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أي دور لشبكات التواصل االجتماعي للتعريف بقضية الالجئين السوريين ،ودعمهم ماديا
ومعنويا؟ -ورقة عمل من خالل عدد من التجارب الدولية-
األستاذ الدكتور المصطفى مبارك إيدوز -جامعة مونديابوليس -الدار البيضاء -المغرب
التقٍت اذلائل يف قطاع تكنولوجيّا ادلعلومات وانتشار االنًتنت ،فرض حقائق
الريب أن التطور
ّ
اضي .ولعل أبرز إفرازاهتما بات يعرف بـ"الشبكات
جديدة جعلت الناس يتالمحون يف"رلتمع" افًت ّ

االجتماعيّة" اليت يشًتك فيها ماليُت البشر كل حسب اىتماماتو وميولو .ودفع االستخدام الفعال ذلذه
ٍ
اضي ،وذىب بعضهم
الشبكات بعض علماء االجتماع للحديث عن "عامل" ،أو "رلال عام" ،أو "واقع" افًت ّ
اضي عام  1994إىل وصف
مثل ىوواردرينغولد ( )Howard Rheingoldيف كتابو اجملتمع االفًت ّ
االجتماعي بـ"اجملتمعات االفًتاضيّة".وتزداد أعلية شبكة اإلنًتنت على
الكيانات الناشئة يف شبكات التواصل
ّ
ادلستوى الدويل مع تنوع استعماالهتا ،وازدياد عدد ادلستخدمُت ذلا ،وال تنحصر أعلية االنًتنت يف رلال تبادل
ادلعلومات ،فهي تؤدي اليوم أدواراً سياسية واجتماعية واقتصادية وعلمية وثقافية ىامة جداً.
ولقد أحدثت مواقع التواصل االجتماعي تطوراً كبَتاً ليس فقط يف تاريخ اإلعالم ،وإظلا يف حياة
األفراد على ادلستوى الشخصي واالجتماعي والسياسي ،وجاءت لتشكل عادلاً افًتاضياً يفتح اجملال على
مصراعيو لألفراد والتجمعات والتنظيمات دبختلف أنواعها ،إلبداء آرائهم ومواقفهم يف القضايا وادلوضوعات
اليت هتمهم حبرية غَت مسبوقــة (حسن ،2009،ص  ،)479 – 478وتكمن إغلابيات اإلعالم اجلديد يف
سرعة االتصال ،والقيمة ادلعلوماتية ،وضمان وصوذلا ،وربقيق التفاعل معها ،وليس كونو إعالماً مرسالً من

جانب واحد ،شلا خلق مساواة داخل اجملتمع يف االتصال (عبد القوي ،2009 ،ص .)1552
وقد خلصت دراسة أجراىا مركز الدراسات التسويقية جبامعة "ماساشوستس دارسباوث" 1حول استخدامات
شبكات التواصل االجتماعي يف ادلنظمات غَت الرحبية يف الواليات ادلتحدة األمريكية إىل أن تلك
الشبكات أصبحت جزءاً أساسياً من اسًتاتيجيات االتصال لتلك ادلنظمات اخلَتية .فالدراسة أشارت إىل
أن كربى ادلنظمات غَت الرحبية األمريكية واصلت تفوقهاعلى ادلنظمات التجارية ،وكذلك على ادلؤسسات
التعليمية من حيث إدراك ومعرفة الناس هبا حيث إهنا سبكنت من إغلاد وتوظيف وسائل جديدة شيقة
للوصول إىل قلوب وجيوب ادلاضلُت وادلتربعُت .فالدراسة وجدت أن  ٪89من ادلنظمات اخلَتية تستخدم
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شكالً من أشكال الشبكات االجتماعية مثل ادلدونات والبودكاست والـ Wikisوغَتىا من أشكال
الشبكات االجتماعية.
فكيف ؽلكن أن نوظف وسائل التواصل االجتماعي للتعريف بقضية الالجئُت السوريُت؟
وكيف ؽلكن أن صلعل من توظيف ىذه الوسائل مرتكزا أساسيا لدعم الالجئُت السوريُت ماديا ومعنويا؟
وم ا ىي االستفادة اليت ؽلكن أن نستخلصها من عدد من التجارب العادلية السابقة اليت وظفت وسائل
التواصل االجتماعي لدعم قضية سلتلف الالجئُت على مستوى العامل؟
ىذه األسئلة وغَتىا ستكون زلور ىذا البحث إن شاء اهلل تعاىل.
 مشكلة البحث:تتجلى مشكلة البحث يف بيان دور وسائل التواصل االجتماعي يف التعريف
بقضية الالجئُت السوريُت ودعمهم مادياً ومعنوياً.
 أهداف البحث :يهدف ىذا البحث إىل:

-1الكشف عن معاناة الالجئُت السوريُت.
-2إبراز أعلية توظيف وسائل التواصل االجتماعي يف التعريف بقضية الالجئُت السوريُت،
ودعمهم مادياً ومعنوياً.
-3اال ستفادة من ذبارب دولية سابقة يف دعم الالجئُت من سلتلف البلدان عن رريق توظيف
وسائل التواصل االجتماعي.
 -4وضع توصيات عملية ؽلكن االستفادة منها لدعم قضية الالجئُت السوريُت من خالل توظيف
وسائل التواصل االجتماعي.

