املتعذر �أن ندر�سها جميعها مت:
 تق�سي���م لبنان اىل مناطق عدة (املحافظ���ات) ثم تق�سيم كل حمافظةاىل دوائر (ق�ضاء �أو ما �شابه).
 اختي���ار جمموعة من اجلمعيات فـي كل دائرة مع احلفاظ على التنوعفـ���ي اخت�صا�ص ه���ذه اجلمعي���ات (ن�س���اء� /أطف���ال /ذوي الإحتياجات
اخلا�صة /بيئة.)...
 ث���م حتدي���د من ن�ستجوب فيم���ا �إذا توافر فـي الق�ض���اء �أكرث من العدداملطلوب (بطريقة ن�سبية).
كذلك احلال بالن�سبة ملندوبي و�سائل االعالم ،كان من املتعذر درا�سة كل
الإعالمي�ي�ن على نحو �شامل ،يعن���ي �أن ن�ستجوب كل العاملني الإعالميني
مبختل���ف تخ�ص�صاتهم وم�ؤ�س�ساتهم ،فذل���ك ي�ستغرق وقت ًا وكلف ًة باهظ ًة
وف�ض ًال عن كونه عملي ًا �أمر ًا �صعب ًا و�شاقاً ،لذا ف�إن ا�ستجواب عدد حمدود
منه���م� ،شرط �أن يتم اختيارهم على نحو �صحيح ،ميكن �أن يحمل الكثري
م���ن املعلوم���ات .فلو �أردن���ا مث ًال درا�س���ة دور الإعالمي جت���اه امل�ؤ�س�سات
االجتماعية كما ورد فـي ا�ستماراتنا ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الإعالمية �ست�شكل هنا
وحدة التحليل ،وعامليها فـي املناطق «قاعدة التحقيق» ومتثل هذه احلالة
م���ا ن�سميه بتـ�أث�ي�ر العنقود ،وي�سمى عنقود ًا  -فـ���ي االبحاث االجتماعية
 جمموع���ة من الوحدات امل�سحوب���ة� ،أي اختيار جمموعة �أفراد «كعينة»ُح�صلها منها على كل املجموعات
بحي���ث ميكن تعميم املعطيات الت���ي �سن ّ

ال�سكاني���ة ..وهنا  -فـي �سياق بحثن���ا  -كان لبنان عنقود ًا من امل�ؤ�س�سات
الإعالمية ،وامل�ؤ�س�سة الإعالمية عنقود ًا من املرا�سلني ،واملرا�سل عنقود ًا
من الن�شاطات.
 )4حتليل امل�ضمون ،هو طريقة بحث ت�ساعد الباحث على التو�صل اىل
ا�ستنتاج علمي من خالل تقييم���ه ملجمل املعطيات امل�ستقاة ،وتعتمد هذه
التقني���ة خطوات مثل :ف���رز املعطيات وتربيرها ،وهن���ا تقع على الباحث
مهمة ت�صنيفها وفق الأ�سئلة ومفاهيم البحث املقررة ،ك�أن يعمد مث ًال اىل
حتلي��ل �أ�سئلة اال�ستم��ارة وفق ما هي مبوب��ة� :أ�سئلة البيانات
ال�شخ�صي��ة� /أ�سئل��ة �سل��م املوافق��ة /والأ�سئلة العام��ة ،تبيان
الرتاب���ط القائم بني املفاهيم(...ويق�صد عالق���ة املتغريات ومدى تاثري
�إحداها بالأخرى).

 )1املجال اجلغرافـي ،مراعاة للدقة العلمية ،ارت�أينا اعتبار لبنان فـي
حمافظاته اخلم�س هو «املجتمع الإح�صائي» ،وعليه �شمل امل�سح امليداين
للدرا�س���ة حمافظ���ات :البق���اع (ال�شم���ايل /الأو�سط /الغرب���ي ورا�شيا)
لبنان ال�شمايل( ،طرابل�س وزغرتا كمدن /عكار :ال�سهل واجلرد /ب�شرّي
وال�ضني���ة ،)..جبل لبن���ان (املنت /ك�سروان /عالي���ة /ال�شوف) اجلنوب
(�صي���دا /النبطي���ة� /ص���ور /مرجعي���ون) ،ب�ي�روت الك�ب�رى (العا�صمة
وال�ضاحية).
 )2املج��ال الزماين ،ا�ستغرق �إعداد الدرا�س���ة وتنفيذها ثالثة �أ�شهر
ب���د�أت من منت�ص���ف �آذار العام  2010ولغاية منت�ص���ف حزيران ،2010
وتخلل هذه الفرتة �إعداد اخلط���وات النظرية والعملية للم�شروع ،تدريب
فريق العمل املحقق ،فرز النتائج و�إعداد التقرير النهائي..
 )3املجال الب�شري ،ونعني به فريق العمل الذي كان قائم ًا على البحث
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6ــ جماالت الدرا�سة
ونعني بذلك املجال املكاين والزماين والب�شري للدرا�سة ،وهي بالتعريف:
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وق���د توزعت مهامه وف���ق ال�شكل الآتي :مدير �إداري ع���ام ،مدير م�شروع
متخ�ص�ص فـي الدرا�س���ات والأبحاث ،م�س�ؤول فني ،م�س�ؤول مايل ،ت�سعة
حمقق���ون ميداني�ي�ن� ،أربعة حمللني ،حي���ث تناوب ك ٌّل فـ���ي جمال عمله
لتن�سيق خطوات العمل ومتابعته وفق الأطر املرجوة.
 )4ال�صعوب��ات ،رغم التن�سيق امل�سبق واجه فريق البحث جملة عوائق
�أبرزها:
 .1تردّد كثري من اجلمعي���ات على التعاون مع فريق العمل لأ�سباب تتعلق
باجلهة امل�ستجوبة.
 .2ت�سوي���ف عدد من الإعالمي�ي�ن فـي التجاوب مع املحققني لأ�سباب غري
م�ب�ررة (مثل �إعطاء مواعيد ثم االعتذار الحقاً /عدم رغبة الإعالمي �أو
مدي���ر جمعية بامل�شاركة /طلب اال�ستمارة لالطالع عليها وتعبئتها الحق ًا
ثم �إغفالهم لذلك).
 .3مماطلة م�س�ؤويل م�ؤ�س�س���ات اجتماعية و�إعالمية فـي �إعطاء املواعيد
وعدم التعاون ب�شكل ج���دي مع فريق العمل ،وال�سبب يعود اىل ان�شغالهم
مب�شاري���ع عم���ل �أخ���رى �أو ل�سف���ر �أو توج�س م���ن اجلهة الت���ي ت�ستجوبها
باعتبارها حديثة العهد.
 .4تبدل وتغري فـي �أرقام هواتف جمعيات �أهلية عديدة كانت على الئحة
اجلمعيات املختارة فـي املناطق.
�إزاء هذه االنحرافات ،عمدنا ،ومثلما هو احلال فـي �أي درا�سات ميدانية
اىل ا�ستدراك اخللل بالعمل على:
• ا�ستب���دال الراف�ض والغائب واملمتنع مب�ستجوب�ي�ن �آخرين مماثلني فـي
املنطقة والدور والقطاع.
• الت�صريح والتعريف عن مركز �سمارت واجلهة الداعمة.
• القي���ام ب�أخذ مواعيد م�سبق���ة و�إر�سال فاك�س وبري���د �إلكرتوين لأفراد
العينة.
• تعزي���ز فريق العمل بوثائ���ق وم�ستندات عن �أه���داف املركز ون�شاطاته
وهدف امل�شروع.

ثانيًا
األطر النظرية للدراسة
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1ــ و�سائل الإعالم :التعريف والدور
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«الو�سيل��ة ه��ي الر�سال��ة» ،هك���ذا و�ص���ف الباحث الكن���دي مار�شال
ماكلوهان �صورة وعمل و�سائل الإعالم فـي املجتمعات ال�صناعية منذ ما
يزيد عن مائة عام.
«الو�سيل��ة ه��ي الر�سالة» ،ه���ل ال يزال فع ًال هذا التعب�ي�ر �ساري ًا فـي
تو�صيف الإعالم وو�سائله بالن�سبة للمجتمع االهلي ،هل الو�سيلة االعالمية
امل�ستخدمة فـي املجتمع اللبناين عام ًة والأهلي خ�صو�صاً ،تغطي /تلبي/
تن�ش���ر /تدفع /تعمل /ته���يء /تعزز /تبني وتقوم عل���ى �أكمل وجه جلهة
االهتم���ام ب���ـ «امل�ضمون» /املحت���وى /الر�سال���ة التي تريده���ا امل�ؤ�س�سات
االجتماعي���ة؟ بعبارة �أوجز :ه���ل و�سائل �إعالمن���ا اللبنانية وعلى كرثتها
وتنوعها ت�ساهم فـي «�صناعة ثقافة اجتماعية» هادفة؟
ت���دور وظائف الإعالم فـي �إطار الوظائف التقليدية للإت�صال من تعليم،
وتثقي���ف ،وتنمية ،وتعبئة �سيا�سية ،و�إعالن .وقد عني الباحثون فـي علم
االجتماع على ر�صد مقت�ضيات هذه الوظائف وم�ؤثراتها ،خا�صة ملا يتعلق
بالأخب���ار التي ينقلها التلفاز �سيم���ا و�أن الكثري من امل�شاهدين ال يقر�أون
ال�صح���ف� ،إم���ا عن خي���ار �شخ�صي� /أو ب�سب���ب الأمية ما يجع���ل و�سائل
دون �أخ���رى هي امل�صدر الوحيد للمعرفة فـي ما يدور حولهم من �أحداث
وتطورات..
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وتتف���ق �أغلب الدرا�س���ات على �أن التغطي���ة الإخبارية للوقائ���ع فـي جميع
و�سائل الإعالم ال تقت�صر على جمرد«عر�ض» (و�صف) مو�ضوعي حلدث
�أو واقعة ما �أو ن�شاط معني ..بل �إنها فـي م�ضمونها وفـي �صيغة �أدائها تنقل
موقفا م���ا ...ويتجلى موقف التحيز هذا فـي نواحٍ عدة من بينها الرتكيز
عل���ى جوانب م���ن احلدث و�إغفالها �أخ���رى� ،أو انتقاء جوانب حمددة من
الواقع���ة  -الن�شاط و�إهم���ال جوانب �أخرى� ،أو الت�ش���دد على �إبراز نقاط
وحذف نقاط ما قد تكون �أكرث داللة و�أهمية .وت�صدق هذه الظاهرة التي
يُطلق عليها ب�صفة عامة م�صطلح «التحرير» �أو �إنتاج اخلرب على خمتلف
و�سائل الإعالم املرئية واملكتوبة وامل�سموعة.
لق���د �أدت ن�ش����أة و�سائ���ل الإع�ل�ام ودورها وال �سيم���ا الإلكرتوني���ة اليوم،
اىل حتوالت عميق���ة فـي طبيعة حياتنا ،فالتلف���زة واملواقع الإلكرتونية ال
تعر�ض���ان لن���ا العامل �أو تعك�س���ه �أو متثله ،بل �أ�صبح���ت وب�صورة متزايدة
«تعيد تعريف ماهية العامل الذي نعي�ش فيه� .إن نظرة �سريعة اىل الوقائع
الت���ي ينقله���ا التلفزيون مث�ل�اً �إىل الأفراد واجلماعات فـ���ي جميع �أنحاء
الع���امل مبختل���ف تف�صيالته���ا ومواطن الإث���ارة واملبالغة مث���ل «احلروب
واملجاع���ات واملحاكمات واملطاردات» �ست�ؤك���د �أن التلفزيون �إمنا ينقل ما
ي�سميه املفكر الفرن�سي جان بوديار «عامل الواقع املفرط» ،العامل احلقيقي
مل يع���د موج���ود ًا بالفع���ل ب���ل ا�ستُعي�ضت عن���ه م�شاهد و�ص���ور و�أحاديث
وتعليق���ات ،ودليل ذلك م���ا قدمته درا�سة �أ�شرفت عليه���ا الوكالة الدولية
للإمناء(بريطانيا) �إن التغطية الإخباري���ة التلفزيونية �آخذة بالتناق�ص
وال�ضم���ور التدريجي من ناحية النوع والكم ..فمن ناحية الكم انخف�ضت
ن�سبة التغطية التلفزيونية الغربية للعامل النامي حتى العام  2000بن�سب
ت�ت�راوح بني � ،%70-50أما من حيث النوعي���ة فتكاد ترتكز على اجلوانب
ال�سياحية ،وم�شاه���د الطبيعة الغريبة فـي هذ البلدان ..كما �أخذت تويل
اهتماما �أكرث على الأمور املت�صلة بال�سفر والتجوال اال�ستك�شافـي ..بينما
الربام���ج التي تتحدث ع���ن الق�ضايا احلادة مثل حق���وق االن�سان والفقر
وت���ردي البيئة ،فتتميز بال�شح وال ت���ذاع غالبا اال فـي �ساعات مت�أخرة من

