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دور الحمالت اإلعالمية في التأثير على تدفق المساعدات اإلنسانية لالجئين السورين
الدكتور :زكرياء بن صغير -جامعة بسكرة الجزائر -مخبر الدراسات النفسية واالجتماعية
المقدمة:
تسعى الدوؿ اليت حتتضن آالؼ االجئيُت السوريُت جاىدتا لتحقيق متطلباهتم األساسية يف االطار
ا النساين رغم ما تعيشو ىذه الدوؿ من أزمات اقتصادية إال أهنا صممت العديد من محالت التوعية
استهدفت فيها ادلنظمات االنسانية الدولية و االقليمية سعيا منها إذل تقدمي يد ادلساعدة لتوفَت متطلبات
احلياة األساسية ،ويف ظل االنشطة االتصالية الىت دتارس يف عادل اليوـ أضحى اإلعالـ قوة معرفية فاعلة
تساىم يف حتريك العادل عرب الرسائل االعالمية الكثيفة وسرعة الوصوؿ للجماىَت ادلختلفة فالسبيل الوحيد
إذاً لتدفق ادلساعدات االنسانية ىو احلمالت االعالمية الفاعلة وادلؤثرة من خالؿ عرض احلاالت االنسانية
ادلزرية اليت يعيشها الالجئُت واحلقائق ادلوضوعية اليت حتيط بظروفهم ادلعيشية يف ادلخيمات يف أحسن
األحواؿ.
لذلك يهدؼ ىذا البحث إذل التعرؼ على الدور الذى ديكن أف تقوـ بة احلمالت االعالميػة يف
تدفق ادلساعدات اإلنسانية لالجئُت السورين عن طريق التعريف بقضية الالجئُت السوريُت وبنوع
ادلساعدات االنسانية كما يهدؼ إذل التعرؼ على أىم أساليب االتصاؿ يف احلمالت االعالمية التػى مت
استخدامها وأفضل الوسائل وقد حاولنا االجابة على سؤاؿ مفاده ىل اجلهود االعالمية الىت قامت هبا
العديد من احلكومات خاصة دوؿ اجلوار بأجهزهتا ادلختلفػة دلساعدة الالجئُت ارتقت دلستوى احلملة
االعالمية العلمية؟ وما ىو الدور االتصاذل الذى قامت بو ادلنظمات االنسانية من أجل تدفق ادلساعدات
االنسانية على الالجئُت السوريُت؟
ولإلجابة على ىذا السؤاؿ احملوري نقوـ بدراسة وحتليل اجلهود اإلعالمية الىت قامت هبا دوؿ اجلوار
يف من أجل تدفق ادلساعدات االنسانية والتعرؼ على االثار اإلعالمية على الالجئُت السوريُت مع دراسة
وحتليل دور ادلؤسسات اإلعالمية فيما يتعلق بتدفق ادلساعدات.
 .1مشكلة الدراسة:
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تتحدث مشكلة الدراسة من خالؿ االجابة على سؤاؿ مفاده ىل اجلهود االعالمية الىت قامت هبا
العديد من احلكومات خاصة دوؿ اجلوار بأجهزهتا ادلختلفػة دلساعدة الالجئُت ارتقت دلستوى احلملة
االعالمية العلمية؟ وما ىو الدور االتصاذل الذى قامت بو ادلنظمات االنسانية من أجل تدفق ادلساعدات
االنسانية على الالجئُت السوريُت؟ وكيف ديكن احلديث عن دور احلمالت االعالمية اليت تأثر على تدفق
ادلساعدات االنسانية لالجئُت السورين؟
 .2أهداف الدراسة:
لذلك يهدؼ ىذا البحث إذل:


التعرؼ على الدور الذى ديكن أف تقوـ بو احلمالت االعالميػة يف تدفق ادلساعدات اإلنسانية

لالجئُت السورين عن طريق التعريف بقضية الالجئُت السوريُت وبنوع ادلساعدات االنسانية.
التعرؼ على أىم أساليب االتصاؿ يف احلمالت االعالمية التػى يتم استخدامها وأفضل الوسائل



اليت توصل إذل اذلدؼ ادلنشود.
زلاولة الكشف عن أىم األساليب اليت ديكن استخدامها يف مثل ىذه احلمالت االعالمية جللب



ادلساعدات االنسانية والتأثَت يف رؤس األمواؿ.
 .3أهمية الدراسة:
تسعى الدوؿ اليت حتتضن آالؼ االجئيُت السوريُت جاىدتا لتحقيق متطلباهتم األساسية يف االطار
االنساين رغم ما تعيشو ىذه الدوؿ من أزمات اقتصادية إال أهنا صممت العديد من محالت التوعية
استهدفت فيها ادلنظمات االنسانية الدولية واالقليمية سعيا منها إذل تقدمي يد ادلساعدة لتوفَت متطلبات
احلياة األساسية ،ويف ظل االنشطة االتصالية الىت دتارس يف عادل اليوـ أضحى اإلعالـ قوة معرفية فاعلة
تساىم يف حتريك العادل عرب الرسائل االعالمية الكثيفة وسرعة الوصوؿ للجماىَت ادلختلفة فالسبيل الوحيد
إذاً لتدفق ادلساعدات االنسانية ىو احلمالت االعالمية الفاعلة وادلؤثرة من خالؿ عرض احلاالت االنسانية
ادلزرية اليت يعيشها الالجئُت واحلقائق ادلوضوعية اليت حتيط بظروفهم ادلعيشية يف ادلخيمات يف أحسن
األحواؿ.
المساعدات االنسانية
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تعد ادلساعدات االنسانية أحد مقاصد األمم ادلتحدة اليت نص عليها ميثاقها ىو "حتقيق التعاوف
الد ورل على حل ادلسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية" ،وكاف أوؿ
عمل لألمم ادلتحدة يف ىذا ادلقصد يف أوروبا اليت دمرهتا احلرب العادلية الثانية وساعدت ادلنظمة يف تعمَتىا
بعد ذلك .ويعتمد اجملتمع الدورل اآلف على ادلنظمة يف تنسيق عمليات اإلغاثة اإلنسانية نظرا لطبيعة
الكوارث الطبيعية وتلك اليت من صنع اإلنساف شلا يتطلب جهدا خارج قدرة السلطات الوطنية وخارج
اجلغرافيا الوطنية كذلك ،وظهرتتأسيسا على ذلك مفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت عقب احلرب
العادلية الثانية لتقدمي ادلساعدة لألوروبيُت الذين شردىم الصراع .وتصدرت ادلنظمة اجلهود ادلبذولة يف محاية
الالجئُت وتنسيق العمل الدورل حلل مشكلة الالجئُت على الصعيد العادلي(.)1
رلرد أشياء بسيطة مثل فنجاف من القهوة أو صور ألزىار وحيوانات ومناظر طبيعية ،أو بضع
نادرا ما يرد ذكرىا يف التقارير أو
قطرات من العطر .إهنا ح ًقا أشياء غاية يف البساطة والتفاىة لدرجة أنو ً