 أهمية البحث:تتجلى أعلية البحث يف أنو سيربز أعلية أخطر سالح تواصلي يف عامل اليوم
للتعريف بقضية الالجئُت السوريُت ودعمهم ماديا ومعنويا

 منهجية البحث :سيعتمد البحث ادلنهج الوصفي التحليلي
 الكلمات المفتاحية :شبكات التواصل االجتماعي-قضية الالجئُت السوريُت
 خطة البحث:
المبحث األول:أعلية وسائل التواصل االجتماعي يف دعم القضايا اإلنسانية عموماً.
المبحث الثاني:وسائل التواصل االجتماعي ودعم قضية الالجئُت السوريُت ودعمهم ماديا

ومعنويا

Route Educational and Social Science Journal 1081
Volume 4(1), February 2017

المبحث الثالث :مقًتحات عملية من خالل التجارب العادلية لدعم قضية الالجئُت السوريُت من

خالل توظيف وسائل التواصل االجتماعي.

المبحث األول:
أهمية وسائل التواصل االجتماعي في دعم القضايا اإلنسانية عموما
-1تمهيد

مل يعد خافياً اليوم األثر األكرب لوسائل التواصل االجتماعي يف تعبئة الرأي العام ذباه موضوع
معُت.فهي
تعترب أحد أىم الوسائل ادلؤثرة يف تكوين ثقافة اجملتمع ومؤسساتو ادلختلفة ،ويف تسريع انتشار ادلفاىيم
وربرر ادلرأة ،والتعدُّديَّة اإلثنيَّة،
السياسيَّة واالجتماعيَّة والثقافيَّة احلديثة (مثل حقوق اإلنسان ،والتحديثُّ ،

االجتماعي .ولقد أدى تطور
التغَت
العام ،وانعكاسات ذلك على حركة ُّ
والعودلة ،والدؽلقراريَّة) وتبلور الرأي ِّ
ِّ
وسائل التواصل االجتم اعي بالشكل الذي نراه اليوم إىل نشوء ظاىرة االتصال اجلماىَتي ،وأصبحت ىذه
الظاىرة زلط أنظار طلبة من الدارسُت تعكس اىتمامهم هبذه الوسائل وبآثارىا االجتماعية ،حيث يتميز
االتصال اجلماىَتي بقدرتو على توصيل الرسائل إىل عدد كبَت من اجلمهور ،يف اللحظة نفسها وبسرعة
مدىشة ،مع مقدرة عالية على خلق رأي عام ،وعلى تنمية اذباىات وأظلاط من السلوك غَت موجودة أصال،
وادلقدرة على نقل ادلعارف وادلعلومات.
الشك أن وسائل التواصل االجتماعي تدخل فيما يسمى باإلعالم اجلديد.
فما مفهوم اإلعالم اجلديد ؟
وماىي خصائصو؟
وما ىي تأثَتاتو؟

-2تعريف اإلعالم الجديد
اإلعالم اجلديد  "New Mediaأو اإلعالم الرقمي  "Digital Mediaىو مصطلح يضم كافة
تقنيات االتصال وادلعلومات الرقمية اليت جعلت من ادلمكن إنتاج ونشر واستهالك وتبادل ادلعلومات اليت
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نريدىا يف الوقت الذي نريده وبالشكل الذي نريده من خالل األجهزة االلكًتونية (الوسائط) ادلتصلة أو
غَت ادلتصلة باإلنًتنت ،والتفاعل مع ادلستخدمُت اآلخرين كائناً من كانوا وأينما كانوا .
وصلد ىناك تعريفات أخرى سلتلفة منها تعريف "رللة يب سي" لإلعالم اجلديد بأنو" :أشكال التواصل يف
العامل الرقمي واليت تضمن النشر على األقراص ادلدرلة وأقراص "الدي يف دي "وبشكل أكثر أعلية على
شبكة اإلنًتنت.2
أما موسوعة "ويب أوبيديا" فتعرف اإلعالم اجلديد بأنو" :مصطلح يضم أشكال التواصل اإللكًتوين
ادلختلفة واليت أصبحت شلكنة من خالل استخدام تقنيات احلاسب اآليل .. .إن وسائل اإلعالم اجلديد
تشتمل ادلواقع على الشبكة العنكبوتية ،والنقل ادلتدفق للصوت والفيديو ،وغرف الدردشة ،والربيد
اإللكًتوين ،ورلتمعات اإلنًتنت ،وإعالنات اإلنًتنت ".3

-3خصائص اإلعالم الجديد

يف السابق كانت قدرة ادلستخدمُت للشبكة العنكبوتية تقتصر على التفاعل على دائرة رجع الصدى

