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تمهيد  .1

ماذا ستفعل وسائل االعالم
 دون المجتمع المدني ؟ 

شبكات التواصل االجتماعي: كيفية
  استعمالها بحكمة 

تمهيد
يقال إن االتصال هو “كل شيء” مطلقا: الكلمات التي نستخدمها، والطريقة التي نتحرك بها وطريقة اللباس. 
وعلى الرغم من أن أدوات االتصال تتغير باستمرار، إال أن المبادئ ال تتغير. يجب على منظمات المجتمع 
المدني ) م م م( أن تسأل نفسها نفس األسئلة، بغض النظر عما إذا كانت في الفيسبوك أو في مكتبها: من 

نحن؟ من ينبغي أن يعرف بشأننا؟ ما هي الرسالة التي يتعين علينا نقلها؟ 

في الجزائر، اعُتبر المجتمع المدني لسنوات عديدة عديم القيمة وغير موثوق به ومستخدما ألغراض سياسية 
فقط. 

وعلى الرغم من أن العديد من الناشطين الجزائريين قد انخرطوا في اآلونة األخيرة في نشاطات متزايدة وأصبحوا 
أكثر حساسية للقضايا االجتماعية في بالدهم، إال أن هناك نقاطا رمادية حول عملهم تؤدي إلى االرتباك والتي 
تجعل المواطن العادي غير مهتم، بل غير حساس للقضايا التي تروج لها منظمات المجتمع المدني. إن إحدى 
األسباب الرئيسية لذلك هو عدم قدرة منظمات المجتمع المدني على التواصل بفعالية. وعالوة على ذلك، فإن 
المجتمع المدني الجزائري هو األصغر واألقل خبرة في المنطقة، وبالتالي ال يزال بحاجة إلى التعزيز والتدريب 

في مجاالت اإلعالم واالتصاالت.

وباإلضافة إلى حقيقة أن منظمات المجتمع المدني الجزائرية تعاني من عدم وضوح الرؤية في وسائل اإلعالم، 
داخل المجتمع الجزائري وبين الجهات الفاعلة الخارجية، فرض قانون الجمعيات الجديد )القانون رقم 12-06 
لسنة 2012( قيودا أخرى تمنع المنظمات، من بين أمور أخرى، من تلقي أموال االعانة الخارجية االجنبية التي 
من شأنها أن تسمح لهم باالستقالل المالي نسبيا بما فيه الكفاية للمشاركة في أنشطة تمكين االتصاالت. ومن 

المتوقع اليوم أن تتحقق احتياجات الحركة المدنية الجزائرية بشكل مستقل تماما. 

اتصل ! تواصل ! غّير !
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تمهيد اتصل ! تواصل ! غّير ! .1

ي والسياق الصعب لقانون الجمعيات الجديد، 
إن المشهد السياسي الحالي غ�ي المؤكد والمهنية الناقصة لمنظمات المجتمع المد�ن

ي 
عالم، كلها عوامل تحد من مجال عمل منظمات المجتمع المد�ن ي غيابها عن وسائل الإ

ي تنعكس �ن
فضال عن غياب المصداقية ال�ت

ي الجزائرية إل وضع 
ي الميدان. وبناء عىل ذلك، وعىل عكس البلدان الأخرى، تحتاج منظمات المجتمع المد�ن

وتؤثر عىل وجودها �ن

عالم وإقامة  ي وسائل الإ
ي أعمالها لتكون ملحوظة ومقيمة، لسيما من خالل تعزيز تواصلها مع الجهات الفاعلة �ن

المزيد من الطاقة �ن

التحالفات. 

عالم  ي ووسائل الإ
ن المجتمع المد�ن ي المساعدة عىل إعادة بناء الثقة والحوار ب�ي

وقد صمم هذا الكتيب لتحقيق الهدف النبيل المتمثل �ن

عالمية  ن والجهات الإ ي الجزائر.  وهو يتضمن خطوات عملية وأدوات ميسورة التكلفة قد تساعد أي منظمة عىل التواصل مع الصحفي�ي
�ن

ي مجال التواصل 
عالمي �ن ة معهد التنوع الإ الفاعلة الأخرى وبناء عالقات مهنية مستدامة. بالإضافة إل ذلك، يعتمد الكتيب عىل خ�ب

ي المنطقة.  
عالم �ن التنظيمي مع وسائل الإ

أن  ي عىل 
المد�ن المجتمع  ي 

�ن الفاعلة  ن والجهات  الصحفي�ي اتفق كل من  الجزائر،  ي 
�ن أجريتها  ي 

ال�ت المختلفة  التدريبية  الدورات  خالل 

تبدأ  الأوان لأن  آن  لقد  الطرفان ويشاركانها.  يتحملها  أن  ينبغي  الحقيقية فقط هي مسؤولية  المعلومات  التواصل والتوعية وتوف�ي 

حيث  من  ن  الجزائري�ي ن  للمواطن�ي أفضل  خدمة  تقديم  عىل  الأخرى  منهما  كل  تساعد  وأن  فعالية  أك�ث  بشكل  التعاون  المجموعتان 

ي تعزيز هذه الديناميكية.
ا �ن ن من أن هذا الكتيب سيساعد كث�ي المعلومات والحقوق والأسباب. وأنا عىل يق�ي

ية )ش ت م( ومستشارة االتصاالت الجزائرية ومنظمات  نوال حفيظ قالل، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشبكة التنمية الب�ش

. ي
المجتمع المد�ن
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مقدمة .2

مقدمة
إن التأثري القوي لوسائل اإلعالم عىل مجتمعاتنا معروف جيدا -فهو يصور وجهات نظرنا وتوقعاتنا وسلوكنا. ويتمثل دور وسائل اإلعالم املسؤولة وذات 

النوعية الجيدة يف زيادة الوعي بالقضايا الهامة التي تؤثر يف املجتمع والدفاع عن حقوق املواطنني، وال سيام الفئات األكرث ضعفا وتهميشا. ومن خالل 

نفوذ وسائل اإلعالم هذه، هي متتلك قدرة هائلة عىل العمل كمحفز للتغيري، عىل الرغم من أن العديد من وسائل اإلعالم ال ترقى إىل هذا الهدف.

             

تتشارك منظامت املجتمع املدين )م م م ( أرضية مشرتكة مع وسائل اإلعالم يف معالجة املشاكل يف املجتمع والدفاع عن الحقوق، وعىل الرغم من كونها 

أكرث اطالعا عىل الكثري عن القضايا يف املجتمع وأكرث التزاما يف إحداث التغيري، إال أنها تفتقر إىل القدرة عىل نرش الوعي الذي متتلكه وسائل اإلعالم. ولذلك 

فمن املهم جدا أن تتعلم منظامت املجتمع املدين كيفية تسخري قوة وسائل اإلعالم للنضال من أجل قضيتها ومن أجل التغيري.

 

ويساعد معهد التنوع اإلعالمي )م ت إ( منظامت املجتمع املدين يف جميع أنحاء العامل عىل فهم كيفية إتقان التقنيات واملناهج لجذب انتباه وسائل 

اإلعالم، ألكرث من 20 عاما. وكجزء من هذا العمل الجاري، قرر م ت أ إنتاج هذا الكتيب ملساعدة نشطاء املجتمع املدين ومنظامته عىل فهم أفضل لكيفية 

تسخري قوة وسائل اإلعالم. وركزت هذه الطبعة بشكل خاص عىل منظامت املجتمع املدين العاملة يف الجزائر، واملحتوى مع ذلك عاملي وميكن تطبيقه 

وهو مفيد ألي منظمة مجتمع مدين يف أي مكان يف العامل.

 

یقدم الکتیب نصائح حول کیفیة التفکیر کصحفي وإعداد املعلومات لوسائل اإلعالم، وکیفیة االتصال بالصحفیین واالستعداد للمقابالت وکیفیة تنظیم 

مؤمتر صحفي.

 

وباإلضافة إىل ذلك، ال يزال كل من وسائل اإلعالم واملجتمع املدين يحاوالن فهم االتجاه الذي سيحملنا إليه مسار االتصاالت الرقمية الذي ال رجعة فيه. 

اتصل ! تواصل ! غّير !
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مقدمةاتصل ! تواصل ! غّير ! .2

وقد بدأت وسائل اإلعالم الرقمية واالجتامعية يف تحويل ميزان القوى، مام يجعل صوت منظامت املجتمع املدين أكرث بروزا إىل حد أنها تفرض بشكل متزايد أجندة 

وسائل االعالم. ومن هذا املنطلق، من املهم أن تعرف منظامت املجتمع املدين كيفية االستفادة من ذلك، وبناء عليه سيجد قراء هذا الكتيب أيضا نصائح حول 

كيفية استخدام قنوات االتصال الرقمية، وكيفية التواصل بنجاح عىل وسائل التواصل االجتامعي، وكيفية اختيار املنصة الرقمية األنسب وكيفية تخطيط وتنفيذ 

الحمالت اإلعالمية.

 

وقد استندت هذه الطبعة جزئيا إىل “كتيب عالقات وسائل اإلعالم للمنظامت غري الحكومية” من تأليف سارة سيلفر، والذي نرشه م ت إ ومؤسسة الصحافة 

املستقلة يف عام 2003. ومع تحديث املحتوى والفصول الجديدة املخصصة لألشكال الرقمية لالتصال، يعتقد م ت إ أنه أصدر كتيبا جديدا سيكون مفيدا لجيل جديد 

من نشطاء املجتمع املدين. وال يقترص القراء املحتملون للكتيب عىل نشطاء منظامت املجتمع املدين فقط. بل بالعكس من ذلك، ميكن أن يكون مفيدا لإلعالميني 

والصحفيني أيضا. يف بداية الكتاب، هناك نقاش حول العالقة املعقدة وغري الناجحة دامئا بني وسائل اإلعالم واملجتمع املدين. ويأمل م ت إ أن يساعد هذا الكتيب 

عىل بناء التفاهم والتعاون، ألن كال من الصحفيني ونشطاء املجتمع املدين يحتاجون إىل بعضهم البعض ليس من أجل تحقيق أهدافهم فقط، ولكن أيضا للمساعدة 

يف خلق مجتمع أفضل وأكرث إنصافا.
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3.ماذا ستفعل وسائل االعالم دون المجتمع المدني ؟ مقدمة

ماذا ستفعل وسائل اإلعالم بدون المجتمع المدني
قالت لجنة التحقيق يف مستقبل املجتمع املدين يف اململكة املتحدة وإيرلندا يف تقرير سنة 2010 “لقد ظل املجتمع املدين املزدهر يعتمد دامئا عىل 

وسائل اإلعالم الحرة والقوية والناقدة. إنها متكننا من املعرفة والتصور والتنظيم لجعل العامل أفضل “. إن العالقة بني منظامت املجتمع املدين )م م 

م( ووسائل اإلعالم معقدة. وكثريا ما يكون تعاونهام صعبا وقد يرتدد ويحجم الطرفان عن االعتامد عىل بعضهام البعض.

 يف “صناعة املساعدات -ما يعتقده الصحفيون حقا”، وهو تقرير نرش يف عام 2015، انتقدت العديد من الشخصيات اإلعالمية الرائدة منظامت 

املجتمع املدين، معظمها من املنظامت العاملة يف صناعة املساعدات، عىل أنها أصبحت أكرث “نقابية وراعية ومعرقلة”. والحقيقة أن منظامت املجتمع 

املدين تحتاج إىل وسائل اإلعالم كقناة اتصالها وحليفتها. يعتقد البعض أن وسائل اإلعالم حساسة وسطحية، ولكن هناك حاجة ملنظامت املجتمع 

املدين من أجل تطوير، والحفاظ عىل عالقات إعالمية مثمرة وناجحة مع الصحفيني ووسائل اإلعالم املختلفة. ومن خالل التعاون مع وسائل اإلعالم، 

لن تكتسب منظامت املجتمع املدين املزيد من الرؤية، واملزيد من األعضاء، ونقطة بداية أفضل لجمع التربعات وحسب، بل ميكنها أيضا أن تجعل 

مقاالتها وُمثلها وأهدافها معروفة لدى جمهور أوسع.

 

وبعبارة أخرى، ميكن أن يكون العمل مع وسائل اإلعالم وتزويد وسائل اإلعالم باملعلومات الصحيحة مفيدا ملنظامت املجتمع املدين عىل العديد من 

املستويات. عىل سبيل املثال، تعاونت منظمة االنتصار، وهي منظمة مجتمع مدين جزائرية تعمل مع األطفال ذوي اإلعاقة،مع صحفي كتب مقاال 

عن األطفال املصابني بالتوحد ساعدت جهود االنتصار وعمله. وقال ممثل عن منظمة االنتصار “قد سلطت مقالته الضوء عىل قضية يعاين منها 

العديد من أولياء األطفال املصابني بالتوحد يف الجزائر -عدم وجود برامج تعليمية خاصة ألطفالهم، والوحدة والتهميش الذي يعاين منه أطفالهم 

نتيجة لذلك. بل إننا نخطط إلدراج املقال يف دوراتنا التدريبية لألولياء “. ومن األمثلة األخرى عىل ذلك ربط الجهود بني منظمة املجتمع املدين 

الجزائرية أنفيك )ANFEC( والصحفية  التي كتبت عن التأثري النفيس لإليذاء الجسدي والجنيس واللفظي للنساء. وقال رئيس أنفيك إن ذلك املقال  

سيساعدنا يف عملنا وجهودنا إذ نحاول دعم حقوق اإلنسان وجعل املرأة واعية بحقوقها التي يحميها القانون”. 

اتصل ! تواصل ! غّير !
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ماذا ستفعل وسائل االعالم دون المجتمع المدني ؟اتصل ! تواصل ! غّير ! .3

عليه  وتعتمد  املدين  املجتمع  إىل  تحتاج  اإلعالم  أن وسائل  األمثلة  وتبني هذه 

كمصدر للمعلومات. وكجزء مهم من أي مجتمع، فإن منظامت املجتمع املدين 

العام وللمصلحة  ونشطائها غالبا ما يزودون الصحفيني مبعلومات من القطاع 

إنتاج  عملية  يف  أكرب  بدور  اآلن  املدين  املجتمع  منظامت  بعض  تقوم  العامة. 

املحتوى اإلعالمي مثل توفري الخدمات اللوجستية واملصادر والتحليل. 

عام  يف  أنشئت  التي  للصحفيني  نيامن  مؤسسة  من  نيامنالب  مخترب  ويالحظ 

1938 يف جامعة هارفارد “أن وسائل اإلعالم الرئيسية واملنظامت غري الحكومية 

كان لها منذ فرتة طويلة عالقة تكافلية مع وسائل اإلعالم التي تستخدم خرباء 

املنظامت غري الحكومية للحصول عىل النصائح واالقتباسات اإلخبارية والوصول 

الرئيسية،  األنباء  ملراكز  األجنبية  املكاتب  من  العديد  غلق  مع  واآلن،  للخرب. 