الروايات أو ادلقاالت اإلعالمية اليت تتناوؿ األعماؿ اإلنسانية ادليدانية .ومع ذلك ،قد دتثل تلك األمور

عنصرا جوىريًا ،بل ورمبا أكثرىا أمهية ،من بُت األعماؿ االنسانية يف ادليداف وسط النزاعات
البسيطة أحيانًا ً
ادلسلحة والعنف احملتدـ.

إف ادلساعدة اإلنسانية عمل نبيل يهدؼ إذل تقدمي ادلساعدة ادلادية والنفسية للمتضررين وىذا
العمل يتحقق عن طريق تيسَت الوصوؿ إذل احلاجيات الضرورية اليت تليب رغبات ادلتضرر إال أف رلموعة من
العراقيل حتوؿ دوف بلوغ ىدفها اإلنساين وىذا ما سنحاوؿ أف نبينو وفق العناصر التالية(:)2
أشكال المساعدات االنسانية
 .1المساعدات الغذائية
يعمل برنامج األغذية العادلي والعديد من ادلنظمات االنسانية األخرى على تأمُت ادلساعدات
الغذائية لالجئُت السوريُت وذلك بفظل ادلبالغ ادلالية اليت يتم مجعها .من الدوؿ ادلاضلة ،حيث وعدت الدوؿ
 1رجع ادلوقع:
 2خالد منصور  ،ادلساعدات اإلنسانية  ،والكوارث الطبيعية  ،رللة السياسة الدولية  ،عدد 2006/163

http://www.un.org/ar/sections/what-we-do/deliver-humanitarian-aid/index.html
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ادلاضلة خالؿ مؤدتر لندف حوؿ سوريا يف مطلع شهر فرباير/شباط مببلغ  675مليوف دوالر ،كما أوضح
الربنامج أنو كاف لديو نقص يف األمواؿ الشيء الذي أرغمو يف بعض األحياف على تعليق أو خفض
مساعدتو لالجئُت السوريُت بشكل كبَت.
وقالت ادلديرة التنفيذية لربنامج األغذية العادلي أرثارين كوزاف "ذلك يعٍت أننا قادروف على تلبية
االحتياجات الفورية األساسية من ادلساعدات الغذائية حلواذل  1,8مليوف الجىء يف ادلنطقة ،مشَتة إذل أف
 4,5ملي وف سوري داخل البالد ديكنهم احلصوؿ على مساعدة الربنامج يوميا انطالقا من شهر
أبريل/نيساف وإذل حدود شهر أكتوبر/تشرين األوؿ .وأضافت أرثارين كوزاف أف تلبية نداء ادلساعدات غَت
ادلسبوؽ سيساىم يف إنقاذ أرواح األشخاص األكثر عرضة للمصاعب يف سوريا وادلنطقة ،مشَتة إذل أف
األمواؿ ستغطي أيضا زيادة وجبات ادلدارس وأنشطة تساىم يف منح األمل مبستقبل أفضل دلاليُت
()3
األشخاص ادلتضررين من األزمة.
 .2المساعدات النقدية
لعبة ادلفوضية السامية لألمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت دورا كبَتا يف برنامج ادلساعدات النقدية
باستخداـ بطاقات أجهزة الصرؼ اآلرل دلا رلموعو  30,000الجئ سوري ،يف لبناف ويهدؼ الربنامج
إذل مساعدة الالجئُت األكثر ضعفاً وادلسجلُت لدى ادلفوضية ،حيث تساعدىم ادلخصصات ادلالية يف دفع
تكاليف ادلعيشة اليومية وتتضمن :الغذاء ،واإلجيار ،وادلواصالت ،والوقود ،وادلالبس ،وبذلك يزداد شعورىم
باالكتفاء الذايت(.)4
ويف إطار الربنامج التجرييب ،حصلت كل أسرة على  150دوالراً أمريكياً على األقل ،إضافة إذل
 25دوالراً لكل فرد من أفراد األسرة ،و ُعدؿ ادلبلغ الشهري للمساعدة وذلك برفع قيمتو على أساس

البيانات اجملمعة خالؿ العملية التجريبية .ويف إطار االتفاؽ مع أحد البنوؾ احمللية بلبناف ،يستطيع الالجئوف
سحب األمواؿ باستخداـ بطاقات أجهزة الصرؼ اآلرل.وال يقع على الالجئُت التزاـ جتاه رد ىذه األمواؿ،
اليت سوؼ تسهم أيضاً يف النهوض باالقتصاد احمللي ،ومن مث اجملتمع ادلضيف ،فضالً عن أهنا ستمكن
الالجئُت من االندماج بسهولة يف اجملتمع(.)5
 3مت إسًتجاعها من ادلوقع بتاريخ http://www.unhcr-arabic.org/519da9a16.html :2016/04/09
 4مت إسًتجاعها من ادلوقع بتاريخ http://www.unhcr-arabic.org/519da9a16.html :2016/04/09
 5مت إسًتجاعها من ادلوقع بتاريخ http://www.unhcr-arabic.org/519da9a16.html :2016/04/09
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وقد رحب الالجئوف ادلشاركوف يف الربنامج التجرييب هبذا النظاـ .قالت سالـ ،وىي أـ لطفلُت:
"لكم يسعدنا أف تعاملنا ادلفوضية هبذه الطريقة إذ أف ذلك دينحنا مزيداً من احلرية واالستقالؿ" .وتساءلت:

"أتعرفوف كم يعٍت ىذا بالنسبة لشخص فقد كل شيء؟ إنو يعٍت الكرامة .ىذا ىو الشعور اليت دتنحنا إياه
()6
ادلفوضية"
 .3مساعدات غير غذائية
تستجيب ىيئة اإلغاثة اإلنسانية الدولية يف أوقات احلروب والكوارث بشكل فوري فتدخل ادلناطق ادلنكوبة
وتوزع "عدة الطوارئ" اليت تبدأ من مستلزمات اإليواء مثل الفرش ،ع ّدة ادلطبخ ،الثياب ،خزانات ادلياه...
ّ
ليتفرع عنها السلل الشتوية والصيفية والصحية .وتركز اذليئة بشكل اساسي على سلة النظافة الشخصية
ّ
نظراً للمشاكل الصحية اليت ديكن اف حيدثها إمهاؿ ىذا االمر ،خصوصاً يف ادلناطق ادلنكوبة وحاالت
يسهل انتشار األوبئة واألمراض السارية وادلعدية مثل اجلرب والقمل ،حبيث تتم دراسة ىذه
اإلكتظاظ ما ّ
السلة قبل توزيعها واخضاعها لعملية تقييم مسبق لتتناسب مع حاجات ادلستهدفُت ،هبدؼ تأمُت ظروؼ
عيش سليمة(.)7
مثاال على ذلك قدوـ العواصف إذل لبناف يف شتاء  2016-2015وازدياد سوء أحواؿ العائالت السورية
النازحة يف مناطق ا لشماؿ اللبناين ،كاف ال بد من تقدمي يد العوف ذلذه العائالت بتوزيع مادة الوقود
للعائالت السورية ادلقيمة يف ادلناطق ادلرتفعة من عكار ،لذلك فقد قاـ فريق اذليئة بتوزيع  183,000ليًت
من الوقود على مستحقيها من العائالت السورية النازحة(.)8

حملة دفء الشتاء

 6مت إسًتجاعها من ادلوقع بتاريخ http://www.unhcr-arabic.org/519da9a16.html :2016/04/09
 7مت إسًتجاعها من ادلوقع :يوـ http://www.ihrelief.org/nfi/ : 2016/04/02
8مت إسًتجاعها من ادلوقع :يوـ http://www.ihrelief.org/nfi/ : 2016/04/02
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كانت مشاركة الهيئة فيها في(: )9
سليمات الرمحة يف أطمة – احلدود السورية الًتكية
لبناف – البقاع الشمارل ( بلدة عرساؿ احلدودية ) – الشماؿ ( جبل أكروـ )
التاريخ :من  2015/1/1حىت 2015/2/28

عدد المستفيدين
2400عائلة من نازحي سليمات الرمحة (توزيع وقود)
4370عائلة من الالجئُت يف زلافظيت البقاع والشماؿ من لبناف(توزيع وقود)
520عائلة (ألبسة)
1260عائلة (بطانيات)
670عائلة (شوادر)
هتدؼ احلملة إذل مساعدة الالجئ على حتمل الربد القارس والعواصف اليت ضربت ادلنطقة ،وكانت مشاركة
ىيئة اإلعاثة اإلنسانية الدولية قوية ويف مناطق سلتلفة دتثلت يف:
األلبسة الشتوية :توزيع قرابة  3788قطعة مالبس شتوية تتضمن (جاكيت -قفازات شتوية -أحذية
شتوية -قبعات شتوية – عباءة نسوية شتوية -سنزة شتوية -بيجاما ) يف عرساؿ والبقاع األوسط
البطانيات 2520 :بطانية يف عرساؿ والبقاع األوسط
الشوادر 670 :شادر يف عرساؿ والبقاع الشمارل
الوقود :مت توزيع قرابة  768،174ليًت يف البقاع األوسط وأكروـ وعرساؿ كما مت توزيع الكاز على 2400

عائلة يف سليمات الرمحة يف أطمة

9مت إسًتجاعها من ادلوقع :يوـ http://www.ihrelief.org/nfi/ : 2016/04/02
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أهمية الحمالت اإلعالمية في المساعدات االنسانية
تعد احلمالت اإلعالمية وسيلة مهمة للوصوؿ إذل أكرب شرحية مهمة من ادلنظمات الدولية العاملة
ُ
يف اجملاؿ االنساين وكذا الدوؿ ادلاضلة وذلك بًتكيز عارل ،ألهنا تراعي مناطق تواجدىا ،واستخداـ األسلوب
األمثل الذي يسهم يف التأثَت عليها ،وحتقيق األثر ادلطلوب إحداثو ،من أجل مساعدة االجئيُت السورين ما
جيعل تصميم احلمالت اإلعالمية من أىم اخلطوات اليت من شأهنا حتقيق النجاح ذلا(.)10
لدى للحمالت اإلعالمية أمهية كبَتة من ناحية تطويع اجلهات ادلاضلة الدولية يف االجتاه ادلرغوب
فيو دوف تكرار النداءات اإلنسانية اليت تشتكي باستمرار من نقص التمويل ،دوف احلصوؿ على مساعدات
إضافية واستجابة مستدامة ألزمة الالجئُت ،ذلك أهنا إذا مت تصميمها وتنفيذىا من قبل اجلهات ادلتخصصة
()11