الليل �أو ال�ساعات الأوىل من ال�صباح عندما تتدنى ن�سبة امل�شاهدة.
ولك���ن كي���ف ت�صن���ع و�سائل الإع�ل�ام الفكر والوع���ي؟ و�أي���ن ت�ساهم فـي
�صناعة ثقافة اجتماعيـ ـ ــة؟ بر�أي بع�ض الباحثني ال حترم و�سائل الإعالم
م�ستهلكيه���ا من فر�صة التفكري النقدي ،م���ن خـ ـ ــالل ما تقوم به ،حيث
�إن الأفراد يناق�شون ر�سائل الإعالم عند ا�ستقب ـ ــالهم لها ويح ـوّلونها فور
ذلك خ�ل�ال �سردهم و�إعـ ــادة �سردههم له���ا والتعقيب عليها وال�سخرية
منه���ا وانتـ ـ ــقاده���ا ،فامتالكـ ــن���ا له���ذه الر�سائل وادماجه���ا فـي حياتنا
يجعــلنا قادرين على تنمية م ـ ــهاراتنا وخمزوننا املعرفـي و�إعادة ت�شكيله،
ثم اخـ ــتبار م�شاعرنا و�أذواقنــا وتو�سيع �آفاق جتربتنا احلياتية.
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2ــ واقع الإعالم اللبناين
م���ا �إن �أطل العام  1991حت���ى �شهد لبنان طفرة �إعالمي���ة غري م�ألوفة،
متثل���ت ب�ب�روز م�ؤ�س�سات �شت���ى على كاف���ة الأرا�ضي اللبناني���ة ،لو �أردنا
�أن ن�ستذك���ر بالأرق���ام ع���دد املحط���ات التلفزيونية مث ًال لتب�ي�ن �أنه كان
عل���ى ال�ساحة البريوتية و�ضواحيها �أك�ث�ر من خم�س ع�شرة حمطة ،وفـي
حمافظ���ة البقاع حوايل ث�ل�اث ع�شرة حمطة ،وفـ���ي حمافظة اجلنوب
م���ا يفوق ال�ست� ،أم���ا فـي طرابل����س وال�شمال فكان ما يرب���و على ال�ست
حمط���ات �أي�ض���ا .حت���ى �أ�صبح���ت خارط���ة الواق���ع ال�سو�سيو�-إعالم���ي
عل���ى �شيء م���ن التبلبل كانعكا�س حلالة التم���زق ال�سيا�سي واالجتماعي
والإعالم���ي الذي مرت به الب�ل�اد وفر�ضته ال�صراع���ات املتواترة واقع ًا
م���ر ًا عل���ى هام�ش ه���ذا املجتمع ،خا�ص���ة و�أن من هذه املحط���ات كانت
ترتج���م توجهاتها وفق طبيع���ة الإنتماء الذي جت�س���ده طائفي ًا ومناطقي ًا
وك�أنه���ا على عتبة التماث���ل ملن و�صفهم العهد الق���دمي بالقبائل املتفرقة
ب�أرا�ضيه���م بح�سب �أممهم «�أو تفرق���ت بهم جزائر الأمم ب�أرا�ضيهم كل
�إن�س���ان بل�سانه» .وو�صل الأمر ببع�ضها اىل �أن تر�سم فـي �إعالمها �صورة
ال�شتات ال�سيا�سي ومتثل منحى �أيديولوجي ًا يخدم فئات قائمة على الأر�ض
ومتار�س فـي وجودها ثقافة اجتماعية ه�شة حتى �أ�صبح اللبنانيون �سواء
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�أكان���وا فـي الهرم���ل �أم ال�ضنية �أو عكار �أو ب�ش���ري �أو ك�سروان �أو ال�شوف
�أو الطري���ق اجلدي���دة والأ�شرفية ور�أ�س بريوت و�صي���دا و�صور والنبطية
ورا�شي���ا وزحلة وكفر�شوبا ،يتلقون امل���ادة الإعالمية املحلية والعاملية فـي
�صور و�أخبار عدة� ،إمنا بتوجهات خمتلفة عم ًال بالإنتقائية التي يرت�أيها
القيمون على هذه امل�ؤ�س�سة �أو تلك ،لأن الإعالم اللبناين هو ربيب ونتاج
الطائفة واملال والأيديولوجيا ،هو الأدوات الأ�سا�سية للتعبئة ال�سيا�سية �أو
لل�شح���ن العاطفي والنف�سي والفكري ومعه���ا �أ�صبح املتلقّي اللبناين فـي
معظم الأحوال على دين الإذاعة التي ي�ستمع ،والتلفزيون الذي ي�شاهد،
وال�صحيفة التي يقر�أ.
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�إزاء ه���ذا التفريخ الالحمتم���ل وجدت احلكومة اللبناني���ة �ضرورة و�ضع
ح���د للفو�ضى الناجمة عن الإعالم التلفزي���وين ،ف�سعت نحو درا�سة هذا
الإع�ل�ام لتتو�صل اىل و�ضع م�شروع يق�ضي بتنظيم الإعالم لناحية كيفية
ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سة� ،إدارتها وواجباتها ،املحظورات والعقوبات والإعالنات
املفرت�ض���ة ،م���ا فت���ح املجال �أم���ام امل�ؤ�س�س���ات اخلا�صة للتق���دم بطلبات
ترخي����ص ،وقد عهدت بهذا املو�ضوع اىل املجل�س الوطني للإعالم املرئي
وامل�سم���وع لتكون مهمته :درا�سة طلبات الرتخي����ص ،التثبت من ا�ستيفاء
ال�شروط القانونية� ،إبداء الر�أي اال�ست�شاري اىل جمل�س الوزراء باملوافقة
�أو الرف����ض .وحول ذلك �أقر جمل�س الوزراء فـ���ي جل�سته املنعقدة بتاريخ
 1996/2/27القان���ون املتعل���ق بالبث التلفزي���وين والإذاعي ،وقد حلظ
ه���ذا القان���ون «ت�شجي���ع �إن�شاء �صناع���ة �إعالمية ح�ضاري���ة متطورة فـي
جم���ايل الإنتاج والبث مبا يت�ل�اءم والتقدم التكنولوج���ي خدمة مل�صلحة
لبن���ان و�أهدافه الوطنية» وبناء عليه �صدق���ت دفاتر ال�شروط النموذجية
العائدة للم�ؤ�س�سات الإعالمية املرئية منها وامل�سموعة من الفئتني الأوىل
والثاني���ة ،فامل�ؤ�س�س���ات الإعالمي���ة امل�صنف���ة «فئ���ة �أوىل» ه���ي املحطات
الت���ي تب���ث الربامج ال�سيا�سية مب���ا فيها الأخبار يطال بثه���ا كل االق�ضية
اللبنانية.

وبع���د قوننة ه���ذا القطاع عل���ى خمتلف و�سائل���ه �أر�سى واقع���ه املعطيات
الآتية:
• ثمان حمطات �إذاعية� ،سبع منها فئة �أوىل (جميعها �سيا�سية با�ستثناء
واحدة حزبية) ،وواحدة فئة ثانية تبث �أغلب براجمها �إجتماعية.
• ت�س���ع حمطات تلفزيونية معظمها �سيا�سية فئ���ة �أوىل ،با�ستثناء واحدة
ديني���ة ( )Tele Lumiereتب���ث معظمه���ا برام���ج اجتماعي���ة �إىل جانب
الربامج ال�سيا�سية والفنية.
• �إثني ع�شر �صحيفة يومية �سيا�سية.
• ع�شرات املواقع الإلكرتونية.
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3ــ م�ؤ�س�سات املجتمع املدين :املعنى والأطر
كان العم���ل االجتماع���ي فـي ما �سب���ق عمال تطوعياً ،يندف���ع به �أ�شخا�ص
خلدم���ة �أنا����س ذوي حاجة دومنا مقابل مادي يُذك���ر ،لكن هذا العمل مل
يعد كما كان عليه من عهود� ،إذ غدا �ضرورة جمتمعية مرتبطة باحلاجات
ومالزم للم�شكالت التي ولدّتها ح�ضارة الألفية الثانية والثالثة �سواء كان
ذل���ك على م�ست���وى الفرد �أم الأ�سرة �أو املجتم���ع ،هادفة هذه «ال�ضرورة»
اىل �إيج���اد الو�سائ���ل املالئمة للمعاجل���ة والوقاية منها و�ص���و ًال اىل حياة
ف�ضلى للمجتمع.
والعمل االجتماعي ال ميكن النظر �إليه «ك�ضرورة» وح�سب ،بل يجب النظر
�إلي���ه كمهنة ،كمنظمة ،ك���دور تنموي ،يُدعم بالإح�صائي���ات والدرا�سات
املو�ضوعية ،ومتنا�سب مع خمتلف م�شاكل املجتمع واحتياجاته والإ حتول
عن مفهومه الأ�سا�س اىل جهد ع�شوائي /عفويّ !! ي�ؤدي اىل مردود �إمنائي
هزيل .و�إذ نقول ب�أهمية الدرا�سة فيعني ذلك �ضرورة وجود توجه منظم
للخدمات االجتماعية وحماول���ة تثمريها على نطاق وا�سع وموزون� ،إذ ال
يكف���ي �أن نر�صد املبالغ الطائلة� ،أو نق���ول بتكاليف امل�شاريع  ،ونخ�ص�ص
النفق���ات الهائل���ة للن�شاطات  ،بل يجب قيا�س امل���ردود الناجت من فاعلية
هذا القطاع بالن�سبة اىل امل�ستهدفني.
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ولع���ل االهتمام الزائد اليوم وفق �أطر العم���ل االجتماعي يتبلور عملي ًا عرب
مفهوم «الرعاي���ة االجتماعية» مفهوم ًا وتطبيقاً ،لأن الرعاية برنامج عملي
وعلم���ي ون�سق منظم م���ن اخلدمات الإن�سانية يرم���ي اىل م�ساعدة الأفراد
واجلماع���ات فـ���ي الو�ص���ول اىل م�ستوي���ات مالئم���ة من املعي�ش���ة وال�صحة
والأم���ان ،ومع تغري مفهوم الفل�سفة االجتماعية وتو�سع الن�شاط االجتماعي
وتنوع اخلدم���ات املفرت�ضة� ،شهدت كلمة الرعاية هذه تغري ًا ملحوظ ًا حتت
عنوان ع�صري «التنمية االجتماعية» تتمحور وتطال املجاالت الآتية:
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 .1تنمي��ة الف��رد :وتكون اخلدمة (�أو امل�ساع���دة) عن طريق تب�صري
�صاحب امل�شكلة لأو�ضاعه والعمل معه للو�صول اىل عالقة �سليمة وحتقيق
التكيف الذي ي�سمح له ب�أن يعي�ش حياة اجتماعية ناجحة.
 .2تنمي��ة اجلماع��ة :وت�ساع���د الأفراد على امل�شارك���ة فـي ن�شاطات
هادف���ة لتنظيم النمو النف�س���ي لأفرادها والعمل على متكني اجلماعة كي
تكون مبن�أى عن �أي �شوائب ميكن �أن حتدث.
 .3عملي��ات الإ�صالح :وهي عمليات جماعي���ة منظمة ترمي اىل حل
م�ش���كالت اجتماعية عن طريق الت�شريع القان���وين �أو التحرك االهلي �أو
الوعي ال�صحي �أو الإر�شاد الرتبوي ،بيد �أن ت�ضخم امل�شكالت االجتماعية
�أدى اىل �ضرورة تنظيم حلولها بوا�سطة هيئات وبرامج وم�ؤ�س�سات عامة
وخا�صة.
وهكذا �أخذت احلكوم���ات حتمل العبء االكرب فـي العمل على مقت�ضيات
هذه التنمي���ة ومتطلباتها و�إمناء الأفكار اخلا�صة بحقوق الإن�سان وت�أكيد
كرامته وم�س�ؤوليت���ه وواجباته جتاه املجتم���ع وم�س�ؤولية املجتمع جتاهه..
عل���ى �أن نتيجة الظروف التي �آلت �إليها املدنية احلديثة والتحول ال�سريع
ال���ذي �شهدته وتعاقب احلروب والك���وارث التي ت�شهدها مناطق عدة ،مل
يع���د مبقدور الدول عرب هيئاتها احلكومية مواكبة كل امل�شكالت الطارئة
وحتمّ���ل كافة تبع���ات الآفات امل�ستجدة ،فكان �أن من���ا قطاع �أهلي متعاون
يعمل على امل�ساعدة واالهتمام باالحتياجات املطلوبة ،فبات هناك وعلى

م���ر ال�سنني ع���دد ًا ال ي�ستهان به م���ن امل�ؤ�س�سات واجلمعي���ات واملنظمات
والهيئ���ات الت���ي تعمل على تكري����س حق���وق ذوي احلاجة �أف���راد ًا و�أ�سر ًا
وجماع���ات عرب ا�ستهدافهم ب�شب���كات �أمان و�أنظم���ة م�ساعدات طارئة،
م�ؤقتة ودائمة ،وميكن ت�صور هذه الفئات امل�ستهدفة على النحو الآتي:

�أوالً :الإحتياجات االجتماعية ويندرج �ضمن هذا الإطار:
 .1اجلمعي���ات الأهلية والأندية ال�شبابي���ة التي تُقام فـي القرى على �شكل
جلان �أو هيئات حملية.
 .2مراكز ت�أهيل املر�أة الريفية.
 .3املعاه���د التدريبية لت�أهي���ل الفتيات على مه���ن ت�ساعدهن على ت�أمني
قوتهن.
 .4مراك���ز رعاية لذوي العاه���ات ،اليتامى ،املت�أخري���ن درا�سياً ،مر�ضى
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• الأيتام واملعاقون وامل�صابون ب�أمرا�ض مزمنة.
• املتقاعدون وامل�سنون.
• العاطلون عن العمل.
• قاطنو �أحزمة الفقر والب�ؤ�س فـي ال�ضواحي.
• �سكان املناطق الريفية النائية.
• العائالت املهجرة والالجئون.
• امل�شردون واملت�سولون.
• ال�شباب املنحرف واملدمن.
• العمال الأجانب وامل�ضطهدون.
• �ضحايا التمييز العن�صري والتهمي�ش العرقي.
�إزاء تن���وّع الفئ���ات امل�ستهدفة ب���رزت احلاجة اىل قي���ام جمعيات معنية
تعمل وت�ساعد وتن�شط عل���ى تقدمي االحتياجات املطلوبة وفق الإمكانيات
املتاح���ة ..وبن���ا ًء على مطلب االحتياج���ات ،حتددت املنظم���ات فـي �أطر
عملها حيث هناك:
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الإدمان ،امل�سنني وغريهم.
ثانياً :الإحتياجات الثقافية وتتجلى م�ؤ�س�سي ًا فـي:
 .1املدار����س املجانية اخلا�ص���ة (املقامة من جمعيات وقفي���ة او دينية او
خريية).
 .2املنتديات و�صالونات الفكر.
 .3مراكز حمو االمية.
 .4املهنيات ومراكز التدريب ال�سريع.
ثالثاً :الإحتياجات ال�صحية ،وتربز عملياً:
 .1امل�ست�شفيات احلكومية واخلريية.
 .2امل�ستو�صفات والعيادات املتنقلة ومراكز اللقاحات.
 .3مراكز الرعاية ال�صحية الأولية �أو املتخ�ص�صة.
 .4مكاتب الإر�شاد ال�صحي (التوعوي).
رابع��اً :الإحتياجات الرتفيهي��ة� ،أي تن�شيط اجلانب الرتبوي
والنف�سي وتعبئة الفراغ:
 .1اجلمعيات الك�شفية .
 .2املالعب واحلدائق.
 .3املخيمات ال�صيفية.
 .4امل�سارح وعرو�ض الرتفيه.
4ــ واقع العمل االجتماعي فـي لبنان:
الوق���وف على ع���امل امل�ؤ�س�سات الأهلي���ة فـي لبنان لي����س �سهالً ،فخارطة
ه���ذا العامل متتد على تالوين �شت���ى ،تلوّن لي�س فقط فـي جماالت العمل،
و�إمن���ا فـ���ي الإنتم���اء ال�سيا�س���ي ،الطائف���ي ،احلزبي واملناطق���ي ..حتى
�أ�صبح���ت حال اجلمعي���ات فـي لبنان ال تُعرف بخدماته���ا بقدر ما تُعرف
«باجتاهاتها» ،فعندما تذكر�أم���ام �أحدهم ا�سم جمعية فال ي�ست�سفر عن
«م���اذا تق���دم؟» و�إمنا عن «ملني تابعة هيذي؟» ..لق���د ت�سيّ�س هذا القطاع
حتى �أ�صبح مبثابة اللعنة جلمعيات �أخرى ترف�ض «الو�سم الطائفي» ,وكي