للمحتوى ادلنشور على ادلواقع اإللكًتونية عرب إضافة التعليقات وتدوين ادلالحظات على سجالت الزوار
مثال .مث انتقلت بعد ذلك العالقة إىل التحرر نسبياً مع وجود ادلنتديات ورلموعات األخبار والقوائم
الربيدية ،غَت أهنا مل تتح للجمهور حرية ادلمارسة اإلعالمية ادلطلقة واليت مل تتوفر ذلم إال بعد ظهور
ادلدونات وما تبعها بعد ذلك من ظهور لشبكات التواصل االجتماعي ،ومواقع الفيديو التشاركية
"كاليوتيوب" وادلوسوعات احلرة مثل ويكيبيديا ،وىذه ادلواقع سبثل عناصر االنتقال إىل مرحلة ما بعد
التفاعلية .وتعترب ىذه ادلرحلة انقالباً على ظلوذج االتصال التقليدي ،حيث أصبح دبقدور الفرد العادي
إيصال رسالتو إىل من يريد يف الوقت الذي يريد بطريقة متعددة االذباىات وليس من أعلى إىل أسفل
فقط ،وفق النموذج االتصايل القدمي.4

-4التأثيرات االجتماعية لشبكات التواصل االجتماعي
يف مجيع أضلاء العامل ،يستخدم ادلليارات من الناس وسائل التواصل االجتماعي كل يوم ،وىذا الرقم يزداد
باستمرار ،يف احلقيقة ،مت تقدير أنو حبلول عام  ،2018سوف يستخدم حوايل  2.44مليار شخص
وسائل التواصل االجتماعي ،بعد أن كان الرقم  970.000عام .2010

4بن سعيد ،مبارك ،صحافة ادلوارن وادلسؤولية االجتماعية.www.aljazeera.net
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ضلن نستخدم ىذه الوسائل يف كل جزء من حياتنا ،يف عالقتنا الشخصية ،للتسلية ،يف العمل ويف الدراسة،
ويف السياق ذاتو ،صلد أننا كل دقيقة نقوم بإرسال أكثر من  30مليون رسالة على فيسبوك وأكثر من
 350.000على تويًت.
ىذا احلب ادلتزايد لوسائل التواصل االجتماعي ،ال يغَت فقط رريقة تواصلنا ،بل إنو يغَت الطريقة اليت نؤدي
5
هبا عملنا ،الطريقة اليت ضلكم هبا ،والطريقة اليت نعيش هبا يف اجملتمع ،إهنا تفعل ذلك بسرعة فائقة.
وإضافة إىل الدور الكبَت الذي تلعبو شبكات التواصل االجتماعي على الصعيدين السياسي والتجاري ،
فإن ىذه الشبكات أظهرت قدرات كبَتة يف رلاالت أخرى سلتلفة على الصعيد االجتماعي مثل التعليم
والرعاية الصحية وتنسيق عمليات التطوع االجتماعي وزلاربة الغالء والغش ،كما استفادت منها ووظفتها
ادلنظمات اخلَتية غَت الرحبية يف أداء أعماذلا للوصول إىل ادلاضلُت وادلستفيدين يف نفس الوقت والتعريف
بأنشطتها وغَت ذلك .إن لوسائل
اإلعالم وظائف متنوعة يف اجملتمع -أي رلتمع -و من خالل الوظائف تؤثر وسائل اإلعالم يف أفراد اجملتمع
و يف قيمو و آرائو و اذباىاتو ،و تساىم بالتغيَت االجتماعي للمجتمع.
ومن خالل استعراض ما ذكرتو األدبيات اإلعالمية حول أىداف ووسائل التواصل االجتماعي،6
فإننا طللص إىل بعض الوظائف اليت زبص العمل اإلنساين ،ومنها:
 وظيفة األخبار والتزويد بادلعلومات واإلخبار عن ما ػلدث يف العامل  ،خصوصاً يف القضايا
اإلنسانية اليت ربتاج إىل دعم سريع.

 وظيفة إحداث مواقع خاصة بالتعريف بقضايا اإلنسانية.
 وظيفة مجع التربعات واإلعانات ادلختلفة.
 وظيفة التعريف دبعاناة الالجئُت يف البلد ادلقيمُت فيو.

 وظيفة تيسَت التعليم ومتابعة الدراسة ألبناء الالجئُت وادلنكوبُت.
 وظيفة تيسَت إدماج الالجئُت.
 وظيفة التأثَت يف عموم الناس دلساندة الالجئُت
وقال د .احلمامي خالل زلاضرة لو بعنوان "استخدام اإلعالم االجتماعي يف العمل اخلَتي
والتطوعي" إن شبكات التواصل االجتماعي أتاحت مساحات حرة ومتجددة للتواصل بُت
http://www.noonpost.org/content/11208
 6االتصال اجلماىَتي صاحل خليل أبو أصبع( ،األردن :دار الشروق ، )1999ص.173-161
Route Educational and Social Science Journal 1084
Volume 4(1), February 2017

