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 خلفية المشروعمة ومقدّ ال . 1

  خلفيةال 1.1
، فإن البحث في وسائل اإلعالم المتغير في لبنان انتباه العالم، وعلى الرغم من هذا االهتمام جذب المشهد االجتماعي والسياسي

، إلى وسائل اإلعالم السائدة ينظر الكثير من الناس في لبنان، سواء كانوا مواطنين أو الجئين. البديل لم يلق استحقاقه حتى اآلن
القادة السياسيين وأداة قوية للتحريض الناطق بإسم لسان ال"، وغالبًا ما تكون بمثابة د للسياسة الطائفيةعلى أنها امتداالتقليدية 

عالم وقد أدى ذلك إلى قيام وسائل اإل. 1"واأليديولوجي واالقتصاديواالستقطاب الطائفي على الصعيد االجتماعي والسياسي 
ً  من ال صوت لهم ألنها تقدم أخباراً ّكن مأنها ت البديل بتقديم نفسها على في  حول القضايا والمجاالت التي ال يتم تناولها تقليديا

الجديدة أشكاًال مختلفة من الممارسات  التكنولوجياتقنيات  أتاحت، في الواقع. بشكل مختلف ناولهاوسائل اإلعالم الرئيسية أو تت
وقد غذى هذا االتجاه الجديد بين الصحفيين والمدونين . منصات االعالم البديل /اإلعالمية بما في ذلك ممارسات الوسائط البديلة

 لتفافواالفي لبنان القادمين من خلفيات وجنسيات وفئات عمرية مختلفة استخدام اإلنترنت للحفاظ على استقالليتهم الصحفية 
  .على الرقابة

 أّدت الى  يقةلتقليدي اللبناني أزمة عم، يواجه قطاع اإلعالم اصادية األخيرة التي تواجه البالدمع األزمة االجتماعية واالقت
المشهد اإلعالمي  عن )DW(خلصت دراسة أجرتها دويتشه فيله . 2واإلعالم والمنصات ةفاأو إغالق العديد من الصح/إضعاف و 

 :إلى النتائج الرئيسية التالية 3في لبنان

  ًاإلعالم اللبناني حزبي جدا  
 ليموتيعاني اإلعالم في لبنان من نقص في ال  
 تستهدف الشركات اإلعالمية الناشئة عموم ً ً عربيّ  جمهوراً  ا   ا
  جدوى وسائل اإلعالمتحليل ال توجد شهادات جامعية في إدارة وسائل اإلعالم أو  
 2018عدد االعتقاالت المتعلقة بحرية التعبير في  حلّق  
  2019اش في عام قالن حيّزقانون حماية حرية التعبير على اإلنترنت دخل 

ً وسائل اإلعال سيتسيهذه القيود واتجاه  مواجهةل مع جتمع المدني فاعلة في الم، سعت الجهات الالمالك /لطائفة المؤسس م وفقا
ر من األحيان ي كثيفز تحيّ العن  يوفر بديالً ، مما التقليدي إلى توفير بدائل لإلعالم السائد ن بشكل متزايدين اإلعالمييالناشط

الصحفيون عبر  يعمل هؤالء لويب،ا /للشكبة العنكبوتية باستخدام البنية التحتية المفتوحة. ألخبار والمعلوماتبطريقة طرح ا
ات الديمقراطية في اإلنترنت على إنشاء أشكال بديلة من الممارسات اإلعالمية التي يُنظر إليها على أنها ضرورية لبقاء المؤسس

ً و. لبنان والمنطقة ً ما تعمل األخبار عبر اإلنترنت ج غالبا من أجل العدالة  إلى جنب مع الحركات االجتماعية التي تناضل نبا
ن افة التي تمكّ البديلة على الطبيعة التشاركية الضمنية لنوع الصح الوسائلهدف هذه  رتكزوي. االجتماعية والحقوق السياسية

 ووسائل نصاترسم خريطة لمختلف م، تعمل هذه الدراسة على بناًء عليه. ة السلطة التمثيليةالمواطنين والمقيمين من ممارس
  .اإلعالم البديل النشطة في لبنان وتحليل تفاعل المستخدم معها

 

  النطاق والغرض 1.2
. DWكاديمية وأ مهارات،مؤسسة  ،)ىالجن(تم تنفيذ هذه الدراسة بشكل مشترك من قبل مركز الموارد العربية للفنون الشعبية 

ات جودة عالية منصات وسائل اإلعالم المدنية في لبنان إلنتاج صحافة ذ /اإلعالميةهدف إلى تقديم لمحة عامة عن المنصات وت
 العالماوتشمل معلومات عن مختلف منصات . للمصلحة العامة في أشكال مطبوعة أو إذاعية أو تلفزيونية أو رقميةموجهة 

لمواطن التي وسائل إعالم ا /بما في ذلك معلومات عن وسائل اإلعالم المستخدم،معلومات عن تفاعل  رةموفّ البديل الحالية 
على تحديد  تعمل الدراسة نفسه،في الوقت . لمعلوماتل هموما هي احتياجات ،استخدامها يّةوكيفأسباب ويستخدمها األشخاص 

 .البديل والتحديات التي تواجهها عالماال اتاالحتياجات الملحة لمنص

                                                            
1 Beyond Reform and Development (2012). Media in Lebanon: Towards Enhancing Freedom of Expression.  Lebanon. 
2 Retrieved from https://medialandscapes.org/country/lebanon 
3 Retrieved from https://www.dw.com/en/lebanons‐media‐landscape‐struggling‐with‐digitalization‐and‐media‐freedom/a‐

48635698 
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  المنهجية 1.3
  :بما في ذلك 4هذه الدراسة، تم تطوير أدوات جمع البياناتفي بداية 

  الهدف  كان. يةاللبنانعبر المحافظات  المختلفة المركزة المنعقدة في المجتمعاتالنقاش  لمجموعاتالمبادئ التوجيهية
ً ) أ(من مجموعات النقاش المركزة هذه   /عاتبين المجمو تحديد منصات وسائل اإلعالم البديل األكثر استخداما

مجتمع والمواطن فهم لحالة الالدعم التحليل العام ألنماط المستخدم والمساعدة في تطوير ) ب(المجتمعات المستهدفة و 
 .البديل في لبناناالعالم  ائلووس

  الوطني،مستوى ال) أ(على ها رصدتم التي بديل االعالم الالتي عقدت مع منصات  فرديةال للمقابالتالمبادئ التوجيهية 
  .بين الفئات المهمشة) ج(و الالجئين،بين مجتمعات ) ب(و