ووفق هذا املنظار �أ�صبح بالإم���كان ت�صنيف اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات وفق ًا
للفئات امل�ستهدفة من عملها ون�شاطاتها ،ب�أعتبار �أن كثري ًا منها ما يجمع
قطاعني �أو �أكرث :اجتماعي � -صحي /ثقافـي  -بيئي.../الخ ،.وبنا ًء على
ذلك وجدنا:
 .1م�ؤ�س�سات تُعنى بالأطفال.
 .2م�ؤ�س�سات تُعنى باملر�أة.
 .3م�ؤ�س�سات تُعنى بالإعاقة.
 .4م�ؤ�س�سات تُعنى بامل�سنني.
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تُبعد ال�شبه���ة �أخذت تكتب فـي مقدمة برو�شوراته���ا «جمعية ذات منفعة
عامة»� ،أو «جمعية تعمل دون متييز طائفي» ،وما اىل ذلك...
�إزاء ه���ذا املنحى جلمعيات ملّونة طائفي ًا �أو �سيا�سي���اً ،برزت فـي املقابل
جمعي���ات ذات منح���ى علم���اين �أو م���دين �أو طوائفي خمتل���ط بعيد ًا عن
�أي انتم���اء �إثن���ي  ..فتق���دّم نف�سه���ا على �أنه���ا للجميع م���ن دون متييز �أو
ا�ستثناء.
فـ���ي �سياق عملنا مل نعتمد هذه الت�صنيف���ات ومل نتجاوزها ،و�إمنا نظرنا
اىل تبوي���ب �آخر يكون �أكرث داللة للواقع اخلدماتي الذي تقوم به ..ونعني
بذل���ك النظر اىل اجلمعية م���ن منظار «ما تُقدّم» ،م���ن جمال االهتمام
الذي يُربزها كم�ؤ�س�سة نا�شطة ،من منظار الآلية التي تتبعها فـي اخلدمة
والفئ���ات االجتماعية التي ت�ستهدف ،فكانت ح�صيلة �شتى من امل�ؤ�س�سات
التي تندرج وفق الت�صنيف الآتي:
 .1امل�ؤ�س�سات ال�صحية.
 .2امل�ؤ�س�سات االجتماعية.
 .3امل�ؤ�س�سات الثقافية.
 .4امل�ؤ�س�سات احلقوقية.
 .5امل�ؤ�س�سات العمالية.
 .6امل�ؤ�س�سات الدينية (اخلريية).
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 .5م�ؤ�س�سات تُعني باملدمنني.
 .6م�ؤ�س�سات تُعنى بالغرباء والالجئني.
 .7م�ؤ�س�سات تُعنى بال�شباب.
 .8م�ؤ�س�سات تُعنى بانحراف الفتيات.
 .9م�ؤ�س�سات تُعنى باملنكوبني.
 .10م�ؤ�س�سات تُعنى بالأيتام.
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�إن البح���ث فـي �أمر املنظمات االجتماعية فـ���ي لبنان  -واقع ًا ومرجتى -
وفق منهج علمي حديث ينطلق من جملة ت�سا�ؤالت:
□ ما هو دور امل�ؤ�س�سة وما الذي تزود به مرتاديها لي�صبحوا قادرين على
امل�شاركة فـي عملية الإمناء؟
□ م���ا هي الآليات املتبع���ة التي ت�ساهم فـي متا�س���ك الن�سيج االجتماعي
وتدعيمه؟
□ �أي ر�سال���ة منتظ���رة ومقدمة من هذه اجلمعية بغي���ة لعب دور ًا �ضمن
�شبكات الأمان االجتماعي؟
□ ما هي الإجراءات التي تعمل عليها حتى تكون م�ساهم ًا �أف�ضل؟
□ ما هي اخلطوات املن�شودة لواقع اجتماعي مرجتى عربها؟
ال �شك فـ���ي �أن مقيا�س العمل االجتماعي فـي لبن���ان وفق منظور التنمية
امل�ستدامة يُبنى على تفح�ص ظ���روف الواقع املحلي وعلى مدى م�ساهمة
اجلمعيات فـي ديناميات العمل امل�ؤدى نحو تعزيز البنية الأ�سا�سية ملجتمع
رائد ،لهذا حر�صنا خالل عملنااال�ستطالعي على مقاربة اجلمعيات على
الأر����ض للوقوف على املج���االت والأدوار والأن�شطة التي تقوم بها �إ�سهام ًا
منا وكخطوة عملية متوا�ضعة فـي �إلقاء ال�ضوء على احلال القائم والعمل
االجتماع���ي ال�سائ���د من قبل عينة منه���ا ..لأن فـي ظ���روف لبنان الآنية
اخل���ارج لتوّه م���ن �صراع���ات وتوترات وم���ا تخلف عن ذل���ك من حاالت
�إن�ساني���ة �صعبة ،وكونه مير بف�ت�رة انتقالية من عنف اىل �سلم اهلي نحو
جم���االت عمل اقت�صادي وعم���راين وا�سع تنعك�س ميعي�شي ً���ا على �شرائح

اجتماعي���ة كث�ي�رة .تربز احلاج���ة اىل معرفة �أنظمة الدع���م االجتماعي
املوجودة ،امل�ساعي املمكنة واملتوفرة للمجموعات املهم�شة �أو املحرومة �أو
امل�ضطهدة �أو امل�صابة ،واحلواف���ز الت�شجيعية املقدمة للمنظمات ،مادي ًا
ومعنوي ًا و�إعالمياً..
ومن هنا انطلقت درا�ساتنا جتاه اجلمعيات لي�س بهدف تقدمي
دع��م مادي  ،ب��ل بهدف تق��دمي الدعم املعنوي ع�بر ا�ستطالع
ر�أيه��ا حول الدور ال��ذي تقوم به .وهل هي من�صف��ة �إعالمياً؟
وعليه كانت املعطيات املدرجة فـي ثنايا هذه الدرا�سة.
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ثالثًا
األطر التطبيقية للدراسة
النتائج والمعطيات

امل�ؤ�س�سات الإعالمية واملنظمات الإجتماعية فـي لبنان� :أي عالقة؟

47

امل�ؤ�س�سات الإعالمية واملنظمات الإجتماعية فـي لبنان� :أي عالقة؟

48

• �أوال :البيان��ات اخلا�ص��ة بامل�ستهدف�ين فـ��ي اجلمعي��ات
الأهلية:
ال ميك���ن النظ���ر اىل اجلمعية عل���ى �أنها جمرد بناء متوا�ض���ع� ،أو �صروح
فخم���ة متنامي���ة  -فـي �أرج���اء الوطن  -فروع ً���ا ومراكز ،بق���در ما تعني
تنظي���م ب�ش���ري م�ستمر مل���دة غري معين���ة ،و�إذ نقول بالتنظي���م الب�شري،
ف�إمن���ا يعني ذلك وجود هيكلية �إداري���ة كفوءة تتوىل الإدارة ،ونظام عمل
مدرو����س ُي ّتب���ع ،ور�ؤية وا�ضحة املعامل لدى العامل�ي�ن �ضمنها ،وهذا يعني
توزع العنا�صر الب�شرية العاملة على مهام متخ�ص�صة.
فه���ل من تو�صيف وظيفي للعاملني فـ���ي اجلمعيات الأهلية اللبنانية؟ �أين
موقع الإعالمي �أو املو ِثّق  -ك�أحد العنا�صر الرئي�سية فـي عمل اجلمعيات
واملنظمات الأهلية.
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بع���د حتقيق جميع مراحل البحث املنهجية وتنفيذ اخلطة احلقلية وجمع
اال�ستبيان���ات ،انك���بّ فري���ق العمل على حتلي���ل املعطي���ات امل�ستقاة ،وقد
عمدن���ا اىل �إدراج البيان���ات بناء عل���ى التبويب املعتمد فـ���ي اال�ستمارات
(ت�سل�سل اال�سئلة) ،فكانت النتائج الآتية:
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جدول رقم  :1توزع امل�ستهدفني بح�سب توثيقها للن�شاطات تقني ًا
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اخليارات

الن�سبة املئوية %

نعم  ،موثقة

92

ال ،لي�ست موثقة

8

يت�ض���ح �أن �أكرثي���ة اجلمعي���ات تعم���د اىل �أر�شف���ة �أن�شطته���ا وخدماته���ا
وتوثيقه���ا وهذا بديهي كحد �أدنى من اجلدية فـي العمل� ،إذ �أن جناح �أي
م�ؤ�س�س���ة فـي نطاق عمله���ا ميكن النظر �إليه من خ�ل�ال م�ؤ�شرات �إدارية
معينة مثل :مدى برجمة ن�شاطاتها ،مدى تنظيم خدماتها ،مدى جدولة
لوائ���ح امل�ستفيدي���ن ،م���دى تطوي���ر مه���ارات العاملني لديها فـ���ي دورات
تدريبي���ة ،مدى انفتاحها على دينامية العمل االجتماعي املحلي والعاملي،
مدى تفعيل عملها بعنا�صر �شابة وكفوءة ،مدى تثمري الأموال التي جتبى
فـي �صالح اعماله���ا وتطلعاتها ،ومدى موازنة مداخليها وم�صاريفها فـي
ميزاني���ة �شفاف���ة ووا�ضحة .ف�ض ًال ع���ن م�سائل �أخرى ال تق���ل �أهمية مثل
مدى توثيقها لكل امللفات املتعلقة بعملها و�أخ�صه امللف الإعالمي.
جدول رقم  :2توزع امل�ستهدفني بح�سب الإجابة عمن يتوىل التوثيق

اخليارات

الن�سبة املئوية %

متطوع للجمعية

56

موظف متخ�ص�ص

14

متطوع وموظف

4

ال يوجد �أحد

25
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فـي الوقت الذي �أظهر فيه ن�سبة ( )%92من اجلمعيات اىل �أن ن�شاطاتهم
موثق���ة (كما تب�ي�ن فـي اجلدول رقم  )1وهذا يدل عل���ى �أن ثمة اهتمام ًا
بتوثي���ق اجلمعية لن�شاطاته���ا �إعالميا جند ن�سبة �ضئيل���ة ال يهمها الأمر
و�سب���ب ذلك يعود اىل عدم وجود �إعالم���ي متخ�ص�ص ملتابعة الن�شاطات
�أو للتوا�صل مع و�سائل االعالم� ،أو لأن اجلمعية ال تعي دور التوثيق .ولدى
�س����ؤال اجلمعي���ات التي �أ�ش���ارت اىل �أنها تهتم وتعمل عل���ى التوثيق عمن
يت���وىل متابعة ن�شاط���ات اجلمعي���ة والتن�سيق مع و�سائ���ل الإعالم هل هو
موظف؟ ه���ل هو متطوع؟ �أو متخ�ص�ص فـي الإع�ل�ام؟ تبني �أن هناك ما
يقارب ال���ـ ( )%56هم متطوع���ون يتولون االهتمام (�أي ق���د يكونون من
الأع�ض���اء الذين در�سوا درا�سات �إعالمي���ة �أو لديهم اهتمامات �إعالمية
ومن خالل تطوعهم �أو ع�ضويتهم فـي جمل�س �إدارة اجلمعية يهتم باالمور
الإعالمي���ة) فـي ح�ي�ن اعترب من ن�سبتهم ( )%25م���ن اجلمعيات ب�أنه ال
يوج���د لديها من�سق �إعالم���ي و�سبب ذلك يع���ود اىل �أن بع�ض اجلمعيات
ومن باب تخفيف الأعباء املالية ت�ستغني عن بع�ض املوظفني املتخ�ص�صني
ورمبا تعترب «املن�سق االعالمي» ال �أهمية له �إذ با�ستطاعة املدير �أن يتوىل
التن�سيق �أو يقوم موظف �آخر او متطوع معينّ مبتابعة ال�ش�ؤون الإعالمية.
وفـ���ي هذا ال�سياق ا�ستطل���ع ر�أي اجلمعيات فيم���ا كان هنالك من عالقة
تربطها بجهة �إعالمية حمددة تتابع ن�شاطاتها ب�شكل دائم ،فتبني �أن ثمة
ما يقارب الـ ( )%60تربطهم عالقة ،فـي حني يوجد ( )%36ال تربطهم
�أي عالقة ..و %4مل يحددوا.
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ر�سم بياين رقم ( :)1توزع امل�ستهدفني بح�سب عالقتهم بالو�سيلة الإعالمية
4%

تربطهم عالقة
ال تربطهم عالقة
مل يحددوا
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60%

36%

وع����ن ال�سبب فـي عدم وج����ود �أي عالقة تربط اجلمعي����ة بالإعالمي �أو
ب�����أي و�سيلة �إعالمية ملتابعة ن�شاطاتها و تلبي����ة دعوتها �أرجعه بع�ضهم
اىل غياب م�س�ؤول �إعالمي لديها� ،أو لعدم اكرتاثهم �أ�صال لدور الإعالم
فـي ن�شاطاتهم وك�أن الأمر ال يهمهم �أو لي�سوا بحاجة له .ومبا �أن هناك
م����ا يقارب ن�صف العينة ،اعتربت ب�أن ثمة عالقة مع االعالميني ،طُ لب
م����ن امل�ستهدف��ي�ن تقييم طبيعة ه����ذه العالقة والتوا�ص����ل ،وكيف ميكن
اعتبارها� :سهلة �أم �صعبة ؟ فتبني الآتي:
جدول رقم (  :)3توزع امل�ستهدفني حول تقييهم العام فـي التوا�صل مع الإعالميني

اخليارات

الن�سبة املئوية %

�سهل

41

�صعب �أحيان ًا
�صعب جد ًا

45
12

ال �إجابة

2

قيّم بع����ض امل�ستهدفني ( )%41التوا�صل م���ع الإعالميني بال�سهل وذلك
يع���ود كما �أ�شرنا اىل وجود عالقة مبا�ش���رة �أو �شخ�صية بني �أع�ضاء فـي
اجلمعية �أو مديرها العام مع بع�ض و�سائل الإعالم التي تتوىل جانب ًا من
اهتمام���ات ه���ذه اجلمعية �أو تل���ك ،لهذا لي�س هناك م���ن �صعوبة توا�صل
مطلق���ة� ،أما بالن�سب���ة اىل الذين �أ�ش���اروا بال�صعبة �أحيان���ا( )%45فقد
ب���رروا لنا ذل���ك ب�أ�سباب تعود اىل عدم اك�ت�راث الإعالمي ،وعدم تلبيته
الدعوات...
ولكن هل هم را�ضون عن م�ستوى التغطية واالهتمام الذي يبديه الإعالمي
جتاهم وجت���اه دورهم االن�س���اين �أو االجتماعي؟ تباين���ت االجابات وفق
خيارات ثالثة :را�ض متاما ( )%24را�ض اىل حد ما ( )%59وغري را�ض
(:)%16
ر�سم بياين رقم ( )2توزع امل�ستهدفني بح�سب ر�ضاهم عن الأداء الإعالمي

50%
40%
30%
20%
10%

را�ض
غري ٍ

را�ض �إىل حد ما
ٍ

را�ض متام ًا
ٍ

0%
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60%
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املالح���ظ هنا �أن ثمة درجات فـ���ي م�ستوى الر�ضا ،حيث جمعيات را�ضية
و�أخرى غري را�ضية.
وهل يعود الر�ضا املقبول اىل حد ما ل�سبب �أن و�سائل تلبي دعواتهم ب�شكل
دائم ؟ حول ذلك تبينت النتائج الآتية:
جدول رقم ( :)4توزع امل�ستهدفني بح�سب ر�أيهم عن مدى تلبية الإعالم لدعواتهم
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اخليارات

الن�سبة املئوية %

نعم ،ب�شكل دائم وفعلي
ال ،نادر ًا ما ي�ستجيب

57

37

ال �إجابة

6

املالح���ظ من اجل���دول �أن هن���اك �أكرث م���ن ن�صف العين���ة ( )%57ترى
�إيجابية �إعالمية جتاه ن�شاطاتها جلهة تلبية الدعوات وتغطية الن�شاطات
وهناك ما يزيد عن ثلث العينة ( )%37جتد �سلبية من قبل و�سائل �إعالم
جتاهه���ا ،ول���دى �س�ؤالنا �إياهم :فـ���ي حال مل ي�ستجب كي���ف يعمدون اىل
ا�ست���دراك الثغرات احلا�صلة؟ هل يتول���ون انف�سهم «االعالم واالعالن»؟
وفـ���ي ح���ال متت التغطي���ة �أو تول���وا هم م�س�أل���ة �إعداد اخل�ب�ر /الن�شاط
و�إر�ساله اىل الو�سائل الإعالمية هل يجدونه جيد ًا وعبرّ عن طموحاتهم؟
� %33أجابوا بنعم ،و� %6أجابوا بال ،فـي حني ر�أى من ن�سبتهم � %51أحيانا،
والن�سبة الباقية ()%10عربت بغري ذلك (امتنعت عن الت�صريح) ..وفق
ما هو مبني فـي ال�شكل الآتي:

ر�سم بياين رقم ( )3يبني توزع امل�ستهدفني اجلمعيات عن مدى تلبية
الو�سيلة الإعالمية لطموحاتهم الإعالمية

10%

نعم
�أحيان ًا
ال
امتنع عن الت�صريح

6%

33%

51%
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ولكن اىل ما يرجع ذلك؟ هل لأن هناك و�سائل �إعالمية تعنيهم وتتابعهم
باعتباره���م يلتقون بالل���ون الطائفي �أو احلزب���ي �أو املناطقي ،و�أخرى ال
تعنيه���م؟ ي�شري بع�ضهم �إىل �أنهم فع ًال مل�سوا نوع ًا من «التميز الإعالمي»
حيث ت���د�أب بع����ض الو�سائ���ل الإعالمية اللبناني���ة ت�سلي���ط ال�ضوء على
ن�شاط���ات جمعيات دون �أخرى .وك�أن هذه الو�سيلة �أو تلك هي ل�سان حال
ه���ذه الطائف���ة حيث تنتمي ه���ذه اجلمعية ..وحتى ال نغ���ايل بالقول تبني
�أن بع����ض الو�سائ���ل الإعالمية وبداع���ي الإنت�شار واكت�س���اب اجلماهريية
�أخذت تعمل على املهنية واملو�ضوعية �أي ًا كانت اجلهة التي تتوىل الن�شاط
االجتماع���ي ،وبهدف احلف���اظ على ثقة جمهورها ال تبتع���د عما ينتظره
منها� ،أي �أنها ت�ساير قيم �شرائح املجتمع وتدغدغ رغباته وتتحفظ كثري ًا
�إزاء عادات���ه وتقاليده كي ت�ؤدي ر�سالتها الإعالمية بنجاح ،وهكذا �إميان ًا

