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متـهيــــد 

لدونيز أ. غراي- فلدر 

رهانا  احلّد،  الورق، من جهة  املشاركة اجلماعويّة على  يشّكل ضبط جوهر 
وأشرفت  ورافقتها،  تابعتها،  اّلتي  األعمال  هذه  كّل  في  أفّكر  وعندما  وهمّيا. 
الّتواصل،  مجال  في  الّطويلة  اشتغالي  فترة  امتداد  على  مباشرا  إشرافا  عليها 
فإنّي أستنتج منها أّن األعمال ذات الّطبيعة الّتشاركّية األكثر إثارة لالهتمام 
، فإّن كلمات الُكّتاب أو اخلطباء محدودّي  تتحّدى غالبا الكالم املكتوب. ومن ثََمّ
العمل خارقا  به يكون هذا  تفسير ما  البيان عندما يحاولون  تقّصر عن  املوهبة 

للمألوف، وعلى أّي وجه ميكنه حتسني الوجود.
ولهذا الّسبب، عندما تبادرت إلى ذهني فكرة حمل مؤّسسة ركفّلر على إحصاء 
بعض هذه الّتجارب اّلتي تفوق غيرها جتديدا في مجال الّتواصل الّتشاركّي عبر 
العالم، فرض علّي شخص نفسه فرضا طبيعّيا لكتابة هذه الّدراسة: وهو ألفونسو 
غوموشيو دغرون. لقد كّنا نبحث عن شخص قادر على أن يصوغ أقواله صياغة 
شعريّة تصويريّة، دون أن يحمله ذلك على الّتضحّية مبوضوعّية الّصحفّي. وكّنا 
نبحث عن شخص قادر على الّرسم بالكلمات رسما باهرا، الّصوَر اّلتي تُتِيح للقارئ 
اإلحساَس بهذا االنفعال اّلذي يجتاحنا جّلنا عندما نزور هذه املشاريع. وكّنا نبحث 
عن شخص قادر على الّتأليف دون الّتحليق في العمومّيات. وكّنا نبحث أيضا عن 
كاتب قادر، في غير غباء، على الّتفاني في خدمة هذا املشروع، دون إخالل، مع 

ذلك، باآلجال وبامليزانّية احملّددة !
منها.  أكثر  وحّتى  جميعها،  االنتظارات  هذه  ألفونسو  في  اجتمعت  وقد   
أّما ما استتبع ذلك، فقد كان دفترا ساحرا يشتمل على خمسني جتربة سمحت 
للمقيمني وسط جماعات فقيرة مبثوثة في أنحاء شّتى من العالم بالّتحّكم في 
تاريخها، وفي املبادرة بتغيير ظروف فقرها، وما يُسّلط عليها من ميز وإقصاء. وقد 
ومساءلتها،  العمل،  لهذا  منابع  البحث عن  في  الّسنة  يناهز  ما  ألفونسو  قّضى 
ومن ثَّم، وجد نفسه طرفا في كّل مرحلة من مراحل الّتصّور. ولذلك، ترّدد صدى 
»صوت ألفونسو« في أرجاء هذا الكتاب اّلذي يغدو وقفة إجالل للخصال اّلتي 
جتعل منه رجل الّتواصل بامتياز: ففيه روح الّشاعر وصانع املوهبة اّلتي تتجّسد 

في ذاته، مندمجة في حّس بالعدالة واإلنصاف ال يتزعزع.
بالّدور اّلذي يضطلع به الّتواصل  وميكنكم، على إثر الفصل األّول املتعّلق 
الّنفوذ  توّضح  أمثلة  خمسة  قراءة  وتطّوره،  االجتماعّي  الّتغيير  في  الّتشاركّي 
اّلذي يخّوله كّل من الفعل وأخذ القرار اجلماعوّي. وجّلها يتحّدث عن إذاعات 
جماعويّة، ونرجو أن ال جتدوا هذا األمر مضجرا، ولكّن بحوثنا ومحاوراتنا قد قادتنا 
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إلى أن نستخلص أّن اإلذاعة اجلماعويّة متّثل إحدى أفضل الوسائل للوصول إلى 
اجلماعات املنبوذة أو املهّمشة، وهذا بطريقة هادفة نافعة.

ويوحي هذا الّرأي املسّبق في شأن اإلذاعة أيضا بأّن األمر املقّدم على غيره 
هو الّصوت. وأنا أعرف أّن هذا املصطلح قد تواتر استخدامه تواترا شديدا في 
سياق الّدميقراطّية والّتنمية. وعندما أستخدمه حلسابي، فإنّه يعني متّشي استماع 
يستعملونها  بكلمات وعبارات  واملنبوذين وظروف عيشهم،  الفقراء  إلى حيوات 
إلى  »االستماع«  كفاءة  تعطينا  روحها،  حيث  من  فاإلذاعة،  أنفسهم.  هم 

احملتوى، والّسياق، واالنفعال واأللم.
مشاهدة  إمكانّية  من  يقينا  الفيديو  بطريقة  املصّورة  الّتسجيالت  ومتّكننا 
لم  تأثّرا  الّتأثّر  من  مشاعرنا  ومتّكن  إليهم،  واالستماع  األصوات  هذه  أصحاب 
تبقى  الوثائقّية  الفيديو  تسجيالت  تكلفَة  أّن  غير  اختراعها.  قبل  مثيل  له  يسبق 
إصابة  العطب  ويصيب جتهيزاتها  الغالب،  في  تقريبٌيّ  وتعّلَمها  الّثمن،  باهظة 
ال وثوق في إصالحها دائما، أو تعويضها. لهذا الّسبب، تبقى تسجيالت الفيديو 

اليوم عصّية املنال على القرى الفقيرة.
لقد قّدم لنا هذا املشروع، وكذلك األعمال األخرى املمّولة في إطار برنامج 
على  ساحقة  حججا  االجتماعّي«،  الّتغيير  أجل  من  »الّتواصل  ركفّلر  مؤّسسة 
الّراجعة إلى  تقّدمه وكاالت املساعدة والّتنمية للمشاريع  اّلذي  الّدعم املتزايد 
والعرائس،  واملوسيقى،  والّرقص،  الّشعبّي،  املسرح  الّتقليديّة:  الّتواصل  أشكال 
سلطة  استحسان  إلى  األمر  بنا  آل  وقد  الّنقاش.  وحلقات  والقّص،  واإليقاع، 

الّتواصل املباشر احلقيقّية، وجها لوجه، وبأعلى الّصوت.
وكّل درس أو اعتقاد ذي شأن حّصلته في حياتي إمّنا مرّده إلى شخص ما 
)تعّلم  الّدروس  أبسط هذه  البحث عن حّل. ومن  فّسر لي وأشركني في متّشي 
تنظيف األسنان بالفرشاة من غير بّل القميص(، إلى أكثرها خروجا عن املألوف 
احلوار  متزج  مقاربة  إلى  بحاجة  دائما  فقد كنت  البكرّي(،  أرضع طفلي  )كيف 

باملمارسة.
ويطيب لي الّتفكير بأّن هذه الوثيقة ليست إاّل أداة تواصل من ضمن أدوات 
عديدة تقدر املؤّسسة على اإلسهام في إيجادها ملساعدة املمارسني والّنشطاء 
اجلماعوينّي في سائر أنحاء العالم. ولكّل حالة مضّمنة في هذا املجّلد خمسة 
أمثلة متكاملة، على األقل، تناسبها. وقد اكتفينا مبالمسة الّسطح، خاّصة في 
القيام  إلى  نَْسَع  ولم  األفريقّية.  القاّرة  في  الّشفوّي  الّتقليد  بنجاحات  يتعّلق  ما 
بدراسة العالم دراسة متوازنة، بل عمدنا إلى انتخاب حاالت، نرجو أن تكون لنا 

عونا حّتى نصير من االتّصالّيني املمتازين.
وأدعوكم بحماس، وأنتم تطالعون هذه احلكايات، إلى الّتركيز على احليوات 
اّلتي تتخّفى وراءها. فبينما كنت أطالع هذا الكتاب، أثّر في نفسي الّنثر الفّنّي 
اّلذي ُكتَِبْت به بعض املقاطع تأثيرا بليغا، ومنه: »كانت مدّرسة القرية ال متلك 
شيئا غير ابتسامتها املسّكنة للغضب«، أو »عّلمت طفلٌة في الّرابعة من عمرها 

أبويها، وإخوتها اّلذين يكبرونها سّنا، أبسط دروس احلياة: الفرح هو أّول متّرد على 
الّطغاة ]...[ إنّه حتّد لكّل الّسلط اّلتي تؤّكد أن احلياة مليئة باآلالم«.

ونحن نحّيي األشخاص اّلذين يعيشون هذه احليوات. فهم يثيرون »موجات 
اّلتي  القوى  ومناهضة  الّثقافّية،  املعايير  وجه  في  بوقوفهم  حقيقّية  صدمة« 
تبقيهم خاضعني، وبّث حكايات كان االستماع إليها ممتنعا على ُجّلنا بّثا إذاعّيا.

دونيز أ. غراي-فلدر
مؤّسسات ركفّلر
نيويورك ن ي
جانفي 2001



5 مقّدمة  

شّجع قسم الّتواصل في مؤّسسة روكفّلر بإدارة دونيز غري فلدر بنيويورك، منذ أفريل 
مدى  في  الّتفكير  بغاية  الّتواصل  في  خبراء  بني  انعقدت  اجتماعات  سلسلة   1997

إسهام الّتواصل في الّتغيير االجتماعّي في فجر األلفّية اجلديدة.

وقد ساعدت هذه االجتماعات اّلتي انعقدت بباّلجيو )أيطاليا(، وبالكاب )جنوب 
أفريقيا(، وبنيويورك )الواليات املّتحدة( على حتديد ماهّية املسائل أكثر من حتديد ماهّية 
واسع  نطاق  على  نشر  مبادئ  بيان  إعداد  من  ومّكنت  اتّباعها،  ينبغي  اّلتي  الّنماذج 

باإلجنليزيّة واإلسبانّية والفرنسّية، وعلى العديد من مواقع اإلنترنيت.

بالبريد  الّتبادل  وخالل  االجتماعات  طيلة  دارت  اّلتي  الّنقاشات  قادت  وقد 
اإللكترونّي الفريق إلى االعتراف بأنّه ميكن العثور في بلدان نامية عديدة على متّشيات 
مثالّية للّتواصل ضمن جتارب جماعويّة ذات طبيعة متنّوعة. وبان أنّه من الّضرورّي 
إجراء بحث مفّصل يسمح بتسليط الّضوء على مالمح من جتارب الّتواصل الّتشاركّي 

من أجل الّتغيير االجتماعّي. وهكذا ُولَِد هذا الكتاب.

الوجه املخفّي
يجمع هذا الّتقرير خمسني »حكاية حالة«1، وهي وصف موجز لتجارب تواصل من 
أجل الّتغيير االجتماعّي، منتخبة من أجل مقاربتها الّتشاركّية. منها ما كان ُمَشاَهًدا 

مشاهدة مباشرة، ومنها ما مّت بالبريد األلكترونّي والفاكس والهاتف واإلنترنيت.

وتهيمن أمريكا الاّلتينّية بتجارب الّتواصل الّتشاركّي كّما وكيفا، وتشّكل اإلذاعة 
أكثر الوسائط أهّمّية في الّتنمية والّتغييرات االجتماعّية. غير أّن هدف املعايير األّولّية 
لالنتقاء كان احلصول على متثيل متوازن بني جهات من أفريقيا وآسيا وأمريكا الاّلتينّية، 
وكذلك بني وسائل الّتواصل واألدوات اّلتي حتتّل مكانا مركزيّا في هذه الّتجارب: نذكر 

من بينها اإلذاعة والفيديو واملسرح واإلنترنيت.

الّتجارب عبر  الّتعّرف على  ناحية أخرى، مّت تصّور معايير االنتخاب من أجل  ومن 
مكّون قوّي لـ»متّلك« اجلماعة لها.

وقد كانت أغلب املعايير مبثابة دليل طيلة فترة البحث. غير أنّه تبنّي حلظة إجراء 
االنتقاء الّنهائّي، أنّه من العسير الّتشّبث مبعيار »الّتمّلك« اجلماعوّي. فقد كشف الواقع 
اجلماعوّي،  »الّتمّلك«  الّنهائّي  الّتجارب  بعض  هدف  كان  فمثال،  أخرى.  مقاربة  زوايا 
ولكّنها لم تبلغ هذا املستوى من الّنمّو حلظة القيام بالبحث. وقد بدا لنا بعضها اآلخر 
مهّما مبا يكفي من وجهة نظر الّتغييرات االجتماعّية املتوّلدة عنها، على الّرغم من 

أنّها ال تفي بشرط »الّتمّلك« اجلماعوّي إيفاء صارما.

مقـــّدمـة 
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وقد حتّصلنا على مجموعة »حكايات حاالت« مهّمة لتنّوعها ومناسبتها الّثقافّية 
اخلاّصة بكّل جماعة على وجه الّتدقيق. وتظهر األمثلة املنتقاة املَلََكَة اخلارقة اّلتي 
ميتلكها الّتواصل الّتشاركّي في تبّني أشكال مختلفة خاّصة بكّل جماعة تبعا للحاجة. 
فليس ممكنا حينئذ أن نفرض منواال فريدا أمام ثراء اآلفاق والّتفاعل الّثقافي املتبادل. 
وهذا يعادل أيضا القول بأنّه ما من جتربة منتقاة قد بلغت الكمال، وما من واحدة منها 

قد حّققت »الّنجاح« على أمّت وجه.

ويندرج حراك الّصراعات االجتماعّية والّتنمية االجتماعّية ضمن متّش ما، وتكون 
يعد  ولم  ذاتها.  والّسلبّية  اإليجابّية  للّتأثيرات  تصاحبه عرضة  اّلتي  الّتواصل  مكّونات 
للجماعة.  زمانها مهّمة جّدا  ولكّنها كانت في  املنتقاة وجود،  الّتجارب  لبعض هذه 
وبعضها ال ميّكن، بسبب حداثته، من استخالص نتائج بخصوص مستقبله. وال يفوتنا 
أنّها جميعا قد واجهت عراقيل منذ نشأتها، وعلى الّرغم من اإلخفاقات العديدة اّلتي 

ُمنَِيْت بها، فإنّها تعّد أمثلة مهّمة للّتحليل.

معايير االنتقاء األّولّية
البّث  إستراتيجّيات  الّسّتينات  منذ  اكتسبتها  اّلتي  األهّمّية  من  نقّلل  أن  ودون 
الّتجارب  انتقاء  على  ذلك،  مع  رُّكز،  قد  اجلهد  فإّن  االجتماعّي،  والّتسويق  اإلعالمّي 
اّلتي من شأنها الّسير ُقُدًما مبفهوم الّتواصل الّتشاركّي من أجل الّتغيير االجتماعّي، 
بأهّمّية  واالعتراف  األّولّية،  املعايير  إزاء  املرونة  ببعض  الّتحّلي  املهّم  من  أنّه  وقّدرنا 
اّلتي، وإن لم تكن هي ذاتها راسخة  الّتواصل اجلهويّة  مشاريع أوسع إلنشاء شبكات 

في اجلماعات، فإنّها تسهم، مع ذلك، في معاضدة اجلهود اّلتي تكون مترّسخة فيها.

إّن من بني األهداف الّرئيسة تضمني جتارب راسخة رسوخا كامال في اجلماعة، ال 
جتارب مؤّسساتّية يتوّقف وجودها على إسهامات املانحني. وقد كان من املهّم أن تأخذ 
اجلماعة ذاتها املبادرة حّتى وإن لم تكن قد توّلدت عنها. فيجب على املبادرة أن تكون 
جزءا من حياة اجلماعة اليومّية. فاهتممنا، لهذا الّسبب، بالّتجارب اّلتي انقضت سنة، 

على األقّل، منذ الّشروع في تنميتها.

فمن منظور مثالّي، على اجلماعة أن »تتمّلك« املشروع.

مبادرة  وجوه  كّل  في  متحّكمة  اجلماعة  يُْظِهرُ  االنتخاب،  هذا  في  مثال  وأبلغ 
العديدة  الّتجارب  وترمي  الخ.  بالّتكوين،  واملتعّلقة  والفّنّية  واإلداريّة  املالّية  الّتواصل: 

املضّمنة في هذا الّتقرير إلى هدف مماثل لهذا، غير أنّها ما تزال في طور الّترسيخ.

وثّمة معيار آخر من معايير االنتقاء هو احتساب املبادرات اّلتي تسهم في تقوية 
القيم الّدميقراطّية والّثقافّية والّسلمّية، وهو يدعم بذلك املنّظمات اجلماعويّة ويسمح 
لألغلبّية بإبالغ صوتها. ويجب على الهويّة الّثقافّية أن تكّون مظهرا مركزيّا في جتارب 
الّتواصل هذه، فتكون اجلماعات بذلك في ظرف مالئم الستيعاب أدوات تكنولوجيا 

اإلعالم اجلديدة، دون أن تعّرض مع ذلك قيمها أو لغتها للّتالشي.

مع  حتالفها  كيفّية  في  دة  مجدِّ جتارب  عن  الّتفتيش  إلى  أيضا  البحث  َه  وتوَجّ
املنّظمات غير احلكومّية احملّلّية ومنّظمات الّتعاون ومع مؤّسسات أخرى، وأيضا عن 

جتارب تهدف إلى تنمية شبكات أفقّية وتقاسم املعارف تقاسما مشتركا.

نريد الّتركيز على الّتجارب اّلتي حّققت جناحا أكثر من غيرها فقط، بل  ولم نكن 
كّنا نريد احتساب الّتجارب اّلتي تتيح استخالص دروس مهّمة منها على الّرغم من 
اّلتي لم تدرج حّقا بسبب ما حّققته  الّتجارب  إخفاقاتها أيضا. ولذلك، أدرجت بعض 
من جناح، بل ألنّها، اعتبارا لعشر سنوات أو خمس عشرة سنة من الّتنمية القويّة، تقّدم 
باملساعدة  اّلتي كانت محمّية  الّتجارب احلديثة »الّناجحة«  نافعة أكثر من  معلومات 

الفّنّية والّتمويل اخلارجّي.

لقد كان هدف بلوغ متثيلّية متوازنة حاضرا باستمرار في إعداد هذا الّتقرير وانتخاب 
أّن  بالّرغم من  متثيلّية متعادلة،  ممَثّلة  الّثالث كّلها  العالم  فمناطق  الّنهائّي.  الّتجارب 
متّشي  في  وآسيا  أفريقيا  باملساهمة من  التزاما  أكثر  تقليديّا  كانت  قد  الاّلتينّية  أمريكا 

الّتواصل الّتشاركّي.

وكذلك، فإّن كّل أدوات الّتواصل تقريبا كانت ممَثّلة: فيديو وإذاعة وإنترنيت ومسرح، 
ومتّثل  املرتفعة.  األّمّية  نسبة  بسبب  بقّلة  املستعملة  املكتوبة  الّصحافة  باستثناء  الخ، 

اإلذاعة بال منازع الوسيط األكثر استعماال واألشّد قّوة.

هذه  ومبدعي  الفواعل  ملختلف  املتوازن  الّتقدمي  على  أيضا  اجلهود  رُّكزت  وقد 
الّتعاون  ووكاالت  واحلكومة   ONG احلكومّية  غير  واملنّظمات  اجلماعة  الّتجارب: 

الّدولّي والّشبكات اجلهويّة واملنّظمات الّدينّية.

االّتصال الّتشاركّي والّتنمية
كثيرا ما يستند األدب اجلامعّي اّلذي يعالج الّتواصل من أجل الّتنمية، سواء في 
أوربا أو الواليات املّتحدة، إلى الكتب والوثائق املكتوبة باإلجنليزيّة. وحتيل الّرسائل اّلتي 
الّسجاّلت  إلى  البيبليوغرافّية  الّتنمية في مصادرها  الّتواصل من أجل  نظريّة  عاجلت 
أكثر حداثة منهم،  آخرين  وإلى   ]...[ وشراّم  وروجرس  لرنر  الّسّتينات  في  أعّدها  اّلتي 
ومن بينهم ياكبسن وسرفاس ووايت وكرتن وأسكرفت وشّلر أو هابرماس. وال تعثرون 
في هذه الّدراسات على إحاالت مرجعّية إلى أعمال مّتالر وفرار وأغروال ونار وهاملنك 
وفلوجسان أو كاستالز إن لم تترجم أو لم تكتب باإلجنليزيّة مباشرة. ومن الّثابت أّن 
وغيرهم من  بلتران  أر  وآل  ورايز مات  وبرستو كستّلو  بربورو  ومرتان  بردوناف  دياز  تقارير 
املختّصني األمريكّيني الاّلتينّيني ما كانوا ليُعرفوا لو لم تخترق مقاالتهم حواجز الّلغة. 
في ما تبّقى، فإّن أكبر جزء من عملهم ال يعلم اجلامعّيون األمريكان واألوربّّيون عنه 
شيئا يذكر وخاّصة أولئك اّلذين ال يبذلون جهدا لقراءة ما ُكتَِب في لغة غير اإلجنليزيّة.

ولئن غدت املناقشات األكادميّية حول الّتواصل الّتشاركّي متواترة في الّثمانينات، 
فال يقّل صدقا عن ذك أّن الّتجارب اّلتي تّتخذ قاعدة لهذا الّنقاش تبقى محجوبة في 

الّظّل.



موجـات الّصـدمة   89 مقّدمة  

فجّل الّنصوص املتوّفرة يعتمد على بعض دراسات احلاالت وقد مّت الّتعّرف عليها 
في البلدان اّلتي تكون اإلجنليزيّة األداة اّلتي تيّسر البحث فيها. وهذا يفّسر في جزء منه 
أّن جتارب الّتواصل اّلتي بُدَِئ فيها بأمريكا الاّلتينّية في نهاية األربعينات واّلتي حتصى 
بالواليات  اجلامعّي  الوسط  في  الكافي  بالقدر  احلسبان  في  تُْؤَخْذ  لم  باآلالف  اليوم 

املّتحدة وبأوروبّا.

وعلى الّرغم من وجود تفّهم أفضل لدور الّتواصل في الّتغّيرات االجتماعّية ضمن 
وكاالت الّتنمية ببلدان العالم الّثالث وباألوساط اجلامعّية في البلدان املصّنعة، فإنّنا 
فيها  لعب  اّلتي  واملشاريع  احملسوسة  الّتجارب  بخصوص  القليل  الّنزر  إاّل  بَْعُد  نعلم  ال 

الّتواصل الّدور احلاسم.

مصدرا  اجلماعويّة  الّتجارب  جلّل  الّدولّية  الّرؤية  وضعف  الّلغة  حواجز  وتشّكل 
املؤّسسات  في  وحّتى  الّتنمية  وكاالت  في  الّتفاهم  سوء  العديد من حاالت  لظهور 
املسّماة  البلدان  في  تكثر  اّلتي  الّتشاركّي  الّتواصل  ممارسات  جوهر  حول  األكادميّية 
الّتنمية  بأهّمّية املشاركة في  الّرغم من وجود وعي أفضل  الّنامية«. وعلى  »البلدان 
الّتشاركّي  الّتواصل  تعريف دقيق ملفهوم  بعُد،  ينقص،  فإنّه  االقتصاديّة واالجتماعّية، 
قادر، رمّبا، على اإلسهام في فهم بُْعدِهِ فهما أفضل. ولكن، لعّل األمر أن يكون أفضَل 

على هذا الّنحو.

اعتباره منواال  بيسر، ألنّه ال ميكن  يَُحَدّ  أن  الّتشاركّي ال ميكن، حّقا،  الّتواصل  إّن 
موّحدا للّتواصل. فالّشغف باملجامالت والّتعاريف الّتحليلّية ال يوّلد إاّل مزيدا من جتميد 
حركة الّتواصل اّلتي تكون بصدد الّتشّكل واّلتي يكمن ثراؤها، على وجه الّتدقيق، في 
إلرادة  تبعا  الّلون  متغّيرة  الّشكل  متقّلبة  »املشاركة«  لفظة  »إّن  مرونته.  وفي  تنّوعه 

األيادي اّلتي متسك بها«2.

تنّوع  بحسب  االجتماعّي  الّتغيير  أجل  من  الّتشاركّي  الّتواصل  جتارب  وتتنّوع 
أّن لهذا املوضوع  الّرغم من  تنمو داخلها. وعلى  اّلتي  الّثقافّية واجلغرافّية  األوساط 
منتصف  حوالي  بدأت  حكايته  فإّن  الباحثني،  من  العديد  إلى  بالّنسبة  جديدة  فائدة 
معزولة  بجماعة   Radio Sutatenza سوتاتنزا  إلذاعة  األولى  اخلطوات  منذ  القرن، 
بكوملبيا، ومنذ أن نّظم عّمال املناجم الكوملبّيون اإلذاعات اجلماعويّة األولى مبناجم 
أّن انهيار  الّرائدة، في حني  الّتجارب  الاّلتينّية مهد  بوتوزي وأورورو. وقد كانت أمريكا 
ظهور  سّهل  قد  األخيرة  العشرين  الّسنوات  في  وآسيا  أفريقيا  في  املستبّدة  األنظمة 

جتارب تواصل جديدة في هذه املناطق. 

الّتواصل  صّحة  سالمة  جودة  على  عالمة  باستمرار  الّتجارب  تنّوع  كان  وقد 
الّتشاركّي. ومع ذلك، فإّن تقاطعها مع مشاريع الّتنمية اّلتي ترمي إلى توليد الّتغّيرات 
االقتصاديّة واالجتماعّية لم يكّلل بالّنجاح في كّل مّرة. ويبدو أّن املنّظمات اجلماعويّة 
القاعديّة كانت قد شعرت باحلاجة العميقة إلى الّتواصل وتعّهدت باألعمال الّضروريّة، 
مانحو  وبتشغيلها  بها  يتحّكم  اّلتي  املشاريع  تصّور  مستوى  في  الوعي،  َهَبَّة  أّن  غير 

األموال واحلكومات، لم تكن كافية.

الّدروس  بفضل  االلتقاء  إمكانّية  فصاعدا،  اآلن  من  الّصراع،  لطرفي  صار  لقد 
املتعلَّمة عن الّتعاون الّدولّي من أجل الّتنمية على مدى العشريّات األخيرة. وما أكثر 
األموال  أكثر  وما  وتشغيلها،  تخطيطها  عموديّة  بسبب  بالفشل  ُمنَِيْت  اّلتي  املشاريع 
اّلتي مّت ضّخها للبلدان الّنامية دون أن تصل مطلقا لـ»ملنتفعني بها« املعّينني إلى أن 
فهمت مؤّسسات الّتمويل أنّها كانت على خطإ. وما كان ذلك ليحصل لو أنّها أشركت 

املنتفعني معها منذ البداية...

إّن فكرة في غاية البساطة كفكرة تشريك املنتفعني لم تتبادر مباشرة إلى ذهن 
وكاالت الّتعاون الّدولّي، وعندما ظهرت هذه الفكرة أخيرا، كان على الوكاالت أن 
عبر  بنوع خاّص  الّتعاون  أموال  توجيه  عادة  بينها  اّلتي من  العراقيل  بعض  تتخّطى 
قنوات حكومات فاسدة، في غالب األحيان، وغير مبالية بحاجات شعبها، وبالعجز عن 
 ONG املنّظمات غير احلكومّية  أثبتت  الّتنمية احلقيقّيني. وقد  إلى فواعل  الوصول 
واملنّظمات اجلماعويّة القاعديّة OCB، على مّر الّسنني، أنّها كانت ذات جدوى، وأنّها 

فّعالة وأنّها أهل لثقة وكاالت الّتمويل وحّتى لثقة احلكومات.

وال تسمح احلواجز الّثقافّية وكذلك املواقف املتغطرسة والّتصّرفات العموديّة اّلتي 
ِطني وللحكومات بإقامة حوار مع اجلماعة املنتفعة.  كانت ملؤّجري األموال وللمخِطّ
وينظر في أحسن احلاالت إلى املعارف اخلاّصة اّلتي تكون للبلدات باعتبارها مطلبا، ال 

باعتبارها مكّونا رئيسا من مكّونات الّتنمية.

وبصفة عاّمة، فقد كان الّتواصل موجودا على هامش مشاريع الّتنمية من أمد 
من  تعمل  اّلتي  املنّظمات  تسّلم  وحّتى حني  اآلن.  إلى  كذلك  يزال  ال  وهو  طويل، 
أجل الّتنمية بوجوب إشراك املنتفعني، فإنّها ال تنجح في فهم أنّه من غير الّتواصل، 
عاّمة،  بصفة  تكون،  الّتنمية  مشاريع  وألّن  اجلماعات.  مع  دائم  حوار  إقامة  ميكن  ال 
بني أيدي رجال االقتصاد والفّنّيني، فإّن ذلك يقوم حائال دون فهم املواضيع الّثقافّية 

واالجتماعّية اّلتي تكون جوهريّة في إستراتيجّية الّتواصل. 

وما أكثر ما مّت عن خطإ تصّور الّتواصل دعايًة أو، في أحسن احلاالت، بّثا إعالمّيا، 
رُه حوارا. ويستوي الّتعاون الّدولّي واحلكومات، وحّتى املنّظمات  ولكن، قّلما كان تصُوّ
غير احلكومّية في كونها ال تلجأ إلى الّتواصل إاّل إذا كان هدفها هو الّزيادة في توضيح 
الّرؤية. وفي هذه احلاالت، فإنّها ترّكز على استخدام وسائل اإلعالم، أو، وهذا األشّد 
سوءا، على نشر الفتات إشهاريّة أو إشهار مبقابل مالّي في الّصحف، وهو نشاط له وقع 

في املدن ال في أشّد املناطق الّريفّية فقرا.

ولئن تطّور مفهوم الّتنمية في وكاالت الّتعاون، فإّن مفهوم الّتواصل من أجل 
الّتنمية لم يتطّور. فلم تكن املشاريع قبل ذلك تأخذ في احلسبان، البّتة، الّتواصل، معتبرة 
إيّاه، غالبا، أداة دعاية أو توثيقا مؤّسساتّيا. وتثبت احلمالت اإلعالمّية الّضخمة، وخاّصة 
منها ما كان من أجل برامج الّصّحة، أنّها عاجزة عن االنخراط في الّدميومة من غير 

متويل دائم. 

هذه  وكانت  اجلماعات.  مع  حوار  إقامة  في  تسهم  ال  فإنّها  ذلك،  على  وزيادة 
غير  تعميم،  فيها من  ما  لشّدة  املنتفعني، وكانت،  غريبة عن  تصّورها،  احلمالت، منذ 
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فكرة  كثيرا  منّت  اّلتي  املّتحدة  بالواليات  الّتعاون  وكاالت  على  وكان  ثقافّيا.  مقبولة 
الّتسويق االجتماعّي، أن توّظف أمواال إضافّية في الّتنمية الّذاتّية الستقطاب اهتمام 

البلدان الّنامية. 

وهكذا بدأت فكرة إقامة حوار مع املنتفعني على امتداد متّشي تصّور مشروع من 
املشاريع وتخطيطه وتشغيله وتقوميه تتنامى تدريجّيا. وقد ُفِهَم في مرحلة أولى أنّه من 
الّشعور  لدعم  واالجتماعّية  االقتصاديّة  الّتنمية  أنشطة  في  املنتفعني  إشراك  املهّم 

بـ»الّتمّلك« اجلماعوّي. 

وقد أفضى األمر إلى االعتراف بأهّمّية هذه املشاركة لتأمني استمراريّة املشروع 
بعد انقضاء مرحلة املساعدة الفّنّية. 

وعلى إثر ذلك، أدرك املخّططون أنّه من غير الواقعّي محاولة ترسيخ اإلحساس 
املّتخذة  القرارات  في  شاركوا  قد  يكن هؤالء  لم  إن  املنتفعني  ذهن  في  بـ»الّتمّلك« 
قبل بداية مشروع من املشاريع. فمثال، ميكن لقرار بسيط في الّظاهر، من قبيل حفر بئر 
وكان  ريفّية.  في جماعة  الّداخلّية  العالقات  تعّقد  يكشف عن  أن  وجتهيزها مبضّخة، 
ينبغي على الفّنّيني اّلذين كانوا يقّدرون غالبا أّن اجلماعات عالم بشرّي متجانس، أن ميّروا 
بتمّش للّتعّلم قادهم إلى فهم أّن كّل جماعة –وكذلك املجتمع في كّلّيته- تكّون 
كتلة جماعات مصالح، وأغنياء وفقراء، وينبغي أن يؤخذ تعّقدها الّثقافّي في احلسبان 

قبل كّل شيء غيره.

وقد قاد مفهوم الّتنمية الّتشاركّية إلى فهم دور الّتواصل من أجل الّتنمية فهما 
أفضل. وحالّيا، يزداد عدد املشاريع اّلتي تدرج أعوانا وميزانّية خّصيصا لنشاط الّتواصل. 
وقد كشف ذلك عن نقص في عدد محترفي الّتواصل من أجل الّتنمية، وبالفعل، يتعّلق 
األمر مبجال تخّصص غير موجود متاما باجلامعات. ومن بني أفضل املؤّسسات اجلامعّية 
قّلة  فإّن  أو لإلشهار،  إلى وسائل اإلعالم  يتوّجهون  اّلتي تكّون صحافّيني  العالم  في 

قليلة تلك اّلتي تقترح دروسا في الّتواصل من أجل الّتنمية.

ويبدو أنّــه يوجــد بأمريكا الاّلتينّية مـا يزيد على 300 مدرســة 
هذه  جّل  ويبحث  طالب.   120  000 على  يزيد  ما  تكّون  للّتواصل 
اجلماهيريّة،  اإلعالم  وسائل  في  محترفني  تكوين  عن  املدارس 
والعالقات  املؤّسسة  بتواصل  يسّمى  ما  وفي  اإلشهار،  صناعة  وفي 
العمومّية. وال وجود ألّي كّلّية تكّون االتّصالنّي من أجل الّتنمية، أو 
بيداغوجّيني. ونعثر ههنا، جزئّيا، على  اتّصالنّي  أو  اتّصالّيني علمّيني، 
تفسير لهذا الكّم الهائل من الفواجع في الّتواصل ]...[ ومن العسير 
أن يُفهم الّسبب اّلذي يجعل املدارس أو كّلّيات الّتواصل هذه تستمّر 
في الّتكاثر، في حني أنّه ال منافذ مهنّية حلاملي الّشهائد. واملجتمع 
يحتاج إلى مدارس تكّون االتّصالّيني اّلذين ال يوجدون حلّد اآلن، أو 

على األقل ال يوجدون بالعدد الكافي.3 - مانوال كالفيلو.

يشّكل االتّصالّيون من أجل الّتنمية جنسا نادرا. وجلّلهم ملمح عصامّي وافد من 
احلقيقّية  باحلاجة  إزاءه  أحّسوا  ألنّهم  الّتواصل  إلى  التفتوا  وقد  أخرى،  اختصاصات 

االجتماع  في  وعلماء  الفالحة  في  خبراء  أن  تبنّي  وقد  الّتنمية.  مشاريع  في  للعمل 
وباعثني ريفّيني، كانوا اتّصالّيني من أجل الّتنمية أفضل من الّصحافّيني اّلذين أثّرت 

فيهم وسائل اإلعالم اجلماهيريّة وممارسة الّتواصل ممارسة عموديّة تأثيرا بالغا.

األكبر واألصغر
الّتنمية  برامج  ضمن  الّتشاركّي  الّتواصل  مكّونات  إدراج  دون  يُحول  عائق  ثّمة 
اندفاع مؤّجري األموال في توسيع وقع املشاريع. وهذا من شأنه أن يعوق  يكمن في 
الّتعاون أو أن يفضي إلى مشاريع ال تقّل ضخامتها عن اصطناعّيتها، وهي تفشل غالبا 
فشال مدّويا. فـ»الفيلة البيض« كما تُسّمى في أمريكا الاّلتينّية، هذه املشاريع املُكلِفة 
الّضخمة اّلتي تعجز عجزا مطلقا عن الّتقّدم، أحلقت بالبلدان الّنامية من الّشرور أكثر مّما 
جلبته من املنافع. ويرتبط مقياس املشاريع أو حجمها لسوء احلّظ بالّضرورات الّسياسّية 
واملتطّلبات اإلداريّة الّداخلّية في وكاالت الّتعاون الّدولّية أكثر من ارتباطه بضرورات 
الّتنمية. وقد زاد في عدد املشاريع الّتي تكون استمراريّتها رهينة الّتمويل اخلارجّي وجوب 
إظهار الّنجاحات على املدى القريب )وهو ما أسّميه بـ»تناذر الّتقارير الّسنويّة«(، وقيس 
املشاريع بعدد املنتفعني )العدد األعلى ما أمكن(، من غير احتساب اجلوانب الّنوعّية وال 

املكاسب احملّققة على املدى البعيد. 

وميكن أن يقاس حجم املشاريع أو مقياسها في إطار تنمية تكون أوفر صوابا، بناجت 
الّتبادالت  بتسهيل  متماثلة،  مشاكل  تتقاسم  اّلتي  اجلماعات  بني  االجتماعّي  االمناج 

بينها بدال من مضاعفة املناويل اّلتي تصطدم بالّثقافة والعادات.

وتشّكل املؤّشرات الكّمّية غالبا فّخا في عالم ثقافاته متنّوعة واختالفاته وافرة جّدا. 
البعيد، وال ميكن  إلى حلول مناسبة على املدى  دائما  املقياس  البحث عن  يؤّدي  وال 
ُم باجلملة تعويَض الّشبكات اجلماعويّة اّلتي تُبنى من القاعدة. ويرفض  للمناويل اّلتي تُقَدّ
الّتعاون الّدولّي إلى اآلن االعتراف بالّثالثني أو األربعني سنة من اإلخفاقات، وباملاليني 
َدْت في برامج ضخمة سّيئة الّتصّور. وقد تبنّي أّن الّطموح إلى حتقيق نتائج  بُدِّ اّلتي 
سريعة على املدى القريب وتوسيع غطاء البرامج حّتى تشمل أكبر عدد من األشخاص 

هو إستراتيجّية مناقضة لإلنتاجّية.

الّرؤية  لتوضيح  عموما  املستعمل  الّتواصل،  دور  حتّرف  فإنّها  ذلك،  على  وزيادة 
املؤّسسّية، وقّلما باعتباره أداة تنمية. وقد كانت وسائل اإلعالم اجلماهيريّة مبّجلة باملقارنة 
إلى وسائل تواصل أخرى، مع الّنتائج اّلتي نعلمها: استثمارات ضخمة ال يبقى منها إاّل 

الّنزر القليل في املستوى اجلماعوّي بعد انسحاب الّتمويل واملساعدة الفّنّية.

وميّر حتقيق تغييرات حقيقّية في استعمال الّتواصل في املشاريع والّتنمية عبر تغييرات 
بداية من األطوار  الّتواصل  إدراج إستراتيجّيات  الّتعاون. وتتمّثل في  داخل مؤّسسات 
األولى لتخطيط برنامج أو مشروع، وذلك مثال بإسناد نسبة مائويّة من امليزانّية ألنشطة 
الّتواصل. ويترتّب على هذا تغيير ملمح أعوان الّتنظيمات واملشاريع، وإدماج اتّصالّيني 
من أجل الّتنمية بدال من اإلشهارينّي، وخبراء في علم االجتماع بدال من الّصحافّيني. 
لعّل األمر ينتهي بنا إلى فهم أّن الكّلّي ليس مسألة حجم، بل مشاركة، وأّن املشاركة 
احلقيقّية ال ميكنها أن تصبح على نطاق واسع إن استمّر اّدعاء الّتالعب بها من أعلى.
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الّتقومي الّتشاركّي
إشراك  في  كافيا،  ليس  كونه  من  الّرغم  على  اجلوانب،  متعّدد  تقّدم  حتّقق 
الّتقومي  طور  أّن  غير  وإجنازها.  املشاريع  تخطيط  أطوار  في  تدريجّيا  إشراكا  املنتفعني 
يبقى، عموما، ممارسة تستأثر بها وكاالت الّتعاون وتبقى عموديّة غريبة عن املنتفعني. 
واحملّير أّن منظومة الّتقومي، على الّرغم من تبنّي تقصيرها في مستوى معاجلة املشاركة 
تبقى سارية املفعول. وفضال عن كون املؤّسسات املتخّصصة في متّشيات  اجلماعويّة، 
يبقون  يفّسر هيمنتها: فمؤّجرو األموال  آخر  فإّن سببا  تشّكل صناعة حقيقّية،  الّتقومي 

متحّكمني في الّتقوميات باستئجار خدمات مراقبي حساباٍت خواّص.

إن حّللنا هذا األمر بشيء من املنطق، فإنّنا سنكتشف تناقضات مهّمة في صيغ 
إجناز جّل الّتقوميات، على رأسها أّن املنتفعني يبقون في الهامش، كما لو أنّهم مجّرد 
الّتقومي.  متّشي  بإمكانهم اإلسهام في  أطرافا  باعتبارهم  للّدراسة ال  أشياء موضوعة 

وفي ما يلي إحصاء لبعض الوجوه اّلتي كانت حصيلة تقوميات عديدة. 

مشاريعهم  الّتنفيذ  وكاالت  و/أو  األموال  مؤّجرو  يقّوم  أن  األّول،  املقام  ففي 
بأنفسهم فإّن لذلك أثرا في جودة الّنتائج. وتوشك موضوعّية خبراء احملاسبة أن تضمحّل 
نظرا لكونهم يرتبطون بعقود الحقة مع هذه املنّظمات عينها أو مع غيرها مّما مياثلها.

الّتقومي؟  من  يستفيد  ومن  الّتقومي؟  أهداف  يعّرف  اّلذي  َمْن  الّثاني،  املقام  وفي 
هل هم املنتفعون أم املؤّسسة اّلتي تأمر بإجنازه؟ إّن أهداف الّتقومي تستجيب عموما 

للمستلزمات املؤّسسّية.

الّثقافّي  الّسياق  يعرفون  ال  خبراء  عموما،  الّتقوميات،  ينجز  الّثالث،  املقام  وفي 
احملّلّية.  الّلغة  يتكّلمون  ال  وأحيانا  محدودة،  جّد  معرفة  إاّل  واالجتماعّي  والّسياسّي 
أو  املّتحدة  بالواليات  اخلاّص  القطاع  من  مبؤّسسات  احلاالت  جّل  في  األمر  ويتعّلق 
بأوربّا. وقليلة هي املشاريع اّلتي يكّلف بتقوميها مستشارون محّلّيون أو من بلدان العالم 
الّثالث سبق ألعوانهم أن أبدوا تفّهما أفضل للّثقافة احملّلّية. ومن أجل هذا الهدف، 
تُبادِل وكاالُت الّتنمية باألمم املّتحدة، أحيانا، املستشارين بني بلدان اجلنوب، وهو ما ميّثل 

َسْبقا بليغا.

بعد،  موجودة  مناويل  من  الّتقومي  أدوات  مجموعُة  تُستلهم  الّرابع،  املقام  وفي 
احتساب  غير  ومن  الواقع،  مع  كافية  مواجهة  غير  من  جديدة  لوضعّيات  مطّوعة 

اجلوانب الّثقافّية.

معاجلة  لتسهيل  املفتوحة  املسائل  الّتقوميات  جّل  يتحاشى  اخلامس،  املقام  وفي 
تسهيل  أجل  املراجعة« من  »قائمة  املثالّية  الّنماذج  على  وترّكز  اإلحصائّية،  البيانات 

احلصول على أرقام ونسب مائويّة على حساب املعلومة الّنوعّية.

وأخيرا، فإّن جدولة إجناز الّتقوميات تناسب، أيضا، حاجات مؤّجري األموال، وعموما 
ال ميكنها، حّقا، قيس األرباح الواقعّية في مشروع تَُخُصّ به اجلماعة. وفي الغالب، تُنَجزُ 
الّتقوميات على إثر الّتدّخل املؤّسسّي مباشرة، محّققة، على هذا الّنحو، صورًة عن متّشي 

الّتنمية في أفضل أيّامها.

و/أو  األموال  ملؤّجري  صاحلة  الّتقوميات  هذه  عن  تنبثق  اّلتي  املعلومة  وتكون 
وكاالت الّتنفيذ أكثر من صالحها للمنتفعني. وقد تؤّدي قّلة الّدقة في املعلومة إلى 
تعتيم الّنتائج وتأويلها. وال ترتبط قّلة الّدّقة هذه بالبيانات املجموعة –مثال من أجل 
حملة ملقاومة مرض فقدان املناعة املكتسبة SIDA - بل ترتبط خاّصة بنقص املعارف 
احملسوس«  و»الفعل  آرائهم.  سبر  مّت  اّلذين  األشخاص  تنظيم  وأشكال  الّثقافة  حول 
اّلذي يبحث عنه خبراء احملاسبة ميكن أن يصيبه تشويه نظرا لوجود هذه الهّوة الّثقافّية 

القائمة بني املقّوِمني من جهة، واجلماعة من جهة أخرى.

وحّتى  جوهريّة.  أداًة  احلوار  يدمج  أن  الّتقومي  متّشي  على  فإنّه  القول،  ومختصر 
الّسنوات األخيرة في  إيجابّي هذه  يُراَجَع: فقد حصل تطّور  الّتقومي، يجب أن  مفهوم 
مناويل الّتواصل والّتنمية بإدماج املنتفعني باعتبارهم عنصرا مركزيّا. لقد حان الوقت 

أيضا خللق مناويل تقومي يضطلع املنتفعون فيها بدور مركزّي.

املستوى  على  غيرها  األهّم من  الّتشاركّي  الّتواصل  أمثلة  في  احلالة  بعُد  وهذه 
اجلماعوّي. ومثال ذلك، أنّه لم ينجز أّي تقومي شكلّي طيلة األربعني سنة من منو إذاعات 
اّلتي  ذاتها هي  اجلماعة  أّن  املاثل هو  الواقع  ولكّن  انتشارها،  وتوّسع  املنجمّية  بوليفيا 

أجنزتها بفضل احلوار إجنازا دؤوبا مستمّرا. 

عن  األموال  مؤّجري  تخّلي  إثر  على  إاّل  نافعًة  الّشّفافة  الّتقوميات  تغُدَو  ولن 
مستلزماتهم املؤّسسّية. فهل هم على استعداد للقيام بذلك؟ إن كانت اإلجابة بنعم، 
فإّن على الّتقوميات أن تتحّول إلى متّشيات تشاركّية منذ حلظة تعريف األهداف األّولّية.

اإلذاعة: موجات قصيرة، تغييرات كبيرة
الّتشاركّية  والّتنمية  الّتواصل  آلة  سنة  خمسني  يقارب  ما  طيلة  اإلذاعة  كّونت 
األكثر إغراء. ويتعّلق األمر دون ريب باآللة األكثر انتشارا في العالم، وبالوسيلة الفضلى 
للّزيادة في الّتغييرات االجتماعّية. واضطلعت اإلذاعة في بداية الّسّتينات في أوربّا بدور 
غالب في الّتغييرات اّلتي أُْدِخلَْت على ميدان الّتواصل، عندما ازدهرت اإلذاعات احلّرة 
أو إذاعات »القراصنة« باملئات في إيطاليا وفرنسا وفي بلدان أخرى من القاّرة العجوز. 
ومن األكيد أّن إذاعة تومات Radio Tomate ومحّطات أخرى بدأت البّث سّرا في 
شقق ضّيقة من شقق الّطلبة بباريس أو ميالنو، قبل أن تصبح مع الوقت، مؤّسسات 
جتاريّة ناجحة، وإن كان إسهامها في الّتغييرات في عالم اإلذاعة والّتلفزيون األوربّّيني 

يبقى غير قابل للجدل.

أّما في أمريكا الاّلتينّية في أواسط األربعينات، ثالثني سنة قبل تعميم تنّوع وسائل 
أحيانا  شديدا  انعزاال  املنعزلة  الّصغيرة  اجلماعات  بعض  بَْعُد،  بعثت،  فقد  الّتواصل، 
واملكّونة من الكنبانيزوس )املزارعني الفقراء( أو من عّمال املناجم، إذاعتهم اخلاّصة 
بهم. ولم يكن ذلك حتّديا الستئثار الّدولة بوسائل الّتواصل فحسب، بل كان إلسماع 
والّسبعينات  الّسّتينات  في  االجتماعّي  الّصراع  شّجع  وقد  أيضا.  اخلاّص  صوتهم 
ومقاومة األنظمة العسكريّة املستبّدة باحلكم اّلتي كانت تصل إلى الّسلطة مبباركة 
باآلالف.  واحلّرة  اجلماعويّة  اإلذاعات  عدد  تكاثر   ،CIA املركزيّة  االستعالمات  وكالة 
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فبكّل بلد صغير من بلدان أمريكا اجلنوبّية مئات اإلذاعات جّلها يبّث على الّترّدد املعّدل 
)آف آم FM( ويؤّمن الّتواصل ملناطق ريفّية وحضريّة مبحتوى إعالمّي مناسب للّثقافة 

والّلغة واحلاجات احملّلّية.

وإذا نظرنا إلى هذه احملّطات –اّلتي تُبّث من مدرسة أو من كنيسة أو من نقابة- 
أنّها  غير  محدودة،  تغطيةٍ  مساحَة  جلّلها  فإّن  اآلخر،  بعضها  عن  منفصال  بعضها 
وبعثت  بحكومات،  اإلطاحة  من  متّكنت  وقد  العارمة.  املوجة  مّد  متّد  معا  مجتمعة 
ضّجة  غيرما  في  يوم  كّل  جماعتها  خاّصة  تخدم  كانت  ولكّنها  شعبوينّي.  زعماء 

وباالنفتاح على أفكار الّشعب وصوته4.

وتسلك آسيا وأفريقيا اليوم الّسبيل اّلتي سارت عليها أمريكا الاّلتينّية منذ عشرات 
من الّسنني خلت. وكّلما تخّلصت الّشعوب من احلّكام املستبّدين، تدّوي أصوات جديدة 

في وسائل الّتواصل، وبصفة عاّمة، فإّن اإلذاعة هي طليعة هذا الّتمّشي.

صغيرة  منّظمات  تنصب  حّتى  الّتواصل  بوسائل  الّدولة  استئثار  ينهار  أن  وما 
بآسيا  وحتصى  باملدن.  الفقيرة  احلارات  وفي  الّريفّية  القرى  في  هوائّياتها  وجماعات 
وكذلك بالفيلّبني وسير لنكا أو الّنيبال أمثلة مثيرة لالهتمام، بينما استفادت بلدان شّتى 

بأفريقيا من رياح الّدميقراطّية. ولعّل أفريقيا اجلنوبّية أن جتّسد املثال األشّد تأثيرا.

غير أّن اإلذاعة الّتشاركّية بأفريقيا ما تزال في بداياتها :

إنّي أعتقد أّن عبارة اإلذاعة اجلماعويّة ال تنطبق على اإلذاعات األفريقّية. وذلك 
احلال  ولكّن  قرية.  أو  أو عن جماعة  أشخاص  تنبثق عن مجموعة  اإلذاعة  أّن  يعني 
القاّرة جتارّي. وهذا ال  داخل  اخلاّصة  اإلذاعات  أفريقيا. فجّل  الّشكل في  بهذا  ليست 
باعتبارها  أنّها تبّث اإلشهار على مدى اليوم، ولكّنه يعني أّن الّنظر إليها كان  يعني 
مؤّسساٍت. وجّلها يضطلع بدور مهّم في تنمية كّل بلد. وأنا أفّضل احلديث عن إذاعات 
والّثقافة  الغربّية.  أفريقيا  من  بلدان  في  اآلخر  بعضها  ظهر  وقد  الّتنمية.  خدمة  في 
تستعيد  لذلك،  جيل.  إلى  جيل  من  املنقولة  الّشفويّة  الّرواية  على  سة  مؤَسّ األفريقّية 
أقاصيصه  يسرد فيما مضى  اّلذي كان  القرية  اإلذاعة، من اآلن فصاعدا، دور شيخ 

جالسا في ظّل شجرة البؤوباب5. 

دُِث الفارق في  إّن اإلذاعة اجلماعويّة، مهما كانت صغيرة ومرهونة بالّظروف، حُتْ
خدمة اجلماعة. فلحضور إذاعة، حّتى وإن لم تكن تشاركّية، تأثير فورّي في الّسّكان. 
فأصغرها وأفقرها يبدأ عموما ببّث املوسيقى على مدى اليوم: ولهذا، بطبيعة احلال، 

وقع على هويّة اجلماعة الّثقافّية وعلى فخرها. 

أّما املرحلة املوالية املرتبطة ارتباطا وثيقا بالبرمجة املوسيقّية، فهي تلك املتعّلقة 
احملّلّية.  االجتماعّية  الّتواصل  شبكات  تقوية  إلى  تؤّدي  اّلتي  واإلهداءات  باإلعالنات 
وكّلما ازدادت اإلذاعة خبرة، وحتّسنت قدرتها الّتقنّية، كّلما شرعت في إنتاج برامجها 
عن الّصّحة أو الّتعليم اّلتي تسهم في تقاسم املعلومات املفيدة حول املشاكل اّلتي 

تتهّدد اجلماعة.

وقد تزايد في العالم عدد اإلذاعات اجلماعويّة في هذه الّسنني األخيرة باآلالف. 
اإلحصائّيات  لكون  نظرا  دقيقا  إحصاء  اجلملّي  عددها  إحصاء  تقريبا  املستحيل  ومن 

اجلماعويّة  احملّطات  وحتتّل  قانونّي.  ترسيم  غير  من  تشتغل  اّلتي  اإلذاعات  حتتسب  ال 
آلخر  ومن حني  فيه.  تشتغل  اّلذي  واجلغرافّي  االجتماعّي  العالم  في  مهّمة  مكانة 
تخترق أسماء بعض اإلذاعات احلدود مثل إذاعة أنريكيّلو Radio Enriquillo باجلمهوريّة 
الّدومينيكانّية، وإذاعة الفوز دي ال منتانا Radio La Voz de la Montaña )صوت 
 Radio ببوليفيا، وإذاعة كاويناكل Radio Animas اجلبل( باملكسيك، وإذاعة أنيماس
وإذاعة  باملوزنبيق،   Radio Xai-Xai كزاي-كزاي  وإذاعة  بغواتيماال،   Qawinakel
توباجون Radio Tubajon بالفيليبني، وإذاعة ساغرماثا Sagarmatha بالّنيبال، وإذاعة 
كاتوتورا اجلماعويّة Katutura Community Radio بناميبيا، وإذاعة كاغادي-كيبال 
شيكايا  إذاعة  ومحّطة  بأوغندا،   Kagadi-Kibaale Community Radio اجلماعويّة 

اجلماعويّة Community Radio Station Chikaya بزمبيا...

وقد مّر متّشي الّتواصل اإلذاعّي بأطوار عديدة منذ اخلمسينات. ويجمع هذا الّتقرير 
أداة  باعتبارها  اجلديدة  اإلذاعة  آفاق  وكذلك  الّتطّور  هذا  تُظهر  اّلتي  األمثلة  بعض 
ثّمة  فليس  املنتخبة،  حالة  اخلمسني  بني  ومن  االجتماعّي.  الّتغيير  أجل  من  تواصل 
أقّل من عشرين منها تؤّلف جتارب إذاعة جماعويّة، وهو ما يثبت أهّمّية هذا الوسيط 
اإلعالمّي. وال يقتصر األمر على أّن اإلذاعة قد اضطلعت بدور أساسّي في الّتغييرات 

االجتماعّية، بل أنّها، كما نعلمه اليوم جميعا، قد ابتكرت الّتواصل الّتشاركّي.

 Radio ووفقا للّتسلسل الّتاريخّي، فإّن أّول إذاعة جماعويّة -وهي إذاعة سوتاتنزا
Sutatenza- قد ظهرت في 16 أكتوبر 1947 بكوملبيا. وقد أنشأها كاهن كاثوليكّي 
هو األب جوزي جواكني سلسيدو، لتحقيق هدفني اثنني: هدف نشر العقيدة املسيحّية 
كبرت  وقد  اجلماعة.  تنمية  لتحسني  الّتقنّيات  تعليم  وهدف  الفقراء،  املزارعني  بني 
إذاعة سوتاتنزا Radio Sutatenza باستمرار طيلة عقود عديدة إلى أن اشترتها كانادا 

كاراكول -صاحبة الّنفوذ- في بداية الّتسعينات. 

ومتتّد املشاركة في اإلذاعات اجلماعويّة من الّتمّلك الكّلّي إلى درجات مختلفة من 
انخراط املستمعني في البرمجة واإلدارة.

املستمعني  لتمّلك  الكالسيكّي  املنوال  ببوليفيا  املنجمّية  اإلذاعات  وجتّسد شبكة 
إرسائها سنة 1949،  منذ  وقد شّكلت  احملّطات.  الكامل في محّطة من  وحتّكمهم 
اّلتي  العالم. وقليلة هي اإلذاعات  تأثيرا في  الّشعبّي وأكثرها  الّتواصل  إحدى جتارب 
تصّورتها اجلماعة وأرستها وأدارتها وسّيرتها تسييرا فّنّيا ومّولتها وتعّهدتها. وزيادة على 
ذلك، فإّن اإلذاعات املنجمّية تشّكل املنوال الّنموذجّي ملبادرات الّتواصل املدمج في 
اإلذاعات  شبكة  فإّن  وختاما،  والّسياسّية.  االجتماعّية  الّتغييرات  من  أوسع  مشروع 
ميكن  ال  أمر  وهو  الّسّتينات،  في  مستقّلة  محّطة   26 يناهز  ما  عّدت  قد  املنجمّية 
االستهانة به في لغة املقاييس. وبكّل أسف، فإّن األمثلة اّلتي تكون بهذه اجلودة نادرة.

ومنذ بضعة أعوام خلت، ُوجدت أمثلة محّطات تُشّكل امللكّيُة اجلماعويّة فيها 
مظهرا مركزيّا، كما في إذاعة إزكانال Radio Izcanal بالّسلفادور مثال، أو اإلذاعات 
على  هايتي،  أو  العليا–  فولتا  مضى  فيما  تسّمى  كانت  –اّلتي  فاسو  ببركينا  احملّلّية 
الّرغم من أنّه قد مّت في املثالني األخيرين إرساء احملّطات مبعونة فّنّية وأموال خارجّية. 
ومشروع إرساء سّت إذاعات محّلّية جماعويّة كان مببادرة من توماس سنكارا عندما 
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كان في منصب وزير اإلعالم، بأكرا قبل أن يصبح الّرئيس وأن يغّير اسم بالده. وقد بدأ 
املشروع في االنهيار عندما ُخلَِع سنكارا من الّسلطة، واغتاله رفيق دربه في الكفاح 

بالز كمبأوري. 

وفي سنة 1994، وهبت منّظمة األمم املّتحدة للّتربية والعلوم والّثقافة، اليونسكو 
UNESCO، لهايتي جتهيزات إذاعّية لتركيب أربع محّطات إذاعّية في املناطق الّريفّية 
باجلزيرة وقّدمت لها الّتكوين األّولّي. ومع ذلك، فبعد سنني عديدة، ال تزال احملّطاُت 

تصارع لدعم هويّتها في بالد يهّزها االضطراب الّسياسّي على الّدوام.

احملّلّي.  الّتواصل  مشاريع  إلى  بالّنسبة  حتّديا  باستمرار  الّشبكات  تكوين  شّكل  لقد 
عموديّة  شبكات  على  احلصول  الّتجاريّة  الّتواصل  مؤّسسات  على  نسبّيا  الّسهل  ومن 
بسبب تنظيمها املركزّي العالي، وليست هذه حال اإلذاعات احلّرة ألّن كّل واحدة منها 
الّتساؤل عّما  بنا  تنتمي إلى جماعة أو إلى مجموعة مختلفة. ورمّبا يكون من اجلدير 
يحّد الّشبكة. فاإلذاعات املنجمّية ببوليفيا لم تكن معتبرة بكونها شبكة نظرا إلدارتها 
الّسياسّي  لقرارها  وخاّصة  الفّنّية  ملقدرتها  نظرا  وإمّنا  املنتظمة،  لبرمجتها  أو  املركزيّة 
بسحب ترّدداتها عندما يظهر ذلك ضروريّا، وألنّها كانت تّتبع الهدف ذاته: حتسني ظروف 

حياة عّمال املناجم وبلوغ استماع وطنّي.

وتعّد متبولي Tambuli بالفيلّبني مثاال آخر عن شبكة محّطات من اجلدير اإلشارة 
إليه. فما يقارب من عشرين محّطة قد ُوِجَدْت بفضل املعاونة الفّنّية والّتمويل الّلَذْين 
الّتنمية  ووكالة  اليونسكو،  والّثقافة،  والعلوم  للّتربية  املّتحدة  األمم  منّظمُة  َرْتُهما  َوَفّ
الّدامنركّية الّدولّية BANIDA. وهي تؤّلف شبكة فيما يتعّلق بتبادل األشرطة املسّجلة، 
والّتكوين، واالجتماعات واإلشراف على مراقبة مؤّسسة تامبولي من مدينة منيليا. غير 
أنّها ليست شبكة باملعنى الّدقيق للكلمة فيما يتعّلق بالّنقل املتزامن في الوقت احلقيقّي، 
ألّن اإلذاعات مشّتتة في أقاصي األرخبيل، وألنّها تفتقر إلى إمكانّية الّتواصل مبرِسالت 
بّثها ذات القّوة الّضعيفة. فتامبولي، من ناحية فّنّية، ليست شبكة، حّتى وإن كانت كّل 

احملّطات، من ناحية فلسفّية، تتقاسم األهداَف نفَسها واألفكاَر ذاتَها.

وتبرهن شبكة اإلذاعات اجلماعويّة بأندونيسيا على إمكانّية وضع اإلذاعات اخلاّصة 
في شبكة. ومّرة أخرى، يحضر مثال على الّتنّوع اّلذي صادفنا في مرحلة البحث. ومن 
اجلوهرّي فهم سياق أندونيسيا الّسياسّي لتثمني أهّمّية هذه الّشبكة في متّشي الّتواصل 
اإلذاعات  من  آخر  نوع  ألّي  وجود  ال  بدء،  ذي  فبادئ  االجتماعّي.  الّتغيير  أجل  من 
ينّظم اشتغال اإلذاعات اجلماعويّة، وبعد  قانون  بأندونيسيا، وال وجود ألّي  اجلماعويّة 
الّزمن  من  فترة  انقضاء  ينبغي  كان  العسكرّي،  سوهارتو  نظام  من  عديدة  عشريّات 
للمصادقة على تشريع جديد بخصوص الّتواصل. وعلى الّرغم من كّل هذا، فإّن احلاجة 
والّثقافة،  والعلوم  للّتربية  املّتحدة  األمم  ملنّظمة  أعطت  قد  دميقراطّي  تواصل  إلى 
َدْخلُها  إنشاءات  وهي  خاّصة،  محّلّية  إذاعة  عشرين  من  أكثر  دعم  فكرة  اليونسكو، 

اخلاّص محدود، وبذلك تبدأ متّشيا لتشكيل شبكة جديدة بإدخال تكنولوجّيات حديثة.

 وقد قّدمت منّظمة األمم املّتحدة للّتربية والعلوم والّثقافة، اليونسكو، الّتجهيزات 
الّتكميلّية، ووّفرت تكوينا ومعونة فّنّية حّتى تتمّكن احملّطات من إنتاج ماّدة إعالمّية 
تبادل  من  احملّطات  اإلنترنيت  على  واإلبحار  احلواسيب  ومّكنت  وبّثها.  محّلّية  وبرامج 

األخبار يومّيا تبادال فيه دعم للّشبكة. وما فتئت الّشبكة تنمو على الّرغم من تهديدات 
اجليش، خاّصة في املناطق املزعزعة سياسّيا كمنطقة إيساه.

وعلى مدار أكبر بكثير من هذا، فإّن بلسار Pulsar هي وكالة أخبار أمريكّية-التينّية 
بالبريد اإللكترونّي واإلنترنيت حتقيقات ومعلومات على مئات عديدة من  يومّيا  توّزع 
نظام  إقامة  في  شبكة،  في  العمل  منظور  من  بلسار  وجنحت  اجلماعويّة.  اإلذاعات 
مواّد  يومّيا  املراسلون  ويبعث  الكاراييبي.  وجزر  الاّلتينّية  أمريكا  سائر  يغّطي  مراسلنِي 

ومعلومات تعكس وجهة الّنظر اجلماعويّة. 

واتّبعت مدغشقر منواال مماثال ملنوال شبكة تامبولي مع اإلذاعات األولى بفينرنتسوا 
ومورندافا. هاتان اإلذاعتان –وإذاعة ثالثة سيتّم تركيزها بأنتاناناريفو- قد ُوجدت بدعم 
للجماعات  خدمات  تقدمي  بهدف   )DCC والّتعاون  )الّتنمية  الّسويسريّة  املساعدة  من 
الّريفّية داخل منطقة نفوذها. وهذا أيضا ليس مثاال جّيدا لتشكيل شبكة، نظرا لنقص 
لـ»متّلك«  مثاال  يصبح  أن  ميكن  ذلك،  عن  عوضا  أنّه،  غير  احملّطات،  بني  الّتواصل 
إذاعات تكون وسائَل  إنشاء  إلى  املجهودات  اأُلولََينْي، ُصرفت  الّسنتني  اجلماعة. وفي 
اإلذاعة  ملكّية محّطات  نقل  إلى  الّنّيُة  توّجهت  ثّم  مبدغشقر.  األولى  وهي  تواصل، 
نقال كامال إلى اجلمعّيات الّريفّية املمَثّلة في مجلس اإلدارة. غير أنّه يوجد ريب كبير 

بخصوص مصيرها بعد انتهاء املساعدة الّسويسريّة.

ومن بني الّتجارب األكثر أهّمّية عن اإلذاعات اّلتي تعتبر أمثلًة للّتواصل الّتشاركّي 
من أجل الّتغيير االجتماعّي، تبرز على وجه اخلصوص اإلذاعات اّلتي بادر إلى إنشائها 
الكّهان الكاثوليكّيون. ومنّر من اإلذاعة اجلماعويّة األولى، وهي إذاعة سوتاتنزا )1647( 
اّلتي  الّتواصل  وسيلة  فاإلذاعة هي  الاّلتينّية.  بأمريكا  اليوم  تعمل  اّلتي  اآلالف  إلى 
ساندت اجلماعات أكثر من غيرها في كفاحها من أجل حياة أفضل. وقد أدرك الكّهان 
الكاثوليكّيون اّلذين يدعمون مشاريع الّتواصل هذه، سريعا، أن البقاء وتنمية محّطات 
االجتماعّية  الّشعب  وبحاجات  اجلماعويّة  باملشاركة  مقترننَْي  يكونا  أن  يجب  اإلذاعة 
الّتحريض على  أو  ليس كافيا احلّض على اإلميان  وأنّه  احلقيقّية،  والّثقافّية  والّسياسّية 

الّشيوعّية.

ببوليفيا.  املنجمّية  املقاطعات  من  يأتي  الّنموذجّي  املثال  أّن  نتبنّي  أخرى،  ومّرة 
بيو  إذاعــة  الكاثوليــكّيـني  الكّهــان  فريــق من  أّسـس  اخلمسينــات  بدايــة  ففي 
Radio PíoXII) XII( بالاّلغا، بهدف »مقاومة الّشيوعّية واإلدمان على شرب اخلمور« 
املتفّشَينْي في صفوف عّمال املناجم، سيرا على نهج إذاعة سوتاتنزا في ما عملت على 

إجنازه من سنوات قليلة خلت في مناطق ريفّية بكوملبيا. 

وقد تطّورت إذاعة بيو XII في سنوات قليلة وقربت من اجلماعات املنجمّية وانتهى 
بها األمر إلى االنضمام لشبكة إذاعات نقابّية. ومن أجل ذلك، تعّرضت لهجوم اجليش 
وصارت حرفّيا حتت قذف نار الّسالح متاما كاحملّطات األخرى ولنفس األسباب: الّدفاع 
 Radio San عن حقوق العّمال الّسياسّية واالجتماعّية. وقد كبرت إذاعة سان غبريال
أحدى  الكمبزينو- حّتى صارت  إلى جمهور  تتوّجه خصوصا  –اّلتي كانت   Gabriel

محّطات اإلذاعة األكثر تأثيرا في بوليفيا.
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إثارة  الّتقرير  هذا  في  املضّمنة  الّتجارب  أكثر  إحدى  اليسوعّيون  الكّهان  وأنشأ 
لالهتمام ويواصلون دعمها: وهي إذاعة كويزيرا Radio Kwizera، وهي إذاعة تخاطب 
ورووندا.  بوروندي  مع  احلدود  من  مقربة  على  تنزانيا  غرب  املُقيمني  الاّلجئني  جماعة 
ويدعم العديَد من احملّطات اّلتي تنتمي إلى شبكة تامبولي بالفيلّبني دعما فعلّيا الكّهاُن 
والقساوسُة، كما هي احلال بالّنسبة إلى إذاعة توباجون Radio Tubajon وإذاعة لوريتو 
Radio Loreto وكالهما موجود بجزيرة ديناغات شمال منداناوو. وتعّد إذاعة كّيامببا 
Radio Quillabamba بالبيرو وإذاعة هوأياكوكوتال Radio Huayacocotla باملكسيك 
أيضا من ضمن مجموعة اإلذاعات اجلماعويّة الّنموذجّية اّلتي يدعمها رجال الّدين 

الّتقّدمّيون واّلتي تتماهى كّليا مع اجلماعة.

غير  املنّظمات  من  بدعم  تأّسست  إذاعة  محّطات  على  العثور  الّنادر  من  وليس 
اإلذاعات  على  العثور  فإّن  ذلك،  عكس  وعلى  الّدولّية،  أو  احملّلّية   ONG احلكومّية 
اجلماعويّة اّلتي أنشأتها ودّعمتها املؤّسسات احلكومّية يكون أقّل تواترا. فعددها قليل، 
اّلذين  األشخاص  بعض  إلصرار  منه  كبير  جزء  في  يخضع  موجودا  منها  كان  وما 
ْوَن سياسات احلكومة مبّجلني عليها صوت الّشعب. وما قام به توماس سنكارا  يتحَدّ
في بداية الّثمانينات ببركينا فاسو لم تنسج على منواله حكومات أفريقّية أخرى لغيرتها 

الّشديدة من حتّكمها املطلق في وسائل اإلعالم. 

للّنهوض باإلذاعات اجلماعويّة  ناحيتها سياسة شّفافة  وللحكومة املكسيكّية من 
 Radio Margaritas مرغاريتاس  وإذاعة  األصلّيني.  الّسّكان  جماعات  في  وبخاّصة 
الّسّكان األصلّيني  اّلتي أّسسها معهد  هي واحدة من بني احملّطات األربع والعشرين 
الوطنّيINI ، وهو مؤّسسة رسمّية. وتنتج هذه اإلذاعات وتبّث برامج بإحدى وثالثني لغة 
من لغات الّسّكان األصلّيني وباألسبانّية، وتصل إلى ما يقارب سّتة ماليني مكسيكّي. 
وعلى غرار مشاريع أخرى مثيرة لالهتمام في هذا البلد، فإّن هذه احملّطات هي حصيلة 
سعيدة للّظروف الّسياسّية الّداخلّية، وباخلصوص فما دامت هذه الّظروف هي أبعد ما 
تكون عن احلّل، فإّن محّطات معهد الّسّكان األصلّيني الوطنّي قد استطاعت البقاء 

بعد تغييرات حكومّية عديدة. 

الهادي،  احمليط  جنوب  كيريباتي  بأرخبيل   Radio Kiritimati كيريتيماتي  وإذاعة 
عن  مثــاالن  أيضــا  هـمـا  لنكــا،  بسري   Radio Kothmale كثمــال  وإذاعــة 
احملّطات اجلماعويّة املؤّسسة واملمّولة جزئّيا من حكومة ال تتدّخل نسبّيا في اشتغالها 

إاّل قليال.

ومن املفيد وصف إذاعة كثمال وصفا موجزا ألنّها من اإلذاعات األوائل اّلتي 
مّتصلة  بحواسيب  مجّهزة  احملّطة  أّن  ومبا  واإلنترنيت.  اإلذاعة  بني  بالّتقارب  توّلدت 
باإلنترنيت، فإنّها تتلّقى طلبات استخبار من اجلمهور، فتبحث على إثرها عن البيانات في 
احملّلّية.  بالّلغة  املستمعني  إلى  الّنتائج  وتقّدم  العاملّية،  املعلوماتّية  العنكبوتّية  الّشبكة 
وزيادة على ذلك، جتّد اإلذاعة في إعداد قاعدة بيانات جتمع األخبار املفيدة للجماعة. 

وسائط  في  مبا  مقارنة  مختلفة  منافُع  تشاركّي،  تواصل  أداَة  باعتبارها  ولإلذاعة، 
اإلعالم األخرى. أّولها ما في مردوديّة االستثمار من ُغْنٌم كبير، سواء بالّنسبة لّلذين 
إّن اإلذاعة متوافقة مع لغة اجلمهور وشواغله،  وثانيها  أو للجمهور.  ينشئون اإلذاعة 

شني،  وهذا شرط مثالّي للوصول إلى مجموعة شاسعة من األّمّيني اّلذين يبقون مهَمّ
الّثالث. وثالثها، إمكان اإلذاعة أن تكون شريكة  بالعالم  الّريفّية  خاّصة في املناطق 
للعادات والّثقافة واملمارسات احملّلّية شراكة لصيقة. ورابعها، ما يتحّقق الّتمويل األّولّي 
املشاركة  مستوى  على  متوّقفة  كانت  وإن  ممكنة  الّدميومة  تصبح  حّتى  للّتجهيزات، 
عظيمة  منافع  لإلذاعة  فإّن  اجلغرافّية،  والّتغطية  املدى  بلغة  وخامسها،  اجلماعويّة. 
مقارنة مبا للوسائط األخرى. وآخر البراهني، وليس أضعفها، هو التقاء اإلذاعة واإلنترنيت 
اّلذي يضّخ طاقة جديدة في اإلذاعة اجلماعويّة ويزيد في إمكانّية تشكيل شبكةٍ زيادًة 

كبيرة.

الفيديو: صورة الُهوِّية
ما فتئ الفيديو، باعتباره أداة تواصل من أجل الّتنمية والّتغيير االجتماعّي، يتعّرض 
األداة  هذه  تكون  وحّتى  والّسينما.  الّتلفزيون  من صناعَتْي  ومنافسة  شنيعة  ملقارنات 
الّسمعّية البصريّة جديرة بهويّة خاّصة، كان عليها أن تتمّيز عن أنظمة البّث الّتقليديّة 

اّلتي تسّيرها بصفة عاّمة مصالُح جتاريّة عالية.

الّسينما  لصناعتي  الفقير«  »القريب  عديدة،  سنوات  امتداد  على  الفيديو،  وكان 
هامشّية  يائسة  محاولة  باعتباره  إليه  يُْنَظرُ  كان  وقد  أساُسُهَما.  الّراسخ  والّتلفزيون 
وضيعة اجلودة في منافسة الّشبكات الّتجاريّة. وكانت املشاريع االجتماعّية والّثقافّية 
الّتلفزيّة محكوم عليها بقصر املدى اعتبارا الرتفاع تكلفة تشغيل القنوات الّتلفزيونّية. 
العمومّية« في  أو »شبكات املصلحة  الّثقافّية«  بـ»الّشبكات  يسّمى  ويواجه حّتى ما 

البلدان املصّنعة العديَد من الّصعوبات.

لتأسيس  عديدة  محاوالت  الاّلتينّية  بأمريكا  ُوجدت  والّسبعينات،  الّسّتينات  وفي 
واحدة  من  ما  أّن  إاّل  الّشيلي،  أو  بوليفيا  مثل  بلدان  في  »بديلة«  تلفزيونّية  محّطات 
منها صمدت في مواجهة اختبار الّزمن. ومع ذلك، فإّن كّل جامعة في دولة بوليفيا، 
كانت متتلك من حني آلخر مبوجب االستقاللّية اجلامعّية محّطتها الّتلفزيونّية ببرمجة 
ثقافّية، ومنابر حوار، وأخبار تعكس منظورا مختلفا عن اخلطاب الّرسمّي، غير أّن هذا 
يدفع  مِلَْن  جتاريّة  تراخيص  إسناد  بدأ  أن  وما  الّسراب.  يدومه  اّلذي  املدى  إاّل  يَُدْم  لم 
ففي  االحتجاب.  في  القطاعّية  اجلامعّية  الّتلفزيون  محّطات  شرعت  غيره،  من  أكثر 
الّشيلي، كما في بلدان أخرى، أُْجبَِرْت احملّطاُت اجلامعّية على خوض املنافسة من أجل 
قليال، على  إاّل  أجهز،  الّتجاريّة خوضا  الّتلفزيونّية  احملّطات  احلصول على اإلشهار مع 

نزعتها االجتماعّية الّثقافّية.

واقع  على  شاهدة  البقاء  املستقّلة  الفيديو  شبكات  استطاعت  آخر،  جانب  ومن 
َقْولََبُه  اّلذي  اجلمهور  ذوق  من  الّرغم  وعلى  نادرا.  إاّل  الّتلفزيون  يعرضه  ال  اجتماعّي 
عرُض الّتلفزيون الّتجارّي والوصــل باألســـالك املجــدولة، فإّن الفيديو املستقّل بقي 
الّتكنولوجيا  كانت  وفــي حني  الّتمّشـي،  هذا  وأثناء  جّيــدة.  وفي صّحة  حّيا  دوما 
ممّيزة،  تواصل  أداة  الفيديو  أصبح  استخداٍم،  ومرونَة  كلفًة  املتناول  في  تدريجّيا  تصير 
له ُغنمه اخلاّص باملقارنة إلى الّتلفزيون. وتُبرهن استعماالت الفيديو مبا ال يترك مجاال 
للّريب، على إبداع كبير وكفاءة عالية في الّتأقلم مع ظروف اجتماعّية وثقافّية متغّيرة. 
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وتعّوض وظيفُة الفيديو اليوَم في بلدان العالم الّثالث تعويضا فعلّيا وظيفَة اإلذاعةِ 
اّلتي اعتمدتها األجيــال الّســابقة أداًة مؤازرة للّتعــليم والُهـويّة الّثقافّية والّتنظيم 

واملشاركة الّسياسّية. 

دة للفيديو الّتتشاركّي في العالم. ومن بينها: فيديو سيوا  وقد مّت تطوير جتارب مجدِّ
SEWA بالهند، وهنود كايابو kayapo بالبرازيل، وفاوو FAWO بجنوب أفريقيا، ونيو داون 
بناميبيا، وتلفزيون سّرانا Televisión Serrana بكوبا، وتي في من أجل   New Dawn
وفيديو  بالبيرو،   CESPAC بأوغندا، وسسباك   TV pour le développement الّتنمية 
اجلماعويّة  األحالم  ومشروع  والفيديو  بالّزمبابواي،   Vidéo Capricorne كابريكورن 
 et Comunicarte مبصر، ونوتزيج وكّمونيكارت Vidéo et Rêves Communautaires
Nutzij بغواتيماال. وتوّضح الّتجارُب املنتقاة في هذا الّتقرير تنّوَع أداة الّتواصل هذه 

وطواعّيَتها.