وادلؤىلة فإهنا تؤدي إذل توعية

اجلهات ادلاضلة الدولية بضرورة تقدمي مزيد من ادلساعدات لالجئيُت

السورين.
وىذا ما أدى بادلنظمات اإلنسانية الدولية إذل تقييد ادلساعدات ادلق ّدمة إذل السوريُت خالؿ سنة
 2014بسبب نقص التمويل .والواقع أنو يف يونيو  ،2015كاف اجملتمع الدورل قد موؿ  23يف ادلئة فقط
من ادليزانية ادلطلوبة لػ"اخلطة اإلقليمية لالجئُت والقدرة على التحمل" لسنيت

.5102 - 5102

()12

لذلك تعد احلمالت اإلعالمية ضرورة ملحة يف مثل ىذه األزمات الدولية للرفع من مستوى الوعي
العاـ للمنظمات ادلاضلة وتعزيز مشاركتها يف عملية مساعدة لالجئُت السورين وىذا ما حيتاج إذل جهود
جبارة من برامج التوعية ووسائل إعالـ وغَتىا شلا يساعد يف رفع الوعي لدى ىذه ادلنظمات للمزيد من

 10كردياف فريد ،ادلسؤولية االجتماعية ،والتسويق االجتماعي ،دار النهضة العربية القاىرة ،2006 ،ص 20
 11زلمد إبراىيم عبيدات ،التسويق االجتماعي األخضر والبيئ ،الطبعة األوذل ،دار وائل للنشر ،عماف األردف ،2004 ،ص 16
UNHCR and UNDP, 3RP Regional Progress Report.

Route Educational and Social Science Journal 614
Volume 4(1), February 2017

12

اجلهد بتقنيات جديدة باألسلوب األمثل والعلمي( ،)13ىذا ما دعانا إذل االعتماد على احلمالت اإلعالمية
لسد العجز الذي تعاين منو العديد من دوؿ اجلوار السوري يف تلبية احلاجيات األساسية لالجئُت السوريُت
وإذا كانت احلياة االجتماعية واقعية يف طروحاهتا وبرارلها ووسائلها ومجاىَتىا ادلستهدفو فإهنا
ستكوف قادرة على تعديل االمناط السلوكية للمؤسسات واألفراد باالجتاه االجيايب ادلطلوب ويف فًتات زمنيو
زلددة وتكاليف معقولة يضاؼ اذل ذلك اف ادلسح االجتماعي والثقايف يساعد يف حتديد ما ىو مرغوب
اصلازه من قبل ىذه احلمالت االجتماعية باعتباره أي ادلسح الوسيلة العمليو لتوفَت معلومات كافيو ودقيقو
عن اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والدديغرافية عن الشرائح ادلستهدفو ومبا ديكن القائمُت على ىذه
احلمالت من حتديد اجلوانب االكثر امهيو واليت جيب اف يتم الًتكيز عليها لتعديلها وإحداث التغيَت
ادلطلوب يف االجتاىات ادلرغوبة وبأقل التكاليف(.)14
وديكن توض يح أمهية احلمالت اإلعالمية يف بياف ما ديكن أف حتققو لالجئُت السوريُت وللدوؿ اليت
تستضيفهم يف التالية:
.1

توضح البحوث ادلصاحبة للحمالت اإلعالمية أثناء عملية حتليل ادلوقف االجتاىات احلقيقية

للمنظمات والدوؿ ادلاضلة وكذلك رغباهتم مبا يساعد القائم باالتصاؿ يف احلملة اإلعالمية على إعداد
الرسالة واختيار الوسائل ادلناسبة.
.2

التقدـ التكنولوجي يف اجملاالت اليت تؤثر على حياة األفراد أو األسر يفرض ختطيط وتوجيو محالت

إعالمية( )15لتوعية ادلنظمات و الدوؿ ادلانية بواجباهتا إجتاه لالجئُت السوريُت.
.3

تعمل احلمالت اإلعالمية على معاجلة مشكلة ادلساعدات االنسانية اليت يعيشها لالجئُت

السوريُت يف سليمات وزلاولة إجياد احللوؿ ذلا بالطرؽ العلمية وفق تصميم زلكم دلراحل احلملة اإلعالمية
 13صاحل زلمد ادلالك ،محالت التوعية العامة واخلطوات األساسية الالزمة لنجاحها ،صحيفة اجلزيرة اإللكًتونية ادلملكة العربية السعودية،
الطبعة األوذل ،العدد  ،2000 ،10145مت إسًتجاعو بتاريخ www.al- :2015/12/26
jazirah.com/2000/20000708/fu1.htm

 14زلمد إبراىيم عبيدات ،التسويق االجتماعي األخضر والبيئ ،الطبعة األوذل ،دار وائل للنشر ،عماف األردف ،2004 ،ص 16
15

فاتٍ عبذ انفتاح يحًذ انعبهري ،دور االتصال انشخصً فً انحًالث االعاليٍت نًُظًت انٍىَسف ،ياجستٍر غٍر يُشىرة ،كهٍت االعالو
جايعت انشرق األوسط األردٌ ،3122 ،ص 58
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مبا يتوافق ومعطيات موضوع احلملة وما يتوفر من معطيات وبيانات تساىم يف حتليل ادلوقف وإجياد احللوؿ
ذلذه ادلشكلة.
حتقق احلمالت اإلعالمية للمنظمات والدوؿ ادلاضلة كم معلومايت حوؿ ادلشكلة وقلة تدفق

.4

ادلساعدات االنسانية اليت يعيشها مبا يعود عليهم بالنفع ومبا يكفل ذلم حتقيق التوازف االجتماعي داخل
اجملتمع.
.5

حتسيس الرأي العاـ بقضية لالجئُت السوريُت ،وىذا بغرض زيادة درجة التضامن والتكافل

االجتماعي(.)16
.6

التأثَت يف ادلعرفة واالجتاىات والسلوؾ لدى ادلنظمات والدوؿ ادلاضلة مبا خيدـ الالجئُت السوريُت