55

منه���ا ب�أن الو�سيلة الإعالمية كي تكون ناجحة يجب �أن تكون على م�سافة
واح���دة من اجلميع فال تتجا�سر واحل���ال هذه على مناه�ضة نظام القيم
املعم���ول ب���ه �أو اخلروج عن���ه ...ولدى البح���ث �أكرث عم���ا �إذا كان هناك
�أ�سب���اب حتول دون عدم تلبية الإعالمي لتغطي���ة ن�شاطات اجلمعية تبني
وجود �أكرث من �سبب كما هو مالحظ فـي اجلدول الآتي:
جدول رقم ()5
توزع امل�ستهدفني بح�سب �أ�سباب عدم تلبية الإعالمي لدعوات اجلمعيات
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اخليارات

الن�سبة املئوية %

عدم وجود متويل
توقيت الن�شاط

4
11

توقيت الدعوة

8

عدم التزام ال�صحافـي

22

غري ذلك

55

فـ���ي الوقت الذي �أ�شار من ن�سبتهم (� )%22إىل �أن ال�سبب يعود اىل عدم
الت���زام ال�صحافـي بالتلبية ،قدّر حواىل ن�ص���ف العينة ب�أن هناك �أ�سباب ًا
�أخرى حتول دون التلبية و�أبرزها:
□ النف���وذ ال�سيا�سي الذي يطغى على عم���ل و�سائل الإعالم �أو اجتاهات
املرا�سل.
□ ع���دم اهتمام املرا�سل�ي�ن باملوا�ضي���ع االجتماعي���ة� ،أو لأن للإعالمي
اهتمامات �أخرى تتقدم عن الإهتمامات االجتماعية فال يلتفت نحوها �أو
لأنها لي�ست من �صلب عمله.
□ بُعد امل�سافة و�صعوبة احل�ضور.
□ وبع�ضهم نحى بالالئمة عل���ى اجلمعية نف�سها  -ولي�س على الإعالمي

 فاعتربت ب�أن اجلمعية نف�سها قد تكون مق�صرة فـي االهتمام والدعوة�أو تفتقد التوا�صل مع الإعالميني ..وغري معنية بال�ش�أن الإعالمي.
وهك���ذا حت���ى ال جن���زم باليق�ي�ن ب�أن ع���دم تلبي���ة الإعالمي�ي�ن لدعوات
اجلمعي���ات يعود لأ�سباب طائفية �أو حزبي���ة �أو �سيا�سية �أو ما �شابه ،تبني
وج���ود جمل���ة �أ�سباب مو�ضوعي���ة تتعلق بالإعالمي ك�إعالم���ي  -كمرا�سل
وباجلمعي���ة ك���دور وكن�شاط �أترغب فـي االعالن عن���ه �أو الً؟ ،وفـي �سياق
مماث���ل طلب من امل�ستهدفني تقدي���ر الو�سيلة الإعالمية الأهم بنظرهم،
وللغاية قدمنا �أكرثها تداو ًال وا�ستهالكاً ،لتبني املعطيات ما يلي:
جدول رقم (:)6
توزع امل�ستهدفني بح�سب نظرتهم للو�سائل الإعالمية الأكرث �أهمية

ال�صحف

55

14

9

1

2

املجالت

3

24

16

13

10

الإذاعة

4

9

19

14

10

التلفزة

2

22

15

10

10

املواقع الإلكرتونية

16

6

10

14

22

يالح���ظ من جدول رق���م (� )6أن ال�صح���ف واملجالت احتل���ت الأولوية،
وه���ذا ي�ؤ�ش���ر اىل �أن القيمني عل���ى اجلمعيات الأهلية جل م���ا يعنيهم �أن
تتوج���ه ن�شاطاتهم و�أعـمالهم الـ ــى «املجتمع القـ ــارئ» ،فالإعالم املقروء
بر�أيه���ا يتوج���ه اىل جم ـ ـه���ور ر�سم���ي وعلمي وفك���ري ،بعك����س الإعـالم
امل ــرئ���ي و�أخ�صه التلفزيون الذي ي�ستهل���ك �إعالمه بكرثة ثالث �شرائح
اجتماعية رئي�سية :ربات البيوت /الأطفال  /والعاطلني عن العمل ..وقد
ال يه���م اجلمعي���ات �أن تتوجه بال�ض���رورة فـي ق�ضاياه���ا اىل هذه الفئات
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الو�سيلة الإعالمية

1

2

3

4

5
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م���ن اجلمه���ور بقدر ما يهمه���ا �أن تط���ال �آذان امل�س�ؤول�ي�ن والقيمني على
ال�سيا�سات االجتماعية ..ولعل ال�صحيفة هي املنرب الأف�ضل بالن�سبة لهم
نحو املعنيني الر�سميني.
وفـ���ي �سياق متاب���ع لعمل و�سائل الإع�ل�ام جتاه ق�ضاياه���م كان ال بد من
�س�ؤالهم عن �أبرز الثغرات التي تواجههم عند تعاملهم معها؟ فتبني وجود
�أك�ث�ر م���ن «�سلبية» فـي هذا الإط���ار جتلى �أبرزها فـ���ي معطيات اجلدول
الآتي:
جدول رقم ( )7توزع امل�ستهدفني بح�سب تقديرهم البرز الثغرات املوجودة
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�أبرز الثغرات

الن�سبة املئوية %

عدم نقل الر�سالة اال�سا�سية

19

ق�صر امل�ساحة

23

الرتكيز على ال�شخ�صيات الر�سمية

24

غياب مهنية املرا�سل

19

�أ�سباب �أخرى

15

فـي هذا اجلدول و�أن كان هناك نوع ًا من التقارب فـي نتائج املعطيات عند
حتدي���د امل�ستهدفني للثغرات� ،إال �أن العامل الأب���رز كان �إ�شارة غالبيتهم
اىل �أن ع���دم وج���ود اهتمام بالتغطي���ة بن�شاط اجلمعي���ة ي�أتي العتبارات
�أخ���رى منه���ا وجود �شخ����ص م�س����ؤول �أو راعٍ حكومي �أو من���دوب ر�سمي،
له���ذا تعترب معظم اجلمعي���ات �أن الإعالم قد ال يعني���ه الن�شاط بقدر ما
يعنيه ت�سليط ال�ضوء عل���ى ال�شخ�صية الر�سمية ،وفـي الوقت الذي اعترب
بع�ضه���م �أن هناك ثغرات �أخرى فـي عمل الإعالمي وو�سائله جتاهم اىل
جان���ب م���ا ذكر (مم���ا يعني �أن �أكرث م���ن �سبب وظرف ي����ؤدي اىل وجود
خل���ل ما فـي عم���ل الإعالمي �إزاء الق�ضاي���ا االجتماعية وطرحها) ،طلب

امل�ؤ�س�سات الإعالمية واملنظمات الإجتماعية فـي لبنان� :أي عالقة؟

م���ن امل�ستهدفني تق���دمي اقرتاحاتهم حلل مثل هذه الثغ���رات فـي الأدوار
والعمل والعالقة ال�سليمة املفرت�ضة� ،إجابة على ذلك تعددت االقرتاحات
وتنوعت كما فـي الآراء الآتية:
� .1ضرورة وجود من�سق �إعالمي فـي اجلمعيات.
 .2تو�سيع خربة الإعالمي بعمل اجلمعيات االهلية.
 .3التزامه الإعالمي للمو�ضوعية وحمافظته عليها.
 .4تنظيم دورات تدريب للإعالمي حول دور اجلمعيات االهلية.
� .5ض���رورة وج���ود تن�سيق م�سبق ب�ي�ن الإعالمي واجلمعي���ة قبل الن�شاط
وبعده.
� .6إيج���اد �صفح���ات �إعالمية دائمة عن ن�شاطات املجتم���ع املدين و�إثارة
ق�ضاياه فـي �أكرث من و�سيلة.
 .7تقدي���ر الإعالمي لعمل اجلمعيات ال�صغرية ولي����س فقط التفاته نحو
اجلمعيات التابعة جلهات فاعلة.
 .8ع���دم تركيز الإعالمي على ال�شخ�صي���ة ال�سيا�سية و�إمنا على الن�شاط
 -احلدث بحد ذاته.
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• ثانياً :البيانات اخلا�صة بامل�ستهدفني فـي امل�ؤ�س�سات الإعالمية
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 -1ر�أي الإعالميني بعمل اجلمعيات الأهلية:
تبق���ى عبارة «جمعي���ات اهلية» فـي مدلوالته���ا ال�شائعة م���ن �أكرث املفاهيم
ض���ا لأن طبيع���ة عمل ه���ذه اجلمعيات ميكن فهمه م���ن خالل موا�ضيع
غمو� ً
خمتلفة مث���ل :جمعيات خريية /منظمات �إن�ساني���ة /هيئات �أهلية /جلان
�شعبي���ة /روابط �إمنائي���ة /حركات �إ�صالحية /تنظيم���ات �شبابية ،ي�صعب
معها فهم طبيعة «العمل االجتماعي» ،وف�ض ًال عن كـ ــونها تنطلق من �أ�سباب
ولأه���داف �شتى ،خا�صة بعدما �أخ ـ ــذ يتنام���ى عددها ونوعها ب�شكل مطرد
ب�ي�ن �سنة و�أخرى ،فــعلى �سبـيل املثال بلغ ع���دد اجلمعيات الذي ت�أ�س�س فـي
لبنان خالل عام واحد (م���ن  2008 /9/18ولغاية  )2009 /9/17حواىل
 884جمعي���ة ،ح�سبما ذكرت �صحيفة اللواء اللبناني���ة فـي عددها ال�صادر
فـ���ي  2009/11 /11حتت عنوان « :اجلـمعيات فـي لبنان تفريـ ــخ فو�ضوي
خميف».
�إزاء ه���ذا الواق���ع مل�ؤ�س�سات اخلدم���ة «املجانية» �أو الرعائي���ة فـي لبنان،
وبغي���ة الو�صول اىل حتليل بنيوي لدوره���ا ،كان ال بد من �أن نقتفي بع�ض
معامله���ا م���ن خالل «عيون» بع����ض الإعالميني الذين ه���م على متا�س مع
خدماته���ا ون�شاطاتها :كيف يجدونه���ا؟ كيف يقيمونها؟ ما الدور املنتظر
ومل���ا يفعلون���ه؟ هل هناك جمعي���ات �أوىل من جمعيات فـ���ي االهتمام؟ ما
االهتمامات الأبرز التي يجب على اجلمعيات �أن تهتم بها ،ك�إعالميني �أي
الق�ضايا االجتماعي���ة ثتريهم �أكرث من غريها؟ كيف يلخ�صون عالقتهم
باجلمعيات؟ وبالتايل� :أي �س�ؤال يودون توجيهه اىل القيمني عليها؟
جممل هذه الت�سا�ؤالت كانت حمور ا�ستطالعنا لعينة من الإعالميني من
خمتلف املناطق اللبنانية ،على اختالف و�سائلهم ،توجهاتهم ،ن�شاطاتهم
الإعالمية وم�س�ؤولياتهم التي تنوعت بدورها بني مرا�سل ومندوب ومدير
مكت���ب وحمق���ق وباح���ث( ،انظر امللح���ق :ج���دول بيان���ات الإعالميني)
فتنوعت الإجابات ما بني تقييم �إيجابي كقول بع�ضهم ب�أنها:

مم���ا يعن���ي ان الآراء تتنوع تبع ًا لتجربة الإعالمي م���ع هذه اجلمعيات �أو
بن���ا ًء على ر�أيه عنه ،وكما هناك م�ستجوبون قدروا دوراجلمعيات و�أهمية
عملها و�آخرون ذهبوا اىل النقي�ض ،تبني لنا ب�أن ثمة فئة من امل�ستجوبني
�أ�شارت اىل �آراء عامة عنها كقولهم:
• ينق�صها العن�صر ال�شبابي.
• بع�ضها فعال وبع�ضها ا�ستعرا�ضي.
• منها من يقوم مبجهود كبري لنتيجة �صغرية.
• بحاجة اىل دعم �إعالمي لأن منها من يعمل ب�صمت.
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• ممتازة/
• جيدة/
• فاعلة /
• نا�شطة/
• تعمل للم�صلحة العاملة رغم قلة الإمكانيات والدعم.
• مهمة و�ضرورة اجتماعية ملحة.
وما بني تقييمات �سلبيية كقول عينة منهم ب�أنها:
□ دكاكني لنيل الهبات.
□ ذات خلفيات مذهبية.
□ مرتدية.
□ �أ�سرية االنتماءات احلزبية.
□ بع�ضها وهمي وبع�ضها جمرد �صورة لرب�ستيج اجتماعي.
□ غري كفوءة.
□ غري جدية.
□ غري م�ؤهلة.
□ تتوخى الربح ولي�س كما تدّعي ب�أنها للمنفعةالعامة.
□ موجودة لأهداف �سيا�سية.
□ فو�ضوية العمل واخلدمات.
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وين�سح���ب مثل هذا التقييم االيجابي �أو تلك النظرة ال�سلبية على طريقة
التوا�صل بني الإعالمي واملجتمع االهلي ،وبدوره هذه التوا�صل يتباين فـي
اجتاه���ات �شتى مثل اعتبار البع�ض ب�أن���ه جيد /مقبول /نا�شط /حيوي/
متع���اون /ال ب�أ�س به /جدي /فاعل� /سهل التجاوب ...فـي حني جند فـي
املقابل من يرى التوا�صل مع اجلمعيات على �إنه� :صعب /ويجب �أن يكون
�أف�ض���ل /وينق�صه ال�ص���دق واملكا�شفة /وبطيء وغ�ي�ر مقبول /ومرهون
كاف..
لل�سا�سة /وخجول وغري فاعل /و�ضعيف وغري ٍ
مم���ا ي�ؤ�شر بدوره اىل �أن العالقة بني اجلمعيات والإعالمني غري حمددة
املع���امل ال �سيم���ا و�أن بع����ض الإعالميني اعت�ب�ر التوا�صل م���ع اجلمعيات
متفاوت ً���ا م���ا بني معنيني يهتم���ون ويقدّرون عمل الإعالم���ي وجهوده وبني
جمعي���ات �أخرى ال تبايل وال تكرتث ،فقد ذكرت �إحدى الإعالميات كيف
ان���ه �أحيانا تدعو مديرة جمعي���ة ال�ست�ضافة �إذاعية ،تب���دي هذه املديرة
موافقة ثم وفـي الوقت املحدد ال ت�أتي وال تت�صل قبل الوقت لتعتذر �أو حتى
ال تر�س���ل من ينوب عنها ..مث���ل هذه الت�صرف���ات (اال�ستخفاف) جتعل
الإعالمي يفقد الثقة بدور امل�س�ؤول االجتماعي �أو مكانته.
 -2م��دى اهتم��ام الو�سيل��ة الإعالمي��ة بالن�ش��اط االجتماعي
تقنياً:
�إذا �أردن���ا ان ننظ���ر اىل ه���ذه امل�س�ألة من زاوية اهتمامن���ا البحثي ف�إننا
ن�شري اىل �أن���ه جرت وجتري حماوالت عديدة لتحدي���د العالقة القائمة
ب�ي�ن الو�سائل الإعالمي���ة والق�ضايا االجتماعية من خ�ل�ال طرح برامج
اجتماعي���ة� ،إذ وبنظرة على ما تقدم���ه و�سائل الإعالم اللبنانية املتلفزة
مث ًال �أ�سبوعي ًا من برامج اجتماعية لوجدنا هناك ما يقارب الربناجمني
�أو الث�ل�اث مب���ا معدل���ه �س���ت �إىل ثم���ان �ساع���ات �أ�سبوعي ًا فـ���ي املحطة
الواح���دة من �أ�صل ما يق���ارب � 140ساعة بث �أ�سبوعي���ة (�أي معدله من
جمموع املحطات التلفزيونية كافة حواىل �ستني �ساعة �أ�سبوعي ًا من �أ�صل
� 1300ساع���ة ب���ث تقريباً) ،وكم���ا على �صعيد حمط���ات التلفزة ،كذلك