ومن بني الّتجارب اجلماعويّة، فإّن فيديو سيوا SEWA )الهند( يبقى الّتجربة اّلتي 
تظهر بوضوح أكثر من سواها جهد املشاركة اّلذي ميكن للفيديو أن يحّرره. وهو، فضال 
عن ذلك، إحدى الّتجارب األولى وأكثرها تعميرا في العالم. فقد بدأت سنة 1948، 
عندما كانت مرثا ستويارت تسّير تربّص تكوين بغوجارات انتفعت به عشرون امرأة، جّلهن 
أّمّيات، من جمعّية العامالت حلسابهّن اخلاّص )SEWA كما في شعارها باإلجنليزيّة(.

لقد زرعت احلّبة في الّتربة املناسبة وفي الوقت املناسب، كما يشهد به تعمير هذه 
فقد  سيوا.  في  والّتنظيمّي  االجتماعّي  العمل  في  مهّمة  أداة  صارت  اّلتي  الّتجربة 
أصبحت هؤالء الّنساء غير احلائزات على تعليم شكلّي، قادراٍت على تعّلم استخدام أداة 
الفيديو ودوره اخلاّص في املجتمع، استخداما غّيرهّن. وتابعت ساّرا ستويارت وباركلي 
الّصّحّي  )العمل  بنيجيريا  مماثلة  مشاريع  مبعاضدة  أّمهما،  موت  بعد  العمل  ستويارت 
Action Santé ،1992(، ومبصر )والفيديو ومشروع األحالم اجلماعويّة، 1998(، من 

.Communication for Change »خالل منّظمتهما »الّتواصل من أجل الّتغيير

اّلتي  الّتجارب  اتّساعا،  وأكثرها  وأفضلها  الّتشاركّي  الفيديو  جتارب  أعرق  ومن 
ذلك  يتّم  أن  املفارقات  ومن   ،FAO والّزراعة  للّتغذية  املّتحدة  األمم  منّظمة  أنشأتها 
مبوافقة مؤّسسات حكومّية. وهذه حال مركز خدمات البيداغوجيا الّسمعّية البصريّة 
للّتكوين، الّسيسباك CESPAC )البيرو، 1975(، وبرنامج الّتنمية الّريفّية املدمج باملناطق 
االستوائّية الّرطبة، بروديريث PRODERITH )املكسيك، 1978(، ومن زمن غير بعيد، 
مركز خدمات اإلنتاج الّسمعّي البصرّي، سيسبا CESPA )مالي، 1989(. وقد استوحى 
هذه الّتجارب الّثالث مانويل كالفيلو، املتخّصص في الّتواصل من أجل الّتنمية واّلذي 
مارس تأثيرا كبيرا في وضع توجيهات ملشاريع الّتواصل الّتشاركّي في أمريكا الاّلتينّية. 
وقد قّدم اتّصالّيان من البيرو تكّونا بسيسباك حتت رعاية كالفيلو، معونة فّنّية لتجارب 
جرت مبالي. هذه املشاريع الّثالثة هي املثال احلّي عن دور األشخاص احلاسم في حّد 
مقّر  من  فرازر  وكولني  امليدان،  على  من  كالفيلو  فمانويل  الّتشاركّية:  املشاريع  روح 
معاضدة  في  جوهرّي  بدور  اضطلعا  بروما،  والّزراعة  للّتغذية  املّتحدة  األمم  منّظمة 
املّتحدة  األمم  ومنّظمة  احلكومّيون  القرار  أصحاب  يعتبرها  اّلتي  الّتواصل  مشاريع 

للّتغذية والّزراعة، دون ريب، باهظة جّدا وغير الئقة.

ومن املهّم اإلشارة في هذا الّسياق إلى أنّه من بني وكاالت األمم املّتحدة، فإّن 
منّظمة األمم املّتحدة للّتغذية والّزراعة قد كانت سّباقة إلى تنمية مفهوم الّتواصل 
اليونسكو،  والّثقافة،  والعلوم  للّتربية  املّتحدة  األمم  منّظمة  وتلتها  الّتنمية،  أجل  من 
اّلتي عاضدت معاضدة رئيسة مبادرات اإلذاعة اجلماعويّة. أّما صندوق األمم املّتحدة 
للّطفولة UNICEF، فعلى الّرغم من أنّه ميتلك أكبر عدد من محترفي الّتواصل على 
امليدان، فإنّه لم يستطع اإلبقاء على الّتواصل الّتشاركّي في مركز أنشطته اجلماعويّة. 
أموال وفي  للّطفولة مستثَمر في حمالت جمع  املّتحدة  األمم  فجّل ميزانّية صندوق 
أنشطة قريبة املدى، وهذا أمر على صلة وثيقة بتغيير الّتوّجه اّلذي حصل في املنّظمة 
على إثر موت جيمس غرانت سنة 1995. أّما الوكاالت األخرى في منظومة األمم 
املّتحدة فقليل نشاُطها في مجال بعث مشاريع الّتواصل الّتشاركّي على املدى الّطويل. 

ولم تقتصر منّظمة األمم املّتحدة لألغذية والّزراعة على تنمية مشاريع الّتواصل 
طويلة املدى اّلتي كانت تسهم في دعم الكفاءات الوطنّية، بل منّت أيضا بالّتوازي إطارا 
اإلصدارات.  والعديد من  دولّية  واجتماعات  دراسّية  حلقات  متينا من خالل  تصّوريّا 
أوقاتها حتت  أفضل  والّزراعة  لألغذية  املّتحدة  األمم  مبنّظمة  الّتواصل  وحدة  وعرفت 
قيادة كولني فاستر، ثّم، بعد انقضاء زمن طويل، في الّثمانينات حتت إدارة سيلفيا باليت. 
ويبدو أّن إعادة الّتنظيم اإلدارّي ملنّظمة األمم املّتحدة لألغذية والّزراعة في أواسط 
الّتسعينات واّلذي تضّمن تغيير األعوان واألقسام واملوارد، قد أثّر في رؤية الّتواصل من 

أجل الّتنمية اّلتي كانت مهيمنة في الّسنوات الّسابقة.

وقد قّدم كّل من سيسباك )البيرو( وبرودوريث )املكسيك( –وحديثا سيسبا )مالي(- 
في  للّتكوين  مهّم  مقّوم  املشاريع  ولهذه  الّريفّية.  واملنّظمات  الّزراعة  لتنمية  دعمها 
الفيديو واستعماله كأداة بصريّة لنشر الّتجديدات الفّنّية في صيغ الّتصّرف في الّزراعة 
الحتساب  احلاجة  عن  أنفسهم  املزارعون  عّبر  جّدا،  مبّكر  زمن  ومن  املاشية.  وتربية 
الّضرورات االجتماعّية كدعم للّتنظيم اجلماعوّي. وقد ناسب هذا الّتطّور ما حصل 
حجما،  أصغر  تصوير  آالت  ظهور  الفيديو:  في  تكنولوجّي  تقّدم  من  الّثمانينات  في 
الفيديو  فصار  فيديو.  وبأشرطة  كهربائّية  بحاشدات  مزّودة  ثمنا،  وأرخص  وزنا  وأخّف 
أفقّي  تبادل  وسيلة  واعتبر  الفّنّيني،  واألعوان  اجلماعة  بني  احلوار  لتسهيل  مثالّية  أداة 
للمعارف. وإذا كانت منتجات الفيديو )دروس أو أشرطة سمعّية بصريّة وثائقّية( تشّكل 
دائما جزءا جوهريّا من هذه املشاريع )يشتمل فهرس منتجات وبروديريث على ما يزيد 
من  مزيدا  باّطراد  اكتسب  قد  نفسه  الفيديوهات  إعداد  متّشي  فإّن  منتج(،  ألف  على 

األهّمّية على َقْدرِ ما كان يُشرك من تفكير جماعّي ومن حتاور في كّل مبحث. 

إّن استخدام الفيديو باعتباره أداة للمشاركة، مع الّتشديد على الّتمّشي أكثر منه 
على املنَتج اخلتامّي، مفهوم جوهرّي في عمل مانينو مينجي Maneno Mengi ، وهو 
فريق مقّره بزجنبار منذ أواسط الّتسعينات. ومانينو مينجي )اّلتي تعني »كلمات عديدة« 
اّلتي  الّتكلفة،  قليلة  الفيديوهات  إنتاج  في  مختّصة  منّظمة  هو  الّسواحلّية(  بالّلغة 
تكون ملعاضدة مبادرات الّتنمية االجتماعّية. وقد استفاد صّيادون ومزارعون في تنزانيا 
للجماعات  ميكن  بالفيديو كـ»مرآة«  الّتصوير  آلة  منجي  مانينو  وتستعمل  عملها.  من 
يستمّر  أن  للّتمّشي  وميكن  حلول.  على  لها  وتعثر  مشاكلها  صفحتها  على  تدرس  أن 
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شهورا عديدة، بنسق عمل يومّي. وتسهم آلة الّتصوير بالفيديو في املناقشات اجلماعويّة، 
فتُعرض املقاطع املصّورة من حني آلخر على اجلماعة أو على الّسلطات املؤّهلة بحسب 
ب  تُرَكّ احلصول،  في  االجتماعّية  الّتغّيرات  تشرع  عندما  عديدة،  شهور  وبعد  احلاجة. 
املاّدة وتُختزل في متٍشّ موجز. ويشارك ممّثلو اجلماعات في جلسات الّتركيب الفّنّي اّلتي 

ُط بفضل حواسيب محمولة مجّهزة ببرمجّيات لتركيب الفيديو. تَُبَسّ

متّكننا نظرة شاملة على الّتجارب اّلتي تستعمل الفيديو باعتبارها أداة تواصل من 
تبويبها وفق منظورات متمّيزة ثالث: الّتجارب اّلتي يكون فيها الّتمّشي الّسابق للفيديو 
تشّدد  اّلتي  والّتجارب  الّنهائّية،  الّنتيجة  ذاته هو  املنَتج  اّلتي يكون  والّتجارب  جوهريّا، 
على الّتمّشي الاّلحق باالنتهاء من إنتاج الفيديوهات. وبكّل تأكيد، إّن هذا الّتمييز ليس 

صارما، ولكّنه يسمح لنا بفهم فوائد كّل مقاربة فهما أفضل.

بالبرازيل،   TV Viva فيفا  TV Maxambomba وتي في  إّن تي في مكسامبومبا 
الفراغ  بعد  الفيديو  وقع  تُْظِهرُ  أمثلة  بالّشيلي، هي   Teleanálisis تيليأناليزيس  وكذلك 
من اإلنتاج. وهذا ال يعني أّن هذه املجموعات ال تنشغل بتمّشي اإلنتاج، بل إّن موطن 

قّوتها يكمن في ما تقّدمه للجمهور. 

اجتماعّي  وقع  لها  ولكّنها كان  تيليأناليزيس منذ سنني عديدة،  انتهت جتربة  لقد 
لقد  االستبدادّي.  بينوشي  نظام  حتت  والّثمانينات،  الّسبعينات  طيلة  بالّشيلي  عظيم 
كانت تيليأناليزيس نشرة أخبار بديلة في الوقت اّلذي كانت فيه كّل األخبار بالّتلفزيون 
إلى  يخرجون  اجلسورون  املصّورون  وكان  نسقّيا.  حتّكما  الّسلطة  بها  تتحّكم  الّشيلّي 
اجتماعّية  ومسائل  الّسياسّي  القمع  وأعمال  الّشعبّية،  املظاهرات  لتصوير  الّشارع 
لتوّزعها  فيديو  أشرطة  على  وتسّجل  الّسّريّة  كنف  في  تُرّكب  املواّد  وكانت  مختلفة. 

نقابات سّريّة ومنّظمات دينّية ومجموعات جماعويّة.

وكانت تي في فيفا وتي في مكسامبومبا بالبرازيل تشتغل في سياق مختلف، يعني 
في إطار دميقراطّي كانت فيه وسائل اإلعالم بأيدي تكّتالت اقتصاديّة من بينها تكّتل 
يُعّد أكثرها تأثيرا بأمريكا الاّلتينّية، كـتيفي غلوبو TV Globo و تي في فيفا )بريسيف، 
لألحياء  لتقّدم  تناضل  وكانت  جانيرو(  دي  )بريو  في مكسامبومبا  وتي  البالد(  شمال 
املهّمشة صورة عن البرازيل تأخذ في احلسبان املسائل واحلاجات وأشكال الّتعبير في 
الفيديوهات  وإنتاجها من  تلفزيونّية.  ليست محّطات  فإنّها  أسمائها  وبرغم  اجلماعات. 
واجلنسانّية،  والّصّحة،  الّسياسة،  للجماعة:  الّنافعة  األغراض  أنواع  كّل  إلى  يتطّرق 
والبطالة، والّتربية، وثقافة الّسود، وحقوق املواطنني، والبيئة. والهزل مقّوم مهّم جللب 
إغازو  نويافا  أو  أولندا  بشوارع  مكسامبومبا  في  وتي  فيفا  في  تي  وتنصب  اجلمهور. 
األشخاص،  مئات  جتلب  كانت  اّلتي  الفيديو  برامج  لبّث  الكبيرة  شاشاتها  وساحاتها 
مبحتويات مسلّية وتعليمّية في الوقت ذاته. وبالّنسبة إلى نشطاء تي في فيفا وتي في 

مكسامبومبا، فإّن مشاهدة أحد الفيديوهات لم تعد مجّرد تصّرف ال مباٍل.

بالد  بكوبا، جتربة متمّيزة ألنّها حصلت في   Televisión Serrana وتلفزيون سيّرانا 
تتحّكم احلكومة فيها بيد من حديد في وسائل اإلعالم. ومع ذلك، فإنّها بالد حظيت 
فيه الّسينما والفيديو والفنون عموما بدعم مهّم من الّدولة. ويجري مهرجان الّسينما 
الّرئيس في أمريكا الاّلتينّية بال هافانا كّل سنة في شهر ديسمبر، ويحتوي على مساحة 

مهّمة للفيديو. وتكاثر في العشريّة األخيرة عدد فرق الفيديو املستقّل الكوبّية، َفأُْحدَِث 
مهرجاٌن وطنّي يسمح بتعريف إنتاجهم. وما يجعل تلفزيون سيّرانا جتربة مختلفة هو أّن 
املجموعة قد استقّرت بأشّد املناطق عزلة في اجلزيرة، بال سياّرا مايسترا الّشهيرة بسبّب 
تلفزيون  ويرّكز  اخلمسينات.  نهاية  في  بها  قامت  اّلتي  كاستو  بقيادة  العصابات  حرب 
سيّرانا على وضعّية الّسّكان املزارعني، ويقّدم للجماعات إمكانّية الّتعبير عن شواغلهم 
وانتظاراتهم. ورسائل الفيديو اّلتي يرسلها أطفال سياّرا مايسترا ألطفال آخرين من كوبا 

ومن العالم هي أحد أهّم األنشطة اّلتي تستحسنها اجلماعة.

وعلى الّرغم من كون الفيديو أداة للّتواصل الّتشاركّي من أجل الّتغيير االجتماعّي 
مع  املتوّقع  لتقاربه  خاّصة  عظيمة،  الكامنة  طاقته  فإّن  بداياته،  في  إاّل  يكن  لم 
الفيديو  بني  الكّمّي  الّتماثل  وإن كان  اإلنترنيت.  املوضوعة على  البصريّة  الّتطبيقات 
يتغّير سريعا في  أن  األمر ميكن  فإّن هذا  واحد مقابل خمسني،  بنسبة  اآلن  واإلذاعة 
على  الّذاكرة  تكلفة  وتنخفض  الوصل  سرعة  تزداد  ما  مبقدار  الّتالية  العشر  الّسنوات 

لب. القرص الُصّ

ويحظى الفيديو مبزايا مقاَرنة متنّوعة جتدر اإلشارة إليها. أّوال، إّن الّتكنولوجّيات 
الّرقمّية احلديثة تزيد في يُْسرِ مناله، وسهولة استخدامه وقدرته على منافسة القامات 
املهنّية العالية على مستوى اجلودة: فلم يعد الفيديو »قريب« الّتلفزيون »الفقير«. ثانيا، إّن 
قدرة استخدام الفيديو في نطاق متّشي حوار تفاعلّي واحلصول في الّنهاية على منتج 
سمعّي بصرّي ميّثالن ُغْنًما كبيرا. وتكمن إحدى أكبر نقاط قّوته في إمكانّية مشاهدة 
ما مّت تصويره مشاهدة فوريّة. ويسمح بقيام مشاركة دائمة وتغذية راجعة فوريّة. ويضع 
للمثل  تصديقا  ثالثا،  املستوى.  نفس  في  وموضوعه  الّتكنولوجيا  البعُد مستعمل  هذا 
الّسائر »الّصورة الواحدة أبلغ من ألف كلمة«، فإّن سلطة الّصورة في الّتواصل تكون 
ليس  أّن هذا  الواقع  نعلم في  وإن كّنا  احلقيقة )حّتى  فالّصور مرادفات  اتّساعا.  أكثر 
صحيحا صّحة كاملة(. وللمحتويات البصريّة قّوة آسرة محّفزة كبيرة. وأخيرا فإّن الّلقاء 

بتكنولوجّيات اإلنترنيت واعد جّدا.

املسرح: متثيل احلياة اليومّية
في عالم تهيمن عليه وسائل الّتواصل اإللكترونّية، حيث ميكن لهياكل هوائّيات 
الّتلفزيون املعدنّية أن تعّد باآلالف حّتى في أشّد األحياء فقرا، وحيث يبرز ملمح صحون 
هوائّيات األقمار الّصناعّية حّتى وسط الّصحراء، فإّن املسرح اجلماعوّي لم يستمّر في 

البقاء فحسب، بل اضطلع أيضا بدور مهّم في الّتواصل من أجل الّتنمية.

العادات  في  متينا  جتّذرا  متجّذرة  واملوسيقى  والّرقص،  والعرائس،  املسرح،  إّن 
الّثالث. ومن العسير  العالم  الفّنّي بجماعات عديدة في  الّتعبير  الّثقافّية وفي أشكال 
تاّما أشكال املشاركة اجلماعّية والّتسلية هذه. وأحيانا،  تخّيل جماعة قد نسيت نسيانا 
يكون الّتقليد ببساطة خامدا، فتُرك جانبا حّتى تتّم االستجابة إلى أمور عاجلة )كالبقاء 
فتخرج  جديد،  حافز  وجود  عند  احلياة  إلى  إرجاعه  ميكن  ولكن،  إجمالّي(،  عالم  في 
طال  أن  بعد  بعناية،  فيها  ُخّزنت  اّلتي  اخلشبّية  الّصناديق  من  عريقة  تقليديّة  مالبس 
االحتفاظ بها أجياال عديدة. ويعود األلق من جديد حتت نور الّشمس ألقنعة ودمى 
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املسّماة  يدويّة  املصنوعة صناعة  املارميبا  أو آلالت  لطبوٍل  ويعود  فاقعة،  ألوان  ذات 
باالفون )مارمبا أفريقيا الغربّية( صوتها الّصافي. وتعيش إلى اآلن حّتى في األماكن 
اجلماعة من خالل  وأحالم  احملّلّية  األقاصيص  عن  الّتعبير  عادة  العالم  من  القصّية 
املوسيقى أو الّرقص أو املسرح. ولهذا الّسبب احملّدد فإّن ملشاريع الّتواصل اّلتي تنهل من 

أشكال الّتعبير الّتقليديّة حظوظا وافرة للّنجاح.

وتوجد أسباب كافية كثيرة الختيار املسرح أو العرائس أو الّرقص وسيلَة تواصل من 
الّتواصل  أّن أشكال  بداهة  أّولها وأكثرها  لتشجيع املشاركة اجلماعويّة.  الّتنمية  أجل 
ثانيا، أّن وسائل اإلعالم  الّسّكان.  باستحسان  هذه موجودة بعُد في اجلماعة، وحتظى 
العمومّية، على الّرغم من وجودها في كّل مكان تقريبا، فإّن محتواها العاّم ال يساعد 
لم  الّتسلية  أّن  لو  فما ضّر  وتنظيمها.  قليال في حتسني ظروف عيشها  إاّل  اجلماعات 
في  مجهودا  تبذل  بالّتلفزيون،  مقارنة  األقّل،  على  فاإلذاعة  الّتسلية...  على  تقتصر 
مخاطبة اجلماعات بلغتها، غير أّن احملتوى يكون غالبا غريبا عنها بعيدا عن احلاجات 
الّتجارب  من  العديد  للوجود  ظهر  وقد  عموما.  احملّلّية  الّثقافّية  الهويّة  وعن  احملّلّية 
املسرحّية اجلماعويّة اّلتي نعرفها، ألّن وسائل اإلعالم العمومّية لم تكن متاحة أو ألنّها 

ال تستجيب حلاجات اإلعالم والّتواصل احملّلّية. 

ولقد ولدت شبكة املسرح الّشعبّي بنيجيريا خلدمة املناطق املعزولة في البالد حيث 
فهم  وقد  متاحة.  الّتلفزيون،  على  الّدولة، فضال  إذاعة  أو  الوطنّية  اإلذاعة  تكن  لم 
صندوق األمم املّتحدة للّطفولة أّن االستثمار في حمالت اإلذاعة والّتلفزيون لم يكن 
ذا جدوى كبيرة بنيجيريا حيث تعيش اجلماعات معزولة عزلة تاّمة عن وسائل اإلعالم 
العمومّية اإللكترونّية. وزيادة على ذلك، فحّتى وقع إستراتيجّية اإلذاعة والّتلفزيون على 
مسرحّية  مجموعات  تكوين  أسهم  وقد  جديد.  من  طرحها  أُعِيَد  مسألة  البالد  باقي 
بفضل  والّصّحة  الّتعليم  أنشطة  دعم  في  احملّلّية  احلكومات  مسؤولّية  حتت  صغيرة 
األشخاص،  سواها:  من  أكثر  املتوّفرة  احملّلّية  املوارد  تستعمل  حديثة  تواصل  وسائل 
الفرق املسرحّية حتّديا نظرا التّساعه، وميكن،  تكاثر  والّلغة. وشّكل  والّثقافة، والعادات 
وكانت  لوجه.  وجها  الّتواصل  تطبيق  بفضل  فورا  الّسّكان  على  وقعه  تقومي  أيضا، 
مخطوطات اإلنتاج املسرحّي في مواضيع الّصّحة املهّمة أكثر من سواها تُكتب وتَُعُدّ 

محّلّيا تبعا للّسياق.

وشّجع مسرح آروهان le Teatro Aarohan بالّنيبال األنشطة املسرحّية اجلماعويّة 
فقد  واحدة،  ثابتا في جماعة  يكن  لم  الفريق  أّن  الّرغم من  منذ سنة 1988. وعلى 
تعّد  بدورها  كانت  محّلّية  مسرحّية  فرق  تكوين  في  كاملة  الفّنّية  كفاءته  استخدم 
سيناريوهات وتقّدم عروضا مشّجعة املشاركة احملّلّية من أجل الّتغيير االجتماعّي. وقد 
في  حّتى  فرقة  ثالثني  من  مترّكبة  شبكة  الّسنني  مّر  على   Aarohan آروهان  كّون 

أقاصي الّنيبال. 

متجّولة  مسرحّية  فرق  تكّونت  الهادي،  احمليط  جنوب  الواقعة  املناطق  وفي 
سمولباغ  فان  كـفــرقة  االجتمـــاعّي،  والّتغيــير  اجلماعــويّة  املشاركة  ملعاضدة 
أورانــــس اجلمـــاعــــوّي  أو مســـــــرح  بجزيـــرة سليمـــان،   Wan Smolbag

)l’Awareness Community Theatre ACT( ببابوازي في غينيا اجلديدة.

واملسرح، أيضا، مورد مهّم لدفع عجلة الّتغييرات االجتماعّية باملناطق احلضريّة. 
وناملدانا  بكوملبيا،   Teatro Kerigma كيريغما  مسـرح  أمثلة  الّتوّجه  هذا  وجتّسد 
الّشارع  مسرح  ويّتخذ  ببوليفيا.   Teatro Trono ترونو  ومسرح  بالهند،   Nalamdana
أشكاال عديدة بداية من »عرض املمّثل الواحد« one-man-show، كالعرض باملناجم، 
وصوال إلى عروض الفرق املسرحّية األكثر تنظيما. وقد كّون أطفاٌل وشباُب شوارٍع 
يافعون، في البدء، مسرح ترونو مبدينة األلتو، وهي جتّمع سكنّي حضرّي عّمالّي بأحواز 
ال باز. ومبرور الّزمن، أصبح مسرح ترونو فرقة ثقافّية ذات شأن، ووّسعت أنشطتها باجّتاه 

مساحات حضريّة أخرى من بوليفيا.

االجتماعّي،  الّتغيير  أجل  تواصل من  أداة  باعتبارها  العرائس  واستعملت مسارح 
وخاّصة في بلدان آسيا، كالهند أو أندونيسيا. وتوجد في فرق العرائس تقنّيات وأغراض 
مختلفة اختالفا كبيرا، تبعا الختالف اجلمهور وتعّدده. وقد َغنَِم الكبارُ منها مبثل ما 
اّلتي  العرائس  العرائس توجد  الّتقنّيات املستعملة في مسارح  الّصغارُ. ومن بني  َغنَِم 
حُتَرّك باخليوط، والعرائس اّلتي تَُتَّخُذ أغمادا لأليدي، ومسرح الّظّل الّصينّي، والعرائس 
ذات املفاصل. وقد أُدِخلت العرائس املتحّركة بواسطة احلاسوب، في الّسنوات األخيرة، 

إلى الّسينما والبرامج الّتلفزيونّية.

وترّكز فرق عرائس كثيرة أعمالها على الوقاية من مرض فقدان املناعة املكتسبة 
املكتسبة  املناعة  فقــدان  مرض  ملكـــافحة  عرائــس  فـرقة  بينهــا  ومن   ،SIDA
 ،1995 سنة  منذ  نشيطة  فرقة  وهي  بناميبيا،   )Puppets Against AIDS, PAAN(
تشــاباالال  نينغــا  وفـــرقة  بالهند،   Dadi Pudumjee بودومـــجي  دادي  وفرقة 
 The( بجـنـــوب أفريقـــيــا. وتعرض فــــرقـة أوالد احلـــّي Nyanga Tshabalala
Kids on The lock( على املسرح دًمى كبيرة احلجم لتعليم الّصغار في مسألة امليز 

اّلذي يتعّرض له األطفال املعّوقون.

حّتى  املستمعني،  نسبة  في  للّزيادة  الّتلفزيون  العرائس  عارضي  بعض  ويستعمل 
 le وإن كان لذلك وقٌع على اإلدراك واملشــاركة. وتستخــدم فرقة باتيبوب بوبِْت شو
الّتغال، ملساعدة أطفال ما قبل سّن  الوطنّية، وهي  الّلغة   Batibot Puppet Show
واكتساب  كفاءاتهم  تنمية  في  الّدخــل  ضعيـفـة  أَُسرٍ  في  يعيشون  اّلذين  الّدراسة 
 Si بوبـــات  أونيـيـل  سي  الّتلفزيــونّي  املسلسـل  بّث  بدأ  وقد  الّتسـلـيـة.  عبــر  قيم 
Unyil Puppet منذ بداية الّثمانينات بأندونيسيا. وكذلك، فإّن مسرح العرائس درداشـير 
دو  سرغام  وأونكل  )إيران(   Puppet Theatre d’Ardeshir Keshavarzi كيشافرزي 
فاروق كايزر Uncle Sargam de Farooq Qaisar )الباكستان( هما برنامجان يتمّتعان 
بحظوة جماهيريّة كبيرة كّل في بالده. ويعسر تقومي عدد ُعروض العرائس هذه اّلتي 
تسير حّقا على نهج الّتغييرات االجتماعّية، وعدد العروض اّلتي تكتفي بتسلية األطفال.

ومن املفروغ منه أّن العجز عن حتديد دقيق ملستمعي الوسائل الّسمعّية البصريّة 
بدل  عاّمة  بطريقة  والعادات  الّثقافة  إلى  الّتطّرق  على  العرائس  محّركي  يجبر  بدّقة 

الّتطّرق إليها تطّرقا نوعّيا، ودون القدرة على إقامة حوار مع اجلمهور.

واخليمة الّليلكّية، ببوليفيا، جتربة مذهلة جتري حتت خيمة سيرك متجّول فسيحة. 
ويطمح املشروع إلى دفع عجلة الّتغيير اإليجابّي في تصّرف الّشباب البوليفّي اجلنسّي، 
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الّتناسلّية  وباألمراض  املكتسبة  املناعة  فقدان  مبرض  اإلصابة  من  بالوقاية  والقيام 
قروسطّي  ملمح  الّليلكّية  وللخيمة  والّتسلية.  الّتعليمّية  األنشطة  بني  باملزج  الّسارية، 
حّتى وهي تستعمل تقنّيات تربويّة حديثة. وحيثما انتصبت، فإنّها تستقطب فورا اهتمام 
أشرطة  عروض  حضور  اخليـــمة،  خـــارج  ـّــاس  الن وبوســع  بأسرها.  اجلمــاعة 
وثائقــّيــة مسّجلـــة بالفيديو تتناول مواضيع الّصّحة، وحضــور عــروض مســرح 
الّسيرك،  خيمـــة  حتت  الّزائرون،  ويشــارك  موسـيــقـّية.  سهــرات  أو  العرائــس 
ممّولة  كانت  وإن  الّليلكّية،  واخليمة  تــربويّة.  ألعـــاب  وفي  مختلفة  أنشـطــة  في 
 l’Agence des États-Unis pour le( الّدولّية للّتنمية  املّتحدة  الواليات  من وكالة 
développement international USAID(، ومّت تشغيلها بدعم فّنّي من جامعة جونز 
هوبكينز ببلتيمور، فإّن املشروع قد ذهب في الّتجديد أكثر مّما ذهب فيه املنوال املكّرس 

للّتسويق االجتماعّي. 

الّتشاركّي من  الّتواصل  أدوات  باعتبارهما من  مقارنة،  فوائد  والعرائس  وللمسرح 
َها«  »يَُصفِّ لم  مباشرة  بعروض  األمر  يتعّلق  عندما  وخاّصة  االجتماعّي،  الّتغيير  أجل 
الّتلفزيون. ويرد في طليعة املنافع الّتكّيف مع الّسياق الّثقافّي، وخاّصة عندما تنّظُم 
الّنشاَط فَِرٌق محّلّيٌة. فتكون القيم الّتقليديّة محفوظة معّززة، ويسهم الّتواصل بالّلغات 
احملّلّية في متّشي املشاركة اجلماعويّة. وتكمن املنفعة الّثانية في املردوديّة وفي إمكانّية 
احلصول على رّد فعل فورّي مقيس عن االستماع. ثالثا، تتوّفر فرصة سانحة إلقامة حوار 
عفوّي ميكن أن ينجم عنه متّشي تعّلٍم للجمهور وللفرقة املسرحّية على حّد سواء. وأخيرا، 
للّتعبير عن املضامني، ميّكن من توجيه طاقة  الّتسلية، وهو وسيلة مثالّية  فإّن عامل 

اجلمهور اّلذي يُقاُد إلى متّشي فهٍم ومشاركةٍ بفضل املفاجأة والّضحك. 

اإلنترنيت: منوال يجب بناؤه
على الّرغم من أّن اإلنترنيت ينظر إليه غالبا كأنّه »مستقبل« الّتواصل، فإنّه ميّثل 
توضيح.  إلى  بحاجة  االجتماعّية  الّتغييرات  خلدمة  الكامنة  منافعه  تبقى  »حاضرا« 
ولنمّوه  العلمّي،  البحث  منتجات  من  منتجا  باعتباره  لطبيعته،  اإلنترنيت  وقد حظي 
في األوساط الفكريّة، بانتباه بالغ في القطاعات األكادميّية أكثر من أّي وسيلة أخرى 
اّلتي تستعمل  الّتجارب احملسوسة  الّتنمية. وبرغم كون  الّتواصل من أجل  من وسائل 
اإلنترنيت وسيلة للّتغيير االجتماعّي لم ميّر على وجودها إاّل ما يناهز سنَتنْي أو ثالث 
سنوات، فإّن عدد الّتقوميات والّدراسات املنجزة يتخّطى هذا الواقع. وقد قادت الّرغبة 
في جعل اإلنترنيت أداة لتوليد الّتنمية والّتغييرات االجتماعّية إلى فرضّيات وصيرورات 
مثالّية عديدة. وما أكثر ما قيل عن منافعه، بينما في الواقع، لم يثبت بعُد من ذلك 
الّسباق حلّد ما يجب أن يكونه اإلنترنيت على الورق  بالّتجربة. وبطريقة ما، فإّن  شيٌء 
)في الواقع، خاّصة ما يكتب بالبريد اإللكترونّي أو على صفحات الّشبكة املعلوماتّية 
العنكبوتّية العاملّية( هو رّد فعل شرعّي عندما ياُلَحظ أّن اإلنترنيت هو ال يزال شيئا غير 

متطابق مع ما يُراُد له أن يكون.

وحّتى تطّور اإلنترنيت ذاته كان تطّورا مذهال. لقد كان في البدء مشروعا عسكريّا 
ترعاه أجهزة األمن الوطنّي بالواليات املّتحدة، ثّم صار وسيلة نبيلة تساعد على حتقيق 

الّدميقراطّية بفضل تبادل املعلومات، وأصبح في اآلخر متجر متوين مركزّي افتراضّي 
احلاسوب  سحرة  لصالح  اإلنترنيت  في  الّتحّكم  عن  العسكريّون  تخّلى  َفَقْد  ضخم. 
وطائفة العلماء. ثّم جاء بعد ذلك دور اجلامعّيني من ذوي الّنّية احلسنة اّلذين بدؤوا 

يخسرون املجال لصالح العوملة واإلشهار.

إّن معاينة ما ميّثله اإلنترنيت اليوم للمجتمعات في العالم الّنامي تقّدم لنا، بِاأَلْولَى، 
منظرا شامال قامتا. فالواليات املّتحدة متتلك من احلواسيب ما يعادل احلواسيب اّلتي في 
حوزة بلدان العالم األخرى. ونصف مستعملي اإلنترنيت موجود بالواليات املّتحدة، وما 
يقارب 25% فقط موجود بأوربّا، ومن 12% إلى 13% موجود بآسيـا. وبرغم أّن 23% من 

سّكان العالم يعيشون جنوب آسيـا، فإنّهم ال ميّثلون إاّل 1% من مستعملي اإلنترنيت.

إّن مستعمل اإلنترنيت املثال هو من جنس الّذكور، وعمره أقّل من 35 سنة، وهو 
حائز على شهادة جامعّية، وله مداخيل عالية، ويعيش باملدينة، ويتكّلم الّلغة اإلجنليزيّة، 
فإّن  والّثقافات،  الّلغات  آالف  فيه  تتعايش  عالم  وفي  محظوظة.  أقّلّية  إلى  وينتمي 
 %90 بنسبة  يكون  العاملّية  العنكبوتّية  املعلوماتّية  الّشبكة  على  يدور  اّلذي  اإلعالم 
بالّلغة اإلجنليزيّة. والّلغات العشر األخرى األكثر تداوال في العالم ممَثّلة متثيال محدودا 
في الـ10% املتبّقية، وخاّصة منها اإلسبانّية اّلتي يتكّلمها في العالم أشخاص عددهم 
يفوق عدد املتكّلمني باإلجنليزيّة6. ومماثِلة لذلك معاينُة َكّم احملتوى. فمواقع الواليات 
املّتحدة على الّشبكة املعلوماتّية العنكبوتّية العاملّية تهيمن هيمنة واسعة باملعلومات 
املتالئمة خاّصة مع املستعملني األمريكان. فاملَُزارُِع الهندّي أو العاملُة البرازيلّية، حّتى 
نْي بالّسّكان من بلدان العالم الّثالث، يجدان معلومات قليلة  نكتفي بذكر بلدين مكتَظّ
تعنيهما على الّشبكة املعلوماتّية العنكبوتّية العاملّية، حّتى وإن تدبّرا أمرهما باإلجنليزيّة 
الّتلفزيون  َقلََب  الّتلفزيون. فقد  الّشيء ذاته عن  يَُقال  الّصحيح. وميكن أن  الوجه  على 
املوصول باألسالك املجدولة )الكابل( أو باألقمار الّصناعّية املشهَد اإلعالمّي العاملّي 
رأسا على عقب. ويكون املفهوم الّتلفزيونّي ذاته، واملعلومة ذاتها، واألشرطة الوثائقّية 
ذاتها، وحمالت اإلشهار ذاتها متاحة )أو مفروضة( عبر آسيا وأفريقيا وأمريكا الاّلتينّية 
وأوربّا وأمريكا الّشمالّية. وغالبا ما تكون شبكات الّتلفزيون، مبا فيها املواقع املوضوعة 
على الّشبكة املعلوماتّية العنكبوتّية العاملّية، متاحة باإلسبانّية أو البرتغالّية أو اليابانّية، 

ولكن مبحتوي ال يختلف في شيء عن احملتوى األصلّي.

إّن الفيديو املوّجه للّتغيير االجتماعّي ظاهرة جديدة متّيزت بوضوح من الّتلفزيون 
الّتجارّي. وليست هذه حال اإلنترنيت. فال وجود إاّل إلنترنيت واحد، وهو جتارّي في جّله. 
أّما بالّنسبة إلى استغالله االجتماعّي اّلذي بقي منحصرا إلى اآلن في نشر احلواسيب 
املقترحة  املناويل  فإّن  والكهرباء،  الهاتف  من  حّتى  محرومة  كانت  اّلتي  باملناطق 

غامضة غير محّددة إاّل حّدا قليال.

وتُطلق األسماُء ذاتها على مبادرات كثيرة شديدة االختالف فيما بينها، إلى حّد أنّنا 
صرنا جنهل ما هو »مركز الّتواصل« في حجمه االجتماعّي. فالعديد من مراكز الّتواصل 
ليس إاّل مجّرد »مقاهي إنترنيت« للّطلبة املنحدرين من الّطبقة املتوّسطة احملظوظة، أو 
للّسّياح اّلذين يزورون البلدان الّنامية. وليست بعض املراكز القائمة باملناطق الّريفّية سوى 
مؤّسسات جتاريّة تقّدم خدمات اتّصالّية لّلذين لم يكونوا قادرين فيما مضى على الّنفاذ 
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إليها، وهذا األمر في حّد ذاته ليس سّيئا. وقد وّفرت مراكز الّتواصل الّريفّية أو الغرف 
الهاتفّية العمومّية املوصولة باإلنترنيت الوسائَل للحصول على توسعة اخلطوط الهاتفّية 
أو االرتباط بأجهزة اتّصال بالاّلسلكّي وباألقمار الّصناعّية، وهو ما يخدم، دون أدنى ريب، 
مصلحة املستعملني احملّلّيني اّلذين يزورون هذه املراكز عاّمة الستخدام الهاتف أكثر 
من استخدام اإلنترنيت. إّن الّنفاذ إلى الّتكنولوجّيات احلديثة قد حتّسن كثيرا، ولكن، ال 
يُعلم حّتى اآلن مقدار إسهام هذا الّنفاذ في الّتنمية والّتغييرات االجتماعّية الّضروريّة 

للمجتمع، أم أّن األمر هو مجّرد لعبة جديدة أحدثتها العادات الّدارجةِ. 

ويّتفق الكثير على القول إّن إدخال الّتكنولوجّيات احلديثة يسهم في توسيع الهّوة 
بني األغنياء والفقراء، على غرار ما حصل في الّسّتينات مع برامج »الّتعصير«.

أو  الّزراعّية  الّتنمية  برامج  الّنجاح مع  الّرغم من احلصول على شيء من  فعلى 
الّصّحّية أو الغذائّية أو الّتربويّة، فإّن املنتفعني الّرئيسني كانوا الّطبقات احملظوظة من 
املجتمع. ولم يظهر إاّل قليال تأثير كرة الّثلج اّلذي كانت الّطبقات احملرومة أكثر من 
غيرها تتمّنى حصوله. فقد كان الّناس يرون أّن نشر املبتكرات مبقدوره أن يقود إلى قيام 
الّثورة اخلضراء، ولكّنها لم جَتلب املنافع إاّل إلى أكثر املزارعني ومالكي األراضي ثراًء. 
]...[ وبالفعل، فقد ازداد خندق املعرفة عمقا بني األغنياء والفقراء، نظرا لكون النَُّخِب 

قد حتّصلت على نفاذ أفضل إلى وسائل اإلعالم اجلماهيريّة7.

غير أّن الّتكنولوجّيات احلديثة ما عادت تُْرِهُب أحدا. فاملهارات الفّنّية املطلوبة ال 
تشّكل حاجزا في وجه الفقراء، وحّتى في وجه األّمّيني اّلذين بإمكانهم الّنفاذ إليها. 
 El الّليمون  فالّتجارب، كتجربة  الّثالث.  العالم  عائقا في  احلاسوب  استخدام  يعد  ولم 
 le « »بقرية صغيرة من قرى جمهوريّة الّدومينيك، أو جتربة »الّثقب في اجلدار Limón
trou dans le mur « بالهند، تُظهر أّن الّناس، من غير احتكاك سابق بالّتكنولوجيا 

اإلعالمّية، قادرون على تدبّر أمرهم بسرعة مع الفأرة ولوحة املفاتيح. 

ميترا  سوغاتا  منّاها  خاّص،  بوجه  ومهّمة  ِّلة  ممث جتربة  اجلدار«  في  »الّثقب  إّن 
في  متخّصصة  اجلنسّيات  متعّددة  مؤّسسة  )وهي   NIIT آن.آي.آي.تي  معهد  من 
تكنولوجّيات اإلعالم والّتجارة على اخلّط( بالهند: فقد رّكب شاشة حاسوب ومقبض 
حتّكم يدوّي في جدار مبدينة قصديريّة. وبعد مرور دقائق قليلة، شرع األطفال في الّلعب 
الّنصوص، ومتّكنوا في ظرف  روابط  اشتغال  العجيب، واكتشفوا كيفّية  الّشيء  بهذا 
حتريك  وتعّلموا  املفاتيح،  لوحة  استخدام  غير  من  الكلمات  بعض  كتابة  من  أسبوع 
منه،  املفروغ  ومن  اإلنترنيت.  على  اإلبحاَر  أيضا  وتعّلموا  آخر،  إلى  الوثائق من مكان 
فإّن الّلعب بالعلبة العجيبة هو غير استعمال خدمات اإلنترنيت للعثور على املعلومات 
املناسبة املفيدة. وال تقّدم الّشبكة املعلوماتّية العنكبوتّية العاملّية إلى حّد اآلن استجابة 

حلاجاتهم االجتماعّية والّثقافّية.

وليس من اليسير، على األقّل جزئّيا، أن نَُقْولَِب اإلنترنيت في شكل يخدم أهداف 
الّتنمية، والّدميقراطّية، والّتغييرات االجتماعّية، وهويّة الّثقافة عبر متٍشّ تشاركّي، غير أّن 
اّلتي تستخدم  القليلة  أطرافا عديدة تكافح لتجعل هذا األمر ممكنا. وتشّكل املشاريع 
نقديّة تسهم  تنمية كتلة معارف وجتارب  الّتقرير، محاولة  واملنتقاة في هذا  اإلنترنيت 

بالّنهاية في استخدام الّتكنولوجّيات احلديثة استخداما موّجها ملا هو اجتماعّي.

ْكرِ هو مثال مثير لالهتمام  إّن الّتقارب احلاصل بني اإلذاعة واإلنترنيت الّسابق الذِّ
عن نوع من الّتعايش اّلذي مبقدور الّتكنولوجّيات احلديثة أن تقّدمه. وال يقتصر األمر 
أخـــرى،  ربوع  إلى  مداهــا  بتوسـيـع  قّوة  تزداد  اجلمـــاعويّة  اإلذاعــات  كون  على 
ولكّن اإلنترنيت أيضــا يــزداد ثراًء بفضل الّتجربـــة الّتشــاركّية اّلتي طاملـا أسهـمـت 
بلسار  وما شبكة  األخيرة.  اخلمسني  الّسنوات  في  احلاصلة  االجتماعّية  الّتغييرات  في 
Pulsar بأمريكا اجلنوبّية، وكذلك إذاعة كثمال Radio Kothmale بسري لنكا، وشبكة 
اإلذاعات احملّلّية Réseau de radios locales بأندونيسيا إاّل بعض األمثلة املمّثلة لهذه 

الّنزعة.

وتقّدم شبكُة اإلنترنيت أفضل إمكانّيات الّنجاح باعتبارها أداة للّتنمية واملشاركة 
منظومة  أخذت  وقد  بعُد.  املوجودة  واإلعالم  الّتواصل  بتجارب  مقترنة  كانت  إن 
إلرساء  االعتبار  بعني  العامل  هذا  بالبيرو   )InfoDes )أنفودس  الّريفّي  اإلعالم 
خلت  سنة  ثالثني  منذ  تأّسست  اّلتي  اجلماعويّة  املكتبات  في  اإلعالمّية  منظومتها 
مبناطق مقاطعة كاجامركا الّريفّية. وقد قّدمت منّظمة كلنودو Colnodo )جمعّية 
العون  بكوملبيا  اإللكترونّي(  بالبريد  للّتواصل  الكولومبّية  احلكومّية  غير  املنّظمات 
اخلاّص على  لبناء موقعها  اجلماعويّة  وللمنّظمات   ONG للمنّظمات غير احلكومّية 
املعلومات  منجم  اآلخرين  مع  تتقاسم  حّتى  العاملّية  املعلوماتّية  العنكبوتّية  الّشبكة 
إيكوانكس  منها:  مماثلة،  أخرى  مشاريع  قامت  األخيرة،  الّسنوات  وفي  متتلكه.  اّلذي 
ولنّتصل  )بالبيرو(،   Cabines publiques العمومّية  والغرف  )باإلكواتور(،   Ecuanex
 Colnodo بالّسلفادور(. وتلّح كّل من كلنودو( Connectons-nous au futur باملستقبل
وأنفودس InfoDes، وكذلك إذاعة كثمال Radio Kothmale على تنمية قواعد بيانات 
محّلّية جتعل اإلنترنيت أداة نافعة للجماعات، وليست أداة بعيدة عن الواقع احملّلّي. ولعّل 
إجناز مواقع على الّشبكة العنكبوتّية املعلوماتّية العاملّية، بالّلغات احملّلّية إن أمكن ذلك، 
أن يكون عامال مساعدا إلكساب اإلنترنيت نفعا جديدا واحلّث على املزيد من املشاركة 

اجلماعويّة.
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قرى  في  جتريبّيا  مشروعا  بالهند   ،M.S. Swaminathan Research Foundation
كانت  )اّلتي   Chennai شّناي  جنوب  كلم   160 بُْعدِ  على   Pondichéry بونديشيري 
الفقر،  الّسّكان على مشارف  يعيش نصف  Madras( وحيث  قبُل مدراس  تسّمى من 
وال تتخّطى أجورهم الّدوالر الواحد في اليـــوم. وقد مّت تصــّور املشروع اّلذي يسّمى 
 Centre de« »مــركـــز املعــرفة من أجـــل حتقيــق األمـن الغــذائّي املستدام«
إلى  لتقدمي معلومات   ،»connaissance pour la sécurité alimentaire durable
الّسكان الّريفّيني تبعا حلاجاتهم وطلباتهم، باستعمال تكنولوجّيات االتّصال الاّلسلكّية 
منها  خاّصة  املعلومات،  وتَُكَيُّف  نفسه.  الوقت  في  باإلنترنيت  املباشر  والّربط  الّرقمّية 
املّتصلة بالّنساء واألطفال، مع احلاجات احملّلّية. وقد ُوِضَع على ذّمة العائالت الّريفّية 
الّزراعّية،  الّصّحة، وأسعار املواّد  باملشاريع احلكومّية، ومبواضيع  يتعّلق  مسرد معلومات 
واألحداث العاّمة، وتوقيت سفرات وسائل الّنقل احملّلّي، وبرامج تأمني احملاصيل، ولوائح 

بأسماء املستشفيات واألطّباء.
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وثّمة شرط مهّم آخر من شروط الّنجاح هو الّربط بني اإلنترنيت ومشاريع الّتنمية 
أيضا  األموال  ومؤّجرو  اخلاّلقة.  مببادراته  دوما  العالم  بنغالديش  ويفاجئ  احملسوسة. 
البالد  تقريبا »على صعيد واسع«، نظرا ملساحة  تنمو كّلها  راضون عموما عن كونها 
بنغاالديش  في  بالّريف  الّتقّدم  جلنة  بحجم  برامج  أّن  من  الّرغم  على  سّكانها.  وعدد 
غرامني  بنك  أو   )Bangladesh Rural Advancement Committee, BRAC(
Grameen Bank تعسر إعادة إحداثها ثانية في بلدان أخرى، فإنّه من الّثابت أنّها تقّدم 

معلومة مرجعّية نافعة غزيرة.

وهو   ،Grameen Bank غرامني  بنك  أقامه  اّلذي  املشروع  أّن  الّرغم من  وعلى 
منظومة الهواتف اجلماعويّة )Village Phone System( غير موصول وصال مباشرا 
باإلنترنيت )على األقّل في املرحلة احلالّية(، فإنّه يستخدم الهواتف اخللويّة الاّلسلكّية لفّك 
العزلة حّتى عن القرى األشّد عزلة في البالد. وهذا املشروع املزّود مبقّوٍم جتارّي وبقصديّة 
القائمة  بنك غرامني  االئتمان في  وثيقا مبنظومة  ارتباطا  الّتغيير االجتماعّي مرتبط 
من قبل، وهو ما يسّهل فيها العديد من اجلوانب. وقد صارت الهواتف الاّلسلكّية تباع 
بأسعار بخسة ملشّغلني منتخبني من البداية، جّلهم من الّنساء الاّلئي يتحّملن مسؤولّية 
إدارة الهواتف اجلماعويّة. ومّت حتديد تعريفة أسعار منخفضة مقدور عليها حتديدا موّحدا 
لتفادي املضاربات. وهكــذا، يتمّكــن املشّغلون من تسديـــد فواتير الهــاتف كّل شهر 
 )Grameen Telecom الاّلسلكّية  لالتّصاالت  غــرامني  )شركــة  الهــاتف  لشركة 

وُدُفَعاتِِهْم الّشهريّة للبنك، ومن احلصول على هامش ربح لعائالتهم.

وأحد  الّريفّية.  املناطق  في  باإلنترنيت  الوصل  على  أخرى  أمثلة  بأفريقيا  وتوجد 
بناكــازيكي  الكفايــات  متعّدد  اجلماعــوّي  الّتواصـــل  مركز  وهو  األمثلــة،  هذه 
)Nakaseke Multi-Purpose Community Telecentre( في أوغندا، مثير لالهتمام 
منّظمة  من  مشروع  بني  بالّشراكة  متماثلة  وحدات  أربُع  رُّكزت  فقد  خاّص.  بشكل 
الاّلسلكّية  االتّصاالت  ومنّظمة  اليونسكو،  والّثقافة،  والعلوم  للّتربية  املّتحدة  األمم 
في  البحث  ومركز   )International TelecommunicationsUnion, ITU( الّدولّية 
 )International Development Research Centre, IDRC( الّدولّي  الّتنمية 
احلواسيب  إلى  الّنفاذ  خدمات  جميعها  وتقّدم  والبينني.  ومالي  وتنزانيا  باملوزنبيق 
وتسجيالت  فيديو  أشرطة  وُعروض  أساسّية  ومكتبة  والّطابعات  والفاكس  واإلنترنيت 
سمعّية وجلسات استماع جماعويّة. وجّل مستعملي ناكازيكيNakaseke من الّنساء 

واألطفال والّشباب واملدّرسني والّطلبة واملسّيرين احملّلّيني.

أكثر  يكون  أن  ينحو  تنمية عالم  إاّل في  لإلنترنات  الّسلبّي  يُسهم االستعمال  وال 
جتانسا وعوملة، أي سوق ضخمة بها كثرة من املستهلكني وقّلة من املنتِجني. والوسيلة 
الوحيدة للكشف عن قدرة اإلنترنيت هي تخصيص مساحات للمستعملني احملّلّيني وفتح 

نوافذ لهم. 

الورق. غير  بوضوح على  املقارنة  احلديثة  والّتكنولوجّيات  اإلنترنيت  وتظهر منافع 
أّن الّرهانات ال تزال أكبر بكثير بالوصول إلى جعل اإلنترنيت أداة نافعة في األماكن 
اّلتي ال يوجد بها حّتى املاء الّصالح للّشرب، وال حّتى الكهرباء. وتكشف الّتكنولوجيا 
اتّباعها.  يجب  اّلتي  الّسبيل  عن  والّتلفزيون  اإلذاعة  بني  احلاصل  والّتقارب  الاّلسلكّية 

الّثقافة  تكن  لم  إن  مناسبة  إجابة  تشّكل  ال  ذاتها،  حّد  في  الّتكنولوجيا،  أّن  غير 
والهويّة في قلب املناقــشة. فعنـدما يتّم إدخال تكنــولوجــيا حديــثة إلى حقــل 
اجتماعّي مختلف، فإنّه ال تُْنَقُل الّتكنولوجـيا فحسب، بل يُْنَقُل معها أيضا االستعمال 
آخر،  سياق  في  ظهرت  اّلتي  واالستعماالت  الفرضّيات  من  ومجموعة  االجتماعّي، 

ولسّد حاجات أخرى.

ما هو الّسؤال؟
هذا  يعيدنا  الّسؤال؟«8.  إذن،  هو،  فما  اإلجابة،  هو  اجلماعوّي  الّتواصل  كان  »إن 
الّسؤال إلى مالحظاتنا األّولّية عن الّتنمية واملشاركة. فاإلجابة جزء من احلوار اّلذي 
يجب أن يقوم بني املتدّخلني جميعهم املشتركني في متّشي الّتنمية اّلذي يواصل إجناز 
الّتواصل  مبادرات  ضرورة  بَْعُد  يبّرر  وحده  احلوار  هذا  وغياب  االجتماعّية.  الّتغييرات 
الّتشاركّي حيث ميكن أن حتصل اجلماعة على وسائل الّتعبير عن آراء تخّص مشاكلها 

وحاضرها ومستقبلها.

وتاريخ الّتعاون الّدولّي من أجل الّتنمية تغزوه تفاصيل مزعجة تُْبرِزُ بوضوح احلاالت 
القصوى اّلتي ميكن الوصول إليها في غياب الّتواصل: أعوان تنمية عاجزون عن الّتعبير 
إبالغ وجهة  الفّنّية، ومنتفعون مزعومون في حالة عّي عاجزون عن  عن توصّياتهم 
تُْنَصُح  ما  فغالبا  العميق:  الّتفاهم  يلتقط جوهر سوء  بسيط  ومثال  اخلاّصة.  نظرهم 
الّنساُء في احلمالت الّصّحّية املخّصصة للحّد من انتشار األمراض اّلتي يتسّبب بها املاء 
ث، بـ»تغلية املاء قبل شربه«. فهذه الّتعليمة اّلتي ميكن أن تبدو محسوسة، يسيًرا  امللَوّ
فهُمها منطقّيًة من كّل جوانب الّنظر، ترمز في الواقع إلى نقص الّتحسيس الّثقافّي 

اّلذي تتمّيز به غالبا مشاريع الّتنمية.

ويتواصل بّث آالف الّرسائل اإلذاعّية والّتلفزيونّية حاملة توصيَة »َغلُّوا املاء« في 
بلدان العالم الّثالث، دون االنشغال بوقعها. وتعّبر إحدى املنّشطات بإذاعة مكسيكو عن 
ِّنَي املاَء، غير أنّي  هذا املوضوع بالكيفّية الّتالية: »أقول للّنساء من وراء املصدح أن يَُغل
أعلم أنّهّن لن يفعلن ذلك ألنّهّن ال ميلكن محروقات، فليس لهّن حطب وقود«9. ودون 
احلديث حّتى عن تبعات املاء امللّوث املأسوف عليها، فإّن 80 % من الّنساء باملناطق 
وعندما  الّطعام،  إعداد  في  الّصغيرة  احلطب  قَِطع  يستعملن  الكوكب  على  الّريفّية 
احلطب  قَِطع  على  للعثور  األقّل  على  كيلومترات  خمسة  يومّيا  املشي  عليهّن  يجب 

الّصغيرة، فإّن تغلية املاء ال تكون أولويّة على وجه الّتدقيق. 

»إن كان الّتواصل اجلماعوّي هو اإلجابة، فما هو الّسؤال إذن؟« ميكن أن تكون 
مّما  أكثر  اجلماعات  مع  نُوقَِشْت  األسئلة  أّن  ولو  الّسؤال«.  هي  اإلجابة  »إّن  اإلجابة: 
حصل، ولو أّن حوارا دائما كان أقيم بني الفواعل املشاركني في الّتنمية، لكان طرح 

الّسؤال غير ضرورّي.

وينبغي أن يتّم اإلعداد لألسئلة واإلجابات عن مبادرات الّتواصل باالشتراك مع 
اجلماعة. فما نوع الّتواصل اّلذي حتتاجه اجلماعة عند االقتضاء؟ وما هي منظومة 
بأعبائها،  اّلتي ميكن لها أن تنهض  الّتواصل  الّتقليديّة بها؟ وما نوع أدوات  الّتواصل 
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ال من جهة الّتمويل فقط، بل ومن وجهة الّتكنولوجيا والّتمّلك االجتماعّي لوسيلة 
تواصل جديدة أيضا؟ فما على الّتحّري الّتشاركّي إاّل اإلسهام في سبر هذه األسئلة، 

ومؤازرة اجلماعة في البحث عن إجابات.

وميكن لتمٍشّ جدلّي، فضال عن ذلك، اإلسهام في تبديد كّل وهم يدرك اجلماعة 
باعتبارها كونا اجتماعّيا متجانسا. ويجب إزالة الوهم عن الّرؤية املثالّية اّلتي ترى أّن 
اجلماعة يوّحدها توحيدا كامال مصيرُها وتاريُخها وثقافتُها. فكّل مجتمع، أو جماعة، 
مكّون من طبقات اجتماعّية، وبه مصالح متباينة. فلكّل اجلماعة ريفّية أو حضريّة، 
حّتى وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة، أغنياؤها وفقراؤها، ورجالها الّسياسّيون وفّنانوها، 
باستمرار.  ينمو  وهو  معّقد  الّثقافّي  الكون  إّن  القرويّون.  وبلهاؤها  الّدينّيون  وزعماؤها 
والوصفات اجلاهزة ال تعمل، واملساعدة الفّنّية غير ذات جدوى إاّل عبر حوار وتواصل 
دائَمنْي. وخبراء الّتنمية يذهبون ويأتون، واخلبير املثالّي، في نظر مانويل كلفيلو10، »يجب 
أن ميّر بهذه املراحل: أن يكون ال غًنى عنه، فضروريّا، فنافعا، ثّم أن يُستغنى عنه عند 

اإليفاء باألهداف األّولّية«.

ملمح الّتواصل الّتشاركّي
ال يوجد منوال تواصل تشاركّي مثالّي، واحلكايات املؤّلفة في هذا الّتقرير كّلها تثبت 
الّطابع الفريد في كّل جتربة، سواء بجوانبـها اإليجــابّية أو الّسلبّية. ولعّلها جميعا أن 
تواجه عقبات، وما أكثر الّتجارب اّلتي لم تتمّكن من الوصــول إلى نقطة االستغناء 
أفضالها  دروسا عن  الّتجارب  نسـتـخــلص من هذه  ونحن  اخلارجّية.  املساعدات  عن 
وعن مواطن الّنقص فيها بوضعها جنبا إلى جنب باعتبارها قطع ُمْربَِكةٍ، ال ألنّنا نفّكر 
في أنّه بإمكاننا في نهاية الّتمّشي احلصول على منوال كامل صالح لكّل ظرف، ولكن، 
ألنّه ميكن لنا، من تعّدد الّتجارب، استخراُج بعض القطع إلعادة تركيب ُمربَكةٍ جديدة.

فإن كان من احملال، أو لم يكن ضروريّا، وصف منوال مثالّي، فإنّه توجد خصائص 
اّلتي  واملبادرات  املشاريع  في  غالبا  عليها  العثور  في  نرغب  مشتركة  تشاركّي  تواصل 

تسّمي نفسها تشاركّية.

إّن الّتواصل واملشاركة في الواقع وجَها عملة واحدة. ووِْفًقا لعِْلِم االشتقاق، فإّن 
أَسَنَدْت  وقد  والّتقاسم.  املشاركة  فكرة  إلى  حتيل   »communio« الاّلتينّية  الّلفظة 
الّلغاُت احلديثة إلى لفظة »communication = الّتواصل« معاني جديدة مخالِطة 
الّلغة  للفظ »information = اإلعالم«. وال يقّل اإلرباك هذا عنه قيمة خاّصة في 
متّشيه،  أو  اإلبالغ  فعل  أي  تواصل«،   =  communication« املفرد  بني  اإلجنليزيّة، 
الّتكنولوجّية  الوسائل  إلى  اّلتي حتيل  اتّصاالت«   = communications« وبني اجلمع

املستعملة لنقل الّرسائل واألوامر، وغيرها.

استحضار  املهّم جّدا  فمن  الّتشاركّي،  الّتواصل  بحّد ملمح  األمر  يتعّلق  وعندما 
تبعات املشاركة الّسياسّية إلى الّذهن، وخاّصة املشاركة الّتواصلّية في متّشي الّتنمية:

الّسلطة.  موضوع  قلب  في  موجودة  الّتواصل  َدَمْقَرَطَة  إّن  سلطة.  مشكل  	•
وتسهم املقاربات الّتواصلّية في جعل أخذ القرار بأيدي الّشعب. وزيادة على ذلك، 

ِطني في  فإّن هذا يدعم كفاءة اجلماعات في مواجهة األعوان الفّنّيني واملخِطّ
الّتنمية بأفكارها. ويُسهم هذا في دعم متٍشّ دميقراطّي داخلّي ُصْلَب اجلماعة.

مشكل هوّية. يسهم الّتواصل الّتشاركّي في تقوية شعور تقدير الّنفس واالعتزاز  	•
ببساطة،  أو  اّلتي كانت مهّمَشًة، أو مضطَهَدًة،  بالّثقافة، وخاّصة في اجلماعات 
املنّظمات  بدعم  الّنسيج االجتماعّي متانة  يزيد حلمة  إنّه  مهملًة طيلة سنوات. 
اّلذي يسّهل  الّثقافّية في الوقت ذاته  اجلماعويّة، واحملافظة على العادات والقيم 

فيه إدماج عناصر جديدة.

إّن املكّونات الّرئيسة اّلتي يتمّيز بها الّتواصل الّتشاركّي مرتبطة بكفاءته في إدماج 
الّناس، موضوع الّتغيير االجتماعّي، في متّشي الّتواصل. ويَدِيُن اإلطارُ الّنظرّي بالفضل 
بل وفي  الّتعليم فحسب،  ثورًة ال في عالم  فرير. فقد أحدثت كتبُُه11  باولو  إلى  كثيرا 

الّتواصل من أجل الّتغيير االجتماعّي أيضا.

في  خاّصة  استخدمت  الّتنمية،  أجل  من  للّتواصل  أخرى  مناويل  أخفقت  وقد 
لم  ألنّها  وقيمها،  إستراتيجّياتها  تنظيم  محاولتها  في  ذريعا  إخفاقا  الّصّحة،  مباحث 

تأخذ في احلسبان منظور اجلماعات املنتفِعة منها.

واملباحث الّتالية هي من ضمن مباحث األطراف اّلتي تفصل الّتواصل الّتشاركّي 
عن إستراتيجّيات الّتواصل من أجل الّتنمية األخرى في بحثها عن الّتغيير االجتماعّي:

يشاركون  حركّيني،  فواعل  باعتبارهم  املنتفعني  إّن  العمودّي.  مقابل  األفقّي  	•
مشاركة نشيطة في متّشي الّتغيير االجتماعّي، أثناء فترة الّتحّكم في أدوات الّتواصل 
وفي محتواه، بدل أن يُْنَظَر إليهم باعتبارهم مجّرد متقّبلني سلبّيني لإلعالم، وألوامر 

تغّير تصّرفهم، بينما غيرهم يأخذ القرارات بدال عنهم بشأن حياتهم.

الّتمّشي مقابل احَلْمَلة. مُتسك اجلماعات بناصية مستقبلها بفضل متّشي حوار  	•
حمالت  لها  يكون  أن  بدل  الّتواصل،  أنشطة  تخطيط  في  دميقراطّية  ومشاركة 
إشهاريّة عموديّة ُمْكلَِفٌة سريعة الّزوال تهّيج الّتعبئة االجتماعّية، ولكّنها ال تُسهم 

في بناء كفاءة سّد حاجات اجلماعة االجتماعّية.

والّتنمية  الّتواصل  إلى  عموما  يُنَظرُ  القصير.  املدى  مقابل  الطويل  املدى  	•
على أنّهما متّشيان طوياَل الّنفس يتطّلبان ُمهلًة قبل أن تتمّلكهما اجلماعة ، بدل 
َطنْي قصيَرْي املدى ال يأخذان في احلسبان الّسياق الّثقافّي إاّل نادرا،  أن يكونا مخَطّ

ويبحثان باألحرى عن إظهار »الّنتائج« في الّتقارير الّسنويّة.

في  تكون  بأنشطة  والّريفّية  احلضريّة  البلدات  تقوم  الفردّي.  اجلماعّي مقابل  	•
خدمة األغلبّية، متحاشية أن تغدَو الّسلطة مستقطَبًة بأيدي بعض األفراد، بدل 
اإلسهام، بأعمال موّجهة إلى أشخاص، في فصلهم عن اجلماعة وعن أخذ القرار 

اجلماعوّي.

البحث »مع...« مقابل البحث »لِـ...«. القيام ببحوث، وتلّقي رسائل، وبّثها  	•
باالشتراك مع اجلماعة، بدل تلّقي رسائل مّت تصّورها للجماعة، ولكّنها غريبة عنها، 

واختبارها وتقوميها.
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أو  جماعة  كّل  مع  الّتواصل  متّشي  تكييف  العمومّية.  مقابل  اخلصوصّية  	•
مجموعة اجتماعّية محتًوى ولغًة وثقافًة ووسائَل، بدل استعمال الّتقنّيات ذاتها في 

الّسياقات الّثقافّية املختلفة اّلتي تكّون املجتمع.

في  حوار  إقامة  األموال.  مؤّجري  متطّلبات  مقابل  الّشعب  حاجات  	•
احلاجات  نوع  تعيني  على  للمساعدة  املناِسبة  الّتواصل  وسائل  حول  اجلماعة 
احملسوسة الواقعّية، وحّدها، والوقوف على الفرق بينها، بدل مبادرات تواصل تقودها 

حاجات مؤّجري األموال ومتطّلباتهم )الّتنظيم العائلّي على سبيل املثال(.

الّتمّلك مقابل الّنفاذ. تنمية متّشي تواصل »يتمّلكه« الّشعب لتحقيق تساوي  	•
أو  الّسياسّية  أو  االجتماعّية  بالعوامل  مشروط  نفاذ  بدل  اجلماعة،  في  احلظوظ 

الّدينّية.

للواقع  عميٍق  وتفّهٍم  توعيةٍ  متّشي  على  احلّض  اإلقناع.  مقابل  الّتوعية  	•
في  تغييرات  على  حتّث  اّلتي  اإلقناع  آلّيات  بدل  وحللوله،  وملشاكله  االجتماعّي 
احلمالت  بفعل  دائمة  تكون  أن  إاّل  تعدو  ال  كانت  وإن  املدى،  قصيرة  الّتصّرف 

املتكّررة.

وما من جتربة من الّتجارب املنتقاة لهذا الّتقرير لها ملمح يشمل كّل قوى الّتواصل 
الّتشاركّي املشار إليها أعاله، ولكّنها جميعا، بدرجات متفاوتة، تسهم في رسم اخلطوط 
الّتواصل واملشاركة والّتغيير  يوّلد األمل بخصوص مستقبل  العريضة مللمح جماعّي 

االجتماعّي.
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كوملبيا  

البطاقة الفّنّية
إذاعة سوتاتنزا – إسكويالس راديوفونيكاس االسم: 

                                             Radio Sutatenza - Escuelas Radiofónicas  

كوملبيا البالد: 

مكافحة األّمّية، الّتربية الاّلشكلّية  األهداف: 

بوغوتا، ميدلني  املكان: 

ما يقارب 8 ماليني كهل أّمّي  املنتفعون: 

منّظمة األمم املّتحدة للّتربية والعلوم والّثقافة، اليونسكو الّشركاء: 

شركة جينيرال ألكتريك، وميزيريور Misereor، والوكالة األمريكّية   الّتمويل: 
للّتنمية الّدولّية )USAID(، والبنك العاملّي، وبنك الّتنمية األمريكّي   

)BID( املشترك  

محّطة إذاعّية، وركائز مطبوعة  الوسائط: 

حكايات قصيرة
تُشرف ساحة سوتاتنزا على منظر رواٍب ُخْضرٍ شاسع، تتخّلله هنا وهناك بقع قرى 
أخرى بيضاء الّلون، ولكّل واحدة منها جرس كنيسة. وميتّد املنظر على مدى البصر، 
قّمة وراء قّمة، كّل واحدة منها أعلى من األخرى، حّتى يتوارى األفق خلف سلسلة 

جبال شاهقة مهيبة داكنة كئيبة ]...[

وإلى حّد اليوم، ال تزال الّطريُق إلى سوتاتنزا غير مبّلطًة وهي مليئة بحفر موحلة، 
العالي  الّرّكاب  أوت 1947، على حافلة  القرية فظيعا، في شهر  إلى  الّصعود  فكان 
بكائن  شبيها  وكان  الّرّكاب.  بني  وكان سلسيدو من  األلوان.  بكّل  املطلّية  ضجيُجها 
البنشو، حاملني  يرتدون  كانوا  اّلذين  املزارعني  يجلس وسط  وهو  آخر،  عالم  قادم من 
معهم منتجات ضيعاتهم، من فراخ وغيرها. وكان مديد القامة، ذا سحنة باهتة الّلون 
تنفصالن  الّثاقبتان  الّسوداوان  ]...[ وكانت عيناه  األنغلوسكسونّيني.  َورِثََها عن أسالفه 
عن مالمح وجهه ذي الّتقاطيع البارزة اّلذي يعّبر بقّوة عن إنسان مكّلف مبهّمة عليه 

تنفيذها مهما حصل. 

1947

وصل سلسيدو إلى سوتاتنزا حامال آلته العارضة ألشرطة 16- مّليمتر، وبعد ما 
بدائّي صنعه أخوه. وكانت سوتاتنزا  للهواة  إذاعّي  بّث  بجهاز  استتبعها  الّشهر،  يقارب 
جماعة تعّد حوالي 000 8 شخص، جّلهم يعيش في ضيعات معزولة مبثوثة على 
باعتباره  سوتاتنزا  إلى  أُْرِسَل  قد  سلسيدو  وكان  القرية.  عن  بعيدا  الوادي  سفوح  طول 
مساعدا خلولي القرية اّلذي كان قائما على كنيسة، وكان تقليديّا للغاية. وكانت أنشطته 
مة على سواها هي أن تبقى خزنات كنيسته مألى باستمرار وأن يعظ أتباعه طيلة  املقَدّ
التينّية  عبارات  فيها  يبّث  كان  واّلتي  تنتهي،  ال  اّلتي  الوعظّية  األحد  يوم  اَسات  ُقَدّ

ويونانّية حّتى يُظهر لرعاياه اجلاهلني تبّحَره في العلم.

وما أسرع ما ظهر اختالف سلسيدو عن رئيسه. فقد دعاه اخلولي في أحد   
اس بعد مرور وقت وجيز على قدومه. َفَقبَِل سلسيدو دعوته،  أيّام األحد إلى إقامة الُقَدّ
غير أنّه ما أن صعد املنبر حّتى قال ألتباعه إنّه ال ينوي تقدمي خطبة دينّية، بل يريد فتح 
حوار معهم حول الكيفّية اّلتي متّكن من حتسني ظروف حياة اجلماعة. ]...[ وشرع أكثر 
األتباع جرأة في احلديث عن املشاكل. ]...[ وقد اقترح عليهم سلسيدو عقد اجتماع 
لبناء مرسح، وأخبرهم بأنّه سيوّفر لهم آلة العرض واألشرطة الّسينمائّية. ]...[ وجاء رّد 
 THE ONE THAT DIED — RADIO  الفعل حماسّيا للغاية. ]...[ – مقتطف من
 Colin رستريبو-إيسترادا   وسونيا  فرازر  كولني  تأليف   SUTATENZA AND ACPO

.Fraser et Sonia Restrepo-Estrada

وصف الّتجربة                             
أّن  يعلم  هاوٍ،  إذاعة  مشّغل  وهو  سلسيدو،  كان 
للكهول  تعليمّية  رسائل  جللب  وسيلة  أجنع  هي  اإلذاعة 
إذاعة  شرعت  عندما  حلمه  حتّقق  وقد  كوملبيا.  في  جّدا  الّنائية  الّريفّية  املناطق  في 
الّتعليمّية مستعملة جهاز إرسال قّوته 90 وات. وقد أجرى  برامجها  بّث  سوتاتنزا في 
روائَز نقٍل طيلة ما يقارب شهرا إلى أن حصل في شهر أكتوبر على ترخيص وقتّي للبّث، 
وعلى تصدير » HK7HM « من وزارة االتّصاالت الكوملبّية. وقد بَُثّ أّول برنامج ثقافّي 
يوم 16 أكتوبر 1947: وكان البرنامُج املبثوث مقاطَع موسيقّيًة ترّن بها مزارعون من 
سوتاتنزا. وهكذا ولدت إذاعة سوتاتنزا. وقد جلبت على الفور انتباَه قطاعات املجتمع 
كّلها الّشديَد. وقد حضر رئيس كوملبيا شخصّيا حفل االفتتاح الّرسمّي في بداية سنة 

1948، وزارها البابا بولس اخلامس في أوت 1968 وبارك مقّراتها اجلديدة ببوغوتا.

حدود  في  برامجه  يبّث  سلسيدو  خوزاي  األب  اخلفّي«  »املعّلم  كان  البدء،  وفي 
اخَلْوَرنَِيّةِ مستعمال جهاز إرسال مصنوعا صنعا منزلّيا. وقد قّدمت له  مجال طائفته 
احلكومة شهادة قانونّية للعمل سنة 1949، وما أسرع ما صارت إذاعة سوتاتنزا تبّث 

برامجها الّتربويّة والّثقافّية على شعاع 000 1 كلم.

ولم توجد، في البدء، إاّل بعض أجهزة االستقبال اّلتي تعمل باحلاشدات الكهربائّية، 
شركة  قّدمت  أن  سبق  وقد  سوتاتنزا.  إذاعة  معه  وكبرت  سريعا  كبر  اجلمهور  ولكّن 
جينيرال ألكتريك General Electric Corporation سنة 1948 هبة مكّونة من جهاز 
إرسال قّوته 250 واط و100 جهاز استقبال إذاعّي. وقد واصلت الّشركة األمريكّية 

اإذاعة �صوتاتنزا 
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مساندتها لإلذاعة طيلة الّسنوات املوالية. فقّدمت لها جهاز إرسال جديد قّوته 000 
ولوازم  هوائّيات  كذلك  لها  وقّدمت  إضافّية،  إذاعّي  استقبال  جهاز  و150  واط   1

تكميلّية أخرى.

لسّد  هوائّيات  وأضافت  ببوغوتا،  اجلديد  مقّرها  إلى  أخيرا  سوتاتنزا  إذاعة  وانتقلت 
مهّمة  مدنا  بثُّها  يغّطي  بكوملبيا،  إذاعة  محّطة  أقوى  وأصبحت  اجلهويّة،  احلاجات 
أخرى كمدن كالي وبّرنكيال ومغنغي وميديلني. وكان سلسيدو يسّير أحد برامج تعليم 
ألف  تعّد  أوجها  في  املنّظمة  وكانت  العالم.  في  أهّمّية  األكثر  اإلذاعّية  الكهول 
الكاثوليكّية  الكنائس  أملانيا ومن مجّمعات  عليها من  تفد  األموال  وكانت  موّظف. 
وبنك  العاملّي  البنك  مثل  مالّية  مؤّسسات  أيضا  الّتمويل  في  شاركت  وأخيرا،  بأوربّا. 

الّتنمية األمريكّي املشترك. 

برنامج الفعــل الّثقــافّي الّشـعــبّي  وقد َغَدْت احملّطـــة جـــزءا ال يتجّزأ من 
بعد  الّتعليم عن  أنشطة  لنشر  تأّسس  اّلذي   Action culturelle populaire )ACPO(
ُل مسؤولّيَة الّتنمية اخلاّصة للماليني الّثمانية من املزارعني  من أجل تقدمي وسائَل حُتَمِّ
الّريفّيني بكوملبيا. وكان هدف إذاعة سوتاتنزا هو الوصول إلى الّسّكان بفضل برنامج 
تثقيف مؤّسس على خمسة مفاهيم جوهريّة: الّصّحة، ورفع األّمّية، واحلساب، والعمل، 
والّروحانّيات. وتشمل مباحُث البرنامج حفَظ الّصّحة، وأعمال الّصّحة األساسّية، وتعّلم 

القراءة والكتابة، والّزيادة في اإلنتاجّية والّرفع من كرامة الّشخص.

الكمبيزينو  تسّمى  مطبوعة  بجريدة  ومسنودة  مدعومة  احملّطة  أنشطة  وكانت 
املخّصصة  الّتكوين  وبرامج  واملدارس  الّريفّية  باملكتبات  وكذلك   ،El Campesino
للمزارعني. وتوجد أيضا منشورات أخرى مثل كرتياّل بازيكا Cartilla Básica )معرفة 
احلروف واحلســاب األساسّية(، ونويستــرو بيينستــار  Nuestro Bienestar )صّحتنا(، 
 Cuentas كالراس  وكوينتاس  جّيدا(،  )لنتكّلم   Hablemos Bien بيان  وهبليموس 

Claras )حسابات صافية(، وسويلو برودوكتيفو Suelo Productivo )األرض املنتِجة(.

وكانت إذاعة سوتاتنزا تعمل في نفس الوقـت بحجَمْي برمجة مختلَفنْي. البرنامج 
الّتربويّة،  والّرسائل  الّرياضـّيـة  والّتغطـيـة  الّتسلية  بني  يجمع  عاّم  حجم  وهو  »أ«، 
والبرنامج »ب« املرّكز على الّتثقيف عن طريق بّث دروس موّجهة للّطلبة بّثا متواترا 

متكّررا.

وقد واجهت إذاعة سوتاتنزا، حوالي سنة 1990، مشاكل مالّية وإداريّة. فأُْغلَِقْت 
 Caracol de Colombie كوملبي  دي  كاراكول  لشبكة  اخلدمات  جّل  وبِيَع  احملّطُة 

الّتجاريّة.

 
األصول والّسياق

إّن وادي تنزا سفح خصب مجاور خلّط االستواء مبقاطعة بوياكا.