5

بعيدا عنها حبال من األحوال ،إذ بادرت مؤسسات
مستخدميها ،مل يكن العمل اخلَتي والتطوعي ً
ومجعيات أىلية إلنشاء صفحات ذلا على تلك ادلواقع استطاعت كل منها أن تكون من خالذلا
قاصرا على اذليئات ذات
ً
رلتمعا إلكًتونيًا يتابع أخبارىا ويتفاعل معها ،وىو األمر الذي مل يكن ً
الطابع ادلؤسسي فحسب ،بل اذبو العديد من ادلستخدمُت ادلهتمُت بأنشطة العطاء االجتماعي
إىل تدشُت الصفحات ،أو التواصل مع ادلهتمُت عرب حساباهتم الشخصية ،ليتكون بالنهاية ريف
واسع من اجملتمعات اال فًتاضية اليت غلمعها كلها السعي لتنمية اجملتمع ومساعدة اآلخرين".7

المبحث الثاني:
وسائل التواصل االجتماعي ودعم قضية الالجئين السوريين ماديا ومعنويا
يف ظل انتشار مواقع التواصل االجتماعي ،وال سيما (تويًت) و(فيسبوك) ،بُت قطاع عريض من أفراد
اجملتمع ،وعلى مساحة كبَتة تشغلها تقريباً كل الفئات ،من سلتلف األعمار والشرائح االجتماعية؛ بادرت
الكثَت من اجلمعيات وادلؤسسات اخلَتية واإلنسانية إىل االستفادة من ىذه ادلنصات االفًتاضية للتواصل
مع الفئات ادلستهدفة وإيصال رسائلها وأىدافها.
ومن مث فإن دور ادلواقع اإللكًتونية -دبا يف ذلك شبكات التواصل االجتماعي -كان ذا أعلية كربى يف
دعم كثَت من القضايا اإلنسانية العادلية .ذلك أن لشبكات التواصل االجتماعي أثراً فاعالً يف نشر الوعي
وإضفاء روح التكافل االجتماعي وتيسَت مد يد العون لكل زلتاج.

-1مبادرات لدعم الالجئين السوريين من خالل وسائل التواصل االجتماعي
أ-شكرا أخي السوري" مبادرة فردية

تعد محلة "شكراً أخي السوري" يف مصر من أقوى احلمالت على مواقع التواصل االجتماعي ،تلك اليت
دشنها ادلصور "عادل مجال" ،لدعم الالجئُت السوريُت يف مصر .وتقوم فكرة احلملة على ضرورة دعم
الالجئُت السوريُت يف مصر معنوياً ،عن رريق توزيع اذلدايا البسيطة عليهم ،يف يوم  18أيلول /سبتمرب
اجلاري ،وىو موعد للفاعلية ،أمام مسجد "احلصري" يف مدينة  6أكتوبر واليت تعترب أكرب ذبمع للسوريُت
يف مصر .

http://www.alayam.com/alayam/Variety/298578.html
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ويقول عادل مجال ،وىو متطوع يف خدمة الشأن العام السوري ،يف تصريح خاص لـ"اقتصاد"" :إن األيام
ادلاضية محلت لنا الكثَت من األخبار السورية ادلأسوية وؽلكن القول إهنا سلبية و زلبطو للسوريُت وللمتابعُت
للشأن السوري بشكل عام".
وأضاف "عادل مجال" أنٍت كشخص أرغب بتقدمي ادلساعدة" ،ووجدت أن الدعم النفسي ولو بكلمة
شكر وابتسامة شلكن أن زبفف ولو شيئاً بسيطاً عن األخوة السوريُت ،وصحيح أن األثر سيبقى زلدوداً أو
حلظياً ،وردبا لن يساىم يف عمل شيء على أرض الواقع ،لكن على األقل عملت شيئاً شلا أستطيع فعلو".
وبُت "عادل مجال"" :دلا أرلقت الفاعلية على صفحات التواصل االجتماعي كنت أتوقع أن يكون التفاعل
ّ
والتواصل زلدوداً ،ولكن حصل عكس ذلك ،ويف أقل من  48ساعة كان  550شخصاً مشاركاً ،ووصل
الرقم اآلن إىل ضلو  4آالف مشارك على موقع فيسبوك ،وىذا يعٍت أن عدد ادلتابعُت للقضية السورية كبَت،

وخاصة أن ادلوضوع فردي وبدون زبطيط ،والعمل التطوعي اخلدمي عموماً يكون لو أثر إغلايب أكرب على
8
ادلتطوع نفسو

ب-ناشط أيسلندي مقيم في أوسلو يُدعى“ غيسورسيمونرسن”ينشر على تويتر،صورة
بائع األقالم السوري في لبنان ُمناشدا العالم مساعدته