احلال للإذاعات امل�سموعة والإعالم املقروء حيث هي هناك «معطيات»
خجولة تنبئ عن ندرة اهتمام باجلمعيات الأهلية ون�شاطاتها وق�ضاياها:
مل يع���ود ال�سبب ؟ ما هي ن�سبة التغطي���ة �أ�سبوعياً؟ ما التي يتحكم بعمل
الو�سائل الإعالمية جلهة برامج العمل االجتماعي ون�شاطات م�ؤ�س�ساته؟
على ذلك يجيب م�ستهدفو العينة الإعالمية باملعطيات الآتية:
جدول رقم ()1
توزع الإعالميني بح�سب ن�سبة التغطية التي يكر�سونها جلمعيات �أ�سبوعي ًا

مرة

25

بني  5-1مرات

41

�أكرث من ذلك

22

غري ذلك /ال يوجد  /غري حمدد

12

عن���د درا�سة واقع الإعالم فـي �أي جمتمع ينظر الدار�سون غالب ًا اىل عدة
م�ؤ�ش���رات منها :معدل و�سائ���ل الإعالم املوجودة فـ���ي املجتمع ،حمطات
االر�سال والقنوات والإذاعات وال�صحف ،مدة البث ،نوعية الربامج التي
تعر�ض ،متو�سط �ساعات الإ�ستهالك الإعالمي ،وفـي هذا ال�سياق ارت�أينا
معرف���ة معدل التغطي���ة لنوعية الربام���ج االجتماعية ون�سبته���ا �أ�سبوعي ًا
وم���دى م�ساحة ورودها ..م���ن دالالت اجلدول رق���م ( )1تبني �أن �أكرثية
الإجاب���ات كان���ت خلانة :من  5 -1م���رات �أ�سبوعي ًا ( )%41م���ا يعني �أن
مع���دل التغطية �أ�سبوعي ًا مقبول ،ف�أن يرد م���ا يقارب ثالث �أو �أربع مرات
فـي الأ�سبوع فـي الو�سيلة الواحدة ف�إن ذلك دليل متابعة واهتمام ،وملعرفة
�إبعاد هذه الناحية عمليا
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ن�سبة التغطية �أ�سبوعي ًا

الن�سبة املئوية %
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وفـ���ي �سياق احلديث عن م�ساحات التغطية ون�سبها طلب من الإعالميني
امل�ستهدفني حتديد مقدار هذه التغطية تقني ًا وفق الت�صنيف الآتي:
جدول رقم ( )2توزع الإعالميني بح�سب امل�ساحة التي يخ�ص�صونها فــي و�سيلتهم

الو�سيلة الإعالمية

ال�صحف

املجالت
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الإذاعات

التلفزيونات

املواقع الإلكرتونية

م�ساحة التغطية

الن�سبة املئوية %

�صفحة واحدة

15

ن�صف واحدة

8

ربع واحدة

15

كادر

11

�صفحة واحدة

7

ن�صف واحدة

1

ربع واحدة

2

كادر

صفر

تقرير

4

لقاء ق�صري

3

اعالن خرب

2

برنامج خا�ص

9

تقرير

2

اعالن خرب

5

تقرير

4

لقاء

1

اعالن

2

يالح����ظ مم����ا تقدم �أن هن����اك «م�ساحة اعالمية» للحدي����ث عن ن�شاطات

اجلمعي����ات الأهلي����ة واهتمام����ات املجتمع امل����دين فـي خمتل����ف الو�سائل
الإعالمي����ة و�إن اختلف����ت فـ����ي الن�س����ب والكيفية م����ا بني �صفح����ة �أو كادر
�أو ريبورت����اج م�ص����ور �أو جله����ة الإعالن فـي ن�ش����رات الأخب����ار �أو الربامج
املتخ�ص�صة� .إال �أن ما يهم من هذه امل�س�ألة هو :هل يرى الإعالميون مثل
ه����ذه «امل�ساحة» كافية �أم ال؟ كيف يقيمونها م����ن وجهة نظرهم وما الذي
يتحك����م بها؟ ح����ول م�س�ألة تقييمه����م مل�ساحة التغطي����ة �إعالميا لن�شاطات
اجلمعي����ات الأهلي����ة ر�أى الإعالميون التقديرات التالي����ة :جيدة (،)%32
مقبول����ة (� )%44ضعيف����ة ( )%14غري موج����ودة ( )%10وفق ما مبني فـي
ال�شكل الآتي :
جدول رقم ( )2توزع الإعالميني بح�سب امل�ساحة التي يخ�ص�صونها فــي و�سيلتهم

10%

جيدة
مقبولة
�ضعيفة
غري موجودة

32%

44%

ي���رى ( )%44م���ن الإعالميني ب����أن ن�سبة التغطية مقبول���ة عند احلديث
ع���ن ن�شاط���ات املجتمع املدين خا�ص���ة و�أن هناك اهتمام���ات وم�ؤ�س�سات
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14%
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عديدة فـي املجتمع ينبغي �أن توىل كل منها امل�ساحة املفرت�ضة لهذا تتوزع
امل�ساحة بح�سب ال�ش�أن واحلدث والن�شاط على اختالف م�ؤ�س�ساته .وحول
ر�أيه���م فـي ما وفـي من يتحكم مب�ساحة التغطية عن ن�شاطات اجلمعيات
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين� ،أع���اد اجلميع م�س�ألة التحكم اىل مقت�ضيات
عدة منها:
 .1مدى تقارب الو�سيلة الإعالمية باللون الطائفي �أو ال�سيا�سي �أو احلزبي
من اجلمعية.
 .2املو�ض���وع نف�سه (الن�شاط /احلدث) فقد ي�ستحوذ االهتمام وامل�ساحة
ويت�صدر االولوية.
 .3هوية اجلمعية ومدى فعاليتها.
� .4إدارة امل�ؤ�س�سة الإعالمية و�سيا�ستها ومنط االهتمامات التي يعنيها.
 .5طبيع���ة الو�سيلة بحد ذاتها هل هي جريدة �أو تلفزة �أو موقع الكرتوين
�إذ لكل منها خ�صو�صية فـي البث وامل�ساحة والتوقيت.
 .6الوقت (بع�ض الإذاعات تعتمد ملء الفراغ فـي البث بعر�ض برامج �أو
اخت�صارها.)..
 .7العالق���ات ال�شخ�صية القائمة بني االعالمي واجلمعية او بني القيمون
على اجلمعيات ومدراء الو�سائل الإعالمية.
 .8و�أ�سب���اب �أخرى مثل :مدى توفر التمويل لتغطية احلدث /حجم املوقع
الإلكرتوين /نوعية احلدث بحد ذاته /اجلهات الداعية.
3ــ م�شكالت التوا�صل بني الإعالمي واالجتماعي:
يلتق���ي الإعالم���ي م���ع الآخرين عل���ى �أ�سا����س :ظرف مو�ضوع���ي (مكان
جغرافـي واحد /ا�شرتاكه فـي جمموعة �أن�شطة خا�صة مع �أنا�س معينني)
و�إم���ا بنا ًء على ظ���رف مهني (طبيعة الدور /امل�صلح���ة ،).. /وغالب ًا ما
يت���م حتركه فـ���ي الظرف�ي�ن :املو�ضوعي واملهن���ي ..وهذا يفعل���ه املندوب
املحل���ي �أو املرا�س���ل اخلا�ص ملنطقة م���ا ،حيث يت���وىل دوره بحكم وجوده
فـ���ي منطقة تعنيه وعم�ل�اً مبهنيته ك�إعالم���ي ..ولكن كي���ف يتوا�صل مع

بع����ض امل�ؤ�س�سات القائمة فـي منطقته اجلغرافي���ة؟ بنا ًء على �أي ظرف:
املو�ضوعية واملهني���ة /العالقات ال�شخ�صية /املنفع���ة الذاتية /وهل ثمة
م�ش���كالت حت�صل فـي طبيعة توا�صله مع امل�ؤ�س�سات االجتماعية مثالً؟ ما
ه���ي ومتى حتدث؟ بعد ا�ستطالع الر�أي تب�ي�ن �أن هناك �أكرث من م�شكلة
حتول دون التوا�صل �أبرزها ما هو وارد فـي اجلدول الآتي:
جدول رقم ()4
توزع الإعالميني بح�سب تقديرهم لأبرز م�شكالت التوا�صل بينهم وبني املجتمع املدين

10
6
4
12
34
13
21

يتب�ي�ن من اجل���دول الآنف �أن هناك �أك�ث�ر من م�شكلة تدف���ع بامل�ؤ�س�سات
الإعالمي���ة �أو الإعالم���ي نف�سه اىل عدم االهتم���ام بن�شاطات اجلمعيات
الأهلي���ة ،حيث ارجع �أغلبيتهم ( )%34ال�سبب اىل وجود �أولويات �أخرى،
ث���م �آخرون ون�سبته���م ( )%21لغري ذلك �أو جلميعها ،مم���ا ي�ؤ�شر اىل �أن
هناك دائم ًا مقت�ضيات واهتمام���ات �أخرى تت�صدر الإعالم عن الن�شاط
االجتماع���ي ح�سبما تفرت�ضه الظ���روف ال�سيا�سية �أو الأمنية �إذ تن�صرف
غالبي���ة امل�ؤ�س�سات الإعالمية نحو «احل���دث االهم واالبرز» وهذا ما عبرّ
عن���ه امل�ستهدفون بخيارات :وجود �أولويات /كثاف���ة الأخبار ال�سيا�سية �أو
االقت�صادية /في�أتي االخت�صار على ح�ساب االجتماعي �أو ما �شابه ..وقد
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امل�شكلة
م�صادر التمويل
توقيت الن�شاط
توقيت الدعوة
غياب التوا�صل
وجود اولويات خمتلفة
كثافة الأخبار
غري ذلك

الن�سبة املئوية %
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تعود الأ�سباب اىل م�سائل تقنية �أخرى مثل توقيت الدعوات �أو الن�شاطات
�إذ يحدث �أن تر�سل اجلمعية الدعوة قبل وقت ق�صري من الن�شاط ي�صعب
عنده���ا على املرا�سل تلبيتها على وجه ال�سرع���ة �أو رمبا يتزامن الن�شاط
الأهل���ي مع حدث �آخر يعطي���ه املرا�سل الأولوية .مب���ا �أن هناك م�شكلة ال
ب���د من وجود حل���ول لها ،فما ه���ي مقرتحاتهم؟ فـي �سبي���ل ذلك ُقدّمت
اقرتاحات جمة منها:
• �ض���رورة وجود �إعالمي فـي امل�ؤ�س�س���ات االجتماعية (كملحق /من�سق/
�إعالمي).
• �إقامة �شبكة توا�صل �أف�ضل بني الإعالمي واجلمعيات.
• تخ�صي�ص م�ساحات �أو�سع للن�شاطات االجتماعية الهادفة.
• العمل ب�ضمري مهني متجرد �سواء من الإعالمي �أو اجلمعيات.
• �ض���رورة و�ض���ع اجلمعي���ات الجن���دة ن�شاط���ات �سنوي���ة وتر�س���ل اىل
االعالمي
• عل���ى اجلمعيات �أن تثبت نف�سها خدماتي ًا على الأر�ض حتى يلتفت اليها
الإعالمي.
• تنظيم الدولة لطفرة اجلمعيات وتفريخها.
• �إعطاء احلدث حقه كخرب.
• الرتكيز ونقل الن�شاطات التي تهم النا�س ولي�س تلك التي تبني اجلمعية
كجمعية.
• �أن ت�شكل جمعيات بدون منحى طائفي.
• �أن تتفه���م اجلمعي���ات واق���ع الو�سيل���ة الإعالمي���ة ودوره���ا وتقدر عمل
املرا�سل.
• فـ���ي حال تع���ذر و�صول �إعالم���ي للتغطية ،ت�أمني امل���ادة الإعالمية من
اجلمعية نف�سها.
• �إقام���ة منتديات وور�ش عمل تدريبية بني الإعالميني وم�س�ؤويل املجتمع
املدين لتو�ضيح الأطر والر�ؤى.
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4ــ الإعالمي واهتمامه االجتماعي:
ثم���ة فر�ضية تُطرح ب�أن الإعالمي قلما تعنيه املوا�ضيع االجتماعية و�إمنا
ميار����س دوره الإعالم���ي م���ن باب « املهني���ة» ال �أكرث وال �أق���ل من دون �أن
يدرك �أبعاد هذا العامل بكافة جوانبه ،لكننا ارت�أينا تناول هذه الفر�ضية
من زوايتني:
 )1زاوي���ة الق�ضاي���ا االجتماعية التي يهتم الإعالم���ي مبتابعتها وتناولها
والعم���ل عليه���ا كمرا�س���ل� /أو حمرر �أو من���دوب �أو مذي���ع �أو مدير موقع،
و ُق ّدم���ت له �سل�سلة م���ن املوا�ضيع االجتماعية وطُ لب من���ه اختيار �أكرثها
�أهمية بالن�سبة �إليه ،على نحو ما وردت فـي ال�س�ؤال الآتي:
• كمتاب���ع �إعالم���ي �أي من الق�ضاي���ا التالية تث�ي�ر اهتمامك �أكرث من
غريها؟
 .1املر�أة.
 .2الطفل.
 .3ذوو االحتياجات اخلا�صة.
 .4الرتبية والتعليم.
 .5االقت�صاد والتنمية.
 .6الثقافة.
 .7الفن.
 .8الدميوقراطية واملواطنة.
 .9العجزة.
 .10االيتام.
 .11غريه ...
مب���ا �أن اجلمعيات تتنوع تبع ًا للخدمات والفئ���ات التي ت�ستهدفها ،وحيث
ميك���ن لكل منها الدور الإن�ساين املفرت�ض ،ثمة حاجة دائمة حلل م�شاكل
اجتماعي���ة حا�صل���ة �أو لق�ضايا �إن�ساني���ة طارئة ،ولكن ما ه���ي �أكرث هذه
الق�ضاي���ا اهتمام���اً ،بع����ض امل�ستجوب�ي�ن اعترب كل م���ا ورد فـ���ي ال�س�ؤال
املط���روح على �شيء م���ن الأهمية وبع�ضهم �أدىل بخي���ارات معينة يجدها
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�أك�ث�ر اهمية من غريه���ا وبع�ضهم ا�شار اىل غري ال���ذي ورد ،وكي نخرج
�إح�صائي���ا بدالل���ة علمية عمدن���ا اىل ا�ستخدام الرقم امل���وزون ونعني به
عدد التكرارات التي �سجلتها كل «ق�ضية» بالن�سبة اىل م�ستجوبي العينة،
لأنه �أرتاينا م���ن املنا�سب �أال نغفل الإجابات امللحقة بكل حالة باعتبارها
داللة �إح�صائية ت�ؤ�شر لر�أي كما فـي اجلدول الآتي:
جدول رقم ( )5توزع االعالميني امل�ستهدفني بح�سب الق�ضية االهم
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الرقم املت�سل�سل