والنمو املتزامن ملزيد من املنظامت البارعة يف امليدان االعالمي، فان الوكاالت 

وتطوير  االتصاالت  وتبادل  وبثها  املقاالت  عن  البحث  ذلك:  من  أكرث  تفعل 

املحتوى، وتوفري الخدمات اللوجستية والتوجيه والتحليل والرأي، والتمويل يف 

بعض الحاالت. وببساطة، بدون مساعدة هذه املجموعات، لن يتم اإلخبار عن 

كثري من املقاالت اإلخبارية األجنبية عىل اإلطالق. إنه تطور طبيعي لعالقة قوية 

أصال. ومع ذلك، هناك تحول طفيف، ولكن جوهري، جار حاليا والذي تأخذ 

فيه املنظامت غري الحكومية املزيد واملزيد من وظائف وسائل اإلعالم يف قدرتها 

عىل جمع وإدارة األخبار األجنبية “. 

ومن األمثلة الجيدة عىل التعاون بني منظامت املجتمع املدين ووسائل اإلعالم 

مرشوع مشرتك بني صحيفة بريطانية بارزة، وهي صحيفة الغارديان، ومؤسسة 

تتصدى للرق الحديث، وهي “هيومانتي يونايتد”. يف سلسلة من املقاالت عامي 

2014 و2015، كشفت صحيفة الجارديان، مبساعدة هيومانتي يونايتد، ونرشت 

تايالند املستخدمني واملعاملني  الصيد يف  العامل عىل قوارب  مقاال مذهال عن 

كعبيد.

غري  املنظامت  كانت  املقاالت،  هذه  الربيطانية  الصحيفة  تنرش  أن  وقبل 

الحكومية وتقارير األمم املتحدة قد دقت ناقوس الخطر حول الرق يف صناعة 

صيد األسامك التايالندية. غري أن مقاال عن العامل املهاجرين من بورما الذين 

تعرضوا لإليذاء يف كمبوديا، والذي نرش يف صحيفة بارزة كالغارديان أدت إىل 

مزيد من الرؤية وإىل حركة ملقاطعة الجمربي املستورد من تايالند.

لسوء الحظ، يتم يف بعض األحيان تجاهل منظامت املجتمع املدين ودورها يف 

الحياة العامة من طرف بعض وسائل اإلعالم. لذلك، تحتاج منظامت املجتمع 

املدين وممثليها إىل “تذكري” وسائل اإلعالم بوجودها وأهميتها. ال يالم أحد، يف 

بعض الحاالت، عن العالقة املهملة بني االثنني. ويتمثل أحد أهداف هذا الكتيب 
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هل هناك صحيفة محلية أو محطة إذاعية إقليمية؟ ما هي وسائل اإلعالم ومن 

هم الصحفيون الذين تقرر االتصال بهم يعتمد أوال عىل ما تريد تحقيقه وما 

الجمهور الذي ترغب يف توصيل رسالتك له. عىل سبيل املثال، إذا كانت منظمة 

املجتمع املدين الخاصة بك تعمل يف قضية تغري املناخ، فلن يكون من املفيد 

االتصال بصحيفة ميينية التي يتمثل رسدها الرئييس يف إنكار االحتباس الحراري. 

وكبداية، اخرت منافذ إعالمية أكرث ودية وأصغر.

2.  اتصل بالصحفيني مبارشة.

ميكن االتصال مبعظم الصحفيني عن طريق الربيد اإللكرتوين أو الهاتف. يف العديد 

الربيد  او عرب اإلنرتنت، ميكنك أن تجد عناوين  املكتوبة  من طبعات الصحف 

اإللكرتوين للصحفيني أو حتى ملفاتهم الشخصية وحساباتهم عىل وسائل االعالم 

االجتامعية. إذا مل يكن األمر كذلك، حاول أن يتم تقدميك للصحفيني، ومقابلتهم، 

وجعلهم يبدون اهتاممهم مبنظمة املجتمع املدين الخاصة بك وعملها. إذا كان 

هناك صحفي معني تعجبك تقاريره أو ممن يكتب و / أو يقدم عادة تقارير 

عن القضايا التي تعمل عليها، فهناك فرصة جيدة لجذب انتباهه. كن مثابرا. 

وكن أيضا شموليا. حاول الحصول عىل تفاصيل اتصال الصحفيني الذكور واإلناث 

وسائل  مع  واملنتج  املبارش  التواصل  عىل  املدين  املجتمع  منظامت  تشجيع  يف 

اإلعالم وتزويدها باملهارات الالزمة.

البعض أنه من األسهل بكثري عىل املنظامت غري الحكومية واملؤسسات  ويرى 

الدولية الكبرية الوصول إىل وسائل اإلعالم والتعاون معها. ولكن حتى منظامت 

أن  لها،  وينبغي  بل  ميكنها،  واحد  عضو  من  املكونة  الصغرية  املدين  املجتمع 

التمويل  إن نقص  العامة.  املصلحة  الكبرية ذات  اإلعالمية  املقاالت  تساهم يف 

منظامت  من  أيا  مينع  أن  ال ميكن  ولكن هذا  عقبة،  يشكل  أن  واملوارد ميكن 

املجتمع املدين من بناء عالقات جيدة مع الصحفيني املحليني ووسائل اإلعالم، أو 

من استخدام املنصات الرقمية لتبادل املعلومات ذات املصلحة العامة أو نرش 

الكلمة عن حملتها.

بعض الخطوات التي ميكن ألعضاء منظامت املجتمع املدين اتخاذها من أجل  

بناء عالقات مع وسائل اإلعالم والحفاظ عليها:

1.  حدد وسائل اإلعالم التي تريد أن تبدأ التواصل معها.

اتصل ! تواصل ! غّير !
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سيكون هناك دامئا شخص يعمل عىل آخر نرشة لألخبار، التي تغطي الزالزل، 

مهيأ  تكون  أن  الباكر.  الصباح  لعرض  تقرير  وإعداد  اإلرهابية،  والهجامت 

ومستعدا لإلدالء ببيان أو مقابلة حتى يف الساعات املتأخرة ال ميكن أن يكون 

إال قوة موظف صحفي أو ممثل للمجتمع املدين. وهذا من شأنه أيضا أن يظهر 

املرونة الخاصة بك وسوف يكون الصحفيون ممتنني ملساهمتك خارج الظروف 

العادية. سوف يتذكرونك ومرجح جدا أن يتصلوا بك مجددا يف مناسبة أخرى.

واعمل عىل  رقمي  إعالمي  تعريف  ملف  لديك  أن  من  تأكد    .5
تحيينه.

إذا كنت تعمل لصالح منظمة غري حكومية تستطيع أن متتلك موقعها الخاص، 

فتأكد من أن أرقام هاتف وعنوان الربيد اإللكرتوين واسم الشخص )األشخاص(، 

الصفحة  عىل  بوضوح  مرئية  اإلعالمي،  لالستعالم  بهم  االتصال  سيتم  الذين 

إذا كان لدى منظمتك صفحة فيس بوك فقط  الويب.  الرئيسية ملوقعك عىل 

ومن  مرئية.  االتصال  تفاصيل  أن  من  فتأكد  أنستاغرام،  أو  تويرت  حساب  أو 

إن  خربتك.  ومجال  منظمتك  ألهداف  مخترص  وصف  عرض  أيضا  املستحسن 

أهم يشء هو أن تكون موجودا وسهل الوصول اليك للطلبات التي قد تأيت من 

وسائل اإلعالم. ويقدم الفصل السابع املزيد من النصائح حول استخدام وسائل 

التواصل االجتامعي ملنظامت املجتمع املدين.

دفرت  والدينية يف  العرقية  األقليات  لديك صحفيون من  ليكن  عىل حد سواء. 

تضمني  خالل  من  اإلعاقة.  ذوي  الصحفيني  تعرف  أنك  من  تأكد  مالحظاتك. 

متنوعة  أو من خلفيات  والجنس  والعمر  العرقية  الفئات  الناس من مختلف 

أخرى يف قامئة جهات االتصال الخاصة بك، فأنت توسع مجال عملك، وتوسع 

أيضا مجال التأثري والصدى. إن التنوع مينحك املزيد واملزيد من جهات االتصال، 

واملزيد من التأثري، واملزيد من األعضاء، واملزيد من الرؤية، واملزيد من األموال.

3.  تابع األخبار كل يوم. تابع أحدث التطورات يف مجال عملك. 
ابق مطلعا.

من خالل متابعة األخبار وآخر التطورات يف مجتمعك املحيل، بلدك ويف العامل، 

سوف تظهر أنك ملتزم بالقضايا واملسألة التي كنت تعمل عليها. سوف تكون 

أيضا عىل استعداد إلعطاء مقابلة أو للتعليق عىل األحداث اإلخبارية التي قد 

تنشأ يف أي وقت.

4.  كن مستعدا الستفسارات وسائل اإلعالم يف أي وقت ويف أي 
مكان كنت فيه.

الدوران.  عن  يتوقف  ال  األخبار  كوكب  باألحرى،  أو  ينامون.  ال  الصحفيون   
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 ملخص الفصل 3 : ماذا ستفعل وسائل اإلعالم بدون المجتمع 
المدني؟

1.  حدد المنفذ )المنافذ( اإلعالميـ)ة( التي تريد البدء في التواصل معها. ربما يكون من 
األفضل أن تبدأ مع وسائل اإلعالم المحلية الصغيرة.

2.  قم باتصال مباشر مع صحفي )صحفيين( يغطي )يغطون( القضايا التي تعمل منظمة 
المجتمع المدني الخاصة بك عليها.

3.  تابع األخبار كل يوم وابق على اطالع.
4.  كن متوفرا ومستعدا إلعطاء مقابلة أو بيان في أي وقت، ليال أو نهارا.

5.  تأكد من أن لديك ملف تعريف اعالمي رقمي واعمل على ابقائه محينا. يجب أن يعرض 
موقعك على الويب و/ أو ملفك الشخصي على الشبكات االجتماعية بوضوح رقم الهاتف 

و / أو عنوان البريد اإللكتروني للشخص المسؤول عن االستفسارات اإلعالمية.
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من أجل أن تكون ناجحا يف العالقات اإلعالمية، سيكون من املستحب أن تتوقف للحظة واحدة وتتخيل أنك تعمل يف غرفة إخبارية مشغولة كصحفي. 

ما هو تصورك لشخص يعمل كصحفي؟ وينبغي أال يكون هناك تعميم وأشكال منطية للصحفيني عىل أنهم وقحون ومشغولون ويطرحون أسئلة 

قاسية. ال توجد صورة عامة أو وصف لشخص صحفي. كل صحفي مختلف. ولكن الصحفيني املحرتفني واملسؤولني يعملون من أجل الجمهور ولصالحه.

بعض الصحفيني الذين تم جمعهم للعمل مع نشطاء املجتمع املدين يف ورشة بالجزائر يتحدثون عن فوائد عملهم املشرتك. “بعد ورشة العمل أصبحت 

أكرث اهتامما بأنشطة منظامت املجتمع املدين. ولدي اآلن فهم أفضل لبعض مكونات املجتمع مثل الفئات الضعيفة واملهمشة، يف حني أنني مل أكن 

قبل ذلك مهتام بها إال يف بعض األحيان.  هناك ثقة أکرب بین الصحفیین والناشطین حیث نرى کیف تحقق منظامت املجتمع املدين الکثیر مبوارد 

متواضعة جدا. أما بالنسبة للتأثري والتغيريات يف عميل، أستطيع أن أقول إنني أعتقد أن هناك ردود فعل أكرث من السلطات بعد عميل املشرتك مع 

نشطاء املجتمع املدين. عىل سبيل املثال، كتبت مقاال، مبساعدة منظمة من منظامت املجتمع املدين املحلية، بخصوص مكب نفايات يف قسنطينة يؤثر 

عىل صحة السكان املحليني، وخاصة األطفال. وأمرت السلطات بإيقاف االنجاز بعد نرشي للمقال” يقول صحفي جزائري حرض الورشة املشرتكة مع 

نشطاء املجتمع املدين. 

غري أن آخرين ليست لديهم مثل هذه التجربة اإليجابية. إن من إحدى األسباب التي تجعل العالقة بني الصحفيني وناشطي املجتمع املدين، يف بعض 

الحاالت، غري متطورة أو مترضرة، هو نقص فهم نشطاء املجتمع املدين للظروف السائدة يف البيئة اإلعالمية. قال ناشط شاب: “يف كل مرة أتصل 

بوسائل اإلعالم، يرفضون أفكاري. إنهم مل ينرشوا أي تقارير عن أنشطتنا أو حمالتنا “. كان بإمكان مليون من نشطاء منظامت املجتمع املدين اآلخرين 

يف جميع أنحاء العامل أن يقولوا اليشء نفسه. وليس من النادر أن تتجاهل وسائل اإلعالم البيانات الصحفية واملكاملات الهاتفية ورسائل الربيد اإللكرتوين 

املتعلقة باألنشطة واألحداث والبيانات التي يقدمها أعضاء املجتمع املدين. إليك بعض النقاط التي يجب التفكري فيها قبل االتصال بوسائل اإلعالم:

 •

فكر كـصحفي
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مع  صحفي  بيان  إرسال  أو  االجتامعي  التواصل  وسائل  عىل  متابعيك  تذكري 

نصائح من كتيبك إىل وسائل اإلعالم، وتقديم منظمة املجتمع املدين الخاصة بك 

يف نفس الوقت كداعية ملناهضة خطاب الكراهية.

2.  افهم املوعد النهايئ وإذا مل يكن هناك موعد نهايئ
تعمل املزيد واملزيد من وسائل اإلعالم اإلذاعية، فضال عن وسائل اإلعالم عىل 

من  العديد  ولكن  واضحة.  نهائية  مواعيد  ودون  الساعة  مدار  عىل  االنرتنت، 

محطات اإلذاعة والتلفزيون العامة ال تزال لديها وقت الربامج اإلخبارية الرئييس 

الوقت  أو  الذروة”  يكون “وقت  للراديو،  بالنسبة  الذروة.  ما يسمى وقت  أو 

الرئييس لبث األخبار يف الصباح عندما يكون معظم الناس يستعدون للعمل و 

/ أو القيادة واالنتقال من أجل العمل. وبالنسبة للتلفزيون، يكون وقت الذروة 

يف املساء عندما يكون هناك ما يكفي من الوقت للجلوس ومشاهدة األخبار. ال 

ينصح باالتصال بغرفة األخبار قبل ساعة أو خالل وقت البث. ومن الواضح أن 

هذا ال ينطبق إذا كان لديك معلومات عن يشء مهم للغاية مثل كارثة طبيعية 

أو هجوم إرهايب.