وفي الواقع، فإّن »الوادي« ليس الّلفظة املناسبة ]...[ فوادي تانزا 
متعّرجة  ووديان  وقمم  تراكب هضاب  هو  فوضى طوبوغرافّية.  هو 
وفي  الّشرق.  إلى  مائه  مسيُل  جدوٌل  إاّل  بينها  يصل  ال  منحدرة، 

األعلى، على سفح واحد من وديان هذا احلوض الهيدروغرافّي، ينبثق 
أَلٌَق أبيُض الّلون لقرية تدعى سوتاتنزا - مقتطع من كتاب أّلفه فرازير 

.Fraser et Restrepo وريستريبو

وكان ما يقارب 80 % من املزارعني بسوتاتنزا سنة 1947 أّمّيني. وكان اإلدمان 
اجلماعة  وكانت  أحيانا.  قاتلة  عنف  مشاهد  قيام  في  متواترا  سببا  اخلمر  شرب  على 
معزولة عزلة تاّمة عن باقي العالم: فال إذاعة، وال سينما، وال وجود لتسلية قّط سوى 

ْكر في أيّام اآلحاد. الُسّ

وفي يوم 23 أوت من سنة 1947، قدم إلى كنيسة القّديس بارتولوميو اخَلْوَرنَِيّة 
فيها  ينخر  جماعة  فوجدها  غارين.  سلسيدو  ياكني  خوسي  هو  شاّب،  راهب  بسوتاتنزا 
الّسأُم واإلدماُن على شرب اخلمر نخرا عميقا. فاقترح من فوره على الّسّكان مواقع لبناء 
قاعة عروض سينمائّية، ووهب لهم آلة عرضه الّسينمائّية 16 مّليمتر وبعض األشرطة 
الّسينمائّية. وملّا كانت أغلبّية املزارعني جتهل القراءة والكتابة، فقد اقترح عليهم أنشطة 
تعليمّية. وما أسرع ما نّظم ناديًا للّشطرجن، وحفالت موسيقّية، وبطوالت في رياضة كرة 

القدم ورياضة كرة الّسّلة.

وقد شرع في بّث األشرطة الّسينمائّية بالهواء الّطلق في ساحة القرية، في انتظار 
ِّد املركز في غضون أسابيع  الفراغ من رسم املخّططات لتشييد املركز الّثقافّي. وقد ُشي
قليلة وأسهمت وشاركت في بنائه اجلماعة مشاركة نشيطة. وقد أُْعِطَيْت وبِيَعْت 400 
1 دجاجة في بوغوتا لشراء مواّد البناء الاّلزمة. وشرع سلسيدو بعد ذلك في بّث برامجه 
اإلذاعّية بفضل جهاز اإلرسال مصنوع يدويّا ذي قّوة 90 وات اّلذي كان على ملكه. 

فُولَِدْت إذاعُة سوتاتنزا. 

الوقع االجتماعّي
عندما أقام سلسيدو جهاز إرساله املصنوع يدويّا، وبّث البرنامج األّول في إذاعة 
سوتاتنزا املولودة حديثا، لم يكن مبقدور أّي شخص تخّيُل أنّه طيلة العشرين سنة املوالية، 
سيّتبع مثالَه آخرون كثيرون بالّشيلي والبرازيل والبيرو، وببلدان أخرى كثيرة في العالم 

بأسره.

وعلى الّرغم من أّن إذاعة سوتاتنزا لم تستمّر طويــال جتربة تواصــل جماعويّة، 
فإّن كونها كانت األولى من نوعها يكسبها فضال كبيرا. وقد كانت جتربتـها متعّددة 
وأفريقيا  بآسيا  أخرى  جتارب  واسعا  إلهاما  ألهمت  أنّهــا  حّد  إلى  ناجحة  الوسائـط 

وأمريكا الاّلتينّية.

وكانت احملّطة رائدة في استعمال اإلذاعة ألغراض تعليمّية، وخاّصة في تعليم 
الكبار من سّكان الّريف، وهم املزارعون الفقراء. وعلى الّرغم من أصل إذاعة سوتاتنزا 

املتواضع، فما أسرع ما أصبحت عامال كبيرا في الّنضال ضّد األّمّية بكوملبيا.

وقد متّكن سلسيدو من البرهنة على أّن الّتعليم الّنقدّي هو الوسيلة املناسبة ملشاركة 
املزارعني وسّكان الّريف مشاركة تاّمة، وعلى قدم املساواة، في الّتنمية واحملافظة على 

القيم االجتماعّية من عدالة وإنصاف ودميقراطّية.
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وقد توّفقت إذاعة سوتاتنزا آخر أيّامها في بّث ما يزيد على مليون ونصف املليون 
 )ACPO(  ساعة برامج. وزيادة على هذا املجهود، فإّن برنامج الفعل الّثقافّي الّشعبّي
طبع مجموع 76 مليون نسخة من جريدة  الكمبيزينو El Campesino، ووّزع أكثر من 

عشرة ماليني كتاب، وكّون 000 25 زعيم ريفّي وباعث قروّي.

الوسائط والّطرائق
احلني  ذلك  منذ  يُدعى  كان  ما  ُمثُِل  على  الّتشجيع  رائدة  سوتاتنزا  إذاعة  كانت 
»الّتربية الّشاملة األساسّية«، وهو مفهوم يشير إلى حاجة مساعدة الّناس على حتّمل 
مسؤولّية تنميتهم، وعلى االعتراف بقدرتهم على الّتقّدم وعلى تعيني قيمة وسائلهم 

الّذاتّية. )فرازير وريستريبو(

وحّدد برنامج الفعل الّثقافّي الّشعبّي، على مّر الّسنني أهدافا تتضّمن، زيادة على 
رفع األّمّية، وعلم احلساب األساسّي، وحتسني الّصّحة العائلّية، وتقنّيات الّزراعة، وحفظ 
االجتماعّية،  املسائل  في  الّنقدّي  الّتفكير  كفاءة  وتنمية  واحملاسبة  والبيئة،  الّصّحة 
فأدخل  وغيرها.  والّدينّية،  األخالقّية  واملبادئ  اإلنسان،  وحقوق  اجلماعويّة،  واملشاركة 
برنامج الفعل الّثقافّي الّشعبّي في إستراتيجّيته لبلوغ هذه األهداف أدوات تواصل بني 

األشخاص تشتمل على كتب وجرائد واسطوانات وتكوين تشاركّي.

العقبــات        
على الّرغم من كون إذاعة سوتاتنزا قد كانت أّول إذاعة جماعويّة تفتح الّطريق 
في وجه العديد من جتارب الّتواصل الّتشاركّي، فإّن املطاف انتهى بها إلى أن صارت 
مّيزت  اّلتي  اجلماعويّة  املشاركة  مبكّونات  الّتضحية  متّت  فقد  الّذاتّي.  جناحها  ضحّية 
بدايات إذاعة سوتاتنزا لصالح تأثير أكبر منها في مجال الّتربية الّشكلّية وغير الّشكلّية 

على الّصعيد العاملّي.

إّن املقاربة الّتشاركّية ال ميكن أن تستمّر منواال يزداد مركزيّة باّطراد، متدّرجا مع 
املشروع  حّقق  فقد  كوملبيا.  عاصمة  بوغوتا  مبدينة  املركزّي  مقّره  إلى  املشروع  انتقال 
هدفه في جعل الّتعليم في متناول كّل شخص، ولكّنه خسر مقّوم املشاركة الّشعبّية 

املجّدد الّذي كان له في األصل.

ومبثل ما أصاب الّظرف الّسياسّي البالَد، فقد أصاب إذاعَة سوتاتنزا أيضا. وقد غّير 
برنامج الفعل الّثقافّي الّشعبّي نظامه األساسّي القانونّي ليصبح مؤّسسة دينّية حّتى 
يحمي املنّظمة من الّضغوط اّلتي تسّلطها احلكومة عليها، ومن احتكار منّظمة غير 
إلى  املطاف  آخر  في  عّرضه  ما  وهو  بينياّل(،  روجاس  الّرئيس  ابنة  )تقودها  حكومّية 
ضغوط الكنيسة الكاثوليكّية تعريضا اجنّرت عنه، فيما بعده عواقب ذات شأن. )فرازير 

وريستريبو(

أجرى  وقد  أحد.  الّدعم من  سوتاتنزا  إذاعة  منّته  اّلذي  الّتعليم  يجد مفهوم  ولم 
كاميلو توّريس –وهو خولي وعالم اجتماع صار شهيرا بسبب التحاقه بحرب العصابات- 

تقوميا للمدرستني اإلذاعّيتني )برنامج الفعل الّثقافّي الّشعبّي، إذاعة سوتاتنزا(، واستنتج 
أن البرنامج كان دمياغوجيا مضّرا مبصلحة القروينّي.

وما فتئت املنازعة بني سلسيدو وتوّريس تتزايد حّدة. فقد اتّهم توّريس سلسيدو بأنّه 
مناوئ للّشيوعّية، وبأنّه »أعمى ومثير للّسخرية«، مّدعيا أّن حمالت إذاعة سوتاتنزا ضّد 

الّشيوعّية حتّرض على الكراهية والعنف. 

املراجع
Fraser, Colin et Restrepo-Estrada. «The One that Died — Radio 	•

 Sutatenza and ACPO». In Communicating for development :  

human change for survival. New York : I.NB. Tauris & Co. Ltd. 1998.  

Nozaki, Takayuki Inoue. Sutatenza Bogotá. Radio Nuevo Mundo. 	•

Whitehead, Jim. «Radio Sutatenza». In Speedx. Octobre 1973. 	•

 Salas, Mauricio. José Joaquín Salcedo: The Multimedia Quixote. 	•

]Film, 29 min] 1997.  

يعّرف الّشريط الّسينمائّي بشخصّية سلسيدو وعقيدته الفكريّة، ويعرض لقاءات، وتعليقات   
ومقاطع من األرشيف نادرة عن سلسيدو وبرنامج الفعل الّثقافّي الّشعبّي.



موجـات الّصـدمة   4243 اإلذاعات املنجمّية  

بــوليـفـيا  

البطاقة الفّنّية
اإلذاعات املنجمّية – اإلذاعات الّتعليمّية )راديوس ميناراس – إسكوالس  االسم: 
                                          )Radios Mineras - Escuelas Radiofónicas :راديوفونيكاس  

بوليفيا البالد: 

الّتنّظم اجلماعوّي - الّتضامن  األهداف: 

مقاطعَتا بوتوزي وأورورو Potosi et d’Oruro املنجمّيتان  املكان: 

عّمال املناجم واملجتمع البوليفي عاّمًة  املنتفعون: 

شبكة متكّونة من 26 محّطة إذاعّية جماعويّة الّشركاء: 

احّتاد نقابات تراباجادوريس املنجمّية ببوليفيا الّتمويل: 
 Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB)

محّطة إذاعّية  الوسائط: 

حكايات قصيرة
جويلية 1980... كان االنقالب العسكرّي اّلذي قاده اجلنرال لويس غارسيا ميزا قد 
جنح منذ أسبوعني َخلََوا، وقد ُقتَِل الكثيرُ من الّناس أو سجنوا، وَفّر غيرُهم إلى املنفى. 
وجنح اجليش في الّتحّكم باملدن. وكانت وسائل اإلعالم أّول األهداف العسكريّة: فقد 
وحنَي  والّصحف جميعها،  الّتلفزيون جميعها،  ومحّطات  اإلذاعات جميعها،  أُغلقت 
أُعيد فتُحها، كان ذلك حتت الّرقابة العسكريّة الّصارمة. وفي الواقع، لم تغلق محّطات 
بوتوسي  مبقاطعَتْي  إذاعة  عشرين  من  مؤّلفة  شبكة  واصلت  فقد  اإلذاعة جميعها... 
الّناس  وكـان  بالغ.  ضغط  حتت  بَثّها  العالية  البوليفّية  بالّتالل  املنجمّيتني  وأورورو 
مينيرو  ديــل  إذاعة الفويس  ترّدد  اإلذاعـّي عن  استقبــالهم  أجهــزة  يفّتشــون في 
بـيــو  إذاعــــة  أو   ،)Radio Animas( أنيمــاس  وإذاعـة   )La Voz del Minero(
)XII )Radio Pío XII ملعرفة ما كان يجري حّقا ببوليفيا منذ االنقالب وحّتى املراسلون 
األجانب كانوا يعّولون على اإلذاعات املنجمّية في حترير تقاريرهم. وكان اجليش على 
املنجمَيّنْي  القطاَعنْي  من  فأكثر  أكثر  يقتربون  اجلنود  كان  يوم،  إثر  ويوما  بذلك،  عِْلٍم 

1949

دافعني  محّطاتهم  عن  يُذودون  كانوا  اّلذين  العّمال  مقاومة  فشيئا  شيئا  ساحقنَِي 
حياتهم ثمنا لها.

حتت  سقطت  اّلتي  األخيرة  اإلذاعّية  احملّطات  بني  من  أميناس  إذاعة  وكانت 
الّسيطرة العسكريّة. وقد كانت تبّث برامجها، إلى الّدقيقة األخيرة، في بّث مشترك مع 

.Radio Nacional de Huanuni وإذاعة هوأنوني الوطنّية XII إذاعة بيو

وهذا تدوين لبّثها الّنهائّي املأسوّي على املباشر:

بعد حوالي خمسة كيلومترات من سياتي سويوس،  العسكريّة على  الفرق  تربض 
وعلى مقربة من سانتا أنّا... ونحن على أهبة االستعداد للّدفاع عن أنفسنا... ويبلغ عدد 
املعتَقلني 31 شخصا، وقد مّت ترحيلهم إلى مدينة توبيزا نقال عن الّتقارير اّلتي وصلت 
إلى مقّر حتريرنا... أنتم تستمعون إلى إذاعة أميناس Radio Animas اّلتي تبّث برامجها 
في كامل جنوب البالد... نحن نعيش حلظة حاسمة، ونحن في حالة تأّهب دائم، وحّتى 
نساؤنا، فقد أسهمن بقسط وافر في إعداد الّدفاع... يا رفاق، سنصمد إلى آخر دقيقة، 

ألّن الّدفاع هو مهّمتنا...

كانت الّنهاية وشيكة. وبعد مرور دقائق قليلة، استُمَِع إلى طلقات نار مبحّطة إذاعة 
أنيماس Radio Animas. وكان آخر ما متّكن املنّشط من بّثه على املوجات اإلذاعّية 
رسالة إلى احملّطات األخرى حّتى تستلم املشعل وتواصل البّث على القناة املنجمّية، 
وهي شبكة احملّطات املترابطة فيما بينها زمن األزمة. وقد تابعت محّطات أخرى البّث 
إلى أن أخرس اجليش آخرها مكّسرا املعّدات وقاتال اّلذين كانوا يدافعون عن احلّق في 

الّتواصل.

وصف الّتجربة                             
 La Voz مينـارو   دال  الفويس  إذاعة  تكّون 
 ،XII )Radio Pío XII وإذاعــة بيــو ،del Minero
Radio Vanguar- كولكويري دي  فانغواردا   وإذاعة 
 ،Radio Animas وإذاعة أنيماس ،dia de Colquiri
وإذاعة 21 ديسمبر Radio 21 décembre، وإذاعة 
محّطات  أهّم  من  البعض   ...Radio Nacional de Huanuni الوطنّية  هوأنوني 

اإلذاعة اّلتي أوجدها عّمال املناجم ببوليفيا ومّولوها وسّيروها. 

كّل شيء بدأ سنة 1949، مبحّطة استقّرت مبقاطعة كاتافي املنجمّية. وعلى مدى 
اخلمس عشرة سنة املوالية، اتّبعت مقاطعات أخرى مثالها: فقد اشترت املعّدات وكّونت 
شباب القرى، ومّول الّشّغالون أنفُسهم الّتجربَة باقتطاع نسبة مائويّة من أجورهم لدعم 

احملّطات اإلذاعّية. 

بدأت اإلذاعات بداية محتشمة وبشكل غير ثابت وهي غير مجّهزة إاّل باحلّد األدنى 
وصارت  الّدولّي،  الّدعم  على  احلصول  في  اإلذاعات  بعض  جنحت  وقد  الّضرورّي. 
احملّطات األكثر تطّورا، مجّهزة بأحسن الّتجهيزات واإلنشاءات، بل كثيرة هي اإلذاعات 

الإذاعات املنجمّية 
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اّلتي شّيدت بنفسها مسرحا مجاورا للمحّطة حّتى تتمّكن من بّث االجتماعات الّنقابّية 
بّثا مباشرا. وعلى سبيل املثال، فقد زيّنت إذاعة فانغوارديا RadioVanguardia مسرحها 
مشهٌد  ويصف  املنجمّي.   Colquiri كولكيري  مركز  تاريخ  تروي  كبرى  جداريّة  بلوحة 
سنة  البوليفّي  اجلّو  جيش  بها  قام  اّلتي  بالقنابل  القصف  عملّيات  اجلداريّة  بالّلوحة 

1967، زمن خضوع البالد حلكم االستبداد العسكرّي.

كّلها  موجودة  وهي  اخلدمة،  في  محّطة   26 كانت   ،1970 سنوات  بداية  وفي 
تقريبا باملقاطعات املنجمّية بالّتالل البوليفّية العالية l’altiplano bolivien. وفي ذلك 
الّزمان، كانت نقابات عّمال املناجم ال تزال نافذة جّدا، باعتبارها طليعة اخلفر الّسياسّية 

بأمريكا الاّلتينّية. 

كانت  تواترا-  األزمنة  أكثر  تكن  لم  –اّلتي  والّدميقراطّية  ْلِم  الِسّ أزمنة  وفي 
البدائل  أكثر  صارت  وقد  اجلماعويّة.  اليومّية  احلياة  في  تنخرط  املنجمّية  اإلذاعات 
بريدهم  يتلّقون  الّناس  وكان  البريد.  الهاتفّية وخدمات  اخلدمات  املباشرة جدوى عن 
الواحد: دعوات  اليوم  تقرأ مّرات عديدة في  عبر اإلذاعة ويرسلون رسائل شّتى كانت 
الجتماعات جلنة الّنساء ربّات البيوت، ورسائل من القادة الّنقابّيني بخصوص املناقشات 
اآلفاق  مسرح  لفرقة  جديدة  مسرحّية  عن  واإلعالن  بالعاصمة،  احلكومة  مع  اجلارية 
اجلديدة  Nouveaux Horizons )اّلتي كانت تقّدم عروضها على عربة شحن مسّطحة 
الّرياضّية،  واألنشطة  املناجم(،  عّمال  مصابيح  من  مبتكرة  إضاءة  حتت  مكشوفة، 

ومواعيد مواكب الّدفن، وإعالنات الوالدة واالحتفاالت احملّلّية.

وفي فترة الّتنازع الّسياسّي، تغدو اإلذاعات الّنقابّية مصدر اإلعالم الوحيد املوثوق 
به. وفي حني كان العسكريّون يهاجمون مقّرات اجلرائد ومحّطات اإلذاعة والّتلفزيون 
 les Radios باملدن، كانت املعلومة الوحيدة املتاحة تصل عن طريق اإلذاعات املنجمّية
minières. فهذه اإلذاعات تتوّحد في »محّطة إذاعّية منجمّية« واحدة إلى حني أن 
دخل اجليش املقاطعات املنجمّية وهجم على املعّدات اّلتي دافع عنها الّشّغالون حّتى 
 le courage املوت. ويعيد شريط سينمائّي جلورج سنجينيـس عنــوانه »شجاعة الّشعب
 XX سيغلو  مقاطعة  على  في جوان 1967  اجليش  تشخيص هجوم   ،»du peuple

املنجمّية واالستحواذ على اإلذاعة الّنقابّية.

فترة  طيلة  البالد  وضعّية  عن  الّتقارير  تبّث  املجّمعة  املنجمّية  اإلذاعات  وكانت 
ْلِم لبّث الوقائع الّرياضّية  األزمات الّسياسّية واالجتماعّية. وهي تّتحد لإلرسال زمن الِسّ
تتمّتع  املنجمّية. وفي ما عدا ذلك، فقد كانت كّل محّطة  باملراكز  اّلتي كانت جتري 

باستقاللّية تاّمة عن احملّطات األخرى.

أنفسهم  املناجم  لعّمال  كان  ما  بَقْدرِ  شأن  ذات  املنجمّية  اإلذاعات  كانت  وقد 
أيضا  املناجم  عّمال  تأثير  ازداد  ولكن،  البوليفّية.  والّسياسة  االقتصاد  في  أهّمّية  من 
للّتعبير  قويّة  اتّصال  يسيطرون على وسائل  الاّلحقة فقد كانوا  العشريّات  طيلة بعض 
عن آرائهم. وتدريجّيا، ومبقدار انحدار أهّمّية املناجم في سنوات 1980، كانت الّنقابات 
تضعف، وتختفي بعض احملّطات اإلذاعّية في ذات الوقت اّلذي كانت فيه املقاطعات 

املنجمّية تُغلَق. 

 األصول والّسياق                             
أن حتصل  قبل  حّتى  بوليفيا،  في  أساسّي  بدور  املنجمّية تضطلع  الّصناعة  كانت 
املغامرون  وهم  الكنكيستادوروس،  يكن  ولم   .1825 سنة  استقاللها  على  البالد 
األسبان، عندما شرعوا في استغالل ذهب بوتوسي في القرن الّسابع عشر، يتخّيلون وجود 
كّمّية بهذا احلجم الكبير حتت »جبل الفّضة«. لقد كانت الّصادرات من بوليفيا مؤّسسة 
جوهريّا على الفّضة ثّم على القصدير، إلى أن تغّير اقتصاد البالد في العشريّات الّثالث 

األخيرة من القرن العشرين.

وطيلة ثالثة قرون، كانت الفّضة املستخرجة من بوتوسي تصّدر إلى  إسبانيا، إلى 
إّن عشرة ماليني  ويقال  تدريجّيا.  وانخفض حجمه  األصلّي  فقد شكله  اجلبل  أّن  حّد 
هندّي أميرا وكيُشوآ، وعددا يفوق هذا املقدار من العبيد األفارقة قد قَضْوا نحبهم في 
املناجم طيلة هذه الفترة. لقد كانت بوتوسي عندئذ إحدى مدن األحالم في العالم 
باريس، وبها كنائس  بأسره. وكان عدد سّكانها سنة 1625 يفوق عدد سّكان لندن أو 
انعزال  من  الّرغم  وعلى  اجلديد.  العالم  في  مدينة  بأي  الكنائس  عدد  عددها  يفوق 
بوتوسي في الّتالل العالية l’altiplano على علّو 200 4 متر عن سطح البحر، فقد كان 

يُعثر فيها على أفخر املقتنيات املجلوبة من أوروبّا.

الّسبعينات،  أواسط  إلى   1825 سنة  استقاللها  على  بوليفيا  حتّصلت  أن  ومنذ 
الّنشاط االقتصادّي املوّلد للمداخيل. وقد  حافظت املناجم على املكانة األولى في 
غدت الفّضة تدريجّيا أقّل أهّمّية مّما كانت عليه، ولكّن البالد أصبحت املنتِج العاملّي 

الّثاني للقصدير. وفي أواسط اخلمسينات، كانت املعادن متّثل 70 % من الّصادرات. 

دعم  مسؤولّية  وحدهم  كواهلهم  على  يحملون  القليلُون  الّشّغالني  آالُف  وكان 
اقتصاد البالد وسّكانها اخلمسة ماليني. وما من حكومة كانت تقدر على جتاهل رأي 
عّمال املناجم الّسياسّي، خاّصة وقد شاع صيت الّنقابات بأنّها أكثر الّنقابات دميقراطّية 

وتقّدما بأمريكا الاّلتينّية على الّصعيد الّسياسّي.

الوقع االجتماعّي                                                  
نقابات عّمال املناجم في  بدور غالب في دعم  كانت محّطات اإلذاعة تضطلع 
كفاحها من أجل الّتوحيد. وكانت الّنقابات جميعها منخرطة في احّتاد نقابات عّمال 

,Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia املناجـم ببوليفـيا
(FSTMB) اّلذي كّون على مدى أربع عشريّات )من 1946 إلى 1986( طليعة القوى 
العتيــدة  ببوليفــيا  ـّة  ــالي ـّ العم املركزيّة  وفي  ـّة  العّمــالي احلـركـة  في  املناضــلة 
Central Obrera Boliviana COB. لم يكن مهّما مالحظة أّن الّنقابات واإلذاعات 
كانت تتقاسم نفس أماكن العمل في جّل املقاطعات املنجمّية، وأّن أمني سّر الّنقابة 

املكّلف بالّثقافة قد كان أيضا مدير محّطة اإلذاعة.
إّن وقع محّطات اإلذاعات املنجمّية االجتماعّي قد كان أيضا مهّما في متّشي 
بالّضواحي. فقد كانت  ثقافّية في املراكز املنجمّية وفي جتّمعات املزارعني  بناء هويّة 
إلى  الّزيارات  وكانت  للمشاركة.  الّدوام  على  مفتوحة  يوم  كّل  املنجمّية  اإلذاعات 
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احملّطات متواترة، وتكون فعلّيا، كّلما كان الّناس بحاجة إلى الّتعبير عن موضوع ما، 
له تأثير في حياتهم.

والعنصر املجّدد أكثر من سواه في جتربة اإلذاعات املنجمّية ببوليفيا، هو مشاركة 
األهالي. وأيّا كان هذا العنصر يبدو بسيطا، فإنّه يكّون مع ذلك حدثا ثوريّا، سواء في 
اخلمسينات أو إلى حّد اآلن. وما أقّل الّتجارب الّتشاركّية اّلتي بلغت هذا املستوى من 
ومن  اليومّي،  الّتصّرف  ومن  الّتكنولوجّي،  باملعنى  الّتواصل  لوسيلة  الكامل  الّتمّلك 

احملتوى واخلدمات املسداة إلى اجلماعة.

احملّطات  أجنبت  وقد  الّتكوين.  جانب  هو  لالنتباه  أسرا  األكثر  اجلوانب  بني  ومن 
املستوى  في  عموما  يجري  الّتكوين  وكان  الّصحافّيني.  من  عديدة  أجياال  املنجمّية 
واملنّشطني  الّصحفّيني  من  العديد  أصبح  وقد  أخرى.  منّظمات  من  بدعم  احملّلّي، 
احملّلّيني اّلذين تكّونوا للعمل في اإلذاعات املنجمّية بعد ذلك مراسلني معروفني عندما 

نزحوا إلى املدن.

الوسائط والّطرائق
ببوليفيا مبادئ الّتواصل الّتشاركّي قبل أن توجد هذه  أرست اإلذاعات املنجمّية 
العبارة. وقد كانت على مدى تطّورها مستقّلة مسّيرة تسييرا ذاتّيا، وممّولة متويال ذاتّيا، 
وكانت ال تقتصر على خدمة مصالح العّمال، بل كانت تخدم باستمرار كذلك املجتمع 
البوليفّي عاّمة. وبتعبير الّتمّلك، فإنّها كانت تشّكل أكثر األمثلة تقّدما عن الّتواصل 
البرامج  وإنتاج  احملتويات  إعداد  تعّلموا  اّلذين  املناجم  عّمال  تصّورها  وقد  الّتشاركّي. 

محّلّيا، ومّولوها وجّهزوها، وسّيروها فّنّيا وإداريّا.

وما أقّل في العالم األمثلة اّلتي يضطلع فيها الّتواصل الّدميقراطّي بدور على هذه 
قليلة  أمثلة  وتوجد  الوطنّي معا.  واملستوى  احملّلّي  املستوى  في  األهّمّية  الّدرجة من 
أيضا لتجارب تواصل تسّيرها اجلماعة تسييرا كامال. ولو لم تكن هذه حال اإلذاعات 

املنجمّية ملا كان لها الّتأثير الّسياسّي واالجتماعّي اّلذي كان لها ببوليفيا.

العقبات                                                  
الّنقابات،  إيديولوجيا  توّجهها  كانت  قد  املنجمّية  اإلذاعات  أّن  من  الّرغم  على 
فإّن ذلك لم يكن عقبة في وجه املشاركة، نظرا لكون الّنقابات كانت تعكس صورة 
إرادة العّمال. وقد جرت العادة أن تنتخب الّنقابات مسّيريها من بني مختلف األحزاب 
الّسياسّية، وكانت تشّجع قيام الّتحالفات اإليديولوجّية، وهذا الّتنّوع الّسياسّي كان ماثال 

في البرامج اإلذاعّية.

وكان الّتحّدي احلقيقّي اّلذي رفعته اإلذاعات املنجمّية هو مقاومة القمع الّسياسّي 
احملّطات  بعض  اجليش  وقد خّرب  املناجم.  عّمال  في مجموع طبقة  يؤثّر  اّلذي كان 
بآثار  االحتفاظ  عديدة  قّررت محّطات  وقد  حياتها.  في  مّرات  سبَع  أو  سَتّ  اإلذاعّية 
وقد  عليها.  أطلق  اّلذي  الّرصاص  كآثار  اخلارجّية،  جدرانها  على  مرسومة  املقاومة 

العّمال  بفضل  أخرى،  جديدة  بتجهيزات  عديدة  مّرات  احملّطمة  الّتجهيزات  ُعّوضت 
اّلذين كانوا على فقرهم من أهل الّشهامة، فتبّرعوا بأجرة يوم عمل لفائدة محّطتهم.

كانت  فقد  العتاد.  نقص  من  تعاني  كانت  اإلذاعات  فإّن  فّنّية،  نظر  وجهة  ومن 
جتهيزات جّل هذه احملّطات بدائّية جّدا، حّتى وإن كانت كافية للقيام بالعمل، ولكّن 
املوارد املالّية الّضعيفة املمنوحة خلالص أجور املنتجني جعلت جودة البرمجة متوّسطة 
للغاية، وخاّصة في ما يتعّلق باحملتوى الّتعليمّي. وكان انتداب الّتقنّيني يجري عموما في 
املستوى احملّلّي، وكانوا قادرين على إصالح املعّدات املتضّررة باستعمال وسائل محدودة 

جّدا، ولكن بكثير من االبتكار. 

املفاجئ  الّتغّير  هو  الّثمانينات  في  املنجمّية  اإلذاعات  نهاية  في  تسّبب  ما  إّن 
مركز  في  تكون  أن  الّتقليديّة عن  املنجمّية  الّصناعة  توّقفت  فقد  البالد.  اقتصاد  في 
الّصادرات، وقد تبنّي أّن كلفة إنتاج القصدير تفوق األسعار العاملّية. فأغلقت احلكومة 
مناجم الّدولة، ونزح العّمال إلى املدن بحثا عن الّشغل تاركني وراءهم قرى تسكنها 
أشباح. وانهار تأثير الّنقابات املنجمّية، وقليلة هي احملّطات اإلذاعّية اّلتي اجتازت عتبة 

األلفّية اجلديدة.
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]film].  
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املكسيك  

البطاقة الفّنّية
إذاعة هوأياكوكوتال                                  االسم: 

املكسيك البالد: 

الّتنّظم اجلماعوّي - الّتعليم  األهداف: 

هوأياكوكوتال، شيكونتيبيك )والية فيراكروز(  املكان: 

مزارعو هوأياكوكوتال وأحوازها  املنتفعون: 

اجلمعّية األمريكوالتينّية لإلذاعات الّتعليمّية 	• الّشركاء: 
Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas - ALER   

جمعّية اإلذاعات الّتعليمّية اجلماعويّة الّدولّية 	•  
l’Association mondiale de radiodiffuseurs communautaires - AMARC  

INI معهد الّسّكان األصلّيني الوطنّي 	•   
UNESCO منّظمة األمم املّتحدة للّتربية والعلوم والّثقافة، اليونسكو 	•   

Radio Educación اإلذاعة الّتعليمّية 	•   

الكنيسة الكاثوليكّية الّتمويل: 

محّطة إذاعّية  الوسائط: 

حكايات قصيرة
الّساعة اآلن الّسادسة صباحا. نحن نسمع صياح الّديكة هنا وهناك. اجلّو بارد برغم 
إشراق الّشمس. ُخوان وآنا يعيشان في بيت خشبّي صغير بأحواز هوأياكوكوتال. لقد رُزِقا 
بسّتة أبناء. وقد استيقظت آنا على الّساعة اخلامسة في هدوء حّتى ال توقظ اآلخرين، 
رة احملّمصة في اجلير  وأشعلت املوقد. ووضعت عليه املاء إلعداد القهوة، وغسلت الُذّ
nixtamal وطحنتها. وأعّدت الصلصة احلاّرة جّدا، وُخبز الّرقاق ليحملها ُخوان معه 

إلى العمل.
وعندما استيقظ ُخوان، شّغلت آنا جهاز االستقبال اإلذاعّي املغبّر املعّلق في زاوية 
من املطبخ. ويبدو ألّول وهلة أّن هذا اجلهاز من املستحيل أن يصدر أّي صوت، غير أنّه 
Ra-  يعمل. وعند الّساعة الّسادسة بالّضبط أدارت زّر احملّطات وفّتشت عن إذاعة هوأيا

1965

dio Huaya. فانبعثت املوسيقى املكسيكّية، وتعالى صوت عذب يعلن عن الوقت: »هنا 
وهي  الهوأبنغوس،  موسيقى  وانبعت  املزارعني«.  هوأياكوكوتال، صوت  إذاعة  صوت 
موسيقى فيراكروز، فهّزت وجدان آنا هّزا، حّتى أثارت رغبتها في الّرقص على إيقاعها. 

وعند الّساعة الّسادسة والّنصف، وهو موعد األخبار، أيقظت آنا ُخوان الّذي هّب 
مسرعا، فاغتسل وجلس حّتى يحتسي قهوته وهو يستمع إلى أخبار الوقائع احملّلّية: لم 
تتحّصل مجموعة منتجي البطاطا على الّتمويل اّلذي وعدهم به بنك القرض الّريفّي، 
األخبار  تأتي  ثّم   ]...[ الّتالية  االتّفاقات  إلى  اإلنتاج  وحدة  نّواب  اجتماع  توّصل  وقد 
اإلذاعة  جهاز  على  آنا  وأبقت  العمل.  إلى  ُخوان  وتوّجه  الّدولّية.  فاألخبار  الوطنّية 
شّغاال أثناء إعدادها لفطور الّصباح حّتى يقصد األطفال املدرسة وفي معدتهم شيء 
املغّناة  الّتقليديّة  امليالد  عيد  أغنية  املنّشط  يقّدم  الّسابعة،  الّساعة  وعند  طعام.  من 
باملكسيك الس مانانيتاس »Las Mañanitas«، ويسرد أسماء القّديسني احملتفل بهم 

في هذا اليوم:

]...[ ونهّنئ كّل من يحمل هذا االسم«،  القّديس  أو   ]...[ بالقّديس  اليوم  »نحتفل 
ويقرأ رسائل الّشكر اّلتي بعث بها اآلباء املوجودون في اجلماعات املجاورة. وعند الّساعة 

الّسابعة وخمس عشرة دقيقة يبدأ برنامج »على ُطرُِق اجلبل«.

يخّصص برنامج اليوم لالحتفاالت احملّلّية. وكانت آنا قد شاركت فيها، فهي كّلها 
آذان صاغية، وترغب في سماع ما قالته، وكيف يكون صوتها في اإلذاعة. إنّها تضحك 
من الّسرور. ويبدأ عند الّساعة الّثامنة برنامج األطفال. وعند الّساعة الّتاسعة تتوّقف 
الّصابون،  وكيس  املّتسخة،  املالبس  سّلة  آنا  فتلتقط  البّث،  عن  هوأياكوكوتال  إذاعة 
الّثياب.  - مقطع من »إذاعة هوأيا Radio Huaya، كادا ديّا«  الّنهر لغسل  وتقصد 

ألورورا فاالسكو.

وصف الّتجربة                             
أكتوبر  شهر  في  أنشطتها  هوأياكوكوتال  إذاعة  استهّلت 
أّول  وقد كانت  واط.  قّوته 500  بّث  بواسطة جهاز   1965
تعليم أساسّي  تقدمي  باملكسيك، وكان هدفها  تعليمّية  إذاعة 
في املناطق اّلتي يعسر الوصول إليها. وقد كان بّثها أّول مّرة 
املناطق  زيادة على  القصيرة، وهو ما مّكنها،  املوجات  على 
الّريفّية بفيراكروز، من تغطية واليات أخرى كواليات كيريتارو وهيدالغو وبوئبال حيث 

أُنِشئت كذلك إذاعات تعليمّية.

وقد مّر تاريخ إذاعة هوأياكوكوتال مبراحل عديدة. فقد شهدت املرحلة األولى انتشارا 
زت  بلغ ذروته سنة 1969 بإنشاء شبكة تعّد 126 إذاعة تعليمّية. وفي هذه الفترة رُِكّ

منهجّية عمل قِوامها جوانب الّتكوين، وإنتاج عتاد الّدعم وكذلك عملّيات الّتنسيق.

وقد تسّببت في املرحلة الّثانية أزمة مؤّسسّية داخلّية آلت إلى انهيار املشروع انهيارا 
ُكّلّيا سنة 1973، وقد تراجع عدد اإلذاعات الّتعليمّية إلى العشرة. فتدّخلت مصلحة 
الّتنمية  أنظار  حتت  املشروع  ووضعت  عندئذ،  باملكسيك   )SER( الّتعليمّية  اإلذاعات 

اإذاعة هواأياكوكوتال 
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حكومّية  غير  منّظمة  وهي   ،Fomento Cultural Educativo الّتعليمّية  الّثقافّية 
تأّسست سنة 1970. وقد َرّكز الّتوّجُه اجلديد االهتماَم على املشاركة اجلماعويّة، وعلى 

الّتعليم كتمّشي تنمية شاملة.

وكانت هذه املرحلة االنتقالّية تشتمل على مخّطط بحٍث طموح سمحت نتائجه 
الّتغطية  تركيز  وتقّرر سنة 1975  واألنشطة.  البرمجة  بداية جديدة من  بالّشروع في 
وزاكوألبان(.  )هما هوأياكوكوتال  اإلذاعّية  احملّطة  قريبتني من  بلديّتني  اإلذاعّية على 
وقد ساعد الّتقارب اجلغرافّي على معرفة الّظواهر االجتماعّية احملّلّية معرفة أفضل، 

وعلى تزايد الّتفاعل مع الّسّكان الّريفّيني.

وبدأت املرحلة الّثالثة سنة 1977 ببرمجة جديدة متنّوعة تشاركّية مندمجة في 
احلياة االجتماعّية اجلماعويّة:

البرامج املوسيقّية: 

برامج ترفيهّية، تراوح بني األغاني واملوسيقى والّرسائل القصيرة. وكانت األفضلّية 
للموسيقى املكسيكّية )الّرنتيرا والغوأستيكا والّنورتانيا(، ولكّن هذه الفضاءات قد متّت 

تهيئتها للموسيقى الاّلتينو-أمريكّية واملوسيقى احملّلّية اّلتي تُبّث غالبا بّثا حّيا مباشرا.

برامج الّتكوين:

الّريف من أجل  لدى سّكان  الّتقليديّة  املعارف  الهدف منها احملافظة على  كان 
مصلحة اجلماعة. ويشتمل هذا البرنامج على معلومات تخّص خدمة األرض، وتتعّلق 
وبإحياء  وبالّتعليم،  الّزراعّي،  اإلصالح  قانون  وبنصوص  واحلِراجة،  الفالحة  بتقنّيات 

احلكايات الّشفويّة والعادات احملّلّية.

البرامج اإلخبارّية:

les » Nouvelles de la cam- الّريف« »أنباء  على  يشتمل  البرنامج  هذا   كان 
les » Com- »اّلذي كان معروفا معرفة جّيدة، وعلى »الّتعليق على األنباء ،» pagne

mentaires sur les informations املصحوب بتحليل مهّم لألحداث.

برامج األطفال:

»افتحوا األبواب والّنوافذ«، هو برنامج صباحّي يتضّمن أغاني وحكايات ونصائح 
تتعّلق بالّصّحة، وبالّنظافة وباملواطنة. و»لندخل عالم األطفال« هو برنامج مباشر منجز 

بالّتعاون مع مربنّي من اجلماعة.

اجتماعّي  محتوى  ذات  إذاعّية  مسلسالت  تُبّث  كانت  البرامج،  هذه  على  وزيادة 
تربوّي تنتجها اإلذاعة الّتعليمّية )راديو إيديكاثيوني Radio Educación(، وتبّث كذلك 
أعّدها  وبرامج  جماعويّة  قيمة  ذات  وبالغات  إشهاريّة،  وومضات  قصيرة،  مسلسالت 

الّطلبة الّتابعون للخدمة االجتماعّية وللجماعات.

الّتسعينات بدأت مرحلة رابعة من منّو إذاعة هوأياكوكوتال عندما انخرطت  وفي 
احملّطة في مكافحة جتاوزات شيوخ القبائل احملّلّيني ومالكي األراضي. وقد جّر ذلك 

على احملّطة توجيه تهديدات وتسليط أعمال رقابة، وإلغاء اإلجازة.

األصول والّسياق
هوأياكوكوتال هي قرية صغيرة مبنطقة شيكونتيبيك بوالية فيراكروز اّلتي تشتمل 
على جماعات عديدة أغلب سّكانها من الّسّكان احملّلّيني )الّناهوالت nahuatl واألوتومي 
otomi(. والكلمة الّناهواليتّية »هوأياكوكوت huayacocotl« تعني »موطن األشجار 
مباّدة  املشبعة  الّصنوبريّة  األشجار  من  فصيلة  هي  واألوكوت  العظيمة«.  الّصنوبريّة 
الّراتنج، واّلتي يستحسن استعمالها كحطب وقود. واملنظر الّطبيعّي احمليط بها مكّون 
من غابات وأنهار وجبال، واملنطقة غنّية بصلصال الكاوولني وباخلشب املقطوع اّلذي 
اّلتي  اخلشب  استغالل  شركات  وكانت  الّسنني.  عشرات  طيلة  جائرا  استغالال  استغّل 
الفقر  للجماعة شيئا، ماعدا  تترك  أن  دون  تغادرها  الّسبعينات  املنطقة في  اكتسحت 

والّروابي املجتّثة أشجارها.

وعلى امتداد عشرات الّسنني، بقيت هذه املنطقة اّلتي تظهر على اخلرائط    
اجلغرافّية أشبه ما تكون بجزيرة بني واليتي بوئبال وهيدالغو، معزولة منزوية. وملّا كانت 
األعباء الّزراعّية ال تشغل سّكان الّريف إاّل خمسة أشهر في الّسنة، فقد شهدت املنطقة 
في الّسبعينات متّشي نزوٍح حثيث باجّتاه العاصمة املكسيكّية. وكانت خدمات الهاتف 
والكهرباء ناقصة، ولم تكن اإلذاعة وال قنوات الّتلفزيون احملّلّية موجودة. وكان االختيار 

الوحيد املتاح للّسّكان هو االستماع إلى محّطات إذاعات الواليات املجاورة.

إّن وضعّية العزلة اجلغرافّية هذه، ونقص اخلدمات املسداة إلى الّسّكان هما الّلذان 
دفعا سنة 1965 إلى إنشاء اإلذاعات الّتعليمّية بهوأياكوكوتال. وقد بعث هذا املشروع 
اجلامعة  من  مساندة  لقي  وقد  هوأياكوكوتال.  بجماعة  راهب  وهو  سمبيريو  هكتور 
سارت  وقد  احلكومّية.  املؤّسسات  لدى  الّضروريّة  باإلجراءات  للقيام  اإليبيروأمريكّية 
إذاعة هوأياكوكوتال على نهج إذاعة سوتاتنزا اّلتي شهدت جناحا كبيرا بكوملبيا، فنّمت 

فكرة أّن الّتخّلف والفقر ووضعّيات اجَلْور، ناجتة عن نقص الّتعليم.

الوقع االجتماعّي  
لقد حظيت إذاعة هوأياكوكوتال لدى سّكان املناطق الّريفّية بانتشار جماهيرّي كبير. 
ولها تأثير كبير في متّشي اإلعالم، وتعليم الّرأي العاّم، وفي الّتكوين. وهي تسعى بفضل 
برمجتها إلى احلفاظ على ثقافة مزارعّي اجلهة، وموسيقاهم، وفكرهم. ومتّثل جزءا من 
بالّتيبيهوأئّية، عن  بالّلغة األوتومّية، أو الّنهوأتّية، أو  البرمجة اليومّية الّرسائُل املُذاعة 
األبقار الّضالة، وطلبات املعونة لفائدة عائلة فقيرة ال تستطيع إخراج مريض من قريته، 

والّتبليغ عن أعمال الفساد اّلتي يقترفها شيوخ القبائل احملّلّيون.

لقد متّكنت إذاعة هوأياكوكوتال من رّد االعتبار إلى الّثقافة احملّلّية عبر بّث األخبار 
عن الّنجاحات اّلتي عّبر عنها الّسّكان احملّلّيون وعن نضاالتهم، وقد استلموا املصدح. 
وعلى الّرغم من أّن األمر قد احتاج وقتا طويال وعمال مضنيا للحصول على مشاركة 
اجلماعات، أواسط الّثمانينات، فإّن مجموعات كثيرة من املزارعني  قد ألَِفت استخدام 

املصادح، والّتسجيالت، وحّتى معّدات مقصورة البّث.
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تأثير إضعاف  اجلهوّي  الّتواصل  إذاعة هوأياكوكوتال في فضاء  لوجود  وقد كان 
هيمنة وسائل اإلعالم الّتجاريّة واحلكومّية. وزيادة على ذلك، فإنّها مّثلت بالّنسبة إلى 
مجموعات كثيرة من سّكان الّريف والّسّكان احملّلّيني إمكانّية الّنفاذ إلى فضاء تواصل 

مرتبط مبصاحلهم، ومبشاكلهم وحاجاتهم.

إلى  األّمّية،  برامج محو  وهو معاضدة  األّولّي  اإلذاعة عن هدفها  انتقلت  وقد 
معاضدة كفاح اجلماعات ضّد جتريدهم من مواردهم الّطبيعّية، مّتجهة نحو منوال 
وعي  خلق  في  والعنف  القهر  إدانة  جنحت  وقد  ذاتّيا.  تسييرا  مسّير  مستدامة  تنمية 
رويز حتت  قّدمه كورتيز  اّلذي  الَعْرض  ذلك في  يظهر  اإلنسان )كما  بحقوق  جماعّي 
  La Información y la Comunicación en la Democratización de la« عنوان
Sociedad Rural  : Posibilidades y Limitaciones«   »دور اإلعالم و الّتواصل في 
دمقرطة املجتمع الّريفّي: اإلمكانيات والقيود«، مبناسبة انعقاد مؤمتر جمعّية الّدراسات 
 )Latin American Studies Association, LASA( الاّلتينوأمريكّية الّدولّي الّتاسع عشر
من يوم 28 سبتمبر إلى يوم 30 سبتمبر 1995 بالعاصمة واشنطن بالواليات املّتحدة 

األمريكّية.

الوسائط والّطرائق
لم تقتصر إذاعة هوأياكوكوتال، باعتبارها محّطة إذاعّية مخّصصة لدعم مفهوم 
اإلذاعات الّتعليمّية، على تصّور برمجة نوعّية مستجيبة ألهدافها الّتربويّة، ولكّنها كانت 
أيضا تعّول على أعوان مشهود لهم بالكفاءة، وعلى معّدات ومقّرات مالئمة لتأمني 
تنسيق  اجتماعات  أشهر  سّتة  كّل  وتنعقد  فيها.  منخرطة  تعليمّية  إذاعة  كّل  متابعة 
مع املدّربني اّلذين كانت تُبعث إليهم املواّد والكتّيبات في قضايا متنّوعة جّدا كمحو 

األّمّية وقواعد الّلغة واحلساب والّصّحة وحتسني الّسكن وغيرها.

تتمّيز خاّصّية إذاعة من اإلذاعات بشكلها ومضمونها. فالّشكل يسمح للّطبقات 
األشّد حرمانا، وخاّصة الّشّغالني الّريفّيني وللّسّكان األصلّيني، بالّتعبير عن آرائهم. وفي 
املضمون، تسعى إذاعة هوأياكوكوتال إلى حتليل اإلشكالّيات احملّلّية والّتمّشيات اجلهويّة 
بإدماجها في سياق تفاعلها األوسع مع الواقع االجتماعّي الوطنّي. وهكذا، فإّن هذه 
واجلهويّة مساءلة واضحة مفتوحة،  احملّلّية  الّسلطة  تّتصف مبساءلة هياكل  البرمجة 
وباملساندة املقّدمة ألنشطة املنّظمات االجتماعّية اّلتي يكون هدفها حتقيق األهداف 

االجتماعّية والّثقافّية والّسياسّية. )كورتيز رويز(

 العقبات  
تبّث إذاعة هوأياكوكوتال برامجها على املوجات القصيرة، وهذا من شأنه أن يجعل 
التقاطها عسيرا. فجّل أجهزة الّراديو ترانزيستور املطروحة في الّسوق احملّلّية غير مجّهز 

اللتقاط املوجات القصيرة. 

أثار انحياز احملّطة اإلذاعّية إلى جانب املزارعني والّسّكان األصلّيني رّد فعل  وقد 
باجلماعات  الّتالعب  على  املتعّودين  احملّلّيني  الّسياسّيني  القبائل  شيوخ  جّل  عن  َصَدَر 

املجاورة. وفي تالل هوأياكوكوتال، فإّن نفوذ هذه العائالت في اجلماعات قد توارثته جيال 
بعد جيل، وقد كان باستمرار وسيلة حتّكم في الّسّكان احملّلّيني.

والّنـقل  االتّصــاالت  أمـانة  مراقبـو  أوقف   ،1995 سنة  من  مارس  شهر  وفي 
Secrétariat des communications et des transports - SCT فجأة البّث على 
إذاعة هوأياكوكوتال بدعوى وجود »إخالالت فّنّية«. وزيادة على ذلك، ُوّجهت للمحّطة 
زاباتيستا  نضال  ملعاضدة  العنف  على  حتّرض  مشّفرة«  »رسائل  بّث  تُهمة  اإلذاعّية 
األصلّيني:  الّسّكان  بلغة  إرساال  إاّل  الواقع  في  املشّفرة  الّرسائل  تكن  ولم  بكياباس. 
من   شهر  بعد  البّث  إلى  بالعودة  للمحّطة  وُسمح  والّتيبيهويا.  واألوتومي،  الّنوهويا، 

الّتوّقف.

تعديل  ترّدد  على  للحصول  عديدة  سنوات  هوأياكوكوتال  إذاعة  كافحت  وقد 
االتّساع AM اّلذي كان يسمح بالتقاط إرساالتها بواسطة راديو ترانزيستور عادّي. غير 
أّن احلكومة املكسيكّية الواقعة حتت ضغط مالكي األراضي قد رفضت رفضا نسقّيا 

تسليم هذا الّترخيص.

املراجع
 Velasco, Aurora. « México : Radio Huayacocotla, una Emisora 	•
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البيرو  

البطاقة الفّنّية
إذاعة كّيامببا                                  االسم: 

البيرو البالد: 

الّتنمية الّريفّية والّتنّظم اجلماعوّي  األهداف: 

كّيامببا، مقاطعة كنسيابثيون املكان: 

سّكان الّريف والّسّكان األصلّيون املنتفعون: 

اجلمعّية األمريكوالتينّية لإلذاعات الّتعليمّية 	• الّشركاء: 
Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas - ALER   

تنسيقّية اإلذاعة الوطنّية 	•  
  Coordinadora Nacional de Radio - CNR  

مزارعو الّطوائف املسيحّية 	•   
Comunidades Cristianas Campesinas - CCC   

 ،Sainte Enfance وسانت أنفونس ،Adveniat وأدفينيات ،Misereor ميزيريور الّتمويل: 
والبعثـة الكارزمـّيـة الّسـويســـريّة Misión Cuaresmal Suiza، والبعثـة   

 Misiones Dominicanas de España الّدومينيكّية اإلسبانّية   

محّطة إذاعّية  الوسائط: 

حكايات قصيرة
إّن بدء الّنهار بتقاسم برنامج إذاعّي مع مزارعي وادي كّيامببا يجعل العالم يبدو 
أصغر مّما هو عليه، وبرودة صباح شهر ديسمبر بشرق أوسط الواليات املّتحدة أدفأ. وعدد 
لنسق  فإّن  ذلك،  ومع  اإلسبانّية.  الّلغة  أو  الكيشوا  لغة  يفهمون  املستمعني  قليل من 
اإلذاعات  في  وجودها  نادر  أصيلة  جودة  املرجَتلة  املنّشط  ولتعليقات  اإلذاعة  برامج 
هواة  وأكثر  املوسيقى.  هو  فيها  ما  وأفضل  املصّنع.  العالم  في  اجلماهيريّة  الّتجاريّة 
البيروفّية   huayños الهويتنوس  بني  بالّتمييز  يكتفوا  لم  حماسة،  القصيرة  األمواج 
والباثّيوس pasillos اإليكوادوريّة، بل مّيزوا كذلك بني أسلوب غويتنوس جنوب البيرو 

وغويتنوس شماله.

1969

بدأت جتربتي مع إذاعة كّيامببا حوالي سنة 1974، عندما كنت أدرس اإلسبانّية 
باملهعد الّثانوّي. وكنت أستمع باكرا في الّصباح إلى األغاني البيروفّية اجلميلة األّخاذة. 
إذاعة  إلى  إرسال كلمة  إلى  باحلاجة  إذاعّية عديدة، وأحسسُت  راسلُت محّطات  وقد 
كّيامببا حّتى يعلم املذيعون هناك أّن مستمعا نائيا جّدا قد كان منبهرا مبا يبّثونه من 
برامج إذاعّية. وطيلة الّسنوات املوالية، بقيت اإلذاعات البيروفّية أفضل ما أستمع إليه 

من إذاعات كّل صباح.

املستمعني  تعليم  في  حيويّة  أهّمّية  كّيامببا،  إذاعة  إذاعّية، كمحّطة  إّن حملّطات 
احملّلّيني، وإعالمهم، وإعطائهم فضاء للّتعبير. ولكن، زيادة على ذلك، فإّن تأثيرها ميتّد 
أحيانا بعيدا جّدا. فبفضل صيغة البّث باألمواج القصيرة، جنحت إذاعة كّيامببا في أسر 
املّتحدة،  بالواليات  القصيرة  ورمّبا آالف محّبي األمواج  اهتمام مئات،  وإثارة  االنتباه 

واليابان، وأوربّا وأستراليا.

ويجب توّفر أجهزة استقبال جّيدة وهوائّيات اللتقاط هذه احملّطات الّصغيرة الّنائية 
الّتواصل مع  مّتقد إلرادة  يجب خاّصة وجود شغف  ولكن،  القصيرة.  األمواج  على 
احملّطات  إلى  لالستماع  وقت  وأنسب  الّدنيا.  من  األقصى  اآلخر  الّطرف  في  أماكن 
اإلذاعّية البيروفّية من أمريكا الّشمالّية هو الّصباح الباكر. وال شيء غير الّشغف املّتقد 
الّصباحّية  الّساعة  هذه  في  فراشهم  من  القصيرة  األمواج  هواة  إخراج  على  يقدر 

املبّكرة. – تأليف دون مور، هاو متمّرس باألمواج القصيرة.

وصف الّتجربة                             
إذاعة كّيامببا هي أوسع احملّطات اإلذاعّية تغطية 
من  كمبادرة  بدأت  وقد  كنسيابثيون.  مقاطعة  في 
مالدونادو  بويرتو  لنيابة  الّتابعني  الّدومينيكان  املبّشرين 
اشتروا  عندما   Vicariat de Puerto Maldonado
سنة 1966 محّطة إذاعة صغيرة تعمل سابقا بكّيامببا، 
وصّيروها مبّر الّسنني هذا املشروع املجّدد للّتواصل من 
أجل الّتغيير االجتماعّي اّلذي نعرفه اليوم. غير أّن متّشي الّتغيير هذا لم يحصل فورا. 
فقد كان على احملّطة اإلذاعّية أن تبدأ بتنمية كفاءاتها الفّنّية. وفي سنة 1969، مّت 
اقتناء جتهيزات جديدة من بينها جهاز إرسال قّوته 000 1 واط لتعويض جهاز اإلرسال 
القدمي ذي قّوة 300 واط. وبعد مّدة، أضيف جهاز إرسال جديد قّوته 5 كيلو واط 
بفضل مؤازرة أدفينيات Adveniat، وميزيرور Misereor، ومنّظمات كاثوليكّية أخرى، 
وقد ساهم هذا اجلهاز اجلديد في توسيع الّتغطية إلى معظم جنوب جبال األنديز في 

البيرو.

وميكن تلخيص تطّور فلسفة اإلذاعة في قول ألفريدو إنثيناس وروفينو لوبو: 
قبل  »الّدينّية«،  البرامج  على  ترّكز  اإلذاعّية  احملّطة  كانت  البدء،  في 
ثّم  الفقراء.  اقتراح حصص تكوين و»تعليم نظامّي« على املزارعني  محاولة 
ووضعنا  الّشعب«،  منها »صوت  حّتى جنعل  احملّطة  إلى حتويل  احلاجة  رأينا 

اإذاعة كّيامببا 
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البرمجة حتت مسؤولّية منّظمات شعبّية ومجموعات كانت تعمل على متّشي 
تواصل  مركز  نصبح  أن  هو  أهّم شيء  أّن  نتيجة  إلى  توّصلنا  وقد  الّتوعية. 

ومشاركة في خدمة املنّظمات الّشعبّية.

وهكذا، تطّورت البرامج على مّر الّسنني شيئا فشيئا مع انخراط إذاعة كّيامببا في 
الكفاح االجتماعّي. وقد هيمنت »الّتربية الّدينّية واإلنسانّية« على البرامج في ما بني 
سنة 1972 وسنة 1975، في حني أنّه، بلغة احملتوى، لم يكن فيها أّي رابط ال بالّتعليم 
الّنظامّي وال مبفاهيم الّتعليم الّشعبّي. وفي الفترة املمتّدة من سنة 1975 إلى سنة 
القراءة  عادة  تنمية  هو  أُنتِجت  اّلتي  الّنظامّي«  »الّتعليم  برامج  هدف  كان   ،1978
احملّطة  عقدت  سنة 1978،  وبداية من  عنهم.  األّمّية  رُفَِعت  اّلذين  األشخاص  لدى 
اإلذاعّية اتّفاقا مع »الّتعليم الّشعبّي من أجل شعب منّظم«. َوُوهبت فترة برمجة بسّت 
اإلقليمّي  املزارعني  احّتاد  بينها  من  اّلتي  االجتماعّية  للمنّظمات  مجانا  ساعة  عشرة 
 la Federación de واحّتاد العّمال ،la Federación Provincial de Campesinos
 de وجلنة حقوق اإلنسان ،le Consejo Municipal واملجلس البلدّي ،Trabajadores

.Derechos Humanos  le Comité

والّشكل األكثر شعبّية هو مجلة اإلذاعة، اّلتي تشتمل على عناصر اإلعالم )أخبار 
وجّل  )إهداءات(.  واملوسيقى  )رسائل(  واالتّصاالت  )حتاليل(،  والّتعليم  ولقاءات(، 
البرامج تبّث بّثا مباشرا. وأكثر البرامج حظوة لدى املستمعني هو برنامج اإلهداءات 

املوسيقّية، ألّن الّرسائل كانت تُقرأ بلغة الكيشوا quechua احملّلّية.

مراسلني  شبكة  اإلذاعّية  احملّطة  حول  طبيعّيا  تكّونا  تكّونت  الّسنني،  مّر  وعلى 
متطّوعني. وكانت الّرسائل ترد على احملّطة اإلذاعّية وافدة إليها من أبعد األماكن في 
املقاطعة، وهي تروي وقائع لم يبلغ علمها إلى وسائل اإلعالم الوطنّية، كاملواجهات 

الّدائرة بني الّدرب املُشرق le Sendero Luminoso واجليش.

جعل  إلى  الوصول  في  تتمّثل  كّيامببا  إذاعة  إستراتيجّية  كانت  البداية،  ومنذ 
مستمعيها يغّطون الّتكاليف العاديّة، بينما تكون األموال املتأتّية من اخلارج  مخّصصة 
ودفع  املكاتب،  كراء  ومعلوم  املوّظفني،  أجور  وكانت  الّتحتّية.  البنية  كلفة  لتسديد 
مصاريف الهاتف والكهرباء تغّطيها العائدات املتأتّية من مشتّقات اإلشهار الّتجارّي 

والّرسائل واإلهداءات املوسيقّية.

وكان اإلشهار الّتجارّي منّظما تنظيما صارما ومنحصرا في بعض الّساعات وفي 
األشخاص  ولكّن  مجانا،  تبّث  الّنظامّية  الّرسائل  وكانت  األسبوع.  من  محّددة  أيّام 
اّلذين يرسلون رسائلهم اخلاّصة لعائالتهم عليهم أن يدفعوا مصاريف دنيا متّكن احملّطَة 

اإلذاعّية من إيجاد أموال إضافّية لتغطية املصاريف العاديّة.

األصول والّسياق
البيرو  مقاطعات  أكثر  بني  من  هي  كوزكو  محافظة  في  كنسيابثيون،  مقاطعة 
تنّوعا جغرافّيا، وهي متتّد من علو 600 3 متر في األنديز إلى علّو 300 متر في احلوض 
األمازونّي. وتوجد كّيامببا، عاصمة املقاطعة، في وادي على ارتفاع 050 1 متر. ويعيش 

فيها 000 20 من بني 000 130 ساكن في املقاطعة وجّلهم مزارعون كيشاوا ينتجون 
القهوة وأوراق الكوكا.

سياسّية  ومنّظمات  ونقابات  اخلاّصة  تعاونّياتهم  القرويّون  أقام  اخلمسينات،  ومنذ 
متّكنت من البقاء على الّرغم من القمع اّلذي سّلطه عليهم مالكو األراضي احملّلّيون 
الّثمانينات، غدت املنطقة أحد مسارح املواجهة  العسكريّة. وفي  ومختلف األنظمة 

العنيفة بني اجليش ومقاتلي الّدرب املُشرق.

واإلذاعة هي أهّم وسيلة تواصل تقليديّة في املناطق الّريفّية. وهي تعّوض غالبا 
حّتى الهاتف، واملراسالت، وأشكال اتّفاقّية أخرى من أشكال الّتواصل. وتاريخ اإلذاعة 
اجلماعويّة واجلماهيريّة بالبيرو مرتبط ارتباطا وثيقا بنشاط القساوسة الكاثوليكّيني اّلذين 

انخرطوا منذ بداية الّسبعينات في الكفاح دفاعا عن الفقراء واملنسّيني في املجتمع.

وقد خلقت جتارب املبّشرين الّدومينيكان الّسابقة اّلتي قام بها املبّشرون الّدومينيكان 
راديو  إذاعة  Vicariat de Puerto Maldonado مع  بويرتو مالدونادو  لنيابة  الّتابعني 
بأهّمّية احلاجة إلى  الوعَي   Radio Madre de Dios   ) الَرِّبّ )أّم  مادري دي ديوس 
الّتجّهز بآلة تواصل تسّد احلاجات االجتماعّية لدى اجلماعات املجاورة لكّيامببا. فاتّخذ 

قرار إنشاء محّطة جديدة.

كانت لكّيامببا بعُد إذاعة خاّصة صغيرة على الّرغم من مداها احملدود نظرا لضعف 
قّوة بّثها، ولنقص وضوح أهدافها. غير أنّها كانت حائزة على إجازة قانونّية تخّول لها 
العمل، وكذلك على ترّدد بّث خاّص بها. فاشتراها الكهنة الّدومينيكان سنة 1966، 

وهكذا بدأت ملحمة جتربة تواصل جديدة.

الوقع االجتماعّي                                                  
لقد تطّورت إذاعة كّيامببا، كما كانت احلال بالّنسبة إلى إذاعة بيو XII )بوليفيا(، 
وإذاعة هوأياكوكوتال )املكسيك( وغيرهما من احملّطات اإلذاعّية الكاثوليكّية األخرى، 
من  األولى  الّسنوات  وطيلة  والّسياسّي.  االجتماعّي  الواقع  من  فشيئا  شيئا  مقتربة 
نشأتها، كانت أهدافها دينّية وتعليمّية، ولكن، منذ سنة 1978، اختارت احملّطة اإلذاعّية 
بوضوح نهج »الّتعليم الّشعبّي ودعم املنّظمات الّشعبّية«، وهو ما كان يعني إعادة 
تعريٍف سياسٍيّ في خدمة مصالح اجلماعات األكثر فقرا وإقصاًء. ومن املمكن قيس 
وقع هذه اإلستراتيجّية االجتماعّي بعدد عملّيات الّتخريب والهجوم اّلتي تعّرضت إليها 

احملّطة اإلذاعّية منذ ذلك احلني واّلتي نّفذها كّل اّلذين حاولوا إسكاتها.

وكان الوقع االجتماعّي أشّد بقدر ما كانت أجهزة اإلرسال توّسع من مدى إذاعة 
كّيامببا إلى كامل مقاطعة كوزكو وإلى املقاطعات املتاخمة لها في اجلنوب األنديزّي 

بالبيرو.

جلّل  وتلغراف  عمومّي  هاتف  وغرفة  للبريد،  مكتبا  اإلذاعّية  احملّطُة  اتُِّخَذت  وقد 
القروينّي اّلذين كانوا يترّددون عليها غالبا الستالم رسائلهم الوافدة من املدن. وكانت 

اإلذاعة تعلن باملّجان عن وصول كّل رسالة.
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حّتى  سواها  من  أكثر  للجهة  املمّثلة  الّشعبّية  املنّظمات  كفاءة  تنمية  متّت  وقد 
بّث مباشر لالجتماعات  الغالب  وبّثها، وهي في  برامجهم اخلاّصة  تتمّكن من إعداد 
واملظاهرات احملّلّية. وعلى الّرغم من كون هذا البّث كان ميتّد خمس أو سَتّ ساعات، 

إاّل أنّه كان يحظى بشعبّية لدى املستمعني.

الوسائط والّطرائق
وضعت إذاعة كّيامببا على مّر الّسنني »إطارا عقديّا« متني الّتناسق يغّطي سائر 
أساسا  والّسياسّية  والّثقافّية  االجتماعّية  املنطقة  بطبيعة  الوثيقة  وتعترف  أنشطتها. 

الختيارها الفلسفّي.

وتأخذ املشاركة ااجلماعويّة شكلها في إذاعة كّيامببا من خالل املنّظمات األكثر 
معّبرة  البرمجة،  من  قسم  مسؤولّية  والّتعاونّيات  الّنقابات  وتتحّمل  غيرها.  من  متثيلّية 
بهذه الكيفّية عن الّرأي الّنقدّي اّلذي يكون لألغلبّية بخصوص مسائل امليز االجتماعّي، 
سنوّي  مخّطط  إعداد  عن  مسؤولة  منّظمة  وكّل  اإلنسان.  حقوق  وانتهاك  واحليف، 

يشتمل على األهداف، والهيكلة، وعلى األعوان املكّلفني بإدارة البرامج.

وكان اختيار األعوان مؤّسسا جوهريّا على معايير االلتزام االجتماعّي والّتماهي 
مع احلاجات اجلهويّة. وعلى املرّشحني كّلهم أن يحذقوا لغتني، وأن يبرهنوا خاّصة على 
إرادة قويّة للعمل مع اجلمعّيات االجتماعّية في احملافظة. فإذا توّفرت في املترّشح هذه 

الّشروط، فإنّه يتلّقى الّتكوين الفّنّي الّضرورّي.

وفي إطار الّتنسيق مع هيئات تواصل األخرى، فإّن إلذاعة كّيامببا اجلهد الكافي 
اإلذاعة  كتنسيقّية  تقّدمّية  منّظمات  في  بحضورها  البديلة  الّتواصل  شبكات  لدعم 
الوطنّية Coordinadora Nacional de Radio - CNR ومزارعو الّطوائف املسيحّية 
في  الوطنّي،  الّصعيد  وعلى   ،Comunidades Cristianas Campesinas - CCC

.)ALER( اجلمعّية الاّلتينوأمريكّية لإلذاعات الّتعليمّية

العقبات
على الّرغم من أّن إذاعة كّيامببا قد حصلت على ترخيص للعمل، فإّن إجراءات 
جديدة  مساٍع  في  الّشروع  على  اإلذاعّية  احملّطة  أرغمت  قد  احلكومّية   1971 سنة 

للحصول على إجازة جديدة، وهو متٍشّ جّر صعوبات عديدة.

وكثيرا ما كانت إذاعة كّيامببا، بسبب التزامها بالّدفاع عن حقوق الّشعب، عرضة 
في جوان 1975،  بّثها  ناسفٌة جهاَز  شحنٌة  خّربت  وقد  عنيفة.  وهجومات  لتهديدات 
وأُجبرت احملّطة على العمل في ظروف مزرية طيلة سنوات حّتى مّت تركيز جتهيز جديد 

في شهر ماي 1986.

وتعّرضت اإلذاعة إلى هجومني آخرين سنة 1987 وسنة 1988. وكانت في شهر 
جانفي سنة 1989 ضحّية تدّخل شرس من احلكومة الوطنّية ومن الّسلطة احملّلّية، 
فأُغلَِقت أبوابها حّتى شهر أفريل من نفس الّسنة. وحالت أمطار غزيرة، في شهر ديسمبر 

بالّتجهيزات. وكان كّل  أخرى ضررا جسيما  ناسفة  تُلحق شحنة  أن  دون  سنة 1989، 
ولكّنها  احملّطة،  أنشطة  تُوقف  الّتعبير  حلّريّة  املستهدِفة  الهجومات  هذه  من  هجوم 
عجزت عن إسكاتها أو إرهاب العاملني فيها. بل على العكس من ذلك، فقد كبرت 

إذاعة كّيامببا واشتّد عودها بفضل دعم القروينّي لها.
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البيرو  

البطاقة الفّنّية
 Centro de  مركز اخلدمات البيداغوجّية للّتكوين الّسمعّي البصرّي االسم: 

Servicios de Pedagogía Audiovisual para la Capacitación (CESPAC)  

البيرو البالد: 

الّتنمية الّريفّية   األهداف: 

مناطق ريفّية عديدة بالبيرو املكان: 

ما يقارب 000 550 مزارع املنتفعون: 

Ministère de l’Agriculture وزارة الّزراعة 	• الّشركاء: 
(CENCIRA)  املركز الوطنّي للّتكوين والبحث لإلصالح الّزراعّي بالبيرو 	•   

Centro Nacional de Capacitación e Investigación de la Reforma   

                                                                    Agraria, Pérou (CENCIRA)   

برنامج األمم املّتحدة من أجل الّتنمية/منّظمة الّتغذية والّزراعة  الّتمويل: 
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES( وفريدريخ-إيبير-ستيفتونغ ،FAO/PNUD   

الفيديو  الوسائط: 

حكايات قصيرة
يبدو أّن 300 مدرسة تكوين موجودة بأمريكا الاّلتينّية، وهي تكّون ما يزيد على 
000 120 طالب. ويسعى جّل هذه املدارس إلى تكوين محترفني في وسائل اإلعالم 
والعالقات  املؤّسسات  بتواصل  يسّمى  ما  وفي  اإلشهار،  صناعة  وفي  اجلماهيريّة، 
العاّمة. وال وجود ألّي كّلّية تكّون اتّصالّيني من أجل الّتنمية، أو اتّصالّيني علمّيني، 
أو اتّصالّيني بيداغوجّيني. وهذا يشّكل سببا من بني األسباب اجلوهريّة لكوارث حّلت 

مبيدان الّتواصل من أجل الّتنمية.

فكيف ميكن لتمٍشّ تعليمّي يقرع فيه األستاذ-الباّث، برسائل مبهمة، سمَع متلٍقّ 
سلبّي ال يُدرى كيف يتّم  تعليمه، أن يكون ذا جدوى على الّصعيد املالّي واإلنسانّي؟ 

وكيف ميكن لرسائل مشاريع الّتنمية اّلتي ُعِهَد بها الختصاصّي الّتالعب اإلشهارّي 
أن يتّم تبّنيها؟

1975

وكيف ميكن لرسائل اإلعالم العلمّي أن تكون موافقة للّسياق االجتماعّي عندما 
يكون املكلَّفون بصياغتها جاهلني بخصوصّيات الّلغة العلمّية، وعندما يقصرون اخلبر 

على ما يكون مثيرا أو خارقا للمألوف؟

وكيف ميكن إبقاء الّسّكان على علم باألخبار إن كان املُخبِرون ال علم لهم بها، 
وإن كانوا ينتجون رسائل ال يفقهها أحد، تكون خارج الّسياق، وال جدوى ترجى منها، 

ومغلوطة وال تنفع الّناس؟

يعسر فهم الّسبب اّلذي يجعل مدارس الّتواصل، أو الكّلّيات هذه، تزداد انتشارا، في 
حني أّن آفاق الّتشغيل مسدودة في وجه حاملي الّشهائد املتخّرجني منها.

إّن املجتمع بحاجة إلى مدارس تكّون اتّصالّيني ال وجود لهم في الوقت الّراهن، 
نّص مأخوذ من »تكوين االتّصالّيني من  بالَقدر الكافي –  أو على األقّل ال يوجدون 
 »  La formación de los comunica dores para el desarrollo الّتنمية  أجل 
تأليف مانويل كلفيلو، مؤّسس مركز اخلدمات البيداغوجّية للّتكوين الّسمعّي البصرّي 

.CESPAC

وصف الّتجربة                             
 Centro de البصــرّي  الّسمعــّي  للّتكـوين  البيداغوجّية  اخلدمات  مركز  تأّسّس 
Servicios de Pedagogía Audiovisual para la Capacitación - CESPAC في 
بداية الّسبعينات بدعم من منّظمة الّتغذية والّزراعة. إنّه واحد من هذه املشاريع اّلتي 
وااللتزام، واألهداف  والّتفاني،  احلافز،  لوجود  ثمرة  حّققت جناحا، كان في جزء منه، 
إسبانّي  وهو  كالفيلو،  مانويل  هو  الّشخص  هذا  األشخاص.  أحد  وإصرار  الواضحة، 
متّشيات  بعض  في  إيجابّيا  تأثيرا  مؤثّرا  الاّلتينّية،  بأمريكا  الّسنني  عشرات  طيلة  اشتغل 

الّتواصل من أجل الّتنمية الّريفّية األكثر جتديدا. 

وفي بداية سنة 1975، تكّون، طيلة سّتة أشهر، فريق أّول يضّم 27 شخصا. ومنذ 
البداية، تقّرر أن يتعّود اجلميع على مهارات كّل مراحل إنتاج الفيديو وتقنّياته: البحث، 
والّسيناريو، وآالت الّتصوير، والّصوت، والّتركيب، واإلنتاج، والبّث. وقد كان أّول نشاط 
في املشروع، وكان كذلك أّول أخطائه: فالّتكوين قد ترّكز تركيزا شديدا على املسائل 

الّنظريّة، وقّلما كان الّتركيز على الّتجربة امليدانّية.

وكان على متّشي الّتسجيل، والّتفاعل مع املزارعني، والّتكوين في امليدان اجلماعوّي 
أن يأخذ  في احلسبان املواسم الفالحّية وتفّرغ املزارعني أثناء الّنهار. ولهذا الّسبب، تقّرر 

الّتقليص في مّدة فيديوهات الّتكوين إلى حصص معّدلها 15 دقيقة.

وعموما، فإّن فريقا مكّونا من شخصني يبقى باجلماعة في الوقت اّلذي يتّم فيه 
متّشي الّتسجيل بالفيديو لدروس تصلح للّتكوين. ويعّد الفريق ذاته إعدادا مسّبقا سيناريو 
راجعه أعوان املشروع الفّنّيون. وعند الفراغ من تسجيل الّصور، يعود الفريق إلى مقّر 
ليما،  بالعاصمة   CESPAC البصرّي  الّسمعّي  للّتكوين  البيداغوجّية  اخلدمات  مركز 
إلنتاج دفق أّول يراجعه بدوره أعوان متخّصصون في املسألة قبل أن يُرسل الختباره 

مع املزارعني على امليدان. وتصلح تعليقاتهم ونقدهم في إعداد الّنسخة الّنهائّية.

�صي�صـبـاك 
مركز اخلدمات البيداغوجّية للّتكوين الّسمعّي البصرّي
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واملواضيع اّلتي تعاجلها دروس الفيديو متنّوعة بتنّوع مجموعة املواضيع املتعّلقة 
البصرّي،  الّسمعّي  للّتكوين  البيداغوجّية  اخلدمات  مركز  رتّبها  وقد  الّريفّية.  بالّتنمية 
واملوارد  املاشية،  وتربية  الّزراعة،  عديدة:  أصناف  إلى  مقّسما  ترتيبا  إجرائّية،  إلسباب 

الّطبيعّية، والّصّحة، والّسكن، واملكننة، واحلراجة، وتربية األسماك.

الّسمعّي  للّتكوين  البيداغوجّية  الّتصوير األولى في مركز اخلدمات  وكانت آالت 
بوصة  مقاسها  تسجيل  شرائط  ذات  وهي  واألبيض،  األسود  بالّلونني  ر  تصوِّ البصرّي 
اّلتي أُدخلت فيها أشرطة تسجيل  الّسنة  واحدة، واستمّر ذلك إلى سنة 1978، وهي 
الفيديو صنف  يو-ماتيك U-Matic )4/3 بوصة( اّلتي سّهلت الّتسجيالت والّتركيب 
باأللوان. وبعد مرور سنوات، عندما اكتسحت شرائط الفيديو صنف بيتامكس )سوني(  
اقتنى   ،VHS (JVC) ساي(  فاي  )جي  آس«  »في هاش  Betamax (Sony) وصنف 
احلديثة  الّتكتولوجيا  هذه  البصرّي  الّسمعّي  للّتكوين  البيداغوجّية  اخلدمات  مركز 
لتسهيل متّشي اإلنتاج والبّث. وقد كّلف مركز اخلدمات البيداغوجّية للّتكوين الّسمعّي 
جهاز   120 يقارب  ما  وحماية  لنقل  اخلشب  من  صناديق  بصنع  يتكّفل  َمن  البصرّي 
ملراقبة تسجيالت صور الفيديو، وأجهزة الفيديو املستعملة لعرض األشرطة في اجلماعة. 
وكان وزن كّل صندوق يتجاوز 63 كلغ، على الّرغم من استعمال أخّف الّتكنولوجّيات 
املتوّفرة في الّثمانينات ثقال. وكان ينبغي انتظار العشريّة املوالية لالستفادة من مغان 

الّتطّور الّتكنولوجّي آلالت عرض الفيديو.

وقد أصدر املشروع كتّيبات للمكّونني واملشاركني، حّتى يتّم توجيه متّشي الّتكوين 
بواسطة متارين من نوع سؤال-إجابة، وأنشطة عملّية. وكانت كتّيبات اإلرشاد مزيّنة 

برسوم تسّهل فهمها، وميكن للمشاركني االحتفاظ بها باعتبارها مرجعا للمستقبل.

جتميع  في  البصرّي  الّسمعّي  للّتكوين  البيداغوجّية  اخلدمات  مركز  طريقة  إّن 
املعارف احملّلّية، واحملافظة عليها، وإعادة إنتاجها، وكذلك في جتميع املعارف العلمّية 
احلديثة، قد مّكنت من انبثاق تّيار تواصل في مختلف االجّتاهات، وانبثقت معها روابط 
بني اجلماعات وبني فّنّيي الّتنمية الّريفّية، وبني اجلماعات في حّد ذاتها. وقد أصبحت 
ومن  الكهرباء  من  عموما  احملرومة  الّريفّية  املناطق  في  متداولة  الّتواصل  أدوات 

اخلطوط الهاتفّية.

األصول والّسياق                                                  
عرف البيرو تغّيرات مهّمة في العشريّات األخيرة. وكان جّل الّسّكان في اخلمسينات 
يتكّونون من الهنود الكيشوا واألميرا اّلذين كانوا يعيشون في املناطق الّريفّية. وقد غيّر 
الّنزوح عن الّريف العالقة بني املدينة والّريف في الّسنوات املوالية: 60% من الّسّكان 
أصبحوا يقيمون في فضاءات قرويّة، وأكبر قِْسم منهم قد قّر به املقام باألحياء القصديريّة 

حول ليما. ويحتشد بالعاصمة ما بني ستة ماليني إلى عشرين مليون ساكن بيروفّي.