 /سائل اإلعالم البديلوتفاق على المعايير التي ستستخدم في اختيار ولالالميدانيين لمناقشة  والباحثينتم عقد اجتماع مع الشركاء 
لبيانات وانتشر ابعد ذلك، بدأ جمع . المصاغةمنصات إعالم المواطن التي سيتم تناولها في هذه الدراسة وأدوات جمع البيانات 

ا تم كم، ه الدراسةالمستخدمين للمشاركة في هذ /من أعضاء المجتمع "عضوا 178تم االتصال ب . على مدى سبعة أسابيع
ً االعالم  لمنصاتوضع خريطة  ضاء من أع  "عضوا 140وافق . من قبلهم وفهم تفاعل المستخدم البديل األكثر استخداما

٪ لبنانيون 35ل وبذلك أتت االستجابة من قب .٪79ل االستجابة مما جعل معدّ  المشاركة، /المستخدمين على االستجابة /المجتمع
رسم البياني لا٪ موزعون بين الجئين فلسطينيين في لبنان والجئين فلسطينيين من سوريا والجئين سوريين كما هو مبين في 65و

  .أدناه

 

  حسب الجنسيةبتوزيع إجمالي المستجيبين من المجتمعات المحلية  :1 البيانيرسم ال

 
ً  35و 18الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين فئة هم من مستجيب  140ال ٪ من75 الغالبية  ، فكانتللجنسأما بالنسبة . عاما

من الفئات ض باإلضافة إلى استهدافهنّ شة فئة مهمّ بشكل خاص كاإلناث  ه تم استهدافمع اإلشارة إلى أن اإلناث،العظمى من 
  .األخرى

 

                                                            
  الرجاء اللجوء الى المرفق "أ" لنسخة عن أدوات جمع البيانات 4

34%

28%

14%

24%

حسب الجنسيةبالمستجيبين   توزيع المستخدمين

لبنانيون الجؤون فلسطينيون في لبنان الجؤون فلسطينيون من سوريا سوريون
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 توزيع إجمالي المستجيبين من المجتمعات المحلية حسب العمر والجنس: 2 رسم البيانيال

  
 /لمثلياتمثل ا" المجموعات المهمشة األخرى"ذات داللة إحصائية في الردود التي تم جمعها من  اتلعدم وجود فروق "نظرا

علومات، وبما صة تلبي احتياجاتهم من المالمثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيًا الذين أعربوا عن عدم وجود منصة مخصّ 
ن يستخدموا وسائل أن الذين من المحتمل جًدا يشة والمستخدمزت على جمع التعليقات من المجتمعات المهمّ أن الدراسة بأكملها ركّ 

لالجئين للتحقق من اغير قبل مة من لك المقدّ وتمها الالجئون يل على التمييز بين االجابات التي قدّ ز التحلاإلعالم البديل، ركّ 
ً  توزيع المستجيبين 3 الرسم البيانييوضح . واالختالفاتالمشتركة األنماط  مجموعات المهمشة إلى ال" ال ينطبق"يشير  .جغرافيا

شخاص ذوي تشمل المجموعات النسوية والمثليين وطالب الجامعات واألالتي تم جمع آرائها بغض النظر عن منطقة إقامتها و
  .النفوذ

 

 

  حسب المنطقة والجنسيةبتوزيع إجمالي المستجيبين من المجتمعات المحلية : 3 رسم البيانيال

 
بناًء على  المنصاتتم اختيار هذه . ح في الجدول أدناهمنصة إعالمية كما هو موضّ  24إضافة إلى ذلك، تم إجراء مقابالت مع 

بشكل عام، تم الوصول بنجاح وإجراء المقابالت . استعداد المنصات للمشاركة في هذا االستبيان) ب(ردود المستخدمين و ) أ(
ر توفّ و. ز على الالجئين الفلسطينيين، وواحدة تركز على الالجئين السوريينتركّ منصات  10منصة ذات هدف وطني،  13مع 

ً ملفهذه الدراسة  ً تعريف ا  .لكل من المنصات التي تمت مقابلتها في ملحق يّا
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  هذه الدراسة تالتحديات والقيود الرئيسية التي واجه 1.4
 اً شخص 200انفجار مرفأ بيروت عن مقتل أكثر من أسفر . فيه لبنان من مأساة كبيرةانطلقت هذه الدراسة في وقت عانى 

عالوة على . البحثت هذه الكارثة إلى بعض التأخير في أدّ . وتدمير آالف المنازل والشركات اً شخص 6000وإصابة أكثر من 
التركيز إلى مقابالت فردية تم تنفيذها ، تحولت معظم مناقشات مجموعات كوروناه جائحة تبسبب اإلغالق الذي فرضوذلك، 

  .عبر الهاتف وأدوات وسائل التواصل االجتماعي

تم غالبًا ما فبديل،  اعالم منصاتل التحدي اآلخر الذي واجه هذه الدراسة هو انخفاض مستوى الوعي المجتمعي بشأن ما يشكّ 
+  AJمثال، قام العديد من المستخدمين بتضمين على سبيل ال. خلطها مع وسائل التواصل االجتماعي العامة وتصفح الويب

المستخدمين عن  /عالوة على ذلك، هناك إحجام واضح من بعض المواطنين. بديلال االعالمكجزء من منصات  اونالين MTVو
متزايد مشاركة المعلومات بسبب الخوف من اإلجراءات التي قد تُتخذ ضدهم من قبل الفاعلين السياسيين الذين يقمعون بشكل 

 تيمنصات وسائل اإلعالم البديل نفسها، التردداً موازياً من قبل يقابله أن يكاد هذا التردد . حرية الكالم والتعبير ووسائل اإلعالم
ض للخطر عرّ تتقد ، ويشعرون أن حريتهم وحرية منصتهم اهيتوهيكل اوعملياته افي مشاركة المعلومات المتعلقة بأعضائه دتردّ ت

 .التي تعارض وجهات نظر الحكومة همكثر شهرة في ضوء وجهات نظرإذا أصبحوا أ

كل مستخدم فردي يميل إلى متابعة مجموعة واسعة  ألنّ  نظراً . قيود مهمة أخرى يجب تسليط الضوء عليها تتعلق بالموضوعية
 الىن أو عدم رضاهم المنصات بدالً من صفحة فردية واحدة، من الصعب أن ننسب بشكل مباشر رضا المستخدمي /من األخبار