3.  كن مصدر معلومات جيدا وموثوقا به 
إن الحاجة إىل مصادر موثوق بها من املعلومات، يف هذا العرص الرقمي، هي 

تدفق  مع  املعلومات حرصيتها  فقدت  وقد  وقت مىض.  أي  من  أكرث وضوحا 

من  العديد  يف  التعليق  وأقسام  املدونات،  االجتامعية،  اإلعالم  وسائل  منصات 

العرص  نتائج  أكرب  من  إن  الرئيسية.  اإلعالم  لوسائل  االنرتنت  عىل  الطبعات 

متى تتصل بوسائط اإلعالم؟

• كيف تقرتب منها؟

• ما هو محتوى بيانك الصحفي أو رسالتك / بريدك اإللكرتوين؟ هل يجيب عىل 

األسئلة 5 )متى، أين، ملاذا، ماذا، ومن( وكيف؟

كام ذكرت شبكة الصحفيني الدوليني، فإن “األسئلة الخمسة وكيف هي الثاليث 

ودقيقة  وموجزة  مبارشة  رسالة  عىل  الحصول  أجل  من  للصحافة”.  املزدوج 

تحتوي عىل املعلومات التي تريد توزيعها عىل وسائل اإلعالم، ميكنك استخدام 

قاعدة األسئلة الخمسة )وكيف( كدليل. وبعبارة أخرى، أجب عن هذه األسئلة، 

وسوف تكون أكرث قدرة عىل التواصل بشكل فعال مع الصحفيني.

بشكل عام، يبحث املراسلون عن مقاالت تلبي املعايري التالية:

1. وفر املعلومات يف الوقت املناسب
تأكد من أن معلوماتك تهم الجمهور حاليا. إذا كانت املعلومات الخاصة بك 

املثال،  الحالية. عىل سبيل  األخبار واألحداث  ربطها مع  قليال، حاول  “قدمية” 

مكافحة  عن  كتيبا  نرشت  قد  املدين  املجتمع  منظامت  من  منظمة  أن  تخيل 

خطاب الكراهية عىل تويرت قبل عام. هذه املعلومة قدمية. ولكن يف كل مرة 

هناك نقاش عام حول مكافحة خطاب الكراهية عىل وسائل االعالم االجتامعية 

أو عندما يقول سيايس أو شخصية عامة خطابا فيه كراهية وينرش يف وسائل 

اإلعالم، ميكنك استغالل هذه املناسبة لتعزيز كتيبك الخاص مرة أخرى. ميكنك 

اتصل ! تواصل ! غّير !
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ولكنها أيضا متيل إىل أن تكون غري منحازة، محايدة، ومتجردة. معظم الصحفيني 

ملزمون بإدراج وجهات نظر من مصادر موثوقة متنوعة لكل مقال ينتجونه. 

تقود حملة  املدين  املجتمع  إذا كانت منظمة من منظامت  املثال،  عىل سبيل 

)أثناء مقابلة  للهجرة، فكن عىل استعداد لالعرتاض  املناهضة  الترشيعات  ضد 

أو برنامج إذاعي / تلفزيوين( من قبل ممثل آخر ملنظامت املجتمع املدين أو 

مسؤول يدعي العكس -عىل سبيل املثال، أن الهجرة حينام تقل سيكون ذلك 

أحسن للبالد.

5. ضع مقالتك يف سياق محيل
حدد موطن املقال التي تريد أن يظهر يف وسائل اإلعالم. تأكد من أن للقصة 

معنى وأهمية للجمهور / الشعب املحيل. عىل سبيل املثال، ميكن لقصة عن 

االرتفاع  عىل  جدا  جيدا  مثاال  تكون  أن  صغرية  جزائرية  بلدية  يف  املرشدين 

الشامل لعدم املساواة. وهذا يعني أنه من خالل اقرتاح قصة محلية لوسائل 

اإلعالم، سيكون لديك فرصة أكرب حتى يالحظك الصحفيون ولتعزز من عملك 

يف منظمة املجتمع املدين.

6. أعط قصتك زاوية إنسانية
“الناس  أو  الناس،  إن  أفضل.  دامئا  انسانية  زاوية  من  املكتوبة  املقاالت  تكون 

إىل  ينتمون  الذين ال  أولئك  أن نسميهم، ونعني  البعض  العاديني” كام يفضل 

الحياة العامة )السياسيني والخرباء واملشاهري(، هم محور تركيز وسائل اإلعالم.

الرقمي أن املحتوى اإلعالمي مل يعد ينتج يف غرف األخبار ومن طرف الصحفيني 

وحسب.

يتم انتاج املحتوى اإلعالمي )نص، صوت وفيديو( من طرف “الشعب املعروف 

سابقا باسم الجمهور” كام قال الربوفسور جاي روزين يف عام 2006.

لقد أصبح مستهلكو املحتوى اإلعالمي منتجني.

ولسوء الحظ، أساء الكثريون يف سيطرتهم عىل املعلومات وتوزيعها. لقد شهدنا 

بيانات  أخبار وهمية،  كاذبة،  معلومات  تحتوي عىل  التي  املواقع  من  العديد 

أعطتنا  لقد  يسء.  بشكل  تفسريها  تم  واقتباسات  منها،  متحقق  غري  ومصادر 

ولكن  ونشاهده.  إليه،  ونستمع  ونقرأه،  نستهلكه،  ما  اختيار  حرية  اإلنرتنت 

الجانب السلبي هو أن الكثري من املعلومات التي يتم تداولها عرب اإلنرتنت هي 

ببساطة معلومات مضللة. ولهذا السبب يحتاج نشطاء املجتمع املدين إىل اغتنام 

کنت  إذا  کذلك،  للمعلومات.  موثوقة  مصادر  ليصبحوا  الرقمي  العرص  فرصة 

ممثال ملنظمة من منظامت املجتمع املدين وال ميكنك تأكيد أو دحض معلومات 

مقدمة إلیك فیجب أن تکون مستعدا القرتاح خرباء أو مدافعین عن القضية أو 

منظامت املجتمع املدين األخرى املوثوقة والتي تتحىل باملصداقية. كن ناشطا يف 

املجتمع املدين ميكنه أن يقدم دامئا بيانات موثوقة إىل وسائل اإلعالم.

4. افهم أخالقيات وسائل اإلعالم
لن تتحقق وسائل اإلعالم املهنية واملسؤولة دامئا من الحقائق واملصادر وحسب، 
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ل
مثا

ل
مثا

بسهولة  دامئا  الجمهور”  من  العاديون  “الناس  أو  الجمهور  عىل  التعرف  يتم 

أكرب بقصة يرويها شخص ميكن أن يكون جارهم أو صديقا لهم أو أحد أفراد 

ارستهم. إن العنرص العاطفي يف مقالتك أو الحقيقة العاملية التي يرويها مقالك 

التنوع. إذا كان هناك مقال تريد أن تخرب به  لها دوما قيمة إضافية. فكر يف 

وسائل اإلعالم، فقدم مساهمني ومتحدثني، ورواة قصص من مختلف األجناس، 

ومن مختلف الفئات العمرية والعرقية. سوف يفتح التنوع العديد من األبواب 

لك نحو دوائر أوسع من الجمهور. من خالل تضمني فئات اجتامعية مختلفة يف 

مقاالتك، سوف تجذب املزيد من الناس لالستامع واالهتامم بعملك يف منظمة 

املجتمع املدين.

جمعت منظمة مجتمع مدين من الجزائر العاصمة التي تدعو إىل حقوق أكرب 

موظف  يتحدث  أن  من  وبدال  الصحفيني.  من  العرشات  العازبات،  لألمهات 

هذه  املدين  مجتمع  منظمة  فإن  الصحفيني،  مع  املنظمة  مدير  أو  صحفي 

سمحت ألم عزباء واحدة بالكالم والتي كافحت يف حياتها اليومية يف تربية طفل 

بالطرائف  مليئة  ومفهومة،  عادية  بطريقة  روتها  التي  قصتها،  جذبت  صغري. 

واألوصاف، الكثري من اهتامم الصحفيني. وقد حركت قصتها نفوس الصحفيني 

الحارضين يف املؤمتر الصحفي. وقد فهموا عىل الفور أنها ستحرك أيضا نفوس 

جمهورهم بطريقة مامثلة. 

7. أبرز املشاكل / الرصاع يف مقالك
متأصل، حيث  فيها رصاع  يوجد  التي  القصص  تغطية  الصحفيون عىل  يحرص 

توجد قوتان مختلفتان متعارضتان.

تعمل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان )ر ج د ح إ( عىل العديد 

من املشاريع املتعلقة بحقوق اإلنسان وحقوق املواطن، لكن قصة عن معاناة 

األرس بسبب التوزيع الضعيف أو غري العادل للسكن هو ما تسبب يف رد فعل 

عام وأعطى منظمة املجتمع املدين الجزائرية هذه أكرث وضوحا. واستكشفت 

القصة نفسها الرصاع بني الحق يف السكن للمواطنني الجزائريني وعدم املساواة 

يف توزيع املساكن. وحتى السلطات كان لها رد فعل بعد مقال ر ج د ح إ يف 

وسائل اإلعالم، واعدة باتخاذ الخطوات الالزمة لحل املشكلة.

8. اجعل أحد املشاهري معنيا باألمر 
للموسيقيني  وميكن  املشهورين.  باألشخاص  سلبا  أو  إيجابا  الجمهور  ينبهر 

من  املعروفني  األشخاص  من  وغريهم  القدم  كرة  والعبي  واملمثالت  واملمثلني 

الجمهور أن يساعدوك عىل زيادة الوعي حول املقال التي تعمل عليه منظمة 

ما  وميثلها  اليونيسيف  يدعم  املثال،  سبيل  فعىل  بك.  الخاصة  املدين  املجتمع 

يف  وقضيتها  اليونيسيف  عمل  يعززون  وهم  الحسنة.  النوايا  بسفراء  يسمى 

جميع أنحاء العامل. وبنفس الطريقة، ميكنك أن تطلب من أحد املشاهري من 

بلدك مساعدتك يف الرتويج لعملك أو حملة منظمة املجتمع املدين الخاصة بك. 

ومع ذلك يجب أن تكون حريصا عىل عدم وضع قضية هذه الحملة الخاصة بك 

أو مبنظمة املجتمع املدين يف ظل أحد املشاهري. ويجب أن ينظر إىل األشخاص 

املعروفني أو املشاهري عىل أنهم أداة فقط لجذب انتباه الجمهور وزيادة الوعي 

بالقضية / املشكلة التي تعمل عليها دون أي ترويج ذايت.

اتصل ! تواصل ! غّير !
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9. ليكن لديك مقال فريد من نوعه:
ركز يف مقالك عىل أية صفة غري مألوفة أو خارجة عن العادة. تجذب األمثلة 

والقصص غري املألوفة مزيدا من االهتامم بني الجمهور.

16

1.   وفر المعلومات في الوقت المناسب.
2.  افهم الموعد النهائي وإذا لم يكن هناك موعد نهائي.

3.  كن مصدرا معلومات جيدا وموثوق به.
4.  افهم أخالقيات وسائل اإلعالم.
5.  ضع مقالتك في سياق محلي.

6.  أعط قصتك زاوية إنسانية.
7.  أبرز المشاكل / الصراع في مقالك

8.  اجعل أحد المشاهير معنيا باألمر.
9.  ليكن لديك مقال فريد من نوعه وغير مألوف

 ملخص الفصل 4 : فكر كصحفي 



أدوات للتواصل مع وسائل االعالم .5

من أهم الرسائل الواردة يف هذا الكتيب أن الطرق التقليدية لالتصال ال ميكن وضعها جانبا يف هذه األوقات التي تنشأ فيها طرق اتصال جديدة )رقمية( 

باستمرار. إن التحدث إىل صحفي أو إرسال بيان صحفي أو أخذ الهاتف ببساطة من أجل الرتويج لحملتك أو نشاطك هي تقنيات مرشوعة ومفيدة يف التواصل 

اإلعالمي. والوصفة الحقيقية إلجراء عالقات اعالمية ناجحة هي مزيج من االتصاالت التقليدية والرقمية. وعىل الرغم من أن األدوات التقليدية لالتصال قد 

تبدو مألوفة أكرث بالنسبة لك، إال أنه من الرضوري أن نذكر أنفسنا بكيفية استخدامها وكيفية تنفيذ املبادئ الرئيسية التي تقوم عليها. أدوات االتصال التقليدية 

هي:

� املكاملات الهاتفية إىل وسائل اإلعالم القرتاح مقال

� بيانات صحفيه

� مؤمترات صحفية

� أحداث إعالمية 

� مقابالت

� النرشات اإلخبارية

� رسائل ورسائل الربيد اإللكرتوين للمحرر

1.5 االتصال أو الكتابة إىل صحفي
كثري من الناس تخوفهم فكرة االتصال أو الكتابة لصحفي أو محرر دون أن يتم تقدميهم إليهم، أو من دون أن يكونوا قد تم االتصال بهم من قبل. ال يشعر 

الجميع بالثقة يف االتصال بوسائل اإلعالم “ من غري استعداد “، ولكن تذكر أن وسائل اإلعالم تعتمد عىل مقاالتك، وعىل معلوماتك، وأن معظمهم سيقيمون 

ويقدرون مكاملتك أو بريدك اإللكرتوين. تذكر أنك صوت شخص آخر وأنك متثل أشخاصا قد يكونون ضعفاء ومهمشني وغري قادرين عىل التحدث إىل وسائل 

اإلعالم. لذلك، عندما يكون لديك مقال تعتقد أنه سيكون ذا فائدة للمراسلني، فكن عىل استعداد لتقول لهم، يف جمل قصرية ودقيقة، األشياء الثالثة التالية:

� ما هو موضوع املقال.

أدوات التواصل مع وسائل اإلعالم

اتصل ! تواصل ! غّير !
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� ملاذا املقال مهم.

� كيف ميكن التحقق منه بشكل مستقل.

من املهم أن يكون لديك بعض املعرفة املسبقة عن وسائل اإلعالم التي كنت تخطط 

لالتصال بها. عىل سبيل املثال، درب نفسك وموظفيك عىل معرفة اسم الصحفي )ين( 

واملحررين وتوجهاتهم عىل الصعيد االجتامعي واالقتصادي، وهل لديهم اجتامعات 

غرفة األخبار صباحا او مساء، وما هي مواعيدهم النهائية. ميكنك معرفة معظم هذه 

املعلومات من خالل اتباع وسائل اإلعالم بانتظام، عىل النحو املقرتح يف الفصل 3.

