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 جلسة حوار لوسائل اإلعالم

 

 سد هّوة البيانات بين وسائل اإلعالم والبحوث:
 التحديات واالستجابات

 2020بيروت، لبنان، شباط 

 

 مذكرة بالمفاهيم األساسية

 

كاء" جلسة حوار  وع "الالجئون = شر مستديرة لمناقشة مسألة توافر البيانات الكّمية والنوعية  ينظم مشر
ي لبنان، وإمكانية الوصول إليها. عندما يتعلق األمر 

ن
ن ف ات االجتماعية واالقتصادية لالجئي  الخاصة بالمؤشر

ن  ثة، مستندة إىل األدلة حول التأثي  االجتماعي واالقتصادي لالجئي 
ّ
بالوصول إىل معلومات موثوقة ومحد

ن  ل تبايالسوريي 
ّ
 ن مصادر المعلومات وتنوعها تحديّ  عىل تنمية المجتمعات المحلية، يشك

 
سواء بالنسبة  ا

 . ن  لوسائل اإلعالم أو األكاديميي 

 

I. الخلفية : 

، شهدت البيئة السياسية واالجتماعية العامة  ن ن السوريي  اع السوري وما تاله من تدفق لالجئي  ن بعد اندالع الين
ي 
ن
ي لبنان زيادة بالغة ف

ن
خدم ف

ُ
، وبخاصة عىل وسائل اإلعالم. است ن ن السوريي  ن والعداء تجاه الالجئي  التميي 

ير اإلخفاقات العديدة عىل الصعد االقتصادية واالجتماعية واألمنية  الالجئون السوريون ككبش فداء لتير
ي العديد من المسوحات الوطنية واإلقليمية واستطال 

ن
عة ف ن ي لبنان. لقد برزت هذه الين

ن
عات الرأي والبيئية ف

ن  ن العامي  ي أجريت بي 
ن 2019و 2013الت  ن يعتقدون أن الالجئي  ، إذ أظهرت أن الغالبية العظىم من اللبنانيي 

 وبالتاىلي فإنهم يدعمون اتخاذ إجراءات أكير رصامة ضدهم. 
 
ا  خطي 

 
 اقتصاديا

 
  1يشكلون تهديدا

ي نشر هذه الصو 
ن
ة دور الوسيط الرئيس ف ن ّ رة النمطية الُمسيئة وادامتها. واستغلت لعبت وسائل اإلعالم المتحي 

ات األخبار  الجهات الفاعلة السياسية المحلية وسائل اإلعالم عىل أشكالها: وكاالت األنباء المحلية، نشر
، فيسبوك، إنستاغرام، واتس اب..( لنشر الترصيحات  والتقارير المتلفزة، ووسائل التواصل االجتماعي )تويي 

ي ال أساس لها من الص
ي الت  ي حقيقة األثر االجتماعي واالقتصادي السلتر

ن
ي تبالغ ف

حة و/أو غي  الدقيقة الت 
ن عىل البالد.   لالجئي 
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م السياسيون والشخصيات العامة ادعاءات ال تعد وال تحىص عىل مدى السنوات القليلة الماضية، مفادها 
ّ
قد

ي ويعيقون النمو االقتصادي، وأ
فون االقتصاد اللبنانن ن ن يستين ي ارتفاعأن الالجئي 

ن
ي  نهم تسببوا ف

ن
معدل البطالة ف

ت الحوادث  2،%46لبنان إىل 
ّ
غل
ُ
اوة القوى العاملة اللبنانية. باإلضافة إىل ذلك، است وهم ينافسون برصن

ي عرسالف
ن
ي وقعت ف

ي العام  3الردية، مثل تلك الت 
ن
ي مزياره 2014ف

ن
ي العام  4وف

ن
ي تشويه 2017ف

ن
، لالستمرار ف

ن وتصوير وجودهم ".  صورة السوريي  ي
 عىل أنه "تهديد أمتن

 : ن ي لبنان إىل تطورين رئيسي 
ن
ن ف ي كاره لألجانب  -1أدت عملية اختالق الشدية حول الالجئي 

خطاب علتن
 . ي ن  -2وعنرصي ال يمكن معالجته بسهولة من خالل الحمالت اإلعالمية البسيطة والغضب الشعتر تميي 

ي واالجتماعي 
ي عىل المستوى المؤسسان 

ن للحصول  االقتصادي مثل: -عدان  القيود المفروضة عىل السوريي 
، إعادة قشية،  عىل إقامة قانونية، سياسات حدودية أكير رصامة، فرض حظر التجول، عمليات إخالء جماعي
 كل ما سبق يزيد من تدهور 