واملناطق الّريفّية بالّتالل العالية l’altiplano والّساحل والغابة األمازونّية محرومة 
من اخلدمات األساسّية ومن االستثمارات. وقد فقدت الّزراعة أهّمّيتها تدريجّيا، و%3 
من األراضي فقط بقيت منتجة. ودفع الفقر سّكان األرياف إلى الّنزوح نحو املدن فيما 

قامت  وقد  واالقتصاديّة.  االجتماعّية  الّريفّية  اجلماعات  هيكلة  في  عميقا  تأثيرا  أثّر 
بإصالح   1969 سنة  ألفدارو  فاليسكو  اجلنرال  بقيادة  اجلماهيريّة  العسكريّة  احلكومة 
على  األراضي  توزيع  وإلعادة  املنتجة،  غير  امللكّيات  على  للقضاء  طموح  زراعّي 
املزارعني، بهدف الّتشجيع على تكوين تعاونّيات ريفّية والّرفع من اإلنتاج الّزراعّي لسّد 

احلاجات الوطنّية.

وفي الوقت نفسه، دّعمت كّل من منّظمة الّتغذية والّزراعة وبرنامج األمم املّتحدة 
الّزراعــّي  اإلصــالح  أجـل  من  والبحث  الّتكوين  مركز  إنشــاء   )PNUD( للّتنمـية 

.)CENCIRA(

الّزراعّي  اإلصالح  أجل  من  والبحث  الّتكوين  ملركز  العريضة  اخلطوط  وكانت 
ذوي  من  مزارعون  وصار  الّتمّشي.  طيلة  »املنتفعني«  ولتوجيه  للّتكوين  مخّصصة 
املستوى الّتعليمّي الّنظامّي الّضعيف على رأس الّتعاونّيات، فصار من املستوجب إذن 

تعبئتهم وتكوينهم.

وفي بداية الّسبعينات، كان ما يقارب 42% من الّرجال و67% من الّنساء أّمّيني. 
الّتعليمّي  املستوى  من  الّرفع  حتّدي  ملواجهة  مجّددة  مبقاربة  القيام  ثَّم،  من  وينبغي، 
ولنشر املعارف ذات الّصلة بالّتجديد الّزراعّي. فتّم االختيار فورا على الفيديو على أساس 
حكومة  حتت  بالّشيلي  والّزراعة  األغذية  منّظمة  خبراء  منّاها  اّلتي  الّسابقة  الّتجربة 
البيداغوجّية  اخلدمات  مركز  اسم  حتت   1975 سنة  املشروع  فبدأ  أاّلند.  سالفادور 

.)CESPAC للّتكوين الّسمعّي البصرّي )سيسباك

الوقع االجتماعّي                                                
لقد كان لنجاح مركز اخلدمات البيداغوجّية للّتكوين الّسمعّي البصرّي )سيسباك( 
تأثير بالغ في تخطيط برامج الّتنمية الّريفّية وتفعيلها. وقد غدا استعمال الفيديو في 
الّتكوين مقبوال لدى احلكومات ووكاالت الّتعاون الّدولّية بأمريكا الاّلتينّية. وقد كانت 
البصرّي  الّسمعّي  للّتكوين  البيداغوجّية  اخلدمات  مركز  خاضها  اّلتي  املُثرية  الّتجربة 
حاسمة في إحداث برنامج الّتنمية الّريفّية املدمج باملناطق االستوائّية الّرطبة بروديريث 
 CESPA املكسيك( ومركز خدمات اإلنتاج الّسمعّي البصرّي، سيسبا( PRODERITH
)مالي(. وقد سبق ألعوان الّتأطير في هذين املشروعني أن اشتغال مع مانويل كالفيلو 

في مركز اخلدمات البيداغوجّية للّتكوين الّسمعّي البصرّي )سيسباك(.

اتّساع  على  وتشهد  لإلعجاب،  مثيرة  البرنامج  عليها  حتّصل  اّلتي  الّنتائج  وكانت 
الّنجاحات: 150 بيروفّي تكّونوا في إنتاج البرامج بالفيديو، وتعّلم 200 آخرون استعمال 
برامج الفيديو في األنشطة الّريفّية. ومّت إنتاج أكثر من ألف برنامج فيديو. وفي نهاية 
املشروع، سنة 1986، استفاد 000 550 مزارع من حلقات الّتكوين بالفيديو. وكانت 
كّل مرحلة من مراحل الّتكوين متتّد سّتة أيّام، ويشارك املزارعون فيها ثالث ساعات في 

نني. نات سنة 1980 تبلغ 48 % من عدد املكوِّ اليوم. وكانت نسبة الّنساء املكوِّ

البيداغوجّية  اخلدمــات  مركز  أنشطـة  تقومي  يجب  ال  كلفيلو،  مانويل  رأي  وفي 
أساس  على  تقّوم  أن  يجب  بل  الكلفة/الّربح،  زاوية  من  البصرّي  الّسمعّي  للّتكوين 
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»لقد  دوالرا.   24 إلى  الواحد  الّشخص  تكوين  كلفة  وترتفع  االستثمار/الّنتائج. 
بل، ومن حيث األهداف  مالّية فحسب،  نظر  فّعاال جّدا، ال من وجهة  نظاما  أقمنا 

البيداغوجّية أيضا«.

الوسائط والّطرائق
عديدة  دراسات  أثبتت  وقد  الّريفّية.  الّتنمية  شروط  من  جوهرّي  شرط  الّتكوين 
يترجم  ما  وكثيرا  الّزراعة.  تقنّيات  مبعرفة  وثيقا  ارتباطا  مرتبطة  الّريفّية  اإلنتاجّية  أّن 
الّنقص في املعرفة مبؤّشرات إنتاجّية زراعّية ضعيفة. والبرنامج اّلذي يُسهم في تكوين 
اجلماعات الّريفّية، وتنظيمها، ودعمها، كمركز اخلدمات البيداغوجّية للّتكوين الّسمعّي 

البصرّي، يريد حّقا إحداث تغييرات، وخاّصة إذا تواصل دعم املجهود طيلة سنوات. 

إّن جوهر مركز اخلدمات البيداغوجّية للّتكوين الّسمعّي البصرّي هو الّتكوين )ال 
سجاّلت  في  مدرج  لفظ  اإلسبانّية،  الّلغة  في  وهو،   ،)la capacitación كاباثيتاثيون 
كالم الّتنمية، ولكّنه، في لغات أخرى، ليس له ترجمة دقيقة. إنّه يتجاوز مجّرد الّتكوين. 
ففي الّلغة اإلجنليزيّة )أو في الّلغة الفرنيسّية، مالحظة من املؤّلف(، يعسر الّتعبير عن 
هذا املفهوم في كلمة واحدة، ألنّه ال يَُحُدّ بتمّلك املهارة الفّنّية، أو بتحسني املعارف 
واجلماعات حّتى  تنظيم األشخاص  ذلك،  يفيد، فضال على  فهو  اإلعالم.  من خالل 
يتمّكنوا من تغيير واقعهم، ومؤازرة بعضهم بعضا في متّشي متّلك األدوات واملفاهيم 

اّلتي يكون مبقدورهم بعد ذلك استعمالها في الّتنمية.

وقد كان إدماج املعارف وممارسات املزارعني األصيلة، أحد أكبر األفكار الّطالئعّية 
ثقافتهم  إقصاء  بدل  البصرّي،  الّسمعّي  للّتكوين  البيداغوجّية  اخلدمات  مركز  لدى 
برعونة، ومعاملتهم كـ»جاهلني«. وبذلك، جّنب كلفيلو املشروع الّسقوط في ممارسات 

وصفها بـ»اإلرهاب األكادميّي«.

يتكّلمهما  الّلتان  األّم  الّلغتان  وهما  وكيشوا،  أميرا  بلغَتْي  يجري  الّتكوين  وكان 
القرويّون، وفيهما تُدرج كّل أنواع الّرموز الّثقافّية اّلتي تشّكل جزءا من احلياة اليومّية. 
وكان احملتوى يّتجه نحو الّنتائج العملّية اّلتي مبقدور القروينّي استعمالها. وقد اختزلت 
»إن  الّتالية:  اجلملة  في  وفريقه  كلفيلو  مانويل  تَصّورها  اّلتي  البصريّة«  »البيداغوجيا 

سمعتُه، فقد أنساه، وإن رأيتُه فرمّبا أتذّكره، وإن فعلتُه فسأعرفه«.

العقبات      
عندما شرع مركز اخلدمات البيداغوجّية للّتكوين الّسمعّي البصرّي في استعمال 
الفيديو ميدانّيا، كانت الّتكنولوجيا هّشة جّدا، مقارنة مبا صارت إليه الّتكنولوجيا اليوم. 
ولهذا، كانت الّتجربة أكثر ثوريّة بالّنسبة لعصرها. وفي بداية الّسبعينات، كان االشتغال 
باألسود واألبيض بواسطة أجهزة تصوير ذات أنابيب وأشرطة تسجيل مفتوحة. وكانت 
أو  ثقيلة،  كهربائّية  حاشدات  تتطّلب  وكانت  عسيرا،  نقلها  وكان  ثقيلة،  الّتجهيزات 

الكهرباء ليتّم تشغيلها.

ومن أعسر الّصعوبات أّن املشاريع لم تنجح في تنمية متٍشّ النتقاء األعوان يكون 
متناغما مع حاجات الّسّكان الّريفّيني. وفي العديد من احلاالت، كانت احلكومة تفرض 
الّدافع  يعوزهم  أو  املهاِمّ املطلوبة،  يكونوا في مستوى  أعوان لم  تشغيل  املركز  على 
وااللتزام، أو أنّهم ال يأبهون لّلغة أو للعادات احملّلّية. وكان الّتكوين األّولّي سنة 1975 

طويال جّدا ونظريّا جّدا، وهو عيب سَعْوا إلصالحه في الّسنوات املوالية.

أّن  فاستر  كولني  صّرح  فقد  الفيديو،  إنتاج  في  القروينّي  مشاركة  بخصوص  أّما 
»حتليال موضوعّيا كان يُظهر أّن املشاركة الّريفّية لم تكن كافية، وكان على املشروع 
أن ينمَو حتت ضغط شديد من أجل البقاء إلى احلّد اّلذي لم يعد فيه قادرا على حتقيق 

هذا اجلانب على الوجه الّصحيح«.

املراجع                                                 
 Un Nuevo enfoque para la comunicación rural : la experiencia peruana en 	•

video para la capacitación campesina. Étude de cas, FAO, 1987

Fraser, Colin. « Video y Desarrollo Rural ». In Chasqui Nº 33, Quito 1990 	•

 Information additionnelle de Manuel Calvelo obtenue 	•

par courrier électronique.  
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املكسيك  

البطاقة الفّنّية
بروديريث )برنامج الّتنمية الّريفّية املدمج باملناطق االستوائّية الّرطبة(    االسم: 

Programa de Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo  

(PRODERITH)  

املكسيك البالد: 

الّتنمية الّريفّية باملناطق االستوائّية الّرطبة   األهداف: 

San Luis Potosi,Yucatan, Chiapas  سان لويس بوتوسي، ويوكاتان، وكياباس املكان: 

000 800 من القروينّي املزارعني املنتفعون: 

Ministère de l’Agriculture وزارة الّزراعة 	• الّشركاء: 
كّلّية العلوم االجتماعّية بأمريكا الاّلتينّية  	•   

 Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales (FLACSO)   
معهد تكنولوجيا املياه املكسيكّي 	•   

 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)   
وزارة الّزراعة واملوارد املائّية 	•   

  Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH)   
 Comisión Nacional del Agua (CNA) الّلجنة الوطنّية للمياه 	•   

                                                                    

برنامج األمم املّتحدة من أجل الّتنمية/منّظمة الّتغذية والّزراعة  الّتمويل: 
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES( وفريدريخ-إيبير-ستيفتونغ ،FAO/PNUD   

الفيديو  الوسائط: 

حكايات قصيرة
يظّل الّرجل العجوز املَهيب، ذو خصالت الّشعر البيضاء والّلحية البيضاء، جالسا 
يتحّدث  بالفيديو. وكان  الّتصوير  آلة  ساعات طويلة، واضعا ساقا على ساق، مبواجهة 
احلياة  وعن  املايا،  وعن عظمة حضارة  الّثورة،  وعن  املاضي،  عن  الّنفس  في  بشموخ 
اليوم. وكان يأسف الندثار بعض عادات املايا، كبساتني اخلضروات العائلّية، ويفّسر كيف 

1978

أنّه كان يزرع ُذَرتَُه بنفسه، ويتذّمر من شباب اليوم اّلذين ال يعرفون حّتى فعل هذا. وكان 
يّتهم الّشباب بهجر كّل ما هو جّيد في حضارة املايا. فهم ما يفتؤون يبيعون الَبْيض 
الشتراء الّسجائر واملشروبات الغازيّة، إلى احلّد اّلذي لم يعد مفاجئا أن تصبح الّتغذية 

اليوم أفقر مّما كانت عليه في أيّام شبابه ]...[ وهلّم جّرا.

الفيديو.  يتابعون في صمت عرض أشرطة  وكانت جماعات عديدة من األهالي 
وكانت كلمات بلغة املايا تنبثق عند الغسق حتت إحدى األشجار. وكانت كلمات الّشيخ 
العجوز البليغة وحركاته املفّخمة تأسر اجلمهور. وبالّنسبة للعديد من الّناس، إنّها املّرة 
األولى اّلتي كانوا يسمعون فيها شخصا يتحّدث عن املظاهر امللموسة في حضارتهم، 
يتحّدث  وهو  »الّتلفزيون«  في  مثلهم  مزارعا  فيها  يشاهدون  اّلتي  األولى  املّرة  وهي 
بلغتهم. وكانوا ال يفتؤون يطالبون بإعادة عرض الفيديو عليهم. لقد حتّقق الّتأثير املرجّو: 
لقد شرع القرويّون في تقومي وضعّيتهم وفي الّتفكير جّديّا في قَِيمِِهْم. وهكذا، صار 
املجال مهّيأً عندما شرع بروديريث )برنامج الّتنمية الّريفّية املدمج باملناطق االستوائّية 

الّرطبة( في إقامة حوار حول مقترحات الّتنمية.

لنفحص مثاال آخر من أنظمة الّتواصل املُسِهمة في تسهيل متّشي املشاركة. كان 
تقنّيو مشروع من املشاريع قد اقترحوا مخّططا لتصريف املياه من أجل الّتحّكم في 
مياه األمطار املوسمّية اّلتي كانت تنزل في مكان معنّي. وكان من رأي أحد املزارعني 
أّن هذا املخّطط ال ميكنه أن ينجح، ألّن الفّنّيني كانوا قد أخطؤوا في حتليل أسباب 
األرض  على  ويرسم  أسبابه  يشرح  كان  عندما  ُصورٌ  للُمزارع  التُقَِطْت  وقد  الفيضان. 
رسما بيانّيا يبنّي وجهة نظره. وقد ُعرض الفيديو على الفّنّيني اّلذين اعترفوا بعد دراسة 
دراسة حالة عن  مقتطف من   – املُزارع كان على صواب.  بأّن  الوضعّية من جديد 
برنامج الّتنمية الّريفّية املدمج باملناطق االستوائّية الّرطبة، قامت بها منّظمة األغذية 

والّزراعة.

وصف الّتجربة                             
شهد برنامج الّتنمية الّريفّية املدمج باملناطق االستوائّية الّرطبة )بروديريث( طورين 

مغايرين:

تلّقى  لقد  إلى سنة 1995.  إلى سنة 1984، ومن سنة 1986  من سنة 1978 
من  وقروضا  والّزراعة،  األغذية  منّظمة  من  الفّنّية  املعونة  البداية  منذ  بروديريث 
واملوارد  الّزراعة  أمانة  إلى  املؤّسسّي،  املستوى  في  بروديريث  ويرجع  العاملّي.  البنك 
املائّية )SARH( الّتابعة حلكومة املكسيك، ولكّن هذا تغّير شيئا فشيئا بتغّير مؤّسسات 

احلكومة سياسّيا وإداريّا.

وحتسني  االستوائّية،  باملناطق  الّزراعّي  اإلنتاج  من  الّرفع   I بروديريث  هدف  وكان 
على  واحلصول  الّطبيعّية،  املوارد  على  واحملافظة  الفقراء،  املزارعني  عيش  مستوى 
قروض، ومشاركة املزارعني االجتماعّية. وفي الّنهاية، صارت املشاركة احملّلّية الهدف 
الّرئيس، وعلى الّرغم من أّن منظومة تواصل جماعوّي قد أُْحدِثَْت داخل املشروع، فإّن 

شعار بروديريث قد بقي مرادف أنشطة الّتواصل، وخاّصة مرادف مكّون الفيديو.

بروديريث 
برنامج الّتنمية الّريفّية املدمج باملناطق االستوائّية الّرطبة
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وميكن تلخيص إستراتيجّيات الّتنمية في املشروع على الّنحو الّتالي:

درجة  على  ميدانّية  لتجارب  ِّد  مول تعّلم  بتمّشي  األمر  يتعّلق  أن  ينبغي  أّوال،  	•
كافية من األهّمّية متّكن من إعادة إنتاجها على صعيد أكبر.

ثانيا، كان الهدف هو احلصول على مشاركة نشيطة من اجلميع يستوي في ذلك  	•
املزارعون واألعوان العاملون في املشروع.. 

الّتنمية  في  تعمل  اّلتي  املؤّسسات  مختلف  بني  الّتنسيق  تسهيل  ينبغي  ثالثا،  	•
الّريفّية اجلماعويّة.

وكان محيط الّتجربة الّنموذجّية الّريفّي يَُعّد 500 3 عائلة مزارعني موّزعة على 
هذه  ارتفعت  الّثانية،  املرحلة  وفي  للمشروع.  فضاءات  ثالث  منها  هكتار   54  000

األرقام بأحجام كبيرة ارتفاعا أثّر سلبا في جودة الّنتائج.

أّما الّنشاط الّرئيس على املستوى اجلماعوّي، فكان الّتكوين بواسطة الفيديو. وقد 
لوازم دعم  فيديو، فضال عن  يقارب 345  أنتج، ما بني سنة 1978 وسنة 1984 ما 
مرّكزا  كان  اإلنتاج  أّن  غير  املشروع،  مبناطق  متوّفرة  الّتصوير  أجهزة  وكانت  أخرى. 
في مقّر املشروع بكورنافاكا. وقد استعمِلت في البدء جتهيزات من صنف  يو-ماتيك 
U-Matic  )4/3 بوصة( للّتسجيل والّتركيب، ولكن، بعد ذلك، في الّثمانينات، مّت اقتناء 

تكنولوجّيات حديثة، منها حتريك الّصور باحلاسوب.

وقد اجنّر عن األزمة االقتصاديّة اّلتي عصفت باملكسيك في الّثمانّينات تعديالت 
 %  70 خسر  اّلذي  بروديريث  ذلك  في  مبا  احلكومّية،  الّتنمية  مبشاريع  أضّرت  هيكلّية 
من أعوانه الفّنّيني امليدانّيني. وهكذا، عندما بدأت املرحلة الّثانية سنة 1986، كانت 
األهداف أكثر طموحا، ولكّن املوارد البشريّة كانت أنقص ملواجهة املشاكل الّضخمة 

اّلتي خّلفتها األزمة باملناطق الّريفّية.

مزيد  وإلسناد  املركزيّة  لفّك  محاولة  حصلت  فقد  املناسب،  غير  الّتوقيت  وبرغم 
من الّنفوذ ملنّظمات املزارعني، بإرساء خمس وحدات تواصلّية جهويّة بسان لويس هي 
بوتوزي، ويوكاتان )2(، وشياباس )2(. وانتظمت حتت إدارتها وحدات تواصلّية جماعويّة 

)ULC(، وأُْرِسَيْت كذلك »جلان تواصلّية« كّونها أعضاء اجلماعة.

األصول والّسياق
الّسنني،  عشرات  مدى  على  باملكسيك،  الّريفّية  الّتنمية  سياسة  على  هيمن  لقد 
هدف توسيع الّرّي إلى املناطق القاحلة. غير أن احلاجة في الّسّتينات إلى الّزيادة في 
اإلنتاج الغذائّي، وكلفة مشاريع الّرّي العالية قادا إلى إيالء اهتمام أكبر ملخزون املناطق 
املزروعة،  اّلتي كانت متّثل 75%  من املنطقة  الّرطبة، وللمناطق املطيرة  االستوائّية 

وعلى وجه اخلصوص بالّسهول الّساحلّية.

أهدافها  تبلغ  ولم  مدّويا،  فشال  األولى  اإلستراتيجّية  تغيير  محاولة  فشلت  وقد 
البنية  إرساء  الّنجـــاح في مستــوى  الّنهـائّيــة. وحّقق مخّطــط شونتالبــا بعض 

ولكّنه كان  فّنّية،  قروضا ومســـاعدة  للفاّلحني  ُمسنِدا  تاباسكــو  الّتحتّية في والية 
فشال ذريعا في مستوى املشـــاركة اجلماعويّة. لقد كان األمر يتعّلق بتدّخل عمودّي، 
مع  املزارعون  يتماَه  ولم  مسّبقة.  استشارة  احملتمليـن  املستفيدين  استشـــارة  دون 
على  عليها  واحملافظة  الّتحتّية  البنيـة  استخدام  كيفّية  كذلك  يعرفوا  ولم  املشروع، 

الوجه املطلوب.

ونظرا ملا كان للمنطقة االستوائّية الّرطبة من أهّمّية )23 % من املساحة اجلملّية( 
ملستقبل الّزراعة املكسيكّية، فقد قّررت احلكومة مواصلة سياستها اجلديدة على الّرغم 
من فشل مخّطط شونتالبا. وفي هذه املَّرة، أدرجت اإلستراتيجّية مقّوما اتّصالّيا للّتأّكد 
من مشاركة اجلماعات مشاركة نشيطة، وبهذه الكيفّية، يتّم الّتأّكد من أّن اجلماعات 

تقبل املقترحات وتتمّلكها.

وطيلة مرحلة البحث، اّلتي جرت سنة 1977، استُعمِل جهازُ تصوير فيديو ملساعدة 
القروينّي في حتليل وضعّيتهم ومشاكلهم، ولتسجيل االجتماعات، ولعرض الّصور على 

اجلماعات القرويّة على مدى فترة متّشي إعداد املخّططات املستقبلّية.

وقد ظهر أّن الفيديو هو أداة ممتازة لتحفيز القروينّي، وتقريبهم من متّشي الّتخطيط. 
وقد قاد ذلك إلى إعداد مشروع علمّي ذي مقّوم تواصلّي مهّم، حيث كان الفيديو 
باملناطق  املدمج  الّريفّية  الّتنمية  برنامج  بروديريث،  ُولَِد  وهكذا  مركزيّا.  دورا  يلعب 

االستوائّية الّرطبة، سنة 1978.

الوقع االجتماعّي
باملناطق  املدمج  الّريفّية  الّتنمية  برنـــامج  بروديريث،  مرحلتي  امتداد  وعلى 
االستــوائّية الّرطبة، االثنتني، مّت إعداد ما يزيد على 700 فيديو مخّصصة للّتكوين، 
في  شخص   800  000 من  أكثر  وشارك  املطبــوعة،  منها  واحد  كّل  معّدات  مع 
دورات الّتكويــن. وقد كــان لها بال ريب وقع على حياة املزارعني، مبا أنّها كانت تغّطي 
واملاء،  والبيئة،  والّتغذية،  والّصّحة،  املاشية،  وتربية  البحرّي،  والّصيد  الّزراعة،  مواضيع 
والّتنّظم اجلماعوّي، وسائر املواضيع األخرى املرتبطة بحاجات سّكان الّريف. وفي ذروة 
إنتاجّيتها، سنة 1981، كان مبقدور فريق الّتواصل إنتاج ما يبلغ مائة فيديو في العام 

الواحد. 

كانوا  وقّلما  للواقع،  نظرتهم  عن  الّتعبير  في  عنتا  غالبا  يالقون  املزارعون  وكان 
الّريفّية  الّتنمية  برنامج  بروديريث،  الغرباء عن اجلماعة تصّورهم. وقد ساهم  يقاسمون 
عن  اجلماعّي  الّتعبير  بتيسير  الّريفّية  الّتنمية  في  الّرطبة،  االستوائّية  باملناطق  املدمج 
احلواَر  الفيديو  منهجّية  جعلت  وقد  لتحسينه.  املتاحة  واالختيارات  واملشاكل،  الواقع، 
ثقافتهم،  وحول  الّتواصل،  متّشي  في  املشاركة  اجلماعات  تاريخ  حول  ممكنا  الّداخلّي 

واآلفاق املستقبلّية. 

ومن منظور أوسع، فإّن مثال بروديريث يُظهر الكيفّيَة اّلتي ميكن أن تصبح أداة 
يندمج  أن  بإمكانه  الّتواصل  أّن  ويُظِهر  الّريفّية.  الّتنمية  في  مهّم  لبرنامج  ِّكة  محر
يَُتَعَرُّف عليه باعتباره حاجة منذ تصّور البرنامج. وبحسب تقومي  اندماجا كّلّيا إن كان 
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منّظمة الّتغذية والّزراعة، فإّن »منظومة الّتواصل الّريفّي اّلذي منّاه  بروديريث قد كان، 
بشكل خاّص، مبدعا وفّعاال«.

الوسائط والّطرائق
والكفــاءات  املعارف  فإّن  الّريفّية،  الّتنميــة  عن  عديــدة  تقارير  أظهرت  وكما 
اجلّيدة حُتّسن اإلنتاجّيَة ومستويات العيش في املجال الّريفّي. ولسّد هذه احلاجات، فإّن 
منظومة الّتواصل الريفّي في بروديريث قد تبّنت منهجّية قائمة على الفيديو واملعّدات 
تغّطي  بيداغوجّية  حزمة  وكّل  بيداغوجّية.  حزمة  مجموعها  في  نة  مكوِّ املطبوعة، 
دليٌل مطبوع  ُم  ويَُقدِّ دروس-الفيديو.  إلى سلسلة من  بدورها مقّسمة  وتكون  مبحثا، 
استعمال  صيغة  وعن  املبحث  عن  تكميلّيا  تكوينا  املعّدات  يستعملون  اّلذين  للفّنّيني 

احلزمة.

َِّقْت املنهجّية أساسا على وحدات ميدانّية، وفَِرٍق فّنّية من الباعثني اّلذين  وقد ُطب
حول  الّنقاشات  لتشجيع  الفيديو  يستعملون  وكانوا  اجلماعوّي.  املستوى  في  يعملون 
إعداد  في  تشاركّي  متّش  قيام  يسّهلون  وبذلك  املجموعة،  نظر  في  املهّمة  املباحث 
في  ملموسة  بأنشطة  بالقيام  بروديريث  َوَعَد  قد  كان  اّلذي  احملّلّية  الّتنمية  تخطيط 
إطارها. وهذه املنهجّية ذاتها، قد استعملت أيضا في تكوين أعوان املشروع، وفي إثراء 

الّتقارير والّتقوميات بالّصور.

العقبات
يبدو عسيرا إعادة منوال بروديريث نظرا لكلفة هذه الّتجربة الباهضة. ولم يستطع 
العاملّي  البنك  املقتَرَضة من  إاّل بضّخ األموال  الّسنني،  مّر  البرنامج االستمرار، على 

ضّخا دائما، وهذا غير ممكن إاّل في بالدٍ مدينةٍ بحجم املكسيك. 

ولنفس هذا الّسبب بالّذات، فإّن متّشي الاّلمركزيّة ومنظور نقل الّتجربة للجماعات 
قد تبنّي أنّهما كانا مفتقَِرْين للواقعّية، وقد كانا حاصلنَْي في وقت غير مالئم، فضال 
على كون البرنامج األّولّي قد تدّرع بهيكل مركزّي للغاية وهو مرِهق للغاية من حيث 

األعوان الفّنّيني املتخّصصني.

وفي فترة بروديريث I ، أي في فترة الّرخاء االقتصادّي، لم تكن هناك محاولة جّديّة 
لنقل الّتحّكم في منظومة الّتواصل إلى اجلماعات، وال حّتى لالمركزيّتها. وفي فترة 
بروديريث II، أي في فترة األزمة، لم تكن الاّلمركزيّة إاّل محاولة لوضع كلفة األزمة 
فات  وقد  االنتشار.  واسع  جناٌح  ليتحّقق  كان  وما  اجلماعات.  كاهل  على  ومسؤولّيتها 

األوان، بَعُد، على البداية.

تغييرا سياسّيا، قد أضّرت  الّتغّيرات املؤّسسّية في بالد تشهد كّل عشر سنوات  إّن 
كذلك ببروديريث، ألنّه، نظرا لكونه وكالة تنمية حكومّية، قد كان جزءا ال يتجّزأ من 
اخلمسة  اجلهويّة  الّتواصل  وحدات  كانت   ،1995 سنة  نهاية  وفي  الّسياسّي.  الّرهان 

تواجه مستقبال غامضا، وكانت حظوظ بقائها صعبة من غير متويل خارجّي.

املراجع
يعتمد هذا الفصل بنوع خاّص على:

 Comunicación para el desarrollo rural en México : en los buenos y en los 	•

malos tiempos.  Étude de cas, FAO, Rome 1996

  Fraser, Colin et Restrepo-Estrada, Sonia. Communicating for development: 	•

human change for survival. Londres-New York: I.B. Tauris, 1998
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كوملبيا  

البطاقة الفّنّية
Fundación Teatral Kerigma مؤّسسة كيريغما املسرحّية االسم: 

كوملبيا البالد: 

الّتنمية الّثقافّية، وتنمية املعارف واملشاركة    األهداف: 

بوسا  املكان: 

سّكان بوسا، وأوساكان، ومدينة بوليفار، وسواتشا، وكينيدي املنتفعون: 

كولنودو Colnodo جمعّية املنّظمــات غير احلكومّية الكوملبّية للّتواصـل الّشركاء: 
   بالبـريـــد اإللكـتـــرونـّي، ومـركز البحـث والـّتـعلـيـــم الّشـعـــبـّي
Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP،  وكــوملبـيا،    
ـّة ـّة Corporación Raíces، واجلـــامعـة املركـزي والّشــركـة العّقــــاريـ   
Universidad Central، وبرنامج الّسالم Programa por La Paz، وغيرها.   

 Netherlands Organisation  :منظمة هولندا للّتعاون اإلمنائّي الّدولّي الّتمويل: 
for International Development Cooperation - NOVIB   

ودياكونيا DIAKONIA، ووزارة الّثقــافـة، ومعهد الّسيــاحـة املقاطـعّي     
 Instituto Distrital de Turismo  

مسرح  الوسائط: 

حكايات قصيرة
في تخوم املدينة الّشاسعة، في األرباض اّلتي تربط بوغوتا ببلديّة سواتشا، تُنازع من 
أجل البقاء جماعٌة تبدو للوهلة األولى مسلوبة الُهوِيّة: هي محّلة ديسبانسا. وتتراءى 
تصير  آجّرة،  وراء  وآجّرة  جمالّي.  اعتبار  لكّل  متجاهلة  البناء  مكتملة  غير  منازلها 

الواجهات متشابهة ُمثيرة انطباعا عاّما بهندسة معماريّة ُمتلََفة رتيبة.

وكانت الّدكاكني اّلتي تبيع املستحضرات العالجّية املصنوعة صنعا منزلّيا، وورشات 
إصالح العربات اّلتي تُصلح فيها شاحنات قدمية يرجع تاريخها إلى احلرب العاملّية الّثانّية، 
وأكشاك بائعي الهوت-دوغز hot-dogs الّليلّية، جزءا من املنظر الّطبيعّي احملّلّي. وقد 
ِحيَكْت في هذه األنهج عالقات تآزر وصداقة وموّدة حميمة. وفي هذا املكان، منذ 22 

1978

سنة خلت، بدأت جتربة مؤّسسة كيريغما ومنت، تغّذيها شبكة متينة خفّية من العالقات 
اإلنسانّية اّلتي تفوق اإليديولوجيات أو الّصعوبات االقتصاديّة أو الّشخصّية أهّمّيًة.

كانت كيريغما في البدء مجموعة شّبان يجتمعون في األبرشّية، أو في البيوت، أو 
في الّشوارع. ثّم قّر بهم القرار بغرفة قرويّة تغمرها الفيضانات باستمرار. وفي يوم من 
األيّام، متّكنوا من كراء محّل استعملوه للّتمرينات، وللمعارض، واستعملوه كذلك ورشة 

رقص وموسيقى ومسرح.

وفي سنة 1988، تلّقت مؤّسسة كيريغما بيتا على سبيل الهبة. ومبساندة من برنامج 
اليوم  توسعة سنة 1991. وهو  وأُدخلت عليه  البيت  تهيئة  Librovía، وقعت  ليبروفيا 
وتعّمها  والّشباب،  األطفال  من  عظيم  حشد  يؤّمها  طوابق،  ثالثة  من  مكّونة  بناية 
إنّه، حالّيا، مقّر  بالّتدريبات والّتمارين، والّزائرين واجلمهور.  االبتسامات واألحالم، وتعّج 
قراءة، ومكتبة، وقاعة مجّهزة  وبه قاعة مسرح صغيرة، وقاعات ورشات  الّثقافة،  دار 
للّتكوين في اإلعالمّية، ونفاذ حّر لإلنترنيت، وفضاء ملعّدات الفيديو والّتصوير. »حّقا، لم 
جند الوقت حّتى ينتابنا احلنني، ألّن كّل هذا مفعم حياًة. ومع ذلك، فوقتنا وفير للوقوع 
Jairo Chaparro Valder- فالديراما  مقتطف من مقال خايرو شابارو   –  في احلّب«.

.Corporación Raíces رئيس الّشركة العّقاريّة rama

وصف الّتجربة                             
احتضنت  ثقافّية  حكومّية  غير  منّظمة  هي  كيريغما 
سنة 1978 مجموعة شّبان متعّطشني للّنهوض باملسرح في 
جماعة بوسا ببوغوتا. وفي سنة 1979، قّدمت الفرقة املسرحّية 
عرض مسرحّية برتولد بريخت: »االستثناءات والقاعدة«، ومن 
أعمالها  لسجّل  كثيرة  مسرحّيات  أُضيفت  الّتاريخ،  ذلك 
واقتبست  اخلاّصة،  أعمالها  كيريغما  أنشأت  وقد  املسرحّية. 
ِّبة إيّاها أكثر فأكثر من حاجات اجلماعة، ومن  للّسياق احملّلّي أعمال كّتاب آخرين، مقر

الّتحليل االجتماعّي ومن مشاركة املواطنني. 

األعمال  بني  منهجّيا  فصلت  قد  كيريغما  فإّن  اجلمهور،  رأي  على  واعتمادا 
املقّدمة في القاعات، واألعمال املقّدمة في الفضاءات املفتوحة في الّشارع. وعلى 
لكّتاب  جّلها  مسرحّية  عشرين  يناهز  ما  املسرح  على  عرض  األولى،  الّسنوات  امتداد 
مشهورين مثل بريخت وتينّسي ويليامس. وفي هذه األثناء، ازداد ميل كيريغما للمؤّلفني 
ليون،  إسبيتيا  إنريكي  بقيادة  بها،  اخلاّصة  اجلماعّية  إبداعاتها  ومنّت  الاّلتينوأمريكّيني، 
تّتسع  مسرح  قاعة  متلك  أصبحت  كيريغما  أن  من  الّرغم  وعلى  مورا.  ليون  وكاميلو 
لـ100 متفّرج، وبها خشبة مسرح مساحتها 64 مترا مربّعا، فقد اختارت في الّسنوات 

األخيرة الفضاءات املفتوحة ُمظهرة اهتماما متزايدا بالعمل اجلماعوّي.

وعلى الّرغم من أّن املسرح كان ميّثل أكثر العوامل حتفيزا من بني أنشطة كيريغما، 
فإّن املنّظمة قد منت كذلك في ميادين أخرى. وكانت أنشطتها الّترويجّية للمشاركة 
تكوين  أنشطة  تنّظم  سنة  كّل  في  وكانت  للّتكوين.  مهّمة  مكانة  تولي  اجلماعويّة 

م�رسح كرييغما 
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جديدة، وهي في أغلب األحيان ورشات فّنّية، وتواصل بديل موّجهة للّصحفّيني حديثي 
العهد باملهنة.

 Muestra de Arte«( »وتنّظم كيريغما في كّل سنة »مهرجان الفنون الّشعبّية
Popular«( اّلذي احتفل سنة 2000 بدورته العشرين. وقد منت املشاركة في هذا احلدث 
باّطراد. ففي سنة 1981 لم تشارك في الّدورة األولى إاّل أربع فرق. ومنذ سنة 1995، 

تسهم 30 فرقة في كّل دورة. 

وزيادة على األحداث املسرحّية، فإّن كيريغما تنتج سلسلة من املنشورات واملنتجات 
الّسمعّية البصريّة. وحّتى من قبل أن تصبح كيريغما شكلّيا مؤّسسة مستقّلة من أجل 
تنمية بوسا، فإّن املجموعة قد نشرت العديد من املنشورات من بينها )بطاقة األصل( 
كرتّيا راييز )1979( Cartilla Raíz، و)نشرة دار الّثقافة( بوليتني دي كاسا داّل كولتورا 

 . Boletín de Casa de la Cultura )1987(

االجتماع(  بها )مالحظات  اخلاّصة  نشرتها  كيريغما  ومنذ سنة 1992، أصدرت 
نوتاس دنكونترو Notas de Encuentro ، وهي اآلن صفحة منتظـمة في موقعها 
أنشطة  الفيدوهات  وتظهر  )الواب(.  العاملّية  املعلوماتّية  العنكبوتّية  الّشبكة  على 
املواطنني  ومبشاركة  اجلماعويّة  بالّتنمية  عالقة  في  كان  ما  منها  وخاّصة  كيريغما، 
ببوسا. وقد أُنتَِجْت هذه الفيديوهات بالّشراكـــة مع منّظمات غير حكومّية ووكاالت 

تنمية أخرى.

وقد مّت انتخـــاب كيريغمـــا سنة 1997 بالّشــــراكة مع ال فونديسيون بيبـــاسو 
 la Fondation AVP مؤّسسة بيباسو(، ومؤّسسة آي في باي( la Fondation Pepaso
)أونيتادس  جماعويّة  إعالم  وحدات  الحتضان  الوادي(،  مزارعي  جمعّية  )مؤّسسة: 
برنـامج  وهو   )Unidades Informativas Barriales, UIB باّريياليس  إنفورماتيفاس 
للّتــواصل  الكوملبّية  احلكومّية  غير  املنّظمات  جمعّية   Colnodo( كولنـودو  بعثته 
بكندا  الّدولّي  الّتنـمــية  حول  البحـــث  مركــز  من  بدعــم  اإللكتــرونّي(  بالبريد 
)International Development Research Center, CIDR, Canada(. وقد أرسـت 
بالبريد  للّتواصل  الكوملبّية  احلكومّية  غير  املنّظمات  جمعّية   Colnodo كولنودو، 
اإللكترونّي، وحدات إعالم جماعويّة بهدف إعادة تقومي املعارف احملّلّية وتسهيل الّنفاذ 
إليها. »كّل كائن بشرّي هو في حّد ذاته معرفة حّية، إنّه معلومة متحّركة، وهو موّلد 
نبضات تواصلّية، وهو بالفعل فاعل محتمل من فواعل الّتنمية«. ويرمي البرنامج إلى 
الّتنمية.  الّشعبّية وتنظيمها تنظيما يسّهل مشاركة  املواطنني في  استعادة املعارف 
وتستخدم احلواسيب في جتميع البيانات وترتيبها، وقد أُْعِطَيْت خدمات البريد اإللكترونّي 
أو اإلنترنيت إلى اجلماعة على وجه الهبة. إّن الّتعاون مع كولنودو )Colnodo جمعّية 
ترّوج  بالبريد اإللكترونّي(، وهي منّظمة  للّتواصل  املنّظمات غير احلكومّية الكوملبّية 
الستعمال اإلنترنيت من أجل الّتنمية اجلماعويّة، قد فتح آفاق كيريغما اّلتي حّسنت من 
رؤيتها أثناء إعداد خّط عمل جماعوّي جديد. وموقع كيريغما على الّشبكة العنكبوتّية 
املعلوماتّية العاملّية )الواب( هو اليوم نافذة تتيح للعالم إلقاء نظرة على أنشطة هذا 

الفريق املسرحّي وهذه املنّظمة الّثقافّية.

األصول والّسياق
بوسا هي واحدة من بني 20 محّلة في سنتا في ببوغوتا، عاصمة كوملبيا. وعلى 
آثار  فإّن  الّتشيبتشاس،  بالّسّكان األصلّيني  املاضي مأهولة  أنّها كانت في  الّرغم من 
هويّتها الّثقافّية الغابرة قد كادت تندثر. وقد اندثرت األكواخ الّريفّية منذ قرنني، ولكّن 
عدد  كان  وقد  والّشعير.  والبطاطا  القمح،  ولزرع  للّزراعة،  مهّمة  تزال  ما  املنطقة 
الّسّكان سنة 1950 أقّل من 000 20 ساكن، غير أّن البطالة والعنف املتزايد باملناطق 
الّريفّية دفعا آالف األشخاص إلى الّنزوح باجّتاه العاصمة، وما أسرع ما صارت بوسا 

جماعة ريفّية تابعة لبوغوتا.

الّنزوح  زاد  واليوم، بوسا مقسومة إلى 283 حّيا يسكنها 000 250 ساكن. وقد 
املشاكل االجتماعّية والفقر حّدة ببوسا وبجماعات أخرى في أحواز بوغوتا. غير أّن بوسا 

قد حظيت في الوقت ذاته ببرامج ثقافّية وتعليمّية بادرت بها بعض املؤّسسات. 

دربا طويال   »Grupo Juvenil Kerigma وقد قطعت »مجموعة أصاغر كيريغما 
منذ بدايتها في الّسبعينات في تعزيز تنمية املسرح اجلماعوّي. وبعد مرور سنوات، دّشنت 
الفنون  مهرجان  شعار  كان  وقد  أنشطتها.  في  ونّوعت  ببوسا،  الّثقافة  دار  كيريغما 

الّشعبّية بليغا:

 Culture pour la paix et تسخير الّثقــافة من أجـــل الّســــالم واملصــاحلة«
.»la réconciliation

الوقع االجتماعّي
كان وقع كيريغما االجتماعّي على الّتنمية اجلماعويّة ببوسا جلّيا في دعم الهويّة 
املسرح  نشاطات  جلبت  وقد  احملّلّية.  اإلدارة  وتعزيز  املواطنني  ومشاركة  الّثقافّية، 
البصرّي،  الّسمعّي  واإلنتاج  واملنشورات،  الفنون،  ومهرجانات  والّرقص،  واملوسيقى، 
والكهول.  والّشباب  األطفال  من  عريضا  جمهورا  بنجاح  وغيرها،  الّتكوين  وورشات 
واستطاع الّتنظيُم الّتعبيَر عن مفاهيم الّثقافة واملجتمع، والّثقافة والّتنمية، والّثقافة 

واملشاركة.

ويتمّثل مظهر آخر من الّتغيير االجتماعّي اّلذي شّجعت عليه كيريغما في العمل 
فَِرًقا  املبادرُة  هذه  قادت  وقد  أخرى.  ثقافّية  ومنّظمات  مؤّسسات  مع  شبكة  ضمن 
مسرحّية في جماعات أخرى بكوملبيا، كمسرح الّركن الاّلتينّي )لو تياترو إسكينا التينا 
le Teatro Esquina Latina( بكالـي، ومؤّسسـة نيفـيــش )ال كوربوراثيـون نيفيـش 
األغــورا  تيـــاتــرو  )لو  األغـــورا  ومســرح  مبيديلني،   )la Corporación Nefesh
تيكوك  تياترو  غـروبو  )لو  املسرحّية  تيكوك  وفرقة  بأنفيغادو،   )le Teatro  El Agora
 le Grupo غروبو خوكرار  )لو  بباّلو، ومجموعة خوكرار   )le Grupo Teatro Tecoc

Jocrar( مبيديلني، وفَِرٌق مسرحّيٌة عديدة أخرى ببوغوتا. 

الفرقة  شاركت  فقد  دولّيا.  مستًوى  ليبلَغ  اجلماعة  إطار  كيريغما  نشاط  وجتاوز 
الّسلطة«  وراء  »اجلري  مسرحّية   بعرض  دولّية  مسرحّية  مهرجانات  في  املسرحّية 
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)بياي  املتوّرمة«  »األقدام  ومسرحّية   ،)Carreras por el Poder البودر  بور  )كّريريس 
الكالسيكّي  العمل  عن  مقتبسة  مسرحّية  وهي   ،)Pies Hinchados هينتشادوس 

.Œdipe Roi »أوديب َملًِكا«

اجلماعويّة  اإلعالم  وحدات  مشروع  حّققها  اّلتي  الّنجاحات  أهّم  بني  ومن 
 ،)Unidades Informativas Barriales, UIB باّريياليس  إنفورماتيفاس  )أونيتادس 
بالبريد  للّتواصل  الكوملبّية  احلكومّية  غير  املنّظمات  )جمعّية  كولنودو  تدعمه  اّلذي 
الّنفاذ إلى احلواسيب وإلى اإلنترنيت في أحياء  الّنجاح في تسهيل  اإللكترونّي(، كان 
العّمال محدودي الّدخل، كاسرا طوق املركزيّة الّنمطّية في الّنفاذ إلى الّتكنولوجّيات 
احلديثة في العاصمة الكوملبّية. وقد عرضت الّتجربة الّتشاركّية اّلتي قامت بها وحدات 
اإلعالم اجلماعويّة بكيريغما في مؤمتر املعرفة العاملّي اّلذي انتظم بكواال ملبور في شهر 
مارس سنة 2000. وتلّقت وحدات اإلعالم اجلماعويّة بكيريغما زيارات منتظمة قامت 
بها إليها مجموعات ثقافّية تستعمل احلواسيب، وخاّصة في إعداد الوثائق وطبعها. وملّا 
لم يكن لعدد من هذه املنّظمات مقّرات خاّصة بها، فإنّها وجدت بوحدات اإلعالم 

اجلماعويّة بيئة مالئمة للبحوث وإلعداد املشاريع.

الوسائط والّطرائق
حملت توسعُة تغطية كيريغما الّثقافّية إلى بوسا املنّظمَة على تركيز جهودها في 
البحث عن اخلصائص االجتماعّية واالقتصاديّة والّثقافّية باجلماعة. وقد أجُنَِزْت الّدراسة 
كولنودو،  نشرت  وقد  احملّلّية.  املؤّسسات  من  والعديد  املركزيّة  اجلامعة  مع  بالّتعاون 
)Colnodo جمعية املنّظمات غير احلكومّية الكولومبّية للّتواصل بالبريد اإللكترونّي( 

نتائج الّدراسة على اإلنترنيت.

االجتماعّية  الّتفاعالت  إعالما كامال عن  لكيريغما  البحث  قّدمت منهجّية  وقد 
في جماعة بوسا، مدّعمة بذلك العمل اّلذي مّت تصّوره على قاعدة املعارف الّتجريبّية. 
حول  الّنوعّية  البيانات  وعلى  الّثقافّية«،  بوسا  »خارطة  على  تشتمل  الّدراسة  وكانت 

اجلوانب االجتماعّية واالقتصاديّة واملؤّسسّية واجلغرافّية أيضا.

بالّنسبة  حتّديا  احلديثة  الّتكنولوجّية  الّتواصل  و  اإلعالم  وسائل  إدماج  كان  وقد 
إلى كيريغما. وقد بحثت املجموعة عن طرائق مبتكرة لتنمية أنشطةِ تكويٍن لألطفال 
تنظيما  وتنظيمها  املعرفة  تكوين  أجل  من  تشاركّية  مقاربات  باستعمال  والكهول، 

جماعّيا.

العقبات
ترتبط أكثر العقبات حداثة بتركيز وحدات اإلعالم اجلماعويّة ودوامها. وقد واجهت 
الّتكنولوجّيات احلديثة،  أثناء إدخال  كيريغما المباالة العديد من املنتفعني احملتملني 
على الّرغم من شهرتها كمؤّسسة ثقافّية ثابتة الّركائز. ويقول لويس فرنندو بارون، من 
 Centro de Investigación y Educación Popular( مركز البحث والّتعليم الّشعبّي
CINEP ،(: »ليس لوحدات اإلعالم اجلماعويّة، إلى اليوم، زّوار منتظمون، سواء أكانوا 

من ُصلب املنّظمة أو كانوا وافدين عليها من أماكن أخرى. وحواسيب الوحدة فقط 
هي اّلتي تستعمل البريد اإللكترونّي يومّيا واإلنترنيت«.

العاّمة  كيريغما  وأنشطة  اجلماعويّة  اإلعالم  وحدات  بني  الّتمفصل  قّلة  وتفّسر 
في املجال اجلماعوّي جزئّيا املقاومَة الّثقافّية واألحكاَم املسّبقة اّلتي يُبديها الّسّكان 
إزاء استعمال احلواسيب واإلنترنيت. واّلذين يستعملون اخلدمات أكثر من سواهم هم 
على  الّطلب  وجّل  عملها.  وثائق  عرض  إلى حتسني  تسعى  اّلتي  واملنّظمات  الّطلبة 
معاجلة الّنصوص وعلى الّطابعات، في حني أّن الّطلب على استعمال اإلنترنيت والبريد 
اإللكترونّي أقّل. ويبدو هذا مؤّشرا على أّن الهدف األّولّي إلى جعل نفاذ اجلماعات إلى 
املعرفة قد فشل. غير أّن الّتمّشي ال يزال حديثا جّدا، ويُرجى من اآلن إلى حني انقضاء 
سنتني أو ثالث سنوات، حصول تغييرات، شريطة إرساء إستراتيجّيات مناسبة للّنهوض 

بوحدات اإلعالم اجلماعويّة. 

وقد مّثلت أعطال الّنظام املتكّررة، بسبب اخلطوط الهاتفّية الّضعيفة وانقطاعات 
الّتّيار الكهربائّي، عقبة إضافّية.

املراجع
قّدمت مارسّيا هرننديس وسيلفيا كادونا املعلومات الاّلزمة لهذا الفصل بواسطة  	•

تبادل رسائل بالبريد اإللكترونّي.

موقع كيريغما على شبكة املعلومات العنكبوتّية العاملّية هو:  	•
http://www.uib-Kerigma.colnodo.org.co  

 Hernández, Marcya. De la Educación y la Participación Ciudadana en 	•

olombia. Bogotá: Fondation Kerigma, 1999

 Baron, Luis Fernando. « Experiments in community access to new 	•

 communication and information technologies in Bogotá ». CINEP. In

Telecentre Evaluation : A global perspective. IDRC, 1999
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الهندوراس  

البطاقة الفّنّية
)Teatro La Fragua( مسرح ال فراغوا االسم: 

الهندوراس البالد: 

خلق الوعي اجلماعوّي، واإلبداعّية الّثقافّية    األهداف: 

 )El Progreso( البروغراّسو املكان: 

البروغراّسو، منطقة ساحلّية بشمال الهندوراس املنتفعون: 

الّطائفة اليسوعّية الّشركاء: 

ميزيريور Misereor، وتروكاري Trocaire، واحلركة الكارزمّية الّسويسريّة  الّتمويل: 
Acción Cuaresmal Suiza )40 %(، وِهَباٌت شخصّية )50 %(،    

ومبيعات تذاكر الّدخول )10 %(   

مسرح  الوسائط: 

حكايات قصيرة
قويّة،  مقّدمة  للبدء،  دة  متعَمّ طريقة  هذه  فارغ.  وركح  وعازفان،  ممّثلني،  ثالثة 
بقّوة املمّثلني املكهربة. احلضور املاّدّي يحتّل الفضاء  ويسكت اجلمهور فجأة، مأخوذا 
كّله وال يتناقص. وجّل اجلمهور لم يتصّور مطلقا أّن الكائن البشرّي قادر على إظهار 
هذه القّوة الفّجة، هذه القّوة اّلتي تأتي من الّرؤية واإللهام والعمل الّطويل. إنّها قّوة 

فّجة جامحة تنبثق من الّروح ال من الّسالح. إنّها قّوة األمل ال قّوة اخلوف.

ريب عصبّي  احلشَد  فيتمّلك  احلضور.  واثقا من هذا  اجلمهور  يكن  لم  البدء،  في 
ميكن للممّثلني اإلحساس به، وإيقاعاتهم متصّلبة. ثّم يُنقِذ األطفاُل الّلحظة: إنّها براءة 

األطفال اّلذين ال علم لهم بأّن أملهم رهني دائن أجنبّي.

ومتّزق العتمَة ضحكٌة رقراقة أطلقتها طفلة عمرها أربع سنوات، وينجلي إحساس 
على  للحفاظ  املمّثلون  ويكافح  ضحكا.  الّصغيرة  الّطفلة  الكهول  ويشارك  الغّم، 
تركيزهم، وال ينجح أحد العازفني في كتم ابتسامة عريضة في الوقت اّلذي كان فيه 
الّضحك يهّز الّسامعني هّزا. لقد جنحت طفلة صغيرة في إنقاذ الوضعّية. ومن على 

1979

منبر سّن الّرابعة، استطاعت طفلة أن تثير في كّل فرد من احلاضرين نبضا، لقد عّلمت 
أبويها وإخوتها اّلذين يكبرونها سّنا، أبسط دروس احلياة: الفرح هو أّول متّرد على الّطغاة 
]...[ إنّه عمل ثورّي بعنف، إنّه حتّد لكّل الّسلط اّلتي تؤّكد أّن احلياة مليئة باآلالم. إنّه 
مسرح فّج، جريء قاٍس فوق أرض تُنهكها األعاصيرُ، وإزالة الغابات، والفساد، والفقر. 
ينبغي  مسرح  ممّثليه،  تكوين  عن  أهّمّية  يقّل  ال  جمهوره  تكوين  أّن  يعتبر  مسرح  إنّه 
عليه، لكي يأسر الّسامعني، أن يدخل في صراع مع تقاتل الّديكة، واملبارزة باملناجل، 
والفيضانات، ومواسم َجْنِي احملاصيل الّزراعّية، واألّمّية الّثقافّية اّلتي سلبت من الّناس 
موروثهم مصدر عّزتهم بحضارة املايا. إنّه مسرح عنيد يأبى الهزمية في مواجهة اجلسور 

اّلتي جرفها الّنهر، والّتمويالت الهزيلة، والّطرقات الّشبيهة مبنظر سطح القمر.

ما  الهندوراس؟  مثل  اليأس  حّد  إلى  فقير  بلد  في  املسرح  قيام  إلى  احلاجة  ما 
احلاجة إلى املسرح عندما تكون كّل هذه احلاجات البّينة األخرى موجودة؟ فاملسرح 
ال ينقص من مؤّشرات وفايات األطفال شيئا، واملسرح ال يخّفف عن الّطفل احملتضر 
بسبب نقص الغذاء آالمه، واملسرح عاجز متاما عن تغيير العالم. ولكّن ضحكة طفلة 
منها  ميؤوسا  تكون  قد  أخرى  سّد حاجات  على  قادر  املسرح  بأّن  تذّكرنا  أن  مبقدورها 
كذلك: إنّه قادر على إضحاك طفلة. ورمّبا يكون قادرا على إعطاء هذه الّطفلة بصيصا 

من أمل. – تأليف جاك وارنير آس جي مدير مسرح ال فراغوا.

وصف الّتجربة                             
 Théâtre احلّداد  دّكان  »مسرح  أي  فراغوا،  ال  مسرح  إّن 
مدن  ثالثة  البروغراّسو،  مبدينة  مسرحّية  فرقة  هو   »la forge
متكني  بفضل  وطنّية  هويّة  »سبك  هو  هدفه  الهندوراس، 
الّشعب من الّتعبير«، و»إيقاظ اإلبداع الّشعبّي بواسطة املسرح، 
منذ  فراغوا  ال  مسرح  ومدير  الّراهنة«.  للمشاكل  حلوٍل  إليجاد 
إنشائه سنة 1979، هو جاك وارنير، وهو راهب يسوعّي. وكانت 
الفرقة املسرحّية مكّونة من أربعة عشر هندوريسّيا، كانوا يهتّمون 
بالّصيانة والعالقات العاّمة زيادة على أدائهم الّركحّي. وقد بدأ مسرح ال فراغوا في 
اّلتي  البروغريّسو  إلى  نقل مقّره  ولكّنه سرعان ما  البالد،  الكائنة شرق  أولنتشيتو  قرية 
عاصمة  بيدرو سوال  سان  مثل  كبيرة  سّكانّية  مراكز  إلى  بالّنسبة  املنفذ  يسيرة  كانت 
مزرية،  حالة  في  كانت  اآلن  املسرح  حتتضن  اّلتي  والبناية  االقتصاديّة.  الهندوراس 
وهي في ذلك تشبه كامل البروغريّسو. وقد استُعملت في ما مضى قاعَة حفالِت نادٍ 
رياضٍيّ تابع لشركة متاجرة باملوز، وهو مكان كانت جتتمع فيه اإلطارات رفقة عائالتها 

لالحتفال والّرقص.

املواضيع  إلى  للّتطّرق  فراغوا  ال  مسرح  انتهجها  اّلتي  اإلستراتيجّية  وتشتمل 
أعمال  إخراج   )1 على:  وطنّية  هويّة  لتكوين  مهّمتها  في  واالنطالق  االجتماعّية 
األنــاجيل  مثـل  ديــنّي  طــابع  ذات  عروض  تقدمي   )2 التينـوأمريــكّيـني،  مؤّلفني 
أو  حكايات،  عن  مقتبسة  مسرحّية  أعمال  تقدمي   )3 مباشرا،  عرضا   Les Evangiles

أساطير، أو فلكلور هندوروسّي.

م�رسح ل فراغوا 
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وقد أعّد ال فراغوا العديد من األعمال املسرحّية: إنّها استكشافات لتاريخ أمريكا 
الهندوروسّي،  الّسياق  في  املقّدس  الكتاب  من  أمثال  وإخراج  وعاداتها،  الوسطى 
في  تقام  العروض  وكانت  لألطفال.  ومسرحّيات  الكالسيكّي،  املسرح  من  واقتباس 
الّساحات العاّمة، وفي الكنائس، وباحات املدارس، وهي مخّصصة على وجه األولويّة 
الّرسمّية،  الّثقافة  منابع  إلى  لهم  نفاذ  ال  اّلذين  األّمّيني  وللعّمال  احملروم،  للجمهور 
واّلذين، بوجه آخر، لم تسنح لهم الفرصة مبشاهدة عمل مسرحّي. والقاعدة األساسّية 
الّتالية: »إذا كان الّشعب ال يقدر على املجيء إلى املسرح، فإّن على املسرح أن  هي 
يجيء إليه«. وتثبت املمّثلة نوبّيا كاناليس ذلك بقولها: »إننا نعثر دائما في القرى اّلتي 

نزورها على أكثر اجلماهير حماسا. وهم يعاملوننا كما لو أنّنا حّقا من الوجهاء«. 

وباإلضافة إلى إخراج املسرحّيات، فإّن ال فراغوا قد منّى برنامج تكوين بالهندوراس، 
ونيكارغوا، والّسلفادور، وكوستا ريكا، وكوبا، وغواتيماال، وبيليز، وقام بجوالت بالواليات 
الّدورات أكثر من 600 شاّب.  املّتحدة، واملكسيك، وإسبانيا، وكوملبيا. وقد شارك في 
وُدعي كذلك عدد من الفّنانني الهندوراسّيني لتقدمي عروضهم بقاعة مسرح ال فراغوا، 
من بينهم املسرح الاّلتينّي El Teatro Latino )مسرح عرائس(، وسون سينكو )الّرقص 
العصرّي(، وغيليرمو أندرسون )وهو مغٍنّ ومؤّلف أغاٍن ميزج موسيقى اجلاز وموسيقى 

الّريغي بإيقاعات الّساحل الكاراييبّي بالهندوراس(.

بُنَِيْت فيه قاعة  ويشتغل ال فراغوا حتت رعاية اليسوعّيني املالكني للمرّكب اّلذي 
دينّية  لعرض مسرحّيات  أشهر من كّل سنة  املسرحّية سّتة  الفرقة  وتخّصص  املسرح. 
ذات صلة باحتفاالت عيد امليالد وعيد الفصح، وتخّصص الّنصف الباقي من الّسنة 
ألعمال دنيويّة أخرى. وقد التحق عدد من أعضائها بالفرقة املسرحّية على إثر املشاركة 
في األنشطة الّشبابّية اّلتي نّظمتها الكنيسة، واّلتي تشتمل أيضا على دروس في األداء 
املسرحّي تقّدمها الفرقة. هذا الّرابط الّدينّي يهب الفرقة شبكة دعم، ونوعا من الّشرعّية 
العمومّية في مجتمع جّل مؤّسساته اخلاّصة والعاّمة ملّغمة بانعدام اجلدوى والفساد.

األموال  من   %  50 فراغوا  ال  مسرح  »أصدقاء«  من  دولّية  مجموعة  ومتّول 
املخّصصة الشتغاله. وتساهم مؤّسسات دينّية مثل ميزاريور وتروكاري وغيرهما بقيمة 
40 %، بينما يتّم الّتحّصل على الباقي بفضل املساهمات احملّلّية، ومن عائدات بيع تذاكر 

الّدخول.

االقتصاديّة،  والكوارث  اجلمهور،  المباالة  برغم  فراغوا  ال  مسرح  استمّر  وقد 
واالضطهاد الّسياسّي، وأصبح أكثر الفَِرق املسرحّية استقرارا في أمريكا الاّلتينّية.

األصول والّسياق
للهندوراس تاريخ أليم طويل من اخلضوع والّتخّلف. إنّها بالد ترزح إلى اآلن حتت وقر 
ماٍض إقطاعّي حيث أغلبّية املزارعني جتهل القراءة والكتابة، وحيث سوء الّتغذية املزمن 
واألمراض جتعل البقاء على قيد احلياة أمرا صعبا جّدا. وينشئ املزارعون حقولهم حّتى 
في املنحدرات الّصخريّة شديدة االنحدار، غير بعيد من َمزارع األشجار املثمرة اخلصبة 
الّشاسعة اّلتي متلكها الّشركات متعّددة اجلنسّيات. والبالد هي مثال »جمهوريّة املوز« 

بالّذات. وبقيت طيلة عشرات الّسنني ترزح حتت نير الّشركة متعّددة اجلنسّيات »شركة 
الفواكه املّتحدة United Fruit Company«، واتِّخَذت قاعدة عسكريّة جلنود الواليات 
املّتحدة طيلة سنوات نشوب حرب العصابات بنيكاراغوا، والّسالفادور وغواتيماال. وتشير 
موجودة  البالد  أّن  إلى  مواطن،  كّل  ودخل  والبطالة،  احلياة،  في  األمل  إحصائّيات 
اّلذين أضّرت بهم احلرب األهلّية. ويجري هذا كّله على  باستمرار وراء أجوارها حّتى 
الّرغم من عشريّة شهدت مساعدة عسكريّة واقتصاديّة ال مثيل لها قّدمتها الواليات 
املّتحدة، مبا في ذلك ماليني الّدوالرات املوّجهة عبر مشاريع الوكالة األمريكّية للّتنمية 
إلرسال  األمريكّية  املنّظمة  برامج  أوسع  من  العالم  في  وواحد   ،l’USAID الّدولّية 

.)Peace Corps(  املتطّوعني من أجل الّسالم: فيلق الّسالم

كانت  املايا،  عهد  وفي  والّثقافّية.  الّتاريخّية  هويّتها  عن  البحث  بصدد  البالد  إّن 
مرتفعات  على  مرّكزة  إمبراطوريّة  أطراف  عند  تقطن  األصلّيني  الّسّكان  جتّمعات 
إاّل  يعد  لم  الهندوراس  فإّن  االستعمار،  عهد  في  أّما  يوكاتان.  وسهول  غواتيماال 
مديريّة نائية تابعة ململكة غواتيماال اإلسبانّية. وعندما حتّصلت البالد على استقاللها، 
كانت مصالح اإلمراطوريّة البرطانّية تتحّكم في مساحات شاسعة من ساحل البالد 
الكراييبّي املمتّد، اّلذي كان من ناحية لوجستّية بعيدا جّدا عن العاصمة تيغوسيغالبا. 
وبقيت في القرن العشرين شركات الفواكه متعّددة اجلنسّيات متارس على هذا الّساحل 

بالّذات نفوذا اقتصاديّا.

الوقع االجتماعّي
خالفا للفَِرِق املسرحّية األخرى ذات الّطابع االتّفاقّي في الهندوراس، فإّن مسرح ال 
فراغوا يشّكل محاولة ِحرفّية غير منقطعة في استعمال املسرح وسيلة لدعم اجلماعة. 
والهدف اّلذي يعمل مسرح ال فراغوا عليه )أي الّتطّرق للمسائل االجتماعّية الّسياسّية، 
واستكشاف تاريخ الهندوراس، ورفع األّمّية، واحلّث على استقاللّية الفرد واملجموعة( 

هو هدف مماثل ألهداف فرق املزارعني املسرحّية األخرى في البالد. 

وتعمل الفرقة املسرحّية على قيام شكل من أشكال العرض يقيم عالقة بني القَِيم 
الّروحّية والقيم املسرحّية، ومتّثلها أمام اجلماعة اّلتي ال متّيز الفرق بني االثنني، مثلما 

كانت عليه جماهير املسرح الّرومنطيقّي القروسطّي.

َِّدْت قَِيُم املؤّسسات االقتصاديّة  وبفضل العمل اّلذي قام به مسرح ال فراغوا، ُشي
والّسياسّية فوق أرض تكون فيها األعمال املشابهة لها عرضة لالضطهاد الّسياسّي. 
وعلى الّرغم من أّن جاك وارنير، املدير، يرفض مسرح الّدعاية، فإنّه يعتبر الّتحّدي اّلذي 
رفعه مسرح ال فراغوا سياسّيا: »إنّه مسرح سياسّي بقدر ما يعكس رأيا يكون هو ذاته 
متأثّرا بالكيفّية اّلتي يدَرك بها العالَم. ونحن نسعى إلى إنشاء مسرح يكون فيه الّرأي 
املأخوذ في احلسبان، هو على وجه الّتدقيق رأي احملرومني«. وقد لعب مسرح ال فراغوا 
على  منعكسة  بأنفسهم  أنفسهم  رؤية  إمكانّية  الهندوراسّيني  بإعطاء  سياسّيا  دورا 

الّركح، واالستماع إلى لغتهم اخلاّصة.
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وقد ألّح مسرح ال فراغوا على تنمية مسرح األطفال باعتباره وسيلة جلعل املسرح 
عمل  املسرحّية  الفرقة  أعّدت  وقد  الهندوراسّي.  املجتمع  مقّومات  من  حياتّيا  مقّوما 
 .»Des histoires comme ça pour les enfants رودوارد كيبلني »حكايات كهذه لألطفال
األولى  الّرســـالة  ُكتبت  »كيف  عنها،  املقتبــــس  احلكـــايــات  إحــدى  وتبّلـغ 
Comment s’est écrite la première lettre«، أهّمّية تعّلم القراءة والكتابة، وهي 

مسألة ذات وقع خاّص في بالد نصف سّكانها أّمّيون.

وروث  بروك،  إدوار  هم  املّتحدة،  الواليات  من  سينمائّيني  مجموعة  ّصّورت  وقد 
شابيرو، وباميال ياتيس، سنة 1989، شريط »تياترو Teatro«، وهو شريط وثائقّي عن العمل 
اّلذي قام به مسرح ال فراغوا. وقد ُعرض الّشريط على الّتلفزيون العمومّي، آسرا انتباه 
اجلمهور الّناطق باإلجنليزيّة حول العمل االجتماعّي اّلذي قامت به الفرقة الهندوريسّية.

الوسائط والّطرائق
الفرقة  الّدينّي في أعمال مسرح ال فراغوا قد قاد  يرى هاردلي آرمان أن احملتوى 
املسرحّية إلى سبك أسلوب ميكن نعته بكونه »قروسطّيا جديدا néo-médiéval«، وهو 
هذا  في  أّمّيني.  جّلهم  املزارعون  كان  وحيث  إقطاعّي،  تاريخ  لها  لبالد  جّدا  مالئم 
املجتمع القروسطّي اجلديد، فإّن الكنيسة اّلتي تزدان بها ساحات املدن العاّمة والقرى 
األشّد نأيا، تبقى بالّنسبة إلى العديد من الّناس مظهرا مركزيّا في احلياة اليومّية. ويترّكز 
جانب مهّم من عمل مسرح ال فراغوا على تنمية عادة جماعويّة في الّتعبير املسرحّي. 
وهذا املثال مستلهم من املسرحّية الّدوريّة بأوربّا في القرون الوسطى. وأعضاء الفرقة 
املسرحّية يشاركون باستمرار في تربّصات تكوين تنتفع بها فَِرٌق مسرحّية من الّشباب في 

األبرشّيات الّريفّية.

وميزج مسرح ال فراغوا، في األسلوب املكهرب، بني تعليم »املسرح امللحمّي« عند 
فّنّية  أعمال  خلق  أجل  من  غروتوفسكي،  ممّثل  على  املرّكز  الفقير«  و»املسرح  بريخت، 
منمنمة تسّلط الّضوء على أهّمّية احلركات واإلمياء، والّرقص واملوسيقى. ويؤّكد جاك 
ورنير على أّن »للّصور أهّمّية في نظر اجلمهور األّمّي أكثر من أهمّية الكلمات«. وهذا 

الّتركيز على الّصور يتخّلل عمل مسرح ال فراغوا جميعه.

وعلى الّرغم من هذا الّتاكيد على احلركة، فإّن الفرقة املسرحّية تولي الّنّص احتراما 
سخّيا، مفّضلة األعمال الّشعريّة اّلتي تُقبل عليها اجلماهير الّريفّية. ويفّسر املمّثل باراهونا 
ذلك بقوله: »من األسهل على جمهورنا فهم الّشعر«. ويردف قائال: »لعّله بسبب اإليقاع، 

في ما أرى، أّما الّنثر، فإنّه ما من شيء أصعب منه على جمهور لم يتلَقّ تعليما«.  

العقبات
الّسياق  املهّم معرفة  يكون من  فراغوا،  واجهها ال  اّلتي  الّصعوبات  نفهم  لكي 
اّلذي كان سائدا في الهندوراس، وهو بالد من أفقر البلدان في نصف الكرة األرضّية 
اجلنوبّي. وقد كانت الّسنوات األولى عسيرة ألسباب كثيرة، من بينها فقدان الّدعم من 
بسبب  بأنّنا مجانني، وخاّصة  الّناس  الكثير من  »يفّكر  قائال:  باراهونا  ويتذّكر  اجلماعة. 

الّتمارين البدنّية اّلتي كّنا نقوم بها في الّتدريبات«. فكيف ميكن العثور على جمهور في 
بالد خلق فيها انعداُم الّتعليم وسنواُت االحتالل األجنبّي فراغا ثقافّيا كبيرا؟ وكيف 

ميكن »سبك« هويّة ثقافّية هندوراسّية ؟

إلى  األشخاص  ويتعّرض  االضطهاد،  نير  حتت  يرزح  الهندوراس  كان  وعندما 
فراغوا  ال  التزام  كان  العشرين،  القرن  بداية  في  تعذيب  حاالت  وإلى  االختطاف 
االجتماعّي يزعج بعض الّسلطات احلكومّية. وباملناسبة، فإنّه أثناء عرض ُقّدم بإحدى 
الكنائس، وقع إخطار املمّثلني بأّن املبنى قد َضربت عليه قّوات اجليش احلصار بالكامل، 
ثّم انسحبت القّوات بعد حتقيق هدفها وهو الّتخويف. وفي مناسبة أخرى، ُسجن أحد 

املمّثلني أربعة أيّام دون تهمة بّينة.

املراجع
مّت إعداد هذا الفصل باالعتماد على املقاالت املتوّفرة في موقع مسرح ال فراغوا  	•

على الّشبكة العنكبوتّية املعلوماتّية العاملّية: 
http://homepages.infoseek.com/~fragua/fragua.html

وتبادل الّرسائل بالبريد اإللكترونّي مع جاك وارنير.
 Erdman, Harley. Taking it to the streets — a people’s theatre thrives in 	•

Honduras

.Castro, Carlos M. El Progreso,Yoro en Honduras : Clay and Hope 	•

Warner, Jack S. J. Plank a passion 	•

 Fleming, John. Forging a Honduran Identity: The People’s Theatre of Teatro 	•

La Fragua

Burke, Edward, Shapiro, Ruth et Yates, Pamela. Teatro! 	•

وهو شريط وثائقّي عن مسرح ال فراغوا مّت تصويره سنة 1989.  
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الهند  

البطاقة الفّنّية
فيديو سيوا االسم: 

الهند البالد: 

الّتنّظم اجلماعوّي، ومشاركة الّنساء     األهداف: 

أحمد أباد املكان: 

الّنساء املنتفعون: 

جمعّية الّنساء العامالت حلسابهّن اخلاّص الّشركاء: 
Self-Employed Women’s Association (SEWA(   

الوكالة األمريكّية للّتنمية الّدولّية 	• الّتمويل: 
United States Agency for International Development (USAID(   

مؤّسسة جون دي وكاثرين تي ماك أرثر 	•   
Fondation John D. and Katherine T. MacArthur   

الفيديو  الوسائط: 

حكايات قصيرة
لقد أفادت ليالبني داتانيا من جتربتها في إنتاج الفيديو شيئا على األقل: هو حمل 
املعّدات. فهي لم تُنِْر في حياتها الّضوَء الكهربائّي، ولم تشاهد الّتلفزيون، قبل أن تتعّلم 
هذه املهنة اجلديدة. ومع ذلك، فإّن جهل القراءة والكتابة لم مينعا بائعة اخلضراوات 
املذهلة هذه في أحياء أحمد أباد الفقيرة من أن تصبح العنصر األساسّي في مجموعة 

مهّمة إلنتاج أشرطة الفيديو.

فيديو سيوا هو مجموعة نساء منحدرات من أصول مختلفة، وقد أنتجن ما يقارب 
لتعرض على  تاّمة جاهزة  مائة شريط فيديو، منها تسعة وثالثون شريطا هي أعمال 
الفيديوهات  هذه  فإّن  للعادة،  اخلارق  الّنسوة  هؤالء  التزام  لطابع  ونظرا   اجلمهور. 
مبقدورها أن تخبركم عن أشياء ال ميكنكم الّنفاذ إلى العلم بها في أّي مكان آخر. وأين 
ميكن أن نعلم، إن لم يكن ذلك في أشرطة الفيديو اّلتي أنتجها فيديو سيوا، أّن الّنساء 
الاّلئي يستعملن الكيروسني وقودا في إعداد الّطعام يستنشقن في اليوم الواحد من 

الّدخان مقدار ما كّن سيستنشقنه من دخان بتدخني علبة سجائر؟

1984

الّرموز  أعرف  »أنا  قائلة:  سنة،  اخلمسني  يقارب  ما  عمرها  البالغ  ليالبني  وتصّرح 
إلى  »تسريع  قائلة:  تسرد  وهي  الفيديو  تصوير  آلة  أزرار  على  تضغط  إنّها  جميعها«. 
أخذ مالحظات في  تستطيع  وملّا كانت ال   .»]...[ توقيف  اخللف،  إلى  إرجاع  األمام، 
ورشات الّتكوين، فإنّها كانت حتفظ كّل شيء عن ظهر قلب قبل إنتاج شريط فيديوها 
األّول، »مانيك شوك Manek Chowk «. وهو شريط وثائقّي مشّوق عن الّنساء الاّلئي 
ملضايقة  تعّرضهّن  يُظِهر  وهو  الّشارع،  في  واخلضراوات  الغالل  يبعن  وهّن  يُشبهنها، 
رجال الّشرطة. وقد استخدمت سيوا هذا الّشريط الوثائقّي في حملة من أجل االعتراف 

القانونّي بالباعة املتجّولني، ومنذ ذلك احلني، حتّصل باعة مانيك شوك على تراخيص.

وبلون  األخضر،  البازاّلء  بلون  الّشاشة  فتمتلئ  »تشغيل«،  زّر  على  ليالبني  وتضغط 
الّطماطم األحمر، وبلون الباذجنان البنفسجّي. ويتعالى صوت إحدى الّنساء: »فاتانا لو! 
وتعني: اشتروا البازاّلء!«. إنّه مشهد معروف، ولكّنه في شريط الفيديو يأخذ بعدا جديدا 
مبقدار ما يكون املشاِهد مغمورا مبشاكل بائعي اخلضراوات وانتصاراتهم. – سهيلة عبد 

العلّي، وهي كاتبة مستقّلة لها اهتمام خاّص بإشكالّية الّنساء والّتنمية. 

وصف الّتجربة                             
وهي  ستوآرت،  مارتا  لها  املغفور  قدمت 
مستشارة دولّية في الّتواصل باستعمال الفيديو، من 
نيويورك إلى غوجارا لتسيير ورشة تكوين في إنتاج 
لفائدة جمعّيــة  أسابيع  ثالثة  متتّد  الفيديو  أشرطة 
Self-( اخلاّص  حلســابهّن  العامـــالت  الّنســـاء 

 )Employed Women’s Association, SEWA
جّلهن  امرأة،  عشرون  الورشة  في  شاركت  وقد 
أّمّيات، وشرعن في إنتاج أشرطة فيديو. ويضّم الفريق نساًء من كّل األعمار، بعضهّن 
ِّرات  مسي أو  األسواق  في  بائعات  إّما  وهّن  الهندوس،  اآلخر من  وبعضهّن  مسلمات، 

 .)SEWA(  متمّرسات تابعات جلمعّية الّنساء العامالت حلسابهّن اخلاّص

وعلى امتداد الّسنوات الّثالث املوالية، لم يتلّقني جتهيزات لطباعة األشرطة، وال 
إرشادا فّنّيا، بحيث كّن يسّجلن أشرطة الفيديو بحسب تتابع املَشاهد الّزمنّي. وفي سنة 
1987، تلّقني معّدات طباعة األشرطة، وتكويًنا الستخدامها. ونُّظمت ورشٌة جديدة 
البدء في  بغاية  الفيديو  تعّلمن استخدام جتهيزات  نساء  لفائدة مجموعة  سنة 1994 
جتربة مركز تواصل في اجلماعات الّريفّية. وحوالي سنة 1999، كانت فيديو سيوا تَُعُدّ 
أربَع نساءٍ أعضاء قاّرات، وعديد من الّنساء األخريات كّن يشاركن في األنشطة وِْفًقا 

للحاجات.

وجنح فيديو سيوا في جعل تكنولوجيا حديثة ومناسبة حتت تصّرف أعضاء جمعّية 
الّنساء العامالت حلسابهن اخلاّص »سيوا« ومسّيراتها، وكذلك املخّططني واملسؤولني 
تصوير  مّت  وقد  عموما.  واجلمهور  والّدولّي،  والوطنّي  اجلهوّي  املستوى  في  الّسياسّيني 
الفيديوهات املتعّلقة باملسائل اّلتي تهّم الّنساء العامالت العامالت حلسابهّن اخلاّص، 

فيديو �صيوا 
جمعّية الّنساء العامالت حلسابهّن اخلاّص
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هذه  أنتجن  الاّلتي  الّنساء  وكانت  بأنفسهّن.  العامالت  هؤالء  وعرضتها  وقد طبعتها 
الفيديوهات قادرات على تلّقي سيناريو، وتصويره، وتسجيل الّصوت عليه، وتركيبه على 
الّرغم من أّن جّل هؤالء الّنساء كّن عاجزات عن العثور على األشرطة املوضوعة على 

الّرّف عندما يكّن بحاجة إليها، ألنّهّن كّن يجهلن القراءة والكتابة.