تداولت مواقع التواصل االجتماعي صورة رجل سوري يبيع األقالم يف شوارع بَتوت ،أرلقها ناشط
أيسلندي مقيم يف أوسلو يُدعى "غيسورسيمونرسن" على تويًتُ ،مناشداً العامل ،مساعدة ىذا الرجل .وأرلق
محلة إلكًتونية للبحث عنو ،مسّاىا "البحث عن بائع األقالم" .ذباوب مع احلملة عدد كبَت من ادلتطوعُت
من ٍ
دول عدة .منها الواليات ادلتحدة ،وبريطانيا ،اإلمارات ،والسعودية .وبلغت حجم ادلساعدات أكثر من
 140ألف دوالر أمَتكي .وكانت الناشطة كارول معلوف ىي حلقة الوصل بُت "سيمونرسن ،وعبد
احلليم".
وتسعى “كارول” أيضاً برفقة نشطاء آخرين إلنشاء صندوق سبويل يدعم تعليم ولدي "بائع األقالم" ،دبا
أن وضعو القانوين كالجئ يف لبنان ،ال يسمح لو بفتح حساب مصريف.
ويف لفتة إنسانية ،يف أول ٍ
لقاء تلفزيوين لألب السوري"بائع األقالم :مع "وكالة سكاي نيوز عربية" ،أقدم
الرجل على مبادرة أوضح من خالذلا ،أنو سيتربع ٍ
جبزء من ادلال الذي قُدم لو آلخرين يشبهوه حاالً.9
8جريدة ادلصري اليوم 2015-09-09
http://www.arageek.com/2015/09/06/the-tyrian-refugees-case.html
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ج-استضافة الجئي سوري واجب خليجي
ىناك أيضاً بعض ادلبادرات اإللكًتونية اليت أرلقها نشطاء من ادلنطقة العربية -اخلليج ربديداً –على تويًت
تنشط على ىاشتاق"استضافة_الجئي_سوريا_واجب_خليجي" ،علَّهم غلدون آذاناً صاغية.
حيث نشر ادلشاركون صوراً توضح معاناة السوريُت يف رريق ىجرهتم إىل أوروبا ،وأنو لو كانت ىناك بدائل

أو فرص الستضافتهم يف دول اخلليج ،دلا القوا حتفهم يف البحار .وقال الناشط "سعد القحطاين" أحد
مناصري احلملة:
ٍ
كشعب سعودي ضلاول أن نوصل رسالة للسوريُت والعامل أمجع
"ندرك أن ىذه محالت ردبا لن تفيد ،لكننا
بأننا مع السوريُت ،وإن قلوبنا لتبكي دماء على ما يصيبهم من قتلٍ ،
وموت ،وتشريد".
ً
10
فاحلملة أخذت انتشاراًكبَتاً ،فبلغت عدد التغريدات ادلنشورة ضلو  20ألفاً خالل  12ساعة فقط.

–2وسائل التواصل االجتماعي رحمة على الالجئين السوريين
 لجوء واندماج

يستفيد الكثَت من راليب اللجوء السوريُت اليوم من ميزة "جي يب اس" أي خدمة ربديد ادلوقع ،والغَت
ادلتاحة يف سوريا ،يف تنظيم رحلتهم يف األراضي األوربية ،كما يستفيدون من رلموعات خاصة على
"فيسبوك" ادلعنية بتبادل أخبار الطرق يف رحلة اللجوء ومتابعة أخبار ادلنطلقُت والواصلُت عرب البحر.
يقول سامي ،وىو الجئ سوري بالسويد "حُت كنت على القارب ادلطاري كنت أمسك ىاتفي بيدي،
ألرسل للمجموعة موقعنا يف حال حدث أي مكروه ،ليتصلوا بدورىم خبفر السواحل ،كان ىذا ؽلنحٍت
11
نوعاً من االرمئنان".
يف ادلقابل ،تعٌت العديد من الصفحات واجملموعات والربامج بتسهيل اندماج السوريُت يف اجملتمعات األوربية
ادلضيفة ،وتعد خَت عون ذلم على ذباوز العقبات ،منها تطبيق "أىال بكم يف أدلانيا" الذي يتضمن تعليمات
حول القوانُت األدلانية اليت يتوجب على الالجئ معرفتها ،والعبارات األساسية والضرورية يف اللغة األدلانية

يقول "عب د احلي" أحد مستخدمي التطبيق أنو ساعده يف "معرفة مراكز تقدمي اللجوء ادلنتشرة يف ادلدن
األدلانية ،ويف ربضَت األوراق الضرورية ،وم ّكنو من معرفة القوانُت األدلانية الضرورية للتعامل مع الشررة
وادلوارنُت األدلان ،خاصة أن التطبيق متاح باللغة العربية".12
10

http://www.darayya-news.com
https://7al.me/2016/03/04/5
12
https://7al.me/2016/03/04/5
11
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 إغاثة ودعم
يتخذ الكثَت من الناشطُت اإلغاثيُت واجلمعيات ،اليت تقدم العون للمتضريُت ،من وسائل التواصل
االجتماعي منصة للوصول إىل الداعمُت ومقدمي التربعات وكافلي األيتام وعالج ادلرضى واجلرحى.
يقول "زلمد حوراين" إن "فيسبوك" ساعده على إغلاد داعم يوفر لو تكاليف عمليتو اجلراحية الباىظة،
ويضيف “كان لدي شظية اخًتقت اجلمجمة ،كنت يف انتظار موت بطيء زلتّم ،حىت قام ولدي بنشر
قصيت ،وفاجأنا متربع بتحمل تكاليف العملية ،مل أكن أتوقع ذلك".