من خالؿ الرسائل ادلتتالية والكثافة يف التغطية وعملية التكرار لتحقيق اذلدؼ ادلنشود من احلملة اإلعالمية.
.7

خلق رأي عاـ داعم للقضية السورية على ادلشاركة اإلجيابية حلل مشكل الالجئُت السوريُت ،من

خالؿ البعد عن السلبية والالمباالة وتشجع كل منظمة دولية عاملة يف اجملاؿ االنساين على أف يكوف ذلا
دور يف التغيَت والتطوير(.)17
لذلك تظهر احلاجة للحمالت اإلعالمية بشكل ضروري عند الشروع بتدعيم أمناط السلوكية
للمنظمات االنسانية والدوؿ ادلاضلة ،خاصة إذا اتسمت أىدافها وبرارلها ووسائلها بالواقعة وأصبحت
احلمالت اإلعالمية تسيطر تقريبا على مجيع تفاصيل حياة ادلنظمات االنسانية والدوؿ ادلاضلة يف مجيع دوؿ
العادل ،ولذلك ديكن تسمية ىذا العصر بعصر احلمالت اإلعالـ االقناعية ويظهر ذلك من خالؿ ما يتم
نشره أوبثو من كم ىائل ومتنوع من الرسائل و الوسائل اليت تستهدؼ إقناعهم بأفكار وسلوكيات معينة

()18

تصميم الرسالة االعالمية للتأثير على تدفق المساعدات اإلنسانية لالجئين السورين
تتوقف ىذه اخلطوة على أىداؼ سلطط االتصاؿ وخصائص اجلمهور ،فعلى الرسالة أف زلددة،
قصَتة ،ومعربة وبصيغة مقبولة لدى اجلمهور كما جيب أف تكوف فريدة وجديدة.
16

عٍسى بىكريىش ،إستراتجٍت االتصال فً انحًالث االعاليٍت ،رسانت ياجستٍر غٍر يُشىرة ،كهٍت االعالو ،جايعت انجسائر،3124 ،
ص 75
17
َفس انًرجع ،ص75
18
فاتٍ عبذ انفتاح ،يرجع سابك ،ص 36
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ترتبط الرسالة اإلعالمية للحملة مباشرة باذلدؼ الذي تسعى إذل حتقيقو ،وتنقسم األىداؼ كما
ذكرنا سابقا إذل التغيَت ادلعريف أو السلوؾ أو االجتاه أو ادلعتقد ،ويف ضوء ىذه األىداؼ ديكن حتديد
الرسالة اإلعالمية اليت توجو للجمهور واليت مهما تعددت ،ينبغي أال خترج عن اذلدؼ العاـ للحملة،
وتعتمد احلمالت على جتزئة الرسائل بدال من تقدمي رسالة إعالمية واحدة طواؿ فًتة احلملة(.)19
وتحقق التجزئة في الرسائل مجموعة من األهداف(:)20
ختفيف حدة الرتابة يف حالة وجود رسالة واحدة يتكرر نشرىا أو بثها ،مع تغَت شكل الرسالة اليت
.1
تظهر بو يف وسائل اإلعالـ ( حوار ،حتقيق ،مقابالت ،ندوات ،دراما ،رسوـ متحركة ،وغَتىا......اخل ).
الحتواء ادلوضوع من جوانب سلتلفة كاجلوانب الصحية واالقتصادية والنفسية واالجتماعية.
.2
والرسالة ىي تعٍت وضع الفكر يف أشكاؿ مناسبة للموقف أو ادلشكل وىي احملتوى وادلضموف ادلعد
إعدادا جيدا من حيث ادلنطق واحلجج اليت تقنع اجلمهور ويلعب احملتوى دورا واضحا يف التأثَت على
اجتاىات األفراد ضلوى تقبل أو رفض الرسالة االعالمية.
شروط صياغة الرسالة االعالمية الجيدة لتدفق المساعدات االنسانية:
.1
.2
.3
.4

أف يتوفر هبا عنصر اجلاذبية بالنسبة للمنظمات والدوؿ ادلاضلة.
أف تتناسب مع عادات وتقاليد ادلنظمات والدوؿ ادلاضلة.
البد أف يتميز مضموف الرسالة بالصدؽ والدقة.
االنقرائية :ويقصد هبا نفاذ الرسالة إذل اجلمهور بسرعة وسهولة مع القدرة على تذكر زلتوىا

والقدرة على قراءة زلتواىا بيسر وسهولة.
 .5االنسيابية :أي تداعى األفكار وترتيبها بانسياب طبيعي دوف وجود فجوة يف أجزائها أو عدـ
الًتابط يف األفكار.
 .6الرشاقة :وىي تناوؿ ادلوضوع مباشرة وبشكل زلدد والوصوؿ إذل اذلدؼ بأقصر الطرؽ.
 19انكايم فرج ،تخطٍط استراتٍجٍاث وبرايج االتصال ،يُظًت األيى انًتحذة ،انًكتب االلهًًٍ نهشرق األوسطى افرٌمٍا ،سُت ،2:97
ص34
َ 20فس انًرجع ،ص 36
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 .7الوضوح :استخداـ كلمات ذات معٌت واضح.
تحديد مضمون الرسالة بدقة:
ىناؾ رلموعة من األسئلة اليت جيب اإلجابة عليها يف ىذه اخلطوة وىي(.)21
 .1ما ىو ادلضموف العلمي للرسالة ،ومن يقوـ بإعدادىا؟
 .2ما ىي ادلواد اليت جيب إنتاجها؟
 .3من يقوـ باإلنتاج وطبيعة إدراكو للجمهور؟
 .4ما ىو ادلستوى اللغوي ادلستخدـ يف الرسالة؟
 .5ما ىي اخلصائص الفنية؟
ومن أجل اصلاز رسالة إعالمية وجب مراعاة العناصر التالية.
 .1تصميم الرسالة االعالمية
من أجل تصميم رسالة إعالمية جيب اختيار إطار ذلا ،وىذا يستدعي التفرقة بُت القضية
االجتماعية اليت حتتاج إذل ختويف ،وبعض القضايا األخرى اليت حتتاج إذل أساليب عديدة سنأيت إذل ذكرىا
يف ادلرحلة القادمة.
 .2أسلوب الرسالة
يتساءؿ ادلرسل ىنا ىل ينصح أـ يأمر؟
لقد أثبتت التجارب يف ىذا اجملاؿ أف الرسالة ذات األسلوب ادلرح و اجلميل و االجايب ىي الرسالة ادلقبولة
واألكثر فعالية لذى اجلمهور.
 .3مضمون الرسالة االعالمية
يتمثل ادلضموف يف حتديد أشكاؿ الرموز ادلناسبة للحملة و ادلستخدمة يف الرسالة االعالمية ،وعليو ينبغي
اختيار الكلمات و الرسومات واإلشارات ادلناسبة واليت تالئم مع احلملة.
21