2.5 ترصيحات صحفية 
إن كتابة بيان صحفي جيد يستغرق وقتا، وتفكريا، وتخطيطا. باستثناء عندما تحتاج 

إىل ان يكون لديك رد فعل رسيع لألخبار العاجلة، اجعل لنفسك يوما واحدا عىل 

األقل لتنظيم أفكارك وبحثك. اكتب مسودة بيانك الصحفي، وأره لزمالئك، ثم أعد 

كتابته وتنقيحه. تذكر أن بيانك الصحفي ينبغي أن يفتح لك الباب إىل وسائل اإلعالم 

وملنظامت املجتمع املدين الخاصة بك. يستخدم البيان الصحفي الجيد الحقائق 

واإلحصائيات، واالقتباسات لدعم املقال الذي تريد التحدث عنه، أو لتأكيد وجهة 

نظر. واألهم من ذلك، أن البيان الصحفي الجيد يحتوي عىل معلومات جديدة 

للمراسلني وال يروج ملنظمتك بشكل مفرط.

ما الذي يجب تضمينه يف البيان الصحفي؟

� يجب أن يجيب بيانك الصحفي عىل األسئلة التالية: من، ماذا، أين، ملاذا، متى 

)وأحيانا كيف(.

� حاول أن تعطي بيانك الصحفي عنوانا جذابا وقصريا ومقنعا، متاما مثل العناوين 

التي تراها يف الصحف أو عرب اإلنرتنت. ومن املفيد أن تسأل نفسك ما هي الكلامت 

املفاتيح يف صلب نص البيان الصحفي -لتحديد الكلامت األكرث أهمية -ووضعها يف 

العنوان.

� تعترب الفقرة األوىل حاسمة. ستحدد ما إذا كان الصحفيون سيهتمون مبعلوماتك 

أو نشاطك أو منظمتك. حاول وضع أهم الحقائق يف الفقرة األوىل. علی سبیل املثال، 

ال تبدأ بتفسیر ما تقوم به منظمة املجتمع املدين الخاصة بك وال ماهي مهمتك، بل 

اذكر باألحرى ما هو جديد يف مقالك / معلوماتك وملاذا هو مهم.

البيان الصحفي 1 - “ تصدر املنظمة )س( تقريرا عن نضال الالجئني”

أصدرت املنظمة )س( اليوم تقريرا جديدا يركز عىل نضال الالجئني يف مخيم الالجئني 

)ع(. أصدرت املنظمة تقريرها يف مؤمتر صحفي عقد يف دار البلدية. وقد تحدث 

املدير التنفيذي للمنظمة ومؤلف التقرير. هذا هو التقرير األول من نوعه لبلدية 

)ع(.

فقرة أوىل أكرث فعالية يف البيان الصحفي 2: “تقرير عن قضايا الصحة والسالمة 

للنساء الالجئات يف مخيم )ع(”

ل
ثا
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أصدرت املنظمة )س( اليوم تقريرا عن قضايا الصحة والسالمة التي تواجهها الفتيات 

والنساء الالجئات يوميا يف مخيم الالجئني )ع(. وقد وجد هذا التقرير، األول من 

نوعه، أن ٪40 من النساء ال يشعرن أنه من اآلمن إرسال أطفالهن إىل املدرسة أو إىل 

أنشطة يف املخيم.

فقرة أوىل أقوى بكثري يف البيان الصحفي 3: “تقرير جديد يكشف عن العنف 

الجسدي ضد النساء الالجئات يف مخيم )ع(”

وفقا لتقرير نرشته اليوم منظمة )س(، فإن ٪65.5 من الالجئات النساء عرفن نساء 

تعرضن للعنف الجسدي يف املخيم )ع(، يف حني أن ٪40 من النساء مل يشعرن أنه 

من اآلمن إرسال أطفالهن إىل املدرسة أو إىل األنشطة يف املخيم. وهناك حاجة إىل 

إدخال تحسينات عملية عىل مخيامت الالجئني لجعلها أكرث مالءمة للمرأة، مبا يف 

ذلك تحسني أنظمة السالمة. كام يجب إدخال تحسينات عىل الرعاية الصحية املتاحة 

للنساء يف املخيامت.

نصائح إلنشاء بيان صحفي:

� احصل عىل اقتباسات من كبار موظفي منظمة املجتمع املدين التي تعمل فيها 

القضية ويف عمل منظمة  أو خبري يف  )مدير، متحدث رسمي، موظف صحفي( 

املجتمع املدين التي تعمل فيها، أو حتى اقتباسات من قبل املشاهري الذين يدعمون 

قضيتك.

� قدم البيانات واألرقام واإلحصائيات التي تدعم مقالك / بيانك.

� إن وقت توزيع بيانك الصحفي مهم جدا. حاول ربط قصة و / أو معلومات 

من بيانك الصحفي مع األحداث اإلخبارية العاملية. يتطلب التوزيع الرسيع والفعال 

لبيان صحفي التخطيط واملتابعة. وتعني املتابعة أنه بعد إرسال بيانك الصحفي، 

يجب عليك ان تتصل باملراسلني أو تراسلهم بالربيد اإللكرتوين لتذكريهم بأدب أنك 

قد أرسلته.

3.5 املؤمترات الصحفية
ينبغي تنظيم املؤمترات الصحفية يف الحاالت التالية:

� إذا كانت املعلومات التي ترغب يف مشاركتها معقدة بحيث يجب اجراء حوار 

لتوضيحها.

� إذا كنت تريد عمدا أن تعطي صبغة دراماتيكية إلعالن األخبار الخاص بك.

بالنسبة لكمية الوقت والطاقة التي تحتاجها لعقد مؤمتر صحفي، ميكنك اجراء 

العرشات من املكاملات الهاتفية أو تنظيم عدة اجتامعات فردية وجلسات التزويد 

باملعلومات. ويف كثري من األحيان، سوف تسارع منظامت املجتمع املدين إىل تنظيم 

مؤمتر صحفي وتجد أن هناك عددا أكرب من املمثلني من جانبهم يف الغرفة مقارنة 

مع الصحفيني. يكون املؤمتر الصحفي مناسبا عندما يكون لديك خرب حقيقي -تقرير 

جديد، عىل سبيل املثال -أو عندما يجب أن تستجيب برسعة لقصة األخبار العاجلة 

الرسيعة وال تستطيع الوصول إىل جميع وسائل اإلعالم كل عىل حدة. قم بالدعوة 

ل
مثا

ل
مثا
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ملؤمتر صحفي إذا كنت بصدد إصدار تقرير رئييس، إذا كان أحد املشاهري الذين 

يدعمون قضيتك آتيا إىل بلديتك، أو إذا كنت فعال بصدد اإلدالء بإعالن كبري. إذا كان 

بإمكانك بسهولة إصدار بيان صحفي بدال من ذلك، فتخطي املؤمتر الصحفي.

 كيف تنظم مؤمترا صحفيا ناجحا:

� تأكد من أن التوقيت مناسب. وعادة ما تنظم املؤمترات الصحفية يف الصباح، قبل 

أن تتطور األحداث اإلخبارية الرئيسية لهذا اليوم. ويعد الصباح أفضل وقت أيضا 

لعقد مؤمتر صحفي إذا كنت ترغب يف دعوة صحفيي الجرائد اليومية التي يكون 

موعدها النهايئ للنسخة املطبوعة عادة يف وقت متأخر من الظهرية / املساء.

� حاول أن تحد من عدد املتحدثني الحارضين يف املؤمتر الصحفي، حتى يكون 

هناك وقت كاف للصحفيني لطرح األسئلة وملمثيل منظمة املجتمع املدين الخاصة 

بك لإلجابة عليها. ينبغي أال يتعدى عدد من يتحدثون إىل املراسلني شخصني أو ثالثة. 

ينبغي أن تراعي جنسهم وعمرهم وعرقهم. عىل سبيل املثال، إذا كان لديك ثالثة 

متحدثني يف املؤمتر الصحفي، يجب أن يكون واحد منهم عىل األقل امرأة، أو شخص 

معاقا، أو عضوا يف مجموعة عرقية أخرى، رمبا شخص صغري أو مسن. إن التنوع عامل 

مهم جدا يف أي ظهور علني ويف عملك مع وسائل اإلعالم.

� من الجيد دامئا أن يكون لديك مرئيات خالل املؤمتر الصحفي. قد يكون ذلك 

شعار منظمتك، أو رشيط فيديو قصري عن عملك عىل أرض الواقع، أو رسام توضيحيا، 

أو جداول، و / أو أرقام تدعم املعلومات التي تقدمها يف املؤمتر الصحفي.

� كن مستعدا لإلجابة عىل األسئلة التي ال تتعلق مبوضوع املؤمتر الصحفي. قد 

أو  السيايس  الوضع  الفرصة لطرح بعض األسئلة عليك حول  الصحفيون  يستغل 

االقتصادي األوسع يف البالد والعامل. وليس من النادر أن يأيت الصحفيون إىل مؤمترك 

الصحفي لهدفهم الخاص فقط املتمثل يف ملء برنامجهم أو صفحات صحيفتهم 

ومواقعهم عىل الويب برد فعلك عىل بعض األحداث األخرى. من املسموح رفض 

التعليق إذا كانت األسئلة خارج املوضوع. ولتجنب الوقوع يف أسئلة مفاجئة أثناء 

املؤمتر، ميكنك أيضا سؤال الصحفيني من خالل الدردشة قبل املؤمتر ليخربوك عن 

نواياهم أو سؤالهم ببساطة أي نوع من التقرير لديهم يف أذهانهم من مؤمترك 

الصحفي.

� أعلن عن الوقت وموضوع مؤمترك الصحفي عىل شبكات التواصل االجتامعي. 

وهذا من شأنه أن يساعد عىل تذكري الصحفيني الذين يقضون الكثري من الوقت 

يف غرفة األخبار ليتابعوا األخبار واألحداث عىل االنرتنت. بعد املؤمتر، انرش الصور 

واالستنتاجات الرئيسية من مؤمترك الصحفي عىل شبكات التواصل االجتامعي.

� تعد املؤمترات الصحفية مناسبة جيدة لتوزيع املواد الصحفية أو ما يسمى 

بامللفات الصحفية. امللفات الصحفية هي أدوات ال تقدر بثمن ملضاعفة تأثري مؤمترك 

الصحفي. عالوة عىل ذلك، ميكن للمراسلني استخدامها كتذكري باألهداف واألنشطة 

الرئيسية ملنظمة املجتمع املدين الخاصة بك مبجرد عودتهم إىل غرفة األخبار وإعداد 

تقرير يستند إىل مؤمترك الصحفي. وينبغي أن تتضمن امللفات الصحفية اقتباسات 

قصرية من املتحدثني يف املؤمتر الصحفي عىل الرتويسة مع تفاصيل االتصال الخاصة 

بهم وامللفات الشخصية عىل وسائل التواصل االجتامعي، ووصف للقضايا السياسة 

التي حظيت مبوافقة من قبل خرباء ومن منظامت أخرى، وقطعة خلفية عن املنظمة 

التي ترعى املؤمتر الصحفي.

� تابع الصحفيني بعد املؤمتر الصحفي. ليكن لديك ورقة تسجيل دخول للصحفيني 

الذين يحرضون مؤمترك صحفي. تحقق من القامئة عىل الفور لتحديد الصحفيني 

ووسائل اإلعالم الرئيسيني الذين مل يحرضوا. إذا أمكن، قم بتسليم امللفات الصحفية 

لهؤالء الصحفيني عرب الربيد اإللكرتوين وأتبع ذلك بعد ساعة أو نحو ذلك مبكاملات 

لصحفيني أو محررين معينني. يف كثري من األحيان، ميكن لهذا النوع من املتابعة أن 

يزيد تغطية الحدث اإلخباري أو يؤدي إىل قصة إضافية.

� قم بتقييم عملك بشكل موضوعي ومحايد يف املؤمتر الصحفي والتغطية اإلعالمية 

التي تلقتها منظمة املجتمع املدين الخاصة بك بعد ذلك. اسأل نفسك عام كان ميكن 

أن تفعله بشكل أفضل أو مختلف. تعلم من أخطائك بحيث تستطيع يف املرة القادمة 

تنظيم مؤمتر صحفي أكرث فعالية.

4.5 املقابالت
إحدى أكرث الطرق فعالية إلجراء العالقات اإلعالمية ملنظامت املجتمع املدين هي من 

خالل إجراء املقابالت. ومن املهم للغاية أن تكون عىل استعداد جيد ومعرفة ما يجب 

القيام به قبل وأثناء املقابلة. وعالوة عىل ذلك، هناك حاجة إىل أمناط مختلفة اعتامدا 

عىل ما إذا كان طلب منك أن تجري مقابالت مع الراديو أو التلفزيون أو وسائل 

االعالم املطبوعة، أو وسائل اإلعالم عىل االنرتنت. وبغض النظر عن الوسيلة، يجب أن 

تبقى دامئا مسيطرا عىل حالة املقابلة. وقل دامئا الحقيقة. وإذا كنت ال تعرف الجواب 

عىل سؤال أو إذا كنت ال تريد اإلجابة، فمن األفضل أن تقول ذلك بدال من الكذب. 

الحقيقة هي دامئا أفضل إجابة.

ميكنك أيضا رفض فرصة إجراء املقابلة. إذا مل تكن مرتاحا للسمعة املهنية ملحطة 

إذاعية / تلفزيونية معينة أو صحيفة مصغرة أو بوابات إلكرتونية غري موثوقة، ميكنك 

أن تقرر عدم إجراء املقابلة. فكر يف نوع الدعاية التي ترغب منظمة املجتمع املدين 

الخاصة بك أن تستقطبها وما إذا كانت املقابلة سوف تجلب دعاية أكرث إيجابية أو 

سلبية. ميكنك أيضا االدالء بيبان مع رفض ظهورك يف بعض وسائل اإلعالم.

ما تحتاج معرفته قبل املقابلة:

� تأكد من معرفة اسم الربنامج واملقدم والصحفي الذي سيجري املقابلة. عود 

نفسك عىل هذا الربنامج تحديدا وأسلوب مجري املقابلة.
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املقابلة.  املقابلة. سوف تعتمد إجاباتك وتحضريك عىل طول  � اسأل عن مدة 

وبعبارة أخرى، تتطلب املقابلة التي تستغرق 10 دقائق تحضريا مختلفا وأجوبة أقرص 

مقارنة مع املقابلة التي تستغرق ساعة واحدة. ميكنك قراءة املزيد عن املقابالت 

الطويلة والقصرية أدناه.

� اسأل ما إذا كان سيتم بث املقابلة الحية أو تسجيلها مسبقا. مع املقابالت التي 

تجري يف برنامج البث الحي، كن متنبها من أن كلامتك تبث عىل الفور، ولن يكون 

لديك فرصة ثانية لتغيري ترصيحاتك.