باإلضافة إلى ذلك، يميل األشخاص . متابعتهايميلون إلى تنوع المنصات التي االعتبار  بعين ينخذآ، تناولهاتم محّددة  منصات
بعون منصة امن حولهم يتابعونها أو يت"ا أشخاص ألنما  منصة لمتابعةن ودفعينإلى التأثر باآلخرين من حولهم، وبالتالي، قد 

  .ألنهم مهتمون بآراء شخص واحد ينشر عليهامعينة 

، حيث يبدو أن الالجئين السوريين جئين السوريينبالال ىعنالتي تُ م المنصات يرسواجه البحث صعوبة في ت ،آخراً وليس  أخيراً 
الالجئون  بعهاايتز على األخبار داخل سوريا والشتات بشكل عام أو نفس المنصات التي يميلون إما إلى متابعة المنصات التي تركّ 

 .، حيث يميل العديد من الالجئين إلى متابعة األخبار المتعلقة بالمناطق التي يقيمون فيهاالفلسطينيون في لبنان

 

  التعريفات والمعايير الرئيسية . 2
  البديل وسائل االعالمتعريف  2.1

  :تعتمد هذه الدراسة التعريفات الرئيسية التالية

 ز على الالجئين/ تركّ  ؤونمنصات يديرها الج ف وطنياهداستمنصات ذات 
 ستوبيا ان  365أخبار لبنان 

LebanonTimes شبابيك 
 كامبجي 22رصيف 

 جزور المفكرة القانونية
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 حول توفير وسائل االتصال الديمقراطي لألشخاص الذين يتم استبعادهم ترتكز  باألساس"هي  اإلعالم البديل وسائل
ً ت يفه. 5"تقليديةعادة في وسائل اإلعالم ال ً  سمح ألولئك الذين غالبا ً أو خاطئ ما يكون تمثيلهم ناقصا في وسائل اإلعالم  ا

، تمت إضافة النقاط الرئيسية التالية هذه الدراسة لهدف. ر قصصهم من خالل وسائل اإلعالم الخاصة بهماخببإ تقليديةال
 :لتوضيح التعريف

ً وفّ تو ،خدم مجموعة مستهدفة مختلفةت، ومحّدداً  ستهدف جمهوراً ت ‐  ها صوتلللمجتمعات التي ليس  ر صوتا
 القدرة على النمو الديه ‐
 )، النهجاالبتكار ،الشكل(ارج الهيكل الرسمي الحالي م محتوى بديل خقدّ ت ‐

 
 مكن ي. أو السياسي /هي مجتمعات تعاني من التهميش االجتماعي واالقتصادي والجغرافي و المجتمعات المهمشة

 :، بما في ذلك ما يليقياس التهميش بمجموعة من العوامل

 المدى الذي يغطي المناطق النائية /النطاق الجغرافي  ‐
 ضعف البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية ‐
ً مهمشة تكون تقليديّ لديها مجموعات  ‐ ً  ا   ...)مثل النساء والشباب (من المجتمع العادي  أكثر تهميشا

  

  المعايير 2.2
  :البديل االعالم، تم استخدام المعايير التالية لتحديد منصات لغرض هذه الدراسة

  ّات الشهرية ، نظرت الدراسة في عدد المنشورلقياس االنتظام). استدامة البث /تواتر التحديث (ر محتوى منتظم توف
روا ألكثر من أولئك الذين لم ينش(المنشورات األقل عدًدا المنصات ذات على مدى األشهر الثالثة الماضية واستبعدت 

 )ستة أشهر
 خدم فئة مستهدفة محددةت 
 أو خدمة المصلحة العامة /ب الحتياجات المجتمع ويستجت 
 النهجبتكاراال ،الوصول(القدرة على النمو  الديه ،( 
 حزب سياسيلإعالمي رسمي  كناطقعمل تأي ال (ب الدعاية تجنّ ت( 

  

  معها منصات وسائل اإلعالم البديل في لبنان وتفاعل المستخدم ترسيم . 3
تم استخدام يالمواطن بينما  /الجمهور المحليللمنصات التي تستهدف " االعالم البديل"في هذا البحث، يتم استخدام مصطلح 

ذه البحث، لم هفي سياق . للمنصات التي تُستخدم من قبل الالجئين والمجتمعات المهمشة أو تُعنى بهم" إعالم المواطن"مصطلح 
  .وسائل اإلعالم التقليدية فقطتهما مع مقارنيتم العثور على فرق بين المصطلحين، بل في الواقع يتم 

 

  معها وتفاعل المستخدم الوطني /المحليذات الجمهور  البديل اإلعالم وسائل ترسيم 3.1
  الوطني /ذات الجمهور المحلي البديلعالم اإل وسائل ميرست 3.1.1

افة كوتستخدم . 2020و  2000وطني تم تأسيسها بين عامين  /محلي تتوجه لجمهور منصة اعالم بديل 13 هذا البحث رصد
لغة العربية للنشر يتم استخدام ال. منها حيث تستخدم أيضاً وسائل االعالم المطبوعةالمنصات الوسائل الرقمية باستثناء ثالثة 

ً  6غير أن باألساس،  د البقية النشر % من هذه المنصات تنشر بشكل يومي بينما تعتم85. منصات تستخدم اللغة االنكليزية أيضا
ك، تستخدم لمشاركة اآلراء وردود الفعل. اضافة الى ذلاالسبوعي أو الشهري. وتتيح كافة المنصات تفاعل المستخدم معها 

لى الرسم البياني ا(الرجاء النظر  الغالبية الفيسبوك كمنبر أساسي للنشر ومشاركة االخبار يليه االنستغرام والمواقع المخصصة
  الرابع لمعلومات حول عدد المنصات التي تستخدم كل من وسائل التواصل االجتماعي). 