 تواصل عن بعد
تعد وسائل التواصل حلقة الوصل الباقية بُت العديد من السوريُت الالجئُت وأخوهتم أو آبائهم أو زوجاهتم
يف سوريا أو يف دولة أخرى ،حيث إن حالة التشتت اليت تعيشها ىذه األسر اضطرهتم لالعتماد على ىذه
ادلنصات بشكل شبو يومي للتواصل مع بعضهم.
ويعد كل من تطبيق "واتس آب" ومنصة "فيسبوك" وبرنامج التواصل "سكايب" منصات تلم مشل األسرة
السورية مهما بعدت ادلساف ات بُت أفرادىا ،وتقول "مي" ،وىي رالبة جامعية تسكن يف مدينة الالذقية "ال
أستطيع أن أعيش دون "واتس آب أو فيسبوك" فأصدقائي وإخويت ىاجروا خارج سوريا ،وأتكلم معهم كل
13
يوم ،وأتابع أخبارىم ،كأهنم يعيشون معي يف نفس ادلدينة".

 التعلم والمنح
حقق آالف السوريون أحالمهم يف ربسُت ربصيلهم العلمي وإكمال دراساهتم من خالل منح مدفوعة
التكاليف مقدمة من جامعات أوروبية وأخرى تركية .وتعد ىذه ادلنح "حبل النجاة" بالنسبة للكثَت من
الطالب الذين مل يكملوا دراستهم اجلامعية بسبب احلرب .
يقول "عمر شهايب" وىو رالب ماجستَت يف اذلندسة ادلعلوماتية "بعد زبرجي من جامعة دمشق ،مل أجد
عمالً سافرت إىل تركيا ومل أجد عمالً فيها أيضاً ،كنت مشًتكاً ،بإحدى صفحات فيسبوك اليت تنشر

أخبار خاصة بادلنح ادلقدمة للطالب السوريُت ،قررت أن أقضي وقيت يف مراسلة اجلامعات وتعلم كتابة
السَتة الذاتية وذبهيز الوثائق اخلاصة هبذه ادلنح ،استغرق األمر عدة أشهر ،يف النهاية ،قبلت يف منحة
مقدمة من جامعة بريطانية ال تشًتط احلصول على الشهادة السابقة ،فسافرت إىل لندن ،وأنا أتابع دراسيت
14
هبا".
14ادلصدر السابق

https://7al.me/2016/03/04/5
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المبحث الثالث:
مقترحات عملية من خالل التجارب العالمية لدعم قضية الالجئين السوريين من
خالل توظيف وسائل التواصل االجتماعي.
أتاحت شبكات التواصل االجتماعي مساحات حرة ومتجددة للتواصل بُت مستخدميها ،ومل
بعيدا عنها حبال من األحوال ،إذ بادرت مؤسساتو إلنشاء صفحات
يكن العمل اخلَتي والتطوعي ً
رلتمعا إلكًتونيًا يتابع أخبارىا
ذلا على تلك ادلواقع ،استطاعت كل منها أن تكون من خالذلا ً

قاصرا على اذليئات ذات الطابع ادلؤسسي فحسب ،بل
ويتفاعل معها ،وىو األمر الذي مل يكن ً
اذبو العديد من ادلستخدمُت ادلهتمُت بأنشطة العطاء االجتماعي إىل تدشُت الصفحات ،أو
التواصل مع ادلهتمُت عرب حساباهتم الشخصية ،ليتكون بالنهاية ريف واسع من اجملتمعات
االفًتاضية اليت غلمعها كلها السعي لتنمية اجملتمع ومساعدة اآلخرين.

أ-مبادرة من طالبين ألمانيين
يسعى رالبان بالعاصمة األدلانية برلُت إىل مساعدة الالجئُت للحصول على عمل عرب إقامة موقع على
شبكة اإلنًتنت .حيث وجد ىذا ادلشروع صدى كبَتا لدى ادلهاجرين وأرباب العمل ،ولكن األمر ال ؼللو
من الصعوبات اليت على الالجئُت زبطيها.
يقول "دافيد ياكوب" يف أحد لقاءاتو ىذه األيام مع عدد من وسائل اإلعالم األدلانية " 15الالجئون لديهم
فرص أكثر الستخدام األنًتنت ،عكس ما يظنو الكثَتون" ،فغالبا ما يكون اذلاتف الذكي وسيلة تواصل
الالجئُت مع ذويهم يف أوراهنم البعيدة".
لذلك قام الطالب "ياكوب "وزميلو "فيليب كون" بإنشاء بورصة عمل على اإلنًتنت لعرض وظائف
شاغرة قد تثَت اىتمام الالجئُت .وؽلكن أن توصف ىذه الفكرة ،اليت نفذىا الطالبان من مدينة برلُت
األدلانية ،بأهنا غَت معقدة وناجحة .فقد صمما ىذا ادلوقع : www.workeer.deبطريقة تتيح
استخدامو وتصفحو بسهولة عرب استخدام اذلاتف اجلوال.