Russel. Thomas j. and Gann; Advertising Media: A managerial Approach. 2 ed (U.¨S.a: Irwin. 1988).
P. 145
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 .4عرض الرسالة االعالمية
مبعٌت كيف يتم تقدمي الرسالة؟ ىل تركز على الشكل أو ادلضموف؟ أو كالمها معا؟ ىل نستعمل الصورة
احلقيقية أو الرسومات أو البيانات و األرقاـ معا؟ بأية صورة تكوف الرسالة يف أحسن أشكاذلا؟
إذ جيب أف تعرب الرسالة عن فكرة واضحة وىذه الفكرة جيب أف تعكس انشغاال ما وتقدمي الرسالة يف حد
ذاتو يتعُت أف يكوف مثَتا لالنتباه ومقنعا باحلجة.
 .5توقيع الرسالة االعالمية
ويعترب ىذا العنصر من العناصر اذلامة يف إصلاز الرسالة االعالمية حيث يًتتب عليو زيادة أو نقص فعاليتها
يف التأثَت على االستجابات ادلستهدفة ،و توقيع الرسالة يعٍت جتاريا العالمة الدالة على اخلدمة ادلباعة فهو
يعكس طبيعة وحقيقة ادلؤسسة ادلنتجة.
 .6المؤثر الصوتي
وىو عبارة عن قطعة موسيقية شليزة خيتارىا ادلرسل لًتافق بث الرسالة من بدايتها إذل هنايتها فادلنبو الصويت
جيلب السمع ويدعم حاسة البصر لًتسيخ الشعار يف الذىن.
 .7الشعار
خيتصر الشعار الرسالة يف مجلة واحدة ،فالشعار ينبغي أف يوضح يف مجلة مضموف احلملة ومن الضروري أف
خيضع لقواعد أساسية تتمثل يف االختصار والتكرار.
وىو نداء صريح وإجيايب حيمل معٌت احلملة وفكرهتا ىدفو جلب االنتباه.
وكلما كاف الشعار سلتصرا كاف واضحا ومفهوما وسهل االستيعاب و التذكر.
 .8الرمز
إنو الشكل اذلندسي للشعار يتبُت من خاللو شكل ومضموف احلملة وأىدافها والسًتاجتياهتا.


جيب أف يكوف ادلرسل قادرا على وضع ىدؼ محلتو يف رمزىا ،وأف يكوف مستقال عن النص.
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ينبغي أف ال حيمل الرمز أي تعقيدات يف الشكل



ينبغي على الرمز أف ينشر يف أي مكاف حبيث تتكرر رؤيتو من طرؼ اجلمهور وىذا ما يضمن

احلصوؿ على وقع أكثر لألثر.
تحديد وسائل االتصال في الحملة اإلعالمية للتأثير على تدفق المساعدات اإلنسانية لالجئين
السورين:
تزداد كفاءة اختيار الوسيلة االتصالية يف احلمالت اإلعالمية كلما زادت معرفة مصمم احلمالت
اإلعالمية بالوسائل ادلتاحة ،وخصائص كل منها ،ومزاياىا ،وعيوهبا ،وتوفرت لديو ادلعلومات ،وازداد
استيعابو لالسًتاجتيات اخلاصة باالستخداـ أفضل الوسائل للحملة اإلعالمية ،وازدادت معرفتو بالعوامل
ادلؤثرة يف اختيار الوسائل الرئيسية والفرعية منها(.)22
وغالبا ما ختضع خطوة حتديد الوسيلة يف احلمالت اإلعالمية جملموعة من العوامل ،أمجلها
سندجي( )23وزمالؤه يف أربعة تساؤالت تساىم يف اختيار الوسيلة ،وأطلقوا عليها s Is Media planning
’ The 4 W

من هو الجمهور المستهدف ؟

? Who do we want to reach

أين يتمركز هذا الجمهور؟

? Where are they Loecated

ما هي الرسالة المطلوب إيصالها ؟

? What is the message

ما هو التوقيت المناسب لتقديم الرسالة ؟

? When do we run the ads

 22بورواف برىاف الدين مريدف ،ختطيط محالت التسويق ا الجتماعي ،رسالة دكتوراه غَت منشورة ،كلية اإلعالـ جامعة القاىرة ،سنة ،2001
ص . 98
23