                                                            
5 Atton, Chris. Alternative Media. London: Sage Publications, 2002. Translated from: “crucially about offering the means for 

democratic communication to people who are normally excluded in mainstream media” 
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  المنصات المستخدمة من قبل وسائل االعالم البديل ذات الجمهور المحلي لنشر األخبار: 4 انيرسم البيال
  

منصات من هذه ال 3وتعتمد . فقط مدونة سلوك خطيّة% 46من المنصات رؤيا ورسالة مهمة خطيّتين بينما تملك % 77تملك 
ملكان فريقاً متعدد الجنسيات على المتطوعين بشكل كامل بينما تملك الغالبية فريقاً أساسيّاً مكوناً من لبناني الجنسية ما عدا اثنان ي

افة كل أعضاء الفريق األساسي هم من خريجي الجامعات ضمن اختصاصات متعددة مثل الصح). لبنانيون وغير لبنانيين(
ن والباحثين تتوزع أدوار الفريق لتشمل رؤساء التحرير والمحرري. ياسية والرسوم التصميمية والميديا وغيرهاوالعلوم الس

ل عن انتماءاتهم، عند السؤا. ومدراء منصات التواصل االجتماعيالمدراء الفنيين والمراسلين االخباريين والمصممين البيانيين و
  . سياسي أّكدت كافة المنصات عدم انتمائها ألي حزب

دئ توجيهية مبالامتالكها % 38شفهية للنشر بينما أّكدت الى وجود مبادئ توجيهية %) 62(المنصات المرصودة أشارت غالبية 
أو االعالنات  /شر وأما بالنسبة لمصادر التمويل األساسية، فتملك األقلية فقط مصادر مستدامة مثل ايرادات البيع المبا .خطيّة

ى موارد وافية أشارت الى ولوجها ال% 69غير أن  .الغالبية على الهبات واشتراكات األعضاء التي تختلف قيمتهابينما تعتمد 
ل ن نموذجاً هجيناً يشميملك نموذجاً تجاريّاً لالستدامة يتنّوع ليتضمّ %) 23(غير أن القليل منهم ... ، معدات النشرمثل الكهرباء

قاريرهم، عند سؤالهم عن مضمون ت. تراكات، وحشد التمويل الجماعي، واالنتاج المشتركخدمات االنتاج، واالعالن، واالش
ئة الشباب أو فأشارت الغالبية الى تركيزها على االهتمامات والشؤون المحلية الوطنية والمواضيع االجتماعية التي تستهدف 

-لفة مثل األمن والسياسةلشؤون المحلية الوطنية مواضيعاً مختالوطنيّة، تتضمن ا /وبالنسبة للمنصات المحليّة. كافة الفئات العمرية
  . الجغرافية واالقتصاد والقانون تُنشر كخبر سريع مع بعض التحاليل واآلراء

  

   الوطني /مواطن تركيز المنصات التي تتوجه للجمهور المحلي: 5 رسم البيانيال

ت وسائل التواصل الغالبية الى التعليقات أو المالحظات المشاركة على صفحا ردود الفعل من الجمهور، تلجأ /ماتلتجميع المعلو
ن غالباً ما يكونوا االجتماعي، بينما تستخدم منصة واحدة تحليل غوغل وترسل أخرى استبياناً بالبريد االلكتروني ألفراد محّددي

  . أعضاء
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  )الوطني /ذات الجمهور المحلي(المواطن المحلي  الذي يستهدف البديل عالماإلملخص تفاعل المستخدم مع  3.1.2

 صول األسرع واألسهلبديل بسبب الوالعالم اإلإلى مصادر  يلجؤونأفاد غالبية المستخدمين اللبنانيين الذين تمت استشارتهم أنهم 
 همشبهت" درالمصا شعر الكثيرون أن هذهو. جهاز محمول وبكبسة واحدة عوضاً عن الحاجة النتظار بث تلفزيوني محّدد على أي

شكل رئيسي من تعرفوا على مثل هذه المنصات ب. تزودهم بآراء متنوعة وموضوعية ال توفرها وسائل اإلعالم التقليديةو" أكثر
ون الذين تمت أكثر المنصات التي ذكرها المستخدم. ريتالفيسبوك وتوخالل األصدقاء أو وسائل التواصل االجتماعي؛ ال سيما 

واتس و ،انستغرام ،تويتر ،فيسبوكومع ذلك، يستخدم الكثيرون مجموعات . 22ورصيف  درجيليها  غافونمياستشارتهم هي 
لمستخدمون تصفحها ا /تضمنت المعلومات التي سعى . بديل محددة اعالملجمع المعلومات دون الحاجة إلى استشارة منصات  آب

من . أدناه 6 يرسم البيانمعلومات سياسية في المقام األول، تليها االقتصادية واالجتماعية، كما هو موضح في ال /في الغالب
 .تشير إلى أخبار متنوعة وغير محددة" عام"الحظ أن فئة الم

 
ً : 6 رسم البيانيال   من قبل المستخدمين المعلومات األكثر طلبا

 
أنها  ةقليل فئة ع ذكر، متستهدف الشباب في المقام األول االنطباع العام أن وسائل اإلعالم البديل، كان عبر جميع الفئات العمرية

   . ولكن وخطيرة شريكة النساء بشكل رئيسي من قبلالى ه توجّ ال يتم. تخاطب المجتمعات المحلية والمواطنين المستقلين والنساء

ون أكثر ٪ آخر35، ويقضي بديلال االعالمات يوميًا على منصات ساعن إلى أربع ي٪ من المستخدمين ما معدله ساعت40يقضي 
، فإن الغالبية وميالبعض مواقع معينة على أساس يبينما يشاهد . ال يبدو أن هذه النسب تتأثر بالعمر أو الجنس. من أربع ساعات

لبية المستخدمين غا. االجتماعي التواصلوسائل التصفح في  بع روابط مثيرة لالهتمام يشاركها األصدقاء أو يصادفونها أثناءتتّ 
ل المحتوى يشاهدون العناوين الرئيسية ثم يتعمقون في الموضوعات التي تجذبهم بينما القليل منهم يتطرق إلى ك /يقرأون

  .بالتفصيل

 ً احتياجاتهم  يلبّ ت هانأ رين عن، معبّ البديل الموجودة االعالم وسائلأو إلى حد ما عن  في حين أن غالبية المستخدمين راضون تماما
عية وتفتقر إلى الموضو ،لديها أجندات مخفية الوسائلبعض  ، معتقدين أن٪ غير راضين18من المعلومات، فإن حوالي 

ئمة على الرغم ال تزال هذه اآلراء قا. أو تنتهك الخصوصية وحقوق التأليف والنشر /و واالحتراف، وتقدم معلومات غير دقيقة
ر هؤالء المستخدمون ، أشاعندما ُطلب منهم التوضيح. تابعة التي تمت مقابلتها تؤكد أنها محايدة وغير الوسائلمن حقيقة أن جميع 

في توصيل " الجودة فوقالكمية "قوا على جانب ، حيث علّ البديل وسائل االعالممات التي توفرها أيًضا إلى عدم دقة المعلو
  .لوماتدقة المع فقدتُ  ،مةأنه بسبب الحجم الهائل للمعلومات المقدّ  واقعن الضوء على يطسلّ ماألخبار بسرعة وسهولة 
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الالجئين  نع اً تقاريرم قدّ تيديرها الجئون فلسطينيون أو سوريون أو  التي البديل اإلعالم وسائل ترسيم 3.2
  معها ينالفلسطينيين والسوريين وتفاعل المستخدم