 ب –في فرنسا :ناشطون يستخدمون اإلنترنت لمساعدة الالجئين السوريين
 من أجل إيواء الالجئين السوريين

http://www.dw.com/ar
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 حرك وضع الالجئُت السوريُت على أبواب باريس مشاعر ادلوارنُت الفرنسيُت واجلمعيات
اإلنسانية ،اليت ضاعفت مبادراهتا من أجل توفَت ادلأوى والطعام ذلؤالء الالجئُت ،وذلك مع
اقًتاب فصل الشتاء ورقسو البارد ،خاصة وأن الكثَت منهم يقبع يف خيام مع أرفال ونساء.
وصلت مئات العائالت السورية إىل ضواحي العاصمة الفرنسية باريس خالل األسابيع األخَتة ،غالبيتها
تضم أرفاال ونساء فروا من أىوال احلرب يف بالدىم ،إال أهنم وجدوا أنفسهم على قارعة الطريق يف
ذبمعات ربت اخليام يعانون اجلوع والربد مع قدوم فصل الشتاء.

ىذا الوضع ا دلزري جعل الكثَت من ادلتطوعُت يبحثون عن حلول عرب مبادرات فردية أو منظمة عن رريق
اجلمعيات .
ومنذ نشر صورة الطفل السوري "آيالن" الذي محلت أمواج البحر جثتو إىل إحدى الشوارئ الًتكية،
تتالت ادلبادرات على شبكات التواصل االجتماعي دلساعدة ىؤالء ادلهاجرين السوريُت.
ومن بُت ادلبادرات الفردية اليت أرلقت على اإلنًتنت ،صفحة للتربع بادلال ،مهما كانت قيمتو ،من أجل
حجز غرف لالجئُت يف فندق ،وكانت وراءىا سيدة فرنسية تدعى "أوريلي بوابان" سبكنت حلد اآلن من
مجع  1900يورو.
أما اجلمعيات فهي بدورىا تسعى إلغلاد احللول إليواء ىؤالء الفارين من جحيم احلرب كجمعية "سينغا"
اليت رلبت من الفرنسيُت الذين لديهم غرفا شاغرة يف منازذلم استقبال الالجئُت .فهذه اجلمعية عرب
موقعها على اإلنًتنت تلعب دور الوسيط بُت الالجئُت وادلستقبلُت ،حيث قال ادلكلف باإلعالم يف
اجلمعية "غيوم كابيل" ":إن اجلمعية تقوم بالتنسيق بُت الفرنسي صاحب البيت والالجئ ،ولكن بشرط أن
يكون قد حصل على حق اللجوء .كما تقوم اجلمعية دبرافقة األشخاص الذين يفتحون أبواهبم لالجئُت
لتعليمهم كيفية التعايش مع أشخاص جدد من بيئة وثقافة أخرى فروا من احلرب وقد يكونوا قد تعرضوا
للتعذيب مثال .كما تقد م تكوينا للطرفُت عن العادات والثقافات األجنبية للتعرف أكثر على اآلخر".

 جمع المالبس والمستلزمات األساسية
نشر ناشطون آخرون على مواقع التواصل االجتماعي قائمة ادلستلزمات اليت ػلتاجها الالجئون
كاألكل واألغطية وادلالبس.
فالناشط "خَت الدين السلطاين" مثال نشر على صفحتو على "فيس بوك" نداء من سليم "سانت
وان" يقول فيو " دلن يرغب يف ادلساعدة ،أحتاج لتربعات زبص األرفال ،من حفاظات ،صابون
سائل ،زلارم ،أحذية ،ىناك عدد كبَت من األرفال والعائالت ىنا مل يطلبوا مٍت شيئا ،بل
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استدعوين خليامهم ،أرلب ذلك منكم من أجل األرفال ،أعطيكم موعدا غدا صباحا دلن يريد
ادلساعدة".16