)Sndage, CH, vernon, Fryburger, and Kim rotzoll, advertising Theory and practice, 11 ed (U.S.A: Irwin, 1983
pp266-288.
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ولكي نستخدـ وسائل االتصاؿ بشكل فعاؿ علينا أف ندرؾ قدرات تلك الوسائل االتصالية
وضلدد نوع التأثَت الذي نسعى إذل حتقيقو مثل( التأثَت على جلب ادلساعدات االنسانية لالجئُت السوريُت)
(.)24
وديكن تقسيم وسائل االتصاؿ حسب مستويات اجلمهور الذي ديكن أف تصل إليو إذل ثالثة أنواع
رئيسية على النحو التارل(:)25
وسائل االتصال الجماهيرية:
وتتميز ىذه الوسائل بقدرهتا على توصيل الرسالة إذل مجاىَت كبَتة يف أكثر من حيز جغرايف ،وتشمل بصورة
أساسية الراديو و التلفزيوف والصحافة و االنًتنت.
وسائل االتصال الجمعي:
وتتميز مبحدودية اجلمهور الذي ديكن أف تصل إليو وضيق احليز اجلغرايف الذي تغطيو ،وتشتمل ىذه
الوسائل ادلسرح و اخلطب و ادلهرجانات و االحتفاالت و ادلسابقات وادلباريات وادلعارض.
وسائل االتصال الشخصي:
وتتميز مبحدودية كبَتة للجمهور و ادلكاف الذي تغطيو ولكنها تتفوؽ على بقية الوسائل يف زيادة
نسبة التفاعل بُت ادلصدر وادلتلقي والعكس ،وتشمل ىذه الوسائل االتصاؿ ادلواجهي الذي يتم بُت
شخص و آخر مثل ادلقابالت من قبل ادلختصُت وقادة الرأي واتصاؿ عرب اذلاتف الثابت.
إضافة إذل ىذه التقسيمات للوسائل اليت تعتمد على مستوى االتصاؿ ،توجد ىناؾ الوسائل
التعليمية واإليضاحية ،وتستخدـ يف إيضاح الرسالة اإلعالمية يف احلملة وزيادة القدرة االقناعية عند ادلرسل
وتشمل ادللصقات وادلطويات واجملسمات واألشرطة السمعية والبصرية.
 24جهاف رشيت ،نضريات االتصاؿ يف االتصاؿ السكاين ،جامعة القاىرة ،اجمللس القومي للسكاف ،1992 ،ص 88
 25بورواف برىاف ،مرجع سابق ،ص 98
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ومن األفضل يف مجيع األحواؿ استخداـ كل وسائل االتصاؿ ادلتوفرة ألف كل وسيلة تدعم وتقوى
تأثَت الوسيلة األخرى أو تضفى ادلشروعية على كل ما تقولو وكذلك االستعانة باالتصاؿ الشخصي دلساندة
الرسالة اإلعالمية(.)26
محددات إختياروسائل االتصال في الحملة االعالمية:
 .2حتديد أىداؼ احلملة وما يريده اجلمهور والفئات ادلقصودة(.)27
 .3إقصاء الوسائل الدعائية اليت ال تتناسب واحلملة اإلعالمية قد يكوف استخداـ بعض الوسائل
مستحيال نظرا الرتفاع سعر الكلفة(.)28
 .4اختيار الوسائل اإلعالمية اليت تتناسب وموضوع احلملة ،حيث تتناسب الوسائل مع الرسائل
لتحقيق اذلدؼ من احلملة(.)29
 .5أف تناسب الوسيلة القائم باالتصاؿ من حيث إمكانياتو ،ادلادية ادلتاحة وكذا مقوماتو وقدراتو
وكفاءاتو االتصالية والعلمية(.)30
 .6أف تناسب اجلمهور ادلستهدؼ من حيث امكانياتو وصفاتو الدديغرافية وتوزيعو اجلغرايف يف ادلناطق
ادلختلفة(.)31
 .6مقارنة الًتكيبات ادلتاحة من الوسائل األساسية مع سواىا اليت ديكن يف النهاية استعماذلا وانتقاد
الًتكيبات النهائية اليت ستستخدـ.
معايير االختياريين الوسائل المتاحة(:)32

 26فؤدة عبد ادلنعم البكري ،التسويق السياحي وختطيط احلمالت الًتوجية ،القاىرة ،عادل الكتب ،2007 ،ص .87
 27بن صغَت زكرياء ،احلمالت االنتخابية مفهومها وسائلها وأساليبها ،2004 ،اجلزائر ،دار اخللدونية للنشر والتوزيع ،ص 46
 28نفس ادلرجع ص .45
 29نفس ادلرجع ص .46
 30عزة مصطفى حافظ ،اآلثار ادلعرفية للحمالت اإلعالمية بالتلفزيوف على اجلمهور ادلصري ،رسالة دكتوراه غَت منشورة ،كلية اإلعالـ جامعة
القاىرة ،سنة  ،1998ص .133
 31نفس ادلرجع ص .133
 32بٍ صغٍر زكرٌاء ،مرجع سابق ،ص 46
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.1

مناسبة الوسائل للهدف المحدد :فمن الضروري أف يكوف اذلدؼ ادلقصود يتناسب مع الوسائل

ادلختارة.
.2

مناسبة الوسائل للرسائل اإلعالمية :ىناؾ وسائل متخصصة يف مواضيع محالتية مثل الصحافة

ادلتخصصة أو بعض القنوات التلفزيونية ادلتخصصة.
.3

مناسبة الوسائل للجمهور المستهدف :فمن الضروري أف تناسب الوسيلة مع رغبات ومتطلبات

اجلمهور ومع عادات وأمناط تعرض اجلمهور ذلذه الوسيلة أو تلك.
عوامل نجاح الحملة في التأثير على تدفق المساعدات اإلنسانية لالجئين السورين
إف من بُت أىم العوامل اليت تأثر يف صلاح احلملة االعالمية وحتقق تدفقا ىائال للمساعدات االنسانية
لالجئُت السوريُت:
.1

()33

جيب أف يبدأ مصمم احلملة العمل من خالؿ أكثر الوسائل انتشارا جلذب ادلنظمات و الدوؿ

ادلاضلة وتعريفهم مبعانات الالجئُت السوريُت ونشر ادلعلومات عنهم وادلفًتض أف القائمُت على احلملة
وادلخططُت ذلا قد توصلوا دلعرفة أنسب الوسائل االتصالية وصوال اذل اجلمهور لتحقيق أىداؼ احلملة وىو
جلب ادلساعدات االنسانية وفق القنوات ادلختلفة لتقدمي ادلعلومات ادلتكاملة.
.2