   همعن اً قدم تقاريرتأو  فلسطينيونا الجئون ي يديرهتال لالبديإلعالم اوسائل م يرست 3.2.1

اللغة كما أن . قطالرقمية ف لالوسائ هذهالمنصات تستخدم كافة . ز على الالجئين الفلسطينيين في لبنانمنصات تركّ  10تم تحديد 
، أساس يوميلى ٪ ينشرون ع70. من وقت الى آخر باللغة اإلنجليزية انتنشرالرئيسية للنشر هي اللغة العربية مع وجود اثنتين 

ً أسبوعيّ  اً نشربينما تعتمد الوسائل الباقية  ً أو شهريّ  ا ، وتقديم مالحظاتهم هاعمالمستخدمين من التفاعل من الوسائل ٪ 80ن تمكّ . ا
 .انستغرامكوسيلة أساسية لنشر األخبار، يتبعها  فيسبوكالغالبية تستخدم . وتعليقاتهم

  

 

  رنشر األخباهم للقبأو تُدار من  ونئوسائل اإلعالم البديل التي يديرها الالجالمنصات التي تستخدمها : 7 رسم البيانيال

 
أربعة من . كتوبة٪ لديهم مدونة سلوك م30بينما المهمة الخطيّة ورسالة  ابيانات الرؤي من وسائل االعالم هذه ٪ فقط 40تملك 

ً هذه المنصات تعتمد كليّ  بعة يعتمدون ، بما في ذلك أرفي الفريق األساسيون كأعضاء ٪ لديهم فلسطيني90. على المتطوعين ا
ساسي هم جميع أعضاء الفريق األ). لبنانيون وسوريون وأردنيون باإلضافة إلى فلسطينيين(ة فمختلمن جنسيات على أعضاء 

 .يرهاالتلفزيون واإلعالم واالتصاالت والهندسة وغ /، مثل الصحافة والراديوخريجي الجامعات من تخصصات مختلفةمن 
 نباحثيوزعت كل هذه المنصات أدوار أعضاء الفريق لتشمل محررين ومراسلين ومصدقين ومديري تصوير ومصممي رسوم و

  ).حزب سياسيب هاأي عدم ارتباط(ت جميع المنصات التي شملتها الدراسة حيادها ، أكدّ عند سؤالهم عن انتماءاتهم. انيينميد

٪ الباقون 20 ال أعربو. خطيّةأن إرشاداتهم منهم ٪ 10إلى وجود إرشادات شفهية للنشر بينما أكد ) ٪70(أشارت الغالبية 
  .ة منظمةعن عدم وجود مبادئ توجيهيّ 

ادات المبيعات المباشرة مصادر مستدامة مثل إير الديه وسائل االعالم البديل هذه ، فإن القليل منبالنسبة لمصادر التمويل الرئيسية
اٍف إلى ٪ إلى وجود وصول ك30 تفي حين أشارو. تعتمد الغالبية على المنح ومساهمات األعضاء بينما اإلعالنات،أو  /و

 .في هذا االطار عبرت الوسائل األخرى عن مواجهتها لعديد من التحديات، ...مثل الكهرباء ومعدات اإلنتاج الموارد الضرورية 
، أشارت رهنترّكز تقاري عما نعند سؤاله. نموذج عمل لالستدامة ىقد بن هذه الوسائل ، ال يبدو أن أيًا منإضافة إلى ذلك

) لمخيماتاحالة تعكس أي التقارير عن األحداث التي تجري داخل المخيمات أو (ز على أخبار المخيمات تركّ  أنهااألغلبية 
  . ، ال سيما الفلسطينيينالالجئين توالشابا فية التي تستهدف الشبابوالقضايا االجتماعية واالقتصادية والثقا
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  الالجئين  التي تتوجه لجمهورمجاالت تركيز المنصات : 8 رسم البيانيال
 

 

عليقات ، مثل اإلعجابات والتفيسبوكالالبديل على تفاعل  االعالم٪ من منصات 80تعليقات من جمهورهم، تعتمد اللجمع 
رى على وتعتمد منصة أخ) ناستوبيا(تعتمد إحدى المنصات على تقييم خارجي وعلى استطالعات رأي ربع سنوية . والرسائل

  .)منتدى الشمال(تم جمعها من الميدان يتعليقات المجتمع المباشرة التي 

  

   همعناً م تقاريرقدّ تأو  ا الجئون سوريوني يديرهتال البديلإلعالم اوسائل م يرست 3.2.2

لالجئين السوريين ا، حيث يبدو أن غالبية العديد من التحدياتتركز على الالجئين السوريين في لبنان المنصات التي واجه تحديد 
 نولفلسطينيان ؤوالالج المستخدمة من قبل ذات الوسائل يستخدمونالذين شملهم االستطالع والالجئين الفلسطينيين من سوريا 

الوسائل ذاتها راحةً العديد من الالجئين السوريين والالجئين الفلسطينيين ص فقد سّمى؛ ةمتعارضهذه الوسائل كن تلم ف. في لبنان
لالجئون ا ىعندما سمالى متابعتهم األخبار الوطنية السورية  أو  الالجئون السوريونظهر عندما أشار ضئيل مع اختالف 

 ي وسطفأصحاب المصلحة الرئيسيين النشطين  ومع ذلك، فإن استشارة. الفلسطينيون صفحات سياسية معينة تتعلق بفلسطين
  :يُعرف أن السوريين يديرونها الفيسبوكإلى صفحات أو مجموعات على  اشارات 8الالجئين السوريين نتج عنها 

  الفيسبوكسوريون في البقاع، صفحة عامة على 
  الفيسبوكأنا الجئ في لبنان مجموعة خاصة على 
  الفيسبوكأنا الجئ، صفحة عامة على 
  الفيسبوكالالجئون السوريون في لبنان صفحة عامة على 
  الفيسبوكسوريا سوا صفحة عامة على 
  الفيسبوكأنا طفل الجئ، صفحة عامة على 
  الفيسبوكأفراح وأحزان أهل القصير، صفحة عامة على 
 الفيسبوكين السوريين في لبنان، مجموعة عامة على عتصمأخبار الم 

ن في لبنان، جئين السورييالال(ز على أخبار السوريين في لبنان فقط تركّ منها  3، لوحظ أن الصفحاتهذه على  العاالطّ بعد 
ا على األخبار ، بينما كان اآلخرون أكثر تركيزً اتم االتصال به) سوريين في لبنان، وأخبار المعتصمين السوريين في البقاع