في  العامالت  تعليم  عناصر  من  مهّما  عنصرا  الفيديو  أشرطة  عرض  غدا  وقد 
سيوا. وتهب أشرطة الفيديو للّنساء األعضاء اجلديدات إمكانّية مشاهدة املشاكل اّلتي 
وتساعد مشاهدة  البائعات.  من  أخرى  وكذلك مجموعات  وفهمها،  تهّمهّن شخصّيا 
هذه الفيديوهات الّنساء األعضاء اجلديدات على اإلحساس بانتمائهّن إلى حركة أوسع. 
ويسمح الفيديو برفع احلواجز القائمة بني املسافات، وبني الّطبقات الّثقافّية، بحيث ميكن 
ألشخاص ينتمون إلى أصول مختلفة جّدا اإلحساس بالّتعاطف مع شواغل بعضهم 

البعض. وتسّهل رسائل الفيديو غالبا الّتفّهم في وضعّيات ال يبلغ احلوار منه شيئا.

وليست الّنساء في فريق الفيديو محترفات، غير أنّهّن يُِجْدن استخدام الّتكنولوجيا 
املتطّورة استخداما فّعاال. وعند احلاجة، فإنّهّن قادرات على إجناز أشرطة وثائقّية قصيرة 
باستعمال »الكاميرا«، وكذلك أشرطة وثائقّية ذات جودة عالية موّجهة إلى الّتلفزيون.

وقد ال يكون اجلمهور املستهدف بهذه الفيديوهات إاّل شخصا مفردا، كأن يكون، 
مثال، سلطة محّلّية، ويكون الهدف أحيانا أخرى هو الوصول إلى مئات اآلالف من 
وأنا  فيديو سيوا »عملي  أنتج  لسنة 1991،  الّسّكانّي  اإلحصاء  فبمناسبة  األشخاص. 
Mon travail et moi«، وهو شريط وثائقّي ُمّدته خمس عشرة دقيقة مخّصص للّنساء 
في غوجارا. وقد وصل الّشريط الوثائقّي إلى نصف مليون امرأة من خالل العروض 

اجلماعويّة، وُعرَِض، زيادة على ذلك، في الّتلفزيون الوطنّي.

وتُستخدم فيديوهات جمعّية الّنساء العامالت حلسابهّن اخلاّص »سيوا« استخدامات 
مختلفة. فشريط »مانيك شوك Manek Chowk« كان أداة للّتعبئة االجتماعّية اّلتي 
أسهمت في الّرفع من مستوى وعي الّنساء. وكانت هناك أشرطة فيديو أكثر تركيزا على 
الّتكوين، مع الّتطّرق إلى مسائل يومّية كمعاجلة اجلفاف عن طريق الفم، وبناء مواقد 
منزلّية ال تصدر دخانا. وتُسّجل الّنساُء فيديوهات تدّون األحداث املثيرة املتعّلقة بجمعّية 
مالحظاتهّن  استخدمت  وقد  وباجلماعة.  »سيوا«،  اخلاّص  حلسابهّن  العامالت  الّنساء 
املوجزة عن األحداث في املستويني الوطنّي والّدولّي. وتقام تربّصاٌت بصفة منتظمة، 
وقد تصّورت الّنساء برنامجا طموحا إلرساء مراكز للّتواصل في البالد كّلها. وقد كان 

الفيديو أداة مهّمة في متّشي دعم جمعّية الّنساء العامالت حلسابهّن اخلاّص »سيوا«.

األصول والّسياق
نقابة تكّونت سنة 1972  الّنساء العامالت حلسابهّن اخلاّص »سيوا« هي  جمعّية 
مبدينة أحمد أباد في غوجارا بالهند. ولم تشرع سيوا في الّنضال من أجل حقوق الّنساء 
العامالت حلسابهّن اخلاّص، وهو قطاع مهّم في االقتصاد الاّلشكلّي باملدينة، إاّل حتت 

.)TLA( رعاية منّظمة عمل الّنسيج

اآلخَر  واحد  كُلّ  يعاضد  حيث  وحركة،  منّظمة  نفسه  الوقت  في  هي  سيوا  إّن 
للّتقّدم. ولَِكْوِن سيوا هي َمْجَمٌع »un Sangam«، أي نقطة التقاء حركات ثالث )عّمال 
وتعاضديّة ونساء(، فقد شّد ذلك من أزرها شّدا وثيقا. وقد كان مذهب غاندي مصدر 
فقيرات،  مستقاّلت  عامالت  من  نات  املكَوّ األعضاء  الّنساء  تنّظمت  فقد  إلهامها. 
ترتّب  الاّلعنف واحلقيقة. وقد كانت سيوا  بواسطة  تغييرات اجتماعّية  للحصول على 
ُمزدوجة  إستراتيجّية  مستعملة  الّشكلّي  االقتصاد  في  إلدماجهّن  الّنساء  صفوف 
عليهّن،  املجتمع  يفرضها  اّلتي  والعراقيل  احلدود  مكافحة  والّتنمية:  الّنضال  قِواُمها 

والّتنمية لشّد أزر قدرتهّن على الّتفاوض وعلى إعطائهّن بدائل جديدة.

على  الّصراعات  وقد منت هذه  أعضائها.  باسم  تخوض صراعات  الّنقابة  وكانت 
معاناة  منه  األعضاء  الّنساء  تعاني  اّلذي  الّتصدير  واجهة  على  مختلفة:  واجهات 
واجهة  وعلى  لط،  الُسّ مع  والّتفاوض  القوانني  تطبيق  احترام  واجهة  وعلى  مباشرة، 
مساعدة  في  شيء  كّل  قبل  الّتنمية  أنشطة  وتتمّثل  والقوانني.  الّسياسات  صياغة 
هذه  أصبحت  ما  أسرع  وما  وتعاضديّات.  مجموعات  تشكيل  على  األعضاء  الّنساء 
الّتعاضديّات مستقّلة، بحيث أنّها تقّدم للمنتجني اختيارا بديال يكون فيه الّتّشغيل منّزها 
عن االستغالل. ويأخذ نشاط آخر من أنشطة الّتنمية شكَل الّضمان االجتماعّي اّلذي 
الّطّبّية،  األطفال  ولعالجات  الّصّحة،  خدمات  إلى  بالّنفاذ  األعضاء  للّنساء  يسمح 

ولالّدخار، وخلدمات الّتأمني.

وميكن لكّل امرأة تعمل حلسابها اخلاّص في الهند أن تصبح عضوا في سيوا بعد 
ثالث  كّل  األعضاء  الّنساء  وتنتخب  سنويّة.  اشتراكات  معلوم  بعنوان  روبّيات   5 دفع 
سنوات نّوابهّن في مجلس الّتجارة )Trade Council( اّلذي ينتخب بدوره أعضاء هيئة 
أخذ القرارات العليا، والهيئة الّتنفيذيّة املكّونة من 25 عضوا. وأربع من مسّيرات سيوا 
احملّنكات امللتزمات يكّن في الهيئة الّتنفيذيّة اّلتي متّثل فضاءات أنشطة أعضاء سيوا 

الّرئيسة.

الوقع االجتماعّي
وقد أثبت فيديو سيوا بعد مضّي سنوات جتربته اخلمس عشرة، أنّه حّتى الّتكنولوجّيات 
اّلتي تبدو متطورة، كتكنولوجّيا الفيديو، ال تستعصي على العامالت، وأنّه مبقدورهّن 
استعمالها باقتدار. وال مجال للّشّك في قدرة وسيلة الّتواصل هذه وإمكانّيات تنظيمها 

للفقراء على خلق الوعي واحلوار. 

اخلاّص،  العامالت حلسابهّن  الّنساء  الكشف عن مشاكل  الّنجاح في  وزيادة على 
وعلى الّتمّكن من الّتأثير في الّسلطات، واإلسهام في مساندة الّزعيمات احملّلّيات، فإّن 
فيديو سيوا قد حّقق إسهامات مهّمة أخرى باعتبارها أداة داخلّية من أدوات الّتكوين 
والّتوجيه. وقد كانت أنشطة الفيديو ضروريّة ملساندة أعمال سيوا القانونّية من أجل 
الّتعليم وبناء مساكن متينة آمنة، ومعرفة طرق مداواة مرضى اإلسهال، أو استعمال 
خدمات الّتوفير واإلئتمان لدى سيوا. وقد كانت لُعروض أشرطة الفيديو في متّشيات 
تنظيم اجلماعات الّريفّية أو اجلماعات احلضريّة املهّمشة قدرة آسرة جتّمع الّناس وتسّهل 

احلوارات في املباحث املعروضة. 
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وبفضل فيديو سيوا، ميكن لزعيمة بائعات خضراوات أن تنِجَز شريط فيديو يؤثّر تأثيرا 
ولنشأة  للمؤّسسة  ودعما  ومشاركة  فّعالة،  ترويجّية  أداة  وينشئ  الّناخبات،  في  مباشرا 

الوعي.

الوسائط والّطرائق
املكتسبة  املعارف  ممارسة  أّولّي،  تكوين  تلّقي  بعد  الّنساء،  فريق من  استطاع  وقد 
األّمّية عن  رُفعت  وقد  فوريّة.  نتائج  يحّققن  عليهّن سيوا حّتى  ولم تضغط  وجتريبها. 
بإنتاج  ارتباط  لها  كلمة  عشرين  باستعمال  عملّية  بطريقة  الفيديو  أشرطة  ُمنتِجات 
أشرطة الفيديو، وهو ما سمح لهّن باستخدام قطع املعّدات كّلها. وطيلة ثالث سنوات، 
كّن يطبعن الّشريط »بواسطة كاميرا الفيديو«، فيصّورن املشاهد مرتّبة ألنّهّن ال ميلكن 

عتاد الّتركيب.

وتستعمل سيوا الفيديو لتحفيز أعضائها وأعضاء الفَِرِق املوجودات بَْعُد، وتعبئتهّن، 
الفيديوهات  وتُستعمل  البائعات.  من  جديدة  مجموعات  تنظيم  أجل  من  وتكوينهّن 
في الّتعليم والّتكوين والّتوجيه. وتُسّير أعضاء فيديو سيوا مجموعات الّنقاش عندما 

تُستخدم برامجهّن.

وتكمن امليزة الّرئيسة في الفيديو، وإحدى خصاله األكثر حراكا، في إمكانّية عرض 
فوريّتني.  واستجابة  مشاركة  على  احلصول  ثََمّ  ومن  فوريّا،  عرضا  تصويره  مّت  ما  كّل 
وهكذا، تسمح الّتكنولوجيا بقيام تعاون ُمنِصف بني الاّلئي يستعملنها وبني الاّلئي مّت 

تصويرهّن.

العقبات
إّن َوْقَع هذا الّنشاط اجلديد على حياة نساء فيديو سيوا عميق. وقد كان عليهّن أن 
يواجهن أزواجهّن املندهشني، وجيرانا كانوا ال يوافقون على رؤيتهّن عائدات في ساعة 
متأّخرة من الّليل. وقد صّرحت درشانا بي قائلة: »كنت أستيقظ كّل يوم عند الّساعة 
الّثالثة صباحا للقيام بأعباء البيت قبل الّذهاب إلى العمل، حّتى ال يحتّج علّي زوجي«. 
وأردفت قائلة: »وعلى كّل حال، فقد كان يخاصمني، أّما اآلن بعد أن ُعرَِضْت بعض 
الّتلفزيون، فقد بدا فخورا جّدا أمام اآلخرين، وكان يقول: إّن زوجتي  فيديوهاتنا على 

تتقن استخدام كاميرا الفيديو!«

ولم يكن الفريق يسمح لنفسه بأّي تراٍخ، وهو يواجه كّل الّتحّديات اّلتي عليه أن 
ينهض بها. وكانت املعرفة الفّنّية أساسّية طاملا أنّه من الّصعب وجود األشخاص اّلذين 
اّلتي كّن فيها بصدد تصوير مشهد  املّرة  تلك  يتذّكرن  يد املساعدة. وهّن  لهّن  ميّدون 
ضياع  من  اخلوف  شّدة  ومن  بعطل.  الكاميرا  أُصيبت  عندما  الّنائية  القرى  بإحدى 
الوقت، وتبديد املال، والّتفريط في فرصة سانحة لتصوير شريط فيديو، فّككت درشانا بي 
الكاميرا تفكيكا كّلّيا، وهي ممسكة مبفّك البراغِي، ثّم أعادت تركيبها وقد صارت في 

أفضل حال لالستعمال.

وقد كان على الفريق أن يواجه بعض ُخبراء الفيديو احملّلّيني اّلذين كانوا يرفضون 
تعليم الّنساء األّمّيات. ومن ناحية أخرى، كان عليهّن حتّمل رغبات الّتلفزيون الوطنّي 
اّلذي كان يستعمل أحيانا مقتطفات من الفيديوهات اّلتي أنتجَنها، وأحيانا أخرى، كان 

يسّلط عليها الّرقابة لدواٍع ال مبّرر لها.
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البرازيل  

البطاقة الفّنّية
)Mekaron Opoi D’joi فيديو الّسّكان األصلّيني )ميكارون أوبويي ديويي االسم: 

البرازيل البالد: 

الهويّة الّثقافّية، والّصراع االجتماعّي والّسياسّي واالقتصادّي من أجل األهداف: 
  األرض واحلقوق الّسياسّية    

والية بارا األمازونّية املكان: 

جماعة الّسّكان األصلّيني الكايابو املنتفعون: 

الفيديو  الوسائط: 

حكايات قصيرة
األصلّيون  الّسّكان  به  ينتفع  تواصل  وسائل  مشروع  أّول  في   ،1985 سنة  بدأنا، 
الفيديو.  تكنولوجيا  الّتآلف مع  الكايابو من  اجلماعة  أعضاء  بتمكني  وذلك  بالبرازيل، 
الفيديو.  كاميرا  إمكانات  واستكشفوا  الّتجربة،  تنامي  مع  الكايابوس،  أدرك  وقد 
وطقوسهم،  الّتقليديّة،  ثقافتهم  على  للمحافظة  كأداة  البدء  في  استخدموها  وقد 

ورقصاتهم، وأغانيهم: 

لنا  »في ما مضى، قدم العديد من املصّورين إلى هنا، وأخذوا 
مطلقا  يحاولوا  ولم  ذلك.  مقابل  شيئا  يعطونا  لم  ولكّنهم  صورا، 
تعليمنا أّي شيء. واآلن، نحن الكايابوس، نصّور طقوسنا بأنفسنا حّتى 

تبقى ألبنائنا«. – كرميورو، قائد ميتوكتيري-كايابو.
حّتى  البرازيلينّي،  أشياء  أي  البرازيلّية،  الّثقافة  تعّلم  بصدد  »نحن 
نتمّكن من االحتفاظ بأرضنا وحماية ثقافتنا اخلاّصة بنا« – ميغارون، 

زعيم ميتوكتيري-كايابو.
»أُدعى نوييرميو، وأنا أتكّلم بلسان القادة جميعهم. وقد جتّلى لي أّن 
أرضنا كانت بلدا موّحدا. وعلينا أن نحمي غاباتنا لنسائنا الاّلئي يحضّن 
أبناءنا. إّن كالمي مباشر وصادق. وأنا بانتظار رّدكم«. – نوييرميو، قائد 

ميتوكتيري-كايابو، من قرية كوبينكوكري.
وبذلك،  ثقافتنا،  صور  مشاهدة  من  وأحفادنا  أبناؤنا  »سيتمّكن 
سنبقى كايابوس على الّدوام«. – ميغارون، زعيم ميتوكتيري-كايابو.

1985

وقد سمح لنا مشروع الّتواصل بني الّسكان األصلّيني بفهم الكيفّية اّلتي يكّون 
بها الكابايوس هويّتهم باملزج بني عناصر ممارساتهم الّتقليديّة ومتّلكات الّثقافة احلديثة. 
والّصحافة  الّتلفزيون  يوّضح  وفي حني  اجلسمّي.  الّتلوين  إلى  الفيديو  كاميرا  وتنضّم 
واملنشئون  اخلاّص  تاريخهم  أسياد  هم  اّلذين  هؤالء  فإّن  الكايابوس،  حداثة  املكتوبة 
لتماثيلهم اخلاّصة، يأخذوننا نحو إستراتيجّية سمعّية بصريّة متعّددة الّثقافات، ممّيزة بتعّدد 

األصوات. – مقتطفات من نّص كتبته مونيكا فروتا، ومن مقابالت مع الكايابوس. 

وصف الّتجربة                             
في سنة 1985، أعطت مونيكا فورتا، وهي مصّورة 
اإلنتروبولوجيا  في  عامِلنَْي  رفقة  برازيلّية،  وسينمائّية 
الّسّكان  فيديو  مبادرة  انطالق  إشارة  لها،  صديقني 
 Mekaron Opoi األصلّيني »ميكارون أوبويي ديويي
D’joi«، اّلتي تعني في لغة غي )la langue gê( اّلتي 
واشتغلوا  الّصور«.  يُنشئ  »َمْن  الكايابوس،  بها  يتكّلم 
امليتكتير  الكايابوس:  من  فريقني  مع  سنتني  طيلة 
بالكاميرا،  الكايابوس  أمسك  وعندما  واملكرانيوتي. 
استخدموها في البدء للمحافظة على الّذاكرة الّثقافّية اجلماعويّة، مشّجعني تسجيل 

طقوسهم.

لبعض  موّفرا  وقادتهم،  القرى  أهل  بني  للّتواصل  الفيديو  استُخدم  بعد،  وفيما 
قائلة: »لقد  الفراق. وتتذّكر مونيكا فروتا  الّلقاء بعد سنني طويلة من  العائالت فرص 
الحظنا االستخدام اّلذي قام به الكايابوس باإلذاعة، وهذا قادنا إلى اقتراح أّن مشروع 
تنبغي  امليتوكتيري-كايابو،  مجموعة  على  مقتصرا  األصل  في  كان  اّلذي  الفيديو 
توسعته إلى جماعات أخرى كانت تقطن أراضي جنوب والية بارا، وذلك للحّث على 

تبادل رسائل-الفيديو بني القرى«.

وكان الكايابوس يتبادلون الّرسائل بني القرى، وكانوا يصّورون طقوسهم ورقصاتهم. 
غير أنّه سرعان ما شرعوا في تبادل اخلطابات الّسياسّية، وفي تصوير احتجاجاتهم ضّد 

الّدولة البرازيلّية. 

وقد كان بُْعُد املشروِع الّسياسُيّ نتيجًة منطقّية لنمّوه. وقد أبدى الكايابوس فهما 
رفيع املستوى لتفاعل وسائل اإلعالم مع الّرأي العاّم. وكانوا يستخدمون الفيديو مثال 
يصّورون  وكانوا  احلكومة،  ممّثلي  مع  عليها  أمضوا  اّلتي  الّصلح  معاهدات  لتصوير 
املظاهرات اّلتي تُنّظم أمام القصر الّرئاسّي. وما أسرع ما كانت صور »الهنود الهاي-

 ،Time تيك« تبلغ صفحات اجلرائد املهّمة، وكانت تطبع حّتى على غالف مجّلة الّتامي
عندما عارضوا تشييد سّد ألتاميرا الكهرمائّي اّلذي يهّدد بغمر أراضيهم ماًء.

وقد أدرك الكايابوس ثقافتهم اخلاّصة بهم باعتبارها مقّوما مهّما من مقّومات 
الهويّة اجلماعويّة، وباعتبارها موردا سياسّيا قّيما، على الّرغم من أنّه في بعض احلاالت 

قد أعادوا اختراع محتوى هذه الّثقافة لكسب احللفاء من غير الّسّكان األصلّيني.

فيديو كايابو 
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وقد لعب الّتمثيل دورا أساسّيا في هجمة الكيابوس الّسياسّية واإليديولوجّية. ومن 
فيه،  استخدموها  اّلتي  الكيفّية  تُفهم  حّتى  للّتمثيل  الكايابوس  مفهوم  فهم  املهّم 
وخاّصة أّن الّتمثيل هو خلق الواقع اّلذي ميّثله. وفي رأي تيرينس تورنير، فإّن قّوة الّتآزر 
االجتماعّي األخالقّية في نظر الكايابوس، والّنفوذ اّلذي ميتلكه الّزعماء للحصول على 
املوافقة والّطاعة، يولدان ويُتوارثان بواسطة أعمال متثيلّية رمزيّة مثل احلفالت اجلماعويّة، 

وبالغة القادة، ويتخّلالن األفعال الّرمزيّة، والّصور، والّتعابير الّشفويّة اّلتي تكّونها. 

إنتاج  وفعل  وإقناع،  خلق  هو كذلك  بل  إمياء،  مجّرد  ليس  الّتمثيل  فإّن  وإجماال، 
األعمال الّتمثيلّية هو في حّد ذاته مشتمل على القدرة على اإلبداع واإلقناع. فمن 
الفيديو،  مثل  قويّة،  متثيل  تكنولوجيا  اقتناء  الكايابوس،  إلى  بالّنسبة  إذن،  املهّم جّدا، 
كون  على  االطمئنان  أيضا  جّدا  املهّم  من  ذلك،  من  وأكثر  بل  استخدامها،  وتعّلم 
ينّظمها  اّلتي  والّتظاهرات  الّسياسّية  الّتظاهرات  أثناء  بجالء  ظاهرا  يكون  املصّور 
الّسّكان  غير  من  والّتلفزيون  الفيديو  فرق  تُصّوره  وأن  الّدولّي،  أو  البرازيلّي  اجلمهور 

األصلّيني، هذا دائما على حّد رأي تورنير.

بالّثقافات غير الغربّية، وهو  وقد جاء دعم مهّم من االهتمام املتزايد واإليجابّي 
اهتمام يرجع الفضل فيه إلى تعليم األنتروبولوجيا، وللحركات الّثقافّية. وتُشّكل احلركة 
املتزايدة لصالح حقوق اإلنسان منبعا آخر للّدعم. وكانت أهّم هذه احلركات احلركة 

اإليكولوجّية. )تورنير(

األصول والّسياق
 la( لغة غي  يتكّلمون  اّلذين  األصلّيني  الّسّكان  فرع من  الكايابوس هم  الهنود 
langue gê( ويقطنون في احلوض األمازونّي بالبرازيل. ويشتمل موطنهم بوالية بارا، 
في الغابة املطيرة االستوائّية، على سّت محمّيات، مساحتها اجلملّية 000 100 كلم 
مربّع، وهي تقريبا مساحة البرتغال. وُقراهم موّزعة على طول روافد نهر كسنغو العليا. 
وحوالي سنة 1993، كانت توجد 14 قرية كايابوس، لها سّكان عددهم يقارب 000 5 
ساكن. واسم كايابو  »Kayapo« اّلذي يعني »أشباه القردة«، ليسوا هم من اختاره، بل 
أطلقته عليهم القبائل املجاورة لهم، ألنّهم كانوا في بعض طقوسهم يرقصون وعلى 

وجوههم أقنعة قردة.

ومنذ أن ُعثر على الّذهب في أرض الكايابوس، ازداد اتّصالهم بالعالم اخلارجّي، 
البعض  الّسلع االستهالكّية. وقد دفع هذا األمر  اعتمادا على  أكثر  وهو ما جعلهم 
الكايابوس  شرع  وقد  تقاليدهم.  من  املركز  في  كانت  اّلتي  زراعاته  في  الّتفريط  إلى 
للمحافظة على  الفيديو لتصوير طقوسهم، في سعي منهم  في استخدام كاميرات 

ثقافتهم القبلّية.

الوقع االجتماعّي
املجتمع  أدوات  بعض  اليومّية  أنشطتهم  في  أدمجوا  أن  للكايابوس  سبق  لقد 
مّت  وقد  األّولّية.  اإلسعافات  في  املستعملة  الّطّبّية  األدوات  مثل  وممارساته،  احلديث 

تكوين بعض الّشّبان كدعاة صّحّيني. ويستخدم الكايابوس كذلك اإلذاعات للّتواصل 
مع مجموعات أخرى في محيط حديقة كسنغو للّسّكان األصلّيني.

أدركوا  ما  سرعان  الوثائقّية،  مجّرد موضوع ألشرطة  الكايابوس  يكون  أن  وبدل 
مغان تكنولوجيا الفيديو كأداة تواصل لتغيير واقعهم الّسياسّي واالجتماعّي. وهكذا، 
دّعم متّلك الكايابوس ألدوات الفيديو املفهوَم اّلذي تستطيع الّشعوب مبقتضاه الّتحّكم 
في تاريخها اخلاّص مبا أنّهم يتحّكمون في متثيلهم اخلاّص في وسائل اإلعالم. ويشّكل 
حتّكم الكايابوس في الكيفّية اّلتي ميَثّلون بها، باعتبارهم »هنود الّتكنولوجيا الفائقة 
indiens high-tech« إعالنا ثقافّيا مقبوال عن هويّتهم، طاملا أنّهم يتصّورون ثقافتهم 
بأنفسهم سواء من منظور االستمراريّة أو من منظور الّتغيير، بحسب تصريحات مونيكا 

فروتا.

وفي بداية الّتسعينات، كان الكايــابـــوس يستخدمــون الفيديــو في عدد كبير 
واالقتصادّي  الّسياسّي  الّتأييد  كسب  من  متّكنوا  وقد  االجتماعّية.  الّصراعات  من 
غير  اجلمعّيات  ومن  األصلّيني،  الّسّكــان  غير  كانوا من  اّلذين  لدى  العاّم  الّرأي  من 
احلكومّية، ومن احلكومات، سواء في داخل البرازيل أو خارَجها، إلجبار الّدولة البرازيلّية 
اّلتي  الوسائل  كانت  وقد  مواردهم.  في  الّتحّكم  في  بحّقهم  شرعّيا  االعتراف  على 
برئيس  بدًءا  البرازيلّية،  الّسلطــة  مع  املبــاشر  الّتفــاوض  متنّوعــة:  استخدموهـا 
اإليكولوجّية،  احلركة  مع  والّتحالف  الّرئيسة،  املدن  في  مظاهرات  وتنظيم  الّدولة، 
املكتوبة  الّصحافة  في  الكايابوس  وتغطية موّسعة ألنشطة  اإلنسان،  وحركة حقوق 

واإلذاعة.

الّتحّكم في متثيل  البصرّي،  الّسمعّي  الّتواصل  أداء  بفضل جتويد  وقد استطاعوا 
أنفسهم، والّتحّكم كذلك في مطالبهم للحصول على الّدعم الّسياسّي واملالّي، وذلك، 
في جزء منه، بفضل أشرطة الفيديو اّلتي صّوروها وطبعوها بأنفسهم، وهو ما لفت 
انتباه اجلماهير في العالم املصّنع. واعتمادا على ما قاله تيرينس تورنير، فإّن استيعاب 
األفكار الغربّية بخصوص الّثقافة عبر الّتفاعالت مع علماء األنتروبولوجيا، واستخدام 
للمحافظة على  الوسائل  للكايابوس  قد أعطى  الفيديو،  احلديثة، مثل  الّتكنولوجّيات 

ثقافتهم اخلاّصة، وملواجهة معارضة البرازيلّيني.

لهم  وصارت  وإذاعات،  دّراجات،  ميلكون  الكايابوس  صار   ،1990 سنة  وحوالي 
صغيرة  طائرة  لهم  وصار  وميكانيكّيون،  سائقون،  فيهم  وصار  وعربات،  صيدلّيات، 

ملراقبة منطقتهم، وصار لهم حّتى مبّشروهم اخلاّصون بهم.

الوسائط والّطرائق
في بلدان العالم الّثالث، مّت اعتماد الفيديو بالكيفّية نفسها اّلتي سبق أن اعتُمِدت 
للّتكوين، وجمع  باعتبارها تكنولوجيا صاحلة  بها اإلذاعة قبله لدى أجيال سابقة، أي 
املهّمشة  اجلماعات  رأت  وقد  الّثقافة.  على  وللمحافظة  الّسياسّي،  وللحراك  البيانات، 
في متّلك الفيديو طريقة الستعادة الّتحّكم الّدميقراطّي في مصادر اإلعالم والّتواصل 
اّلتي كانت آنذاك حتت حتّكم الّدولة، أو املؤّسسات متعّددة اجلنسّيات. وتستعمل عبارة 
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مظاهر  لتغطية  عموما   »communication indigène األصلّيني  الّسّكان  »تواصل 
الّتمثيل البصرّي اّلذي يتحّكم به الّسّكان األصلّيون حتّكما مباشرا.

وسمح الّتواصل الّسمعّي البصرّي لشعب كايابو ببعث رسالته إلى باقي العالم. وقد 
جعل الكايابوس الفيديو أداة تسمح للجمهور مبشاهدة رؤيتهم للوضعّية. وقد تساءل 
تيرينس تورنير قائال: »اعتبارا لكوني عالم أنتروبولوجيا، لقد أصبحُت أداة ثقافّية لّلذين 
كنت أحاول تعريفهم بالّثقافة. كيف كان مبقدور هؤالء الّناس، اّلذين ننظر إليهم على 

أنّهم متخّلفون ودوننا منزلة، أن ينجحوا في هذا؟ ألم نُِسْئ تقدير ذكائهم؟«

إّن قرار الكايابوس باستخدام الفيديو في الّتعريف بثقافتهم قد قادهم إلى إعادة 
يتحّول  يعرفهــا عدد كبير منهم. وهكذا  اّلتي ال  والّطقــوس  القديـمـة  الّرقصات 
الفيديو  إمكانّيات  وكانت  مجّددا.  وتأكيدها  الّثقافّية  قيمهم  الستدامة  أداة  الفيديو 
الّثقافّية داخل  والّروابط  الهويّة  فورا، ومتتني  اّلتي صّوروها  املاّدة  تتيح لهم مشاهدة 

اجلماعة.

وكان الكايابوس، طيلة كفاحهم الّسياسّي، يصّورون كّل ما كان يُقال، وكّل ما 
كان يُفعل، وكّل ما كان يُقّرر. ولم يعد مبقدور احلكومة إنكار الوعود اّلتي قّدمتها، ألّن 
الكايابوس كانوا ميلكون احلّجة مصّورة على شرائط الفيديو. ويردف تورنير قائال: »ما أن 
امتلك الكايابوس آالت تصوير الفيديو اخلاّصة بهم، حّتى عملوا على تصوير حلقات 

مواجهاتهم الّسياسّية الّرئيسة مع املجتمع الوطنّي بواسطة الفيديو«.

العقبات
من  ما  لشيء  قراهم،  إلى  الغربّية  الّتكنولوجّيات  إدخال  عبر  الكايابوس،  سمح 
الّثقافة الغربّية اّلتي كانوا يصمدون في وجهها، بالّتسّرب إلى ثقافتهم اخلاّصة بهم. 
وسيكون خطر فقدان ثقافتهم أكبر بالّنسبة إلى األجيال القادمة، اّلتي صارت متأقلمة 
بشكل أفضل مع الّثقافة الغربّية. غير أّن إدخال الفيديو ليس هو اّلذي بدأ هذا الّتمّشي، 
فإّن  الواقع،  وفي  العصريّة.  احلياة  من  أخرى  ملظاهر  معَرّضني  الكايابوس  كان  فقد 

مشروع الفيديو قد ساهم في تأكيد هويّتهم الّثقافّية املهّددة.

وقد حاول بعض الّزعماء الكايابوس الّتسّتر على مشاركة الكايابوس في األنشطة 
املخّربة للبيئة، مثل استغالل املناجم وقلع الغابات، وذلك من أجل تفادي الّتقليص من 
املعونة الّدولّية، وخاّصة معونة املنّظمات البيئّية. وتطرح مسألة »األصالة« الّتمثيل 
اّلذي يقّدمه الكايابوس عن أنفسهم طرحا ال مفّر منه، وهو ما يشّكل مسألة سياسّية 

خطيرة بالّنسبة إلى الكايابوس.
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البرازيل  

البطاقة الفّنّية
مشروع الفيديو الّشعبّي Projeto Vídeo Popular – تلفزيون مكسامبومبا  االسم: 

TV Maxambomba  

البرازيل البالد: 

الّتنّظم اجلماعوّي    األهداف: 

نوفا إيغواسو )ريو دي جانيرو( املكان: 

اجلماعات القاعديّة احلضريّة املنتفعون: 

  Centro de Criaçào de Imagem  Popular مركز خلق الّصورة الّشعبّي الّشركاء: 
CECIP  

Netherlands Organisation منّظمة الّتعاون اإلمنائّي الّدولّي الهولنديّة الّتمويل: 
for International Development Cooperation - NOVIB   

ومنّظمة العمــل الّدولّيــة   ،(OMS) ـّــة ومنّظمــة الّصــّحــة العاملي   
Organisation internationale du travail ومنّظمة األمم املّتحدة للّتـربية     

والعلوم والّثقافة، اليونسكو، وصندوق األمم املّتحدة للّطفولة، والوكــالة    
 Catholic Agency for Overseasالكاثـوليكـّيـة لتنميـة مـا وراء البحــار  
Development - CAFOD وتروكـيــر Trocaire، واملساعــدات املسيـحّيـة    

Christian Aid واحلرب على اخلصاصة War on Want، والّلجنة الكاثوليكّية    

 Comité catholique contre la faim حملافـحـة الفقـر من أجـل الّتنــمـية   
et pour le développement - CCFD   

الفيديو  الوسائط: 

حكايات قصيرة
»األرض معطاء: إنّها تهب لنا أضعاف ما نعطيها«. كريستيانو جيديس هو مزارع 
عريض املنكبني، مديد القامة، أب لعشرة أبناء، وجّد لواحد وثالثني حفيدا، واجلّد األكبر 
أستخرجه من األرض من  مبا  ليذهبوا  اآلن جميعهم  يأتون  آخرين. »هم  ألحد عشر 
عملي فيها مبفردي. وعندما قدمت أّول مّرة، لم يكن باجلوار أحد. وقد أحببت املكان، 

1986

وقّررت زراعته. وقد نصبت خيمتي هناك« - وكان إصبعه يشير إلى مكان بني أشجار 
املوز - »وقد بقيت سّتة أشهر أنّظف املكان من األشواك واألعشاب الّضاّرة. وزرعت 
األرض  شرعت  وعندما  اخلضار.  وبعض  واملوز  واملنيهوت  َرة،  والُذّ احلمراء  الفاصوليا 
بإرجاع بعض ما كنت أعطيتها إيّاه، اقتنيُت عربة وبدأت في بيع ما أنتجه. ولي حرفاء 
أوفياء ألنّي مزارع جّيد. إّن منتجاتي أفضل مّما يعرض مبتاجر الّتموين الكبيرة باملدينة 

وأرخص ثمنا«.

»وفي يوم من األيّام، ظهر أمامي شخص يحمل مسّدسا ضخما، وقال لي: »أيّها 
أّي شيء في هذا املكان. هل هذا  يزرع  أريد أّي شخص  الّزجنّي، ماذا تفعل هنا؟ ال 
مفهوم؟« فأجبته: »سمعا وطاعة يا سّيدي، لن أزرع بعد اآلن شيئا، وسأكتفي مبا زرعت 
الباقي. وبهذه الكيفّية  لنفسي«. هذا ما ذكرته له، ولكن، بعد ذهابه، واصلت زراعة 

بقيت هنا. إنّها حياتي، هل تفهمون هذا؟«

واآلن، عندما تظهر صورة جيديس على شاشة الّتلفزيون أثناء الّدورات اّلتي ننّظمها 
في املقّرات الّدينّية، وفي جمعّيات األحياء، أو في املدارس، فإّن الّناس يستمعون إليه 

بكثير من االنتباه.

يرغب في َعقد صفقة معي. وذكر  أنّه  »جاءني منذ مّدة وجيزة رجل آخر قائال 
لي أّن حقوقي ستكون محفوظة، ال حقوق من جاء بعدي، فهؤالء ليس لهم حقوق، 
وكان يظّنني ساَذجا ألنّي أّمّي، إنّه يرغب في الّتخّلص من اآلخرين، ثّم سيهتّم بشأني. 
اليد  مّتحدين كأصابع  اآلخر،  بعضنا  يكاتف  بعضنا  واجهة مشتركة،  فشّكلنا جميعا 
الواحدة«. وكان اجلمهور يضحك أثناء تخليل جيديس لشعره الّرمادّي بأصابع يده. ورفع 

أحد املشاهدين صوته قائال: »هذا الّرجل أّمّي، ولكّن كالمه أبلغ من كالم الّرئيس«.

وشهادة الفيديو هذه هي جزء من مشروع الفيديو الّشعبّي اّلذي أُْرِسَيْت دعائُمُه 
سنة 1986 بنوفا إيغواسو. – كلوديوس ِسيُكون، األمانة الّتنفيذيّة مبركز خلق الّصورة 

.CECIP الّشعبّي

وصف الّتجربة                             
مشاريع  أحد  هو  مكسامبومبا  تلفزيون 
وقد   ،CECIP الّشعبّي  الّصورة  خلق  مركز 
خلق  »مركز  باسم   1986 سنة  تأّسس 
سنة  اسمه  بّدل  ولكّنه  الّشعبّي«،  الّصورة 
مكسامبومبا«.  »تلفزيون  ليصبح   1990
كان  اّلذي  االسم  هو  و»مكسامبومبا« 
يُطلق على العبيد، اّلذين كانوا في ما مضى، يحّملون املواّد الفالحّية إلى املراكب اّلتي 
تُبحر إلى العاصمة. ولم يتغّير االسم فقط، ولكّنه اليوم ذو حضور أكبر في املنطقة، 
وفهم أفضل لألحداث االجتماعّية، وانفتاح على املشاركة الّشعبّية في متّشي الّتواصل. 

وعلى غرار تلفزيون فيفا بريصيف في الّثمانينات، فإّن نشاط تلفزيون مكسامبومبا 
يجري خاّصة بالّشوارع، وبالّساحات العاّمة، وفي املدارس وفي األسواق بالهواء الّطلق، 

تلفزيون َمْك�َصاْمبُوْمَبا 
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أي في أّي مكان يّتسع لالجتماع 200 أو 300 شخص حلضور عروض فيديو للعموم. 
وأصبح تلفزيون مكسامبومبا تدريجّيا مشروعا يُسّيره الّسّكان وبفضل جهاز عرض فيديو 
وحافلة صغيرة قدمية من نوع فولسفاغن مّت اقتناؤها مبعونة من منّظمة الّتعاون اإلمنائّي 

الّدولّي الهولنديّة NOVIB، وهي أهّم مؤّجر لألموال.

الّشعبّية،  األحياء  سّكان  جتارب  لتصوير  الفيديو  مكسامبومبا  تلفزيون  ويستعمل 
ولفحص ما تصنعه اجلماعات أو املنّظمات اجلماعويّة، ويقّدم البيانات الّضروريّة حّتى 
بالّثقافة  تتعّلق  فيديوهات  أيضا  مكسامبومبا  تلفزيون  وينتج  حقوقهم.  الّناس  يفهم 

احملّلّية وبالبرامج املوّجة إلى األطفال.

وتوجد من بني املشاريع، أشرطة وثائقّية حول مسائل نوعّية. ومن بني أشهر األشرطة 
 Le jeu de الوثائقّية الّصادرة عن مركز خلق الّصورة الّشعبّي ، يوجد »لعبة الَتَّدايُِن
la dette «. ويُظهر مشهٌد أساسّي َرُجلنَْي يرتديان مالبس فاخرة يتناوالن الفطور في 
مطعم فاخر، وهما يضحكان أثناء تناول وجبة راقية جّدا ويحتسيان الّشراب الفرنسّي. 
فانتبه أحد الَرُّجلنَْي إلى وجود متسّول، فطلب من الّنادل أن يعطيه فضلة الّطعام. 
فأُِخذ املتسّول بذلك، والتهم الّطعام كّله بيديه. وانصرف الّرجالن في حال سبيلهما، 
لم  أ  »كيف،  تهّكم:  نبرة  في  قائال  املتسّول،  إلى  احلساب  يحمل كشف  الّنادل  فجاء 

تشترك حّقا في املأدبة أيضا، البّتة؟«.

وراء  أحيانا  املخفّية  املضامني  يقّويان  الّلذين  املوجز  والّتنشيط  الهزل،  وبفضل 
جبال من األرقام، فإّن مبحث الّتداين اخلارجّي املعّقد في أمريكا الاّلتينّية ميكن تبيينه 
للّسّكان. ولتسهيل الّنقاش أثناء عروض الفيديو، ال في آخرها فقط، فقد تقّرر تقسيم 
العروض إلى خمسة مقاطع يدوم كّل مقطع منها عشرين دقيقة، بحيث ميكن فتح 

مجال الّنقاش بعد كّل مقطع.

ومنذ سنة 1986، أُْنتَِج ما يقارب 100 شريط فيديو وثائقّي. وقد حصل الّتطّرق 
املواطنني،  وحقوق  الّدميقراطّية،  مثل  عديدة،  مهّمة  اجتماعّية  مباحث  إلى  فيها 
والّصّحة،  الّسود،  وثقافة  والبيئة،  ببعض،  بعضهم  والّنساء  الّرجال  وعالقة  والّتعليم، 
واجلنسانّية، وبطبيعة احلال، فقد مّت تصّور برامج موّجهة لألطفال أيضا. ويعمل تلفزيون 
ومحاكاة  قصيرة،  تلفزيونّية  مسلسالت  بواسطة  جمهوره  تسلية  على  مكسامبومبا 

شخصّيات سياسّية برازيلّية محاكاة ساخرة.

وتُكّون املباحُث اّلتي يتطّرق إليها الفيديو، واّلتي تناقش على املستوى اجلماعوّي 
الّشغل، ومؤمتر وطنّي  الّشباب من  له، كإنشاء مصنع صغير لتمكني  نهاية  مسردا ال 

للمرأة، وغيرهما من املباحث اّلتي ال يأبه لها الّتلفزيون اخلاّص.

ُسرقت  سبتمبر سنة 1992،  ففي شهر  يومّيا.  حتّديا  إيغواسو  بنوفا  العمل  ويشّكل 
احلافلُة الّصغيرة، وجهاز عرض الفيديو، والّشاشة العمالقة، واملعّدات، بإشهار الّسالح 
وأناس  فّنانون  أقامه  مساندةٍ  عرُض  ميّكن  ولم  املدينة.  مركز  قلب  في  األعوان  على 
مشهورون، من جتميع األموال لشراء جتهيزات جديدة فقط، بل مّكن من قيس درجة 

الّتضامن اّلذي بإمكان تلفزيون مكسامبومبا أن يوّلده أيضا.

أّما من ناحية الّتمويل، فإّن مركز خلق الّصورة الّشعبّي ومشروعه امليمون تلفزيون 

مكسامبومبا قد تطّلبا مساندة العديد من وكاالت الّتعاون الّدولّية، سواء على مستوى 
األمم املّتحدة أو البلدان األوربّّية.

األصول والّسياق
يبلغ دخل الفرد بالبرازيل حوالي 000 2 دوالر سنويّا. غير أّن توزيع الّدخل في الواقع 
غير عادل بتاتا. فـنسبة 36 % فقط من الّسّكان لهم شغل، ويتقاضى 70 % من اّلذين 
يشتغلون أقّل من 100 دوالر في الّشهر، ويستأثر 10 % من البرازيلّيني بنسبة 51 % من 

اإليرادات الوطنّية.

ويغّطي الّتلفزيون 80 % من سّكان البرازيل. ويشاهد الّتلفزيون أكثر من 90 مليون 
مشاِهد، غير أّن الّسحب العاّم من الّصحف اليومّية مجتمعة ال يبلغ إاّل خمسة ماليني 
 ،)Rede Globo )ريدي غلوبو  العاملّية  الّشبكة  الّتجارّي، مثال،  والّتلفزيون  يومّيا.  نسخة 
وشبكة فتيات الكّشافة )ريدي بندايرأنتيس Rede Bandeirantes(، تتحّكم بها مصالح 
اإلعالم  فضاءات  الّسّكان  من  الغالبة  للغالبّية  تعطي  ال  نافذة  وسياسّية  اقتصاديّة 

واملشاركة الكفيلة بإنتاج تغييرات اجتماعّية نحو دميقراطّية أرحب.

يحدث  ال  بكونه  املنشغلني  األشخاص  من  مجموعة  فإّن  خلت،  سنوات  ومنذ 
قّررت  فّعالة،  مشاركة  املهّمشني  الّسّكان  غالبّية  مشاركة  غير  من  تغيير  أّي  بالبرازيل 
الّشعبّي، وهو جمعّية مستقّلة غايتها غير  الّصورة  الّتعبئة. فأنشأت مركز خلق  إعالَن 
ربحّية، وهدفها إنتاج املواّد الّتعليمّية باستعمال الّتواصل البيانّي، املوّجهة أساسا إلى 

الّطبقات احملرومة في املجتمع البرازيلّي. 

ومقّر مركز خلق الّصورة الّشعبّي بنوفا إيغواسو، وهي منطقة موجودة بضواحي 
يقارب مليوني ساكن. ومن خمسني سنة خلت، لم  ريو دي جانيرو. ويقطن هناك ما 
تكن سوى فضاء ريفّي بعدد سّكاٍن أقّل عشرة أضعاف مّما هي عليه اآلن أهّمّية. وفي 
الّنائية أكثر من سواها عن مركز البلديّة، ال وجود لبنية حتتّية وال خلدمات:  األحياء 
غير أّن 35 % من البيوت مزّودة باملاء الّصالح للّشرب. وبنوفا إيغواسو أعلى مؤّشرات 

الوفايات في صفوف األطفال بالبالد.

احلضريّة  املراكز  من  مزيج  إنّها  البرازيل:  من  مصغرة  صورة  هي  إيغواسو  ونوفا 
أكثر  أشّد  املقفرة اجلدباء. وهي  الّشاسعة  الّريفّية  الفضاءات  بالّسّكان، ومن  املكتّظة 

املناطق عنفا، بسبب الفقر واملرض والبطالة والفساد والمباالة احلكومة.

الوقع االجتماعّي
عن  مدافعني  مكسامبومبا،  تلفزيون  فيديوهات  في  واضحة  بطريقة  الّناس  يعّبر 
وجهات نظرهم، وقائلني أشياء بالّنكهة والّسخرية والهزل الّتي متّيزهم. وهذا وحده يبّرر 

املشروع إلسهامه الّسياسّي واإلنسانّي واحترام الّناس ألنفسهم.

يحّركها  عنها،  وبعيدا  الفيديو  كاميرا  أمام  جتري  اّلتي  الّنقاشات  أسهمت  وقد 
عديدة  مشاكل  حّل  في  شّك،  أدنى  بال  وبّثها،  الفيديوهات  إنتاج  متّشي  احلالتني  في 
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كان الّسّكان في نوفا إيغواسو يواجهونها. وقد مّكنت األدوات البصريّة غالبّية كبيرة 
االجتماعّية  جماعتهم  حياة  في  اإلسهام  من  القراءة  في  عسرا  يجدون  اّلذين  من 

والّسياسّية، مساهمة لم يسبق لهم أّن مارسوها.

وقد أنشئت محاضن األطفـال في نوفا إيغواسو لرعــاية األطفــال في سّن مبّكرة 
أثناء انصـراف أّمهـاتهم إلى العمل. ويشعـر الّنـاس، اآلن، أنّهـم أكثــر وثوقــا في 
دميقراطّية  أنشطة  أو في  االنتخابات  باملشاركة في  األمر  يتعّلق  القرارات عندما  أخذ 

أخرى.

البرازيلّي  املجتمع  إلى  نقديّة  نظرة  تنمية  في  الّناس  كفاءة  فإّن  عاّمة،  وقاعدة 
ولتجويد الّتنّظم تبعا ألهدافهم، قد حتّسنت حتّسنا كثيرا. وقد أسهم الفيديو إسهاما 

جوهريّا في شّد أزر املنّظمات احملّلّية.

الوسائط والّطرائق
تسّهل فيديوهات تلفزيون مكسامبومبا باّطراد مشاركة األشخاص اّلذين ُصنعت من 
أجلهم. وهي تُعرض في اجلماعات باعتبارها مصدر إعالم وتواصل بديلني. فمشاهدة 
فالفيديوهات  البيت.  الّتلفزيون في  لها مبشاهدة  الفيديوهات جتربة جماعّية ال عالقة 
حتّث الّناس على احلديث في مشاكلهم احملّلّية. وأمثلة الّنجاح احملّقق في أماكن أخرى 

جتلب أفكارا جديدة، وتبنّي أنّه من املمكن أن ميسك املرء بزمام حياته.

وال يعّلق تلفزيون مكسامبومبا بكتم الّصوت األصلّي عن الّصور، أو على ما يريد 
الّناس قوله عندما يعّبرون. فلهم بالغة اّلذين أجُلمت ألسنتُهم عن الكالم طيلة عهود 

طويلة، وهم، من اآلن فصاعدا، يقدرون على اإلصداع بحقيقتهم.

إّن الكيفّية اّلتي قِيَد بها متّشي الّنشر هذا قيادة موّفقة موجودة في قلب املشروع. 
جتلب  الّشارع  في  مكسامبومبا  تلفزيون  يبّثها  اّلتي  فالُعروض  الّرسالة.  هو  والوسيط 
األجوار وتنشئ جماعات حيث لم تكن موجودة من قبل. والفيديو، في بالد يقرأ فيها 

40 % من الّسّكان اجلرائد واملجاّلت، هو وسيلة تواصل فّعالة جّدا.

أشكال  باستخدام  شعبّي  جمهور  مع  الّتواصل  مكسامبومبا  تلفزيون  ويتحاشى 
قنوات  على  تُعرض  متطّورة  إنتاجات  مشاهدة  على  متعّودون  فالّناس  مبّسطة. 

الّتلفزيون الكبرى، وتتطّلب مجهودات إبداعّية.

وينّظم تلفزيون مكسامبومبا اإلعالم بكيفّية جتعله مناسبا لّلغة وللّتجربة وللمشاكل 
الواقعّية اّلتي يواجهها الّسّكان يومّيا. وتُنتج مناقشات املجموعات معارَف جديدة، هي 

في حّد ذاتها نتيجة املشاركة اجلماعّية. 

العقبات
إّن تلفزيون مكسامبومبا استثمار خاسر على الّصعيد املاّدّي. فليس للّناس املقدرة 
الّتعاون  وكاالت  بعديد  االستنجاد  املشروع  على  فإّن  الّسبب،  ولهذا  اإلنفاق،  على 

الوطنّية والّدولّية. وفي هذه األثناء، يبقى موضوع الّدميومة شاغال ال ينقطع. 

الفيديو  َعرض جماعويّة ألشرطة  انطلق من جتربة  اّلذي  وتلفزيون مكسامبومبا، 
بالّساحات العاّمة، وباملدارس، قد كبر وأصبح مؤّسسة إنتاج محترمة من أجل تقنّياته 
املبتكرة وعلّو جودة منتجاته. فهل يعوق ذلك احملافظة على االحتكاك الوثيق بالّناس 
في مستوى اجلماعة؟ وهل سيضّر ذلك بالهدف الّتشاركّي في إنتاج فيديوهات جديدة 

حول الواقع االجتماعّي؟

املراجع
بالبريد  املتبادلة  الّرسائل  إلى  الفصل  هذا  في  جاءت  اّلتي  املعلومات  تستند 

اإللكترونّي مع كلوديوس ِسيُكون، وعلى الوثائق الّتالية: 

 Ceccon, Claudius S.P. «A seed in fertile ground» In One World, 	•

novembre 1987.  

 Ceccon, Claudius S.P. «Brazilian centre shows that video 	•

is an agent of change.» In Media Development, avril 1989.  

 Ceccon, Claudius S.P. «Learning to reach the grassroots« 	•

In One World, mai 1993.  

Percq, Pascal. Les caméras des Favelas. Éditions de l’Atelier. 	•

 1998. 157 pp.

 Mayer, Vicki. «For the People and By the People: TV Maxambomba’s 	•

Regeneration of Popular Cinema». In Latin American Popular Culture

Printemps 1998. 	•

Le site Web du CECIP : http://metalab.unc.edu/cecip/max.htm 	•
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املكسيك  

البطاقة الفّنّية
)XEVFS ،إذاعة مرغاريتاس )صوت احلدود اجلنوبية االسم: 

املكسيك البالد: 

الّتنمية اجلماعويّة    األهداف: 

الس مرغاريتاس، شياباس املكان: 

محاّلت توخوالبال، وتزيلتال، وتسوتسيل، ومام املنتفعون: 

معهد الّسّكان األصلّيني الوطنّي  الّشركاء: 
)Instituto Nacional Indigenista - INI(   

اإلذاعة  الوسائط: 

حكايات قصيرة
هذه  إليكم  نبعث  ميتشواكان(:  )كران،  احملبوبة  كزابور  إذاعة  منّشِطي  أعّزائي 
الّرسالة من نيويورك، مدينة ناطحات الّسحاب. وكم نوّد أن تكونوا لطفاء معنا، نحن 
الغائبني عن البلد، العاملني مبطعم يابانّي، فنحن ال ننسى برنامج »لنثّقف األصدقاء 
إنّنا من هذه  بإذاعة كزابور[.  الّطلب عليه  يكثر  برنامج  ]وهو   »Cultivons les Amis
الّربوع، من كران، وقد وددنا، على كّل حال، أن نعرف إن  كنتم تستطيعون إمتاعنا 
يعزفها  اّلتي  بوريباشا[  أغنية  ]وهي  اجلميلة   »pirécua »يلّف  أغنية  إلى  باالستماع 
احملّطة.  من  مقربة  على  وهكتور،  جورج  أنا  نقطن،  نحن  فرانسيسكو.  سان  أوركسترا 

ونتمّنى، إذن، أن نهدي هذه األغنية إلى األشخاص اآلتي ذكرهم ]...[.

وتتواصل الّرسالة بالئحة بها 22 اسما، مستهّلة بزوجَتْي املُرِسلنَْي وأبنائهما. لكن، 
قد تكون ممارسة إهداء األغاني ساذجة في سياق آخر، وتأخذ في هذه احلالة داللة 

جديدة.

شبكة  من  جزء  ميتشواكان(  بشيران،  )كزابور  البوريبيشاس«  »صوت  وإذاعة 
 Instituto Nacional( ـّة تــابعـة ملعهد الّسّكان األصـلّيني الوطــنّي محّطات إذاعي
Indigenista INI(، في خدمة أكثر من عشرين مجموعة إثنّية، من بينها صوت اجلبل 
)ال فويس دو ال منتانا La Voz de la Montaña – XEVZ بتالبا، غّريرو(، وصوت ال 

1987

La Voz de la Mixteca - XETLA  بكزيلتا،  ميكستيكا )ال فويس دياّل ميكستيكا 
 La Voz de أّواكزاكا(، وصوت سلسلة جبال تراهومارا )ال فويس دياّل سياّرا تراهومارا
la Sierra Tarahumara  - XETAR بغواشوشي، شيهوآها(، وصوت املايا )ال فويس دو 
لوس ماياس - XEPET  ببوتو، يوكاتان( وصوت جبال خواريز )ال فوس دي ال سييرا 
خواريز La Voz de la Sierra Juárez – XEGLO بغويالتاوو، أّواكزاكا(، وصوت الهنود 
 La Voz de los Cuatro Pueblos احلمر األربعة )ال فويس دو لوس كواترو بوابلوس
ناياريت(، وصوت األنهار الّثالثة )ال فويس دو لوي تريس  XEJMN – بخيسوس ماريّا، 
ريوس La Voz de los Tres Rios – XEETCH بإتسوخوا، سونورا(، وصوت قلب الغابة 
 La Voz del Corazón de la Selva – XEXPUJ ال فويس ديل كورازون دو ال سيلفا(
 La Voz de los بكزوخيل، كمبيشي(، وصوت نهر فيانتوس )ال فويس دو لوس فيانتوس
Vientos – XECOPA بكوباييناال، كياباس(، وصوت احلدود اجلنوبّية )ال فويس دو ال 
فرونتيارا سور La Voz de la Frontera Sur – XEVFS بالس مرغاريتاس، شياباس(، 

وبعض احملّطات األخرى.

دو  فويس  )ال  اجلنوبّية  احلدود  صوت  مرغاريتاس،  إذاعة  على  الفصل  هذا  يرّكز 
ال فرونتيارا سور La Voz de la Frontera Sur – XEVFS(، ولكّنه يحيل أيضا إلى 
يعّد  اّلذي  الوطنّي  الّسّكان األصلّيني  الّتابعة ملعهد  الّريفّية  مجموع شبكة احملّطات 
جتربة تواصل المركزيّة مثيرة لالهتمام، تالئم محّلّيا حاجات الّسّكان األصلّيني. وهي 
دائم،  تشاركّي  تواصل  هياكل  حكومّية  مؤّسسة  فيها  تشّجع  اّلتي  املشاريع  أندر  من 

ومتّولها.

بيد أّن شبكة محّطات الّتابعة ملعهد الّسّكان األصلّيني الوطنّي ليست الوحيدة 
من  إشارات  يتلّقى  مثال،  مرغاريتاس،  إذاعة  فجمهور  األصلّيني.  الّسّكان  تخدم  اّلتي 
تبّث  أخرى  محّطات  وتوجد  أنتونيو.  سان  من  برامجها  تبّث  أخرى  مستقّلة  محّطات 
وياككوبوئيل،  وتشيماكس،  أنتونيو سوكتزيل،  بسان   )FM آم  )آف  املعّدل  الّترّدد  بتقنّية 
املايا« )ال فويس دو لوس  املايا »صوت  تسّيرها منّظمة  يوكاتان،  وساماهيل، مبنطقة 

ماياس(، ولن نتطّرق إليها في هذا الفصل.

وصف الّتجربة                             
توجد إذاعة مرغاريتاس )XEVFS( بشياباس )في جنوب 
املتمّرد  زاباتا  جيش  قرية خضعت الحتالل  في  املكسيك(، 
في 1 جانفي 1994. واإلذاعة هي واحدة من بني احملّطات 
 ،AM اإلذاعّية العشرين اّلتي تعمل على ترّدد تعديل الّسعة
خلدمة  الوطنّي  األصلّيني  الّسّكان  معهد  أنشأها  وقد 
مختلف جماعات الّسّكان األصلّيني في البالد. وإلذاعة مرغاريتـاس جهاز إرسال قّوته 
قدرها 000 20  تغطيتها مساحة  ترّدد 030 1، وسعة  يبّث على  4 واط، وهو   000
كيلومتر مربّع. وعلى الّرغم من أّن برامجها تصل إلى تسع مجموعات إثنّية مختلفة، فإّن 
الّلغات املستعملة هي الّتوخوالبال، والّتزلتال، والّتزوتزيل، واملام. واحملّطة مجّهزة بقاعة ملا 

بعد-اإلنتاج، وأستوديو للّتسجيل، وأستوديو لإلرسال من حيث تبّث البرامج. 

اإذاعة مرغاريتا�س 
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 ]3[ املستمعني،  رسائل   ]2[ املوسيقى،   ]1[ أبواب:  تسعة  على  البرمجة  وتشتمل 
لفئات  برامج   ]6[ الّتنمية،  أجل  من  برامج   ]5[ األخبار،   ]4[ بالعادات،  تتعّلق  برامج 
خاّصة من اجلمهور، ]7[ برامج تتعّلق باملؤّسسات احلكومّية والّتشريع املكسيكّي، ]8[ 

دروس وتربّصات في لغات الّسّكان األصلّيني، ]9[ برامج من إنتاج اجلمهور ذاته.

والّنساء،  والقانون،  والّزراعة،  بالّصّحة،  املتعّلقة  البرامج  مرغاريتاس  إذاعة  وتُبّث 
وغيرها، في بداية الّنهار طيلة 30 دقيقة، وطيلة فترة ما بعد الّظهر )في مّدة جملّية 
مقدارها 60 دقيقة(. وفي ما تبّقى من الوقت، فإّن اإلذاعة تبّث، في قسم كبير من 
ويبلغ  املارينبا،  وموسيقى  والاّلتينو-أمريكّية،  املكسيكّية،  الّتقليديّة  املوسيقى  إرسالها، 
خالل  اجلماعويّة  اإلعالنات  وتُدرج  الواحد.  اليوم  في  أغنية   95 حّد  األغاني  عدد 
األغاني، وهو ما يجعل البرامج املوسيقّية شعبّية جّدا. ويتلّقى برنامج إذاعة مرغاريتاس 
»أنا هنا أبعث بتحياتي Aquí les mando mi saludo« ما يقارب 30 رسالة في اليوم. 

أّما برامج األخبار فموجزة وال تشغل اهتمام جماعات الّسّكان احملّلّيني إاّل قليال.

ومن بني البرامج املثيرة لالنتباه أكثر من سواها في شبكة اإلذاعات الّتابعة ملعهد 
الّسّكان األصلّيني الوطنّي، توجد البرامج اّلتي يُنتجها املستمعون بأنفسهم، مبعاضدة 
اإلذاعة، مثال، البرامج اّلتي ينتجها املدمنون على شرب اخلمر املتسّترون على هويّتهم 
)les Alcooliques Anonymes(. وقد أسهمت مشاركة اجلمهور في البرمجة في متتني 
األواصر بني القرى الّتوخوالبالز. وقد دّعم بّث الّرسائل الّشخصّية اّلتي ليست ذات قيمة 
على  احملافظة  بفضل  القرى  بني  املعلومات  تدّفق  مّد  مباشرة،  غير  بطريقة  إعالمّية، 

تواصل الّتبادالت االجتماعّية.

يتكّلمون   130 منهم  أسبوع،  كّل  زائر   200 حوالي  مرغاريتاس  إذاعة  وتستقبل 
الّلغة احملّلّية، ويتكّلم الباقون الّلغة اإلسبانّية. وقّلما تزور الّنساء محّطة اإلذاعة، وهّن 
إذاعات  وتستخدم  األصلّيني.  الّسّكان  لغة  يتكّلمن  الاّلئي  الّزائرات  من   %  10 ميّثلن 
أخرى من شبكة معهد الّسّكان األصلّيني الوطنّي باعتبارها غرفا للمكاملات الهاتفّية 

وباعتبارها مكاتب بريد، ولكن، ليست هذه حال إذاعة مرغاريتاس.

to-  ومستمعو احملّطة اإلذاعّية الّرئيسون هم األناس املستقيمون )تويول وينيكوتيك
jol winik’otik( كما يسّمون أنفسهم »تويوالبالز Tojolabals«. وهم جزء من الّشعوب 
األكثر حرمانا باملكسيك. وفضال عن كونهم ال ميلكون إاّل نزرا قليال من املوارد املاّديّة، 
فإنّهم يعيشون مبعرفة ضعيفة عن تاريخهم، وعن ثقافتهم، وظرفهم االقتصادّي الّراهن. 
االستهالك  مواّد  أكثر  بالّترنزيستور  تعمل  اّلتي  اإلذاعّي  االستقبال  أجهزة  كانت  وقد 
استحسانا لدى الّتويوالبالز طيلة العشرين سنة األخيرة. وال تبّث أعرق محّطة إذاعّية 
جتاريّة باملنطقة، وهي إذاعة كوميتان، إرسالها إاّل بالّلغة اإلسبانّية منذ سنة 1963، 
وهي تُعتبر مبثابة إذاعة »األثرياء« الاّلدينوس )les ladinos( البِيض، على عكس إذاعة 
مرغاريتاس اّلتي تعتبر إذاعة »الفقراء« الّتويوالبالز. وتوجد إلى جانب هاتني اإلذاعتني، 

اإلذاعات اإلجنيلّية اّلتي تبّث إرسالها من أمريكا الوسطى منذ خمسني سنة خلت. 

والّتجديد اّلذي جاءت به إذاعة مرغاريتاس ال يكمن، حّقا، في إدخال تكنولوجيا 
حديثة، ولكن، في حجمها، أي في األهّمّية اّلتي أولتها للّثقافة الّتقليديّة، وفي إمكاناتها 
متعّددة الوظائف على املستوى االجتماعّي. واختار الكثير من الّتويوالبالز، حتت تأثير 

الّطوائف البروتستنتّية، الّتوّقف عن الّتحّدث بلغتهم، وتخّلوا عن ارتداء مالبس الّسّكان 
األصلّيني، وقّرروا اإلضراب عن املشاركة في إحياء االحتفاالت الّتقليديّة. فهدف إذاعة 

مرغاريتاس هو الّتصّدي لتأثير هذه القوى »الّتحديثّية«.

األصول والّسياق
أّسست احلكومة االحّتاديّة معهد الّسّكان األصلّيني الوطنّي سنة 1948 حّتى يُْبقَِي 
على االستماع إلى مشاكل شعوب الّسّكان األصلّيني. وشبكة محّطات اإلذاعات هي 
الّتسعينات، كانت  بداية  الوكالة. وفي  رعتها  للّتنمية  مشروع من بني مشاريع عديدة 
توجد ثماِن محّطات إذاعّية تبّث على ترّدد تعديل الّسعة AM، ويبلغ مستمعوها ثالثة 
األصلّيني.  الّسّكان  شعوب  من  شعبا  عشرين  من  أكثر  من  ينحدرون  مستمع  ماليني 
وتتجاوز املساحة اّلتي تغّطيها هذه احملّطات املجّهزة بأجهزة إرسال تتراوح قّوتها بني 
500 واط و000 10 واط، 000 30 كيلومتر مربّع. وفي سنة 1989، كانت امليزانّية 
الّسنويّة لكّل محّطة إذاعة تابعة ملعهد الّسّكان األصلّيني الوطنّي أقّل من 000 38 

دوالر أمريكّي.

وأّول محّطة إذاعة أحدِثت، كانت محّطة تالبا، غيّرريرو. أّما في عام 2000 فقد 
أُحدثت عشرون محّطة إذاعّية أخرى كانت تشتغل اشتغاال عاديّا. وكانت هذه احملّطات 
املوسيقى  فيها  وتُْدَرُج  احملّلّية،  والّلغات  اإلسبانّية  بني  برامجها  في  تَُزاوُِج  اإلذاعّية 
ُص ساعتني أو ثالث ساعات يومّيا للّرسائل الّشخصّية  الّتقليديّة، وبرامج األخبار، وتَُخِصّ

أو املؤّسساتّية، وبها سالسل برامج عن الّصّحة، والّزراعة، وغيرها.

وقد اجنّرت عن حركة زاباتيستا تغييرات عميقة في عالقة احلكومة بشعوب الّسّكان 
األصلّيني، وللّتذكير، فإّن املكسيك أّمة متعّددة اإلثنّيات، فثّمة أسباب تاريخّية وهيكلّية 
لغياب املساواة اّلذي يعصف بالّسّكان األصلّيني. وعلى إثر تغييرات سياسّية، كان معهد 
الّسّكان األصلّيني الوطنّي، في هذه الّسنوات األخيرة، يدعو إلى نقل شبكة اإلذاعات 

جلماعات الّسّكان األصلّيني ذاتها.

الوقع االجتماعّي
أحدثت إذاعة مرغاريتاس وقعا عميقا على مّد ثراء اإلعالم احملّلّي. وتلّمح لوسيال 
فرغاس إلى أنّه قد كان ـ»]لإلذاعة[ تأثير في ترسيخ الّدميقراطّية أثناء ممارسة الّتواصل 

اجلماعوّي، وبوجه خاّص بني الّنساء، من خالل هذه البرامج املرسلة بلغة تويوالبال«. 

يبدو، أهّم إسهام  الّسّكان األصلّيني، على ما  بلغة  بّث اإلعالنات مّجانا  ويشّكل 
فورّي قّدمته محّطات معهد الّسّكان األصلّيني الوطنّي في خدمة جماعات الّسّكان 
وتسهيله في  اإلعالم  مّد  ثراء  بتوسيع  للقروينّي  اخلدمة  وقد سمحت هذه  األصلّيني. 
الّشبكات االجتماعّية. وزيادة على ذلك، فإّن شعبّية خدمات اإلعالنات تتأتّى أيضا من 
أّن بنية االتّصاالت الّتحتّية في احملّطات اإلذاعّية ميكن استعمالها، مثلما حصل ذلك 

في الّسابق، لتنسيق تدابير الّطوارئ أثناء الكوارث الّطبيعّية.
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 »Tojolabals« ويبدأ إسهام إذاعة مرغاريتاس في حتسني ظروف حياة الّتويوالبالز
من املجهود العاّم لتوطيد احترام اإلنسان لنفسه، وصوال إلى البرامج الّنوعّية املوّجهة 

لتالفي مشاكل الّصّحة والّزراعات.

وتُعَتبر إذاعة مرغاريتاس إذاعة »الفقراء«، بينما تُعَتبر إذاعة كوميتان إذاعة األثرياء. 
وقد ساهمت محّطة إذاعة معهد الّسّكان األصلّيني الوطنّي في حتسني االتّصاالت 
الّشخصّية بني الّسّكان األصلّيني وتسريعها. ومن ناحية أخرى، فقد شّجعت على بّث 

اإلعالم الّصادر عن الوكاالت احلكومّية ومنّظمات الّسّكان األصلّيني.

وإجابة عن سؤال: »ما وجه االنتفاع باإلذاعة؟« فإّن العديد من الّسّكان األصلّيني 
يجيبون ببساطة قائلني: »نحن نستعمل اإلذاعة حّتى ال نتنّقل«. وكان قروّي من ماديرو 
يقول: »في ما مضى، كان من املتعّذر علينا معرفة ما كان يجري في القرى األخرى، 
مثال إن كانت هناك مشاكل، أو إن كانت القرى حتتفل بشيء ما، وما كّنا لنعلم شيئا 

لوال وجود اإلذاعة ]...[« 

وقد أفرزت دراسة استماع أجنزتها إيناس كورنّيو وسيلفيا لونا سنة 1991، وكانت 
تتضّمن سؤاال شبيها بهذا، الّنتائج الّتالية: من بني 65 شخصا مستجَوبنِي، 22 أجابوا 
إذاعة  أّن  إلى  أشاروا  و15  الّتسلية،  وتهبهم  رفقًة،  لهم  تكون  اإلذاعّية  احملّطة  أّن 
مرغاريتاس قد كانت وسيلة لسّد حاجاتهم إلى الّتواصل، بتمكني اجلمهور من معرفة 

ما يجري في القرى األخرى، وأشار اثنان إلى أنّها متّكنهما من معرفة الوقت.

الوسائط والّطرائق
إّن أكبر قِْسٍم من برمجة إذاعة مرغاريتاس، مثلها مثل محّطات إذاعات شبكة 
معهد الّسّكان األصلّيني الوطنّي، ُمنَتج محّلّيا. والبرامج الوحيدة اّلتي توّزع بانتظام 
تنتجها  اّلتي  اإلذاعّية  املسلسالت  هي  اإلذاعّية  احملّطات  على  املركزّي  املستوى  في 
اإلذاعة الّتعليمّية Radio Educación، واألخبار اّلتي تعّدها وكالة األخبار املكسيكّية 

.Notimex نوتيماكس

الوطنّي سياستها اخلاّصة  الّسّكان األصلّيني  ولكّل محّطة ضمن شبكة معهد 
ينجز  تقريبا  البرمجة  فنصف  األصلّيني.  الّسّكان  بلغة  تُبّث  اّلتي  البرامج  إلى  بالّنسبة 
بالّلغة احملّلّية، على الّرغم من أّن هذه الّنسبة املائويّة تتضّمن األغاني بالّلغة اإلسبانّية. 
وزيادة على ذلك، فإّن املنّشطني يستعملون، من دون ميز، الّلغة اإلسبانّية والّلغات احملّلّية 

عندما يتكّلمون في املصدح.

مقّسما  إخباريّا  برنامجا  عادة  الوطنّي  األصلّيني  الّسّكان  معهد  محّطات  وتنتج 
محتوى  ويختلف  محّلّي.  ومقطع  وطنّي،  ومقطع  دولّي،  مقطع  مقاطع:  ثالثة  إلى 
محّطات  في  األخبار  برامج  وأفضل  شديدا.  اختالفا  أخرى  إلى  محّطة  من  األخبار 
معهد الّسّكــان األصلّييـن الوطنّي هي اّلتي متزج العنــاصر الّثالثة الّتــالية: تكون 
مشتملة على حتقيقات صحفّية منتَجة محّلّيا، وتكون حتت مسؤولّية صحفّي واحد، وال 
تُنَتج كّل يوم، وهو ما يتيح للّصحفّي بذلك وقتا كافيا للقيام ببحث معّمق في املستوى 

اجلماعوّي.

العقبات
ويبقى تدنّي األجر اّلذي يتقاضاه األعوان الُهَجَناُء أو من الّسّكان األصلّيني، واحدا 
بأفضل املناصب، مبا فيها منصب   les ladinos البِيُض الّرئيسة. ويستأثر  من املشاكل 
لوسيال  أظهرت  وقد  البِيِض.  من  واحد  حّظ  الّدوام  على  يكون  اّلذي  احملّطة  مدير 
)البِيض(  الاّلدينوس  ومتييز  الّشغل«،  في  عرقّية  »إيديولوجيا  وجود  بحثها  في  فرغاس 

عن املاياس. 

ويجدر بنا أن نشير، أيضا، إلى مشكل »الوضعّية« بني األعوان العاملني في إذاعة 
مرغاريتاس. فوحده املدير يتمّتع بنوع من الّظهور ونوع من الّشهرة، ألّن اسمه وحده 
يُذكر أثناء بّث برامج إذاعة مرغاريتاس. وقليلة هي الّزيارت اّلتي يقوم بها املسؤولون في 
إذاعة مرغاريتاس إلى اجلماعات القرويّة، وحّتى احملادثات اّلتي جُترى مع القروينّي، إمّنا 
تكون غالبا مبقّر احملّطة صحبة القروينّي القالئل اّلذين يكون مبقدورهم إنفاق مصاريف 
الّتنّقل إلى احملّطة. وبرامج األخبار في إذاعة مرغاريتاس جلّية الّرداءة، ومما يؤسف له، 

أّن احملّطة تعتمد حصريّا على الّصحافة املكتوبة في إعداد أخبارها.

البشريّة.  املوارد  بتوّفر  يرتبط  دقيقا  تخطيطا  تتطّلب  الّلغات  متعّددة  البرمجة  إّن 
ألّن  أخرى،  محّطة  عن  يفّتشون  أو  البّث  استقبال  أجهزَة  املستمعون  يُْطفُِئ  وأحيانا 
البّث يجري بلغة ال يفقهونها. ويعتمد انتخاب املوسيقى بإذاعة مرغاريتاس عموما على 
)البِيض(.  الاّلدينوس  الغالب من  اّلذين هم في  إلى األعوان  ترجع  مقاييس جمالّية 
وميكن اعتبار هذا األمر نوعا من الّرقابة. ومن بني أكبر االنتقادات اّلتي وّجهها جمهور 
توياالبال إلى إذاعة مرغاريتاس، ذلك اّلذي يشير إلى عدم قدرة احملطة على الّتداول 
في وضعّية االضطهاد احلالّية اّلتي يتعّرض لها الّتوياالبالس، والبحث عن جذور هذا 

االضطهاد في الّسياق الّتاريخّي.

املراجع
يستند هذا الفصل حرفّيا إلى:

Vargas, Lucila. Social uses and Radio Practices: the use of participatory 	•

radio by ethnic minorities in Mexico. Westview Press, 1995,  

والّرسائل املتبادلة بالبريد اإللكترونّي مع املؤّلف. 

معلومات تكميلّية قّدمتها إينيس كورنيخو برتغال، عن طريق البريد اإللكترونّي. 	•
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الّنيــبــال  

البطاقة الفّنّية
مسرح الّشارع آروهان االسم: 

الّنيبال البالد: 

البيئة والّصّحة   األهداف: 

كامتندو املكان: 

اجلماعات الّريفّية واحلضريّة الفقيرة املنتفعون: 

شبكة متكّونة من 30 فرقة مسرحّية محّلّية  الّشركاء: 

أشوكا Ashoka، وصندوق األمم املّتحدة للّطفولة UNICEF، واملخّطط   الّتمويل: 
  ،Save the Children وأنقذوا األطفال ،PLAN International الّدولّي  

 Fonds des Nations Unies pour وصندوق األمم املّتحدة للّسكان  
la population (FNUAP(، واملركز الكندّي للّدراسات والّتعاون الّدوليّ    

  ،Centre canadien d’étude et de coopération internationale (CECI)  
  ،World Conservation Union (IUCN) واالحّتاد العاملّي حلفظ الّطبيعة  

.Nepal Leprosy Trust ونيبال-اجلذام-الّثقة  

املسرح.  الوسائط: 

حكايات قصيرة
في كفر بتاراي الّنائي في سهول الّنيبال، وهي منطقة متضّررة تضّررا كبيرا من 
داء اجلذام، يجتمع ألفا رجل وامرأة ملشاهدة عرض ساحرِ الّشوارع. إنّهم جميعا يحّبون 
وأّن  ممّثٌل  الّساحَر  أّن  املّرة  يعلم في هذه  إلى حّد اآلن،  أحد،  الّسحرة، ولكن، ما من 

مسرحّيًة عن داء اجلذام على وشك العرض.

مسرحّية  هو  سيشاهدونه  ما  أّن  لهم  ُذكر  ولو  ويُخفونه.  اجلذام  يكرهون  الّناس 
اجلذام،  عن  احلديث  في  يرغبون  ال  إنّهم  حاضرا.  واحد  بقي شخص  ملا  اجلذام،  عن 
وال مشاهدة أّي شيء يتعّلق به. ولهذا الّسبب، وبفضل شخصّية الّساحر، نخبرهم عن 
أمارات داء اجلذام، وننصحهم بعدم إخفائها، بل بالّتوّجه إلى مراكز الّصّحة للحصول 
فيها على عالج. فاجلذام ميكن الّشفاء منه إن َقَصَد املريُض مركزا للّصّحة، واتّبع عالجا 

كامال. إنّه مرض يشبه األمراض األخرى.

1988

فورا،  اجلمهور  فيتجّمع  الّسحريّة.  ويُعلن عن خدعه  الَكْفرِ،  شوارع  الّساحر  ويجوب 
َفُهْم جميعا يحّبون الّسحر. وحّتى الّنساء الاّلئي في الغالب ال يُسمح لهّن باخلروج إلى 
األماكن العاّمة، يحضرن مع املشاهدين. ويبدأ الّساحر عرضه بألعاب سحريّة بسيطة، 
صراع  بذلك  فيبدأ  املشهد،  إلى  أخرى  شخصّية  تنزلق  وتدريجّيا  اجلمهور.  مع  ويلعب 

مسرحّي.

وتبنى احلكاية القصيرة حول شخصّية ساحر الّشوارع، ولكّن الّرسالة متّر تدريجّيا على 
تدّل على  أمارًة  على جسمه  الّساحرِ  الّنهاية، يكتشف مساعُد  امتداد املسرحّية. وفي 
اإلصابة باجلذام، فيُْخِطرُ الّساحَر بوجودها، فيذهبان معا إلى مركز الّصّحة. ويخاطب 
الّساحر املشاهدين قائال: »ال تُْخُفوا املرض، اقصدوا مركز الّصّحة، فالّسحر ال يشفي من 

اجلذام، أّما الّطّب فقادر على ذلك«.

انتهى عرض املسرحّية، غير أّن املشاهدين لم يتزحزحوا عن أماكنهم، وشرعوا في 
مناقشة طويلة حول وضعهم بالّنسبة إلى اجلذام. وقد أدركوا أّن األمر يتعّلق مبسرحّية، 
أفعالهم. صّدقوني، فبعد كّل عرض، كان ما بني  ردود  املمّثلون عن  يسألهم  واآلن، 
عشرين وثالثني شخصا يكشفون عن بقعهم البيضاء أو البّنّية على أجسامهم، أو غيرها 
من األمارات، ويرغبون في معرفة ما إذا كانوا مصابني باجلذام. وكان جّل اجلمهور يريد 

أن يعرف املزيد عن أماراتهم، وعن العالج.