 ج-المغربية نوال الصوفي"..مالك" الالجئين السوريين بإيطاليا

رقم ىاتفها يطلبو عدد كبَت من الالجئُت السوريُت الضائعُت يف البحر األبيض ادلتوسط للحصول على
ادلساعدة واإلغاثة ،حيث تقوم بإخبار خفر السواحل بوجود العشرات وادلئات منهم يف عرض البحر
األبيض ادلتوسط.
إن ادلغربية "نوال الصويف" ،الناشطة اجلمعوية وادلهتمة بالالجئُت- ،خاصة السوريُت منهم -،تقدمها
وسائل إعالم إيطالية والعديد من الناشطُت مالذاً لالجئُت السوريُت خاصة بعد ربع كتاب "نوال ..مالك
الالجئُت" ،الصادر األسبوع ادلاضي يف إيطاليا ،حيث أرشدىا خفر السواحل إىل كيفية ربديد مواقع
الضحايا وسط البحر من الالجئُت عرب تقنية "جي يب س" لتحديد نقاط سبركزىم بواسطة ىواتفهم ادلوصولة
باألقمار االصطناعية.
أمضت "نوال"ليال رويلة على مواقع التواصل االجتماعي مع ناشطُت .ويف مارس رافقت سيارة إسعاف
مليئة باألدوية إىل حلب ووزعت رقم ىاتفها على كل ادلشاركُت يف كل لقاء عقدتو ،فبات ىذا الرقم منتقال
بُت الراغبُت يف ادلغادرة .ورغم أن نوال جعلت رقم خفر السواحل اإليطايل يف مكان بارز على صفحتها
اخلاصة بالفايسبوك ،إال أن رقمها ال يتوقف عن الرنُت أبدا.17

د-مبادرات إنسانية
أرلقت غوغل مشروع “كرايسس إنفو ىب” لتقدمي معلومات لالجئُت يف أوروبا .ويوفر ادلوقع ،الذي
ٍ
معلومات تساعد يف إغلاد وسائل العبور واإلقامة والعناية الطبية
سبت ترمجتو إىل مخس لغات دبا فيها العربية،
يف عدد من ادلواقع يف أوروبا.
قامت غوغل أيضاً بع مل شراكات مع عدد من ادلنظمات هبدف الوصول إىل فهم أفضل دلا ؽلكن تقدؽلو
من عون لالجئُت القادمُت من الشرق األوسط وإفريقيا ومنارق أخرى.

التوصيـ ـ ــات:
 تفعيل مشاركة اجلميع يف مواقع التواصل االجتماعي ،ذلك ألن ادلوارن أصبح صانع احلدث
واإلعالمي يف ىذه ادلواقع ،اليت ربظى باىتمام وثـقـة متزايدين من اجلمهور العادي وصناع القرار.
http://www.france24.com/ar/
http://www.pjd.ma/
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 إجراء دراسات علمية للمضامُت ادلتاحة على الشبكات االجتماعية من واقع استخدامات األفراد
يف مراحل عمرية ومهنية متعددة ،دبا يسمح بالتعرف على كيفية استخدام ىذه ادلواقع وآليات
التواصل فيها.
 االستفادة من الثورة التكنولوجية لدعم قضية الالجئُت السوريُت إعالميًا.
 نشر ثقافة االستخدامات اإلنسانية دلواقع التواصل االجتماعي.
 إنشاء وتطوير ادلواقع ادلهتمة بدعم الالجئُت السوريُت.
 السعي إىل توحيد اجلهود الداعمة لالجئُت السوريُت عرب مواقع التواصل االجتماعي.
 توفَت قاعدة بيانات ألعلية مواقع التواصل االجتماعي وررق استخدامها دبا ؼلدم قضية الالجئُت
السوريُت.
 العمل ادلشًتك من أجل بناء منظومة عادلية تواصلية بُت ادلبادرات التواصلية الداعمة لالجئُت
السوريُت.
 االستفادة الفاعلة من شبكة وسائل التواصل االجتماعي يف التواصل مع اجلمهور ،وخاصة مع
جيل التقنية شباب الغد دعما لقضية الالجئُت السوريُت.
 تركيز ادلؤسسات األىلية والشبابية على تدريب الشباب وتزويدىم بادلهارات الالزمة الستخدام
وسائل شبكات التواصل االجتماعي دعما لالجئُت السوريُت.
 تدريب الشباب على مهارات االستخدام األمثل دلواقع التواصل االجتماعي وادلدونات والشبكات
اإللكًتونية خاصة يف قضايا دعم الالجئُت السوريُت.
 إجراء دراسات على رلتمعات سلتلفة منها رلتمع رلبة اجلامعات واألرفال ورلبة ادلراحل
األساسية يف ادلدارس ،وفحص مدى تأثَت استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف تنمية ادلسئولية
االجتماعية.
 استحداث أساليب مبتكرة للتعبَت عن التضامن ،ومنها :استخدام صورة أو شعار موحد يف مكان
الصورة الشخصية) ، (Profile photoللتعبَت عن موقف معُت فيما يشبو التظاىرة اإللكًتونية

 السعي إىل استعمال خطاب جديد عرب تلك الشبكات ،يراعي الطابع الشخصي ذلا ،كمخاربة

ادلستخدمُت ودعوهتم دلشاركة ونشر بعض التحديثات ،واستخدام لغة "الفرانكو" ،وادلصطلحات
العامية ،وادلفردات الشبابية الدارجة ،مع استخدام مسميات جذابة للفعاليات ،وىي كلها لغة غَت
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تقليدية مالئمة للقطاع الشاب الذي يتم التواصل معو ،ىذا خبالف استخدام التصميمات
البسيطة وادللونة ،واليت تدفع ادلستخدمُت دلشاركتها على صفحاهتم الشخصية.
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