الق�ضية االجتماعية

الرقم املوزون /عدد التكرارات

1

ذوو االحتياجات اخلا�صة

55

2

دميوقراطية ومواطنة

47

3

الطفل

46

4

املر�أة

45

5

الثقافة

43

6

اقت�صاد وتنمية

40

7

الرتبية والتعليم

37

8

العجزة

37

9

الأيتام

36

10

الفن

31

11

غري ذلك

8

يتبني من اجل���دول �أن ق�ضية ذوي االحتياجات اخلا�صة قد �سجلت �أعلى
الن�س���ب باعتبارها ق�ضي���ة �إن�ساني���ة واجتماعية و�صحي���ة وتربوية �صعبة
ت�ستدع���ي ت�ضاف���ر اجلهود للعم���ل عليها ودع���م امل�ؤ�س�س���ات املعنية بهذه
احل���االت ولو �إعالميا من خ�ل�ال امل�ستجوبني ،تليها فـ���ي الأهمية ق�ضية
الدميوقراطي���ة واملواطن���ة ولعله���ا م�س�أل���ة نقا����ش وجدال فـ���ي او�ساط
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ال�شباب اللبناين الذي يطرح دائم ًا همه احلياتي على �صعيد الوطن :هل
نعي�ش مواطنة �صحيحة؟ هل نحن فع ًال فـي وطن دميوقراطي؟ هل هناك
مفه���وم وا�ضح للمواطنة؟ �إن حتديد مفهوم املواطنة يحملنا اىل التجربة
الغربي���ة للمواطنية حيث كل فرد يتمتع مبفاهيم عدة مالزمة للمواطنية
احلقة مثل:
 .1الفردية.
 .2احلرية.
 .3احلقوق.
 .4الواجبات.
 .5امل�ساواة.
 .6املجتمع الواحد.
ومبا �أن لبنان بلد دميوقراطي واملواطن هو حمور الدميوقراطية و�أ�سا�سها
وال ميك���ن بناء املجتمع امل���دين بدون بناء مواطنني واعي�ي�ن مل�س�ؤولياتهم
وواجباته���م وحلقوقهم ،كان هناك �سعي من الإعالميني نحو العمل على
�إثارة عملية البناء التي يجب �أن تنطلق من حتديد القيم املدنية وتتعداها
اىل خل���ق �أطر احلوار امل�س�ؤول والتعبري احلر ع���ن الرتبية املدنية لتطال
الطف���ل فـي البي���ت واملدر�سة والعام���ل وربة املنزل وال�ش���اب وال�شابة فـي
ميادين العمل واجلامعة لتجعل من كل ه�ؤالء �شركاء مت�ضامنني فـي بناء
الوطن الواحد وجمتمع مدين فاعل و�صحيح.
فـي املرتب���ة الثالثة حلت ق�ضية الطفل وامل���ر�أة باعتبارهما ثروة املجتمع
يج���ب العمل عل���ى العناي���ة بحقوقهم و�أو�ضاعه���م و�إثارتها ك���ي ال ينهار
املجتمع ،لأن امل���ر�أة ن�صف املجتمع والأطفال عماد امل�ستقبل وثروته و�إذا
�أ�سيئت تربيتهم و�أهدرت حقوقهم ،فاملجتمع عندها فـي طور اخلطورة.
�إذ ًا تب�ي�ن من اجل���دول رق���م (� )5أن االهتمام الأبرز توج���ه نحو ق�ضايا
املعوق�ي�ن ،امل���ر�أة والطف���ل ،الدميوقراطي���ة والثقاف���ة وغريه���ا ،وهذا ال
يعن���ي بالطبع �أن الإعالم���ي يهتم فقط بهذه امل�س�أل���ة دون غريها بل من
الإعالمي�ي�ن م���ن رغب الإ�ش���ارة اىل �أكرث من ق�ضية فـ���ي �أن تكون جمال
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عمل���ه واهتماماته ومتابعة منه ،حتى �إن منه���م من �أ�ضاف على الالئحة
ق�ضايا �أخرى ت�ستحوذ االهتمام واملتابعة وهي:
□ البيئة وخطر التلوث.
□ ق�ضايا ال�سجناء واملعتقلني.
□ ق�ضية الالجئني واملقيمني غري ال�شرعيني.
 )2زاوي���ة معرف���ة م���دى اندفاع���ه الإن�س���اين �إزاء ذات الإعالم���ي الذي
ميار����س� ،أي �شخ�صية يرت���دي فيما لو تطلّب منه الأم���ر موقف �أو تدخل
�إزاء م�شكل���ة �إن�ساني���ة عامة؟ هل هو �ساعتئذ �إعالم���ي �أم اجتماعي؟...
لتبيان هذه ال�صورة قدمنا الطرح الآتي:
• ت�ص���ور نف�س���ك مت�شي فـي احي���اء املدينة فج�أة الحظ���ت �شروع فـي
جرمي���ة م���ا (حماول���ة قت���ل /اغت�ص���اب� /سرق���ة /اعت���داء /حماول���ة
انتحار )..حت�صل �أمامك ،ماذا تفعل:
 .1ت�صور احلدث ك�إعالمي بغية حتقيق �سبق �صحفي.
 .2تتدخل ب�شكل لتمنع ح�صول اجلرمية.
 .3ترتك املكان وتغادر كي ال تُ�ستدعى ك�شاهد.
 .4ال تفعل �شيئ ًا (تتفرج فقط).
لت�أت���ي النتائ���ج ب�أن ح���واىل ثلثي العين���ة ( )%65تتدخل ب�ش���كل ما لتمنع
ح�صول اجلرمية ،بينما ما يقارب الـ ( )%26من امل�ستهدفني قالوا ب�أنهم
ي�ص���ورون احلدث ،فـ���ي حني �أبدى من ن�سبته���م � % 6أنهم يرتكون املكان
و %3ال يفعلون �شيئاً..كما هو مبني فـي ال�شكل الآتي:

ر�سم بياين رقم ( )5يبني موقف الإعالمي عن احلدث االجتماعي

3%
6%

يتدخل
ب�صور
يرتك املكان
ال يفعل ً
�شيئا

26%
65%
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لي����س من ال�سهل �أن نت�ص���ور �أنف�سنا فـي مواجهة مواقف �صعبة ،بالن�سبة
لنا رمبا حدث ورمبا �سيحدث يوماً ،ولكن بالن�سبة للإعالمي ،ف�أي اجتاه
ميك���ن �أن يت�صرف���ه؟ و�إذ هنا نطرحه على الإعالم���ي لأن لديه «ح�شرية
مهني���ة» فـي �أن ير�صد احلدث كيفما كان ..ولك���ن فـي املواقف الإن�سانية
اخلط�ي�رة ه���ل ميار����س دوره بكل ب���رودة �أم يتخل���ى عن مهنيت���ه ويعي�ش
حال���ة االن�سان «اخلريي» املندفع لفعل �ش���يء �أم يُظهر �صورة الالمبايل؟
مواق���ف قلما ندرك �أبعادها �إال اذا مررنا به���ا ..الن التقرير اللفظي فـي
ا�ستطالعات الر�أي هو على �شيء من ال�سهولة ..ولكن قد يختلف املوقف
حيث ميتثل احلدث �أمامنا.
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رابعًا
تحليل بنيوي عام
قراءة للمعطيات
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تلتق���ي امل�ؤ�س�س���ات الإعالمي���ة وامل�ؤ�س�س���ات املدنية والأهلية عل���ى �أنهما
الو�سيط الأول الذي يجري فيه نقل الثقافة ومعايري املجتمع اىل الأجيال
كما �أنها �سل�سلة املعارف التي تتوا�صل بني النا�س بهدف الرتبية والتن�شئة،
فم�ؤ�س�س���ات الإعالم يكاد يجمع خرباء الي���وم مبختلف اهتماماتهم على
م���دى فعاليتها بالت�أثري و�صياغة الر�أي العام وهند�سة ال�سلوك الإن�ساين،
وذه���ب بع�ضهم اىل ما تحُ دثه هذه الو�سائل من ث���ورة فـي �أمزجة الب�شر
وعاداته���م وثقافاته���م ،جله���ة ممار�سته���ا وظائف حم���ددة ودور تن�شئة
بال���غ االهمية فـي ت�شكيل املفاهيم والت�ص���ورات ميكن �إيجازها باملهمات
الآتية:
 .1التوجي��ه والدعاية� ،أي ت�ساهم فـ���ي تكوين املواقف واالجتاهات
(تدع���م /تع���دل /تلغي) �أم���ا عن طري���ق الت�أكي���د (تك���رارات �صريحة
وم�ضم���رة لإي�ص���ال ر�سالة معين���ة) و�أما ع���ن طريق الإر�ش���اد والتوجيه
(تقدمي �أمثلة /عر�ض مناذج.)...
 .2التثقيف� ،أي زيادة املعرفة عن غري الأ�سلوب الأكادميي املتبع �سواء
ع�ب�ر التثقيف العار�ض (ك�أن يكت�سب ال�شخ����ص معلومة بطريق ال�صدفة
من و�سيلة �أعالمية) �أو عرب التثقيف املق�صود (ح�صيلة تفاعل الفرد مع
و�سيلة �إعالمية يتابعها باهتمام بناء على توجه �أو غاية معينة).
 .3التع��ارف االجتماع��ي� ،أي تزيد فر�ص احت���كاك النا�س لبع�ضهم
البع�ض ،وت�صبح نوع ًا من التوا�صل االجتماعي بعدما خف توا�صل النا�س
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ال�شخ�صي واملبا�شر (وهذا �سر انت�شار �صفحة االجتماعيات فـي املجالت
و�صفحة الوفيات فـي ال�صحف).
 .4الإع�لان� ،أي بزيادة وعي النا�س لل�سلع اجلديدة ونوعيتها و�أهميتها
وا�ستخداماتها والعرو�ض املقدمة ب�ش�أنها.
 .5الرتفي��ه والت�سلي��ة ،وه���و ال���دور الذي يرغب���ه اك�ث�ر النا�س فـي
الو�سائل الإعالمية جلهة الربامج ومتابعة الألعاب والإ�ستمتاع بخدماتها
املتنوعة.
مث���ل هذه الوظائف تبني مدى �أهمية و�سائ���ل الإعالم فـي ت�شكيل الوعي،
وت�ؤك���د بع�ض احلقائق املتعلق���ة بدورها اىل جانب العائل���ة واملدر�سة فـي
عمليات التن�شئة .وي�شري عامل النف�س هيمان اىل �أن هذه الو�سائل تتدخل
ب�شكل مبا�شر فـي عمليات التن�شئة حتى �أ�صبحت مبثابة «تن�شئة �أجتماعية
ثانوية».
�أم���ا م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والديني فق���د �أوىل علماء االجتماع �أهمية
ق�ص���وى للدورال���ذي تلعبه فـ���ي التن�شئ���ة الإجتماعية وفـي م���ا ترتكه من
م�ؤث���رات على حياة النا�س .فـي ال�سابق كانت العائلة تتوىل �أمور �أفرادها
مل���ا يتعل���ق باحتياجاتهم الروحي���ة واالجتماعية� ،إال �أن الي���وم بات هناك
م�ؤ�س�س���ات متخ�ص�صة ملن يرغب بتن�شئة �أبنائ���ه على تعاليم دينه �أو فـي
ن�شاط���ات ريا�ضي���ة عرب �أندي���ة خا�صة بالألع���اب املتع���ددة �أو فـي دورات
ثقافية مع معاهد التدريب املتخ�ص�صة �أو فـي جميعها معا عرب املخيمات
الك�شفي���ة ..ف�ض ًال ع���ن ذلك توّ�سعت م�ؤ�س�سات اخلدم���ة االجتماعية فـي
عاملن���ا املديني فمع �أنهماك الأوالد �أو الأه���ل فـي العمل وُجدت م�ؤ�س�سات
رعاية بديلة (دور ح�ضانة لالطفال /ودور رعاية للم�سنني /دور للمعوقني)
كم���ا وُجدت هيئات �إعانة تكرث بعد ظ���روف احلرب والكوراث على �إعالة
مم���ن هم بحاجة ،وال غ���رو فـي القول ب����أن �أ�صبح له���ذه امل�ؤ�س�سات من
مهام تن�شئة وعناية وتنظيم �ش�ؤون حياة الكثري من النا�س على �شيء من
الفاعلية.
ولعل م���ن �أبرز الدوافع للعم���ل الإن�ساين والتطوع فـ���ي امل�ؤ�س�سات املدنية
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واالهلية يُخت�صر فـي امل�شاركة التطوعية النبيلة ،وهو املعنى العميق لكلمة
«خدم���ة»� ،أي جمانية العطاء مل�صلحة �آخرين ه���م بحاجة وو�سيلة فاعلة
لتعزيز مفاهيم التكاف���ل والت�شارك والتكامل والتفاعل والت�ساند .وي�شري
علماء االجتم���اع ب�أن الأ�شخا����ص الذين يندجمون باملجتم���ع وم�ؤ�س�ساته
اخلريية ويُقبلون على التطوع للم�صلحة العامة عرب هيئات معنيّة ،بذلك،
يتمتعون �أكرث م���ن غريهم ب�صحبة �أوفر وبحياة �أيجابية و�سعادة �أف�ضل،
كم���ا �أن تدريب ال�شباب على التفكري بالآخرين وتقدمي اخلدمات املمكنة
له���م خا�ص ًة لذوي االحتياجات اخلا�ص���ة كاملعوقني والعجزة وامل�شردين،
من �ش�أنه �أن يقيهم تبعات خطر الإنحراف والفراغ.
ولك���ن �أين ه���ي م�ؤ�س�سات املجتمع اللبناين مما تق���دم؟ هل فعلاً متار�س
امل�ؤ�س�س���ات الإعالمي���ة والأهلي���ة دوره���ا املنوط فـ���ي التوعي���ة والإر�شاد
والرعائي���ة..؟ لي�س من ال�سه���ل التكهن مئة باملئة ب�إيجابي���ة الدور الذي
يق���وم ب���ه كل منهم���ا ،فامل�ؤ�س�س���ات الإعالمي���ة كم�ؤ�س�س���ات «رائ���دة فـي
الفك���ر والتوعية» يحمل عليها كثريون فـي م���ا ت�ساهم به من �أثارة �سلوك
الالمب���االة وت�شويه القي���م والتحري����ض الطائفي والتجيي����ش ال�سيا�سي،
وكذل���ك القول عن اجلمعيات الأهلي���ة وهي متثيل حقيقي لبع�ض املجتمع
امل���دين ،فاملفرت����ض منه���ا �أن تكون م�س�ؤول���ة ت�شارك الدول���ة وم�ؤ�س�سات
املجتم���ع الأخرى فـ���ي تعزيز ثقافة املواطن���ة ،والرتبي���ة املدنية ،احل�ض
عل���ى اخلريية� ،إال �أنه���ا تقف موقف املتف���رج واملنتقد على ال���دوام� ..إن
اال وم�س�ؤو ًال كون املجتمع املدين ن�صف
للجمعيات وال �شك دور ًا كبري ًا وفع ً
دولة ،علي���ه واجبات ولديه حقوق ،له احلق فـ���ي املحا�سبة ولكن عليه �أن
يُحا�س���ب �أي�ضا فيما لو ق�صر بالأهداف التي رفعها فـي مقدمة طروحات
ت�أ�سي�س���ه ..لهذا جند م�ساف���ة وا�ضحة بني عمل الإعالم���ي ودوراملجتمع
الأهلي وق���د برز ب�شكل جلي من خالل ر�أي كل م���ن «االعالميني» (عينة
امل�ستهدفني) باجلمعيات االهلية ،حني طلبنا منهم توجيه �س�ؤال اىل هذه
اجلمعي���ات فكانت �أ�سئلة عن مدى حتقيقهم للأهداف التي ي�سعون �إليها
وعن مدى التزامهم بالدور املنوطني به  ..وعن الأموال التي تر�سل اليهم
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�أي���ن تو�ضع ..على نحو ما �أظهره بع�ضهم فـ���ي جملة اال�سئلة التي وجهت
من قبلهم عرب الإ�ستمارة وفـي ما يلي عينة منها:
□ ه���ل هن���اك فع ًال جمعي���ات خريي���ة ال تبغي الرب���ح �أو تق���وم لأهداف
�أخرى؟
□ هل ت�ستطيعون حتقيق ال�شعارات التي ترفعونها؟
□ هل ميكن للجمعيات �أن تعمل دومنا ترويج ؟
□ اىل �أي حد تهمكم الق�ضية التي تعملون من �أجلها؟
□ �إذا توقف الدعم والتمويل هل ت�ستمرون بعملكم الإن�ساين؟
□ مل���اذا يركزون عل���ى ن�شاطات تعرف عنكم ولي�س عل���ى ن�شاطات تفيد
املجتمع؟
□ اىل �أي مدى ترى اجلمعيات �أنها قادرة على تخطي الطائفية والف�ساد
واملحا�ص�صة؟
□ مل���اذا هذا العدد الكبري من اجلمعيات فـي لبنان  ،هل هو دليل عافية
�أم ماذا؟
□ ه���ل ميك���ن للجمعي���ات �أن تك���ون بعي���دة ع���ن امل�ؤث���رات ال�سيا�سي���ة
واحلزبية؟
□ ملاذا هناك �أكرث من جمعية تعمل فـي املجال ذاته؟
□ ه���ل ترون م�شكلتكم كجمعيات كامنة فـ���ي طرح الن�شاط ثم حتل من
خالله؟
□ اىل �أي حد انتم مقتنعون مبا تقومون به؟
□ هل تو�ضع كل الأموال التي ت�صل فـي اخلدمات؟
□ ه���ل التمويل الذي يردكم من جهات دولي���ة يذهب اىل الن�شاطات ام
جليوب بع�ضكم؟
□ ملاذا ال تتوحد اجلمعيات من �أجل امل�صلحة العامة؟
□ هل �أنتم فعال خلدمة الإن�سان واملجتمع �أم للرب�ستيج االجتماعي؟
□ مت���ى تتحول اجلمعيات اىل جهد جماع���ي ولي�س فردي ،كل يفتح على
ح�سابه؟