وكانوا يقّدمون لنا الّشاي وقطع الكعك الّصغيرة لشكرنا. وكانوا يدنون مّنا سائلني 
إن كّنا نستطيع متثيل املسرحّية في القرية القريبة. وكانوا يتعّهدون بإعداد كّل شيء، 
وكانوا يقّدمون لنا الّطعام. ولم يكونوا مستعّدين بأّي حال من األحوال لتلّقي جواب 

بالّرفض. 

قّص هذه احلكاية القصيرة سونيل بوخاريل، مدير مسرح آروهان.

وصف الّتجربة                             
 »  aarohan  « آروهان  عبارة  تعني    
يبعث  ال  أمر  وهو  »تََسلََّق«،  الّنيبالّية  بالّلغة 
أعلى  فيها  ترتفع  بالد  في  االندهاش  على 
جبال في العالم. وهذا يعني أيضا الّصعود على خشبة املسرح. ومسرح الّشارع آروهان 
هو فرقة مسرحّية تأّسست سنة 1982، برغم أّن أنشطتها املسرحّية لم تكن قد بدأت إاّل 

سنة 1988. وقبل ذلك، كانت الفرقة املسرحّية تقّدم ُعروضا بالقاعات.

وكانت أّول أعمالها املسرحّية في مسرح الّشوارع هي »آواي Aawai« )الّصوت( 
وهي تعالج مشاكل الّصم البُْكِم. وقد نُّظم تربٌّص مع الّصّم البكم دام شهرين، فحفظ 
َم  املمّثلون لغة اإلشارات، ومّت إدراج بعض من الّصّم البكم باعتبارهم ممّثلني. وقد ُقدِّ
أّوُل عرض بدهوليكهيل، على بعد 30 كيلومترا من كامتندو. وأثناء الّسنوات املوالية، 

ُقّدمت العديُد من األعمال املسرحّية، نذكر من بينها:

برشا »Parcha« )وهي مسرحّية هجائّية(: وموضوع هذه املسرحّية هو حّق االنتخاب  	•
والّدميقراطّية، وهي تدعو اجلمهور إلى املشاركة في االنتخابات البرملانّية األولى.

م�رسح ال�ّصارع اآروهان 
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سابادان »Sabadhan« )يقظة الوعي(: وموضوعها هو العالقة بني الّتلّوث والبيئة،  	•
وقد أُعِيَد عرضها 350 مّرة.

وهي  الّصّحّية،  الّظروف  وموضوعها  املوت(:  )دائرة   »Kalchakra« كالشاكرا  	•
مقتبسة عن أسطورة شهيرة بالّنيبال.

بيشواز »Bishwas« )اإلميان(، وموضوعها اجلذام، وأعيد عرضها 450 مّرة. 	•

وقد أَدرجت أعماٌل أخرى مباحَث مثل الّتنظيم العائلّي، والبيئة، والّتنمية اجلماعويّة، 
والفقر، والّصّحة، واحملافظة على الغابات، واملاء الّصالح للّشرب، ومرض فقدان املناعة 
املتعّلقة  األعمـــال  حّققــت  وقد  اإلنســان.  وحقوق  والّتعليم  )الّسيدا(،  املكتسبة 
اّلتي  بينما في القرى، فإّن األعمال  الّسياسّية جناحا أكبر في املدن،  بالفساد واملباحث 
باستحسـان أكبــر. وعمومــا، فإّن العروض جتلب عددا  البيئة واجلذام حتظى  تعالج 
باملدن، وبني 600 شخص  كبيرا من اجلمهور، بني 500 2 شخـص و000 3 شخص 
و200 1 شخص بالقرى اجلبلّية، ومن 000 1 شخص إلى 000 2 شخص في الّسهل 

)الّتاراي(.

الفرقة  وأبدت  بالّنيبال.  مقاطعة   75 على  يزيد  ما  في  عروضا  آروهان  قّدم  وقد 
املسرحّية باخلصوص حيويّة في بعض املقاطعات، كما في دانوشا )في منطقة جنوب 
الّتاراي(، وكامتندو )العاصمة(، وسونساري )في شرق الّنيبال(، وجومال )وهي مقاطعة 

في أقاصي غرب البالد(، وكسكي )وهي مقاطعة واقعة في الغرب(. 

وفي فترة ما، أعلنت املجموعة عن برنــامج أسبـــوعّي يسّمى »آروهان شانيبار« 
)وتعني لفظة »شانيبار« يوم الّسبت( وهو مخّصص للجمهور املثّقف بكامتندو. وكانت 
العروض تقّدم كّل يوم سبت، تتبعها نقاشات مع اجلمهور. وزيادة على العروض اّلتي 
للّتلفزيون  كانت تقّدم في اجلماعات، فقد أخرج مسرح الّشارع آروهان كذلك عروضا 

أحيانا.

وفي سنة 1988 وسنة 1991 حتّصل سونيل بوخاريل، مدير آروهان، من منّظمة 
 Fonction sociale du أشوكا مال دعم لتنمية مشروع »وظيفة املسرح االجتماعّية
théâtre«. ونّظم طيلة ثالث سنوات، زيادة على العروض املسرحّية بكامتندو، تربّصات 
مسرحّية خارج العاصمة، ومنّى جتربته بخصوص نفع املسرح االجتماعّي. وقّدم كذلك 
تكوينا للجمعّيات غير احلكومّية حّتى تتمّكن هذه املؤّسسات من استخدام املسرح في 
أعمالها املتعّلقة باإلبداع وإيقاظ الوعي، وللمشاركة اجلماعويّة. وكان القرويّون يشاركون 
في حلقات الّتكوين. وفي سنة 1990، شرع آروهان في العمل مع األطفال، مقّربا بينهم 

وبني الوسط املسرحّي.

نة القروينّي، وفرق الّشباب،  ونُّظمت الّتربّصات في ما يزيد على 40 مقاطعة، مكوِّ
العروض  في  ويشاركون  املباحث،  ينتخبون  وكانوا  اجلماعات.  وأعضاء  واألطفال، 
مؤّسسة  اجلديدة  املسرحّية  الفرقة  تصبح  تربّص،  كّل  نهاية  وفي  ممّثلني.  باعتبارهم 

جماعويّة.

األصول والّسياق
ليس من الّسهل الّتواصل مع الّسّكان في الّنيبال، وخاّصة خارج وادي كامتندو. ففي 
كامل البالد، ال ميلك جهاَز استقبال البث الّتلفزّي إاّل 000 70 شخص، وتوزيع اجلرائد 
اليومّية ضعيف جّدا. فاإلذاعة وحدها تنمو بطريقة مستقّرة على مدى الّسنني، وخاّصة 

منذ أن شرعت اإلذاعات اجلماعويّة في أنشطتها. 

قد بدأ مسرح الّشارع آروهان سنة 1988، في زمن الّنظام الّسياسّي القدمي، نظام 
تقّلصا كبيرا، وكانت حقوق اإلنسان منتهكة. وال  الّتعبير  بانشيات. وقد تقّلصت حّريّة 
وجود إاّل حلزب سياسّي واحد، هو حزب الّنظام احلاكم. وقد كان الّنظام شديد احلذر 
إزاء املسرحّيات اّلتي كانت تتطّرق إلى املباحث الّسياسّية واالجتماعّية. وكان آروهان 
املسائل االجتماعّية  إلى  يريد اإلحالة  الكالم، عندما  بدل  واإلمياءات  الّرموز  يستعمل 

واملعاصرة.

وقد درس سونيل بوخــاريل علم الّنفس بجامعة تريبهــوفــان بالّنيبــال، وحتّصل 
بنيو  الوطنّية  املسرحّي  الفّن  مبدرسة  املسرحّية  الّدراسات  في  شهـــادة  على  ذلك  إثر 
كان  وقد  املسـرحّي.  اإلخـــراج  في  بتخّصص   ،)1987-1984( الهند  في  دلهــي 
مؤّسس مسرح الّشارع آروهان، وهو يواصل إدارته. وفي حني كان مسرح الّشارع في 
الهند مفهوما مهّما، فإنّه في الّنيبال ال يزال أمرا مستحدثا. وإلى حّد اليوم، ال توجد 

بعد أكادميّية للمسرح بالّنيبال.

الوقع االجتماعّي
وبصفة عاّمة، فإّن مسرح الّشارع آروهان قد أسهم في إيقاظ وعي الّسّكان بسلسلة 
من املشاكل املرتبطة بالّسياق االجتماعّي والّثقافّي والّسياسّي. وتستهدف بعض تدّخالته 
تغييرات على املدى الّطويل )الّتعليم، الّصّحة(، ويستهدف بعضها اآلخر تغييرات فوريّة 

في الّسلوك.

وفي ما يلي بعض األمثلة:

األمن  ألجهزة  يبيح  قانون  ملساندة  تتهّيأ  الّتسعينات  نهاية  في  احلكومة  كانت 
االحتفاظ باألشخاص املوقوفني على ذّمة الّتحقيق إيقافا حتّفظّيا مّدة تبلغ 90 يوما من 
غير إذن باإليقاف. فقاد زعماء سياسّيون وكّتاب وفّنانون حركة مناهضة لهذا القانون. 
وقد قّدم آروهان وشرومان، وهي فرقة مسرحّية أخرى، عروضا في شوارع كامتندو، لها 
رسائل بلغت من قّوتها حّد الّتأثير في الّرأي العاّم، فكّفت احلكومة عن مساندة القانون 

اجلديد.

بتاراي،  وقد كان لتكوين إحدى عشرة فرقة مسرحّية محّلّية في ثالث مقاطعات 
وهي أكثر املقاطعات إصابة بداء اجلذام، وقٌع اجتماعٌيّ عظيم. وفي سنة 1999، ُقّدم 
ما يزيد على ألف عرض للمسرحّية املتعّلقة بداء اجلذام. وسلك العديد من الّناس سبيل 
وقد صّرح  على عالج.  وللحصول  الّطّبّي  الكشف  على  أنفسهم  لعرض  املستشفيات 

العديد من املرضى أّن املسرحّية قد حّثتهم على ذلك.
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مّدته شهران مخّصص  تكوينّيا  تربّصا  نّظم  قد  قبل عشر سنوات،  آروهان،  وكان 
فيها.  مّثلوا  وقد  وضعّيتهم،  على  مؤّسسة  مسرحّية  معهم  وأعّد  الّشوارع،  ألطفال 
وقد غّيرت املسرحّية الّتصّور الّسائد حول أطفال الّشـــوارع. وقد أنشأ هؤالء األطفاُل 
يقظة   Jagaran( »جاغاران«  اســـم  عليها  أطلقــوا  منّظمة   ،1998 سنة  أنفُسُهْم 
حّددوا  وقد  الّشوارع.  ألطفـــال  املســـاعدة  جلــب  هدفـهــا  وكــان  الوعي(، 

أهدافهم، وفتحوا مكتبا.

ونّظم آروهان، مبساندة من صندوق األمم املّتحدة للّطفولة، في القسم األوسط من 
تاراي بالّنيبال مشروع تواصل حول الّصّحة  يشيد باستخدام املراحيض. وقد مّت تكوين أربع 
فرق مسرحّية ألداء مسرحّية بالّلغة احملّلّية. وبعد انقضاء سنة، تضاعف الّطلب على لوازم 

بناء املراحيض خمس مّرات في األماكن اّلتي ُعرضت فيها املسرحّية.

وال يزال ما يقارب 30 فرقة مسرحّية كّونها آراهون على مدى الّسنني نشيطا، وهي 
تشّكل شبكة غير شكلّية لها طموح ضخم واعد بالّتغييرات االجتماعّية.

الوسائط والّطرائق
مسرحّية  فـــرق  تكويــن  آروهـــان:  منهجـّية  متّيز  مهّمة  ثالثـــة  مالمح  إنّها 
الُعروض  أثناء  اجلمهـور  مع  والّتفاعل  جديـــدة،  مسرحّيــات  عن  والبحث  جديدة، 

وبعدها.

وأهّم ملمح هو الّتكوين اّلذي يسمح أن يّتسع نشاط الّتواصل إلى مئات القرى 
اّلتي ال يكون من املمكن الوصول إليها لوال هذا الّنشاط. ويضاعف آروهان وقع أداة 
الّتواصل اجلماعوّي املجّددة هذه بتكوين فرق مسرحّية جديدة، وبتقاسم جتربة مسرح 
جماعوّي موّجه لغايات اجتماعّية معها. ويتّم إنشاء فرق تتكّون من عشرة إلى ثالثني 
في  املسرح  وتاريخ  املسرحّي  الفّن  تقنّيات  جميع  إدراج  ويتّم  أيّام،  عشرة  في  مشاركا 
الّتكوين، مبا في ذلك الّتمارين البدنّية، واأللعاب، واليوغا، وكّل املالمح املرتبطة بالبحث 
وبإمناء مسرحّية متثيلّية. ويتوّجه الّتكوين عموما إلى مجموعات الّشباب اّلذين يسّخرون 

كامل وقتهم له.

الّرقصــاُت  ى  وتؤَدّ الّطلـــق.  الهواء  في  العـــروض  تقليــد  بالّنيبــال  ويوجد 
الّتقليديّة واملسرحّيات الّتمثيلّية مبشاركة اجلمــاعة. فيقبل الّناس بسهـــولة على مسرح 
الّشارع. وتعتمد البحوث اّلتي يقوم بها آروهان إلعداد أعمال جديدة على هذا الّتقليد، 
املناطق  في  وفرقته  بوخاريل  سونيـل  ويسافر  ومجّددة.  مباشرة  الوقت  نفس  في  وهي 
املسرحّية  أو  املوسيقّية  وبالّتقاليد  احملّلّية  باملشاكل  الّتشّبع  أجل  من  للعرض  املختارة 
املوجودة بها. ثّم يكتب املسرحّية اّلتي تدرج العادات املسرحّية في الّسياق االجتماعّي 

املعاصر.

وال تقّل املناقشات اّلتي جتري بعد كّل عرض، أهمّيًة عن الَعْرِض ذاتِه. وهي جوهريّة 
لتحديد مدى جناح املشروع، باعتبارها تسمح بالّتثّبت مّما إذا كانت الّرسائل قد مّت إبالغها 

إلى الّسّكان على الوجه الّصحيح.

العقبات
في البدء، عندما كان آروهان يقّدم عروضا مسرحّية في أماكن قصّية من البالد، 
كانت اختالفات الّلغة والّثقافة والعادات تشّكل مشكال حقيقّيا. غير أّن إستراتيجّيَة تكويِن 
يتمّثل  الّتحّدي  فَِرٍق َمحّلّية قد سمحت بحّل هذه الّصعوبة. وحّتى واحلال هكذا، فإّن 
في احلصول على محتوى وعلى أسلوب يتوافقان مع كّل جماعة، ويبقى خطر القيام 

مبسرحّيات سطحّية جّدا ومثقلة جّدا بالّدعاية حاضرا.

ويَعتبر سونيل بوخاريل أّن مشكال مهّما بالّنسبة إلى فرقته املسرحّية يتمّثل في أّن 
وكاالت الّتنمية الّراعية للعروض ترغب غالبا في إثقال العمل الواحد برسائل عديدة. 
وبالّنسبة إلى بوخاريل، يجب أن يتحّقق الّتوازن في كّل مسرحّية بني الّتسلية والّتعليم. 
ومن ناحية أخرى، فإّن من املمّثلني من مييل إلى إدراج الكثير من عناصر تشتيت االنتباه 

في أدائه، فيهّمش بذلك الّرسائل اجلوهريّة في العرض.

واّلتي  املسرحّية،  العروض  تقدمي  بعد  املتابعة  إجناز  تتمّثل في  أخرى  وثّمة صعوبة 
تكون غالبا، مهملة بسبب شّح املوارد املتاحة. والوكاالت املختّصة املكّلفة بإجناز هذه 

املتابعة ال تؤّديها.

وتضّر مشاكل الّنقلّيات )الّلوجستيك( أيضا بجودة العمل. فالّنيبال بالد كثيرة اجلبال، 
يتطّلب  ما  وهو  البعيدة،  األماكن  بعض  إلى  للوصول  كافية  غير  الّنقل  وإمكانّيات 
من املمّثلني اّلذين يضطّرون إلى املشي أيّاما عديدة مجهودا إضافّيا. وتَدفع األموال 
بحثا عن  الفرق  إلى مغادرة  العديد منهم  املمّثلني احملدودة  املخّصصة خلالص أجور 

شغل آخر. 

املراجع
مّت الّتحّصل على كّل البيانات الواردة في هذا الفصل بفضل احملادثات املجراة بالبريد 

اإللكترونّي مع سونيل بوخاريل، مدير مسرح الّشارع آروهان. 
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مــالـي  

البطاقة الفّنّية
)CESPA مركز خدمات اإلنتاج الّسمعّي البصرّي )سيسبا االسم: 

مالي البالد: 

الّتنمية الّريفّية      األهداف: 

باماكو املكان: 

سّكان الّريف املنتفعون: 

وزارة الّثقافة الّشركاء: 

منّظمة األمم املّتحدة للّتغذية والّزراعة، وبرنامج األمم املّتحدة للّتنمية،  الّتمويل: 
وأموال خاّصة منذ سنة 1994.   

الفيديو  الوسائط: 

حكايات قصيرة
تشبه احلديقة بوسط بناية مركز خدمات اإلنتاج الّسمعّي البصرّي )سيسبا( واحة 
في بالد شديدة اجلفاف كاحلة. وهي ترمز، بوجه من الوجوه، إلى أهداف املشروع اّلذي 

يطمح إلى إنشاء واحة تواصل تشاركّي داخل اجلماعات الّنائية مبالي.

الّنماذج  من  مستوحاة  وهي  بها،  حتيط  الّشكل  مربّعة  ببناية  محمّية  واحلديقة 
املعماريّة القدمية، املتأقلمة مع رياح هارماتان اّلتي تُظهر عتّوها كّل شتاء. وقد أتيحت 
لي الفرصة ملشاهدة الّسماء تصبح قامتة صهباء، بِغيوم من الغبار والّرمل املعّلق شمال 

بوركينا فاسو، ومالي، والّنيجر، والّتشاد، وبلدان أخرى واقعة جنوب الّصحراء.

عشرات  تختفي  سنة،  كّل  وفي  اجلنوب.  نحو  بثبات  ولكن  ببطء،  الّصحراء  ومتتّد 
األمتار املربّعة من األراضي اخلصبة حتت كثبان الّرمل، ومنظرها جميل، ولكّنها ال 
تعني سوى املوت والفقر. وكانت قطعاُن املاشية تَْنُفُق، وكانت األشجار القليلة املتبّقية 
تختفي حتت الّرمل، فتقلع اجلماعات أحياءها استعدادا للّنزوح. وحّتى نهر الّنيجر املهيب، 
اّلذي يرسم قوسا عظيمة طولها 180 4 كلم عبر بلدان أربعة، ال يبدو قادرا على عكس 
اجّتاه هذا الّتمّشي، حّتى وإن كانت مياهه احلاجز الوحيد اّلذي يحول دون دمار أسرع. 
وملالي منطقة رطبة جنوب متبوكتو، حيث يغّذي نهر الّنيجر بسخاء بحيرات فاغبني، ودو، 

ونينغاي، وديبو، وكورارو، غير أّن األرض، حّتى هناك، ال تنتج ما يفي بالّضرورة.

1989

يتموقع مالي نسقّيا في أسفل قائمة البلدان األكثر فقرا في تقرير الّتنمية البشريّة 
الّصادر عن األمم املّتحدة. وتُسهم مشاريع، مثل سيسبا، في حتسني الوضع االجتماعّي 
الّتنمية  أجل  من  ينتّظموا  حّتى  للّسّكان  املساعدة  بتقدمي  الّريفّية،  اجلماعات  لدى 
مكافحة  تتواصل  فيما  املتاحة،  األرض  من  لالستفادة  الّزراعة  طرائق  في  وللّتجديد 

الّتعرية والّتصّحر، وحماية املوارد الّطبيعّية.

تنمية  وإلى  باحلوار،  الّنهوض  إلى  سيسبا  يستعملها  اّلتي  الفيديو  أدوات  وتسعى 
تكوين سمعّي  إنتاج وحدات  على  الهدف مقتصرا  وإذا كان  تواصل جديدة.  قنوات 
فتمّشي  سدى.  سيذهب  املدى  طويل  الهدف  فإّن   ، فقط  الفّنّية  اجلوانب  في  بصرّي 
الّتواصل اّلذي ميّجد مشاركة اجلماعات هو وحده الكفيل بإرجاع الّثقة في مستقبل 

الفضاء الّريفّي مبالي. 

وصف الّتجربة                             
عقد  على   1988 سنة  املالّية  احلكومة  أمضت 
والّزراعة،  للّتغذية  املّتحدة  األمم  منّظمة  مع  اتّفاق 
مركز  الّتنمية، إلنشاء  أجل  املّتحدة من  األمم  وبرنامج 
خدمات اإلنتاج الّسمعّي البصرّي )سيسبا(، وهو برنامج 
مستوحى من سلسلة من الّتجارب واملنهجّيات والّنجاحات الفّنّية اّلتي قادتها منّظمة 
اخلدمات  مركز  مع  خاّص  وبشكل  الاّلتينّية،  بأمريكا  والّزراعة  للّتغذية  املّتحدة  األمم 
الّريفّية  الّتنمية  وبرنامج  بالبيرو،  )سيسباك(  البصرّي  الّسمعّي  للّتكوين  البيداغوجّية 
الّتجارب  باملكسيك. وقد حّققت هذه  )بروديريث(  الّرطبة  باملناطق اإلستوائّية  املدمج 
استعمال  بفضل  وتنظيمهم  االجتماعّية،  وتعبئتهم  الّريف،  سّكان  تكوين  في  جناحا 

أدوات سمعّية بصريّة، وخاّصة منها الفيديو. 

العاّم هو تعميم تكوين املزارعني لتسهيل إرساء سياسة حكومّية  وهدف سيسبا 
َسة على مشاركة اجلماعات الّريفّية. ويستخدم  جديدة للّتنمية االجتماعّية، تكون مؤَسّ
الّتشجيع على استعمال  للّتواصل وللمقاربات املجّددة، بقصد  املشروع وسائل مختلفة 
تقنّيات زراعّية جديدة، مقّويّا بذلك كفاءة الّتسيير، ومشاركة اجلماعات مشاركة كبيرة.

وقد اقترح سيسبا البحَث عن املعارف الّتقليديّة ومبادرات الّتنمية احملّلّية وقيم ثقافة 
الّتواصل الّريفّية، وجمَعها ونشَرها فضال عن جلب معارف جديدة حول الّتكنولوجّيات 
البديلة لتحسني اإلنتاج. وقد غدا الفيديو الوسيلة املثلى لتسهيل الّتبادالت، وإقامة حوار 

مثمر بني األشكال الّتقليديّة واإلسهامات احلديثة.

وطيلة سنوات املشروع الّثالث، اّلتي تعّد مرحلًة رائدة، رّكز سيسبا على تنمية كفاءته 
املؤّسسّية الّذاتّية الستخدام الفيديو في تكوين ِحَزمٍ سمعّية بصريّة. وكان الّتحّدي الّرئيس 
هو أقلمة مبادئ »البيداغوجيا الّسمعّية البصريّة« للّسياق املالّي، تلك اّلتي منّاها مانويل 
كلفيلو ومن جاء بعده في مختلف مشاريع الّتنمية الّريفّية بأمريكا الاّلتينّية. وفي نهاية 
هذه الفترة، مّت تكوين ثالثني »متخّصصا في البيداغوجيا الّسمعّية البصريّة«، وإدراجهم 

في املشروع. وأثناء الّتكوين، كان اإلحلاح مرّكزا على الّتواصل الّتشاركّي.

�صيـ�صـــبا 
مركز خدمات اإلنتاج الّسمعّي البصرّي
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وبدأت املرحلة الّثانية حوالي سنة 1993، اّلتي صار سيسبا أثناءها وحدة مستقّلة، 
األساسّي  قانونه  اشترط  وقد  الّرسمّية.  الّتمويل  مصادر  ومن  احلكومة  من  متحّررة 
اجلديد بقاَء سيسبا قادرا على الّتصّرف في أمواله اخلاّصة، فيغدو بذلك ُمْسدَِي خدمات 
تواصل تدّر املداخيل. وجّدد سيسبا جتهيزه مبعّدات الفيديو للّتعّود على وظائفه اجلديدة. 
وكان يجب أن تسمح الّتغييرات اجلديدة باحلصول على قِْسم من سوق إنتاج األشرطة 
الوثائقّية املوّجهة إلى محّطات الّتلفزيون. وقد وّسع سيسبا كفاءته الفّنّية إلى مجاالت 
الفوتوغرافّي.  والّتصوير  اإلشهاريّة،  واملعّلقات  الفيديو،  أشرطة  فيها  مبا  أخرى،  تواصل 
أموال  دّر  على  سيسبا  قدرة  بتزايد  يتناقص  للّتنمية  املّتحدة  األمم  برنامج  متويل  وكان 
خاّصة بفضل إنتاج الفيديوهات للمنّظمات غير احلكومّية ولوكاالت الّتعاون الّدولّية.

الّنشاط  املوالية  الّسنوات  الفّنّي في  للّتكوين  البيداغوجّية«  إنتاج »احلزم  واستمّر 
الّريف،  أهل  مع  واحلوار  اجلماعات،  مجال  في  البحوث  ل  وتُشِكّ سيسبا.  في  املركزّي 
واستعادة املمارسات الّثقافّية الّتقليديّة، وكذلك إسهام األعوان الفّنّيني، جوهر إنتاج 
من  ضعيفة  مبشاركة  بباماكو،  سيسبا  مقّر  في  يجري  كان  اإلنتاج  أّن  غير  الفيديو. 
اجلماعات الّريفّية. وعموما، فإّن نسخة خاّما من شريط الفيديو كانت توضع لالختبار في 

املناطق الّريفّية قبل توزيعها.

أنتجت.  بلَُغات عديدة قد  بيداغوجّية مسّجلة  وفي سنة 1999، كانت 22 حزمة 
وكانت املباحث الّرئيسة فيها تغّطي الّصّحة، والبيئة، وتربية املاشية، والّتصّرف. وزيادة 
على ذلك، أنتج سيسبا 116 ومضة إشهاريّة وفيديو حتفيزّي، و23 برنامجا ثقافّيا حول 

الّتقاليد احملّلّية، و20 فيديو مؤّسسّيا، وكذلك مسرحّية وبرامج إعالم للّتلفزيون.

األصول والّسياق
على  البالد  نصف  وميتّد  الّريفّية.  املناطق  في  املالّيني  الّسّكان  من   %  80 يعيش 
الّصحراء، وما يقارب الّنصف املتبّقي جزء من الّساحل. وال يحظى بالّتساقطات من 
مياه األمطار إاّل 6 % من مساحة البالد، وهي موجودة باجلنوب. ويعيش الّستة ماليني 
ساكن اّلذين يقطنون املناطق الّريفّية مبالي من الّزراعة وتربية املاشية. ويتكّون الّسّكان 

على األقل من عشر إثنّيات رئيسة، جّلها سّكان مسلمون.

والبالد كّلها مرتهنة مبوسم األمطار ارتهانا يجعلها شديدة الّتأثّر بالّتقّلبات املناخّية. 
وقد أقّضت الكوارث الّطبيعّية مضجع البالد في الّسنوات األخيرة من القرن املاضي، 

وتسّبب جفاف واسع في الّسبعينات بالّزيادة في الّتبعّية للّتمويالت اخلارجّية.

الّتأكيد  إرادة  عن  عديدة  حكومات  أعلنت  الّسّتينات،  منذ  أنّه  من  الّرغم  وعلى 
على الّتنمية الّريفّية، فإنّه ما من حكومة جنحت في حتقيق تقّدم في هذا امليدان. فال 
األنظمة العسكريّة األشّد تصّلبا، وال احلكومات الّدميقراطّية، استطاعت تنظيم سّكان 
بلدان أخرى، فإّن حكومات  الّزراعّية. وكما هي احلال في  الّتنمية  الّريف في منظور 

مالي قد عجزت عن تشجيع مشاركة اجلماعات.

أجنزتها  اّلتي  الّداّلة  املجهودات  بعض  إاّل  الّسياسّية  الّتغّيرات  بعُد،  تبَق،  ولم 
الّتكوين  ومراكز  اإلذاعة  محّطات  بعض  وهي  الّسّتينات،  في  االشتراكّية  احلكومة 

املؤّسسات  مختلف  جتربة  من  االنتفاع  استطاع  أنشطته،  سيسبا  بدأ  وعندما  الّريفّي. 
للعمل في إطار مشاركة اجلماعات.

الوقع االجتماعّي
وقد كّون سيسبا جيال جديدا من االتّصالّيني للّتنمية الّريفّية. وبالّرجوع إلى تقارير 
منّظمة األمم املّتحدة للّتغذية والّزراعة، تُهيمن نّواة مركزيّة مكّونة من 16 مستخدما 
الّتصّورات،  وتنمية  البحث،  الّتمّشي:  مراحل  جميع  على  االختصاصات  متعّددي 
مجال  في  البيداغوجّية  احلَِزم  واستخدام  اإلنتاج،  بعد  وما  واإلنتاج،  والّسيناريوهات، 
اجلماعات. وفي نهاية سنة 1998، أنشئ فريق آخر مكّون من 240 شخصا منحدرين 
من مؤّسسات مختلفة كانوا يعملون في الّتنمية الّريفّية، اّلتي كانت هي أيضا قد ألَِفت 

منهجّية تكوين القروينّي.

مّت عرض  والّزراعة،  للّتغذية  املّتحدة  األمم  منّظمة  أجنزته  حالة  دراسة  تقرير  وفي 
أمثلة مختلفة من الّتغييرات اّلتي دفع سيسبا إليها. وقبل هذا، مثال، كانت العالقات 
بني القروينّي والبنوك الّريفّية متوتّرة، ومتمّيزة بسوء الّتفاهم ونقص املعرفة املتبادلة. 
وكان من شأن حزمة بيداغوجّية حول القروض أن تقّلص الفجوة بينهما بتفسير اآللّيات 

البنكّية وإجراءاتها.

وقد أصبح سيسبا مرجعا في مجال سياسة الّتواصل من أجل الّتنمية الّريفّية. وال 
توجد مبالي أّي مؤّسسة تعرف على قدر ما يعرفه إشكالّية الّتنمية الّريفّية وقّوة احلماسة 
للمشاركة احملّلّية. وزيادة على ذلك، يعتبر سيسبا، نظرا لفلسفته حول الّتنمية، ومنهجّيته 
في الّتدّخل في املناطق الّريفّية، بصفته مؤّسسة متخّصصة فريدة من نوعها، ال في 

مالي وحده، بل في غرب أفريقيا كّله.

وقد تغّير اخلطاب حول الّتنمية مبالي بفضل تأثير أنشطة سيسبا. وعبارات مثل عبارة 
»الّتواصل من أجل الّتنمية« لم تعد نادرة في اخلطاب الّرسمّي، وفي الّتقارير املؤّسسّية 
في  بـ»املرشدين  اخلاّصة  مراكزها  احلكومّية  املؤّسسات  أنشأت  وقد  امللتقيات،  وفي 

، مفاهيم الّتنمية الّتشاركّية في منّظمات الّتنمية بالبالد. الّتواصل«، وجتّذرت، من ثََمّ

وعلى الّرغم من أّن هذا ينعكس على الّتغييرات االجتماعّية، فإّن منّظمة األمم 
املّتحدة للّتغذية والّزراعة، ترى أّن الّنجاح اّلذي حّققه سيسبا، باعتبارها مؤّسسة ُمدِّرة 
بنسق  العائدات  ازدادت   ،1994 سنة  ومنذ  مهّمة.  مفخرة  يبقى  الّذاتّية،  لألموال 
استخدمت  وقد  نسبّيا.  تناقصا  للّتنمية  املّتحدة  األمم  برنامج  مساعدة  وتقّلصت  ثابت، 
معّدات  إلنتاج  سيسبا  خدمات  الّدولّية  الّتعاون  ووكاالت  احلكومّية  غير  املنّظمات 

اإلعالم واملعّدات املؤّسسّية.

الوسائط والّطرائق
وتشبه منهجّية إنتاج معّدات الّتكوين و»احلزم البيداغوجّية« اّلتي ينتجها سيسبا ما 
تستعمله برامج مشابهة له بأمريكا الاّلتينّية. وتتمّثل املرحلة األولى في القيام ببحوث 
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في مجال اجلماعات لتحديد املباحث العاّمة الّنوعّية اّلتي ستتّم تنميتها في الّتكوين، 
وملعرفة نظرة اجلماعات بخصوص كّل مبحث. ثّم تقارن املعرفة احملّلّية باملعرفة اّلتي 
خاّصا  اهتماما  البحث  فريق  ويولي  االثنني.  املنظوَرْين  إثراء  بهدف  اخلبراء،  ميتلكها 
الّريفّية حيث سينجز  الّسائدة في املناطق  باملشاكل  الّثقافّية، وكذلك  باملناويل والقيم 

الّتكوين.

املعلومات  بني  باملكافحة  املوالية،  املرحلة  في  البيداغوجّي  الّتصّور  تنمية  وتتّم 
وبياناتهم،  اخلبراء  جتربة  وبني  احملّلّية،  واملمارسات  املعارف  بخصوص  عليها  املتحّصل 
وكذلك بينها وبني الّرموز الّثقافّية الّسائدة. وعندئذ فقط يُكتب الّسيناريو، ويبدأ تسجيل 
ويشتمل  »ممّثلني«.  باعتبارهم  أنفسهم  القروينّي  مبشاركة  الّريفّية،  املناطق  في  الفيديو 
متّشي ما بعد اإلنتاج على إعداد معّدات الّدعم، كأشرطة تسجيل الّصوت، والكتّيبات 
نني وللمشاركني. وقد مّت إدماج هذين املكّونني كالهما بداية من سنة  املخّصصة للمكوِّ

.1998

ويكون من املستحسن، أثناء مرحلة اإلنتاج الّنهائّية، أن تُعرض على األعوان الفّنّيني 
َدٌة أو مقطع فيديو أّولّي بقصد املراجعة، وتعرض على اجلماعات كذلك جلمع ردود  ُمَسَوّ
فعل القروينّي. ثّم تُنجز نسخة الفيديو الّنهائّية، مع احلزمة البيداغوجّية، وتصبح جاهزة 

ألنشطة الّتكوين.

والّتدريبات  املناقشات  املركزيّة على  وتشتمل مكّوناته  تشاركّي،  الّتكوين  إّن متّشي 
العملّية. وللبدء، فإّن العروض اّلتي تعرض على اجلماعات يجب أن تكون متوافقة مع 
احملتويات والّنقلّيات )الّلوجيستيك(. ويجري الّتكوين في القرى حيث يبقى املكّونون أيّاما 
عديدة، وهو ما شّجع بذلك على الّتبادالت مع القروينّي في الّدورات الّشكلّية. ويكّون 
سيسبا باعثني تابعني لوكاالت الّتعاون، وللمنّظمات غير احلكومّية املهتّمة باستعمال 

»احلزمة البيداغوجّية«.

العقبات
تغير  الّذاتّية،  لألموال  مدّرة  مبادرة  سيسبا  أصبح  عندما   ،1993 سنة  من  بداية 
توّجهه األولّي، على الّرغم من نّيته في مواصلة دعم اجلماعات الّريفّية. وال شيء غير 
املساعدة الفّنّية اّلتي تقّدمها منّظمة األمم املّتحدة للّتغذية والّزراعة، طاملا تتواصل، 

يستطيع إبقاء سيسبا قريبا من أهدافه األصلّية.

من  متنــاول  عن  األداة  هذه  أبعــدت  املتطّورة  الفيــديو  جتهيزات  اقتناء  إّن 
بإمكانه استخدامــها في اجلماعات لغايــات الّتكوين. وبوضوح تاّم، أصبح الّتمّشي 
عمل  شة  مهمِّ األجنبّية،  العقود  إزاء  الّتبعّية  وازدادت  املنتجات،  من  أهّمّية  أقّل 
اجلماعات. وقد جنح سيسبا دون ريب في أن يصبح مؤّسسة مكتفية ذاتّيا )حّتى وإن 
بقيت مساعدة برنامج األمم املّتحدة للّتنمية ضروريّة دائما(، ولكّنه أمعن في االبتعاد 

من الّتنمية الّتشاركّية. 

فإّن  أهّمّيته،  على  حافظ  قد  البيداغوجّية«  »احلزمة  إنتاج  أّن  من  الّرغم  وعلى 
الّتمّشي لم يبادر إلى مشاركة اجلماعات إاّل في املراحل األولى للبحث عن املعلومات 
وجمعها. وبقي اإلنتاج وما بعد اإلنتاج بأيدي اخلبراء اّلذين لم يكونوا على اتّصال وثيق 

باجلماعات الّريفّية.

املراجع
زار الكاتب باماكو سنة 1993، في سنوات نشأة سيسبا األولى. 	•

Coulibaly, N’golo. Le Centre de services de production audiovisuelle 	•

(CESPA). [Étude de cas] Rome: FAO, 1999  
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الفيـلـّبني  

البطاقة الفّنّية
Community Audio Towers أبراج صوت اجلماعة االسم: 

الفيلّبني البالد: 

الّتنمية اجلماعويّة      األهداف: 

تاكونان، ماراغوسان، فلوريدا )أبراج صوت اجلماعة املكان: 
CAT - Community Audio Towers(، ونغبوكيل، بينغدانغلّيان دولوريس،     

 Dotation كنكورديا، تولونغاتونغ )مشاريع أوقاف الّتضامن اجلماعويّة  
de Solidarité Communautaire(   

ما يقارب 000 4 شخص في كّل جماعة املنتفعون: 

منّظمة األمم املّتحدة للّتغذية والّزراعة، وبرنامج األمم املّتحدة للّتنمية،   الّتمويل: 
وصندوق األمم املّتحدة للّطفولة، ووزارة الّزراعة.  

مضّخمات صوت مرّكبة على أبراج.  الوسائط: 

حكايات قصيرة
في الّصباح الباكر، عند مطلع الّشمس، يتسّلل صدى موسيقى مضّخمات الّصوت 
اجلماعويّة في تاكونان بني األشجار واملزارع مرافقا القروينّي أثناء انهماكهم في العمل 

بحقولهم. 

املعّلُم  اليوَم  العاّمة: حّل  القيمة  البالغات ذات  تُدَرج بعض  أغنية وأخرى،  وبني 
اّلذي كان  اجلاموس    le carabao  « «الكاراباوو  على   العثور  وقع  باملدرسة.  اجلديد 
أضاعه الّسّيد أويتونغ قرب الّطريق. يوم اخلميس املقبل هو يوم الّتطعيم مبركز الّصّحة. 
وسائط  مبجلس  األعضاء  لكّل  ساركو  »جاك«  جاسنتو  اإلذاعة  محّطة  مدير  يوّجه 
دعوة  اإلجنليزيّة(  بالّلغة   ،)»Community Media Council  « اجلماعوّي  الّتواصل 

حلضور اجتماع ينعقد غدا في نهاية الّنهار...

اجلّو  نغماتها في  أعلى سارية  وترسل سّتة مضّخمات صوت خارجّية مرّكبة في 
قطاعات  مختلف  ميّثلون  أشخاٌص  ويبّثها  البرامَج  ويقّدم  كلم.   5 بعد  على  حّتى 
احترام  عملهم  يستحّق  متطّوعني  ومنّشطني  صحفّيني  بذلك  غَدْوا  وقد  املجتمع، 

1989

البارنغاي )اجلماعة(، وهؤالء جميعهم أعضاء في مجلس وسائط الّتواصل اجلماعوّي 
)CMC( اّلذي يجتمع كّل ثاني يوم خميس من كّل شهر للّتباحث في القضايا املهّمة 

بالّنسبة إلى اجلماعة ، وإلعداد البرمجة.

من  الّرغم  على  اجلماعوّي  الّتواصل  وسائط  مجلس  اجتماع  اليوم  انعقد  وقد 
املصّنع  املضّخم  تعّطب  أن  منذ  املُنقضَينْي،  الّشهرين  طيلة  تعمل  لم  احملّطة  كون 
بالّصني. ويناقش مجلس وسائط الّتواصل اجلماعوّي الّصعوبات اّلتي متّت مواجهتها 
في احلصول على قطع غيار بدافاوو سيتي، وحّتى مبانياّل، عاصمة الفيلّبني. وعلى الّرغم 

من ذلك، فإّن املجلس لم يقف مكتوف األيدي في هذه الفترة. 

وقد مّت تركيز سارية أعلى وفي موقع أفضل، في األشهر اّلتي كان صوت احملّطة 
قصب  من  مصنوعا  صغيرا  كوخا  احملّطة  مقّر  كان  مضى،  ما  وفي  ساكتا.  فيها 
اخليزران، أّما اآلن فإّن مقّرها مبنّي باإلسمنت، بالقرب من قاعة اجتماعات البارنغاي 
)اجلماعة(. وال يعني وجود رسوٍم أُعّدت لتركيز جهاز إرسال تصير به احملّطُة إذاعّيًة أّن 
منظومة مضّخمات الّصوت سيتّم الّتخّلي عنها. ويؤّكد املدير جاك ساركو األمر قائال: 
»عندما تشرع مضّخمات الّصوت في الكالم، فإّن الّناس يصبحون جمهورا مشدودا 

إلى البّث«.

وصف الّتجربة                             
بتركيز  والّزراعة،  للّتغذية  املّتحدة  األمم  منّظمة  وعدت  الّثمانينات،  نهاية  في 
 ،)CAT أو »Community Audio Towers« :مضّخمات الّصوت اجلماعويّة )باإلجنليزيّة
وفي نهاية الّتسعينات، أدخل صندوق األمم املّتحدة للّطفولة مشروعا مماثال يحمل اسم 
 .)Community Public Address System, ComPAS( نظام البّث العمومّي اجلماعوّي
متشابهتان:  اجلماعويّة  الّصوت  مضّخمات  تستخدمان  الّلتان  الّتواصل  وإستراتيجّيتا 
األمم  )منّظمة  واطا   20 قّوته  ومبضّخم  كاراووكاي  مبنظومة  موصوالن  مصدحان 
املّتحدة للّتغذية والّزراعة)، أو80 واطا )صندوق األمم املّتحدة للّطفولة(، وأربعة أو سّتة 
مضّخمات صوت مثّبتة في أعلى عمود... وهي تشّكل صيغة كاتس CATs وكومباس 
ComPAS. وليس الفرق بني االثنني متساويا في الّتكنولوجيا املستعملة تساويه في متّشي 
الّتواصل. فاملشروع اّلذي بعثته منّظمة األمم املّتحدة للّتغذية والّزراعة يلّح على إعداد 
اجلماعة من خالل تشخيص الوضع االقتصادّي واالجتماعّي، وإرساء مجلس وسائط 

الّتواصل اجلماعوّي اّلذي ميّثل قطاعات البارنغاي جميعها متثيال دميقراطّيا.

وتوجد، في صلب املشروعني االثنني، إرادة لدعم اجلماعات الّريفّية في استخدام 
تكنولوجيا ذات املدى احملدود )على عكس اإلذاعة العاديّة ذات املدى املمتّد(، لتحسني 
الّتواصل اجلماعوّي، وللّترّقي في الّتنمية االجتماعّية. ويرمي نظام الّتواصل هذا إلى 
والّصّحة،  الّطفل،  حقوق  أجل  من  اجلماعات  وتعبئة  احملّلّية،  املسائل  مناقشة  حتفيز 
والّتغذية، والّدين، والّسياسة، وكّل األحداث االجتماعّية املهّمة بالّنسبة إلى اجلماعة. 
ويتلّقى ممّثلو هذه القطاعات تكوينا فّنّيا في اختصاص البّث اإلذاعّي اجلماعوّي، وذلك 
الفّن  الّسيناريوهات، وإنشاء األناشيد، وفي  باستجوابات، وبّث اإلعالنات، وكتابة  بالقيام 

املسرحّي، وكذلك في صيغ إذاعّية أخرى.

م�صّخمات ال�ّصوت اجلماعوّية 
أبراج صوت اجلماعة 
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وتختلف القطاعات املمّثلة في مجلس وسائط الّتواصل اجلماعوّي من مكان إلى 
للقروينّي، والّنساء، واملسّنني، والّشباب، وأعوان  تُدرِج عموما متثيال متوازنا  آخر، ولكّنها 
الّصّحة، واملدّربني، والّسلط احملّلّية، والّزعماء الّدينّيني، وغيرهم. ونصف أعضاء مجلس 

الّتواصل اجلماعوّي نساء، وهّن نشيطات جّدا.

أوت   16 يوم  العمل  في  بتاكونان  اجلماعويّة  الّصوت  مضّخمات  شرعت  وقد 
1992. وتاكونان هي جماعة )بارنغاي( صغيرة بتوغبوك سيتي، على بعد حوالي ساعة 
سير من دافاوو سيتي. وقد سارت جماعات أخرى على منوالها: ماراغوسان )8 أفريل 
1995( بدافــاوو ديل نــورتي، وفلوريدا )18 فيفري 1998( بكابالــونغ. وقد اصبحت 
بّث قّوته 20 واطا  أُْرِسَي جهاز  ماراغوسـان محّطة إذاعة في نوفمبر 1998، عندما 
بدعم من مشروع تامبولي. وفي أماكن أخرى، منت أنشطة دعم لتنمية الّتواصل أيضا 
في إطار مشروع مجلس الّزراعة واملاء والبحث عن املوارد الّطبيعّية والّتنمية الفيلّبينّي 
PCARRD، ومشروع منّظمة األمم املّتحدة للّتغذية والّزراعة / وبرنامج األمم املّتحدة 
األمر  ويتعّلق  اجلماعويّة:  الّصوت  مضّخمات  على  فقط  تقتصر  ال  ولكّنها  للّتنمية، 
وبتولونغاتونغ  بغومياراس،  وبكنكورديا  بكيزون،  دولوريس  وبينغدانغلّيان  بإيزبياّل،  بنغبوكيل 

بزنبوأنغا سيتي. 

وتشّكل مضّخمات الّصوت اجلماعويّة بتاكونان الّتجربة األكثر جناحا، وبحسب رأي 
اجلماعة، فقد كانت أداة حاسمة في تنمية البارنغاي في الّتسعينات. وقد اكتسب الّسّكان 
شيئا فشيئا وعيا أحّد باحلاجات اجلماعّية وباحللول املمكنة. ومتّت مناقشة أهّم املشاكل 

طيلة أسابيع بفضل برنامج محكم إحكاما جّيدا. 

فبعد ظهر كّل يوم، من الّساعة الّسادسة إلى الّساعة الّسابعة، عندما تقفِل العائالُت 
عائدًة إلى مساكنها بعد يوم عمل طويل، تتطّرق مضّخمات الّصوت اجلماعويّة بتاكونان 
إلى مباحث داعية للّتفكير ذات منفعة عمومّية: الّصحة )يوم االثنني(، الّزراعة )يوم 
الّثالثاء(، حقوق الّنساء )يوم األربعاء(، مجلس بارنغاي )يوم اخلميس(، الّتعاضديّات )يوم 

ين )يوم األحد(. اجلمعة(، اجلماعة )يوم الّسبت(، الدِّ

والبرامج الّرئيسة هي:

أيّافغ إنيا تيغولنغ نا كو )Ayaw’g ingna Tigulang na Ko  ال تخبرهم بأنّني مسّن( 	•
باهندي سا كينابوهي )Bahandi sa Kinabuhi ثروة احلياة( 	•

أغريكولتورنغ بانغماسا )Agrikulturang Pangmasa زراعة الّشعب( 	•
إيكاو، آكو أوسا كا باتان-أون )Ikaw Ako usa ka batan-on أنت وأنا، نحن معشر  	•

الّشباب(
أنغ كابابايني-آن كارون )Ang Kababayen-an Karon نساء اليوم( 	•

وفي سنة 1999، أُدرِج برنامج جديد حول حقوق الّطفل، مبعاضدة من صندوق 
األمم املّتحدة للّطفولة.

األصول والّسياق
في غضون العشرين سنة األخيرة، حدث منّو سريع في وسائل الّتواصل بالفيلّبني، مرّده 
وتنظيم  والاّلمركزيّة،  الّدميقراطّية،  وعودة  الّتحّرر،  وسياسات  الّتكنولوجّية،  الّثورة  إلى 
اإلذاعة  منها  وخاّصة  املقاطعّية،  اإلعالم  وسائل  تكاثر  الّنتيجة  وكانت  الّتواصل. 
والّتلفزيون. وتُظِهر اإلحصائّيات احلديثة أنّه توجد 328 محّطة تبّث بتقنّية تعديل الّسعة 
AM، و317 محّطة تبّث بتقنّية الّترّدد املعّدل )آف آم FM(، وهي تغّطي 90 % من 
الّسّكان عبر 25 مليون جهاز استقبال إذاعّي. ويزداد الّتلفزيون انتشارا أيضا، بسبب انتشار 
تزويد املناطق الّريفّية بالّتّيار الكهربائّي، وما يقارب 128 قناة تلفزيون كانت تشتغل في 
نهاية سنة 1999. إاّل أّن هذا كّله لم يغّير جوهريّا من املشهد الّتواصلّي واإلعالمّي 

العاّم من حيث نفاذ اجلماعات احلقيقّي إلى وسائل اإلعالم.

وال يزال الوصف الّدقيق لوسائل اإلعالم اّلذي قام به لوي ن. تابنغ، منّسق مشروع 
واالمتيــاز«  والّنفــوذ،  والّدعــاية،  »الّربـــح،  اليــوم:  إلى  صحيـــحا  تامبولــي، 
احلــافز  مكــّونا   ،)»Profit, Propaganda, Power and Privilege« )باإلجنليــزيّة: 
الّرئيــس لوســـائل الّتــواصــل اجلمــاهيــريّـة بالفيـلـّبـني. واألحـــرف األولى من 
Profit, Propaganda, Power and Privilege - PPPP تهيمـــن دائما على أغلب قِْسٍم 
اّلتــي أرسيت فيها مشاريع صغيرة، ولكّنــها  باستثنــاء اجلماعــات  الّسّكـــان،  من 
قد  جتارب  وهي  تامبولي.  شبكـــة  أو  اجلماعـويّة،  الّصوت  مضّخمات  مثل  مهّمة 

أحدثت الفارق. 

الّتنمية  ملساعدة  أرسيت  أن  سبق  قد  اجلماعويّة  الّصوت  مضّخمات  ففكرة 
العالم  بلدان  في  الفقيرة  املهّمشة  الّريفّية  اجلماعات  واالقتصاديّة وسط  االجتماعّية 
الّثالث. ففي أثيوبيا، وتايلندا، واملوزنبيق )حّتى ال نقتصر على بعض األمثلة في الّثمانّيات( 
مشاكل  حول  اجلماعوّي  الّتنظيم  لتعبئة  اجلماعويّة  الّصوت  مضّخمات  استُخدَمت 

الّتنمية االجتماعّية، ولدعم الهويّة الّثقافّية.

الوقع االجتماعّي
»لقد حتّسنت وضعّيتنا في هذه الّسنوات الّسبع األخيرة، منذ أن نُِصَبْت مضّخمات 
الّصوت اجلماعويّة بتوكانان. إّن لنا اآلن الّطريق اّلتي كّنا محرومني منها سابقا، ولنا 
أيضا الكهرباء واملاء ]...[«. ولعّل هذا ليس نتيجة مباشرة ملضّخمات الّصوت اجلماعويّة، 
اجلماعويّة  الّصوت  أّن مضّخمات  هي  املهيمنة،  الفكرة  فإّن  احلال،  كانت  أيّا  ولكن، 
يترّددون  والّناس ال  الّتنمية االقتصاديّة واالجتماعّية.  بتاكونان قد كانت حاسمة في 
في إرجاع املنافع املكتسبة إلى نظام الّتواصل. وقد يبدو ضعيفا مقارنة مبحّطة إذاعة، 
ولكن، ما من شّك في أّن اجلماعات الّثالث أو األربع املجاورة لتاكونان أو ماراغوسان قد 

أظهرت اإلعجاب بوقع أداة الّتواصل الّريفّية هذه املوضوعة في متناولها.

وليس من الغريب أّن ماراغوسان قد بادرت إلى تغيير مضّخمات الّصوت اجلماعويّة، 
اّلتي مّت إرساؤها بعد تكوين قّدمه سّكان تاكونان، مبحّطة إذاعة. وقد أقام جهاز البّث 

اإلذاعّي فارقا تكنولوجّيا، ولكّن احملتويات واألهداف اإلجرائّية كانت متماثلة.
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وفي سنة 1993، أي سنة بعد بداية أنشطة مضّخمات الّصوت اجلماعويّة، رُفع أّول 
حتدٍّ من حتّديات شجرة املشاكل: املاء. وفي سنة 1994، ُقطعت خطوة مهّمة أخرى 
بإرساء الكهرباء. ولكّن األمر لم يتوّقف عند هذا احلّد. وبحسب بعض القروينّي اّلذين 
حاّل  زراعّية  مشاكل  بحّل  اجلماعويّة سمحت  الّصوت  فإّن مضّخمات  استجوابهم،  مّت 
أفضى إلى الّتحّكم في طاعون املوز، وإلى حملة القضاء على اخلنفساء وحيدة القرن 
اّلتي تصيب أشجار جوز الهند. وقد سمحت مضّخمات الّصوت اجلماعويّة مباراغوسان 
أيضا بالبدء في مشاريع مختلفة محّققة عائدات إضافّية لفائدة منّشطي محّطة هيئة 

.)DXML اإلذاعة الّرابطة بني القاّرات بالفليبني )دي. إيكس. آم. آل

مبساعدة  للّتنمية  خماسّيا  مخّططا  بتاكونان  اجلماعة  أعّدت   ،1994 سنة  وفي 
مشروع دعم لتنمية الّتواصل )منّظمة األمم املّتحدة للّتغذية والّزراعة / وبرنامج األمم 
املّتحدة للّتنمية(. وقد كان املخّطط نتيجة تربّص تكوين في تخطيط املشاريع القائمة 

على حتديد األهداف.

الوسائط والّطرائق
ولتحليل  للّتكوين  صارم  بتمٍشّ  بدأ  قد  اجلماعويّة  الّصوت  مضّخمات  إرساء  إّن 
وهي  بأنشطتها  بالبدء  للجماعة  املنهجّية  هذه  وتسمح  وحلولها.  اجلماعويّة  املشاكل 

حتمل فكرة واضحة عن أسباب الّتخّلف وعن حلولها املمكنة.

ومن قبل أن تشرع مضّخمات الّصوت في إصدار أصواتها، شارك فريق من اجلماعة 
في تكوين يُدرج تصّوَر شجرة مشاكل مّت إعدادها جماعّيا فوق لوحة، وتُرِجمت بعد ذلك 
في رسم تخطيطّي يذكر بالّتدقيق طبيعة الّصعوبات اّلتي تُعيق تنمية اجلماعة. فنقص 

املاء، مثال، في  تاكونان قد مّت تشخيصه كأحد أهّم املشاكل املستعَجلة.

وإلى جانب شجرة املشاكل، رُِسمت شجرة احلياة اّلتي يتّم حتيينها كّل سنة بإدراج 
أهداف الّتنمية اّلتي مّت حتقيقها. وعلى شجرة احلياة أن تزهر، وأن تكبر بنجاح اجلماعة 
في الّتنمية اجتماعّيا، وثقافّيا، واقتصاديّا. وما من ريب في أّن هذه الّتقنّيات هي مصدر 

املشاركة، ومصدر قّوة جتربة مضّخمات الّصوت اجلماعويّة بالفيلّبني.

العقبات
القريب.  الّتقنية، مثال، مدى الّصوت  الّرئيسة موجودة في طبيعة        العقبات 
وقد َشَيَّدْت تاكونان سنة 1999 برجا أعلى في موقع مالئم أكثر للوصول بذلك إلى 
اجلماعات املجاورة. وقد تعّطل مضّخم الّصوت املصّنع في الّصني ذي الـ20 واطا، ولم 

يتيّسر إصالحه إاّل بعد شهور عديدة.

املراجع
تعتمد البيانات الواردة في هذا الفصل على زيارات ميدانّية في تاكونان ومراغوسان 
)دافاوو ديل نورتي مبينداناوو(، وعلى لقاءات بجاسينتو ساركو، مدير تاكونان، وبرئيس البلديّة 

اجلماعوّي  الّتواصل  وسائط  مجلس  مديرة  غونزاليس  ولوريتا  آر،  جي  ملباراس  جيروم 
أجل  بالّتواصل من  املكّلف  إندايا  آي.  فرانك  مباراغوسني، وكذلك على محادثات مع 

الّتنمية بوزارة الّزراعة، الوحدة XI، ولوي آن. تابني مدير مشروع تامبولي.

انظر كذلك:

 Gaviria, Lydda. A Farmer First Approach to Agricultural Communication: 	•
                                               a Case Study from The Philippines

ونصوصا أخرى مهّمة على موقع منّظمة األمم املّتحدة للّتغذية والّزراعة بالّشبكة   
العنكبوتّية املعلوماتّية العاملّية:

http://www.fao.org/sd/CDdirect/CDan0004.htm  
The DSC Newslink، وهي نشرة تصدر كّل ثالثة أشهر عن مشروع دعم تنمية  	•
الّتواصل )FAO/UNDP( بلوس بانوس، والغونا، وقد نشرت مقاالت عديدة عن 

جتربة تاكونان.
UHAY، وهي نشرة تصدر كّل ثالثة أشهر عن وزارة الّزراعة باملنطقة XI، واملونيتور  	•
 ،)SMARRDEC( اّلذي ينشر احّتاد البحوث وتنمية املوارد الّزراعّية جنوب مينداناو
قد نشرا كذلك مقاالت عديدة موجزة عن مضّخمات الّصوت اجلماعويّة بتاكونان 

وماراغوسان.
عن  املسؤولة  ستويارت  تيريزا  وّفرتها  قد   ComPAS بكومباس  املتعّلقة  والبيانات  	•

الّتواصل بصندوق األمم املّتحدة للّطفولة مبانياّل.
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سري لنكا  

البطاقة الفّنّية
Kothmale Community Radio  إذاعة كثمال اجلماعويّة االسم: 

سري لنكا البالد: 

الّتنمية اجلماعويّة      األهداف: 

كثمال املكان: 

سّكان عددهم 000 350 ساكن املنتفعون: 

جامعة كوملبو، ووزارة البريد واالتّصاالت ووسائل اإلعالم، وهيئة تنظيم الّشركاء: 
قطاع االتّصاالت   

منّظمة األمم املّتحدة للّتربية والعلوم والّثقافة، اليونسكو، وهيئة إذاعة سير  الّتمويل: 
لنكا.   

اإلذاعة، واإلنترنيت. الوسائط: 

حكايات قصيرة
اإلذاعة  مع  املتعاونني  أكثر  مع  صحفّي  حديث  إلجراء  سرييابالي  يستعّد  بينما 

حيويّة، قمت بجولة في احملّطة لالّطالع على الكيفّية اّلتي تعمل بها إذاعة كوثمال.

يوجد بقاعة األعوان أستاذا موسيقى، هما نيلماني وويجيسينغهي، وهما منهمكان 
في إعداد أغانيهما اّلتي سيسّجالنها فيما بعد. وكالهما موسيقّيان كفيفا البصر يدّرسان 
مبدرسة القرية. وسّتة أطفال آخرون من قرية مجاورة يترمّنون بأغاٍن من الفلكلور احمللّي. 
وكان كوزاال، في قاعة اإلعالمّية، منصرفا إلى إعداد تنشيط ملؤّسسة سينما بسير لنكا، 
بينما كان بوّدهيخا، وهو متعاون متحّمس للعمل، أمام احلاسوب اآلخر، وهو اّلذي لم 
يستعمل مطلقا حاسوبا قبل املجيء إلى املركز، يحاور شخصا ما في الهند أثناء بناء 
صفحته اخلاّصة على الّشبكة العنكبوتّية املعلوماتّية العاملّية )الواب(. وصندوق بريده 
اإللكترونّي مليء برسائل األصدقاء اّلذين كسب صداقتهم حديثا من جميع أصقاع 

العالم.

لت بعض معّدات احملّطة على منت احلافلة الّصغيرة: فهذه الّليلة، سيكون  وقد ُحمِّ
هناك بّث مباشر من جامعة ويكرامازنغي، حيث أََعَدّ الّطلبُة سهرة موسيقّية.

1989

وتدخل احملّطة بعُد سنتها احلاديّة عشرة من الّنشاط، وقد صارت جزءا ال يتجّزأ من 
اجلماعة. فكّل الّناس باملنطقة يعرفون إذاعة كثمال آف آم. وبإمكاني الّسفر خمسة 
عشر كيلومترا بعيدا عن هنا، وأسأل الّناس عن إذاعة كثمال آف آم، فتكون اإلجابة 
إيجابّية دوما. وما أكثر اّلذين يذكرون لي أّن أختهم أو خالهم قد غّنى باإلذاعة، أو 

حتّدث في برنامج من البرامج، ذاكرين برامجهم، وأسماء منّشطيهم املفّضلني.

ويبدأ الّلقاء الّصحفّي بأستوديو الّتسجيل: »اسمي أس. بي. كا. ويجاراثنا. وأنا قادم 
من قرية ديكيكاناوا ناواالبيتيا. وأنا بائع أوراق يانصيب. عمري 52 عاما، وأنا متزّوج، وقد 
رزقت بثالث بنات ]...[. وقد بعثت بأّول رسالة لي إلى احملّطة منذ ثالث سنوات، وقد 
ُقرِئت في اليوم املوالي. وقد أحسست آنذاك بفرح عارم. ومن ذلك اليوم، وأنا أكتب 
إلى احملّطة، وأسهم بقصائد وبأخبار أحداث تاريخّية، وأرسل أخبار الوقائع واملعلومات. 
وأعتقد أّن هذه احملّطة توّفر خدمة قريبة جّدا مّنا، فهي تعطي الفرصة ملغّنني وفّنانني 

جدد. واملستمعون يحّبون األغاني كثيرا«.

ويواصل أس. بي. كا. احلديث عن برنامجه اّلذي يذيع أغاني األفالم القدمية ويعّلق 
عليها. وقد صار برنامج »أثيثايان جي مال دوثاك« أحد أكثر البرامج استماعا. -  كتبت 

الّنّص تانيا نوتالي، وهي متطّوعة أسترالّية بإذاعة كثمال احملّلّية آف آم. 

وصف الّتجربة                             
يتمركز جزء كبير من الفقر في آسيا باملناطق الّريفّية 
وبإمكان  محدودا.  اإلعالم  إلى  الّنفاذ  يكون  حيث 
الّتكنولوجّيات احلديثة اإلسهام في تخفيف وطأة الفقر 
بتسهيل الّنفاذ إلى اإلعالم املرتبط مبباحث الّتنمية. فاملزج 
في  يسهم  واإلنترنيت  الّتقليديّة  اجلماعويّة  اإلذاعة  بني 

حتسني خدمات اإلعالم في املناطق الّريفّية.

فاإلنترنيت يُستخدم باّطراد في بّث برامج اإلذاعة. ومشروع إنترنيت إذاعة كثمال 
اجلماعويّة )KCRIP اعتبارا لصدر الكلمات في الّتسمية اإلجنليزيّة(، اّلذي يرمي إلى تقومي 
املغان املجلوبة بتكنولوجّيات الّتواصل احلديثة باملناطق الّنائية، قد أرسته منّظمة األمم 
بالّتعاون مع هيئة إذاعة سري لنكا، ووزارة  املّتحدة للّتربية والعلوم والّثقافة اليونسكو 
البريد واالتّصاالت ووسائل اإلعالم، وهيئة تنظيم قطاع االتّصاالت، وجامعة كوملبو.

وتقع كثمال في الوسط من سري لنكا، على بعد حوالّي ثالث ساعات سير على 
يشمل  كلم   25 طوله  شعاعا  اجلماعويّة  كثمال  إذاعة  وتغّطي  كوملبو.  من  الّطريق 
يقارب  يكّون سّكــانا عددهم  الّريفّيني، وهـو ما  وثيسبان  ووناواالبيتيا،  سّكان غمبوال 

000 350 ساكن. 

الّريفّية.  واجلماعات  اإلنترنيت  بني  كوسيط  اجلماعويّة  اإلذاعة  املشروع  ويستخدم 
وقد وّفرت منّظمة األمم املّتحدة للّتربية والعلوم والّثقافة اليونسكو جتهيزات اإلعالمّية 
والّتكوين، وقد سّهلت احلكومة من خالل هيئة تنظيم قطاع االتّصاالت الّتابعة لها 

ربط اإلذاعة اجلماعويّة باإلنترنيت بفضل وصل خاّص قّوته 64 كيلو أوكتاي.

اإذاعة كثمال اجلماعوّية 
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احلواسيب.  وصل  من  متّكن  وصل  مبناشب  مختلفة  جماعويّة  مراكز  زت  ُجِهّ وقد 
ونظرا لعدم كفاية اخلطوط الهاتفّية، أقيم ربط إذاعّي بواسطة املوجات القصيرة بني 
ناواالبيتيا وكثمال، وقد مّت تركيب جهاز وصل نهائّي للّسماح بالّربط من مركز غمبوال، 

ونقاط وصل للمستقبل.

وكلفة خّط الوصل باإلنترنيت في اإلذاعة اجلماعويّة وفي نقطتني أخريني تكّفلت 
احلكومة بسدادها ملّدة عامني، وهي الفترة اّلتي على إذاعة كثمال اجلماعويّة أن تنّمي 
فيها إستراتيجّية لدّر أموال ذاتّية متّكنها من اإليفاء بحاجاتها. وهذا يعني أّن احملّطة 

يجب أن تدّر عائدا إضافّيا يساوي 000 1 دوالر كّل شهر.

ويشتمل املشروع على دروس في اإلعالمّية وبناء صفحات على الّشبكة العنكبوتّية 
املعلوماتّية العاملّية )الواب( بالّتعاون مع معهد اإلعالمّية الّتكنولوجّي، ومتطّوع من 
منّى  وقد  آم.  آف  كثمال  من  وأعوان   ،)AVI( الّدولّية  األسترالّية  املتطّوعني  منظمة 
متصّورو صفحات الّشبكة العنكبوتّية املعلوماتّية العاملّية )الواب( موقع إذاعة كثمال 

اجلماعويّة بثالث لغات، وأدرجوا كذلك برامج مباشرة من اإلذاعة.

وتبرز ثالث خاّصّيات رئيسة من هذا املشروع اّلذي ميزج بني الّتكنولوجّيات احلديثة 
في اإلعالمّية وبني وسيلة من أكثر وسائل الّتواصل الّتقليديّة استعماال مثل اإلذاعة:

برنامج إذاعة لإلبحار على اإلنترنيت: ويبّث طيلة ساعة يومّيا، يعّلق فيها املنّشطون  	•
على أخبار مواقع الواب املنتخبة سلفا. يرسل اجلمهور أسئلته إلى احملّطة لتبحث عن 
املعلومات الّنوعّية، اّلتي تبّث بعد ذلك، بالّلغة احملّلّية ملن ال يتكّلم الّلغة اإلجنليزيّة.

اجلماعويّة  كثمال  إذاعة  وضعت  اإلنترنيت:  خدمات  كموزع  اجلماعويّة  اإلذاعة  	•
باإلنترنيت في مكتبتني جماعويّتني بغمبوال  على ذّمة املستعملني نقطتي وصل 
وناواالبيتّيا. ونقطتا الوصل هاتان تُستعمالن أيضا للوصل املباشر باحملّطة، أثناء إنتاج 

برامج مباشرة.

تنمية قاعدة بيانات جماعويّة: إذاعة كثمال اجلماعويّة ترسي قاعدة بياناتها اخلاّصة  	•
بواسطة معلومات اإلنترنيت اّلتي يطالب بها اجلمهور.

األصول والّسياق
شرعت إذاعة كثمال اجلماعويّة في البّث في شهر فيفري 1989. وفي هذا الّتاريخ، 
كانت سلطة املهاويلي )وهي وكالة تنمية حكومّية تعمل في اجلهة الوسطى من سري 
لنكا( قد أعادت توطني ما يزيد على 900 2 عائلة على إثر تشييد ثاني أكبر سّد في البالد. 
وقد أنشأت سلطة املهاويلي محّطة إذاعة إلعالم الّناس اّلذين أُعِيد توطينهم، واّلذين 
احملّطة  واستعملت  ومنتجاتهم.  الّزراعّية  أراضيهم  فقدوا  قد  منهم  كبير  عدد  كان 

كذلك لتقدمي املعلومات حول العمل احلّر وحول الّصّحة.

ثالث  األسبوع، طيلة  في  أيّام  ثالثة  تبّث  احملّطة  فيفري 1991، كانت  وفي شهر 
ساعات. وفي سنة 1999، نقلت مقّرها إلى منشأة أرحب، مباواثورا، حيث توجد حالّيا، 
ووقع الّتمديد في مّدة البّث إلى 8 ساعات يومّيا. وقد مّت تسويق البرامج الّصباحّية حّتى 

تتمّكن احملّطة من تغطية 75 % من مصاريف الّتشغيل. وبقيت املسألة املالّية من أنظار 
هيئة تنظيم قطاع االتّصاالت بسري لنكا. 

وفي سنة 1998، أسندت منّظمة األمم املّتحدة للّتربية والعلوم والّثقافة، اليونسكو 
 KCRIP متويال مقداره 000 50 دوالر للّشروع في إجناز برنامج إنترنيت، وهو ما سمح مبولد
مشروع إنترنيت إذاعة كثمال اجلماعويّة، اّلذي يرمي إلى احلّث على الوصل باإلنترنيت 
إذاعٍيّ  وترّددٍ  احلواسيب  بعض  بفضل  وذلك  لنكا،  بسري  املعزولة  الّريفّية  املناطق  في 

جهوِيّ املدى.

قرويّة،  منطقة  في  لنكا،  بسري  الوسـط  جهة  في  جبل  قّمة  على  احملّطة  وتقع 
حيث تتناثر املزارع الّصغيرة ومنابت الّشاي واألرز وسط غابة كثيفة بني القرى الّصغيرة 

الّساحرة.

الوقع االجتماعّي
يبني الّطلبة في مراكز الوصل باإلنترنيت، موقع الواب اخلاّص بهم، وهم يستعملون 
املؤّسسات  حول  معلومات  على  ويحصلون  الّدراسّية،  ببحوثهم  القيام  في  اإلنترنيت 

الّتعليمّية واملنح الّدراسّية.

اإلنسان،  وحقوق  الّصّحة،  حول  باإلعالم  مباشر  وصل  اآلخرين  الهيئة  وألعضاء 
والّزراعة، ومباحث أخرى تؤثّر في حياتهم اليومّية. وتعطي تانيا نتالي بعض األمثلة:

قدم رجل منذ وقت وجيز، وهو في حالة اضطراب شديد وال يدري ما يفعله، ألّن 
طبيبا محّلّيا كان قد شّخص البنه اإلصابة بداء هيرشسبرونغ، فتمّكن بفضل اإلنترنيت، 
من احلصول على معلومات ونصائح من خبراء في بلدان أخرى. وقد استطاع مدّرٌس 
في  القصيرة  املوجات  على  تبث  اّلتي  اإلذاعة  توظيف  بخصوص  معلومات  تبادَل 
الّتعليم، وتطبيق هذه املعارف في مدرسة معزولة جّدا محرومة من الّتّيار الكهربائّي. 
وكان ثَّمَة مزارع كان يرجو الّزيادة في عدد حرفائه بفضل تربية اإلوّز، كان ممتّنا للحصول 

باإلنترنيت على تصميمات اإلنشاءات والبيانات املتعّلقة بالّتغذية.

بالّدم،  الّتبّرع  حملة  اجلماعويّة:  كثمال  إذاعة  تدعمها  اّلتي  املساعي  بني  ومن 
يصيب  اّلذي  الوباء  من  للوقاية  وتوصّيات  احلّر،  بالعمل  املعنّيني  باألشخاص  ولقاءات 

البقر، وجمع األموال للمستشفيات احملّلّية، والّتبّرع بالكتب للمكتبات اجلماعويّة...

وقد حتّسن اإلعالم املتعّلق بحقوق اإلنسان بفضل يسر الوصل باإلنترنيت. وقد أعّد 
مادوشيني نيلما ابندارا ونيلما سمراكول برنامجا أسبوعّيا حول حقوق اإلنسان مبساعدة 
يكن  »لم  سمراكول:  نيلما  وتقول  كولومبو.  بجامعة  اإلنسان  حقوق  مركز  من  مالّية 
بخصوص   ]...[ املعلـومات  لهم  نقّدم  فنحن  الّسبب،  ولهذا  بحقوقهم.  الوعي  للّناس 
الّطريقة اّلتي يحفظون بها هذه احلقوق. واآلن، فلنا نوادٍ حلقوق اإلنسان في املدارس، 
البرامج.  إلنتاج  املدارس  طلبة  احملّطة  إلى  ويأتي  معها«.  إذاعّية  برامج  نعّد  ونحن 
فيمّثلون املسرحّيات حول حقوق الّطفل واملرأة، ويتناقشون في مباحث مرتبطة باحلرب 

في سري لنكا.
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الوسائط والّطرائق
باإلنترنيت، وخاّصة  ناحية، ميّكن من وصل مباشر  املشروع جانبان. فهو من  وفي 
بالّنسبة إلى الّشباب، ومن ناحية أخرى، فإنّه ميّكن من الوصل وصال غير مباشر بالّنسبة 
إلى مستمعي إذاعة كثمال اجلماعويّة اّلذين يرسلون أسئلتهم أو يقترحون مسائل على 
ببحوث  الغرض،  لهذا  تكّونوا  اّلذين  املتطّوعني  من  فريق  ويقوم  تبّثها.  حّتى  احملّطة 
على اإلنترنيت وعلى األقراص املدمجة جلمع البيانات املطلوبة اّلتي تُترجم بعد ذلك 
إلى لغتي الّسنهاال والّتامول. وفي كّل أسبوع، تُبّث كّل البرامج، باستثناء ثالثة، بلغة 
الّسنهاال، ألّن 70 % من الّسّكان من الّسنهاال. وأدرجت احملّطة برمجة أسبوعّية بلغة 

الّتامول منذ سنة 1999، ولالستجابة إلى حاجات جماعات الّتامول واملسلمني.

وتُبّث الّردوُد على أسئلة اجلمهور من خالل مختلف البرامج املتعّلقة بحقوق اإلنسان، 
والّنساء، واألطفال، والّصّحة، واألخبار الّدولّية. وتدرجّيا، صارت املعلومات في متناول 
ذلك،  على  وفضال  الواب.  موقع  بفضل  آخرين  ومواطنني  أخرى  جماعويّة  محّطات 
فإّن احملّطة قد عزمت على وضع برامج على اإلنترنيت حّتى تستعمل البرمجَة إذاعاٌت 

جماعويّة أخرى بسري لنكا.

أثناء األسبوع،  برامجه  باعتباره منّشطا، ويعّد  وينجز محاٍم يسدي خدماته تطّوعا 
أيّام اجلمعة، وهو يحظى برضا اجلمهور بشكل خاّص. وتوجد في  يُبّث مساء  برنامجا 
لعقائد  ثقافّية  وأنظمة  مبمارسات  تتعّلق  معلومات  إليها،  الّتطّرق  يتّم  اّلتي  املباحث 
موجودة في بلدان أخرى، وبالّزعماء العاملّيني، وباحلركات االجتماعّية، وبالّتشريع وتغّيراته، 

وكذلك بعظماء العلماء في الّتاريخ.

وما أكثر ما يتنّقل العاملون في احملّطة واملتطّوعون إلى اجلماعات للقيام بتسجيالت 
ميدانّية وبرامج تبّث بّثا مباشرا. وهذا الّتواصل املباشر مهّم ألّن العديد من املستمعني 
يقطنون في مناطق معزولة جّدا. وقد استطاعت احملّطة مّد جسر يتخّطى انقطاع 
مباشرة.  أو  مسّجلة  برامج  بواسطة  اجلماعات  مع  الّتفاعل  بفضل  وهذا  االتّصال، 
واملوسيقى وجه جوهرّي في ثقافة سري لنكا، وتَُبّث يومّيا أغاٍن تقليديّة، وتُنقل باإلذاعة 

الّصلواُت البوذيّة ليال، وكذلك مبناسبة احتفاالت بويا.  

ويصل إلى احملّطة ما يقارب 50 رسالة يومّيا، بل أكثر من ذلك في نهاية األسبوع. 
وأخبار بخصوص  وأغاٍن،  وأقاصيص،  الّرسائل على قصائد، ومسرحّيات،  وتشتمل هذه 
األحداث احملّلّية. ويبّث أعضاء نادي املستمعني بإذاعة كثمال اجلماعويّة كّل يوم، موجزا 

لألخبار.

العقبات
بدأ سنة 1989،  اّلذي  اجلماعويّة،  األصلّي إلذاعة كثمال  املشروع  أّن  يبدو  كان 
قد بقي في جزء منه كما هو، مبعنى أنّه يواصل الّتطّرق إلى مشاكل الّسكان احملّلّيني، 
اّلذيــن ميلكون  إاّل  به  ينتفع  أُضيــف سنــة 1998، ال  اّلذي  اإلنترنيت،  بينما مكّون 
خط هاتف لالتّصال باحملّطة، أو اّلذين لهم معرفة كافية بالّلغة اإلجنليزيّة لإلبحار على 

اإلنترنيت.

ونظرا لكون الّشبكة العنكبوتّية املعلوماتّية العاملّية تهيمن عليها الّلغة اإلجنليزيّة، 
أشخاصا  اجلماعويّة  كثمال  إذاعة  استخدام  من  الّرغم  على  عقبة،  يشّكل  ذلك  فإّن 
أطّباء،  املشروع  في  ويشارك  البرامج.  منتجي  ملساعدة  لغتني  يتكّلمون  اجلماعة  من 

ومحامون، ومدّرسون، وهم اّلذين يفّتشون للمستمعني على املعلومة في اإلنترنيت.

املراجع
ُكتَِب هذا الفصل اعتمادا على املعلومات اّلتي قّدمتها تينيا نوتالي، وهي متطّوعة  	•

أسترالّية تعمل في مشروع إذاعة كثمال اجلماعويّة آف آم.
Seneviratne, Kalinga. Villages get wired on air. Inter Press Service 	•

 David, Anthony. « Radio Brings a Revolution in Communication ». 	•
In UNESCO Sources. Juillet – Août 1999

Le site Web de Radio Communautaire Kothmale FM: 	•
http://www.kirana.lk  
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بوليفيا  

البطاقة الفّنّية
مسرح ترونو وجماعة منتجي الفّن  االسم: 

Teatro Trono y Comunidad de Productores de Arte (COMPA)   

بوليفيا البالد: 

املخّدرات، والبيئة، والعالقات بني الّرجال والّنساء      األهداف: 

مدينة آل آلتو املكان: 

أطفال الّشوارع، وسّكان الّضواحي املنتفعون: 

Cinemateca Boliviana : دار الّسينما البوليفّية الّشركاء: 

 ،Caritas Hollande  : كاريتاس هولندا الّتمويل: 
مؤسسة طوابع رعاية األطفال الهولنديّة   

Stichting Kinderpostzegels Nederland (SKN)   

 Terre des Hommes أرض البشر   
Ashoka آشوكا   

املسرح. الوسائط: 

حكايات قصيرة
حتّدثت مجموعة من أطفال الّشوارع، في بداية سنة 1991، أثناء أحد اجتماعات 

مسرح ترونو، عن مشروع جديد: »ما من أحد يريد أن ميّوله!« 

»وما هي كلفته؟« 

الّطعام  ويلزمنا  أنفار، حّتى نسكن جميعا معا،  لثمانية  يّتسع  بيت  يلزمنا  »حسنا... 
أيضا!«

 وقال آل شأيال، وهو طفل من األميارا، اّلذي برغم سنوات عمره الّثالث عشرة، يبدو 
كما لو أنّه في سّن العاشرة: »ميكن أن نسرق!« »وبعد ذلك، نودع املال في البنك!«.