ّ
ا بأن ي مجال العمل. علم 

ن
اعتقاالت تعسفية وتنفيذ سياسات شديدة القسوة ف

ن باألصل. الظروف المعيشية واألمنية للسكان  ن المستضعفي   النازحي 

ي )البنية التحتية، إدارة النفايات، قطاع الطاقة، 
 عىل االقتصاد اللبنانن

 
ر الالجئون السوريون سلبا

ّ
ن أث ي حي 

ن
ف

 ما تتجاهل الوسائل االعالمية والشخصيات 
 
، الرعاية الصحية األولية، إلخ(، ولكن غالبا النظام التعليىمي

ة  . فمنذ وصولهم، استفاد السياسية المساهمة الكبي  ي
ي االقتصاد اللبنانن

ن
ي يقدمها الالجئون السوريون ف

الت 
ن عن طريق دفعهم لإليجارات وعملهم، واستهالكهم  ن السوريي  ي من مساهمات الالجئي 

االقتصاد اللبنانن
ي الم

ن
ي يتلقاها لبنان. مع ذلك، فإن النقص ف

ة الت  علومات للبضائع، باإلضافة إىل المساعدات االنسانية الكبي 
ي قد أتاح المجال لتداول القصص الكارهة 

هم عىل االقتصاد اللبنانن ن وتأثي  المستندة إىل الحقائق حول الالجئي 
 . ن  لألجانب والشعبوية حول الالجئي 

هناك حاجة ماسة للوصول إىل البحوث والمعلومات الشفافة لمواجهة الخطاب الشعبوي الذي يعتمد عىل 
 معلومات مضللة وانتقائية 

 
وغي  صحيحة. وبما أن االفتقار إىل االستطالعات الشاملة والبيانات يمثل عائقا
ن عىل حد سواء، فإن الوصول إىل تلك  ن ومنصات وسائل اإلعالم المستقلة والناشطي   أمام الصحفيي 

 
ا كبي 

من المعلومات يفيد هؤالء الذين يهدفون إىل معارضة الخطاب العنرصي وكراهية األجانب المحيطة بكل 
ي لبنان. بالتاىلي هناك حاجة ماسة لسد هّوة الب

ن
ن والمهاجرين ف ن وسائل اإلعالم والبحوثالالجئي   . يانات بي 

 

II. تفاصيل الجلسة : 

ي تنفيذها الجمعية 
ن
ك ف كاء" هو مبادرة مستقلة مرتكزة عىل البحوث والدراسات. تشي  وع "الالجئون= شر مشر

تهدف إىل تعزيز بيئة اجتماعية  .(SCPRحوث السياسات )والمركز السوري لب (LEAاالقتصادية اللبنانية )
، من  ن ن السوريي  واقتصادية شاملة عير خلق خطاب مضاد للخطاب السائد حول حقوق وحماية الالجئي 

 خالل المنارصة والحراك االجتماعي والدعوة لتغيي  السياسات. 

وع إىل تحقيق كل ذلك من خالل البحوث المستندة إىل األد لة، باإلضافة إىل حملة إعالمية يهدف المشر
ن  ن المجتمعات اللبنانية المضيفة والالجئي  كة بي  واسعة النطاق، تسلط الضوء عىل الجوانب اإلنسانية المشي 
ي تطوير المجتمعات 

ن
ن ف ن السوريي  ن عىل اآلثار االجتماعية واالقتصادية ومساهمات الالجئي  كي 

، مع الي  ن السوريي 
 المحلية. 
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ي والسوري، إىل  تسىع هذه المبادرة،
ن اللبنانن ن المدنيي  ن مؤسسات من المجتمعي   بي 

 
كا  مشي 

 
ي تمثل جهدا

الت 
ي مواجهة الخطاب الشعبوي 

ن
اء، وإدراك التحديات والفرص، ومشاركة المسؤوليات ف

ّ
خلق منصة للحوار البن

. إضافة إىل تعزيز سياسات اجتماعية واقتصادية شاملة تعود بالمنفعة ن ي ضد الالجئي 
للمجتمعات  والعدان 

ن عىل حد سواء.  ن السوريي   اللبنانية المضيفة ولالجئي 

ي النقاشات الجارية حول 
ن
ات، ولعب دور فاعل ف كاء" لمشاركة المعرفة والخير وع "الالجئون = شر يدعوكم مشر