� تأكد من معرفة موقع / عنوان املكان الذي ستتم مقابلتك فيه. ال تفرتض أنك 

ستتم مقابلتك يف املبنى الرئييس لوسيلة اإلعالم. فعىل سبيل املثال، متتلك بعض 

محطات التلفزيون الكبرية استوديوهات تلفزيونية خارجية أو قد يقرتح صحافيو 

وسائل االعالم املكتوبة أو عرب اإلنرتنت موقعا مختلفا عن غرف األخبار الخاصة بهم.

� اسأل ما إذا كانت مقابلتك ستتم معك وحدك أو ضمن مجموعة من ضيوف 

آخرين، تأكد يف هذه الحالة من معرفة من هم املدعوون األخرون للمقابلة.

� تأکد من أن املنتج / الصحفي يقوم بالتهجئة الصحيحة السمك واسم منظمتك، 

ويعرف موقفك داخل املنظمة.

قبل املقابلة: التحضري هو املفتاح.

سوف يزيد التحضري للمقابلة ثقتك وسوف يجعلك تظهر / تبدو مهنيا:

� اسأل ما هو متوقع منك. اسأل ما هي املوضوعات والقضايا التي سيتم تغطيتها، 

ومن أي زاوية ستتعرض وسائل اإلعالم أو الصحفيون املعنيون للقضية، خذ تغري املناخ 

عىل سبيل املثال. هذه مسألة واسعة وشاملة. من املهم معرفة “الزاوية” أو النقاط 

املحددة التي يخطط صانعو الربنامج لتغطيتها أثناء املقابلة. ومن املهم معرفة املزيد 

عن نهجهم، مثل ما إذا كانوا يريدون الحديث عن تأثري تغري املناخ عىل السكان أو 

عىل االقتصاد، أو ما إذا كانوا يريدون الرتكيز عىل تلوث الهواء أو االحتباس الحراري. 

ميكنك حتى أن تسأل عن األسئلة االحتياطية ليتم إرسالها لك مسبقا، ولكن تذكر أن 

تلك األسئلة ميكن أن تختلف عن األسئلة التي تُسأل عنها أثناء املقابلة.

� حرض الرسالة الرئيسية التي تريد متريرها عرب املقابلة. قم بإعداد نقاط الحديث 

والتزم بها حتى إذا طلبت منك أسئلة مختلفة. ثالث نقاط للحديث، إن ثالثة أشياء 

رئيسية تريد الجمهور أن يسمعها ويتذكرها تكون كافية عادة. ميكنك دامئا تحويل 

املحادثة إىل رسالة منظمة املجتمع املدين الخاصة بك وهدفها ومبتغاها وأنشطتها 

وما إىل ذلك.

للعب دور مضيف وخصم يف  اقناعهم  إذا كنت تستطيع،  الزمالء.  � مترن مع 

املناقشة. ولكن ال تحفظ اإلجابات ألنها قد تبدو انها متارين وغري طبيعية. ضع يف 

ذهنك النقاط الرئيسية الثالث التي تريد طرحها. حاول أن تتوقع القضايا التي ستتم 

مناقشتها وتعد بشكل دقيق حججك والحجج املضادة.

� إن العصبية شائعة لدى أي شخص يجري استجوابه، وتحدث خاصة عند أولئك 

الذين لهم خربة اقل يف الظهور امام الجمهور. حاول أن تجعل نفسك مرتاحا وأقل 

قلقا من خالل التحضري الدقيق للمقابلة.

خالل املقابلة

� تأكد من مترير رسالتك.

� ال تكون سلبيا. تذكر أن املقابلة هي فرصتك للرتويج لعملك وقضية منظمتك.

� كن مقنعا بشأن القضية التي تتم مناقشتها. قاطع بأدب إذا كان خصمك يهيمن 

عىل املناقشة، ولكن حاول أن تفعل ذلك بطريقة تقرتح الخالف السهل يف املحادثة 

اتصل ! تواصل ! غّير !
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بدال من املضايقة الكالمية أو القاء محارضة.

� كن صادقا حتى لو كنت ال تعرف اإلجابة عىل سؤال. ميكنك أن تقول أنه ميكنك 

التحقق مع زمالئك وتقديم اإلجابة عىل سؤال محدد يف وقت الحق، ولكن تجنب 

االختباء أو عدم قول الحقيقة.

� تجنب التعابري التقنية واللغة الصطالحية. بدال من ذلك، ارشح موقف منظمة 

املجتمع املدين الخاصة بك من املسألة املعنية يف جمل قصرية ومبارشة وبسيطة.

� استخدم لغة وأمثلة، وحكايات حية، ورسوما توضيحية ملونة. كن متحمسا وكن 

أنت قبل كل يشء. قل الحقيقة دامئا وتأكد من أنك تستخدم فقط الحقائق املثبتة 

لدعم وجهة نظرك.

� استخدم أرقاما قليلة قدر اإلمكان. ميل الناس بسهولة من اإلحصائيات. تعمل 

األرقام بشكل أفضل يف وسائل اإلعالم املطبوعة واإللكرتونية ألن القراء ميكنهم تخيل 

األرقام والعودة لقراءتها مرة أخرى. بالنسبة للراديو أو التلفزيون، ينبغي تجنب 

اإلحصائيات املعطاة شفويا.

� إذا کنت تعمل لدى منظمة مجتمع مدين صغیرة أو محلیة قد ال تکون معروفة 

علی املستوى الوطني، حاول تکرار اسم منظمتك عدة مرات، ولکن من املهم القیام 

بذلك لغرض ما ولیس لتبدو وكأنك تستخدم الوقت واملكان املعطى لك لتعزيز 

نفسك ومنظمتك فقط. إذا كنت مبالغا يف ذلك، قد تبدو مغرورا وقد يكون لتكرار 

اسم منظمتك مرات كثرية تأثري سلبي.

املقابالت التلفزيونية

� أثناء املقابلة يف استديو تلفزيوين أو ضمن مجموعة مع ضيوف آخرين، أنظر 

دامئا مبارشة إىل الشخص الذي يجري املقابلة. ال تنظر مطلقا يف شاشات الكامريا أو 

التلفزيون. ال تقلق بشأن الكامريا. اجعل نظرك موجها للشخص الذي يجري املقابلة 

باستمرار ريثام تفكر يف الجواب.

� إذا متت مقابلتك عرب األقامر الصناعية أو سكايب، فأنت لست يف نفس موقع 

الشخص الذي يجري املقابلة. يف هذه الحالة، سيطلب منك أن تنظر مبارشة إىل 

كامريا )جهاز الكمبيوتر الخاص بك(.

� ارتد ألوانا موحدة، وخفيفة ولكن ليس بيضاء. تجنب النسيج املبهرج أو الالمع، 

أو الكثري من املاكياج، أو الكثري من الُحيل. ال تريد أن ترصف املشاهدين مبظهرك 

ولكنك تريد منهم أن يستمعوا إىل ما لديك لتقوله ويتذكروا الرسالة التي تحاول 

ايصالها.

املقابالت اإلذاعية

الشفهية،  تعبرياتك  فإن  اإلذاعية،  املقابالت  مع  مرئية  صورة  وجود  لعدم  نظرا 

والوضوح والحامس الذي تتحدث به، واملحتوى أكرث أهمية مقارنة مع املقابلة 

التلفزيونية.

املقابالت مع وسائل اإلعالم املطبوعة و / أو عرب اإلنرتنت

نظرا لعدم وجود حد زمني ملثل هذه املقابالت، ميكنك رشح رأيك وموقف منظمة 

املجتمع املدين الخاصة بك بشكل أكرث تفصيال، ولكن حاول عدم الدخول يف كل 

التفاصيل. قدم املواد املرئية ملنظمة املجتمع املدين الخاصة بك )أرشطة الفيديو 

والصور( ملجري املقابلة من الصحف والبوابات عىل االنرتنت.
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طلبات إجراء مقابلة هاتفية فورية

يف كثري من األحيان، سيتصل بك الصحفيون، وخاصة صحفيو وسائل االعالم املطبوعة 

الذين يعملون حسب جدول للمواعيد النهائية، للحصول عىل اقتباس أو رد عىل 

حدث أو تعليقات شخص آخر. إن هذه الطلبات هي يف كثري من األحيان فرصة 

ممتازة ملنظمتك لتصبح جزءا من قصة من قصص األخبار العاجلة. قد يفاجئك 

الرد بشكل  االتصال ولكن عن طريق أخذ بضعة دقائق لتنظيم نفسك، ميكنك 

فعال وذيك. تذكر النقاط الثالث الخاصة بك والرسالة الرئيسية التي تريد متريرها 

عرب مقابلتك.

5.5 األحداث اإلعالمية
واملعارض  االحتجاجات  مثل  األحداث  من  املختلفة  األنواع  تكون  أن  أيضا  ميكن 

املؤسسات  الصلة إىل  العرائض ذات  أو  التقارير  واملرسحيات واملبادرات وتسليم 

الرسمية مناسبة لدعوة الصحفيني وجذب اهتامم وسائل اإلعالم. وينبغي أن تكون 

مبادئ  أساسا نفس  إخبارية، وتنطبق عليها  قيمة  اإلعالمية ذات  األحداث  هذه 

تنظيم مؤمتر صحفي، مثل تلك املتعلقة بالتوقيت، واإلعالن عن الحدث عىل وسائل 

التواصل االجتامعي، وعدد املتحدثني، إلخ. وقد ذكرت املؤلفة سارة سيلفر يف منشور 

اصدره معهد التنوع اإلعالمي ومؤسسة الصحافة املستقلة بتاريخ 2003، أن “الحدث 

اإلعالمي املثايل قصري، بسيط، ومربمج بحيث ال يكون قريبا جدا من املوعد النهايئ، 

وبرصي”.

� تأكد من أن دعواتك الصحفية تشمل األشخاص األكرث احتامال لتغطية حدثك 

يف األخبار. قم باملتابعة عن طريق الهاتف أو الربيد اإللكرتوين، إذا كان ذلك ممكنا.

� تأكد من إخطار وسائل اإلعالم مسبقا بوقت كاف. 

� حاول تنظيم حدث يسمح بصور مرئية جيدة للتلفزيون أو صور جيدة للوسائل 

املطبوعة.

� سيزيد أي عمل دراماتييك أو غري مألوف مثل ظهور أحد املشاهري فرصك للتغطية.

� فليكن لديك شخص مستعد ومتاح إلجراء مقابالت مع الصحفيني، والتحدث 

معهم، واقرتاح الزوايا التي ميكن أن تروج لرسالتك.

� أنرش الصور ومقاطع الفيديو عىل وسائل االعالم االجتامعية. وهذا ميكن أن يكون 

مفيدا للصحفيني الذين مل يكونوا قادرين عىل املجيء إىل الحدث الخاص بك، ولكنهم 

عىل استعداد لتقديم تقرير عنه.

6.5 النرشات اإلخبارية
مع ظهور مختلف املنصات عرب اإلنرتنت وتطبيقات الهاتف النقال، أصبح إنتاج 

وتوزيع النرشات اإلخبارية أسهل وأقل تكلفة. ميكن إرسال النرشات اإلخبارية يف 

شكل إلكرتوين ليس فقط ألعضاء منظمة املجتمع املدين الخاصة بك، ولكن أيضا 

يتعاملون مع  الذين  )املانحني واألكادمييني  إىل وسائل اإلعالم واالتصاالت األخرى 

القضايا التي تهم منظمتك، ومنظامت املجتمع املدين األخرى(. وميكن طباعة النرشة 

اإلخبارية أو توزيعها يف شكل الكرتوين. وهي نرشة تصدر أسبوعيا أو شهريا. وهي 
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1.  عند االتصال بصحفي أو مكاتبته، تذكر أن تخبره )تخبرها( ما هو المقال، لماذا هو مهم، 
وكيف يمكن التحقق منه بشكل مستقل.

2.  يجب على بيانك الصحفي ان يجيب على األسئلة 5 )من، ماذا، أين، لماذا، متى( وأحيانا كيف. 
حاول أن تعطي عنوانا جذابا وقصيرا ومقنعا لبيانك الصحفي. البد من إيالء اهتمام كبير 

بالفقرة األولى، والتي ستحدد ما إذا كان الصحفيون سيهتمون بمعلوماتك أم ال.
3.  قم بتنظيم المؤتمرات الصحفية فقط إذا كانت المعلومات التي تريد مشاركتها معقدة أو 

إذا كنت ترغب في إضفاء صبغة دراماتيكية على إعالن األخبار الخاص بك. فليكن هناك 2 أو 3 
متحدثين في المؤتمر الصحفي على األكثر. وينبغي أن يكون أحد المتحدثين على األقل امرأة. 

قم بمتابعة الصحفيين بعد المؤتمر الصحفي من أجل ضمان اهتمامهم بمعلوماتك / مقالك.
4.  يعد تقديم المقابالت أحد أنجع السبل إلجراء عالقات إعالمية مع منظمات المجتمع 

المدني، ويمكن أيضا رفض هذه الفرصة. على سبيل المثال، ال تريد أن تعطي أهمية للصحف أو 
المؤسسات اإلعالمية التي تميز وتمارس الكراهية على أساس الجنس أو العرق أو أي نوع آخر من 

الكراهية. وهذا يعني أنه ينبغي عليك أن ترفض إجراء مقابالت مع وسائل اإلعالم التي تدعم 
العنصرية أو خطاب الكراهية أو العنف. نصائح:

- تأكد من معرفة شكل البرنامج وأسلوب الصحفي الذي سيجري مقابلة معك.
- قم بإعداد رسالة واحدة على األقل تريد ايصالها أثناء المقابلة.

- تجنب التعابير التقنية أو المصطلحات الخاصة بفئة معينة وحسب.
- إذا تمت مقابلتك في استديو تلفزيوني أو ضمن مجموعة للمناقشة، فال تنظر مباشرة إلى 

الكاميرا، ولكن انظر إلى الشخص الذي يجري المقابلة. يجب أن تنظر مباشرة إلى الكاميرا فقط 
عند إجراء مقابلة عبر سكايب أو القمر الصناعي.

5.  يمكن أيضا أن تكون االحداث اإلعالمية مثل االحتجاجات أو المعارض أو المسرحيات أو 
المبادرات أو تسليم التقارير أو العرائض ذات الصلة إلى المؤسسات الرسمية، مناسبة لدعوة 

الصحفيين وجذب اهتمام وسائل اإلعالم.
6.  يمكن إلرسال نشرة إخبارية أسبوعية أو شهرية أن يكون طريقة مناسبة لتلخيص أهم 

األنشطة واألخبار التي تقوم بها منظمة المجتمع المدني الخاصة بك.
7.  إذا قررت كتابة رسالة إلى المحرر، تأكد من أنها دقيقة وواقعية وذكية ومكتوبة بشكل جيد 

دون أخطاء نحوية أو مطبعية.