وفـ���ي املقابل وج���د القيّمون على اجلمعيات الأهلي���ة �أن الإعالمي يبتعد
عن ر�سالته املهني���ة ،وي�س�ألون بدورهم عن مناقبيته الإعالمية �أين هي؟
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□ هل تقومون بن�شاطاتكم بناء على �أجندة ممولني؟
□ �إذا كان���ت فع ًال من �أجل الإن�سان وباملجتم���ع ملاذا رغم الكثري منها ال
يزال هناك حرمان وفقر بالبلد؟
□ هل تلعب الطائفية دورا فـي عمل اجلمعية؟
□ هل تريدون التغيري؟
□ اىل �أي مدى مرتبط عملكم مبفهوم بناء املواطنة؟
□ ه���ل اجلمعي���ات ه���ي فع�ًل�اً خلدمة النا����س �أم �أنه���ا ناف���ذة احل�ضور
االجتماعي لبع�ض ال�شخ�صيات؟
□ ملاذا االختالف بني اجلمعيات ما دام الهدف هو امل�صلحة العامة؟
□ هل كانت لت�ستمر لوال اجلهات الداعمة؟
□ ه���ل رتبوا �أمورهم ب�شكل ي�ستطيعون الإ�ستمرار فـي حال توقف الدعم
والتمويل؟ �أم ينتهون معه؟
□ هل تقاطع اجلمعيات الإعالمي فـي حال انتقد دورها و�أداءها؟
□ �أين التطور فـي عملكم وال�شفافية فـي الأداء؟
□ هل تتبعون فع ًال ا�سرتاتيجية تالم�س هموم النا�س وم�شاكلهم؟
□ مباذا ميكن تف�سري غنى مدير اجلمعية املرتف؟
□ ه���ل م�ؤ�س�س���ات املجتمع ق���ادرة على �إح���داث تغيري فـي بني���ة النظام
اللبناين؟
□ ملاذا �شعاراتكم دائم ًا ف�ضفا�ضة وال ت�ستطيعون تنفيذها ب�شكل دقيق؟
□ ه���ل ب�أمكانك���م ان تكون���وا مبن����أى ع���ن الف�ساد ال���ذي ا�ست�ش���رى فـي
امل�ؤ�س�سات الر�سمية؟
□ هل جمع الأموال هو فع ًال للمحتاجني �أم للقيمني على اجلمعية؟
□ ما مدى �أهمية و�صول ن�شاطاتكم للمعنيني؟ مباذا يفيدكم ذلك؟
□ كم هو عدد اجلمعيات التي تعمل مب�صداقية؟
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كت�سا�ؤلهم مثال:
• هل الإعالمي فع ًال مو�ضوعي؟ �أين ر�سالته الإعالمية؟
• ملاذا ال يبقى الإعالمي على �صلة دائمة باجلمعيات؟
• ما هي �أولويات الإعالمي :امل�صلحة الذاتية (ال�شهرة) �أم امل�صلحة
الوطنية؟
• ملاذا ال يلبي الإعالمي دعوات اجلمعيات ب�شكل دائم؟
• ملاذا ال يتجرد حتى فـي نقل ال�صورة؟
• ملاذا ال ينقل اخلرب كما هو؟
• هل تعنيهم فع ًال امل�سائل االجتماعية و�أخ�صها ق�ضية ذوي االحتياجات
اخلا�صة؟
• هل مبنظوركم الأحداث ال�سيا�سية �أهم من الق�ضايا االجتماعية؟
• اىل �أي مدى يكون الإعالمي م�ستعد ًا ومتحم�س ًا ملتابعة مو�ضوع �إن�ساين
�أو �إجتماعي �أو بيئي؟
• ملاذا ي�سيّ�س الإعالمي ما ال يُ�سي�س؟
• كيف ميكن �أن تتعاون اجلمعيات مع الإعالم ب�شكل اف�ضل؟
• ما هي م�ساحة احلرية املعطاءة للإعالمي؟
• ملاذا ال يطلع الإعالمي على امللف قبل تناوله؟
• ه����ل الن بع�����ض اجلمعيات مرتبط����ة بجهة �سيا�سي����ة ت�سلطون ال�ضوء
عليها؟
• ماذا على اجلمعيات �أن تعمل كي حتظى بتغطية اعالمية ؟
• هل االعالمي امل�سي�س مقتنع مبهنيته �أم جمرد �شخ�ص حم�سوب؟
• ما الذي يدفع الإعالمي نحو التغطية :الدوافع املادية �أم الإعالمية؟
• ملاذا ال يتم الرتكيز على االجتماعي قبل ال�سيا�سي؟
• ه���ل الإعالم���ي والإع�ل�ام حماي���د وعل���ى م�سافة واح���دة من جميع
اجلمعيات؟
بق���راءة متم ّعن���ة للأ�سئل���ة املطروحة من قب���ل الطرفني تتب���دى �إ�شكالية

البح���ث الرئي�سية التي افرت�ضت وجود تباي���ن وهوة قائمة بني الإعالمي
وامل�ؤ�س�س���ات االجتماعي���ة حيث ك ًّل يلق���ي بالالئمة عل���ى الآخر ...ومما
هو مالح���ظ �أن هناك م�ساف���ة نائية بتقدير �أحده���م لعمل االخر ،حيث
يُ�ست�شف م���ن طروحات االجتماعيني «تق�صري و�إهمال وعدم مهنية وبعد
عن الر�سالة الإعالمي���ة ال�شفافة» عند الإعالمي .بدوره الإعالمي ي�س�أل
القيمني عل���ى اجلمعيات عن الر�سال���ة الإن�سانية الت���ي ميثلونها ويتولون
ريادته���ا ،وع���ن الأه���داف الإن�سانية الت���ي يتطلعون �إليها :ه���ل حققوها
فعالً ،وعن مدى حريتهم فـي العمل اخلريي هل هو لكل النا�س بعيد ًا عن
التجاذب ال�سيا�سي �أو الطائفي  ،وعن الأموال التي ت�صل اليهم من الهبات
والتربعات �أين هي؟ هل ت�صب فعلي ًا يف م�صلحة ذوي احلاجات؟
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مثل هذا التجاذب املت�سائل بني الطرفني «برمي التهم» كلٍّ على الآخر
فـي التق�صري والأداء جلهة الأدوار املوكلة �إليه ي�ستدعي �إعادة النظر فـي
ما يقوم به كل منهما ،وت�صويب الأطر جتاه بع�ضهما البع�ض من خالل
التو�صيات التالية:
 .1التـ�أكيد على �أهمية دور اجلمعيات الأهلية وامل�ؤ�س�سات الإعالمية فـي
بناء املواطن ال�صالح ولكن يتوجب عليهما تو�سيع اهتماماتهما فـي نظرة
�شمولية نحو تربية وطنية ومدنية رائدة.
 .2توجيه االهتمام نحو بناء جمتمع دميوقراطي ،وتربية مدنية ،ومواطنة
�صحيحة.
 .3العمل على تعزيز وتكوين القيم واملواقف وال�سلوكيات املطلوبة للحياة
املعا�صرة وللمجتمع اللبناين كمجتمع متنوع ثقافيا ومتقدم.
 .4ت�شجيع الهيئات التطوعية والإعالمية على القيام بدور �أكرث فعالية
فـي ميدان الرتبية املدنية عرب ت�أهيل الكودار ال�ضرورية (كجمعيات)
وتعزيز ثقافة العمل االجتماعي (كو�سائل �إعالم).
 .5ن�شر وزرع مبادئ الرتبية املدنية وقيم العطاء الإن�ساين لتغيري �أمناط
القيم ال�شائعة والقائمة على الإنتهازية واملنفعة املادية و�إيجاد قيم جديدة
يحتاجها جمتمعنا اللبناين بعدما فقد الكثري من قيمه االجتماعية.
 .6العمل على زيادة الوعي (وعي املواطن والدفاع عن حقوقه) كجمعيات
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حماية امل�ستهلك وغريها من املنظمات العاملة فـي جم��ال الرعاية
االجتماعية ملواجهة ق�ضايا الفقر والإنحراف والقهر.
 .7الدعوة اىل ممار�سة الدميوقراطية عم ًال ال قو ًال فح�سب عرب هيئات
املجتمع املدين وو�سائله ،بغية حتقيق الأم��ن االقت�صادي واالجتماعي
والإن�ساين.
 .8ت�ضافر اجلهود الإعالمية والأهلية وتن�سيق الأدوار لتعزيز �شرعة
احلقوق املكر�سة للإن�سان والطفل واملعوق واملر�أة وحق الالجئني والعمال
االجانب.
� .9إيالء املنا�سبات التي تطرح ق�ضايا �إن�سانية وبيئية و�صحية وتربوية
الوقت واجلهد والن�شاطات املمكنة �إعالمي ًا و�أهلي ًا.
جممل هذه الطروحات املتباعدة فـي الآراء والت�صورات والتو�صيات
كانت �سبيلنا نحو طرح طاولة م�ستديرة لتقريب النظر وتبيان ال�سبل
الآيلة لتنظيم عمل �إعالمي  -اجتماعي يخدم ق�ضايا النا�س اليومية فـي
�ش�ؤونهم و�شجونهم.
وكي ال تبقى هذه التو�صيات فـي موقع التنظري� ،سيبادر مركز (�سمارت)
اىل العمل عليها وفق خطوات عمالنية من �أبرزها:
 - 1التدريب على املو�ضوعية ،فقد تبني ما لهذا امل�ؤ�شر من �أهمية مطلوبة
بعدما تعدد الإعالم املح�سوب و�أ�صبح املواطن فـي حالة �ضياع ،يفت�ش
عن �إعالم حمايد يقدم ال�صورة القريبة من الواقع ولي�س احلقيقية
(لأن احلقيقة تبقى مثال) ،وحتى تتم هذه املقاربة للمو�ضوعية ال بد من
تدريب العاملني فـي الإعالم على �أ�س�س ال�شفافية ومبادئ احلياد.
� - 2إع��ادة النظر فـي مهمات الإع�لام��ي ،فمن وجهة نظر م�ستجوبي
اجلمعيات الأهلية ( )%54ال يهتم الإعالمي بتلبية دعوات اجلمعيات
وتغطية ن�شاطاتها لأ�سباب تتعلق فـي عدم اهتمام الإعالمي الكافـي
واملتمكن باملوا�ضيع االجتماعية .وعليه ميكن تعزيز ومتكني الإعالمي
بثقافة اجتماعية حتى يت�س ّنى له �صناعة ثقافة �إعالمية  -اجتماعية
هادفة ،وحتى يتم ذلك ال بد من ر�سم معامل هذه ال�صناعة عرب حوارات

بناءة ونقا�شات مفتوحة بني العاملني فـي القطاع االجتماعي والنا�شطني
فـي املجتمع املدين ،لتتكون بدورها اخللفية االجتماعية عند الإعالمي.
 - 3ت�أهيل ك��وادر �إداري���ة من اجلمعيات الأهلية عرب دورات تدريب
متخ�ص�صة فـي املجال الإعالمي وتقنياته وكيفية �إعداد اخلرب� ،سيما
و�أن بع�ضها يفتقد املوظف الإعالمي ،فال ب�أ�س من تدريب �أحد موظفيها
حول �آلية �سبل التوا�صل مع الإعالمي.
 - 4تدريب العاملني االجتماعيني على كيفية �إع��داد برامج الأن�شطة،
و�إع��داد املادة الإعالمية عنها ،عرب ور�شات عمل متخ�ص�صة من قبل
خرباء فـي جمال الإعالم والإجتماع والإدارة.
توجه مركز (الإعالم والإعالن املتخ�ص�ص للبحوث والتدريب) نحو
ّ -5
لعب دور «املر�صد» الإعالمي واالجتماعي للراغبني بعدما توفرت لديه
قاعدة بيانات هامة عن املجتمع املدين وو�سائل الإعالم اللبنانية.
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سادسًا
ملحق

¬ إستمارة الجمعيات
¬ الئحة اإلعالميين المستهدفين
¬ الئحة الجمعيات المستهدفة
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الئحة اإلعالميين المستهدفين
1

ابت�سام خنافر

تلفزيون لبنان

احلدث � -سان تريز

2

ن�سرين جنم

اذاعة الر�سالة

الطيونة � /شارع �شاهني

3

اروى احل�سيني

جملة احل�سناء

بريوت  /ال�صنوبرة

4

نورا زعيرت

Otv

احلدث  /ال�سان تريز

5

وفيق قان�صو

جملة ال�ضاحية

ال�ضاحية

6

ليلى �شم�س الدين

املنار

بئر ح�سن  /ملعب الغولف

7

حممد غندور

احلياة

بريوت  -ريا�ض ال�صلح

8

ربيع حيدر احمد

روتانا

اجلميزة  /حي البدوي

9

فرا�س حاطوم

قناة اجلديد

فرن ال�شباك  /بناية فرح

10

ثائر فادي الدنف

جريدة البناء

بعل�شمية

11

جلبري ابو دام�س

جريدة البناء

بيت مري  /احلي ال�شرقي

12

عامر مالعب

االخبار

بي�صور

13

ليال كيوان

االخبار

باتر  /ال�شوف

14

عبا�س �صباغ

النهار

بعبدا  /املريجة

15

الفرد �سليم النوار

ال�شرق

احلدث� /ش.االب �شرفان

16

را�شد فتفت

الوكالة الوطنية

طرابل�س  /املعر�ض

17

عبد الكافـي ال�صمد

االخبار

طرابل�س  /مقابل ال�سراي

18

مايز االدهمي

جريدة االن�شاء

طرابل�س � /ساحة الكورة

19

ماريا ميني

الوكالة الوطنية االعالم

زغرتا /كفرحاتا

20

لو�سي بر�سخيان

ال�شرق

زحلة

امل�ؤ�س�سات الإعالمية واملنظمات الإجتماعية فـي لبنان� :أي عالقة؟

الرقم

الإ�سم

امل�ؤ�س�سة الإعالمية

العنوان

99

امل�ؤ�س�سات الإعالمية واملنظمات الإجتماعية فـي لبنان� :أي عالقة؟

100

الرقم

الإ�سم

امل�ؤ�س�سة الإعالمية

العنوان

21

مرياي جواد �شما�س

راديو البقاع

زحلة  /حي امليدان

22

خليل عا�صي

جريدة الع�صر

زحلة

23

رميا ن�صار

راديو PAX

تربل

24

ح�سن الد�سوقي

راديو البقاع

جب جنني

25

عيد اال�شقر

جريدة الكلمة

زحلة  /الرا�سية

26

�سعد �شعنني

MTV

زحلة

27

عفيف دياب

االخبار

�شتورا

28

جان بخا�ش

زحلة الفتاة

زحلة  /حي الرا�سية

29

روي جري�ش

جريدة الروابي

ك�سارة /بناية ابو هيال

30

ابراهيم ال�شوبا�صي

اللواء

�سعدنايل

31

ندى ماروين

جريدة مرحبا

زحلة  /الرببارة

32

طوين مطر

الديار

القاع

33

�سوزان عبد اخلالق

البلد

بر اليا�س

34

ا�سماعيل ع�سكر

البلد

بر اليا�س

35

دوري�س موري�س �سعد

البلد

�سن الفيل  /املنت

36

با�سكال عازار

النهار

حياطا  /ك�سروان

37

الي�سار كرم

االخبار

املنت  /برج حمود

38

داين حداد

جملة املنت

اجلديدة � /ش.احلكمة

39

نان�سي �سماحة

زحلة الفتاة

زحلة  /الرا�سية

40

عبد ال�سالم الرتكماين

البلد

طرابل�س  /ابو �سمرا

41

انطوان الزرزور

جملة الروابي

ك�سارة

42

دانيال خياط

النهار

زحلة  /الرببارة

43

طوين عطاهلل

النهار

مار اليا�س ( زحلة )