وكانت عيناه تشّعان بريقا، بينما كانت يداه ترسمان بالّتفصيل سرقة بعيدة االحتمال، 
في مكان ما مبدينة ال باز. وتلت ذلك قائمة طويلة من األفكار املجنونة اخلاّلقة اّلتي 

1989

كانت تتحّول شيئا فشيئا إلى ما سيكون بعد ذلك جماعَة منتجي الفّن COMPA اّلتي 
كّونها شباب وأطفال شوارع ينتمون إلى مسرح ترونو.

الّشباب  اّلتي يطلقها  ر(، وهو الكنية  ملاذا نطلق عليه اسم »ترونو trono« )املَُدَمّ
 Centre de diagnostic et de thérapie للبنني  والعالج  الّتشخيص  مركز  على 
فمن  الّشوارع.  أطفال  تأهيل  إلعادة  احلكومّية  املؤّسسة   ،pour garçons - CDTV
هنا وصاعدا، سيكون السم »ترونو trono« داللة جديدة: هي تنصيب األطفال على 
إلعادة  املخّصص  املركز  هذا  وفي  الوهمّيون.  اخليالّيون  امللوك  يُنّصب  كما  العرش، 

الّتأهيل، ولد مسرح ترونو في عيد ميالد يسوع املسيح سنة 1989.

وبفضل املجهود الّشخصّي املبذول، لم تكن الّسرقة اّلتي سبق أن اقترحها آل شأيال 
من سنني خلت ضروريّة. إّن العمل الّدؤوب اّلذي بذله مسرح ترونو طيلة الّتسعينات، 
جعل من املمكن دعم جماعة منتجي الفّن، وهي منّظمة ثقافّية للّشباب وألطفال 
الّشوارع، تضّم زيادة على فرقة الفّن املسرحّي، ناديا للّسينما، ومكتبة، وكشك مجاّلت، 
 – الّشمسّية والفّن املتجّولة.  الّصور  بانتظام معارض  العرائس، وتقيم  وفرقة محّركي 
بــازام   نوغاليــس  إيفان  تأليــف    » El mañana es hoy مقتبـس عن كتـــاب » 
Iván Nogales Bazan وكلوديو أوري ميرندا  Claudio Urey Miranda، وأجنيل أوري 

.Juan Santos Cornejo  وخوان سنتوس كورنيخو ،Ángel Urey Miranda  ميرندا

وصف الّتجربة                             
منتجي  جماعة  رمح«  »سنان  هو  ترونو  مسرح 
جتربة  نتيجة   ،1989 سنة  شيء  كّل  بدأ  لقد  الفّن. 
الفريق  كان  البدء،  في  الّشوارع:  أطفال  مع  عمل 
ما  سرعان  ولكن،  حكومّي،  هيكل  إطار  في  يعمل 
تنمية  ملواصلة  الّذاتّي  واكتفاءه  استقالله  كسب 

أنشطة ثقافّية مخّصصة لألطفال والّشباب مبدينة آل آلتو.

وجّل األعضاء املؤّسسني ملسرح ترونو هم من قدماء أطفال الّشوارع. وفي وقت 
وجيز نسبّيا جنحوا في بناء جماعة منتجي الفّن، ومسرح ترونو، وهما مشروعان يتحّمل 

فيهما األطفال والّشباب مسؤولّية الّتسيير.

الّثقاــفّية  بتقدمي تشكيـــلة من األنشطة  تنظيما خليقا  الّزمن،  الفريق، مع  ومنّى 
أربع  وتنشط  فنون.  ومعارض  سينمائّية،  وأشرطة  ومكتبــة،  مسرح،  آلتو:  آل  لسّكان 
مجموعات مسرحّية منها مجموعة أطفال تنّظمت مبركز تبّني األطفال فاقدي الّسند.

ُعرضت  وقد  جماعّي.  إبداع  كّلها  مسرحّية   14 به  مسرحّي  رصيد  ترونو  ملسرح 
مسرحّياٌت مثل »حياة كلب Vie de chien«، و»إنّها احلياة C’est la vie«، و»أسطورة 
 D’ânes et و»من احلمير والّزهور ،»La légende de la feuille de coca ورقة الكوكا
de fleurs«، و»الّرأس في الكيس La tête dans le sac«، ال جلمهور األحياء الّشعبّية 
بآل آلتو فحسب، بل عرضت كذلك في مهرجانات وأحداث ثقافّية وطنّية. وقّدم أكثر 
من 300 عرض على املستوى الوطنّي أمام 000 90 مشاهد تقريبا. وزيادة على ذلك، 

م�رسح ترونو 
مسرح ترونو وجماعة منتجي الفّن  
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الّشمالّية، 170 عرض أمام ما  بأوربّا وبأمريكا  الّدولّية  أثناء جوالته  ترونو  قّدم مسرح 
يقارب 000 25 شخص.

باحلياة  على صلة  األولى  الّسنوات  في  عليها  االشتغال  مّت  اّلتي  املباحث  وكانت 
اليومّية اّلتي يعيشها أطفال الّشوارع، وعالقاتهم باجلماعة واملؤّسسات احملّلّية. فكانت 
مسرحّية »حياة كلب Vie de chien« تُظهر بفظاظة حياة أطفال الّشوارع البائسة. 
املؤّسسات  بيروقراطّية  من  تسخر   »El Meón »املايون  هي  أخرى  مسرحّية  وكانت 

احلكومّية اّلتي ترعى أطفال الّشوارع.

وشيئا فشيئا، توّسع اهتمام الفرقة إلى مباحث مهّمة لم تناقش مناقشة كافية في 
املناطق احلضريّة املهّمشة بآل آلتو، مثال، كحقوق الّطفل، والهويّة الوطنّية، واملتاجرة 
ولكن  فاملسرح،  وغيرها.  والّزعامة،  اجلنسنّي،  بني  واملساواة  بالبيئة،  والوعي  باملخّدرات، 
أيضا الّرقص والفيديو والعرائس، يسمح بالّتطّرق إلى هذه املباحث. وإن كان صحيحا أّن 
هذا الّتطّور قد حّث عليه مؤّجرو األموال، فإّن مسرح ترونو قد رأى بنفسه كذلك احلاجة 

إلى الّتطّور باجّتاه منظور أرحب عن بالده وعن العالم.

وحالّيا، يكاد كّل العمل اّلذي ينجزه مسرح ترونو يتعّلق بالوقاية. فقد قادت الّتجربة 
الّشوارع،  في  ينطلقوا  أن  قبل  والّشباب  األطفال  مع  العمل  إلى  املجموعة  مؤّسسي 
داعمة بذلك مبادرة منّظمات اجتماعّية أخرى تطمح إلى شّد أزر العالقات األسريّة، 

والّنهوض بحقوق الّطفل.

ففي  ترونو،  مســرح  ألنشطة  متويالت  على  احلصــول  الّسـهـل  من  يكن  ولم 
الّسنــوات األولى، كانت الفرقة تقّدم عروضها في الّشوارع، ومتّد يد الّسؤال لتغطية 
احلاجات األساسّية. وقد قّدمت له آشوكا Ashoka، ومنّظمات أخرى أمواال، وحديثا، 
سمح دعم من كاريتاس هولندا Caritas Hollande مّدته ثالث سنوات، بخلق شيء 

من الّتوازن.

وكان الّتحّدي املعلن في مسرح ترونو هو البقاء مجموعة مستقّلة، وتفادي متّشي 
القرارات  وأخذ  ذاتّي  تسيير  منطق  نطاق  في  االشتغال  في  واالستمرار  البيروقراطّية، 

أخذا جماعّيا.

األصول والّسياق
العشرين سنة، كانت مجّرد  يقارب  ببوليفيا. ومنذ ما  فقرا  املدن  أكثر  آلتو هي  آل 
امتداد ملقّر احلكومة، ال باز، حّتى صارت حّيا كبيرا للّطبقات ذات الّدخل املنخفض جّدا 
واكتسبت شرعّية املدينة. وقد تواصل اتّساعها حّتى غدت ثانية كبريات مدن البالد، وعدد 
سّكانها يوشك أن يبلغ عدد سّكان ال باز في القريب العاجل. ويعيش جّل الـ000 700 
ساكن مبدينة آل آلتو مهّمشني، بوسائل محدودة. وخدمات الّصّحة والّتعليم بها هّشة، 

والّتنمية الّثقافّية هي أبعد ما تكون عن أن تشّكل أولويّة.

ويعيش أطفال آل آلتو، على وجه اخلصوص، وضعّية صعبة جّدا. ويوجد ما يزيد 
بسبب  ببوليفيا،  الّرئيسة  األربع  املدن  في  الّشوارع  أطفال  آالف طفل من  على سبعة 

من   % و25  كافية.  غير  احلكومّية  واإليواء  الّتأهيل  إعادة  ومراكز  والّنزوح.  البطالة 
الّسرقة، و11 %  بتهمة  اّلذيـــن يدخلـــون إلى هذه املؤّسســـات يسجنون  األطفال 
بدائل  وشبابها  آلتو  آل  وليس ألطفال  الّسلوك.  سوء  بتهمة   % و18  ـّع،  الّتسك بتهمة 
واملخّدرات،  اخلمر،  شرب  على  لإلدمان  سهلة  فريسة  منهم  يجعل  ما  وهو  للّتسلية، 

واالختالط اجلنسّي.

ويعاني األطفال والّشباب مبدينة آل آلتو أكثر من غيرهم في أّي مدينة أخرى، من 
نقص البدائل الّتعليمّية والّثقافّية. وتناضل بعض املجموعات واملنّظمات غير احلكومّية 
من أجل خلق هذه االختيارات، وإعطاء املراهقني إمكانّية االنخراط في أنشطة فّنّية 
كنظم الّشعر، والّنحت، والّرسم، واملوسيقى، والّرقص، والّتصوير الّشمسّي، وإنتاج الفيديو. 

وما جماعة منتجي الفّن ومسرح ترونو إاّل مثاالن عن هذه البدائل.

الوقع االجتماعّي
وقد رأى اّلذين شاركوا منذ البــدايــة في جتربة مسرح تــرونو حيـــاتهم تتغّير: فهم 
ما عادوا يعيشون في الّشوارع. ويؤّكــد إيفــان نوغـــاليس ذلك قائال: »لقــد انتقــلوا 
من ركــح الّشـــارع إلى ركح املسرح، وقد ســـاعدهم هذا في أن يصبحوا أبطاال 
على ركح احليــاة احلـقيــقّية«. ثّم يردف قائال: »نحن نشّجــع نــزوع األطفال والّشباب 
إلى قيـــادة الّدور األّول ومتثـيـله من منظور البحث عن زعيم جديد للمستقبل. يوجد 
فراغ زعامة بني األطفال والّشباب بهذه البالد، ونحن نريد تغيير هذه الوضعّية بواسطة 

املسرح«. 

وقد امتّد تأثير جماعة منتجي الفّن، ومسرح ترونو إلى مناطق أخرى مبدينة آل آلتو، 
وإلى مدن أخرى من بوليفيا. فقد صار بإمكان املراهقني من اجلنَسنْي الّنفاذ إلى أنشطة 
بديلة وتعليم غير نظامّي أسهمت في دعم عّزة نفسهم، وهويّتهم الّثقافّية، وهويّتهم 
مواردهم  تنّمي  جديدة  مسرحّية  مجموعات  في  انتظامهم  بذلك  سامحة  اجلنسّية، 

الّذاتّية وتسهم في احلراك احملّلّي باحلّي.

لقد أعطى مســرح ترونــو الوســــائل لتحقيق حياة الئقة ألطفال وشباب، ما 
كانوا، في خالف ذلك، يجــدون فرصــة لها في آل آلتــو. لقد وضــع مسرح ترونو 
يستخدم  مجـّددا  متّشيا  الّسنيــن  مّر  على  منّت  اّلتي  الفّن  منتجـي  جمـــاعة  قواعد 
املهّمشة  املناطق  في  عميقا  جتّذرا  متجّذر  متّش  وهو  والّثقافة،  والّتعليم،  الّتواصل، 

اجتماعّيا بآل آلتو.

باز،  آلتو وال  بآل  يزيد على 000 80 طفل  ما  ترونو في  أثّرت عروض مسرح  وقد 
بواسطة رسائل تتعّلق بإصالح الّتعليم. وقد كان للمسرحّيات اّلتي تتعّلق بعّزة الّنفس، 
وبعالقة الّرجال والّنســاء، والهــويّة الّثقــافّية وزعــــامة الّشباب وقع على األطفال، 
ودفعت بعض املجموعات إلى الّتنّظم حــول أنشطــة ثقــافّية. وقد أُنقذ عدد كبيــر 
في  مدمجون  اآلن  وهم  الّتهميش،  ومن  املخــّدرات،  من  واملراهقني  األطفال  من 

أنشطة ثقافّية إيجابّية.
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الوسائط والّطرائق
وتعتمد منهجّية مسرح ترونو كّلها على العمل اجلماعّي ومشاركة أعضائه الّنشيطة. 
وعلى الّرغم من أّن منّو كّل مشارك الّشخصّي مهّم في حّد ذاته، إاّل أّن الهدف الّرئيس 
هو الّتكاتف اجلماعّي. فالفرقة تشارك في كّل مرحلة من مراحل املبادرات، سواء أكان 
قرارا  فإّن  املوارد. وفي كّل جلسة،  الّتصّرف في  أو  الفّنّي  العمل  ذلك في متّشي خلق 

جماعّيا يكون ضروريّا ملواصلة العمل.

والّشباب اخلاّلقة  إيقاظ موهبة األطفال  تبحث عن  الّتكوين خمس مراحل  وفي 
واحلّس الّنقدّي، بفضل تقنّيات مسرحّية مختلفة.

ويحتوي متّشي خلق عمل فّنّي جديد على مرحلة بحث في الوسط اجلماعوّي، وحتديد 
اّلذين  اجلماعويّون  األبطال  هم  واقعّيني،  أشخاص  على  مؤّسسة  تكون  شخصّيات 
قرار  كشخصّيات صاحبة  هؤالء  ويظهر  بسهولة.  فيهم  نفسه  رؤية  اجلمهور  يستطيع 

وإرادة كبيرة، مستعّدين للّنضال من أجل اجلماعة ومواجهة الّسلطات احلكومّية.

العقبات
إّن غياَب مصادرِ الّتمويل اخلارجّي الكامَل في الّسنوات األولى قد جعل وضعّية 
مسرح ترونو هّشة. واقتضت هذه الوضعّية أن توّلد املجموعة مواردها الّذاتّية بواسطة 

عروض قّدمتها في الّشارع، وهذا كانت له حدود.

وقد كان لهذه الوضعّية وقع خاّصة على أصغر املمّثلني سّنا، اّلذين لم ميّر على 
إدماجهم وقت طويل، واّلذين كانوا في جملتهم مراهقني متشّردين وال عالقة لهم 
بعائلتهم األصلّية، واّلذين تعّودوا على عيش »ثقافة الّشارع« الّسائدة في آل آلتو. وزيادة 
على ذلك، فقد كانوا غير مستقّرين عاطفّيا، وكانت املشاكل الّشخصّية تؤثّر تأثيرا بالغا في 

مشاركتهم في أنشطة مسرح ترونو. 

ومن املفارقات، أّن احلصول على موارد خارجّية مهّمة قد كان له أيضا وقع حّتى 
دائما  يرد  اخلارجّي  فالّتمويل  الفن.  منتجي  وجماعة  ترونو  مسرح  أعمال  نوعّية  على 
مصحوبا بشروط وبإكراهات، مثال، اإلكراه على أن يصبح مسرح ترونو منّظمة مسّجلة 
تسجيال قانونّيا، ومؤّسسة معترفا بها أمام القانون، وأن يكون لها تدّرج إدارّي، وتخضع 
إلجراءات محاسبة. وبشكل من األشكال، فقد آل هذا األمر مبسرح ترونو إلى الّتخّلي 
تدريجّيا عن العمل في الّشارع، وتركيز جهوده على جماهير أخرى، من بينها اجلمهور 
الّدولّي. واستطاع مسرح ترونو سريعا الّتحّول إلى فرقة مسرحّية محترمة، ولكّنها جتازف 
منذ ذلك احلني باالنبتات عن جذورها. وقد صار الّترويج للمباحث اّلتي فرضها عليه 

مؤّجرو األموال، مثل البيئة والهويّة اجلنسّية، جوهر رصيد مسرح ترونو املسرحّي.

املراجع
قّدم البيانات اّلتي وردت بهذا الفصل إيفان نوغاليس بفضل تبادل الّرسائل بالبريد  	•

اإللكترونّي.

نوغاليس  إيفان  يقّص   ،»El mañana es hoy منانا آس هوي  »آل  وفي كتاب  	•
بازان، وكلوديو أوراي ميراندا، وأجنل أوراي ميراندا، وخوان سانتوس كرنيخو جتاربهم 

كمؤّسسني ملسرح ترونو. 
Editorial Plural, La Paz 1998  

 Gurtner, Stefan. Pata chueca. La Paz, Editorial Los Amigos del libro, 	•
1998

Sanjinés, Iván. «La Hoja Sagrada» 	•
]وهو شريط فيديو وثائقّي عن مسرح ترونو[ بوليفيا، 1993، 17 دقيقة.  

Le site Web du Théâtre Trono : 	•
http://www.compatrono.tripod.com  



موجـات الّصـدمة   138139 فان سمولباغ  

فانواتو  

البطاقة الفّنّية
مسرح فان سمولباغ من أجل الّتنمية    االسم: 

 The Wan Smolbag Theatre for Development   

فانواتو البالد: 

الّصّحة، والّسيدا )مرض فقدان املناعة املكتسبة(، والبيئة،  األهداف: 
واحلوكمة الّرشيدة       

فانواتو، جزر سليمان املكان: 

الّسّكان املاليزيّون املنتفعون: 

إدارة الّتنمية الّدولّية 	• الّتمويل: 
 Department for International Development (DFID)   

وصندوق األمم املّتحدة للّسّكان 	•   
Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)   

ومكتب األمم املّتحدة خلدمات دعم املشاريع 	•   
Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS)   

ووكالة الّتنمية ملا وراء البحار الّنيوزيلنديّة: 	•   
New Zealand Overseas Development Agency (NZODA)    

 Oxfam وأوكسفام 	•   
والوكالة األسترالّية للّتنمية الّدولّية:  	•   

Australian Agency for International Development (AusAID)   

ومؤسسة جنوب احمليط الهادئ 	•   
 Foundation for the South Pacific (FSP)   

وصندوق األمم املّتحدة للّطفولة: 	•   
 Fonds des Nations Unies pour l’enfance   
 Save the Children  »!و«أنقذوا األطفال 	•   

املسرح، والفيديو، وأشرطة تسجيل صوتّية. الوسائط: 

1989

حكايات قصيرة
يوم آخر من األيّام املمطرة مبقّر فان سمولباغ، بفيال. كان يجب أن يكون موسَم 
البقاء  على  اجلميع  يجبر  واملطر  أسابيع!  تشرق طيلة  لم  الّشمس  كأّن  ولكن  اجلفاف، 
داخل البناية ويزيد في ضيق املكان. وقد اجتمع عشرة ممّثلني من تاغاب يعملون نصف 
إجنــاز  على  للعــمل  الّدائم  سمولبـــاغ  فــان  فريـــق  من  ممّثال  عشر  وأحد  وقت، 
مسلسل إذاعّي عنوانه »عائلة سارا  La famille de Sarah«، وبه عشرون حلقة تتعّلق 
اجلديدة   زيلنــدا  أوكسـفـام  إنتـاجــه  مّولت  وقد  اإلجنـــابّيــة،  ـّحـة  ـّ الص مببحث 
نصف  يعملون  اّلذين  سّنــا  املمّثليــن  أصغرُ  وكان   .Oxfam Nouvelle-Zélande
الوقت، متحّلقني يراجعون نصوصهم، وبني الفينة واألخرى، كانوا يتوارون في ستوديو 

الّتسجيل املوجود باخَللف. 

وكان البيت يعّج باملمّثلني، وكانت مجموعتان من املجموعات املشتركة مع فان 
سمولباغ يُعيدون أدوارهم قبل اخلروج في جولة باجُلزُر. ستذهب مجموعة فان سمولباغ 
لألطفال )Wan Smolbag Kids( لعرض مسرحّيات في املدارس وفي اجلماعات، تتعّلق 
  Théâtre Health( الّصّحة  قّوة  مسرح  ويستعّد  اإلجنابّية.  وبالّصّحة  الّطفل  بحقوق 
Force( املكّون من ممّثلني أكبر سّنا من قرية بالكساندز، أيضا للخروج في جولة إلى 
تونغا. وهم يُعيدون للمّرة األخيرة »اختيار لويزا  Louisa’s Choice » وهي مسرحّية عن 
العنف املنزلّي. وتختم املسرحّية بجملة هي: »من اخلطإ أن يضرب الّزوج زوجته«، ويرفع 
املمّثلون ثالث الفتات كتب عليها »أنا موافق«، و»أنا غير موافق«، و»أنا ال أدري«. وعلى 
تستمّر  للمناقشة أن  يختار إجابة من بني هذه اإلجابات، ومن هنا، ميكن  اجلمهور أن 
ساعات عديدة. ويعود أحد املمّثلني وقد خرج للّتثّبت من ساعة إقالع الّطائرة منزعجا: 
فالّطائرة ال ميكنها الهبوط بتونغا ألّن العشب قد منا كثيرا على املدرج، وعليهم انتظار 

أيّام كثيرة حّتى يُقطع.

استقبال  مركز  باب  إلى  هرعن  نساء  حافلة حتمل مجموعة  اقتربت  الّظهر،  وبعد 
الّشباب )Youth Drop in Centre( خلف البناية، هروبا من هطول املطر. وقد وفدت 
هؤالء الّنساء من جماعة مجاورة لتلّقي إرشاد عن الّتنظيم العائلّي والّصّحة اإلجنابّية. 
انتهى، كان هناك مجموعة ممّثلني مستعّدين  قد  املسلسل اإلذاعّي  تسجيل  وملّا كان 
مبجّسمات  شبيهــة  املسرحّيــات  وهذه  الّنســـاء.  أمام  قصيــرة  مسرحّيات  لتمثيل 
بيانّية بيولوجّية باحلجم الّطبيعّي تُظهر كيفّية انتشار األمراض املنقولة جنسّيا، داخل 

اجلسم البشرّي.

وتطرح الّنساء في نهاية العرض أنواعا مختلفة من األسئلة على املمّرضات، من 
بأمراض  املصابني  الّرجال  يجد  »ملاذا  قولهّن:  إلى  الّتوائم؟«  ننجب  »كيف  قولهّن: 
تناسلّية عسرا في الّتبّول؟«. وتتنّفس املمّرضات الّصعداء عندما حتني ساعة توزيع الّشاي 

والّسندويتشات  ! - تأليف جو دوّراس، من فان سمولباغ.

فان �صمولباغ 
مسرح سمولباغ من أجل الّتنمية   
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وصف الّتجربة                             
أنشأ خمسة عشر ممّثال سنة 1989 
للعمل  حكومّية  غير  منّظمة  بفانواتو 
باجلماعات على مباحث املجتمع والبيئة. 
فان  اسم  عليها  املجموعة  وأطلقت 
سمولباغ )بالبيسالما، لغة فانواتو( ألنّهم يريدون إثبات أّن املسرح قادر على الّذهاب إلى 
أّي مكان. فبواسطة »حقيبة صغير واحدة one small bag« )باإلجنليزيّة( حلمل بعض 
املالبس، كانت الفرقة على أهبة االستعداد لتقدمي مسرحّيات عن الّصّحة والبيئة، والّسفر 

إلى أشّد القرى نأيا بجزر احمليط الهادئ.

وقد كتب فان سمولباغ وسّير مجموعة كبيرة من األعمال الفّنّية، وأخرج بعض 
وحقوق  والّصّحة،  البيئة،  عن  تشاركّية  مسرحّية  تربّصات  ونّظم  القصيرة،  املسرحّيات 
علمّي،  مضمون  ذات  فّنّية  أعماال  الفرقة  وقّدمت  االجتماعّية.  واحلقوق  اإلنسان، 
ونّشطت أعماال مسرحّية حتمل رسائل ومعلومات تقتضي مشاركة اجلمهور. وقد امتّدت 
األعمال  الهادئ، مستعملة  احمليط  أخرى من جزر  وجزر  فانواتو  على كامل  أنشطتها 
اجلماعة.  في مستوى  الّنقاش  وإثارة  املعلومات  لبّث  وسيلة  الّتكوين  وتربّصات  الفّنّية 
وأهّم شيء في عمل فان سمولباغ هو األعمال املسرحّية اّلتي تدوم من 20 إلى 50 
دقيقة عن مباحث البيئة، والّصّحة، واحلوكمة الّرشيدة، والّسّكان. وتسمح العروض اّلتي 

تقّدم بالقرى الّنائية للفرقة بالبقاء ليال، ومناقشة كّل مبحث بالّتفصيل بعد العرض.

 Department for International ـة البريطــانّية ـّ وقد كانت إدارة الّتنميـة الّدولي
وتتمّتع  سنوات.  عشر  طيلة  سمولباغ  لفان  الّرئيس  الّسند   Development (DFID)
املجموعة بسمعة طّيبة في قطاع الّتعليم غير الّرسمّي مبنطقة احمليط الهادئ. وقد رّكزت 
عملها في اخلمس أو العشر سنوات األخيرة على الّطبقات األشّد حرمانا في مجتمع 
بور فيال، وفي جزر فانواتو. واملباحث اّلتي تثير اهتمام الّناس هي اّلتي تتعّلق باحلوكمة 
الّرشيدة: نقص اخلدمات األساسّية، واجلهل باحلقوق، وسوء املعاملة في املدارس وفي 

مراكز األمن، والعنف املنزلّي، والّنساء املسلوبات من حّقهّن في أخذ القرار.

ويعمل فان سمولباغ منذ سنة 1989، في مجال الّتربية الّصّحّية. وما أكثر املباحث 
الّصّحة اإلجنابّية،  دائما على  الّتركيز كان  اّلتي متّت تغطيتها منذ ذلك احلني، ولكّن 
وخاّصة مشاكل حمل املراهقات، ووفيات األّمهات، واألمراض املنقولة جنسّيا، وكذلك 
فقدان  )مرض  والّسيدا   )la séroposivité( البشريّة  املناعة  نقصان  بفيروس  اإلصابة 
وبعضها  دقيقا،  حتديدا  محّددة  ألعمار  مالئمة  املسرحّيات  وتكون  املكتسبة(.  املناعة 
اآلخر مّت تصّوره جلمهور حضرّي أو جلمهور ريفّي. وإلى حّد اآلن، فإّن ما يقارب 50 عمال 

فّنّيا قد أُنتَجْت.

وأّول تدّخل قام به فان سمولباغ في مبحث احلوكمة الّرشيدة قد جرى في سنة 
1993، عندما انتدب صندوق األمم املّتحدة للّطفولة الفرقة الّتمثيلّية إلنتاج عمل فّنّي 
عن حقوق الّطفل وعرضه أمام جلنة جنوب احمليط الهادئ، إلثارة نقاش حول اتّفاقّية 

حقوق الّطفل وللحصول على تصديق من قبل الّدول األعضاء.

وعلى الّرغم من أّن املسرح املباشر هو الوسيلة املثلى لنقل الّرسائل، فإّن وسائل أخرى 
تكون أحيانا ضروريّة. فزيادة على عرض املسرحّيات، فإّن فان سمولباغ ينتج كتبا، وبرامج 
إذاعّية وفيديوهات، مستعمال ممّثلني وعرائس للّتأثير في قسم أكبر من الّسّكان. وجند من 

بني إنتاجات الفيديو:

»جورج وشايال George et Sheila«، عن دور الّرجال والّنساء في املجتمع املاليزّي، 
إلى  تتطّرق  غنائّية  مسرحّية  وهي   ،»L’Étoile du Pacifique الهادئ  احمليط  و»جنمة 
 Les choses dont nous عنها  نتكـّلم  ال  اّلتــي  و»املسائــل  الّتنميــة،  مشـاكل 
ne parlons pas« )1996(، وهو شريط سينمائّي عن املعّوقني، و»الّسياسة، والفساد، 
والّتصويت Politique, corruption et vote« عن فساد رجال الّسياسة، و»على احليض 
املرجانّي  Sur le récif« )1995(، وهي مسرحّية غنائّية مسّلية جارحة، وهي تتطّرق إلى 
 )1996( »Le chemin Kasis املخاطر اّلتي تتعّرض لها البيئة البحريّة، و»طريق كاسيس
 »Cela n’arriverait jamais ici عن الّتنظيم العـائلّي، و»هذا لن يحدث مطلقا هنا
)1995( عن داء حمى الّضنك والبعوض اّلذي ينقله، و»فان بريزن بلونغ نيووفاال بيبي 
Wan Presen Blong Niufala Bebe )1998(، وتروي قّصة املاالريا من خالل متثيل 
ممّثلني وعرائس، و»فوت لونغ باتي ال Vot Long Pati la ! )1999(، وهو الفيديو اجلديد 

لفان سمولباغ حول مباحث احلوكمة الّرشيدة.

األصول والّسياق
املسرح هو وسيلة مستحسنة بشكل خاّص نظرا لتعّدد الّلغات اّلتي يتكّلم بها الّناس 
في اجلزر املاليزيّة. ففي فانواتو وحدها توجد 90 لغة، وفي جزر سليمان يوجد أكثر من 

100 لغة، وفي بابوازي غينيا اجلديدة أكثر من 800  لغة.

بلغة  املتكّلمني  بني  للّتواصل  بدأ كصيغة سريعة  اّلذي  البسالما،  فإّن  ذلك،  ومع 
واحدة، وهم اإلجنليز، واّلذين يتكّلمون لغات عديدة وهم املاليزيّون، يتواصل باعتباره ناقال 
لتواصل مهّم بفانواتو. وجّل برمجة اإلذاعة، اّلتي هي أكثر وسائل االتّصال دميقراطّية 

في البالد، جتري بلغة البسالما.

الّتربية  مببحث  والكر  وبيتر  دوّراس  جو  من  مببادرة  سمولباغ  فان  مسرح  بدأ  لقد 
الّصّحّية، بدعم من مصلحة الّصّحة بفانواتو. وقد سمحت مساعدة »اإلعانة اجلماعويّة 
باخلارج Community Aid Abroad« و«اإلعانة البريطانّية British Aid« البدَء برسائل 

تتعّلق بالّصّحة، وبعد مّدة من الّزمن، باالنتشار خارج فانواتو ببرنامج إقليمّي.

الوقع االجتماعّي
والعالقات  املسرحّي  نشاطه  بفضل  لالهتمام  تطّورا الفتا  فان سمولباغ  اتّبع  لقد 

املتينة اّلتي عقدها مع بعض اجلماعات.

إنشاء  إلى  املمدرسني  غير  األطفال  تربّصات  قادت سلسلة من  وفي سنة 1995، 
ويتراوح عمر أعضاء هذه املجموعة   .)Wan Smolbag Kids( أطفال فان سمولباغ 
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االبتدائّية حول  املدارس  فّنّية ألطفال  أعماال  املجموعة  وتعرض  بني 11 و16 سنة. 
صّحة األسنان، وحّمى الّضنك، وعلم وظائف األعضاء في اجلسم البشرّي. وترتبط نواة 
مكّونة من تسعة أطفال بشكل نصف دائم مبسرح فان سمولباغ وتظهر في الفيديوهات 

واملسرحّيات.

مع  وثيق  تعاون  في  يعمل  وهو   ،1997 سنة  أشهر  سّتة  سمولباغ  فان  وقّضى 
اجلماعتني بالكسندز وتاغابي. وكانت إحدى املسرحّيات املوّجهة لتمتني الّروابط باملسّنني 
سببا في خلق مشروع بالكساندز اجلماعوّي. ومن بني املشاركني، كانت أكبرهم سّنا في 

الّستني، وأصغرهم سّنا في حوالي العاشرة.

وكانت األعمال الفّنّية اّلتي تتعّلق بالّصّحة اإلجنابّية، واّلتي أعّدها فان سمولباغ 
دائما  فعلهم  ردود  كانت  متنّوعة،  جماهير  تستهدف  األخيرة،  العشر  الّسنوات  طيلة 
متحّمسة. ومع ذلك، فإّن سؤاال يبقى عالقا: ماذا كان سيحدث لو أّن الّناس يكتسبون 
كّل املعارف الّضروريّة، ويتخّطون خجلهم، في حني أّن املصّحات احملّلّية قد تلّقت األمر 
باالمتناع عن إعطاء وسائل منع احلمل ملن ليس متزّوجا؟ ماذا كان سيحصل لو أّن 
اخلدمات تبقى مبنأى شديد عن الّناس؟ ولهذا، أُنشئ في فيفري 1999 مركز استقبال 
اجلنسّية  الّصّحة  عن  طّبّية  استشارة  مركز  وهو   ،le  Kam Pussem Hed الّشباب 
Department for واإلجنابّيــة، بتمـويــل من إدارة الّتنـميــة الّدولّيـــة البـريطانّيــة
International Development (DFID)، ومن وكالة الّتنمية ملا وراء البحار الّنيوزيلنديّة 
الوكالة  ومن   ،NZODA - New Zealand Overseas Development Agency
 Australian Agency for International Development األسترالّية للّتنمية الّدولّية
AusAID، ومن جماعة احمليط الهادئ The Pacific Community (SPC)، ومن صندوق 

.)FNUAP( األمم املّتحدة للّسكان

وهي   ،»Turtle Monitor الّسالحف  »حارس  نشأة  املسرح  عمل  تداعيات  ومن 
مجموعة من أعوان اجلماعة املتحّمسني إلى القيام بحملة للمحافظة على الّسالحف 
وتُعلم  بيضها،  فيها  الّسالحف  تضع  اّلتي  الّشواطئ  املجموعة  هذه  وتراقب  البحريّة. 
الّسّكان بخصوص احملافظة على الّسالحف. وقد متّكنت هذه احلركة من جعل اجلماعة 
حتّجر أكل حلِم الّسالحف وبيِضها. وقد انتشرت هذه املبادرة اّلتي بدأت شبكَة حّراس 

للّسالحف بجزيرة إيفاتي، في خمس جزر أخرى.

مبناسبة  االنتخابّية  احلقوق  بخصوص  الّسّكان  إعالم  تريد  االنتخابات  جلنة  وكانت 
مختلفة.  جزر  في  ممّثلني  وكّون  مسرحّية،  سمولباغ  فان  فأعّد   .1998 سنة  انتخابات 
وأُرِسلت سبع مجموعات كّل واحدة منها مكّونة من أربعة ممّثلني، في جولة، وقّدمت 
بوقت  فانواتو. وكانت مسرحّية قصيرة تسمح  يقارب 90 % من قرى  املسرحّية في ما 
عدم  قّرروا  قد  العرض  مشاهدة  قبل  بأنّهم  صّرحوا  قد  الّناس  من  وكثيرٌ  للمناقشة. 

املشاركة في االنتخابات، ولكّنهم بعدها قد فهموا أهمّية االنتخاب.

الوسائط والّطرائق
»نحن واحد، ولكّننا منّثل ككثيرين، ونحن كثيرون، ولكّننا منّثل كرجل واحد«.

إّن اّلذين يجهلون القراءة والكتابة بفانواتو كثيرون، وكثيرون هم اّلذين ال يؤّمون 
املدارس إاّل ملّدة سنة أو سنتني. هؤالء األشخاص بحاجة إلى معلومات، ولكّنهم ال 
ميكنهم احلصول عليها عن طريق الكتب، واإلذاعة ال تغّطي كامل الّسّكان، ألنّهم ال 
ميلكون جميُعهم أجهزَة استقبال إذاعّية، وحّتى إن كانوا ميلكون أحدها، فهم ال ميلكون 
برؤية  إّن املسرح يسمح  القرويّون  الّناس  الكهربائّية. ويقول  دائما ثمن شراء احلاشدات 

األشياء، وبسماع الّرسائل بوضوح.

إّن منوال املسرح الّشعبّي اّلذي منّاه فان سمولباغ يسمح لسّكان اجلماعات بالّتطّرق 
إلى مباحث البيئة، واحلوكمة الّرشيدة، وملشاكل الّصّحة اإلجنابّية. وتكشف املسرحّيات 
عن انتقال األمراض، كمرض الّسيالن )la blennorragie(، بطريق العالقات اجلنسّية. 
وقد صّمم فان سمولباغ مشّخصات بيولوجّية باحلجم الّطبيعّي، حيث يتنّكر املمّثلون 
في زّي بويضة أو حيوان منوّي. وتتكّون املسرحّيات من مقاطع قصيرة جّدا، ال تدوم، 

أحيانا، إاّل 30 ثانية.

ويدعى اجلمهور بعد العرض لتلخيص ما كان شاهده، ولإلجابة عن بعض األسئلة. 
إيقاف العرض في أّي حلظة إلثارة مناقشة في صفوف اجلمهور. وفي إحدى  وميكن 
وتبعا  بعد ذلك.  ليسألوا اجلمهور عّما سيحدث  املمّثلون عن األداء  يتوّقف  املسرحّيات 

لألسئلة، فإّن هذا الّتمّشي ميكن أن يستمّر حّتى مّدة ساعة. 

أنشطته.  لدعم  كامال  وقتا  ممّرضتني  فيال،  بور  مبدينة  سمولباغ،  فان  ويستخدم 
املسرحّية،  املجموعة  إنشاءات  في  مدمجة  اإلجنابّية  الّصّحة  بخصوص  واالستشارة 

وتقترح على الّرّواد فيديوهات ومعّدات خاّصة بالّتربية الّصّحّية.

ويتدّخل املشاركون اّلذين تتراوح أعمارهم بني 11 و77 سنة، أثناء تربّصات الّتكوين، 
ويسردون  آرائهم،  عن  االجتماعّية  املآسي  طريق  عن  ويعّبرون  األدوار،  تقّمص  في 

حكاياتهم اّلتي تشّكل قاعدة األعمال الفّنّية اّلتي يقّدمونها.

العقبات
      إّن العقبة الكبرى اّلتي يواجهها فان سمولباغ مرتبطة مببحث الّصّحة اإلجنابّية: 
فالفرقة الّتمثيلّية تقّدم املعلومات بخصوص األمراض املنقولة جنسّيا، ولكّن وقع املسرح 
وميكن  الّذكريّة.  بالواقيات  الّشباب  تزويد  الّصّحة  رفض محترفو  إن  يكون منعدما  قد 

للّتقاليد أن تشّكل عقبة، وكذلك تأثير بعض الّطوائف الّدينّية.

ويتمّثل واحد من بني أكبر الّتحّديات، في احلفاظ على نضارة العمل وجّدته، وفي 
جتّنب تكّرر األعمال الفّنّية مّرات كثيرة. وقد منّى فان سمولباغ طرائق مجّددة إلبالغ 
الّرسائل املتماثلة من خالل مسرحّيات مختلفة. وتتغّير األساليب الّتمثيلّية تغّيرا تبدو به 
الّرسائل كما لو كانت جديدة. وتقّوم املجموعة باستمرار وقع أنشطتها، متشّبثة بتحسني 

تشكيلة املمّثلني واحملتويات على حّد سواء. 

وأخيرا، فإّن الّتحّدي اآلخر هو في العثور على الّتمويل الّضرورّي الستمرار أنشطة 
فان سمولباغ. إنّها ملسؤولّية جسيمة أن تكون مؤّسسة تشّغل العديد من الّشباب في بالد 
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تكون فيه نسبة البطالة 70 %. ويفّسر جو دوّراس قائال: »األمور تسير إلى حّد اآلن، ولكّن 
بعض مؤّجري األموال يفّضلون دعم املنّظمات الكبيرة أكثر من مّد يد املساعدة إلى 
مجموعات الّنشاط اجلماعوّي، وهو ما يجعل مستقبلنا غير مضمون، ويجعلنا نستشيط 

غضبا«.

املراجع
رسائل متبادلة بالبريد اإللكترونّي مع جو دوّراس وبيتر والكر، مؤّسَسْي فان سمولباغ. 	•

عنوان موقع فان سمولباغ على الّشبكة العنكبوتّية املعلوماتّية العاملّية هو: 	•
/http://www.tellusconsultants.com/wansmolbag

غواتيماال  

البطاقة الفّنّية
La Voz de la Comunidad صوت اجلماعة االسم: 

بوليفيا البالد: 

الّتنّظم اجلماعوّي      األهداف: 

سان خوساي بواينا فيستا، مدينة بغواتيماال  املكان: 

000 25 ساكن في سان خوساي بواينا فيستا، وسانتا لويزا آل ميالغرو،   املنتفعون: 
والترينيداد  

اجلمعّية األمريكوالتينّية لإلذاعات الّتعليمّية 	• الّشركاء: 

Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas (ALER)   
جمعّية اإلذاعات الّتعليمّية اجلماعويّة الّدولّية 	•   

l’Association mondiale de radiodiffuseurs communautaires (AMARC)   
مشروع تطوير سانتياغو 	•   

Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESA)   
الّصليب األحمر 	•   

Asociación Salud para el Pueblo (ASEP) جمعّية الّصّحة للّشعب 	• الّتمويل: 
رابطة االتّصالّيني املسيحّيني العاملّية 	•   

World Association of Christian Communicators (WACC)   
احّتاد اإلذاعات الّتعليمّية الغواتيمالّي  	•   

Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER)   
Coopération Espagnole الّتعاون اإلسبانّي 	•   

اإلذاعة. الوسائط: 

حكايات قصيرة
متر  ألف  بعد  على  فيستا  بوينا  به مستعمرة سان خوسيه  توجد  اّلذي  الوهد  يقع 
فقط شرق الّساحة الّرئيسة ملدينة غواتيماال. وتفصل هذه املسافة القصيرة بني عاملني: 
اليوم  الّسلطة )وهو  الّرئاسّي كرمز  الكاتدرائّية والقصر  الّرئيسة، نصبت  الّساحة  ففي 
أن  بالعاصمة، وتوشك  فقرا  أشّد األحياء  الوهد  أعلى  توجد في  بينما  الّثقافة(،  قصر 

1990

�صوت اجلماعة  
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تكون معّلقة في الهواء. ويوجد بني االثنني حّي »الغاليتو El Gallito« املخوف اّلذي 
ال تخاطر حّتى الّشرطة بالّدخول إليه. ويتحّكم بهذا املكان جّتار املخّدرات وعصابات 

من الّشباب.

بيوت صغيرة  مئــات  وهي  القرميد،  شاّلل من سقوف  الوهــد  أعلى  من  ويُرى 
تتجاوزه،  ال  الوهد  أعلى  العربات  وتبلغ  هّش.  ورقّي  بعض كقصر  فوق  بعضها  مبنّية 
شديد  درب  عبر  القدمني  على  سيرا  الّطـريــق  من  املتبّقيــة  املســافة  قطع  ويجب 
االنحدار ينزل حّتى يبلغ نهر ال بّرانكا. ويّصّعد الّنساء والّرجال في عناء محّملني بصناديق 

وأمتعة.

وتدّق إحدى الّنساء على جدار بيت ذي طابقني، وتنفتح على علّو ثالثة أمتار منها 
نافذة صغيرة، يطّل منها دون خوان غوزمان، صاحب متجر »ال كاناسرا »الّسّلة«« سائال: 
»ما حاجتك؟«. فتجيب املرأة وهي تضع ورقة نقديّة من فئة 20 كويتزاليس في القّفة: 
»أريد قطعة صابون وحاشدتني كهربائّيتني جلهاز االستقبال اإلذاعّي«. وترتفع الّسّلة في 

الهواء مشدودة إلى حبل ثّم تنزل بعد ذلك وفيها الّطلبّية.

وتقع إذاعة صوت اجلماعة غير بعيد من هذا املكان. ولون جدرانها األخضر الفاحت 
يجعلها تشّع كالّزمّردة وسط كّل البيوت املبنّية باإلسمنت. ويقّدم رينالدو غالفيس، مدير 
اإلذاعة، منّشَطنْي إذاعَيّنْي جديَدْين، ومانويل »ميم« ألفارز كاسترو، وهو أحد األعضاء 
سني. وميم هو ذاكرة اإلذاعة احلّية، وهو يتذّكر األوقات العصيبة اّلتي عاشها  املؤِسّ

سّكان الوهد، والكيفّية اّلتي أسدت بها إذاعة صوت اجلماعة  مساعدتها.

وظهرت  الّنهر،  في  أطفال  خمسة  غرق  أسابيع،  خمسة  »منذ  قائال:  ميم  ويروي 
أجسامهم على بعد 14 كيلومترا سافلة الّنهر. وقد شاركت اإلذاعة في البحث عنهم 
ويردف  الوقت كان قد فات«.  ولكّن  لتعبئة اجلماعة،  توجيهات  الّليل، وقّدمت  طيلة 
رونالدو قائال: »عندما عصف بنا إعصار ميتش، أنقذنا أرواحا كثيرة ألنّنا حّذرنا الّناس 
في الوقت املناسب حّتى يغادروا بيوتهم ويهرعوا إلى املالجئ. وقد انهارت بيوت كثيرة 

جاّرة معها بيوتا أخرى وهي في طريق سقوطها نحو الّنهر.

وصف الّتجربة
ولد صوت اجلماعة )La Voz de la Comunidad( في 
19 أوت 1990، مبنظومة بسيطة مكّونة من سّتة مكّبرات 
َرْين لإلسطوانات.  ِّ صوت، ومضّخم صوت صغير وجهاَزْين مدو
شرع البعض في تسميتها »صوت الوهد«، نظــرا ملوقعها على 
بعــاصمة  مركــزيّــا  حّيا  يعبر  اّلذي  بّرانكــا  نهر  ضفــاف 
 Asociación غواتيمــاال. وبــدأت الّتجــربــة بدعم من جمعّيـة الّصّحـة للّشعــب
Salud para el Pueblo - ASEP، ومتويالت من رابطة االتّصالّيني املسيحّيني العاملّية 
World Association of Christian Communicators - WACC، ومشــروع تطويــر 
سانتيـاغو Proyecto de Desarrollo Santiago - PRODESA، وهو  مؤّسسة دينّية 

بغواتيماال.

وقد منا املشروع طيلة تسع سنوات داخل اجلماعة بسان خوساي بواينا فيستا، غير أنّه 
في شهر نوفمبر 1999، تغّير إلى محّطة إذاعة آف آم، موّسعا تغطيته إلى حَيّنْي آخَرْين 

من أحياء الوهد: سانتا لويزا آل ميالغرو، والترينيداد.

البّث اإلذاعّي  ترّدد 108 آف آم. ووفقا لتشريع  وتبّث إذاعة صوت اجلماعة على 
بغواتيماال، فإّن صوَت اجلماعة إذاعٌة »غير شرعّية«، أو »إذاعة قراصنة«. ولها اليوم 
ملمح وضيع مينعها من تفادي العقوبات، ومن املفارقات أنّها إذاعة اآلف آم الوحيدة 
تضاريس  أدنى موضع من  في  هوائّيها  بوضع  تغطيتها  احلّد من  بإرادتها  قّررت  اّلتي 
أرضها بدل وضعه في أعلى مواضعها. وبرغم كونها متلك جهاز إرسال قّوته 20 واطا، 

فإنّها ال تستعمل إاّل 8 واط من قّوته.

وتبدأ البرمجــة كّل يـوم على الّساعة 5 و30 دقيــقــة، وتنتهي على الّســاعة 
22 و00 دقيقة مساء. وأكبر قسم منها متكّون من املوسيقى، باستثناء برنامج لألطفال 

.)»Entre copains (، وبرنامج للّشباب )»بني األصدقاء»Patojitos بوتوخيتوس«(

وكانت  أم،  اآلف  على موجة  البّث  يبدأ  أن  قبل  تنّوعا  أكثر  البرمجة  وقد كانت 
ضّد  واٍق  سور  أفضل  و»األسرة:  و»االفتتاحّية«،  احلّي«،  »أخبار  مثل  مقاطع  تتضّمن 
املخّدرات«، »لنعّلم نحن األطفال بعضنا بعضا«، و»لنتكّلم في املوضوع« )أحاديث(. 
الّتسجيل  برامج مسّبقة  أيضا،  تُبّث  البرامج كّلها منًتجة محّلّيا. وكانت  وكانت هذه 
صادرة عن الّصليب األحمر، واجلمعّية األمريكوالتينّية لإلذاعات الّتعليمّية، وجمعّية 

اإلذاعات الّتعليمّية اجلماعويّة الّدولّية.

وفي الوقت احلالّي، بعد انقضاء أشهر قليلة عن بداية البّث على موجة اآلف آم، 
عكفت اإلذاعة على اجلوانب الّتنظيمّية والّتكوين الفّنّي. ويفّسر رينالدو غالفيز، اّلذي 
يرفض صفة املدير، األمر قائال: »نحن في متّشي تركيم للقوى«. ويردف قائال: »أنا، أرافق 
فحسب األنشطة اّلتي تقّررها اجلماعة«. ويتوّقع في مستقبل قريب إقامة برامج جديدة 

ذات محتوى تعليمّي وثقافّي منجزة مبزيد من احلِرفّية.

ويلّح ملمح صوت اجلماعة اجلديد على اجلوانب الّتشاركّية: »إنّها إذاعة تعمل على 
تعزيز الّتنّظم اجلماعوّي بديال لتنمية اجلماعة، إذاعة تبقى فيها املصادح دائما مفتوحة 
ُجُددٍ،  ِّني جماعوينّي  الّتكوين التّصالي توّفر  إذاعة  فقرا،  الّناس  وخاّصة ألشّد  للجميع، 

وتشّجع عليه«.

ميادين  في  اجلماعة  حاجات  إلى  باالستجابة  برمجتها،  بفضل  اإلذاعة،  وتتعّهد 
كالّتعليم والّدميقراطّية: »إذاعة تدعم وعي اجلماعة والهويّة الوطنّية«، »إذاعة تنقل 
لتأمني  أداة  وتساعدهم في حتقيق حياة أفضل«، »هي  الّناس،  إلى  املعارف اجلديدة 
حّق اإلنسان في تعبير حّر«، »إذاعة ترشد، وتعّزز أكبر َقْدرٍ من مشاركة املجتمع املدنّي 

الّسياسّية«. هذه بعض االستشهادات من برنامج »امللمح، مخّطط 2000«.

األصول والّسياق
يتعايش في عاصمة غواتيماال، الغنى الفاحش، والفقر املدقع، ال يفصل بينهما إاّل 
الّناس غنى يعيشون في  تقريبا. ولتضاريس املدينة ضلع في ذلك: فأكثر  بضعة أمتار 



موجـات الّصـدمة   148149 صوت اجلماعة   

األراضي املنبسطة على املرتفعات، بينما يتكّدس أشّد الّناس فقرا في جتّمعات على 
منحدرات الوهد وضفاف الّنهر، محرومني من الّتيار الكهربائّي، واملاء الّصالح للّشرب، 

والهاتف.

وسانتا  فيستا،  بواينا  بسان خوساي  تعيش  فقيرة  عائلة  آالف  أقّل من خمسة  ليس 
مركز  قرب  إنسيانسو،  آل  أسفل جسر  وهد  منحدر  على  والترينيداد،  ميالغرو،  آل  لويزا 
وهو حّي مكّون من شوارع  الوهد،  أعلى  في  غاليتو  آل  ويوجد  الّتاريخّي.  العاصمة 
ضّيقة، شهير بأعمال العنف املرتبطة بتجارة املخّدرات أكثر من شهرته بالّناس الّطّيبني 
اّلذين يقطنون به إلى حّد اآلن. ويتكّون سّكان سان خوساي بواينا فيستا من عّمال بناء 
ومعينات منزلّية وحرفّيني في امليكانيكا، يعيشون في منازل مؤّقتة مبنّية على قطع 

أرض صغيرة رخوة واقعة قرب املقبرة العاّمة، ألنّهم ال ميلكون أفضل من ذلك. 

 Asociación Salud وتعمل بهذه املنطقة منذ سنة 1987، جمعّية الّصّحة للّشعب
para el Pueblo (ASEP)، وهي جمعّية غير حكومّية تسعى إلى حتسني ظروف عيش 

الّسّكان، بفضل برامج مخّصصة للّصّحة، وللّتعليم، ولتنظيم اجلماعة ، وللّتواصل.

وأجنزت جمعّية الّصّحة للّشعب سنة 1989 سبرا اجتماعّيا اقتصاديّا عن املنطقة، 
أظهر، من بني األشياء اّلتي أظهرها، احلاجة فيها إلى القيام بعمل تواصلّي. وكانت 
املركز  في  املنصوبة  الّصوت  مضّخمات  استعمال  جدوى  أظهرت  قد  سابقة  جتربة 
إنشاء صوت اجلماعة. فنصبت ستة مضّخمات صوت  إلى  قاد  االجتماعّي، وهو ما 

مبواقع اجلماعة اإلستراتيجّية.

الوقع االجتماعّي
ليس  وهذا  الّثالثة.  الوهد  أحياء  في  األهالي  حياة  اجلماعة  إذاعة صوت  غّيرت 
من الهنّي اإلحساس به من الوهلة األولى، نظرا لبرمجة اإلذاعة القائمة أساسا على 
املوسيقى. ومع ذلك، أسهمت أداة الّتواصل هذه على مّر سنني في خلق شعور بالوحدة 

واحلياة اجلماعويّة بني الّسّكان.

تزويد املساكن  الّتمّشي اّلذي قاد إلى  وكانت وظيفتها أساسّية، مثال، كامنة في 
باملاء الّصالح للّشرب في أحياء الوهد. فبفضل مضّخمات صوت إذاعة صوت اجلماعة، 
متّت تعبئة الّسّكان. وكان يتّم الّتنسيق بني فرق العمل الّتطّوعّي من اإلذاعة، وكانت 

القائمات واألسماء تعّد فيها، وتدعى املجموعات للمساهمة في مختلف املهاّم.

وحتّملت اإلذاعة في أوقات األزمات، مسؤولّيات الّتنسيق والّتنظيم اجلسيمة على 
الّرغم من مواردها الّضعيفة. ففي شهر أكتوبر من سنة 1998، عندما ضرب إعصار 
ميتش بلدان عديدة من أمريكا الوسطى، انهمرت أمطار غزيرة على األحياء الواقعة 
على الوهد بوجه خاّص، انهمارا سّبب انزالقات أرضّية وانهيار منازل كانت جترف منازل 
األرواح  من  املزيد  سقوط  من  اإلذاعة  عبر  الّتعبئة  َوَقْت  وقد  سقوطها.  أثناء  أخرى 
البشريّة. وقد كان عدد الّضحايا أكثر في األحياء احملرومة من وسائل الّتواصل احملّلّي، 

ألّن الّسّكان ليس لهم الوسائل الّضروريّة للّتنّظم واالستجابة للّطوارئ. 

الوسائط والّطرائق
حّدد صوت اجلماعة منذ بدايته اختيار املشاركة احملّلّية لتنمية أنشطته. ويكون أخذ 
القرارات بخصوص البرمجة بصيغة جماعّية في مجموعة تعّد 17 شابّا من شّبان احلّي، 

»أعضاء من مجموعة االتّصالّيني«، أثناء االجتماعات اّلتي تنعقد كّل يوم خميس.

الّتعليمّية  اإلذاعات  واحّتاد  للّشعب،  الّصّحة  جمعّية  مثل  املؤّسسات،  وبعض 
الغواتيمالّي )FGER(، ترافق هذا الّتمّشي من دون أن تتدّخل تدّخال مباشرا في أخذ 
اجلماعة في شبكته  الغواتيمالّي، صوَت  الّتعليمّية  اإلذاعات  احّتاُد  أدمج  وقد  القرار. 
اإلذاعّية اجلماعويّة اّلتي تعّد 12 إذاعة بغواتيماال، وهو يقترح تربّصات تكوين بصفة 

منتظمة.

احّتاد  تعديل  إعادة  مشروع  في  املدمجة  اإلذاعات  إحدى  هو  اجلماعة  صوت 
اإلذاعات الّتعليمّية الغواتيمالّي اّلذي ميتّد على خمس سنوات. واملخّطط اّلذي ُشرع 
خمسة  في  صغيرة  جماعويّة  محّطات  دعم  على  يشتمل  تدّرجّيا،  إجنازا  إجنازه  في 

ميادين: الّتكوين، والّتصّرف، والبحث، والبرمجة، والّتجديد الّتكنولوجّي.

العقبات
حكومة  تعتبرها  جماعويّة  إذاعة  سّتني  ضمن  من  إذاعة  هو  اجلماعة  صوت 
غواتيماال »غير شرعّية«. وقد أفضى تركيز الّترّددات اإلذاعّية والّتلفزيّونّية في يدي بعض 
األشخاص، والّتواطؤ احلاصل بني الّسلط ورؤساء املؤّسسات اخلاّصة، في نهاية  سنة 
1999، إلى َسّن قانون يسند الّترّددات ملن يدفع أمواال أكثر من غيره. وهكذا، ُسلبت 
اإلذاعات اجلماعويّة من ذبذباتها اّلتي كانت تستعملها، لعجزها عن تسديد مقدار مالّي 

يتراوح من 000 20 إلى 000 50 دوالر أمريكّي.

الفريدة عن  احلالة  ميّثل  وهو  تقريبا.  الّسّر  في  يعمل  اجلماعة  وهكذا، صار صوت 
إذاعة تقع في املرتفعات، ولكّنها اختارت أن تضع هوائّيها في أسفل وهد لتتفادى بذلك 
انقص صوت  وقد  أخرى.  جتاريّة  إذاعات  مع  الّذبذبات  تداخل  بحّجة  احلكومة  تدّخل 
اجلماعة إراديّا من مدى بّثه مكتفيا بتغطية اخلمسة آالف عائلة اّلتي تعيش في أحياء 

الوهد الّثالثة. وال ميكن تغيير هذه الوضعّية إاّل باحلصول على ترّدد خاّص بها.

وقد كانت هشاشة وجودها القانونّي عامال من بني العوامل اّلتي حالت دون تنمية 
بعض  وفي  متطّوعني.  أعوان  مع  العمل  حدود  وأظهرت  كبيرة،  مشاركة جماعويّة 
هذا،  إلى  وتُضاف  الّتجربة.  تواصل  على  يعملون  فقط  أشخاص  ثالثة  كان  األحيان، 
ملّدة  البّث  إيقاف  املناسبات، على  العديد من  اإلذاعَة، في  جُتبر  اّلتي  الفّنّية  املشاكُل 
أسبوعني أو ثالثة أسابيع متتالية، فالّتزّود بالّتّيار الكهربائّي ناقص جّدا في املنطقة، وهو 

ما تترتّب عنه تبعات على هشاشة الّتجهيزات.

وصارت البرمجة فقيرة بداية من الوقت اّلذي بدأ فيه البث بصيغة الّترّدد املعّدل 
االجتماعّي  احملتوى  ذات  البرامج  ُحذفت  وقد  سنة 1999.  نهاية  في   )FM آم  )آف 

والّثقافّي، ولكن، من املتوّقع العودة إليها بجودة فّنّية أفضل.
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املراجع
صوت  إلى  زيارة  القيام  أثناء  الفصل  بهذا  الواردة  املعلومات  على  الّتحّصل  مّت  	•
اجلماعة في شهر أوت سنة 2000، واعتمادا على احملادثات اّلتي أجريت مع مانويل 

ألفارز كاسترو )املؤّسس(، ورينولدو غالفيس )املدير(.

 Documents de La Voz de la Comunidad : Profile, Plan 2000 y 	•
Programación Piloto

كــوريـا  

البطاقة الفّنّية
Labor News Production (LNP)  العمل واألخبار واإلنتاج االسم: 

كوريا )اجلنوبّية( البالد: 

احلركة العّمالّية ووسائل اإلعالم الّدميقراطّية      األهداف: 

سول  املكان: 

العّمال املنتفعون: 

احّتاد نقابات العّمال الكورّي 	• الّشركاء: 
Korean Confederation of Trade Unions (KCTU)   

JinboNet جينبونيت 	•   
Korean LaborNet البورنيت الكورّي 	•   

Nodong Net نودونغ نيت 	•   
Videazimut فيديازميوت 	•   

Labor News Production  العمل واألخبار واإلنتاج 	• الّتمويل: 
Crocevia  )كروسيفيا )إيطاليا 	•   

الفيديو. الوسائط: 

حكايات قصيرة
التقيت ذات مّرة في أحد املطاعم بعامل حركّي. وكان الّناس اجلالسون هناك 
معنا يسألونه عن مصدر القّوة اّلتي متّكنه من مواصلة الّنضال على الّرغم من املخاطر 
اّلتي ميّثلها كونه عامال حركّيا بكوريا. وقد أجاب باقتضاب بأنّه لو لم يكن قد شاهد 
قبل سنتني الفيديو اّلذي أجنزه البور نيوز Labor News ملا استطاع تخّطي الّصعوبات 
اّلتي كانت تواجهه في ذلك الوقت بالّذات، وقال: »فهذا قد مّكنني من فهم أوسع 
وقد  انفعالّية«.  بصريّة  قّوة  باعتبارها  بل  دعاية مذهبّية،  مجّرد  للحركّية، ال العتبارها 
جعلني هذا العامل أفّكر أنّنا أحيانا نقّلل من قيمة أهّمّية أنشطتنا، وأنّه علينا أن ننتبه 

لعملنا، ألنّه يؤثّر فعال في اآلخرين«.

 Travailleurs املطرودون  »العّمال  بسول شريط  أن عرضُت  بعد  أخرى،  مّرة  وفي 
renvoyés«، شاهدُت جمهورا عدده أربعمائة شخص كانوا يبكون وهم يغادرون القاعة 

1990

العمل والأخبار والإنتاج  
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في صمت مطلق. فأدركت عندئذ أكثر من أّي وقت آخر، أّن الفيديو قادر فعلّيا على 
مساعدة الّناس لفهم وضعّية اآلخرين. ومن غير الفيديو، فإّن هؤالء الّناس ما كانوا 
ليقدروا أبدا على الّتفكير في حياة العّمال املطرودين في سنوات 1980 و 1990، ألّن 

وسائل اإلعالم اجلماهيريّة املهيمنة كانت قد تناست متاما وضعّيتهم وكفاحهم.

ولكن، توجد أيضا حكايات مؤسفة. فلم أكن أتوّقع البّتة أّن الكثير من احلركّيني 
في الّثمانينات قد انضّموا بسرعة كبيرة إلى الّنظام، وأّن منهم من صار طليعة رجال 

الّسياسة اليمينّيني، ومن أنصار الّليبرالّية اجلديدة.

قد  نيوز   البور  كّونهم  قد  كانوا  اّلذين  اجلدد  من  الكثير  فإّن  أخرى،  ناحية  ومن 
انضّموا إلى حركة الفيديو الّتقّدمّية. ولم يكن يخطر لي ببال أبدا أّن برامج الّتكوين 

الّصغيرة اّلتي ننتجها قادرة على حمل الّناس على الّتفكير في حياتهم بجّديّة أكبر.

على العالم أن يَُحلََّل من وجهة نظر األشخاص، وعلى الّرغم من أنّه توجد دائما 
في  الّثقة  فقدان  دون  بجّديّة  والعمل  بعمق،  الّتفكير  هو  فاملهّم  متوّقعة،  غير  أشياء 
وجود عالم أفضل، ودون الوقوع في فّخ اخليال الوهمّي. فيمكن إذا غّيرنا حياتنا أن 
نغّير العالم. وهذا درس من بني الّدروس اّلتي تعّلمتها بعد عشرين سنة من احلركّية، 
أجل  من  الّتواصل  اليوم  أفهم  وهكذا،  العّمالّية،  احلركة  إلى  الّطاّلبّية  احلركة  من 

الّتغيير االجتماعّي. 

                          تأليف ميونغ جوون كيم، مدير إنتاج البور نيوز 

وصف الّتجربة
العمل  حّدده  اّلذي  الّرئيس  الهدف  إّن   
العّمالّية  احلركة  دعم  هو  واإلنتاج  واألخبار 
وبالعالم،  كوريا  بجمهوريّة  الّتقّدمّية  الّدميقراطّية 

واالضطالع بدور مهّم في متّشي دمقرطة وسائل الّتواصل.

ولبلوغ هذه األهداف، فإّن هذه املنّظمة الّصغيرة اّلتي تعّد سبعة مستخدمني ال 
غير يشتغلون وقتا كامال، تغّطي امليادين الّتالية:

تعليمّية،  وبرامج  إعالمّية،  منها صحف  منتجة،  فيديو  على 50  يزيد  ما  اإلنتاج:  	•
الّشريكة.  باملنّظمات  احملتوى واألسلوب  ويرتبط  تاريخّية، وغيرها.  وثائقّية  وأشرطة 
ولكّنها  الكورّي،  الّتلفزيون  في  واإلنتاج  واألخبار  العمل  فيديوهات  تَُشاَهْد  ولم 
وّزعت بسخاء عبر الّنقابات، واجلمعّيات غير احلكومّية، ومنّظمات الّطلبة، وعرضت 

كذلك في املهرجانات الّدولّية.

لإلنتاجات  الّصور  تسجيل  على  زيادة  واإلنتاج،  واألخبار  العمل  يحتفظ  الّتوثيق:  	•
اخلصوصّية، بكّل الوقائع املهّمة عن احلركة العّمالّية الكوريّة. وقد أجنز حلّد اآلن ما 

يزيد على 000 3 ساعة تسجيل موثّق.

الّتكوين: كّون العمل واألخبار واإلنتاج منذ سنة 1991 عّماال ومواطنني باعتبارهم  	•
فّنّيني إلنتاج الفيديو ولتحليل الوسائط اإلعالمّية حتليال نقديّا على حّد سواء. وتوجد 

من بني نتائج هذا الّنشاط، سّتة فيديوهات أجنزها عّمال متنّظمون في مجموعات 
فيديو إجنازا جماعّيا.

فيديو  منتجي  مجموعات  واإلنتاج  واألخبار  العمل  دّعم  والّشبكات:  املنّظمة  	•
مختلفة من أجل الّتوّصل إلى دعم شبكة الّتكافل اخلاّصة بهم.

الّتآزر: يشارك العمل واألخبار واإلنتاج في شبكات تواصل تقّدمّية مختلفة: جمعّية  	•
الّسينمائّيني ومنتجي الفيديو املستقّلني بكوريا، واملنتدى املناهض للّرقابة، ومشروع 
الّتلفزيون الّشعبّي، والّتحالف الّشعبّي إلصالح وسائل الّتواصل، ومهرجان سينما 
حقوق اإلنسان، وشبكة الّتقّدمّيني بكوريا، والبورنيت الكورّي، وفيديازميوت. وتعّهد 
العمل واألخبار واإلنتاج بإعداد مؤمتَرْي البور ميديا Labor Media 97( 97( والبور 
ميديا Labor Media 99( 99( الّدولّيني الّلذين يعتبرهما احلركّيون كأهّم الوقائع 

بخصوص احلركة العّمالّية والّتواصل.

البحث: اضطلع العمل واألخبار واإلنتاج بدور رائد في إدخال مفاهيم إلى كوريا،  	•
الّتشاركّي«  »والّتواصل  اجلماعويّة«،  و»اإلذاعة  العمومّي«،  »الّنفاذ  مفهوم  مثل 
شعبة  واإلنتاج  واألخبار  العمل  أعّد   ،1997 سنة  ومنذ  أخرى.  مفاهيم  بني  من 
بحث تنشر على اإلنترنيت مّرتني في األسبوع مجّلة »املوشور Prism« حول حركة 

الّتواصل الّتقّدمّية.

الّتوزيع واملهرجان: اعتبارا لهشاشة نظام الّتوزيع البديل بكوريا، فإّن العمل واألخبار  	•
واسع  توزيعا  فيديوهاته  توزيع  تؤّمن  مختلفة  إستراتيجّيات  استعمل  قد  واإلنتاج 
االنتشار. وطريقة الّتوزيع الّرئيسة تتّم عبر شبكة الّنقابات املنخرطة في احّتاد نقابات 
العّمال الكورّي )Korean Confederation of Trade Unions KCTU(. ومنذ سنة 
1997، ظهرت قناة أخرى للّتوزيع هي املهرجان العّمالّي للّسينما والفيديو الّدولّي 
le Festival international de cinéma et vidéo des travailleurs، اّلذي أصبح 
أفضل واجهة لألشرطة الّسينمائّية والفيديو عن العّمال، ومنتدى للحركّيني. ويوّزع 
جّل البرامج اّلتي تُعرض في املهرجان بعد ذلك، في كامل البالد بفضل اتّفاقّيات 

تبرم مع املنتجني.

وقد استطاع العمل واألخبار واإلنتاج البقاء متحّديا كوارث الّسياسة الكوريّة في 
الّسنوات الّتسعني. وساهم نشاطه في متّشي دمقرطة وسائل اإلعالم اجلديد. 

أنشطته  بفضل  ميزانّيته  من   %  80 يقارب  ما  واإلنتاج  واألخبار  العمل  ويكسب 
اخلاّصة، مثل بيع أشرطة الفيديو، ومشاريع اإلنتاج املشترك مع الّنقابات واملنّظمات غير 
الّشخصّية،  الهبات  5 % من  يقارب  الّتكـوين. ويأتي ما  تربّصات  احلكومّية، وعائدات 

و15 % من مصادر دولّية مثل كروسيفيا )إيطاليا(.

األصول والّسياق
يواجه سّكان كوريا، شأنهم في ذلك تقريبا شأن كّل سّكان العالم، مشاكل خطيرة 
ناجتة عن إستراتيجّيات العوملة، وواقع اقتصادّي قائم على الّتفاوت الّطبقّي واستغالل 
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العّمال. وتّدعي احلركة العّمالّية القدرة على تغيير هذه الوضعّية، برغم أّن العديد من 
الّنقابات املوجودة على الّساحة ال يلعب هذا الّدور.

ويعتبر العمل واألخبار واإلنتاج أنّه من اجلوهرّي دعم حركة العّمال الّدميقراطّية 
للحصول على مجتمع دميقراطّي، ولتأمني ظروف حياة كرمية للعّمال الّذين ليسوا فقط 
األغلبّية، ولكّنهم أيضا يسهمون حّقا في الّتنمية والّرقّي. ولهذا الّسبب، فإّن العمل 
واألخبار واإلنتاج يطمح إلى أن يكون قّوة َقْطرٍ في استخدام الّتواصل لدعم احلركة 
دميقراطّية  تشاركّيًة  حركًة  احلركةِ  إلى جعل هذه  أيضا  ويطمح  الّتقّدمّية،  العّمالّية 

على الّصعيد الّداخلّي.

الوقع االجتماعّي
ومن وجهة نظر ميونغ جوون كيم، فإنّه طيلة االثَنْي عشر عاما من نشاط العمل 
االجتماعّية،  والّتعبئة  والّتآزر،  الّتكوين،  في  كبيرة  تغّيرات  واإلنتاج، حصلت  واألخبار 

وكذلك في إنتاج الفيديوهات وتوزيعها.

فقد صار الفيديو مكّونا جوهريّا في تعليم العّمال، واكتسب تكوينا مهّما بجعل 
الّنفاذ إلى املعلومة بخصوص احلركة العّمالّية ممكنا، وذلك بتسجيل صور توثّق تاريخ 
حياة العّمال ونضالهم. وفي بعض املناسبات فإنّه ميّثل صوت مئات العّمال الّنقابّيني، 
أو إنّه يّتجه جلمهور أوسع للّتعبير عن وجهة نظر العّمال. وقد منا جمهور جديد حول 
الوسيلة البديلة اّلتي ميّثلها الفيديو بهذه الّطريقة. وقد جنح العمل واألخبار واإلنتاج في 

إدخال مفهوم أهّمّية الّتواصل الّدميقراطّي إلى احلركة العّمالّية.

مجموعات  فصاعدا  اآلن  من  يوجد  يلي:  ما  العشر  الّتكوين  سنوات  أثمرت  لقد 
ويوجد  فيديوهاتهم في مناطق كثيرة من كوريا،  يصنعون  اّلذين  العّمال  كثيرة من 
أيضا الكثير من منتجي الفيديو املستقّلني. وفي اجلملة، فإّن ما يزيد على ألف شخص 

قد كّونهم نشاط العمل واألخبار واإلنتاج.

وجمعّية  جنبونيت،  مثل  منّظمات  قادتها  اّلتي  املساندة  حركة  أفضت  وقد 
إنشاء  إلى  واإلنتاج،  واألخبار  العمل  الكوريّة،  املستقّلة  الفيديو  ومنتجي  الّسينمائّيني 
واإلنتاج  واألخبار  والعمل  الّدولّية.  البورميديا  وندوة  اإلنسان  حقوق  سينما  مهرجان 

عضو في مجالس كّل املنّظمات أو جلان الّتسيير املذكورة آنفا.

وقد امتّد الّتوزيع الّدولّي لفيديوهات العمل واألخبار واإلنتاج إلى اليابان، والواليات 
املّتحدة، وأستراليا، وإلى بلدان أخرى، عبر مسالك توزيع بديلة. ولعبت الفيديوهات دورا 
مهّما في عرض وضعّية العّمال الكورينّي على أمم أخرى. وقد بّثت منّظمة إندمييديا 
De la crise du ca-  عن طريق األقمار الّصناعّية شريط فيديو »عن أزمة رأس املال

pital ]...[« أثناء الّتظاهرات املناهضة لسياسات الّتجارة الّدولّية بسياتل عام 1999.

وقد مّكنت أنشطة العمل واألخبار واإلنتاج، إلى حّد ما، من احلصول على الّنفاذ 
األقمار  بواسطة  يبّث  اّلذي  الّتلفزيون  وإلى  الكابل،  وإلى  العمومّي،  الّتلفزيون  إلى 
الّصناعّية. وكان من الّنتائج اّلتي حّققها العمل واألخبار واإلنتاج أّن نشطاء احلركة 

االجتماعّية بدؤوا في استحسان إمكانات الّتواصل البديل. وأكثر من ذلك، فإّن بعض 
مؤّسسات قطاع الّسينما والّتلفزيون اّلتي تتلّقى متويالت من احلكومة، صارت تدعم منذ 

ذلك احلني مشاريع البحث حول حركة الّتواصل البديل.

بالّسينما  املتعّلق  القانون  من  بالّرقابة  الّصلة  ذات  الفصول  إلغاء  مّت  فقد  وأخيرا، 
والفيديو نتيجة ألنشطة املنتدى املناهض للّرقابة اّلذي قاده مّيونغ جوون كيم، منّسق 

العمل واألخبار واإلنتاج. 

الوسائط والّطرائق
ميّثل الفيديو احملور الّرئيس ألنشطة العمل واألخبار واإلنتاج على الّرغم من وجود 
العمل واألخبار واإلنتاج كّل ثالثة أشهر  أيضا. وينشر  تواصل أخرى مستعملة  وسائل 
صار  وقد  إعالمّية.  نشرة  اإللكترونّي  بالبريد  إنتاجه  وحدُة  ِّع  وتُوز أنشطته،  عن  مجّلة 
الّنفاذ إلى موقع العمل واألخبار واإلنتاج على الّشبكة العنكبوتّية املعلوماتّية العاملّية 
)الواب( ممكنا منذ سنة 1998، وفي شهر ماي سنة 2000 بدأت املنّظمة بنشر برامجها 
شهريّا على اإلنترنيت. وفي رأي مايونغ جوون كيم، فإنّه نظرا للّتغّيرات احلاصلة حديثا 
عزم  قد  واإلنتاج  واألخبار  العمل  فإّن  الوطنّي،  الّتلفزيون  إلى  العمومّي  الّنفاذ  على 
على إنتاج فيديوهات ملنظومة الّتلفزيون العمومّي الكورّي )KBS(، من غير الّتضحية 

مبحتوى األعمال املنتجة.

إّن العمل واألخبار واإلنتاج مشروع تواصل تشاركّي. وعلى املستوى الّداخلّي فإّن 
األنشطة كّلها تقّرر جماعّيا. وتّتجه طرائق إنتاج الفيديو أيضا نحو متٍشّ تشاركّي، وهو 
ومنتجو  العّمال  ويتعّلم  مشتركا.  إنتاجا  كّلها  البرامج  يجعل  اّلذي  الّسبب  يفّسر  ما 
الفيديو في العمل واألخبار واإلنتاج بعضهم من بعض، وقسم كبير من متّشي اإلنتاج 
مخّصص للّنقاش. وفي أحيان كثيرة، تأتي الّصور في الفيديو من أجهزة تصوير فيديو 
شريط »خطوة خطوة   في  ذلك  كان  استعمالها، كما  كيفّية  أنفسهم  العّمال  تعّلم 

One Step at a Time«، وهو فيديو يصف كفاح العّمال في الوسط االستشفائّي.

ال  الّناس  مع  العمل  واإلنتاج  واألخبار  العمل  توّخاها  اّلتي  املنهجّية  وتزعم 
حولهم. ومن بني أهداف العمل واألخبار واإلنتاج الّرئيسة الوصول إلى كون العّمال 
الّتمّشي  يكّون قسما جوهريّا من  ينتجون فيديوهاتهم اخلاّصة، وهو ما  من األساس 

الّتشاركّي اّلذي رّوجت له احلركة العّمالّية.

العقبات
إّن طبيعة عمل العمل واألخبار واإلنتاج من شأنها أن تقود إلى مواجهة عقبات 
وصعوبات. وبعض هذه اإلكراهات داخلّي، مثل نقص معايير الّتصّور، وأحيانا اخلوف 

من الّدميقراطّية املوجودة داخل الّنقابات واجلمعّيات غير احلكومّية.

وقد هّددت مشاكل الّتمويل أيضا استمراريّة أنشطة العمل واألخبار واإلنتاج، على 
الّرغم من أّن املنّظمة في حّد ذاتها قد أرست مبدأ قِوامه أّن أكبر قسط من ميزانّيتها 
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يجب أن يتوّلد عن أنشطة ذاتّية. وقليلة هي املوارد اّلتي تأتي من مصادر خارجّية، نظرا 
لكون املباحث اّلتي تعاجلها أنشطة الّتكوين ال جتلب مؤّجري األموال أو اخلواّص. وقد 
إلى مصادر متويل  بالّنفاذ  العاّمة  والّسياسات  املؤّسسات  احلديثة في  الّتغييرات  تسمح 
يكون من ضمن  أن  على  يعّول  ال  واإلنتاج  واألخبار  العمل  كان  وإن  حّتى  جديدة، 

املنتفعني بها، على الّرغم من الّدور الكبير اّلذي لعبه في إرساء هذا الّتمّشي.