ن  ن الالجئي  ي إدامة انتشار المفاهيم الخاطئة والتوترات االجتماعية بي 
ن
دور اإلعالم والخطاب السياسي ف

 تمعات المضيفة. والمج

ي مناقشات موضوعية حول قضايا التمثيل 
ن
توفر جلسة الحوار المستديرة لوسائل اإلعالم فرصة للمشاركة ف

، تسليط الضوء عىل   واإلغفال العام لمساهمتهم االجتماعية واالقتصادية، وبالتاىلي
ن ن السوريي  اإلعالمي لالجئي 

ي صياغة توص
ن
ي وإرشادات حول التحديات واالستجابات، ثم المساعدة ف

يات ألخالقيات العمل الصحفن
 . ن  كيفية إعداد التقارير الخاصة بتغطية قضايا الالجئي 

 

III. الموضوعات الرئيسية : 

، وحمايتهم من خالل جمع  ● ن ن السوريي  خلق خطاب مضاد للخطاب السائد حول حقوق الالجئي 
. المعلومات المستندة إىل األدلة حول المساهمات االجتماعية  ن ن السوريي   واالقتصادية لالجئي 

ي وسائل  ●
ن
ن أنفسهم ف سمع أصوات الالجئي 

ُ
وح. يجب أن ت ن ن من خالل الين غالبا ما يتم تعريف الالجئي 

 اإلعالم لرفد النقاش العام بشكل أفضل. 
ن من إنسانيتهم  ● ي تقدمها وسائل اإلعالم من تجريد المهاجرين والالجئي 

تعزيز الصورة السلبية الت 
ية.  ن  وتهميشهم. وهي بالتاىلي تدعم السياسات واالجراءات التميي 

ن وحمايتهم ومساهماتهم  ● ي خلق شدية مضادة بشأن حقوق الالجئي 
ن
ي أهمية وسائل اإلعالم البديلة ف

تأن 
 قتصادية من خالل استخدامها لمعلومات محدثة ومستندة إىل األدلة. االجتماعية واال

 

IV. أسئلة توجيهية : 

ي تعزيز التماسك االجتماعي  ●
ن
دور الوسائل اإلعالمية وقادة المجتمع ووسائل التواصل االجتماعي ف

 . ن ن المجتمعات المضيفة والالجئي   والقضاء عىل التوترات بي 
.  رواية وسائل اإلعالم، وتوضيح أثر  ●  عىل االقتصاد المحىلي

ن  الالجئي 
●  

 
 وعالميا

 
ن محليا  االتجاهات والخطابات -سياسات الخوف وتصاعد المشاعر المعادية لالجئي 

●  . ن اتيجيات للتعامل مع الجمهور عىل اختالف خلفياتهم لمواجهة الروايات حول الالجئي   اسي 
ي وسائل اإلع  ●

ن
 الم. مزايا استخدام البحوث المستندة إىل األدلة ف

 محدودية وسائل التواصل االجتماعي كوسيلة لنشر المعلومات.  ●
فاعلية بناء شدية بديلة واستخدام أدوات أخرى مطلوبة مثل حشد التأييد، والمنارصة، والمراجعات  ●

 القضائية.. 
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V.   الهدف الرئيس : 

حول حقوق تعزيز سياسات اجتماعية واقتصادية شاملة من خالل خلق خطاب مضاد للخطاب السائد  ●
 . ن ن السوريي   وحماية الالجئي 

 

VI. صيغة الجلسة : 

 
 
كاء" نصف نهار من التاسعة صباحا ستستغرق جلسة الحوار المستديرة لوسائل اإلعالم لـ "الالجئون = شر

ن حول كل منهما  ن مستديرتي  ن للنقاش أي طاولتي  . تتألف من مجموعتي 
 
مشاركا كحد  30وحت  الواحدة ظهرا

اء أقىص. سيتم اختيارهم  ن والخير ي عىل مواصفات محددة: األكاديميي 
ن بشكل مبدن  كي 

عىل أن يتم الي 
 وممثىلي وسائل اإلعالم، مع إعطاء أولوية األعضاء للجنتنا االستشارية. 

ن ، الصحفيي  ن  اإلعالميي 

 

VII. النتائج المرتقبة : 

ي وإرشادات حول كيفية إعداد التقارير الخاصة ●
بتغطية  مجموعة توصيات ألخالقيات العمل الصحفن

 . ن  قضايا الالجئي 
 خطة للصحافة المستندة إىل األدلة ●
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