 ملخص الفصل 5 : أدوات التواصل مع وسائل اإلعالم

أيضا وسيلة مناسبة لتلخيص و / أو ترويج أهم أنشطة منظمة املجتمع املدين الخاصة 

بك وأخبارها.

7.5 الرسائل / رسائل الربيد اإللكرتوين إىل املحرر
سيتم الرتحيب بالرسائل الدقيقة والواقعية والذكية واملحررة بشكل جيد، من قبل 

هيئة التحرير. عادة ما تستجيب الرسائل ملحتوى وسائل االعالم الذي تم نرشه أو 

بثه. من املهم أن تكون الرسالة صحيحة من الناحية النحوية وأن تكون خالية من أية 

أخطاء مطبعية. ميكن للرسالة التي ترسل إىل املحرر أن تحقق عدة أهداف:

� إثارة قضية أو إثارة حقيقة مل يرد ذكرها يف املقالة.

� تصحيح خطأ أو سوء تفسري متضمن يف التغطية اإلعالمية لقضية معينة؛

� اقرتاح وجهة نظر جديدة ومختلفة.

� تأكد من أن رسالتك تثري قضايا صحيحة. وال تستخدم الرسالة ملهاجمة مراسل أو 

محرر الجريدة شخصيا.

� قم بتضمني اسمك، ومنصبك يف املنظمة، وتفاصيل االتصال الخاصة بك ألن 

موظفي الجريدة قد يرغبون يف التأكد ما إذا كنت بالفعل كاتب الرسالة.

� ال ترسل أبدا رسالة مجهولة؛ واعلم أن املطبوعات ذات السمعة الطيبة ال تنرش 

رسائل بدون توقيعات.

كيفية التواصل على المنصات الرقمية
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كتبت األستاذة ناتايل فنتون من جامعة غولدسميثس بلندن قائلة “يُتوقع من املنظامت غري الحكومية اآلن أن تتبنى جميع الفرص املتاحة لها يف 

العامل الرقمي، بدءا من التدوين والبودكاست )التدوين الصويت( ومواقع التواصل االجتامعي، وصوال إىل منصاتها اإلخبارية عرب اإلنرتنت وماء وراء 

ذلك”. ميكن اليوم ألي شخص أن ينتج محتوى إعالميا وميكن ألي شخص بث رسالة أو قصة أو حدث عىل اليوتيوب أو برييسكوب أو فايسبوك اليف. 

وهذا يعني أن أي منظمة من منظامت املجتمع املدين ميكن أن تنتج أيضا محتوى إعالميا خاصا بها، وتنرشه وتبثه عىل منصات وسائل اإلعالم الرقمية 

الخاصة بها. من أجل تحقيق هدف حملتك و / أو لنرش رسالتك للجمهور، تحتاج إىل اتباع بعض قواعد االتصال الرقمي. هكذا ستجعل منظمتك من 

نفسها متميزة عن عدد كبري من منظامت املجتمع املدين األخرى التي تحاول الرتويج لقضيتها وتنظيمها عرب وسائل التواصل االجتامعي.

وقالت األستاذة فنتون إن “أيام زوج من املكاملات الهاتفية، وبعض البيانات الصحفية، ورمبا مؤمتر صحفي قد انتهت”. عىل الصحفيني يف هذه األيام 

التقاط القصة بشكل أرسع ومن كمية هائلة من املصادر. يجب أن يكون الصحفيون واملحررون عىل استعداد لنرش أو بث قصة يف أي وقت. وهذا 

يضع أيضا ممثيل وموظفي الصحافة يف منظامت املجتمع املدين تحت ضغط لتوفري املعلومات، واعتامد تقنيات جمع األخبار عىل نحو متزايد.

يف الختام، هناك حاجة ملنظامت املجتمع املدين لفهم وتعلم كيفية االستجابة لطلبات وسائل اإلعالم يف العامل الرقمي وكيفية استخدام وسائل اإلعالم 

االجتامعية بشكل فعال. وفيام ييل قامئة بالقواعد والخطوات املفيدة يف االتصاالت الرقمية ملنظامت املجتمع املدين:

1. إعداد رسالة قصرية وموجزة ودقيقة تريد توزيعها عىل العامل الخارجي.
قم بنرشها بوضوح عىل موقع الويب الخاص بك أو منصة وسائل االعالم االجتامعية مع تجنب العبارات الرسمية واملعقدة، وكذلك املصطلحات 

االصطالحية. واستنادا إىل الخربة املكتسبة من خالل العمل مع العديد من منظامت املجتمع املدين املختلفة يف جميع أنحاء العامل، الحظ مؤلف هذا 

كيفية التواصل على المنصات الرقمية
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الكتيب أن هناك نزعة بني بعض النشطاء الستخدام اللغة الرسمية للمؤسسات 

الرسمية أو الهيئات العامة يف عملهم مع وسائل اإلعالم ويف استخدامهم لوسائل 

أقل  الرقمية، هناك وقت ومكان  اإلعالم  االعالم االجتامعية. ولكن مع وسائل 

للجمل املعقدة، الطويلة، الرسمية، و “الثقيلة”. تتطلب وسائل اإلعالم الرقمية، 

وخاصة شبكات التواصل االجتامعي التواصل يف رسائل قصرية وواضحة.

عىل  لتقوله  تكن  مل  االنرتنت  عىل  أي يشء  تصدر  أو  تنرش  ال   .2
التلفزيون املبارش.

هناك العديد من حاالت التغريدات املحذوفة وامللفات الشخصية )الربوفايالت( 

املمحية عىل الفيسبوك يف جميع أنحاء العامل. وليس باليشء البعيد أن يعتقد 

الخصوصية  إعدادات  إال ألصدقائهم.  تظهر  ال  االجتامعية  شبكاتهم  أن  الناس 

موجودة بال شك للتحكم فيام يراه الجمهور إذا كنت ترغب يف القيام بذلك، 

ولكن منصات وسائل االعالم االجتامعية يف نهاية املطاف عامة وانخراطك فيها 

ينتمي للمجال العام. 

3. حافظ عىل ملفاتك الشخصية )الربوفايالت( الخصوصية واملهنية 
منفصلة بشكل واضح.

أو حسابك لن  الخصويص  الشخيص  هذا، ال يعني مع ذلك أن محتوى ملفك 

يكون مرتبطا بامللف الشخيص املهني. كن مسؤوال ومتيقظا عند النرش يف املجال 

العام بنفس الطريقة التي كنت لتكون فيها مسؤوال ومتيقظا أثناء الحديث إىل 

أنواع أخرى من وسائل اإلعالم.

مقاطع  أو   / و  الفوتوغرافية  الصور  دامئا  استخدم  مرئيا.  كن   .4
الفيديو.

أكرث جاذبية  املريئ هو  املحتوى  أن  واملسوقون  الرقمية  الوسائل  معلمو  يزعم 

هل  فانظر  صحيحة،  مزاعمهم  كانت  إذا  مام  وللتحقق  النص.  من  للجمهور 

منشوراتك عىل فايسبوك بالصور ومقاطع الفيديو يتشاركها الناس أكرث من تلك 

التي تحتوي عىل نص فقط.

5. كن تفاعليا وأرشك جمهورك.
مبجيئ  اإلعالم  وسائل  إىل  جلبت  التي  التغيريات  أكرب  أحد  هو  التفاعل  إن 

الرقمية  قبل  ما  الرئيسية  اإلعالم  وسائل  التواصل يف عرص  كان  وقد  اإلنرتنت. 

خطيا، يف اتجاه واحد. كان املقدم عىل التلفزيون يقرأ األخبار للمشاهدين من 

غري أن يتمكنوا من الرد عليها أو املشاركة يف األخبار ومع الصحفيني املعنيني. 

أما اليوم فال يعتمد الصحفيون عىل املواد التي يقدمها الجمهور فقط، أو ما 

يسمى باملحتوى الذي ينشئه املستخدمون، بل ميكن للجمهور نفسه أن ينتج 

األخبار ويقدم التقارير عن األحداث، وخاصة يف حاالت الطوارئ مثل الكوارث 

النائية التي  الطبيعية والهجامت اإلرهابية، فضال عن تلك األخبار من األجزاء 

أنك تجيب عن  أيضا  التفاعل  الحرب. ويعني  إليها يف مناطق  الوصول  يتعذر 

موقعك  ومتابعي  وقراء  زوار  من  املقدمة  واالقرتاحات  واألسئلة  التعليقات 

التمييزية  والتعليقات واملالحظات  الكراهية  بالنسبة لخطاب  أما  الويب.  عىل 

واملهينة فهي تتطلب اهتامما خاصا. يتم عىل العديد من املنصات الرقمية حظر 

الكالم الذي يحض عىل الكراهية وميكن إيقاف أي شخص ينرش الكراهية من 

أي نوع من التعليق / النرش.

6. اجعل الهاتف املحمول وديا
وبعبارة أخرى، اجعل ملفك الشخيص عىل الشبكات االجتامعية قابال للقراءة 

 / الرسائل   / املحتوى  -أي  إليه  الوصول  املحمولة  الهواتف  وميكن ملستخدمي 

املشاركات الواضحة والقصرية املتوافقة مع منصات الهواتف املحمولة. ووفقا 

ما  تضم  وهي رشكة   ،)GMSA( املحمول  الهاتف  لشبكات  الدولية  للجمعية 

هناك  كان  العامل،  أنحاء  جميع  يف  املحمول  الهاتف  متعاميل   800 من  يقرب 

املحمول  للهاتف  العريض  النطاق  خدمة  يف  مشرتك  مليون   30 من  يقرب  ما 

مستخدمي  من  كبري  عدد  هناك  أن  يعني  وهذا   .2015 عام  يف  الجزائر  يف 

النقالة يف الجزائر. يتم استهالك األخبار والرتفيه واملحتويات األخرى  الهواتف 

عىل الهواتف النقالة ويتعني عىل منظمة املجتمع املدين الخاصة بك اتباع هذا 

ميكن  أخر  ومحتوى  اإلنرتنت  شبكة  عىل  موقع  لها  يكون  أن  ويجب  االتجاه، 

الوصول إليه عرب الهواتف النقالة.

7. كن نشطا يف أيام التوعية.
من شأن إنشاء الحمالت عرب اإلنرتنت حول ما يسمى بأيام التوعية -مثل اليوم 

العاملي للمنظامت غري الحكومية، وعيد العامل العاملي، واليوم الدويل للمرأة، 

يف  بك  الخاصة  املدين  املجتمع  منظمة  يساعد  -أن  للمهاجرين  الدويل  واليوم 

الحصول عىل التعريف الدويل بها وحتى جمع األموال عرب اإلنرتنت. قم مسبقا 

بالتخطيط وتقديم املحتوى الذي تريد توزيعه عىل مواقع التواصل االجتامعي 

التابعة ملنظمة املجتمع املدين الخاصة بك يف أيام التوعية املتعلقة مبجال عمل 

منظمتك.

السلبي  الجانب  بينة من  الوقت نفسه، ينبغي للمرء أن يكون دامئا عىل  ويف 

لإلنرتنت: ففيها معلومات كاذبة، ومواقع ووسائل إعالم وهمية، ومصادر غري 

من  باستمرار  متزايد  عدد  ومع  املعاملة.  وسوء  الكراهية  وخطاب  موثوقة، 

شبكات التواصل االجتامعي والتطبيقات واملنصات، يجب عىل ناشطي منظامت 

والتمييز.  الكراهية  يكونوا محاربني مستمرين ضد خطاب  أن  املدين  املجتمع 

وبالتايل:

الرقمية  املنصات  عىل  الكراهية  وخطاب  التمييز  مكافحة   .8
وشبكات التواصل االجتامعي.

ومن األهمية مبكان أن تتضافر جهود أفراد املجتمع املدين يف التصدي لخطاب 
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الكراهية وأي شكل من أشكال التمييز )العنرصية والتحيز الجنيس وكره اإلسالم 

ومعاداة السامية، وما إىل ذلك(. ملزيد من النصائح حول كيفية مكافحة ذلك، 

الكراهية  إ( ضد خطاب  )م ت  اإلعالمي  التنوع  معهد  كتيب  مراجعة  يرجى 

عىل اإلنرتنت.

 ملخص الفصل 6 : كيفية التواصل على المنصات الرقمية
1.  حضر رسالة قصيرة وموجزة ودقيقة مع تجنب اللغة الرسمية والمصطلحات االصطالحية.
2.  كن مسؤوال عند نشر أو مشاركة شيء على االنترنت. ال تنشر أي شيء عبر اإلنترنت مما لم 

تكن لتقوله على التلفزيون المباشر.
3.  افصل بوضوح ملفاتك الشخصية / حساباتك الخصوصية والمهنية. 
4.  كن مرئيا. استخدم دائما الصور الفوتوغرافية و / أو مقاطع الفيديو.

5.  كن تفاعليا وأشرك جمهورك.
6.  اجعل المحتوى على ملفاتك الشخصية على وسائل االعالم االجتماعية وموقع الويب 

قابلة للقراءة ويمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة الوصول إليها.
7.  أنشئ حمالت عبر اإلنترنت حول ما يسمى بأيام التوعية.

8.  كافح ضد التمييز وخطاب الكراهية على االنترنت.

اتصل ! تواصل ! غّير !
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عندما هز زلزال هائل هايتي يف عام 2010، مل يكن هناك سوى مراسل أجنبي واحد -وهو كاتب لوكالة األنباء الدولية الكربى أسوشيتد برس -يف البلد 

لتغطية الكارثة. ويف األيام التالية، كانت وسائل اإلعالم من جميع أنحاء العامل قد نزلت هناك، وقد اعتمدت بشكل كبري عىل منظامت املجتمع املدين 

للحصول عىل املصادر وسياق األحداث. كام واصل أعضاء املنظامت املحلية ارسال التغريدات وكتابة املدونات بعد أن غادر معظم الصحفيني هايتي. 

وهكذا أثبت املجتمع املدين أهميته كمصدر للمعلومات.

وقد أعاد كيمربيل أبوت من منظمة األزمات الدولية، غري الحكومية رواية هذه الظاهرة، واستكشفها نيامنالب بشكل أكرب. قال أبوت: “مع تقلص 

وسائل اإلعالم الرئيسية، فإن الثورة الرقمية تجعل من الجمهور غري مضطر ألخذ ما تقدمه وسائل اإلعالم، بل ميكن أن يكون الجمهور هو القيم عىل 

معلوماته”. وليك يتم سامع رسالتهم يف الخارج وبناء سمعة كمصدر موثوق للمعلومات واالحتفاظ بها، يجب عىل أعضاء منظامت املجتمع املدين 

املحلية أن يعرفوا كيفية استخدام املنصات الرقمية بشكل فعال، وخاصة شبكات التواصل االجتامعي، ألن هذه هي الوسائل الرقمية األكرث سهولة 

للوصول إليها.  