 فتم اجراء) البقاع في ونسوري( تجاوباً من قبل وسيلة واحدة فقطكان هناك ، من الثالثة الذين تم االتصال بهم. المتعلقة بسوريا
  .ديل الثمانيةالمتاحة عن وسائل االعالم البعلومات المص مع ذلك، تم توفير ورقة تعريف موجزة في ملحق يلخّ . ة معهامقابل
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  عنهم اً م تقاريرقدّ تأو ن ؤوالالج اي يديرهتال بديلعالم الوسائل اإلملخص تفاعل المستخدم مع  3.2.3

ً ال االعالممن الالجئين الذين تمت استشارتهم يتابعون منصات % 93 يعتقد  لواقع،افي . سهولة الوصول إليهابسبب  بديل أساسا
يجدون أن  ٪22بينما  إليها، لوج٪ من الالجئين الذين تمت استشارتهم أن هذه المنصات تلبي احتياجاتهم بسبب سرعة الو56

  .ماتللمعلو تهميعتمد على حاج وسائلالهذه ٪ آخرون إلى أن رضاهم عن 22أشار و. المصداقيةهذه المنصات تفتقر إلى 

 االقتصادية،بار يتابع البعض األخ الالجئ،في حين أن غالبية الالجئين يتابعون األخبار والمعلومات المحلية المتعلقة بوضع 
. ائحة كوروناجمعلومات عن وتحديثات الصحة و الطرق،وإغالق  واألخبار األمنية اللبنانية،الدوالر مقابل الليرة  وخاصة سعر

ً كما  ضافة إلى باإل. الهجرة /للبحث عن وظائف وفرص السفروسائل االعالم البديل على  يعتمد كل من الذكور واإلناث أيضا
في ذلك  بما االجتماعية،٪ من اإلناث إلى أنهن يستخدمن مثل هذه المنصات للوصول إلى المعلومات 11أشارت حوالي  ذلك،

  .أخبار الموضة

 إعالم وسائل منهم٪ 22ذكر كما . + Aj ايليهم ،وناستوبيا كامبجييتبعون  السوريين،سواء الفلسطينيين أو  الالجئين،غالبية 
 .والقلم السياسي شبابيك، نبض، أخبار لبنان، ،توك جعفر ،ميغافونمثل  أخرىبديل 

 

 

  الالجئين الذين تمت استشارتهم والذين يتبعون المنصات الوطنيةنسبة : 9 رسم البيانيال
 

مع المعلومات لج بآوواتس  انستغرامو ريتتوو فيسبوكيستخدم العديد من الالجئين مجموعات وكما هو حال المستخدم اللبناني، 
منهم ٪ 21حيث ذكر  أدناه،كما هو موضح في الرسم البياني  محددة،بديل  اعالم وسائلدون الحاجة بالضرورة إلى استشارة 

  .محددةية خبارإصفحة أو منصة االعتماد على أنهم يتابعون مثل هذه المنصات االجتماعية دون 

 

  العشوائية /نسبة الالجئين الذين تمت استشارتهم والذين يتابعون منصات التواصل االجتماعي العامة  :10الرسم البياني 
 

12%
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ً مستهدف اً عتقد الغالبية أن هذه المنصات ليس لها جمهورت   .ء أو من خالل البحثوقد تعرفوا عليها إما من خالل األصدقا اً محددّ  ا

ً يوميّ البديل لمدة ساعتين إلى أربع ساعات  وسائل االعالم٪ من المستخدمين منصات 34يتصفح  ٪ أكثر 23ا بينما يتصفحه ،ا
ً ساعة يوميّ  12قضاء ما يصل إلى وأشار البعض إلى  ساعات، 4من  اوين العنوبينما يتصفح البعض . على هذه المنصات ا

 .بإمعان يتعمق الكثير في القراءة والمشاهدة الرئيسية،

 

  حالة اإلعالم البديل في لبنان: تحليلال . 4
  النتائج الرئيسية المتعلقة بوضع المجتمع والمواطنين واإلعالم البديل في لبنان 4.1

وقد ظهر  لبنان،اإلعالم البديل في  وسائلتوجد العشرات من 
. األولتشرين  17الكثير منها بعد أحداث بارزة مثل ثورة 

سواء مواطنين  لبنان،ال يثق المجتمع المحلي في  عام،بشكل 
أم الجئين، في اإلعالم التقليدي، معتمدين على هذه المنصات 

معظم المستخدمين هي إحدى المزايا التي يذكرها . البديلة
 حادث،عند حدوث أي  أوالً،. الوصول السريع على مستويين

ة أسرع من عادةً ما توفر وسائل اإلعالم البديل تغطية حيّ 
ً . وسائل اإلعالم التقليدية عندما يبحث شخص ما عن  ،ثانيا

 ريتتوالبديلة مثل صفحات  المنصاتفإن  معين،موضوع 
 للدهشة،المثير . بحث محدد وسريع باجراءتسمح له  فيسبوكو

 االعالمووسائل وعلى الرغم من االستخدام السائد لمنصات 
فإن العديد من أفراد المجتمع الشباب والمواطنين  البديل،

 معلوماتهم،للحصول على  واتس آبيعتمدون على مجموعات 
هو من خالل  والتعرف على هذه المجموعات بشكل أساسي

 .ئل التواصل االجتماعياألصدقاء أو عبر وسا

على الرغم من الوصول السريع الذي تمنحه وسائل اإلعالم 
أعرب بعض المشاركين عن عدم  للمستخدمين،عبر اإلنترنت 

مشيرين إلى أن مصداقيتها  الحالية،رضاهم عن المنصات 
 ما يفوق٪ 50يقضي أكثر من  ذلك،ومع . مشكوك فيها

ويقضي البعض ما  يوميًا، الوسائلساعتين في تصفح هذه ال
  .ساعة في اليوم 12يصل إلى 

مشاركة  هاقبل جميعتال  البديل، لوسائل االعالمبالنسبة 
من بين الذين شملهم . ها وعملياتهايتالمعلومات المتعلقة بهيكل

كمتحمسين مسيرتهم االعالمية بدأ الكثير منهم  االستطالع،
فهم بعيدون عن  جهودهم،على الرغم من و ذلك،ومع . إضفاء الطابع المهني على عملهمب بدأواثم من و غير متخصصين

ليس لديهم  آخر،بمعنى . المعلومات بثوأساليب  منصاتهم ومنشوراتهمإلضفاء الطابع المهني على المطلوبة المتطلبات القانونية 
 الوسائلفي حين أن بعض . ل ومعتمدإلضفاء الطابع الرسمي على عملهم وإثبات أنفسهم ككيان إخباري مسجّ الالزمة الوسائل 