44

مو�سى مو�سى

اخلرب اون الين

عكار  /برقايل

45

الرا �سعد

جملة ال�صحة واالن�سان

بيت �شباب

46

زياد علو�ش

جملة االديب

طرابل�س

47

غ�سان �سعود

االخبار

عكار

48

جهاد نافع

ال�سفري

حلبا /عكار

49

ابراهيم �صاغية

االنوار

بينو  /عكار

50

نقوال طعمة

جزيرة نت

عكار

51

زكية �سلمان الديراين

جريدة البلد

الدكوانة � /سنرت فري واي

52

ماي�سة عواد

ال�سفري

بريوت

53

داين �صرييف

MBC

بريوت  /احلمرا

54

رانيا مثال

جملة رانيا

�سن الفيل � /سنرت GGF

55

�صفاء قرة حممد

امل�ستقبل

بريوت  /املزرعة

56

ربيع �شنتطف

تلفزيون امل�ستقبل

بريوت  /القنطاري

57

فاطمة طفيلي

وكالة اخبار ال�شرق اجلديد

بريوت  /زقاق البالط

58

علي �سعد

موقع الن�شرة

احلدث� /شارع اجلامو �س

59

زهراء عودة

قناة العامل

حارة حريك

60

وفيق الهواري

�ش�ؤون جنوبية

�صيدا  /عربا اجلديدة

امل�ؤ�س�سات الإعالمية واملنظمات الإجتماعية فـي لبنان� :أي عالقة؟

الرقم

الإ�سم

امل�ؤ�س�سة الإعالمية

العنوان

101

امل�ؤ�س�سات الإعالمية واملنظمات الإجتماعية فـي لبنان� :أي عالقة؟

102

الرقم

الإ�سم

امل�ؤ�س�سة الإعالمية

العنوان

61

غ�سان ريفي

ال�سفري

طرابل�س  /بناية بنك عودة

62

م�صباح العلي

حمزة و�صل

طرابل�س  /جميزات

63

جنى احل�سن

امل�ستقبل

طرابل�س� /ش.نقابة االطباء

64

عمر ابراهيم

�صوت ال�شعب

الكورة� /ضهر العني

65

خ�ضر طالب

ال�سفري

طرابل�س

66

عمر خالد ال�سيد

LBC

طرابل�س � /ش.عزمي

67

كالرا معو�ض

الوكالة الوطنية لالعالم

زغرتا /كاتدرئية مار يوحنا

68

كامل جابر

االخبار

النبطية

69

�سامر وهبي

االنوار

الدوير  /النبطية

70

داين االمني

االخبار

�شقرا /بنت جبيل

71

على ال�صغري

ال�سفري

بنت جبيل

72

هند ن�صرات خري�ش

النهار

عني ابل

73

فريونيك �أبو غزالة

البلد

حر�ض ثابت

74

بهية العينني

البناء

�صور

75

حيدر حممد حويال

االنوار

�صور

76

فادي الربدان

اذاعة ال�شرق

�صور  /امل�ساكن ال�شعبية

77

ح�سني حممود ال�سري�س

اجلنوب لالعالم
والتحقيقات ال�صحفية

�صور /الب�ص

78

ح�سني �سعد

ال�سفري

�صور

79

حممد دروي�ش

ال�شرق

�صور

80

هيثم �سليم زعيرت

اللواء

�صيدا � /ساحة النجمة

81

ماهرة مروة

�ش�ؤون جنوبية

بريوت

82

حممد حممود ده�شة

اجلزيرة

�صيدا � /ساحة النجمة

83

ر�أفت نعيم

تلفزيون امل�ستقبل

عربا � /صيدا

84

رونيت �ضاهر

النهار

القليعة  /مرجعيون

85

حممود زيات

الديار

�صيدا

86

ا�سعد ر�شيدي

خيام دوت كوم

اخليام

87

خ�ضر زهرة

�صيد اون الين

�صيدا  /بناية العاليلي

88

ايوب خداج

دار ال�صياد

عيناب  /عاليه

89

رامز القا�ضي

تلفزيون اجلديد

احلمرا � /ش.املقد�سي

90

رنا جنار

احلياة

و�سط بريوت

91

فادي احللبي

تلفزيون امل�ستقبل

اال�شرفية  /ال�سيويف

92

كارل كو�سا

ELAPH

الفنار  /املنت

93

نان�سي فاخوري

MTV

بريوت

94

رندىل جبور

اذاعة �صوت املدى

�سن الفيل  /ال�شالوحي

95

مي قوزي �شرقاوي

اذاعة القران الكرمي

بريوت /تلة اخلياط

96

ليلي جرج�س

البلد

الدكوانة

97

�آمال خليل

االخبار

البي�سارية

98

هال زهر الدين

�صوت ال�شعب

كفرقطر/ال�شوف

99

يا�سمني قطي�ش
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الئحة الجمعيات المستهدفة
الرقم

الإ�سم

اجلهة امل�س�ؤولة

العنوان

1

جمعية بريوت للتنمية
االجتماعية  /من�سقية
املر�أة

عفيفة ال�سيد

بريوت /قرب ق�صر
االوني�سكو

2

جمعية ا�صالح ذات البني

مها فتحة املب�شر

بريوت  /طريق اجلديدة

3

رابطة ابناء بريوت

حممد الفيل

بريوت  /املقا�صد

4

اخلط االخ�ضر

وديع رنو

بريوت� /سبريز

5

جمعية امل�ستهلك

د.زهري برو

بريوت /احلمرا

6

جمعية ال�صليب الأحمر
اجلمعية التعاونية ل�شباب
امل�سرح وال�سينما
جمعية م�سار
جمعية �ش�ؤون املر�أة
اللبنانية
جمعية العطاء للعمل
اال�سالمي اخلريي
ابداع

�سامي الدحداح

قرب �شمون

روجيه ع�ساف

الطيونة

كمال �شيا

�شارع ارتوا

�شهناز مالح

مار خمايل

�صباح ر�ضا

حارة حريك

على عبا�س

الغبريي

مي�سون ر�ضا

نزلة املهنية العاملية

على زلزلة

طريق املطار � /سنرت الي�سار
الغبريي  /ال�ساحة

7
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9
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10
11
12

الرابطة اللبنانية الثقافية
املركز اال�سالمي للتوجيه
والتعليم العايل
جمعية املربات اخلريية

د.حممد باقر ف�ضل اهلل

15

جمعية هيا بنا

لقمان �سليم

عني الرمانة

16

جمعية خ ّيال

كرمي دكروب

بريوت ..

17

وقف ل�ش�ؤون املجتمع
جمعية التح�سني الذاتي
واالجتماعي
ال�شبكة امل�سكونية ملنا�صرة
اال�شخا�ص املعوقني
رابطة النه�ضة الن�سائية

م�صطفى قدوحة

بريوت  /كورني�ش املزرعة

رندة عبد احلليم

بريوت  /كليمن�صو

فادي احللبي

اجلميزة

الهام الزيات

حارة حريك

13
14

18
19
20

21

جمعية قرى االطفال

22

جمعية املكفوفني امل�سيحية

مي�شال حريق

23

دار االمل

هدى قرى

�سن الفيل  /حر�ش ثابت

24

احلركة االجتماعية

فريوز �سالمة

25

الينبوع

نيكول نعمة

26

جتمع ام النور

منى اليازجي

بدارو
حارة �صخر  /طريق
حاري�صا
زوق مكايل

27

جمعية الت�ضامن املهني

ايلي ال�صياد

28

جمعية دار الطفل اللبناين

امل فرحات با�سيل

29

اجناز لبنان
ال�صليب االحمر اللبناين /
فرع فالوغا
جمعية خطى ال�شباب

دميا خوري

�سامي ال�صلح
�سن الفيل � /شارع يو�سف
كرم
احلازمية

�سمري �شقري

فالوغا

�سنا �شهيب

عاليه

32

دار الرعاية املاروين
املدر�سة اللبنانية لل�ضرير
واال�صم
م�ؤ�س�سة االمل للمعوقني

مالك مارون

فرن ال�شباك

وداد حلود

بعبدا

ن�سيب ال�صلح

برمانا

35

جمعية �سيدات املنت

منى غزال

را�س املنت

36

رابطة �آل الدنف اخلريية
جمعية ب�سمة اليتيم
املجل�س املحلي لرعاية
�ش�ؤون املعوقني

فوزي الدنف
ح�سن عمار

بعل�شميه
برج الرباجنة

قا�سم من�صور

برج الرباجنة

39

جمعية �شبيبة عني عنوب

عزت حمدان

عني عنوب/ال�شوف

40

جمعية �سيدات
�آل حمزة اخلريية

�سلمى يو�سف حمزة

عبيه/عاليه

30
31

33
34

37
38

ناجي جربان

ج�سر البا�شا
الدكوانة
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الرقم

الإ�سم

اجلهة امل�س�ؤولة

العنوان

41

الهيئة الوطنية للخدمات
ال�صحية واالجتماعية

د.رجا م�صلح

تعلبايا  /جالال

42

جمعية �شبيبة كاريتا�س

ايلي الق�ضماين

زحلة

43

اركن�سيال

عبري عبود

تعنايل

44

مدر�سة النربا�س

ناديا الربازي

را�شيا  /مدوخا

45

جمعية حرمون

مي�شال مالك

زحلة  /املعلقة

46

جمعية الكرمة

د.وديع ن�صور

ثعلبايا  /حي الزعرورة

47

كاريتا�س

دونا �شمعون

زحلة  /حو�ش االمراء

48

جمعية الر�ؤية

د.نا�صر ابو لطيف

را�شيا

49

دار احلنان

اح�سان حمد

ال�صويري

50

منظمة الر�ؤية العاملية

خليل �سليمان

زحلة  /اوتو�سرتاد بعلبك

51

منتدى املعوقني

طوين قريطم

زحلة

52

دار ال�صداقة

االب جورج اسكندر

الفرزل

53

احتاد املقعدين اللبنانيني

رسمية الهندي

بر اليا�س

54

دار البهيج

هيثم جانبيه

الهرمل

55

بيت احلنان

طانيو�س كريوز

ب�شوات

56

ال�صليب االحمر اللبناين

منى حمفوظ

الهرمل

57

مركز البطريرك �صفري
لل�صم ( كاريتا�س)

�سلوى خ�ضر �شاه

زحلة  /حو�ش االمراء

58

�شعاع االمل

امل �شبلي

زحلة  /حو�ش االمرا ء

59

ايام الرجاء

فاديا ابو ديب

زحلة

60

ندوة البقاع الثقافية

د.على �سامل

ك�سارة

الرقم

الإ�سم

اجلهة امل�س�ؤولة

العنوان

61

ا�صدقاء عند احلاجة
جمعية امل�ساعدات
االجتماعية الن�سائية
جمعية اغاثة الطفل اليتيم
جمعية حامالت الطيب
االرثودك�سية اخلريية
جمعية االمناء االجتماعي
اخلريية

�سهى خويل

طرابل�س  /البولفار

جنوى زمريل

طرابل�س � /شارع املطران

ندى بركة �شعراين

طرابل�س  /ابو �سمرا

ادما نحا�س

دده /الكورة

اني�س نابل�سي

طرابل�س  /باب الرمل

66

رعاية االطفال

نارميان ذوق

67

االحتاد الن�سائي التقدمي

نزهة �سلوم

68

جمعية العمل الن�سوي
الهيئة اللبنانية ملناه�ضة
العنف �ضد املر�أة
جمعية اخلدمات اخلريية
اجلمعية اللبنانية ال�سعاد
الطفولة
جمعية العران�سة لرعاية
االيتام
جتمع النه�ضة الن�سائي

�صباح طالب مولود

طرابل�س  /التبانة

لورا �صفري

طرابل�س

هيام عبد الرحيم بكدا�ش

طرابل�س /امليناء

د.نزيهة اليو�سف

حلبا  /عكار

الشيخ عبد اهلل محمد

وداي خالد  /عكار

منى فارس

عكار

74

اجلمعية التعاونية احلرفية
اجلمعية االجتماعية
اخلريية

احمد احلاج

عيدمون  /عكار

د.م�صطفى عبد العزيز

م�شم�ش /عكار

بالل احلويل

م�شم�ش  /عكار

اليا�س عبود

حلبا  /عكار

نا�صر بيطار

حلبا  /عكار

د.نهاد من�صور
حممد دند�شي

حلبا  /عكار
م�شتى حمود  /عكار

62
63
64
65

69
70

72
73

75
76
77
78
79
70

جمعية م�شم�ش الثقافية
االمنائية
ك�شافة لبنان امل�ستقبل
م�ؤ�س�سة ع�صام فار�س
االجتماعية  /مكتب حلبا
جمعية النجدة ال�شعبية
جمعية التنمية الريفية
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طرابل�س  /م�ستديرة امللعب
البلدي
طرابل�س /التبانة
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اجلهة امل�س�ؤولة
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ف�ضل اهلل ح�سونة

�صيدا  /ريا�ض ال�صلح

علي عزالدين عزالدين

�صور � /شارع قرطاج

حيدر قديح

النبطية

84

املجل�س الثقافـي للبنان
اجلنوبي

حيدرقديح

بريوت

85

�شبكة جمموعات �شبابية

ليلى �سرحان

النبطية

86

جمعية تقدم املر�أة

�سلوى ح�سني على احمد

النبطية  /كفر جوز

87

مركز يو�سف جابر الثقافـي
جمعية متكني للعي�ش
ب�أ�ستقاللية
الرابطة الثقافية
االجتماعية البناء بنت
جبيل
احلركة الثقافية يف لبنان

جهاد جابر

النبطية  /زبدين
النبطية � -شارع مدار�س
املقا�صد

91

النادي الثقايف االجتماعي
مركز املطالعة والتن�شيط
الثقافـي
جمعية املوا�ساة

94

حلقة التنمية واحلوار
جمعية عمل تنموي بال
حدود ( نبع)

الرقم
81
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95

الإ�سم

جمعية التنمية لالن�سان
والبيئة
جمعية امناء القدرات فـي
الريف
جمعية نادي ال�شقيف

امل�ؤ�س�سة الوطنية
96
االجتماعية
منتدى الفكر واالدب
97
منتدى �صور الثقايف
98
 99جمعية �صور تراث وامناء
 100جمعية الي�سار ال�شبابية

غ�سان رمال
د.حممد جمعة

بنت جبيل

ح�سان جوين

بنت جبيل

ح�سان رحيل

عيناتا

ريما شرارة

بنت جبيل

عرب كلش

�صيدا  /القياعة

اميل ا�سكندر

جمدليون � /صيدا

قا�سم �سعد

�صيدا

مل يذكر

�صور

مل يذكر
د.عبد النا�صر فران
منري بدوي
ربيع ح�سن جهمي

�صور
�صور
�صور  /حي الرمل
�صور
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