1. الفايسبوك
يعد الفيسبوك شبكة التواصل االجتامعي األكرث استخداما عىل الصعيد العاملي، عىل الرغم من أن مدى استخدامه يعتمد عىل العوامل السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية. ومبا أن هناك مليارات من املشاركات يف الفيسبوك حول العامل كل يوم، فبالنسبة ملنظامت املجتمع املدين الصغرية التي 

تفتقر إىل املوارد والتي ليست يف وضع يسمح لها بتوظيف موظف صحفي أو خبري يف وسائل التواصل االجتامعي، هناك بعض النصائح حول كيفية 

استخدام فيسيبوك. أوال، أفضل طريقة إلرشاك أصدقائك عىل الفيسبوك ليس مجرد أن تطلب منهم االعجاب بصفحتك أو منشورك. هذا هو واحد من 

األخطاء األكرث شيوعا عىل وسائل االعالم االجتامعية. وبدال من ذلك، ميكن لطرح سؤال ذي مغزى وبدء النقاش أن يساعدك يف الحصول عىل املزيد 

من املشاركات، واالعجاب، وزيادة رؤية منظمة املجتمع املدين الخاصة بك وأنشطتها.

شبكات التواصل االجتماعي: كيفية استخدامها بحكمة ؟
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2. تويرت
هناك اقتباس ملؤلف مجهول استخدمه أستاذي يف الصحافة عىل شبكة اإلنرتنت 

ومناذج األعامل للعرص الرقمي يف عام 2010 لوصف الفرق بني تويرت والفيسبوك. 

ومفاده: “الفيسبوك هو للناس الذين ذهبُت معهم إىل املدرسة، يف حني تويرت 

هو للناس الذين أمتنى أن أذهب معهم إىل املدرسة “. وبعبارة أخرى، الفيسبوك 

هو عبارة عن شبكة اجتامعية لعائلة وأصدقاء أساسا، يف حني تويرت، مع حد 

140 حرفا، هو لالستخدام املهني أكرث. عىل تويرت يجب استخدام عالمات املربع 

عاجلة  اخبار  أو  اتجاه  قضية،  موضوع،  حول  املربع  عالمات  وتستخدم   ،)#(

التي  )الهاشتاق(  املربع  عالمات  عدد  من  وتحقق  بحكمة.  استخدمها  معينة. 

قيد  املربع  عالمة  كانت  إذا  مام  وتحقق  واحدة.  تغريدة  يف  وضعها  يجب 

االستخدام من قبل أم ال. حاول استخدام الروابط واإلشارة إىل مصادر املعلومات 

واملقاالت واملوارد األخرى. عند إعادة التغريد، من األفضل دامئا إضافة تعليقك 

الخاص وتقديم يشء جديد للمناقشة أو النقاش، ورمبا حتى لبدء نقاش جديد.

3. يوتوب
يعد يوتوب واحدا من أكرث مواقع الويب شعبية وأكرثها زيارة يف العامل، يجتذب 

أوال،  أمرين.  يعني  وهذا  الزوار.  من  كبريا  وعددا  الحركة  من  الكثري  يوتوب 

مختلف  من  كبري  عدد  إىل  للوصول  فرصة  لديها  املدين  املجتمع  منظامت  أن 

عليك  أن  ذلك  يعني  ثانيا،  رسالتها.  ونرش  العامل  أنحاء  جميع  يف  املستخدمني 

التنافس مع عدد كبري من املنظامت واألفراد ووسائل اإلعالم واملنظامت األخرى 

يف نفس الوقت. ولذلك يجب أن تكون مواد الفيديو جذابة ومتميزة. عىل سبيل 

املثال، ينبغي أال يكون مقطع فيديو يعرض خطابا أطول من 40-30 ثانية، وال 

يزيد فيديو ترويجي مثايل عن أنشطة و / أو أحداث منظمة املجتمع املدين 

الخاصة بك عن 3 دقائق. إذا قمت بإنجاز فيلم قصري يضم مختلف املتحدثني 

واملواقع، فقد يكون أطول. تذكر ما تهدف إىل تحقيقه من خالل إنتاج مقاطع 

الفيديو وتحميلها عىل يوتوب. ضع نفسك يف موضع زائر اليوتوب الذي ليست 

كنت  إذا  عام  نفسك  وأسأل  بك  الخاصة  املدين  املجتمع  مبنظمة  صلة  أية  له 

ستشاهد مقطع فيديو أطول من 3 دقائق.

4. إنستغرام 
يسمح هذا التطبيق املحمول ملستخدميه بتبادل الصور ومقاطع الفيديو بشكل 

الشبكات  منصات  من  متنوعة  مجموعة  خالل  من  وكذلك  خاص،  أو  علني 

ذا  إنستغرام  أصبح  فليكر.  متبلر،  وتويرت،  الفيسبوك  مثل  األخرى،  االجتامعية 

لذلك،  البرصية.  صفاته  بفضل  وذلك  الزمن  من  قصرية  فرتة  يف  كبرية  شعبية 

سيتم الحكم عىل هويتك البرصية عىل هذه املنصة. يُنصح باختيار فلرت واحد 

أو مجموعة من الفالتر. باستخدام نفس الفلرت )فالتر( لغالبية صورك إن مل نقل 

كل صورك، سوف تنشئ منطا ميكن التعرف عليه من طرف متابعيك. كام أن 

قصف متابعيك بعدد كبري جدا من الصور ومقاطع الفيديو لن يساعدك عىل 

إنشاء ملف شخيص محرتم وموثوق به ملنظمة املجتمع املدين الخاصة بك. اخرت 

املحتوى الذي تريد مشاركته، رمبا ليس أكرث ن 3 إىل 4 مرات يف اليوم.

 ملخص الفصل 7 : شبكات التواصل االجتماعي: كيفية استخدامها 
بحكمة؟

1.  ال تسأل فقط أصدقائك على الفيسبوك ومتابعيك لإلعجاب بصفحتك أو مشاركتك. اطرح 
بدال من ذلك سؤاال وابدأ النقاش.

2. استخدم عالمات المربع )الهاشتاق( على تويتر، واستخدام الروابط، وأضف التعليقات 
الخاصة بك إلى إعادة التغريد.

3.  انجز مقاطع فيديو جذابة قصيرة وبصرية على يوتوب.
4.  اختر فلتر واحد أو مجموعة من الفالتر على إنستاغرام. أنشر صورك بعدد مرات غير كثير 

في اليوم.

اتصل ! تواصل ! غّير !
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يتطلب تخطيط وتصميم وتنفيذ حملة إعالمية استخدام لغة العرص الرقمي، ترقية املهارات واألدوات والتقنيات املوضحة يف الفصول السابقة. تعد 

الحملة اإلعالمية عملية أكرث تعقيدا من إجراء مقابلة أو اقرتاح مقال لوسائل اإلعالم. ولذلك فإن اإلعداد الجيد للحملة اإلعالمية هو املفتاح. ومن أجل 

تسيري حملة إعالمية ناجحة، ال تحتاج أن تكون مرتاحا فقط مع النرش عىل وسائل االعالم االجتامعية، وإنتاج أرشطة الفيديو، وإجراء مقابالت مع 

الصحف واإلذاعة والتلفزيون، ولكن عليك أيضا أن تعرف وتفهم املشهد والسياق اإلعالميني. وعادة ما تكون الحملة اإلعالمية جزءا من االسرتاتيجية 

االعالمية ملنظمة املجتمع املدين الخاصة بك والتي تصاغ ويخطط لها بعناية. ومن أجل التأثري عىل محتوى األخبار واألحداث والعالقات االجتامعية 

املتبادلة بدال من متابعتها والرد عليها فقط، يجب عىل منظمة املجتمع املدين أن تخطط اسرتاتيجيا لكيفية القيام بحملة لزيادة التغطية اإلعالمية 

عن  فضال  والصحفيون،  األخبار  غرف  بها  تعمل  التي  الطريقة  تفهم  أن  يجب  بذلك،  وللقيام  القامئة.  والترشيعات  السياسات  لتغيري  أو  ألنشطتها 

خصوصيات جمهورك. وبالتايل:

1. كن مطلعا عىل التغطية اإلعالمية السابقة والحالية، فضال عن الرأي العام حول قضية حملتك )حمالتك(.
ميكن لهذين العاملني -التغطية اإلعالمية والرأي العام -أن يحددا نجاح حملتك اإلعالمية. إن معرفة كيفية قيام وسائل اإلعالم بتقديم تقارير عن قضية 

معينة فضال عام يفكر فيه السكان بشأن هذه القضية، ميكن أن يساعدك يف صياغة النهج الذي سيتم استخدامه يف حملتك. عىل سبيل املثال، يف عام 

 Open( 2012، ذكرت صحف جزائرية عىل االنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي اغتصاب امرأة سورية شابة يف وهران. وقالت تقارير أوبن دميكرايس

Democracy(”فندت الرشطة املحلية والصحف الوطنية األخرى هذه القصة برسعة، مشرية إىل أنها” إشاعة “. وبصفة عامة، ال يزال الناجون من 

االغتصاب مخفيني بدقة يف الخطاب األبوي املهيمن للمجتمع الجزائري الذي غالبا ما يرفض فيه العنف املرتبط بنوع الجنس، ويندرج ضمن ثقافة 

الكفر “. ولزيادة الوعي حول العنف ضد املرأة، كام يف املثال أعاله، ينبغي للمرء أن يجمع كل البيانات املتاحة حول الرأي العام بشأن هذه املسألة. 

كام ميكن لتحليل التغطية اإلعالمية أن يوفر سياقا وفهام أفضل ألية وسيلة إعالم ينبغي استهدافها يف الحملة االعالمية، وكيف. 

الحمالت اإلعالمية
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2. حدد أهدافك.
عند إعداد حملة إعالمية اسرتاتيجية، حدد سياستك واألهداف اإلعالمية. عىل 

سبيل املثال، اسأل نفسك وأعضاء فريقك:

� ماذا تريد منظمتك أن تحققه الحملة؟

� هل هدفك معقول وعقالين وممكن؟

� هل ترغب يف رفع مستوى الوعي حول عمل منظمة املجتمع املدين الخاصة 

بك ورفع مستوى الواجهة اإلعالمية الخاصة مبنظمة املجتمع املدين الخاصة بك، 

أو هل ترغب يف التأثري علی تغییر السیاسة، أو كليهام؟

� هل تريد اجراء حملة عىل املستوى الوطني أو الواليئ أو املحيل؟ اإلجابة 

بالنسبة  التي سرتكز عليها.  اإلعالم  السؤال سوف تحدد نوع وسائل  عىل هذا 

للعديد من منظامت املجتمع املدين يف جميع أنحاء العامل، وخاصة إذا كانت 

متوسطة أو صغرية الحجم مع موارد محدودة، ميكن لوسائل اإلعالم التقليدية 

من  العديد  تحولت  فقد  ولذلك  هزميته.  تصعب  حصنا  متثل  أن  الرئيسية  أو 

منظامت املجتمع املدين إىل املنصات اإللكرتونية واألدوات اإلعالمية الرقمية.

� هل سرتكز الحملة عىل وسائل اإلعالم الرقمية أو التقليدية، أو كليهام؟

3. حدد جمهورك املستهدف.
 إن تحديد جمهورك املستهدف أمر بالغ األهمية. يعني تحديد جمهورك تحديد 

معينة،  مجموعة  إىل  أو  الجمهور  إىل  رسالة حملتك  إرسال  تريد  كنت  إذا  ما 

مثل الشباب أو األشخاص ذوي اإلعاقة أو السياسيني أو املرشعني الوطنيني أو 

التي  الرسالة  بدوره،  املستهدف،  والدينية. سيحدد جمهورك  العرقية  األقليات 

تقوم بتطويرها واختيارك لوسائل اإلعالم. أيضا، سيكون من الحكمة تحديد ما 

إذا كان الجمهور املستهدف قد يتغري عىل طول االسرتاتيجية االعالمية.

4. حدد األهداف اإلعالمية.
بعد تحديد من هو جمهورك، تتمثل الخطوة التالية يف تحديد وسائل اإلعالم 

املهنية والبوابات اإللكرتونية واملحطات  التي يستعملونها )الصحف واملجالت 

الصحفيني  مع  إىل جنب  جنبا  االعالمية  الوسائل  والتلفزيونية(. هذه  اإلذاعية 

واملحررين واملنتجني هي األهداف اإلعالمية لحملتك. وهي بحاجة إىل أن تكون 

مستهدفة اسرتاتيجيا وبشكل مقنع. تذكر كيف رشحنا يف الفصل الثالث التواصل 

بني منظامت املجتمع املدين والصحفيني ووسائل اإلعالم.

5. طور الرسائل اإلعالمية الخاصة بك.
يجب أن يكون أحد أهم عنارص حملتك اإلعالمية رسالتك )رسائلك( اإلعالمية. 

يجب أن تكون الرسائل اإلعالمية مصممة لتناسب وتخدم الجمهور املستهدف 

من الحملة اإلعالمية، ولتعكس قيم وأهداف وخربة املنظمة التي تدير الحملة. 

هناك فرصة كبرية أن تكون رسالتك اإلعالمية ذات صدى مع عدد أكرب من الناس 

والتنوع  التعبري  وحرية  اإلنسان  حقوق  مثل  العاملية  القيم  تعكس  كانت  إذا 

والشمولية والوعي بتغري املناخ.

اتصل ! تواصل ! غّير !
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ويجب أن تكون الرسالة اإلعالمية واضحة وقصرية ومبارشة. تذكر أن الترصيحات 

مقارنة  ناجحة  تكون  لن  اإلذاعي  اإلعالم  لوسائل  واملعقدة  الطويلة  واالجوبة 

مع تلك التي تكون قصرية. إن املقاالت االعالمية اإلذاعية والتلفزيونية قصرية 

وسائل  مع  تتناسب  وواضحة  موجزة  بطريقة  رسالتك  توجيه  يتم  أن  ويجب 

اإلعالم وبرامجها / طبعاتها.

من املسموح به استخدام الفكاهة أو رسائل فيها روح الدعابة، ولكن تجنب 

حملة  تدير  التي  القضية  جدية  من  يقلل  أن  ميكن  الذي  الطيش  أو  الظرافة 

بخصوصها.

البحوث والدراسات  يجب أن تكون األرقام واإلحصائيات دقيقة، مستندة إىل 

إذا  أخرى،  أو موثوقة. وبعبارة  بها مؤسسات غري حكومية رسمية  تقوم  التي 

كنت تستخدم األرقام واإلحصائيات يف رسالة حملتك، فال ينبغي أن تكون عرضة 

ألي تفسري.