عن  وما زال يعتمد األساليب التقليدية بعيداً والتقنية إال أن البعض اآلخر يفتقر إلى المعرفة الفنية  عالية،أصبحت ذات كفاءة 
يفتقر الكثيرون إلى المهارات التسويقية الالزمة للترويج  ذلك،عالوة على . ت التكنولوجية واإلنتاج التفاعلياألساليب واألدوا

  .لعملهم

  

  
 

ز الوطني أوجه التشابه بين إعالم المواطن والتركي: 11الرسم البياني 
 والالجئ
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لرقمية وتنشر ا الوسائلعلى  المواطنين،ز على الالجئين أو سواء أكانت تركّ  لبنان،اإلعالم البديل في  وسائلتعتمد غالبية 
ً  منصاتالأما . هايلا الولوجأخبارها باللغة العربية بشكل أساسي لضمان سهولة   الفيسبوكهي ف مامن قبل كليه األكثر استخداما

 ً ٪ لديهم 46و والرسالة الرؤيل خطيّة بياناتلديهم  وطني /لجمهور محلي ونتوجهي ٪ ممن77في حين أن . االنستغرامبـ متبوعا
في ضوء . ي٪ على التوال27و٪ 36النسبة عند النظر إلى أولئك الذين يركزون على الالجئين إلى  تنخفض ،خطيّةمدونة سلوك 

غير حكومية  مؤسسةالبديل غير مسجلة أو تعمل في إطار  عالماال وسائلمعظم  تبقى الداعمة،متطلبات التسجيل القانوني غير 
بوست (لمباشر البيع ا ايرادات تستفيد منصة واحدة فقط من. تمويل مستدامةمصادر الى  امعظمه تفتقر ذلك،إضافة إلى . مسجلة
تستفيد إحدى المنصات التي تركز على  ،وبشكل مماثل). 22رصيفو 180 بوست(ويستفيد اثنان من اإلعالنات ) 180

أجل من  الهعن نموذج أعما اعند سؤالهو). بوابة صيدا(وأخرى من اإلعالنات ) ناستوبيا(الالجئين من المبيعات المباشرة 
ن المنصات منموذج بينما لم يكن لدى أي  هكذا الوطني وجود الجمهورالبديل ذات وسائل االعالم ٪ من 23 تذكر االستدامة،

ً التي تركز على الالجئين    .نموذجاً مشابها

  

  التحديات الرئيسية المتعلقة بوضع اإلعالم البديل في لبنان 4.2
ً تواجه وسائل اإلعالم  إضافة . إلعالميةلجهات اامن الرقابة والقمع والقيود المفروضة على حرية تعبير  البديل في لبنان خوفا

  .لديهم مصادر تمويل مستدامة اذ ال يوجديعاني البعض من نقص التمويل  ذلك،إلى 

 موقففع قضية أو ن اجتمعوا بداهو اعتمادها الكبير على المتطوعين الذي البديل اإلعالم وسائلالتحدي اآلخر الذي يواجه بعض 
  .ملهاع ةسسأإلى القدرة المالية لطلب الدعم القانوني والتقني وم الوسائلتفتقر مثل هذه . صدر تمويلوجود مدون ما 

يد من لوصول إلى المزا ،)٪69(التمويل  المواطنينهدف تست التيالتحديات الرئيسية التي ذكرتها المنصات  تشملوقد 
 ٪ 77 ترفقد أشا لالحتياجات،أما بالنسبة ). ٪31(وخطر قمع الحرية  ،)٪23(عبر وسائل التواصل االجتماعي  المستخدمين
لبحث التقني، وبناء القدرات في مجال تنفيذ ا توظيف المواهب /ستقطابال ا٪ إلى حاجته46ولتمويل حاجتها لإلى من الوسائل 

 ً   .وتطوير الشبكات، وبلورة نموذجاً تجاريّا

، والتمويل )٪50(عدم دقة المعلومات  /لتحديات الرئيسية التي ذكرتها المنصات التي تستهدف الالجئين نقص المحتوىتشمل ا
لى التمويل إمن الوسائل  ٪ 40 تفقد أشار لالحتياجات،أما بالنسبة ). ٪30( رقابة المحتوى /وتغيير سياسة فيسبوك ،)40٪(
  .بناء القدراتل ا٪ إلى حاجته60و

  

 الرئيسية التوصيات . 5

 :بما يليهذه الدراسة توصي  أعاله،بالتوازي مع النتائج المعروضة 
  مدونة وومساعدتها على تطوير استراتيجية  عملهادعم منصات وسائل اإلعالم البديل إلضفاء الطابع الرسمي على

 وخطة تحرير قواعد السلوك
  لعملها وإنشاء نماذج أعمال مستدامة حشد التمويللوسائل اإلعالم البديل دعم منصات 
 وسائل اإلعالم البديلتأمين المشورة القانونية ل 
  وجيا لمساعدتها على المهتمة على صحافة الفيديو واألدوات األخرى القائمة على التكنولوسائل اإلعالم البديل تدريب

 االبتعاد عن التقنيات التقليدية
  على إنتاج المواد التفاعليةالمهتمة وسائل اإلعالم البديل تدريب 
  وسائل اإلعالم البديللبناء القدرات التسويقية 
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 التوصيات الرئيسية: 12الرسم البياني 
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 وسائل جمع المعلومات –المرفق أ  . 6
 

  مبادئ توجيهية للمجموعات المركزة

 
    تاريخ الحوار    اسم الميسر 

    المنطقة
  

  الجنس  العمر  الجنسية  سماال

ذكر       أنثى                    
ذكر       أنثى                    
ذكر       أنثى                    
ذكر       أنثى                    
ذكر       أنثى                    
ذكر       أنثى                    
  