استخداـ كل الوسائل والربامج ادلتاحة يف تنفيذ اخلطة كلما كاف ذلك شلكنا مع اجلمع بُت نوعُت

من االتصاؿ اجلماىَتي والشخصي واالىتماـ بعامل االثارة للهيئة ادلشرفة على احلملة.
.3

أف يوضع يف االعتبار استغالؿ ادلناسبات اليت تستعد فيها الدوؿ ادلاضلة وكذا ادلنظمات العاملة يف

اجملاؿ االنساين لتلقي أخبار من وسائل اإلعالـ وتتبع األعماؿ واألفكار أو األنشطة مثل (مؤدترات
،مهرجانات ،زيارات للمضيفُت وادلنظمات دلراكز الالجئُت يف كل من تركيا واألردف ولبناف والعراؽ )...مع
طبع كتيبات ومطبوعات خاصة.

 33قزادري حياة ،ادلراحل العلمية إلعداد محلة إعالمية ،الوسيط يف الدراسات اجلامعية ،اجلزء العاشر ،دار ىومة ،اجلزائر ،2005 ،ص .136
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.4

حتاشي عنصر النسياف لدى الدوؿ ادلاضلة وادلنظمات العاملة يف اجملاؿ االنساين بعد تنفيذ برنامج

احلملة ولذلك البد من االىتماـ بعملية التذكَت واستخداـ االسًتاتيجيات االتصالية وباستخداـ
اسًتاتيجيات التكرار ومن ادلفضل وجود مصدر واحد للتحدث باسم اذليئة ادلشرفة على احلملة االعالمية
لتاليف أي تناقض يف ادلعلومات الصادرة عنها واحلرص على ادلوضوعية والصدؽ وعدـ ادلبالغة حىت يصور
الربنامج اخلاص باحلملة وموضوعاهتا تصويرا حقيقيا وال يكوف ىناؾ تناقض بُت الواقع الفعلي يف ما يعانيو
الالجئُت السوريُت وما يبثو برنامج احلملة من رسائل وأنشطة.
.5

اختيار التوقيت ادلالئم لبدء برنامج احلملة ومراعاة األحداث السائدة يف العادل وكذلك جهود

اذليئات العاملة يف نفس اجملاؿ أو ادلشاهبة حبيث ال يقلل ذلك من االىتماـ باحلملة وال حيدث إساءة
اختيار التوقيت اخلاص باحلملة.
.6

جيب على مصمم احلملة أف ينسق بُت الرسائل والوسائل اإلعالمية اليت تقدمها اذليئة ادلشرفة على

احلملة خللق صورة طيبة لدى الدوؿ ادلاضلة وادلنظمات العاملة يف اجملاؿ االنساين حبيث حتقق اذلدؼ
ادلطلوب من احلملة اإلعالمية وىو تدفق ادلساعدات اإلنسانية لالجئُت السورين وجدولة احلملة (حجم
ادلدة اإلعالمية _ عدد مرات التكرار _ استمرار احلملة زمنيا).
.7

جيب أف تقوـ احلملة اإلعالمية على أساس اإلقناع وتقدمي ادلعلومات الصحيحة يف إطار احًتاـ

حرية الفرد واجلماعة ومبتعدة عن اإلثارة اليت حترؾ ردود الفعل الرافضة أو ادلعارضة دلساعدة الالجئُت
السوريُت.
.8

إف سلاطبة العاطفة يف نطاؽ احلملة اإلعالمية يعترب ضروري وعنصرا جيدا ،بل ومن الضروري أيضا

سلاطبة عنصر ادلصلحة الشخصية لدى ادلنظمات والدوؿ ادلاضلة.
.9

االستفادة من القيم الدينية وقيم وتقاليد اجملتمع الثقافية واحلضارية والتارخيية االجيابية يف تقدمي

احلملة وشعاراهتا.
الخاتمة:
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ويف األخَت ديكن أف نقوؿ أف احلمالت االعالمية اليت تقوـ هبا اجلهات الوصية ضرورة ملحة يف مثل ىذه
األزمات وهتدؼ ىذه احلمالت إذل الرفع من مستوى الوعي العاـ وتعزيز مشاركة اجلماىَت يف العملية
التنموية اليت تديرىا وتنفذىا العديد من ادلؤسسات  ،للتعريف باإلصلازات وتقوية الثقة بينها وبُت اجلماىَت،
باإلضافة إذل الرفع من ادلستوى الثقايف شلا يساىم يف حتديث اجملتمع ،ويساعد يف قبوؿ األفكار واألمناط
السلوكية احلديثة ،ويعجل يف عملية تنمية اجملتمع ،ويزداد دور احلمالت اإلعالمية عندما حتدث كارثة
إنسانية يف اجملتمعات من خالؿ تغيَت غَت مكافئ ألف عوامل التطور ادلادي (التطوير يف البنية التحتية
كادلنشآت والطرؽ وادلناطق الصناعية وغَتىا) من ادلمكن تأسيسها إذا توفرت ادلساعدات االنسانية
(اإلرادة ،وادلكاف ،والقدرة ادلالية) اليت تستطيع التعاقد مع اكرب الشركات العادلية لكي تقوـ بتأسيس ىذه
ادلساعدات وتقدديها إذل مستحقيها وإظهارىا على أرض الواقع يف غضوف مدة زلدودة جداً ،ولكن التطور
ادلعنوي (رفع الوعي العاـ) حيتاج إذل محالت مستمرة وعديدة وجهود جبارة من تعليم وبرامج توعية ووسائل
إعالـ وغَتىا شلا يساعد يف رفع الوعي العاـ للتعامل مع التقنيات احلضارية باألسلوب األمثل والصحيح،
ىذا ما دعي الكثَت من الدوؿ إذل االعتماد على محالت اإلعالمية لتضييق الفجوة احلضارية اليت تعاين
منها وسد حاجيات االجئُت.
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