عني املتحدثني الرسميني أو املوظفني اآلخرين الذين سريسلون الرسالة إىل وسائل 

وسائل  لطلبات  االستجابة  عن  مسؤولني  سيكونون  والذين  والجمهور،  اإلعالم 

اإلعالم.

6. اجمع بني منصات وسائل اإلعالم الرقمية والتقليدية.
املنصات  تحديد  باستمرار،  واملتغرية  املتنامية  الرقمية  البيئة  يف  الرضوري  من 

وبشكل  لحملتك.  املناسبة  واألدوات  االجتامعي  التواصل  وشبكات  الرقمية 

أن  عليك  واملوارد،  اإلعالمية  األهداف  املستهدف،  جمهورك  إىل  استنادا  أدق، 

تختار أنسب منصة إلدارة الحملة اإلعالمية عليها، يعد مثال كل من الفيسبوك، 

أنستاغرام، يوتيوب، تويرت، سناب شات، متبلر ووسائل عديدة أخرى كلها سهلة 

االستخدام والوصول إليها. ولكن هل سيكون من الحكمة إهدار الطاقة واملوارد 

من خالل الحمالت عىل جميع هذه املنصات؟ أيضا، ال تهمل الطرق التقليدية 

أساليب  من  مزيج  هناك  يكون  عندما  النتائج  أفضل  تتحقق  بحملة.  للقيام 

الحمالت التقليدية والرقمية. وال بد من التخطيط وتنفيذ الحملة اإلعالمية وفقا 

لقيم املنظمة نفسها وغاياتها وأهدافها. يجب أن يتناسب جمهورك املستهدف 

اإلعالمية،  الحملة  احتياجات  مع  الرقمية  واملنصات  اإلعالم  وسائل  واختيار 

والبيئة الخاصة بك واللحظة التي تنفذ فيها.

 ملخص الفصل 8 : الحمالت اإلعالمية
1.  احصل على معلومات عن التغطية اإلعالمية الماضية والحالية، فضال عن الرأي العام حول قضية حملتك.

2.  حدد أهداف حملتك اإلعالمية.
3.  حدد جمهورك المستهدف.

4.  حدد األهداف اإلعالمية الخاصة بك.
5.  احدد الرسائل االعالمية الخاصة بك

6.  اجمع بين المنصات التقليدية والرقمية.

32



ملخص االرشادات .9

ملخص  النصائح
املدين؟ املجتمع  بدون  اإلعالم  وسائل  ستفعل  ماذا   :3 الفصل  ملخص 

الصغرية. املحلية  اإلعالم  تبدأ مع وسائل  أن  األفضل  يكون من  التواصل معها. رمبا  البدء يف  تريد  التي  اإلعالميـ)ة(  )املنافذ(  املنفذ  1. حدد 

عليها. بك  الخاصة  املدين  املجتمع  منظمة  تعمل  التي  القضايا  )يغطون(  یغطي  )صحفيني(  صحفي  مع  مبارش  باتصال  قم   .2

اطالع. وابق عىل  يوم  كل  األخبار  تابع   .3

نهارا. أو  ليال  وقت،  أي  يف  بيان  أو  مقابلة  إلعطاء  ومستعدا  متوفرا  كن   .4

الشخيص  ملفك  أو  و/  الويب  عىل  موقعك  يعرض  أن  يجب  محينا.  ابقائه  عىل  واعمل  رقمي  اعالمي  تعريف  ملف  لديك  أن  من  تأكد   .5

اإلعالمية. االستفسارات  عن  املسؤول  للشخص  اإللكرتوين  الربيد  عنوان  أو   / و  الهاتف  رقم  بوضوح  االجتامعية  الشبكات  عىل 

كصحفي  فكر   :4 الفصل  ملخص 
املناسب. الوقت  يف  املعلومات  وفر   .1

نهايئ. موعد  هناك  يكن  مل  وإذا  النهايئ  املوعد  افهم   .2

به. وموثوق  جيدا  معلومات  مصدرا  كن   .3

اإلعالم. وسائل  أخالقيات  افهم   .4

محيل. سياق  يف  مقالتك  ضع   .5

إنسانية. زاوية  قصتك  أعط   .6

مقالك الرصاع يف   / املشاكل  أبرز   .7

باألمر. معنيا  املشاهري  أحد  اجعل   .8

مألوف وغري  نوعه  من  فريد  مقال  لديك  ليكن   .9

اتصل ! تواصل ! غّير !
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اإلعالم وسائل  مع  التواصل  أدوات   :5 الفصل  ملخص 
بشكل  منه  لتحقق  ا ميكن  وكيف  مهم،  هو  ذا  ملا ل،  ملقا ا هو  ما   ) )تخربها تخربه  أن  تذكر  تبته،  مكا أو  بصحفي  االتصال  عند   .1

. مستقل

با  جذا نا  عنوا تعطي  أن  حاول  كيف.  نا  وأحيا متى(   ، ذا ملا أين،   ، ذا ما )من،   5 األسئلة  عىل  يجيب  ن  ا لصحفي  ا نك  بيا عىل  يجب   .2

سيهتمون  لصحفيون  ا ن  كا إذا  ما  ستحدد  لتي  وا األوىل،  لفقرة  با كبري  اهتامم  يالء  إ من  البد  لصحفي.  ا نك  لبيا ومقنعا  وقصريا 

ال. أم  تك  مبعلوما

صبغة  ء  إضفا يف  ترغب  كنت  إذا  أو  معقدة  ركتها  مشا تريد  لتي  ا ملعلومات  ا كانت  إذا  فقط  لصحفية  ا ملؤمترات  ا بتنظيم  قم   .3

أحد  يكون  أن  وينبغي  األكرث.  عىل  لصحفي  ا ملؤمتر  ا يف  متحدثني   3 أو   2 هناك  فليكن  بك.  لخاص  ا ر  األخبا إعالن  عىل  تيكية  ما درا

لك. مقا  / تك  مبعلوما اهتاممهم  ضامن  أجل  من  لصحفي  ا ملؤمتر  ا بعد  لصحفيني  ا بعة  مبتا قم  مرأة.  ا األقل  عىل  ملتحدثني  ا

لفرصة.  ا هذه  رفض  أيضا  وميكن  املدين،  املجتمع  منظامت  مع  إعالمية  عالقات  ء  إلجرا لسبل  ا أنجع  أحد  بالت  ملقا ا تقديم  يعد   .4

أو  لجنس  ا أساس  عىل  لكراهية  ا ومتارس  متيز  لتي  ا اإلعالمية  املؤسسات  أو  للصحف  أهمية  تعطي  أن  تريد  ال  ل،  ملثا ا سبيل  عىل 

تدعم  لتي  ا اإلعالم  ئل  وسا مع  بالت  مقا ء  إجرا ترفض  أن  عليك  ينبغي  نه  أ يعني  وهذا  لكراهية.  ا من  آخر  نوع  أي  أو  لعرق  ا

ئح: نصا لعنف.  ا أو  هية  لكرا ا خطاب  أو  لعنرصية  ا

معك. بلة  مقا سيجري  لذي  ا لصحفي  ا وأسلوب  لربنامج  ا شكل  معرفة  من  تأكد   �

بلة. ملقا ا ء  ثنا أ لها  يصا ا تريد  األقل  عىل  واحدة  لة  رسا د  بإعدا قم   �

وحسب. معينة  بفئة  لخاصة  ا املصطلحات  أو  لتقنية  ا بري  لتعا ا تجنب   �

لشخص  ا إىل  نظر  ا ولكن   ، مريا لكا ا إىل  مبارشة  تنظر  فال  للمناقشة،  مجموعة  ضمن  أو  تلفزيوين  استديو  يف  بلتك  مقا متت  إذا   �

لصناعي. ا لقمر  ا أو  سكايب  عرب  بلة  مقا ء  إجرا عند  فقط  مريا  لكا ا إىل  مبارشة  تنظر  أن  يجب  بلة.  ملقا ا يجري  لذي  ا

أو  رير  لتقا ا تسليم  أو  درات  ملبا ا أو  املرسحيات  أو  ملعارض  ا أو  االحتجاجات  مثل  اإلعالمية  االحداث  تكون  أن  أيضا  ميكن   .5

اإلعالم. ئل  وسا اهتامم  وجذب  لصحفيني  ا لدعوة  مناسبة  لرسمية،  ا املؤسسات  إىل  لصلة  ا ذات  لعرائض  ا

منظمة  بها  تقوم  لتي  ا ر  واألخبا األنشطة  أهم  لتلخيص  مناسبة  طریقة  یکون  أن  شهرية  أو  أسبوعية  رية  إخبا نرشة  إلرسال  ميكن   .6

بك. لخاصة  ا املدين  املجتمع 

مطبعية. أو  نحوية  ء  أخطا دون  جيد  بشكل  ومكتوبة  وذكية  قعية  ووا دقيقة  نها  أ من  تأكد   ، املحرر إىل  لة  رسا بة  كتا قررت  إذا   .7

لرقمية ا ملنصات  ا عىل  لتواصل  ا كيفية   :6 لفصل  ا ملخص 
االصطالحية. واملصطلحات  لرسمية  ا للغة  ا تجنب  مع  ودقيقة  وموجزة  قصرية  لة  رسا حرض   .1

ملبارش. ا لتلفزيون  ا عىل  لتقوله  تكن  مل  مام  اإلنرتنت  عرب  يشء  أي  تنرش  ال  االنرتنت.  عىل  يشء  ركة  مشا أو  نرش  عند  مسؤوال  كن   .2

ملهنية.  وا لخصوصية  ا تك  با حسا  / لشخصية  ا تك  ملفا بوضوح  افصل   .3

لفيديو. ا مقاطع  أو   / و  فية  لفوتوغرا ا لصور  ا مئا  دا استخدم   . مرئيا كن   .4

جمهورك. وأرشك  عليا  تفا كن   .5

تف  لهوا ا ملستخدمي  وميكن  ءة  للقرا بلة  قا لويب  ا وموقع  االجتامعية  االعالم  ئل  وسا عىل  لشخصية  ا تك  ملفا عىل  املحتوى  اجعل   .6

. ليها إ لوصول  ا املحمولة 

لتوعية. ا م  بأيا يسمى  ما  حول  اإلنرتنت  عرب  حمالت  أنشئ   .7

االنرتنت. عىل  لكراهية  ا وخطاب  لتمييز  ا ضد  فح  كا  .8
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بحكمة؟ مها  استخدا كيفية  االجتامعي:  لتواصل  ا شبكات   :7 لفصل  ا ملخص 
لنقاش. ا بدأ  وا ال  سؤا ذلك  من  بدال  اطرح  ركتك.  مشا أو  بصفحتك  لإلعجاب  بعيك  ومتا لفيسبوك  ا عىل  ئك  أصدقا فقط  تسأل  ال   .1

لتغريد. ا دة  إعا إىل  بك  لخاصة  ا لتعليقات  ا وأضف  بط،  لروا ا م  واستخدا تويرت،  عىل  لهاشتاق(  ا ( ملربع  ا عالمات  استخدم   .2

يوتوب. عىل  وبرصية  قصرية  بة  جذا فيديو  مقاطع  نجز  ا  .3

ليوم. ا يف  كثري  غري  مرات  بعدد  صورك  أنرش  م.  غرا إنستا عىل  لفالتر  ا من  مجموعة  أو  واحد  فلرت  اخرت   .4

اإلعالمية الحمالت   :8 الفصل  ملخص 
حملتك. قضية  حول  العام  الرأي  عن  فضال  والحالية،  املاضية  اإلعالمية  التغطية  عن  معلومات  عىل  احصل   .1

اإلعالمية. حملتك  أهداف  حدد   .2

املستهدف. جمهورك  حدد   .3

بك. الخاصة  اإلعالمية  األهداف  حدد   .4

بك الخاصة  االعالمية  الرسائل  حدد   .5

والرقمية. التقليدية  املنصات  بني  اجمع   .6

اتصل ! تواصل ! غّير !
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املؤلف
دانيكا داشا إليتش صحفية من ذوي الخربة يف مجاالت اإلذاعة والتلفزيون وعرب 

األنرتنت، والتي عملت يف خدمة يب يب يس العاملية، آن 1 )يس أن أن إنرتناشونال 

برودكاست بارترن(، أر يت يف يب 92، وبرفا يت يف. وباعتبارها خبرية يف مجال اإلعالم 

متعدد الوسائط والتنوع ومحو األمية اإلعالمية والعالقات مع وسائل اإلعالم، 

فقد قامت بعدة دورات تدريبية لصحفيني ونشطاء املجتمع املدين يف الجزائر 

واملغرب وموريتانيا وتونس والصني وغرب البلقان واالتحاد األورويب. وهي أيضا 

املؤلفة املشاركة يف دراسة “األخطاء الربيئة” التي تربز تأثري القوالب النمطية 

املتجذرة واألحكام املسبقة يف وسائل اإلعالم.

معهد التنوع اإلعالمي )م ت إ(
تم إعداد هذا الكتيب من طرف معهد التنوع اإلعالمي.

يعمل معهد التنوع اإلعالمي دوليا لتشجيع وتسهيل التغطية اإلعالمية املسؤولة للتنوع. وهو يهدف إىل منع وسائل اإلعالم من نرش التحامل أو التعصب أو 

الكراهية عمدا أو عن غري قصد والذي ميكن أن يؤدي إىل توترات اجتامعية ونزاعات وخالفات عنيفة. ويشجع معهد التنوع اإلعالمي بدال من ذلك، التغطية 

اإلعالمية العادلة والدقيقة والشاملة والحساسة من أجل تحسني العالقات بني املجتمعات املحلية، وزيادة التسامح، وتعزيز التفاهم وحقوق اإلنسان، وال 

سيام حقوق الفئات املهمشة. وقد عمل معهد التنوع اإلعالمي، املؤسس يف عام 1998، يف غرب ورشق وجنوب رشق أوروبا ودول االتحاد السوفيايت سابقا 

وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى والرشق األوسط وشامل أفريقيا وجنوب آسيا.  وهو يعمل مع أكادمييي الصحافة والطالب، وصناع قرار وسائل اإلعالم 

واملراسلني، وكذلك مع منظامت املجتمع املدين.  معهد التنوع اإلعالمي مسجل كمؤسسة خريية يف اململكة املتحدة )رقم: 1110263(.

www.media-diversity.org

أعد هذا املنشور مبساعدة االتحاد األورويب. إن محتويات هذا املنشور هي من مسؤولية معهد التنوع اإلعالمي وحده 

وال ميكن بأي حال من األحوال أن تعكس وجهات نظر االتحاد األورويب.

تصميم خليل قدورة                             و ميلوس بيرتوف

شكر وتقدير

khalilgdoura.com