  : التوجيهيةاألسئلة 
 عندما نتحدث عن الميديا، ما المعلومات التي تبحثون عنها؟    .1
 هل الميديا التقليدية تلبي احتياجاتكم للمعلومات ؟ لم أو لم ال ؟ .2
 هل قمتم بالبحث عن وسائل أو منصات ميديا بديلة (عوضا" عن الميديا التقليدية)؟ لم أو لم ال؟ .3
 البديل؟ االعالمما الذي تبحثون عنه في وسائل  .4
 ؟، رقمي...)(تلفاز، راديو، جريدة هي وسائل الميديا البديلة/ المنصات التي تستخدمونها باستمرار؟ما نوعهاما  .5
 لمنصات؟هذه ا تنشرهاما نوع المعلومات التي تسعون لها من خالل هذه الوسائل/ المنصات؟ ما الموضوعات التي  .6
 تحديد.الأرجو  ،منعكانت االجابة هل تتوجه هذه المنصات الى جمهور محدد؟ اذا  .7
 كم ساعة في اليوم تمضونها على كل منصة/ وسيلة؟ ،بمعدل وسطي .8
 هل تبحثون عن معلومات محددة أو تتبعون العناوين والروابط بشكل عشوائي؟  .9
شاهدون (أ) تتصفحون العناوين والصور بشكل سريع؟ (ب) تقرأون وت :كيف تتابعون المعلومات على هذه المنصات . 10

 تقرأون وتشاهدون بتمعن؟ بشكل سريع؟ (ج) 
 هل المنصات البديلة الموجودة حاليا" تلبي احتياجاتكم؟ لم أو لم ال؟ . 11
 كيف تعرفتم على هذه المنصات؟ . 12
 مصداقيتها؟مدى ما  . 13
 كيف تقيّمون نوعية المعلومات واألخبار المتوفرة على هذه المنصات؟ . 14
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  لبديلا وسائل االعالملمقابالت  مبادئ توجيهية
 
 

 
 

  

  

  معلومات عامة

  االعالمية الوسيلةنوع 
   ةرقمي     تلفزيون       راديو          مطبوعة 

  اللغة المعتمدة 
  الفرنسية          األنكليزية        العربية        

  معدل النشر والتحديث
  يرجى التحديد: ،أخرى     شهري          أسبوعي                 يومي      

  ؟  مكيف يمكن ان يتفاعل المتابعون مع منصتك
  ستماع وتفاعل      اعرض/ قراءة/    عرض/ قراءة /استماع فقط                                

  يرجى التحديد: غير ذلك، 
ما المنصات التي تستخدمها للنشر؟

  فيسبوك الفضائيات         موقع مخصص            انستغرام           
  رسالة قصيرة    تويتر                    يوتيوب            
يرجى التحديد: غير ذلك،  

  
  الهيكل والتمويل 

  ورسالة مكتوبة لمنصتكم؟ اهل لديكم رؤي

  كال   نعم               
  حيث يمكن الوصول اليها أو تقديم نسخة.االشارة الى  الرجاء ،اذا كانت االجابة نعم

  هل لديكم مدونة سلوك مكتوبة  ؟

  كال   نعم               
  تقديم نسخة.حيث يمكن الوصول اليها أو االشارة الى  الرجاء ،اذا كانت االجابة نعم

  اإلعالمية؟ كم عدد العاملين في منصتكم
  متطوعيين:_____البدوام جزئي:_____   ينموظفالبدوام كامل:_____    ينموظفال

  (التحديدات المتعددة ممكنة) ما هي جنسية أعضاء الفريق الرئيسيين الذين يديرون هذه المنصة
  سوري  فلسطيني           لبناني            

  يرجى التحديد: غير ذلك، 
 ما هي اختصاصات أعضاء الفريق األساسيين؟

  شهادة عليا  بكالوريا          ثانوية           
  يرجى ذكر مجاالت الدراسة:

  

تاريخ المقابلة  اسم الباحث 
المنطقة  اسم الشخص الذي أجريت معه المقابلة 

تاريخ التأسيس المنصة 
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ما هي األدوار التي يلعبها مختلف أعضاء الفريق؟
  الفريق:                                  الوظيفة: وعض
  الفريق:                                  الوظيفة: وعض
  الفريق:                                  الوظيفة: وعض
  الفريق:                                  الوظيفة: وعض
  الفريق:                                  الوظيفة: وعض
  الوظيفة: الفريق:                                  وعض

  
لديك إمكانية الوصول إلى الموارد المعرفية الالزمة؟ هل أنت قادر على إيجاد وتعيين موظفين مؤهلين تشعر أن هل 

  ؟أو لم ال بالمعرفة والمهارات في مجاالت مختلفة؟  لم
  كال   نعم               

  التفصيل:
  
  
  

فلماذا؟ ،هل أنت مسجل قانونيا"؟ اذا كانت االجابة ال
  
  
  
  االعالمية بشكل أساسي؟ وسيلتكمن تنتمي ل

  
  
  

  التحرير؟ ةهل لديكم ارشادات توجيهية لسياس
  (الرجاء ارفاق نسخة)خطيّة  ،نعم            شفهية ،نعم  كال                

  
  ؟ما مصادر التمويل الرئيسية المتوفرة لكم

        الهبات، مانح واحد            الهبات، مانحين متعددين  
  االعالنات        اشتراكات األعضاء  
  غير ذلك، أرجو التحديد          البيع المباشر  

  
ومعدات والمطبوعات هل لديك القدرة واالمكانية للحصول على الموارد التشغيلية الضرورية  للمنصة كالكهرباء 

  ؟وغيرهااالنتاج ونظام التوزيع 
  
  
  
  

  ستدامة؟الاالعمال الذي تعمتده لما هو نموذج 
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  ح. شرأرجو الهل تواجه صعوبات في تنويع مصادر التمويل؟ 

  
  
  
  التغطية  

  (التحديدات المتعددة ممكنة) وسيلتكم االعالميةالذي تغطيه  الرئيسيما هو النطاق الجغرافي 
  مناطق مهمشة      تجمعات                      مخيمات   

  كل المناطق في لبنان  
  ما المواضيع الرئيسية التي تغطيها منصتكم؟

    مواضيع الالجئين          أخبار التجمعات             أخبار المخيمات  
  يرجى التحديد:            ،غير ذلك    اهتمامات وطنية   

  
  ؟التي تركز عليها تقاريركممواضيع الما 
    ةقانوني          ةاقتصادي             ةاجتماعي  
   تربوية               ةثقافي   
  يرجى التحديد:            ،غير ذلك  

  
  من هو جمهوركم الرئيسي؟ 

  ...والموقع الجغرافي والجنسيرجى التفصيل حسب العمر والجنسية 
  

  كيف تجمع ردود الفعل من جمهورك؟
  

  االعالمية؟ لوسيلتكمكم عدد المشاهدين والمتابعين 
  عدد المشاهدين:______                    عدد المتابعين:_____

  
  

  التحديات واالحتياجات 

  تواجه االعالم البديل في لبنان؟ برأيكم، ما هي التحديات التي
  
  
  

  ؟ما هي االحتياجات المطلوبة لتطوير منصتكم االعالمية
  
  
  

  
  