كان  عندما  الّتسعينات،  بداية  منذ  ملحوظا  حتّسنا  الّسياسّي  الوضع  حتّسن  لقد 
الّرغم من  على  ولكن،  مّرات كثيرة.  القمع  يواجه  أن  واإلنتاج  واألخبار  العمل  على 
يزال تظاهرة غير  الّسينما البورميديا ال  فإّن مهرجان  الّسياسّية،  البيئة  الّتغييرات في 
املعروضة  اإلنتاجات  تصنيف  ترفض  الّسينمائّية  األشرطة  تصنيف  شرعّية، ألّن جلنة 
يكن ضحّية من ضحايا  لم  واإلنتاج  واألخبار  العمل  إن كان  املهرجان. وحّتى  أثناء 
البوليس احلكومّي.  تزال حتت رقابة  أنّها ال  البوليسّي، فإّن املنّظمة تعتبر  االضطهاد 
وفي صورة رجحت كّفة امليزان الّسياسّي لنظام يكون أشّد محافظة، فقد تنشأ موجة 

اضطهادات جديدة.

املراجع
هذا الفصل مؤّسس على تبادل الّرسائل بالبريد اإللكترونّي مع مّيونغ جوون كيم،  	•

وإجاباته على استجواب حول العمل واألخبار واإلنتاج.
موقع العمل واألخبار واإلنتاج على الّشبكة العنكبوتّية املعلوماتّية العاملّية )الواب(  	•

http://www.lnp89.org/english.html :هو
http://mayday.nodong.net :والبرامج اّلتي تبّث على اإلنترنيت تكون على  

الفيلّبني  

البطاقة الفّنّية
Tambuli Radio Network  شبكة إذاعات تامبولي االسم: 

الفيلّبني البالد: 

الّتنمية اجلماعويّة      األهداف: 

20 جماعة معزولة   املكان: 

ما يناهز 000 10 شخص لكّل محّطة إذاعّية املنتفعون: 

20 إذاعة جماعويّة الّشركاء: 

تامبولي 	• الّتمويل: 
منّظمة األمم املّتحدة للّتربية والعلوم والّثقافة، اليونسكو  	•   

وكالة الّتنمية الّدولّية الّدامنركّية 	•   
Danish International Development Agency (DANIDA)   

اإلذاعة. الوسائط: 

حكايات قصيرة
بني  املسافة  أقطع  اآلن،  وأنا،  اإلسعاف.  سّيارة  هي  باجلزيرة:  وحيدة  سّيارة  توجد 
لوريتو وتوباجون ممتطيا املقعد اخللفّي لدّراجة ناريّة على طريق مغبّرة مظلمة. ووصلت 
إلى القرية عند حلول الّليل، في الوقت املناسب لسماع آخر قِْسم من البّث على إذاعة 
الّصغيرة، شبه  توباجون. وتوجد لوريتو وتوباجون كلتاهما في أقاصي جزيرة ديناغات 
، من ناحية املساحة، اجلزيرة الّثانية من ضمن جزر  الّضائعة شمال مينداناوو، اّلتي تَُعُدّ
طلوع  قبل  أمس  بدأت  رحلة  من  األخيرة  املرحلة  فقط  إنّها  آالف.  الّسبعة  الفيلّبني 
الّنهار، في سّيارة أجرة نقلتني من كاغايّان دو أورو إلى سوريغاوو سيتي جّل فترة الّنهار، 

ثّم تواصلت حّتى لوريتو بواسطة العّبارة، واستغرقت حوالي ثالث ساعات.

كان سّتة زعماء من طائفات دينّية مختلفة مجتمعني حول منضدة بقاعة الّتسجيل 
في إذاعة توباجون، دي آس تي-آف آم 95.8. ومن بينهم يوجد األب كيكو مانايي، 
وهو قّس كاثوليكّي وهو مدير احملّطة. وكانت املجموعة تناقش محتويات الّستة أشهر 
من البرنامج الّدينّي »اجَلَنّة على األرض »النغي سا يوتا«« اّلذي يَُبُثّ كّل يوم أحد من 

1990

تامبويل  
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الّساعة الّسابعة والّنصف مساء إلى الّساعة الّثامنة مساء. ومن املذهل احلضور في 
هذا املثال من املمارسة الّدميقراطّية.

وكان البّث املباشر، أثناء اجتماعنا، يتواصل من املقصورة املجاورة املفصولة عّنا 
بنافذة زجاجّية كبيرة. وكان الفّنّي اّلذي كان يتحّكم بتجهيزات اإلذاعة، يغّني للجمهور 
البهجَة على  ُمْدِخال  بجّديّة،  يؤّدي عمله  karaoké. وكان  بواسطة جهاز كاراووكاي 
جمهوره بأغاٍن جديدة. وبعد كّل شيء، فهي ساعة االحتفال )»هارانا«(، وهو برنامج 

موسيقّي تبّثه احملّطة مباشرة على إثر البرنامج الّدينّي.

وستطفأ أنوار القرية على الّساعة العاشرة مساء، وكذلك الّشأن بالّنسبة إلى محّطة 
توباجون، حّتى الغد. وعلى الّرغم من أّن احملّطة ال تبّث على األمواج إاّل ثالث أو أربع 
ساعات في اليوم، فإّن الّسّكان يعتمدون عليها كثيرا. وبينما يغّطي الهدوء والّظلمة 
الّشوارع، فإّن كثيرا من الّناس، مثلي، يخلدون إلى الّنوم وفي أسماعهم يترّدد صدى 

الكلمات األخيرة واملوسيقى اّلتي بّثتها هذه اإلذاعة اجلماعويّة.

نفس  تامبولي،  إذاعات  شبكة  في  إذاعة  عشرة  الّتسع  وفي  لوريتو،  في  ويحدث 
الّشيء اّلذي يحصل في توباجون. وقد تغّيرت حياة العديد من اجلماعات منذ أن بدأت 
الفيلّبني. وقد كانت األولى في هذه البالد  محّطات اإلذاعة الّصغيرة أنشطتها في 
اآلسويّة، واألصّح، إنّها األولى في املنطقة كّلها، حيث تتحّكم احلكومة في أغلبّية 

وسائل اإلعالم والّتواصل.

وصف الّتجربة
تيريزيتا،  وسانتا  وإيباجاي،  وغوآ،  وآبورالند،  باسكو، 
وبارانغاي إمييلدا، وكاباغان، وماراغوسان، ولوريتو، وتوباجون، 
وإينوغبونغ، ومابوهاي... ثّم لوبو، وكابايوغان، وجزيرة كويو، 
وإنّها  وجولو.  وإيبيل،  باروجنيس،  سا  والّسلطان  وغونزاغا، 
بدورها  ممتّدةٍ  بـالدٍ  في  مشّتتة  إذاعّية  محّطة  عشرون 
جولو  من  الّصغيرة،  اجلماعويّة  اإلذاعات  هذه  واستطاعت  جزيرة.  آالف  سبعة  على 
مليون  إلى سبعني  بالّنسبة  ال  األشياء،  تغّير  أن  البالد،  أقاصي شمال  إلى  وزامبوأنغا 
فيلّبينّي فحسب، ولكن بالّتأكيد بالّنسبة إلى سّكان اجلماعات اّلتي لم حتَظ بالّنفاذ إلى 
محّطة إذاعة تتحّدث عن مشاكلهم اليومّية، وتعمل جنبا إلى جنب مع اجلماعة بحثا 

عن احللول. 

 )carabao( كلمة بلغة الّتاغال، تعني قرني اجلاموس اآلسوّي »Tambuli تامبولي«
»صوت  شعار  كذلك  وهما  اجلماعات،  اجتماعات  حلضور  الّدعوة  في  ويستعمالن   ،
تسهيل  املشروع خمسة أهداف هي: 1.  وتسّير  تنمية احملرومني«.  اجلماعات من أجل 
الّنفاذ احملّلّي لإلعالم، 2. متكني الّسكان من الّتعبير بأنفسهم عن شواغلهم، 3. إقامة 
إلى  متلٍق  مجّرد  من  اجلمهور  حتويل   .5 الهويّة،  معنى  دعم   .4 جماعويّة،  عالقات 
تقوية  الّتواصل،  بفضل  األشخاص  تقوية  اجلملة،  وفي  الّتواصل،  نظام  في  متصّرف 

متّكن املنّظمات اجلماعويّة من البحث عن أفضل الفرص الّسانحة للّتنمية.

ومنذ البداية، ُحّددت معايير واضحة جّدا النتخاب اجلماعات اّلتي يجب إدراجها 
في املشروع. فقد تقّرر مثال، أّن إذاعات تامبولي ال ترّكز إاّل في املواقع احملرومة كّلّيا 
من الّنفاذ إلى الّتواصل، ولكّنها يجب أن تتمّتع بقدرة على الّتنّظم االجتماعّي، وبإرادة 

جتميع املوارد للمشروع، وبالعمل مع جماعات أخرى.

إّن احملّرك اّلذي يدفع العمل بإذاعات تامبولي هو مجلس وسائط الّتواصل اجلماعوّي 
)CMC(، وهو منّظمة متعّددة القطاعات تأخذ القرارات بخصوص اإلدارة والبرمجة. 
وجلّل أعضائه، زيادة على مسؤولّياتهم صحفّيني ومنّشطني، إسهام شخصّي ببرنامج 
أو  الّسّن،  كبار  أو  الّزراعة،  أو  الّشباب،  أو  الّتعليم،  أو  الّصحة،  تخّصصهم:  إلى  يرجع 
املرأة والّتشريع. وسيصير مجلُس وسائط  بينها كذلك  البيئة، أو صيد األسماك، ومن 

الّتواصل اجلماعوّي، على املدى الّطويل، مالك احملّطة.

وتختلف هيكلة البرمجة من محّطة إلى أخرى، وكذلك احملتوى وأسماء البرامج. 
باهنـدي  ثــروة« )أنـغ كيناياهــان  بالبيئة، مثال، »الّطبيعـة  البرنامج املتعّلق  ويسّمى 
أنغ  أوغ  )كيتا  والبيئة«  و«نحن  توباغون،  إذاعة  في   )Ang Kinaiyahan Bahandi
البيئَة  و«لنُِحْط  لوريتو،  إذاعة  في   )Ang Pag-Amping Sa Kinaiyahan كيناياهان 
برعايتنا« )أنغ باغ-أمبينغ سا كيناياهان Ang Pag-Amping Sa Kinaiyahan( في إذاعة 
ماراغوسان. وحملّطات شبكة تامبولي، وكذلك إذاعات جماعويّة أخرى، هدف مشترك 
هو خدمة اجلماعة مبا تبّثه من رسائل تتعّلق باالجتماعات احملّلّية، وحفالت الّزفاف، ونعي 
املتوّفني، ووصول البريد، واحليوانات الّضائعة، واألطفال الّتائهني، واإلعالم بخصوص 

اإلجراءات الّتشريعّية احملّلّية، واخلدمات املتعّلقة بالّزراعة أو مبنتجات الّضيعة.

خالية  قروض  لتقدمي  خدماتها  تامبولي  شبكة  إلى  منتمية  إذاعات  وّسعت  وقد 
 :la Grameen Bank من الفوائد، وهي منظومة مستوحاة من جتربة ال غرامني بنك
قروض صغيرة تقّدم إلى أشخاص أو مجموعات جماعويّة للقيام مبشاريع مدّرة لعائدات. 
وبإمكان حّتى العاملني بإذاعات تامبولي، وهم في الغالب متطّوعون، االستفادة من 

هذه القروض.

وفي تاريخ تصّور املشروع، كان يُتوّقع إنهاؤه سنة 1999. غير أّن تزايد الّطلب على 
إذاعات جديدة، وارتفاع عدد املطالب الّصادرة عن جماعات أخرى، قد قاد لوي تابنغ 
وقد  املوجودة.  الّشبكة  وكذلك  املستقبلّية  املشاريع  لدعم  دائمة  مؤّسسة  إنشاء  إلى 

أُنشئت مؤّسسة تامبولي ملواصلة املشروع بداية من سنة 2000.

األصول والّسياق
كانت الّطريق طويلة، في الفيلّبني للّسماح بنفخ الّروح في شبكة إذاعات تامبولي 
الّدميقراطّية. وبالّتأكيد، فإّن تامبولي هي نتيجة متّشي كفاح من أجل الّدميقراطّية كان 
املشروع،  محّرك  كان  اّلذي  الّرجل  وقد كسب  ماركوس.  دكتاتوريّة  زمن  في  بدأ  قد 
لوي تابنغ، جزءا من جتربتـه، ومنّى عددا من أفكــاره ملّا كان يشتغل بإذاعة فيريتـاس 
Radio Veritas، وهي إذاعة كاثوليكّية قامت بدور مهّم في إسقاط نظام ماركوس 

سنة 1986.
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ويحتفظ لوي تابنغ مبوقف نقدّي إزاء وسائل اإلعالم في بالده. وهو يرغب في الّتأكيد 
واالمتيــازات  والّسلطة،  والّدعاية،  »الكسب،  إاّل  يحّفزها  ال  اإلعالم  وسائل  أّن  على 
Profit, Propaganda, Power and Privilege« (PPPP). وقد صارت مقاربته بي بي بي 
بي )PPPP( منبرا لدمقرطة وسائل اإلعالم. وقد تلّقى تابنغ الّدعم من منّظمات دولّية 
تانبولي اّلذي بدأ العمل سنة 1990 مبساعدة فّنّية من منّظمة األمم  إلنشاء مشروع 
املّتحدة للّتربية والعلوم والّثقافة، اليونسكو، ومعونة مالّية مقدارها 000 25 من وكالة 
وهو  بباتانيس،  إذاعة  أّول  واستقّرت   .  )DANIDA( دانيدا  الّدامنركّية،  الّدولّية  الّتنمية 
مكان قصّي معزول إلى احلّد اّلذي يُْعَجزُ فيه عن التقاط اإلذاعة والّتلفزيون الوطنَيّنْي.

مبعونة  طموحا  أكثر  مشروعا  ذاتُهما  الّدولّيتان  املنّظمتان  دّعمت  أن  أسرع  وما 
مالّية تبلغ 000 900 دوالر موّزعة على أربع سنني.

وفي نهاية سنة 1994، كانت خمس إذاعات قد أُرِسَيت، وفي سنة 1996،   
كانت توجد ثمانية إذاعات في حالة اشتغال. واتّسع املشروع حّتى سنة 1999 ليغّطي 
 000 الّتقريبّية  كلفتها  منها  إذاعة  وكّل  تامبولي.  شبكة  في  إذاعة   20 مجموع 
ولتنـمية  الّتجهيــزات  القتنــاء  رُصد  قد  املالّي  املقدار  هذا  من   % و60  دوالر،   90
صوت  مضّخمات  احلقيقة  في  تامبولي  شبكة  إذاعات  وبعض  الّتحـتّية.  البنـيـة 
األصل،  وفي  إرسال.  بجهاز  مجّهزة   )Community Audio Towers,CAT( جماعويّة 
أرست منّظمة األمم املّتحدة للّتغذية والّزراعة مشروع مضّخمات الّصوت اجلماعويّة 
CAT أواسط الّثمانينات، وتلّقت بذلك دعم صندوق األمم املّتحدة للّطفولة في نهاية 
اجلماعويّة من  املشاركة  اجلماعويّة مثال جّيد على  الّصوت  الّتسعينات. ومضّخمات 
الّصوت  مضّخمات  بعض  تامبولي  دّعمت  وقد  الكلفة.  زهيد  تواصل  نشاط  خالل 
كيف  تابنغ  عرف  وقد  إضافّي.  تكوين  من  ومتكينها  بّث  بأجهزة  بتزويدها  اجلماعويّة، 

يستغل الّتجربة اّلتي اكتسبتها اجلماعة في تسيير مشروع تواصلّي.

الوقع االجتماعّي
وإصالح  أشجار  بقطع  اإلذاعة  من  اإلذن«  »يطلب  توباجون  بلديّة  رئيس  وهذا 
إنّه يفعل ذلك ألنّه يعلم إن هو أخذ قرارا من  جسر كان قد انهار. ملاذا يفعل ذلك؟ 
البيئة. وقد  يخّرب  بأنّه  الّنقد  إلى  بعد ذلك  نفسه  يعّرض  غير دعم من اجلماعة، فقد 
ضغطت اإلذاعة مباراغوسان على الّسلط احملّلّية حّتى حتّجر استعمال املبيدات احلشريّة 
ومقّطعات األشجار اآللّية. فللجهة مخزون جّيد صالح للّسياحة الإليكولوجّية، بفضل 
أنهارها العديدة وشاّلالت املاء، ولّكنها وجدت نفسها في املاضي مهّددة باملنّقبني عن 
الّذهب وحديثا باحلّطابني اّلذين يقطعون اخلشب بطرق غير شرعّية، وباملؤّسسات اّلتي 

ترّش املزارع باملبيدات احلشريّة.

وليست البيئة الّشغل الّشاغل لبرنامج تامبولي، فاإلذاعات قد أسهمت في تنمية 
وعي اجتماعّي حول مواضيع أخرى تؤثّر في اجلماعة. فبكامارينيس سور، أقنعت إذاعة 
بتطبيق  املكّلفون  املسؤولون  عنه  عجز  ما  وهو  القمار،  ألعاب  بترك  مستمعيها  غوآ 

القانون. إنّها أمثلة معّبرة عن الّتغييرات اّلتي أحدثتها شبكة تامبولي.

الّتواصل  أقامت عالقات عمل طّيبة مع مجلس  اّلتي  احملّلّية  الّسلطات  وتعترف 
تقّدم  األحيان،  أغلب  وفي  والّسيـاسّي.  الّثقافّي  تامبولي  إذاعات  بتأثير  اجلماعوّي 
منّشطي  فإّن  األماكن،  بعض  وفي  احملّطة.  مقّر  لبناء  واملعّدات  األرض  الّسلطات 
يُنتخبون كنّواب عن الّسلطات احملّلّية. وقد  بلغوا من الّشهرة ما جعلهم  تامبولي قد 
كانت »مدّونة الّسلوك« الّصارمة في تامبولي عامال معّدال لتصّرف املنّشطني جتاه 

اجلماعات.

الوسائط والّطرائق
الّتجربة.  ودوام  الّتآزر  لتأمني  وتوجيهات  وكتّيبات،  مبادئ،  تنمية جملة  متّت  لقد 
وبعيدا عن مجّرد تقدمي معّدات اإلذاعة على وجه الهبة، فإّن تامبولي تؤّكد على متّشي 
الّتكوين اّلذي يشتمل ال على اجلوانب الفّنّية فقط، ولكّنه يشتمل خاّصة على توجيه 
بخصوص املسؤولّية في الّتواصل مع الفقراء، ومدّونة سلوك للمنّشطني، وتفّهم عميق 

للّتنمية الّتشاركّية.

الّسليم«،  و»الّذوق  احلقيقة«،  »نقل  مثل:  مباحث  على  الّسلوك  مدّونة  وتتضّمن 
و»احلياد«، و»براءة املّتهمني حّتى تثبت إدانتهم«، و»احترام حقوق اجلميع«، و»تفضيل 
املقاربات اإليجابّية البّناءة«، و»معاجلة اإلشاعات، والقيل والقال، واإلرجاف«، و»احترام 
اإلشهار  و»طلب  احملّطة«،  خارج  و»الّتصّرف  األستوديو«،  مبعّدات  و»العناية  الّسلط«، 

واألموال«، وغيرها كثير.

واطا،   20 قّوتها  بّث  أجهزة  للغاية:  بسيطة  عاّمة،  بصفة  اإلذاعات،  وجتهيزات 
اقتنت  من  احملّطات  ومن  أشرطـــة...  تسجيل  وأجهــزة  كاراووكــاي،  ومضّخمات 
أكثر كماال، مبعونة من اجلماعات و/أو من احلكومة  اخلاّص جتهيزات  على حسابها 

احملّلّية.

العقبات
يبدو أّن احلّد الّرئيس في شبكة تامبولي هو نقص الّتواصل بني مختلف احملّطات. 
في  جّدا  نائية  أماكن  في  تقع  وهي  الهاتفّية،  اخلطوط  إلى  الّنفاذ  ميلك  ال  فجّلها 
البالد، وهو ما يجعلها ال تشتغل حّقا باعتبارها شبكة. وهي تفتقر إلى وسائل الّتواصل 
فيما بينها، ومشروع تامبولي في حّد ذاته يجد عسرا إلبالغ رسائله إلى احملّطات عند 

االقتضاء.

تركيز  متّشي  أّخر  قد  اجلماعويّة  لإلذاعات  أساسّي  بقانون  يعترف  تشريع  غياب  وإّن 
محّطات جديدة. وصعوبة احلصول على إجازات االشتغال قد صارت حرجة أكثر مّما 
كانت عليه نظرا لكون الكونغرس الفلّبينّي هو اجلهة اّلتي متنح الّتراخيص لإلذاعات 
اجلماعويّة اّلتي تلتمس احلصول على إجازة. وقد أُرسل مشروع قانون إلى الكونغرس 
ليصادق على قانون حول االتّصاالت يسمح للمحّطات اإلذاعّية ذات القّوة الّضعيفة 

باالشتغال دون احلاجة إلى تقدمي طلب رخصة لدى الكونغرس.
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املراجع
يترّكز هذا الفصل أساسا على زيارات ميدانّية وحوارات مع ب. كيكو مانيايي، مدير  	•
إذاعة توباجون )ديناغات(، وباستور دومنغو د. رميبوننزا، مدير إذاعة لوريتو )ديناغات(، 
وفرانك إندايا وفريق إذاعة ماراغوسان )دافاأو ديل نورتي(، ولوي تابنغ، مؤّسس شبكة 

تامبولي وفاعلها الّرئيس.
توجد كّمّية كبيرة من البيانات في موقع تامبولي: 	•

دقيق  ووصف  الّنشرة  على  زيادة  يشتمل  .وهو   http://www.tambuli.org.ph/  
لتجربة تامبولي، على مدّونة سلوك مفّصلة خاّصة باملنّشطني، وكتّيب إنتاج. ويتّم 
بّث الّنشرة في صيغة مطبوعة، مع نشريّات أخرى صادرة عن تامبولي، ألّن القليل 

من الّناس، وما من إذاعة تقريبا، لهم نفاذ إلى اإلنترنيت.
«Tambuli : the Electronic Carabao Horn», par Fraser, Colin 	•

 et Restrepo-Estrada, Sonia,  
في كتابهم  Communicating for Development اّلذي يقّدم صورة جامعة   

عن الّتجربة.
 Francis, P. et Lucas, B. Rural Radio in The Philippines 	•

ومقاالت أخرى مثيرة لالهتمام حول املبحث، مبوقع منّظمة األمم املّتحدة للّتغذية   
والّزراعة على الّشبكة العنكبوتّية املعلوماتّية العاملّية )الواب(:
 http://www.fao.org/sd/CDdirect/CDan0026.htm  

الّسلفادور  

البطاقة الفّنّية
Radio Izcanal   إذاعة إيزكانال االسم: 

الّسلفادور البالد: 

الّصّحة، وحقوق اإلنسان، والّتعليم      األهداف: 

نويفا غرانادا    املكان: 

سّكان إوزولوتان املنتفعون: 

جمعية اإلذاعات والبرامج الّتشاركّية بالّسلفادور 	• الّتمويل: 
Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador   

(ARPAS)   

مؤسسة املساعدة على الّتواصل  	•   
 Communication Assistance Foundation (CAF)   

Coopération canadienne الّتعاون الكندّي 	•   
Aide norvégienne الّتعاون الّنرويجّي 	• 	 	

اإلذاعة. الوسائط: 

حكايات قصيرة
من  سحابة  حتت  واألخرى  الفينة  بني  غرانادا  نويفا  إلى  املؤّدية  الّطريق  تختفي 
الغبار، في حني أّن الّشاحنات الّصغيرة والّدّراجات الّناريّة حتّث الّسير نحو القرية. فال 
أحد يريد الّتخّلف عن مهرجان الفنون والّثقافة والّتواصل الّثاني، اّلذي نّظمته إذاعة 
إيزكانال احتفاال بعيد ميالد تأسيسها الّثامن، وتدشني مقّرها اجلديد، وجتهيزاته الّرقمّية. 
وتعّج الّساحة الّرئيسة بنيوفا غرانادا بالّناس اّلذين يتنّقلون من زاوية إلى أخرى ملشاهدة 
عرض لكالب دّربتها الّشرطة احملّلّية، أو معرض صور شمسّية ووثائق حتيي ذكرى تاريخ 
احملّطة منذ بداياتها. وقد جلس بعُد رئيس البلديّة، والكاهن، واملدعّوون عن منّظمات 
سلفادوريّة ودولّية في انتظار بداية البرنامج الّرسمّي. وأُلقي في األّول خطاب موجز 
عن مسيرة إذاعة إيزكانال، ثّم شاعت روح الّدعابة وُقّدم الغذاء مجانا للجميع. وقد قدم 
موسيقّيون وراقصون شباب من محافظات أخرى لتكرمي احملّطة اإلذاعّية. وكان الّشّبان 

1991

اإذاعة اإيزكانال  
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يغّنون أغاني قدمية بلغة الّناهوا، بينما ترقص الّشابّات مرتديات قمصانا نسائّية من غير 
.)huipiles mayas( أكمام من تصميم فلكلور شعب هويبيلس من املايا

وتنحدر لفظة »إيزكانال Izcanal« أو »إيكسكانال Ixcanal« من لغة ناهوا اّلتي 
كان الّناس يتكّلمون بها في زمن الّسّكان األصلّيني الّسلفادورينّي. وحتيل هذه الّلفظة 
إلى نبتة معروفة بأشواكها الكبيرة الّشبيهة مبخالب الّنمر. وقد يكون هذا هو الّسبب 
اّلذي جعل مؤّسسي إذاعة إيزكانال يختارونه رمزا حملّطة إذاعتهم اجلماعويّة اجلديدة. 
ويفّسر أحد املؤّسسني، وهو الّسّيد بازيليو ذلك بقوله: »تعني »إيكس Ix« الفهد، وتعني 
كذلك املكان املقّدس، في حني تعني لفظة »كانال canal« الّطاقة اّلتي تغوص في 
وثقافتنا  الفهد، وهي متجّذرة في عاداتنا  قّوة  قائال: »لإلذاعة  ويردف  باطن األرض«. 

العريقة«.

وقد ُوِضَع غصٌن من الّنبتة الّشائكة قرب باب دخول مقّر اجلمعّية اجلديد.   
لتحظى  الزِمني  كانا  الّلذين  املضني  والعمل  الّنضال  ذكرى  احلاّدة  أطرافه  وحتمل 
الّتحالف  في  املناضل  غرانادا،  نيوفا  بلديّة  رئيس  وحّتى  الكامل.  باالعتراف  إيزكانال 
اجلمهورّي القومّي ARENA، وهو حزب ميينّي دّعم اجلنود أثناء احلرب، قد غدا مدافعا 
عن إذاعة إيزكانال. وكان عليه أن يناضل في صلب حزبه لبقاء إذاعة إيزكانال اّلتي 

نُعَِتْت سريعا جّدا باحملّطة »الّثائرة«.

أّما اليوم، فقد حان الوقت للمصاحلة. والّشعب الّسلفادورّي متشّبث بالّدميقراطّية، 
مهما كانت عيوبها. فاجلميع يرغبون في نسيان احلرب الّدامية اّلتي مّزقت البالد. وفي 

هذا الّسياق، فإّن إذاعَة إيزكانال تعبيرٌ عن األمل.

وصف الّتجربة
اّلذين  الّسلفادورينّي  أّسست مجموعة من    
إلى  عادو  مزارعون  وجّلهم  املنفى  في  كانوا 
البالد يوم 5 مارس 1990، إذاعة إيزكانال سنة 
الجئني  مجموعة  ذلك  بعد  وعادت   .1991
اتّفاقات الّسالم بعد ما  أهّم عددا يوم 16 جانفي 1992، وهو تاريخ اإلمضاء على 
يزيد على عشر سنوات من احلرب األهلّية. وقد عاش املنفّيون طيلة ثمان سنوات في 
محتشد لاّلجئني في سان أنتونيو بالهندوراس. وهناك، بدؤوا الّتفكير في تنظيم إذاعة. 
وقبل ذلك، كانوا قد منّوا أنشطة أخرى: املسرح الّشعبّي، والعرائس، وأدوات تواصل بني 
الّصّحة،  الّتنّظم بشكل أفضل حول مباحث مهّمة مثل  األشخاص. وكان هدفهم 

والّتعليم، مع دعم جماعتهم في نفس الوقت.

وبدأت احملّطة اجلديدة بّثها في محّلة صغيرة اسمها نيوفو غوايشو، حيث استلمت 
أّوُل مجموعة من الاّلجئني أراضي عند عودتهم. وقد كبر تأثير احملّطة سريعا جّدا في 
الّسنوات املوالية إلى احلّد الّذي حمل سّكان نيوفا غرانادا، وهي قرية مجاورة لها وأكبر 
حجما منها، على دعوة الّزعماء احملّلّيني بنيوفو غوايشو إلى نقل اإلذاعة إلى القرية. وقد 
نيوفا غرانادا مبعّدات  بناية صغيرة واقعة في ساحة  اشتغلوا طيلة سنوات عديدة في 

لتسجيل  وجهازين  مضمارات،  سّتة  ذات  الّصوت  ملزج  حتّكم  لوحة  بسيطة:  هواة 
األشرطة، ومجموعة صغيرة من املتطّوعني.

أعلى،  بهوائّي  املجّهـز  اجلــديد  مقّرها  احملّطة  دّشنت   ،1999 نوفمبر   20 ويوم 
ومبعّدات  مضمارا،   24 ذات  الّصوت  ملزج  حتّكــم  وبلـــوحة  قــوّي،  إرسال  وبجهاز 
البرمجة  في  الّتحّكم  على  القادرة  احلواسيب  من  بالعديد  وخــاّصة  رقمّية،  صوت 

والّتسجيالت.

محدودة  بوسائل  احملّطة  بدأت  فقد  عديدة.  مبراحل  إيزكانال  إذاعة  متويل  مّر  وقد 
وحالّيا،  الّتأثير.  بازدياد  تزداد  كانت  احلاجات  أّن  غير  اجلماعة.  من  مباشر  وبدعم  جّدا 
فإّن للمحّطة موارد متويل مختلفة، من بينها اإلشهار. وتبّث إذاعة إيزكانال، باعتبارها 
محّطة اإلذاعة الوحيدة في هذه املنطقة من البالد، رسائل إشهاريّة لبعض املؤّسسات 
الّتجاريّة الّصغيرة، موّجهة إلى الّسّكان احملّلّيني. وال يقّل عدد الّرسائل الّتعليمّية عنها 
عددا وأهّمّية. وقد تلّقت إذاعة إيزكانال الّدعم الّدولّي من هولندا، وكندا، والّنرويج. 
وقد قّدمت لها منّظمة سي آي آف/آس سي أو CAF/SCO جتهيزات جديدة، وقّدمت 
األرض  اجلماعة  اشترت  )وقد  اجلديد  للمقّر  بناء  مواد  الكنديّة  الّتعاون  منّظمة  لها 
اّلتي بنيت عليها احملّطة(، ومّولت منّظمة الّدعم الّنرويجّية تكوين األعوان. وقد كان 
كّل هذا ممكنا بفضـل دعم جمعّية اإلذاعــات والبــرامج الّتشــاركّية بالّسلفــادور 
 .Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

وتنتمي إذاعة إيزكانال إلى شبكة جمعّية اإلذاعات والبرامج الّتشاركّية بالّسلفادور، 
وهي منّظمة تأّسست في شهر فيفري 1994. وقد شّكلت 20 إذاعة جماعويّة جّلها 
يستعمِل في البّث الّترّدَد ذاته )FM 92.1(. وقد اشترت هذا الّترّدد جمعّية اإلذاعات 
والبرامج الّتشاركّية بالّسلفادور حّتى حتول دون اضمحالل محّطات أصغر حتت ضغط 

الّتشريع اجلذرّي اّلذي ُفرَِض في هذه الّسنوات األخيرة.

وقد التحقت بالّشبكة عشر محّطات جديدة سنة 2000، أنشأتها جمعّية اإلذاعات 
والبرامج الّتشاركّية بالّسلفادور، وهي جميعا تبّث برامجها إّما على ترّدد FM 92.1، أو 
على ترّدد FM 90.5. وزيادة على اإلذاعات اجلماعويّة، فإّن سّتة مراكز إنتاج انتمت إلى 

الّشبكة، وأنتجت برامج تعليمّية تستعملها إذاعات الّشبكة بانتظام. 

اإلذاعات  بالّسلفادور هي »جتميع  الّتشاركّية  والبرامج  اإلذاعات  ومهّمة جمعّية 
وخاّصة  املدنّي،  للمجتمع  الّتعبير  بتسهيل  وذلك  ودعمها،  بينها،  والّتنسيق  الّتشاركّية، 
للمجموعات ذات األغلبّية، مسهمة بذلك في دمقرطة اخلطاب وبناء الّدميقراطّية في 
البالد«. وهدفها هو »كسب حضور على كامل الّتراب الوطنّي بفضل إذاعات وبرامج 
الّتنمية احملّلّية والوطنّية«. وجمعّية  الفاعلة في  تشاركّية ذات جودة تدعم املشاركة 
اإلذاعات والبرامج الّتشاركّية بالّسلفادور عضو في الّشبكات الّدولّية الّرئيسة: اجلمعّية 
األمريكوالتينّية لإلذاعات الّتعليمّية، ورابطة االتّصالّيني املسيحّيني العاملّية، وجمعّية 

اإلذاعات الّتعليمّية اجلماعويّة الّدولّية.
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 األصول والّسياق
مّر الّسلفادور طيلة عشريّات كثيرة بوضعّية سياسّية نتيجة احلرب األهلّية املماثلة 
لوضعّية غواتيماال. وقد كان اجليش ينتهك حقوق اإلنسان انتهاكا نسقّيا محاوال قمع 

احلركة الّشعبّية.

أثناء احلرب، حّتى وإن كان يبدو  وقد بدأت محاوالت اإلذاعة اجلماعويّة األولى 
أّن أقدم إذاعة هي صوت األمريكات )La Voix  panaméricaine( لألسقف أوسكار 
الّشعب  لصوت  الّشهيد  األسقف  فتحها  آم  آف  إذاعة  محّطة  وهي  روميرو،  آرنوفلو 
في نهاية الّسبعينات. وكانت اإلذاعة هي الوسيلة الوحيدة للّتشهير علنا باالغتياالت، 
أُغلقت احملّطة  الّنظام العسكرّي. وقد  الّتعذيب حتت سلطة  واالختفاءات، وممارسات 
بالعنف بعد ذلك، ومات األسقف روميرو مقتوال في حرم كنيسته بالّذات سنة 1980.

إذاعة  وهما  دروهما،  سّريّتان  أخريان  محّطتان  أّدت  احلرب،  من  سنة   12 وطيلة 
فينسيرميوس وإذاعة فارابوندو مارتي، وكالهما أداة تواصل حلركة حرب العصابات، وقد 
وقد  اإلنسان.  حقوق  انتهاكات  مبعرفة  العالم  ولسّكان  الّسلفادورينّي،  للّسّكان  سمحتا 
الّسلفادورّي. وال تذكر  الّشعب  العاملّيني جتاه  تقوية الوعي واملؤازرة  أسهمتا أيضا في 
اإلحالة  كانت  وقد  اإلعالم.  وسائل  دمقرطة  موضوع  بتشابولتيبيك  الّسالم  اتّفاقات 
الّلتني  العصابات  حرب  محّطتي  على  الّشرعّية  إضفاء  هي  الّتواصل  إلى  الوحيدة 
أسندت لهما الّترّددات ووضع قانونّي. ومن املفارقات أّن إذاعة فينسيرميوس قد أدارت 

ظهرها في وجه الّتواصل الّتشاركّي، وأصبحت محّطة ذات توّجه جتارّي.

الوقع االجتماعّي
وتبدو إذاعة إيزكانال، في الّسياق الّدميقراطّي اّلذي ران على الّتسعينات، مثاال طّيبا 
للّتواصل الّتشاركّي وألدوات تواصل متناسبة تناسبا كّلّيا مع اجلماعة. ومن بني اجلوانب 
محّطة  مجّرد  من  انطلقت  أنّها  إيزكانال،  إذاعة  في  سواها  من  أكثر  لالنتباه  املثيرة 
فصارت  بقائهم،  لتأمني  أراٍض  بضعة  أُعطوا  الجئني  ملك  على  فقيرة،  جماعويّة 

اإلذاعَة الّرئيسة في مقاطعة أوزولوتان.

وقد جنحت إذاعة إيزكانال ال فقط في متثيل ضحايا احلرب، ولكن أيضا في متثيل 
بسبب  وممتلكاتهم  أراضيهم  واّلذين خسروا  وراءهم،  كّل شيء  تاركني  منها  الفاّرين 
جميع  صوت  تكون  أن  البداية  منذ  إيزكانال  إذاعة  اختارت  وقد  الّسياسّية.  آرائهم 
املنحدرين من قرى صغيرة ومن مناطق  الّناس  بأوزولوتان، مبا فيهم  الّريفنّي  الّسّكان 
هي  إيزكانال  إذاعة  أّن  املنطقة  سّكان  أدرك  ما  أسرع  وما  غرانادا.  كنيوفا  حضريّة 

إذاعتهم أيضا.

وجانب آخر مثير لالنتباه هو اإلحالة اّلتي جُتريها إذاعة إيزكانال باستمرار إلى ثقافتي 
الّناهوا واملايا »املوروثتني«. ولغة اإلذاعة ترشح باإلحاالت إلى ثقافة الّسّكان احملّلّيني، 
الّسلفادور، خالفا لغواتيماال والهندوراس، ال يوجد فيه عدد كبير من  حّتى وإن كان 

سّكان املايا. 

فإنّها  األصلّيني،  الّسّكان  تقاليد  تتبع  أنّها  بتصريحها  إيزكانال  إذاعة  أّن  واحلقيقة 
تسهم في استعادة هويّة ثقافّية مخَرّبة في جزء كبير منها باحلرب وبتعصير البالد سواء 
إلى  يشير  وهو   ،»El Guiz غيز  »آل  الّصباحّية هو  البرمجة  واسم مقطع من  بسواء. 
عصفور ميمون رمز للّتفاؤل باألخبار اجلّيدة. ويتضّمن املقطع املشار إليه حديثا عميقا 

مع ضيف خاّص من اجلماعة.

وثّمة حدث بارز في تاريخ إذاعة إيزكانال هو العالقة برئيس بلديّة نيوفو غرانادا، اّلذي، 
وإن كان ينتمي إلى الّتحالف اجلمهورّي القومّي، وهو حزب اليمني، فإنّه كان حليفا 

مهّما للمشروع. وفي املقابل فإّن رئيس البلديّة يالقي احتراما من سّكان نيوفو غرانادا.

الوسائط والّطرائق
وقد كان يتّم إدماج شباب من اجلماعة باستمرار في أعوان إذاعة إيزكانال، وهو 
ما يسند للمحّطة نوعّيَة صوت وحضورا منعشني. وال يقّل عن خمسةٍ عدُد املؤّسسني 
من اجليل األّول اّلذين يواصلون العمل دون عناء مع املراسلني الّصحفّيني واملنّشطني 
العمر  يبلغ من  لم  أدمج سنة 1994 وهو  اّلذي  ألكسندر كوينتيروس،  الّشباب، مثال 

سوى عشرين ربيعا ال غير.

اجلميع  ويستطيع  احملّطة.  إلى  حّر  نفاذ  أوزولتان  مقاطعة  في  اجلماعات  ولكّل 
زيارة اإلذاعة واملطالبة ببّث رسالة. وتشتمل البرمجة على مقاطع خاّصة لإلهداءات 

املوسيقّية، ولتمّنيات أعياد امليالد، ولإلعالن عن وقائع ذات قيمة جماعويّة.

وقد استطاعت إذاعة إيزكانال أن جتد احلظوة من اجلميع، وليس ذلك فقط، وإمّنا 
عّززت إدماج العائدين من املنفى في اجلماعة إدماجا نهائّيا بالّتوّجه إلى جمهور من 
املستمعني ال يقتصر على العائدين من املنفى، ولكّنه يشمل أيضا سّكان القرى املجاورة.

ومن بني اجلوانب الفّنّية، فإّن أكثرها جتديدا هو بال ريب استعمال الّترّدد ذاته في 
البّث من إذاعات عديدة، مّما يوّفر لكّل إذاعة القدرة على تغطية مساحة تأثيرها اخلاّص 

دون الّتشويش على اإلذاعات األخرى.

العقبات
اّلتي  نفسها  والّتهديدات  القيود  بالّسلفادور  اجلماعويّة  اإلذاعة  محّطات  تواجه 
تواجهها محّطات إذاعات أخرى بأمريكا الوسطى وجهات أخرى من العالم. وقد ازداد 
الّترّددات في  يََضُع  الّترّددات صعوبة بسبب متّشي اخلوصصة وبفعل تشريعٍ  إلى  الّنفاذ 

أيدي اّلذين يستطيعون دفَع ثمنها. 

وحّتى بعد اإلمضاء على اتّفاقات الّسالم، فإّن املنظر العاّم لوسائل اإلعالم بقي 
املجتمع  يشارك  وال  األطراف.  بعض  بها  يستأثر  اإلعالم  فوسائل  الّسابقة:  حاله  على 
ومناقض  جائر،  تشريع  إنّه  الّسياسات.  أو  الّتنمية  حول  العمومّي  الّنقاش  في  املدنّي 
للّدميقراطّية، وغير منسجم. وهو ال يضمن إاّل األشكال الّتعّسفّية في منح الّتنازالت 

للقطاع اخلاّص اّلذي يستفيد من احملسوبّية الّرسمّية.
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الّتشاركّية  والبرامج  اإلذاعات  جمعّية  مثل  مؤّسسة  يالّسلفادور  تكن  لم  ولو 
صعوبات  ستجد  اجلماعويّة  الّتشاركّية  اإلذاعة  محّطات  أّن  املؤّكد  فمن  بالّسلفادور، 

كثيرة حتول دون بقائها في هذا الّسياق.

املراجع
إذاعة  في  أُجريت  اّلتي  والّلقاءات  املالحظات  على  الفصل  هذا  محتوى  يترّكز 

إيزكانال أثناء زيارة ميدانّية إلى الّسلفادور في شهر نوفمبر 1999.
والبرامج  اإلذاعات  جمعّية  بفضل  إضافّية  تفصيالت  على  احلصول  مّت  وقد 

الّتشاركّية بالّسلفادور، وخاّصة بفضل أوسكار بيريز، املدير الّتنفيذّي.
معلومات  بالّسلفادور  الّتشاركّية  والبرامج  اإلذاعات  كتّيبات جمعّية  قّدمت  وقد 

عاّمة عن اإلذاعات اجلماعويّة.

 

أفريقيا اجلنوبّية  

البطاقة الفّنّية
Soul City  سول سيتي االسم: 

أفريقيا اجلنوبّية البالد: 

الّصّحة، وحقوق املرأة      األهداف: 

جوهانّيسبورغ    املكان: 

عموم الّسّكان، ماليني عديدة املنتفعون: 

الّشبكة الوطنّية ملناهضة العنف ضّد املرأة 	• الّشركاء: 
National Network on Violence Against Women (NNVAW)   

مؤّسسة اإلذاعة بجنوب أفريقيا 	•   

South African Broadcast Corporation (SABC)   

االحّتاد األوربّّي، وصندوق األمم املّتحدة للّطفولة، وكاجيسو تروست الّتمويل: 
Kagiso Trust، واحلكومة اليابانّية، وبريتش بتروليوم   

British Petroleum (BP)، وتعاونّية كبار الّسّن Old Mutual، وإدارة الّتنمية    
 Department for International Development (DFID)  الّدولّية   

الوسائط املتعّددة )اإلصدارات، واإلذاعة، والّتلفزيون(. الوسائط: 

حكايات قصيرة
تقفل ماتالكاال من العمل في ساعة متأّخرة، وجتد ثابنغ مستشيطا غضبا. فتقّدم 
في  أرضا  بها  يرمي  ثابنغ  أّن  غير  تبّدد غضبه،  حّتى  له  اشترتها  قد  كانت  قميصا  له 
حلظتها. ويرسل ثابنغ األطفال إلى غرفتهم، ويضرب ماتالكاال بعنف على رأسها، ملقيا 

بها أرضا.

ومن الغد، يتصّرف ثابنغ كما لو أّن شيئا لم يحدث، ويقّدم اعتذاراته ملاتالكاال ]...[. 
فثابنغ يعاني من مشاكل ألنّه لم يتقاَض أجرته باعتباره مدّرسا منذ ثالثة أشهر. وهو 
ال يرضى أن تقوم ماتالكاال باإلنفاق عليه. وتالحظ مونسيبا ]إحدى صديقاتها[ وجه 
ماتالكاال املتوّرم، وتسألها عّما حدث. فتكذب ماتالكاال عليها وتذكر لها بأنّها وقعت 

أرضا.

1991

�صول �صيتي  
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خرجت عائلة سيريثي لتناول طعام العشاء والّلهو. وأصبح ثابنغ ثائر الغضب وهو 
بأن  نّبهتها  »لقد  فيقول:  تلّقتها،  اّلتي  الّضربات  أبيها خبر  تقّص على  يسمع ماتالكاال 
تكتم مشاكلنا عن الّناس جميعا!« وأخذ األطفاَل الهلُع، ولكّن بهيكي ]...[ حّجر عليه 
ضرب ماتالكاال مجّددا. فقال ثابنغ لبهيكي بأنّه سيفهم األمر عندما يصبح أكبر سّنا 
ويصير رجل البيت. ويروي ثيمبي على ماتالكاال أّن ثابنغ كان يضرب أّمه أيضا. وتتوّجه 
ماتالكاال إلى أّمها لتروي لها ما كان ثيمبي قد ذكره لها. وحتاول أّم ماتالكاال إقناعها 
بأّن عليها االنصياع لثابنغ ألنّه دفع من أجلها لوبوال )lobola مهرا(، وألّن من واجبات 

املرأة أن تنجح الّزواج.

فترّد ماتالكاال أخيرا الفعل، عندما ُحملت أمرأٌة معّنفة إلى املصّحة وقد طعنها 
رفيقها. وبعد مّدة ماتت املرأة. فقّررت ماتالكاال االنتقال إلى بيت أبويها لتعيش هناك. 
للحديث في  ثابنغ وعائلتها  إلى حني اجتماع عائلة  بيت زوجها  إلى  العودة  ورفضت 
تصّرف ثابنغ العنيف. وقال والد ثابنغ البنه إنّه عليه أن يؤّدب ماتالكاال »وفق ما متليه 

الّتقاليد«.

وأثناء االجتماع األسرّي، وقف والد ماتالكاال موقفا صارما لرجل يناهض العنف 
املسّلط على الّنساء. ويذّكر الّشيخ اّلذي يرأس االجتماع أنّه عاش طويال، وأنّه بأّي حال 

من األحوال ال ينبغي في الّثقافة والعادات الّتسامح مع العنف املسّلط على الّنساء. 
فالّرجل اّلذي يسيء معاملة زوجته يعتبر خسيسا. فطلب ثابنغ العفو، وتنتهي احللقة دون 

أن يعلم أحد ما إذا كانت ماتالكاال سترجع إلى بيتها. 

 مقتبس من دراما تلفزيونّية أتنجتها سول سيتي، الّسلسلة 4.

وصف الّتجربة
بالّصّحة  للّنهوض  سيتي هي مشروع  سول 
للحّث  اإلعالم  وسائل  إمكانات  من  يستفيد 
سول  أّسس  وقد  االجتماعّية.  الّتغييرات  على 
وصحفّي  طبيب  وهو  جافيت،  غارث  سيتي 
في  اإلعالم  وسائل  جعل  فكرة  حتدوه  عرضّي، 
خدمة الوقاية من فيروس نقص املناعة البشريّة ومن مرض فقدان املناعة املكتسبة 
صنف  إلى  سيتي  سول  برامج  وتنتمي  صّحّية.  عيش  بأساليب  وللّنهوض  )الّسيدا(، 
وهي   ،)edutainment آدوتينمنت  باإلجنليزيّة  )املسّماة  املسّلّية«  الّتعليمّية  »البرامج 
مّت  وقد  العاديّة.  املكتوبة  والّصحافة  واإلذاعة  الّتلفزيون  برمجة  من  بة  ُمخَصّ صيغة 
تصّور البرامج وإنتاجها حّتى تُبّث في أفضل أوقات االستماع، خارج املقاطع الّتعليمّية 

اّلتي لها نسبة استماع أقّل أهّمّية.

وعلى الّرغم من أّن سول سيتي هي خاّصة مبادرة لإلذاعة والّتلفزيون، فإّن املشروع 
يواصل القيام مبقاربة نشيطة ومدمجة لوسائل الّتواصل.

مسلسالت درامّية للّتلفزيون
سول سيتي هي من البرامج اّلتي تفوق غيرها من البرامج شعبّيًة بجنوب أفريقيا، 
وهي متحّصلة على جــائزة آفنتي Avanti اّلتي مُتنح ألفضــل البــرامج الّتعليمّية. 
أُنتَِجت  مسلسالت  خمسة  تطّرقت  وقد  الّتلفزيون.  على  البرنامَج  مليونا شخص  ويتابع 
إلى حّد سنة 2000 إلى مسألة نقص املناعة البشريّة ومرض فقدان املناعة املكتسبة 
)الّسيدا(، على األقّل في بعض فصولها. وزيادة على ذلك، فقد عاجلت مسائل األخرى 
الّتدخني،  على  واإلدمان  واإلسهال،  والّطفل،  األّم  صّحة  مثل  وصّحّية،  اجتماعّية 
شرب  على  واإلدمان  اجلسديّة،  واإلعاقة  الّنساء،  على  املسّلط  والعنف  واالغتصاب، 

اخلمر.

املسلسالت اإلذاعّية
يتّم الّتطّرق مجّددا إلى الّرسائل واملسائل اّلتي تُعرض على الّتلفزيون في مسلسل 
إذاعّي عنوانه »القلوب املداوِية Healing Hearts«. ويحتوي املسلسل على سّتني حلقة 
جهويّة.  إذاعة  محّطات  تسع  عبر  لغـــات  بتسع  وتُبّث  دقيقة،   15 واحدة  كّل  تدوم 
ويرمي البرنامج إلى الّتأثير في مستمعني من صميم الّريف ال نفاذ لهم إلى الّتلفزيون 

إاّل قليال.

الكتّيبات واجلرائد
اّلتي  اتّساعا  الّرسائل األكثر  لدعم  تستعمل حملة سول سيتي معّدات مطبوعة 
تبّث بالّتلفزيون وبوسائل الّتواصل اإللكترونّية، ولتكميل املعارف بإعالم به أخبار مفّصلة 
باعتبارها مالحق في عشر  وتنشر  لغتني،  الكتّيبات في  إنتاج هذه  ويتّم  أكثر.  تفصيال 
والّتلفزيون.  باإلذاعة  البّث  فترة  أثناء  نسخة  توزيعها 2.25 مليون  ويبلغ  جرائد وطنّية، 

وتتلّقى املصّحات واملشاريع احملّلّية أيضا نسخا من اإلصدارات.

العالقات العاّمة واإلشهار
املسلسالت  إكساب  مزدوجة:  وظيفة  واإلشهار  العاّمة  العالقات  إلستراتيجّية 
تنبيه  ويقع  الّصّحة.  مسائل  بعض  إلى  االنتباه  ولفت  شعبّية،  واإلذاعّية  الّتلفزيونّية 
والّتلفزيون،  اإلذاعة،  في  مسابقات  بفضل  أيضا،  الّصّحة  لصالح  احملّلّي  الّتصّرف 

والّصحافة املكتوبة.

احُلَزم الّتعليمّية الّصّحّية
املسلسل  من  املتوّلَدْين  الوعي  وإيقاظ  املعرفة  لتحسني  سيتي،  سول  تستعمل 
الّتلفزيونّي، الّسياَق الّتعليمّي والّرسمّي ومعّدات تقليديّة أخرى للّشباب والكهول، وهي 

احلكايات املرويّة بالّصور، واألشرطة الّسمعّية، واألدّلة العملّية.

وتالحظ شيرين أوسدين، من سول سيتي ما يلي: »تهتّم سول سيتي اهتماما متزايدا 
الّتواصل  بالّسياسات الّصّحية العمومّية، بحيث ال يكون على إستراتيجّيات  بالّنهوض 
من أجل الّتغيير االجتماعّي أن يقتصر اهتمامها على الّتصّرف الفردّي. فتوجد موانع 
تعزيز  مبكان،  األهمّية  ومن  الّصّحة.  في  الفرديّة  القرارات  في  تؤثّر  وثقافّية  هيكلّية 
تغييرات في  القادرة على خلق سياق مناسب إلحداث  العمومّية  الّصّحّية  الّسياسات 

الّسلوك«.
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األصول والّسياق
االستراتيجّي  الّتمييز  بعد عقود من  أنفاسها  استرجاع  اجلنوبّية في  أفريقيا  شرعت 
وعدم املساواة املفروض بالقّوة. وعلى الّرغم من أنّها بالد تعّد من بني البلدان متوّسطة 
في  األشخاص  ماليني  ويعيش  الفقر،  عتبة  حتت  تعيش  سّكانها  غالبّية  فإّن  الّدخل، 

ظروف مماثلة لظروف أشّد بلدان العالم فقرا.

من  واسعة  وشرائح  االجتماعّي،  احليَف  الوطنّية  الّصّحة  إحصائّيات  وتعكس 
الّسّكان ضحايا األمراض، ومن املوتى اّلذين كان باإلمكان إنقاذهم. وعلى الّرغم من 
احلمالت اإلعالمّية، فإّن نقص املوارد، وعقودا من سنوات الّتعليم الهّش قد كان من 

الّصعب الّتغّلب عليها.

لقد مّت إنشاء سول سيتي بَُعْيَد إطالق سراح نيلسون ماندياّل سنة 1991. وقد كانت 
هذه فترَة نشاط سياسّي واجتماعّي حثيث. وقد أوجدت روُح الّتجديد في هذه األيّام 
د وتربوّي لوسائل اإلعالم، ولكّن جناح البرنامج في  مناخا خصبا لتنمية استعمال مجدِّ

آخر املطاف يرجع إلى جودته العالية.

ولم يكن موجودا قبل ذلك إاّل عدد قليل من برامج الّصّحة الّتعليمّية املوّجهة 
إلى حتّدي املفاهيم االجتماعّية، وإلى تغيير مناويل الّتصّرف قليلة الّنجاعة. وهذا هو 
بالّضبط ما اقترحت سول سيتي القيام به، بطريقة خاّلقة مسّلية، باإلمكان أن يكون 

الّنفاذ إليها ميسورا لشرائح واسعة من الّسّكان.

الوقع االجتماعّي
اّلتي  الّنتائج  بخصوص  جّدا  واضحة  جافيت  غارث  الّدكتور  نظرة  كانت  لقد 
حّققتها سول سيتي. فبرامج اإلذاعة والّتلفزيون في حّد ذاتها ال تغّير سلوك الّناس إزاء 
مواضيع الّصّحة بطريقة جذريّة. ومع ذلك، فإّن هذه البرامج تُسهم في خلق مناخ 

مالئم لالنطالق وإلجناح مبادرات الّصّحة العمومّية وأنشطتها األخرى.

وتظهر بعض الّتقوميات املستقّلة أّن سول سيتي قد ساهمت في إثراء املعارف، وفي 
تغيير مواقف الّناس، وفي تعبئتهم.

الّتغطية الواسعة
الّسبر  شملهم  اّلذين  من   %  61 ومداه:  املسلسل  شعبّية  على  الّتقوميات  تبرهن 
كانوا يعرفون البرنامج، و57 % من املشاهدين كانوا يشاهدون سول سيتي، و41 % من 
املستمعني كانوا يتابعون »القلوب املداوِية Healing Hearts«، و37 %من قّراء اجلرائد 
و24 سنة  بني 16  يتراوح عمرهم  اّلذين  الّشباب  و70 % من  املالحق،  يعرفون  كانوا 
البرنامج. وكان مستوى املعرفة  يعرفون  الّدميوغرافّي( كانوا  )وهم هدف سول سيتي 

واحدا في املناطق احلضريّة واملناطق الّريفّية. 

احلّث على احلوار
البرامج.  محتوى  يناقشون  واملستمعني  املشاهدين  فإّن  الّتقوميات،  على  واعتمادا 
وجتري املناقشات في البيت بني اآلباء واألبناء، وفي املدرسة بني املدّرسني والّتالميذ، 

وبني األصدقاء، وخاّصة بني الّشباب.

تغيير املعارف واملواقف
البرمجة  يتابعون  اّلذي  األشخاص  من   %  95 أّن  سيتي  لسول  آخر  تقومي  ويظهر 
يؤّكدون أنّهم قد حّصلوا شيئا ما، و92 % كانوا يعرفون مرض فقدان املناعة املكتسبة 

)الّسيدا(، مقابل 85 % فقط لدى اّلذين كانوا ال يتابعون سول سيتي.

إزاء  الّسلوك  تغيير  ومخّططات  املعارف  بنشر  الّنظير  منقطع  جناح  سيتي  لسول 
الّصّحة ومباحث اجتماعّية أخرى. وإلى حّد اآلن، فإّن الوقع كان أقّل في ما يتعّلق 
بالّتغيير احلقيقّي في سلوك الّناس. فمثال، على الّرغم من تأثير املسلسل اّلذي يتحّدث 
عن اإلدمان على الّتدخني، فإّن عملّيات سبر اآلراء ال تبرهن يقينا على حصول تغييرات 

ذات شأن في عادات الّسّكان املدّخنني.

الوسائط والّطرائق
من املعترف به، عموما، أّن وسائل اإلعالم اجلماهيريّة هي طريقة فّعالة غير ُمكلفة 
للوصول إلى جماهير عريضة مشّتتة، وفي جّل احلاالت تكون أّمّية. والغالبّية الكبيرة 
من سّكان جنوب أفريقيا، حّتى اّلذين يعيشون منهم في املناطق الّنائية، لهم نفاذ إلى 
إلى  نفاذ  الّسّكان لهم  وسيلة من وسائل اإلعالم اجلماهيريّة على األقّل: 92 % من 
اإلذاعة، و71 % لهم نفاذ إلى الّتلفزيون، و17 % لهم نفاذ إلى الّصحافة املكتوبة. غير 
أّن استعمال البرامج الّترفيهّية ألغراض تعليمّية مفهوم جديد نسبّيا بأفريقيا اجلنوبّية. 
edutain-  لقد كانت سول سيتي رائدة مقاربة »البرامج الّتعليمّية املسّلّية« )آدوتينمنت

ment( بإدراج الّرسائل الّتعليمّية في اجلنس املسرحّي.

أّن وسائل اإلعالم هي  أعتقد  أنا ال   « بقوله:  الّدكتور غارت جافيت ذلك  ويفّسر 
الّدواء الّشافي. يجب أن تكون جزءا من إستراتيجّية متكاملة. إنّها مجّرد محّفزات«. إّن 

قّوة سول سيتي تنبثق من املزج بني اإلستراتيجّيات:

مقاربة متعّددة الوسائط:  •
تدرج سول سيتي، على الّرغم من ارتباطها باإلذاعة والّتلفزيون، أنشطة ُصحفّية   

وعالقات عاّمة، تعزيزا ملجهود الّصّحة.
االلتزام بالبحث املؤّسس على اجلماعة:  •

اختبارات  إلى  وسيناريوهاتها  والّتلفزيونّية  اإلذاعّية  املسلسالت  رسائل  تخضع   
وعملّيات إصالح، ثّم تخضع الختبارات من جديد أثناء فترة اإلعداد. وقد فّعلت 
سول سيتي برنامجا معّمقا للبحث الّتكوينّي لتأمني معاجلة املباحث من منظور 

مناسب ذي معنى بالّنسبة إلى اجلمهور.
حتسني تأثير القصص والعالمة الّتجارّية:  •

املواّد  على  »الّتعليمّي«  املكّون  ويقوم  علنّي.  بشكل  تعليمّية  سيتي  سول  ليست   
الّرامية إلى تعزيز الّصّحة. ويعّد جتويد  الّتعليمّية املساعدة، وعلى اجلهود األخرى 
املرويّة  احلكايات  في  الّشخصّيات  وتظهر  املجّددة.  اجلوانب  هذه  أحد  احملتويات 

بالّرسوم وفي الّلوازم اخلاّصة باملدارس وبتعليم الكهول.
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خلق مناخ مناسب للّتغيير:  •
أدرجت شعبّية سول سيتي في احلوار العمومّي مسائل منها فيروس نقص املناعة   
على  واإلدمان  الّسّل،  ومرض  )الّسيدا(،  املكتسبة  املناعة  فقدان  ومرض  البشريّة 

الّتدخني.

العقبات
إّن املنظر العاّم لوسائل اإلعالم والّتواصل بصدد الّتغّير في جنوب أفريقيا، ومن 
برامج  وتنافس  املشاهدين.  إلى  بالّنسبة  االختيار  في  أكبر  تنّوع  يوجد  فصاعدا،  اآلن 
عديدة سول سيتي للحصول على تغطّية أوسع ما ميكن. وإن لم حتافظ سول سيتي 

على األسبقّية فقد تخسر قِْسما من جمهورها.

وقد منّى أعوان سول سيتي كفاءات فريدة ومهّمة، ولكن، قِلَّة في البالد هم الّناس 
املكّونون القادرون على تعويضهم.

وقد تُرِجم جناُح سول سيتي بنمّو سريع جّدا في هذه الّسنوات األخيرة، وما فتئت 
املنّظمة تتعّلم كيفّية مواجهة الّتحّديات اإلداريّة اخلاّصة بهذا االمتداد.

املراجع
موقع سول سيتي على الّشبكة العنكبوتّية املعلوماتّية العاملّية )الواب( هو: 	•

  http://www.soulcity.org.za/  
Usdin, Shereen. «Soul City — using multimedia for social change«. 	•

In Community Media News, No. 5, octobre 1999.  
Soul City : a case story.  The Rockefeller Foundation, 1998. 	•

ورقة عمل الجتماع الكاب حول » الّتواصل من أجل الّتغيير االجتماعّي«.  

نيجيريا  

البطاقة الفّنّية
Network of Educational Theatre (NET)   :شبكة املسرح الّتعليمّي االسم: 

نيجيريا البالد: 

الّصّحة، وحقوق الّطفل      األهداف: 

أويو، وأوندو، ومقاطعات يوروبا أخرى         املكان: 

)LGA( جماعات 46 حكومة محّلّية املنتفعون: 

وزارة الّصّحة 	• الّشركاء: 
احلكومات احملّلّية 	•   

صندوق األمم املّتحدة للّطفولة  الّتمويل: 

املسرح الوسائط: 

حكايات قصيرة
أعضاء مجموعة آد الّتمثيلّية هم ممّثلون من الّدرجة األولى. يستقّل ثالثة رجال 
وامرأة احلافلة الّصغيرة بينما يلبس عازفان بّزتني رشيقتني ملّونتني باألخضر واألبيض، 
ويلتحقان بهم بعد ذلك. وتبدأ املوسيقى بينما تتقّدم املجموعة وسط غابة والية أوسون 
املشهد جوقة من  والّثمار في خلفّية  باألوراق  مهيبة مثقلة  أشجارٌ  وتُخفي  اخلضراء. 
احلشرات والعصافير واحليوانات. وعندما تصل املجموعة اجلذلى إلى جماعة أوغوبي 

آجيبودي، تكون قد تهّيأت بعُد لبداية العرض.

ومرّددين  طبولهم  قارعني  يتقّدمون  وهم  لوصولهم،  الّسّكان  املوسيقّيون  وينّبه 
أكثرها فخامة، وهي  َكَراٍس من كّل مكان، وفي مقّدمتها  وتبرز  الّتقليدّي.  غناءهم 
املنّجدة املخّصصة لألوبا )وهو كبير القوم الّتقليدّي( وللّشيوخ، وتبسط احُلُصرُ لألطفال 

الّصغار.

الوسطى  القرون  دراما  في  احلال  هي  كما  الّشخصّيات  على  الّتعّرف  ويسهل 
الوعظّية: اخلير والّشّر ومجموعة من الّشخصّيات احملّلّية. وتعّبر املالبس عمدا عن احلمق، 

وينبثق الّضحك بسهولة من اجلمهور املأخوذ بالَعرض.

1991

امل�رسح ال�ّصعبّي  
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يغّنيان.  البّريّة وهما  الغابة ملطاردة حيوانات  أُواَل وأُويي، نحو  يّتجه صّيادان، هما 
وتنشأ احملاورة بينهما حول ما جّد حديثا في القرية. وكان أُواَل متحّمسا ألمل احلصول 
على بئر ماؤها صالح للّشرب، وكان أويي كذلك، حّتى وإن لم يكن راضيا متام الّرضا. 
فهو يعتبر أّن الّطرقات والكهرباء أكثر من املاء أهّمّية. ويشرعان في الّتحاور. فيتساءل 
أُواَل عن سبب جهل صديقه للعالقة بني الّصّحة وماء الّشرب. فما من أحد عاش مثله 

مرض دودة غينيا إاّل ويعامل املاء دوما باالحترام اّلذي هو أهل له.

وتشرق وجوه اجلمهور املتطّلعة عندما تظهر امرأة شابّة حتمل جّرة وهي ذاهبة 
جللب املاء. فيحّذرها أُواَل من خطر الّذهاب إلى املستنقع، في حني يسعى أُويِي إلى 

االستهزاء بصديقه. فإلى أيّهما ستصغي املرأة؟

وتطلب أغنية من اجلمهور اقتراح جواب ]...[ وبعد ذلك، عند بلوغ ذروة العرض، 
يظهر على الّركح شاّب ُمصاب بدودة غينيا وهو ينتحب من األلم.

ويقترب الّناس تلقائّيا من املمّثلني ويلصقون على جبينهم ورقة نقديّة مقدارها 5 
أو 10 ناييرا، وهي حركة تعّبر عن االمتنان وتُعرف باسم »الَرّّش« )وتسّمى باإلجنليزيّة: 
سبرايينغ spraying(. ويخاطب أحُد الّشيوخ احلاضرين، وقد كان هو ذاته ضحّية دودة 
غينيا، ويؤّكد لهم أّن املسرحّية صحيحة متاما. فيصّفق له اجلمهور. -  لني جلدوف، في 

.» Community Empowerment : Social Mobilisation in Nigeria «

وصف الّتجربة
أنبت جناح املسرح اجلماعوّي أثناء برنامج الّتحصني واسع 
الّنطاق فكرة دعم هذه الّتجربة وتوسيعها، مع إضافة مكّون 
مهّم للّتكوين، اّلذي كان يشتمل على مسائل الّصّحة وحقوق 
واليات  إلى  املسرحّية  املجموعات  استماع  ويوّسع  الّطفل، 

نيجيريا األخرى.

وال مراء في أّن فرقتني أو ثالث مجموعات مسرحّية ال تكفي إلجناز مئات العروض 
في القرى. فتّم تصّور برنامج تكوين مفّصل تفصيال دقيقا. وُدعيت املجموعة املسرحّية 
اّلتي بدأت بها الّتجربة بقيادة املخرج وكاتب الّسيناريوهات جيمي سولنكي إلى إعداد 
فريق مكّونني. فأُعّد كتّيب تكوين ومواّد دعم للقيام بتربّص مكّثف مّدته عشرة أيّام 
تتراوح مسائله بني تاريخ املسرح والّتقنّيات املسرحّية احلديثة. وكان االحلاح فيه على 

تكوين املمّثلني.

واملسكن  املأكل  بتقدمي  مبوجبه  تتعّهد  اتّفاق  عقد  على  احملّلّية  الّسلط  وأمضت 
للمجموعات املسرحّية طيلة فترة الّتكوين اّلذي يجري على مستوى احلكومات احملّلّية. 
ننِي  املكوِّ أجور  مصاريف  بدفع  ناحيته  من  للّطفولة،  املّتحدة  األمم  صندوق  وتعّهد 
املمّثلني،  مالبس  إعداد  على  الّتربّصات  وتشتمل  الّسيناريوهات.  إعداد  ومكافآت 
واملعّدات الّضروريّة، اّلتي كانت تبقى، بعد الّتكوين، بحوزة املجموعة اّلتي تكّونت حديثا 
لدعم عروضها في اجلماعات. وعلى املجموعة اجلديدة، بعد نهاية كّل تربّص تكوين، أن 

تختار اسما في متّش جماعّي يرمي إلى إثبات الُهويّة الفّنّية.

لِتُْنقِذ  وقد كتب جيمي سولنكي مسرحّيات عديدة مستوحاة من كتاب »ِاْعرِْف، 
Savoir pour sauver«. وقد كانت وّزعت عشرة ماليني نسخة من هذا اإلصدار اّلذي 
قام به صندوق األمم املّتحدة للّطفولة في العالم بأسره سنة 1991، في ما يزيد على 
150 لغة. وُوّزع الكتاب بنيجيريا في أربع لغات )الهاووّسا، واإليبو، واليوروبا، واإلجنليزيّة 
املبّسطة(، ووّزع مليون نسخة مبا فيها الّنسخ الّصادرة باإلجنليزيّة. وتتعّلق املسائل اّلتي 
)الّسيدا(،  املكتسبة  املناعة  للّنصوص مبواضيع مختلفة: مرض فقدان  قاعدة  اتّخذت 
والّتطعيم، واألمومة اآلمنة، والّتعليم األساسّي، والقضاء على دودة غينيا، والبيئة، 
كان  فكاهّية  مشاهَد  الّسيناريوهات  وتتضّمن  واملاالريا.  واإلسهال  الغذائّي،  واألمن 

جيمي سولنكي يكتبها بسهولة. 

وقد مّت تصّور منظور عمل جتديدّي، وإقناع احلكومات احملّلّية بتوفير وسائل الّنقل 
وزيادة  البرنامج.  لدميومة  ضمانا  حديثا  املكّونة  املسرحّية  للفِرق  األّولّية  واألموال 
املجموعة  ترافق  أن  احملّلّية  للحكومة  الّتابعة  الّصّحة  مصالح  على  كان  ذلك،  على 
الّتمثيلّية في جوالتها، لتأمني توزيع اخلدمات في مستوى اجلماعة توزيعا فّعاال. وكانت 
املجموعات املسرحّية ما أن تنهي تكوينها حّتى تبدأ في تقدمي عروضها. وقد تكّونت 
46 مجموعة مسرحّية في 46 محّلة. وكان على هذه املجموعات أن تقّدم عروضها 
في القرى الّراجعة إلى محاّلتها، ألسباب ترجع إلى املردوديّة املالّية، والّتناسب الّثقافّي، 

والّدميومة.

ولم يشّكل متويل أنشطة املجموعات املسرحّية عقبًة في وجه املشروع. فقد كان 
دوالرا( عن كّل  نايرا )25   1 بسقف 000  للمساهمة  احملّلّية مستعّدا  جّل احلكومات 
عرض. وفي البداية، وجد بعض املجموعات أّن هذه املكافأة الّصغيرة مخّيبة لآلمال، 
ولكن، ما أسرع ما فهمت املجموعات املسرحّية أنّها إن كانت تعمل كّل ليلة من ليالي 
األسبوع، فإّن املقدار اجلملّي يصبح أهّم. وزيادة على ذلك، فإنّها ميكن أن تقبض حّتى 
200 نايرا إضافّية في كّل عرض بفضل عادة »رّش« املمّثلني باألوراق الّنقديّة، وهذا 

بطبيعة احلال إذا كان العرض يوافق ذوق اجلمهور.

وكان من الواضح أّن العالقة بصندوق األمم املّتحدة للّطفولة لم تكن إاّل عالقة 
انتقالّية. وبعد ذلك، فبإمكان املجموعات أن تسدي خدماتها إلى أّي وكالة حكومّية 

أو وكالة راجعة إلى الّتعاون الّدولّي لها اهتمام بتعزيز برامجها في املنطقة الّريفّية.

الّناس  يتكّلم  حيث  الّشمال  من  أخرى  مكّونني  مجموعات  نَْت  َكَوّ الّزمن،  ومع 
الهاووّسا، ومن شرق نيجيريا وهي منطقة األيبو، مجموعات جديدة كّل في منطقته.

األصول والّسياق
لقد تسّلم صندوق األمم املّتحدة للّطفولة  في الّثمانينات، املسؤولّية الكّلّية لدعم 
بلدان العالم في مجهوداتها لبلوغ نسبة تطعيم تساوي 80 % لدى األطفال  جميع 
نُّظمت حمالت إعالم على نطاق واسع مبساندة من  ولهذا،  الواحدة.  الّسنة  ما دون 
بّث لرسائل صندوق األمم  باملّجان فضاءات  اّلتي قّدمت  محّطات اإلذاعة والّتلفزيون 

املّتحدة للّطفولة.
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إذاعّية، و13 محّطة  أكثر من 15 محّطة  بنيجيريا  وقد شارك في هذا املجهود 
بّث  لتأمني  تكوين شهريّة  دورات  نّظمت  وقد  االحّتاد.  من  واليات  عشر  في  تلفزيونّية 
ل كّل أسبوع في مستوى الواليات للحّض  الّرسائل بّثا عالَي اجلودة. وكانت برامج تُسَجّ

على املنافسة بينها، وللحصول على أفضل الّنتائج في الّتطعيم.

كتب  قد  جيلدوف  لني  وكان   .%  80 نسبة  هدف  لتحقيق  كافيا  هذا  يكن  ولم 
املكتوبة في  والّصحافة  اجلماهيريّة  وسائل اإلعالم  قائال: »كانت محدوديّة  ذلك  عن 
الكهرباء مقصورا على املدن واملناطق  بديهّية. وكان احلصول على  الّنيجر  مثل  بالدٍ 
أجهزة  فإّن  موجـودة،  الكهربــاء  فيها  تكون  اّلتي  األماكن  في  وحّتى  املجاورة. 
الّتلفزيون باهضة الّثمن بالّنسبة إلى غالبّية الّناس. ويوشك أن يكون الّتلفزيون امتيازا 
أنّه مدى محدود  الّرغــم من  أكبر، على  ونفوذا. ولإلذاعــة مدى  ثراء  الّناس  ألكثر 
بسبب تكلفة احلاشدات الكهربائّية. فمجموعة من البطاريات ميكن أن تكّلف ما يقارب 

الّدوالر«.

اجلماهيريّة  الّتواصل  وسائط  عبر  الفوقّي  العمودّي  الّتواصل  إستراتيجّية  أّن  غير 
البّث  تلتقط  ال  اّلتي  اجلماعات  إلى  الوصول  احملّتم  فقد كان من  كافية.  غير  كانت 

اإلذاعّي. وبهذا الّشكل ظهر املسرح اجلماعوّي باعتباره حاّل بديال.

كان الّتواصل بني األشخاص هو اإلستراتيجّية الوحيدة املمكنة لبلوغ اجلماعات 
نشاط  وكان  الّتطعيم.  حملة  عن  منأًى  في  بقيت  واّلتي  بعدا،  واألكثر  فقرا،  األكثر 
هو  اجلماعات  مستوى  في  الّناس  تعبئة  في  اإلسهام  على  القادر  الوحيد  الّتواصل 
املسرح. وقد حّدد صندوق األمم املّتحدة للّطفولة  في واليتي أويو وأوندو مئات القرى 
مسرحّية  فرقة  قّدمتها  عروضا  ونّظم  جّدا،  منخفضا  الّتطعيم  معدل  كان  حيث 
مصحوبة مبصلحة الّتطعيم. وقد قاد جناح هذه الّتجربة الّنموذجّية إلى تنمية مشروع 
 Network :أكثر طموحا سنة 1991، هو شبكة املسرح الّتعليمّي )املسّمى باإلجنليزيّة

of Educational Theatre( اّلذي كان فيه مقّوم الّتكوين حاسما.

الوقع االجتماعّي
أساس  على  يتطّور  أن  أمكنه  أنّــه  الّشعــبـّي  نيجيريـا  مســرح  ميزة  وكانت 
كانت  رسائل  إلبالغ  احملّلّية،  الّثقافة  وبفضل  قبل،  من  موجودة  طقوسّية  تظاهرات 
بل  فقط،  الّرسائل  بث  بتقوية  احملّلّية  الّثقافة  تسمح  ولم  منافع.  منها  جتني  اجلماعة 
تقومي املمارسات  إعادة  الّتقاليد احملّلّية، ومن  البحث عن  انتفعت هي ذاتها من متّشي 

اجلماعويّة.

وقد جعل الّنشاط املشترك بني املجموعات املسرحّية وفِرق الّتطعيم إحداَث وقع 
اجتماعّي فورّي ألنشطة املسرح الّشعبّي أمرا ممكنا. وقد كانت نساء كثيرات قد امتنعن 
ـّة، وأحيانا دينّية، غير أنّهــّن اقتنعن أخيرا، على إثر  عن تطعيم أبنائهّن ألسباب ثقافي
البـريد  »نــداء ســاعي  املسّمــاة  عــرض مسرحّيــة جيمي سولنكي  مشــاهــدة 
L’appel du facteur«. وعلى إثر كّل عرض مباشرة، كان على املمّرضات أن يواجهن 

مئات الّنساء واألطفال من كّل األعمار وهم يصطّفون لتلّقي جرعات الّتطعيم.

في  كثيرا  أسهمت  ناحية،  فمن   : إضافٌيّ تأثيرٌ  الّشعبّي  املسرح  إلستراتيجّية  وكان 
إيقاظ الوعي في اجلماعات، ومن ناحية أخرى، كانت الّضامن في انتظام زيارات أعوان 

الّصّحة إلى اجلماعات الّريفّية، وهو ما كانت ترفض القيام بها سلفا.

وكانت الّشبكة تعّد، حوالي سنة 1994، 46 مجموعة مسرح شعبّي في مستوى 
الواليات احملّلّية.

الوسائط والّطرائق
وقد أسهم  الوضع.  املمكن حتسني  أنّه من  األولى  املسرح  برهنت مجموعة  لقد 
برنامج تكوين مستمّر في إنشاء فرق مسرحّية قاّرة في كّل والية مّت اختيارها. وكانت 
اجلوانب الّتجديديّة تتمّثل في كون كّل مجموعة مسرحّية كانت مرتبطة ثقافّيا بالقرى 
اّلتي تقصدها لتقدمي عروضها فيها. وال يقتصر األمر على أّن الّلغة كانت هي ذاتها، 
ولكن كانت تؤخذ في احلسبان الّشفرات الّثقافّية املمّيزة لكّل جماعة: املالبس، واألغاني، 

وصيغ الّتحّية الّتقليديّة.

وزيادة على ذلك، فإّن كّل مجموعة مسرحّية كانت حتّل باملكان ساعات عديدة قبل 
اّلتي تروج بخصوص الوقائع  البيانات وتقّصي احلكايات القصيرة  بداية العرض جلمع 
احلديثة في القرية، وتدرجها في العمل الفّنّي كمراجع، ضامنة بذلك اهتمام اجلمهور 
تَُكَيّف مع كّل وضعّية خاّصة، دامجة شيئا من  الّسيناريوهات  العرض. وكانت  أثناء 

االرجتال مع احلرص قدر اإلمكان على احملافظة على محتوى الّرسائل.

وعلى املشروع أن يستجيب منذ مرحلة تصّوره إلى املعياير الّتالية: ينبغي أن تكون 
تكلفته قليلة، وأن يكون مناسبا على الّصعيد الّثقافّي، وأن يكون مرتبطا ارتباطا مباشرا 
بخدمات الّصحة، وأن يكون مستداما. والفكرة هي أن توضع أداة تواصل في متناول 

اجلماعة بإمكانها استخدامها بحسب احلاجة.

وقد كانت منهجّية الّتكوين وجاهزيّة املجموعات املسرحّية الفوريّة اجلانبني املركزينّي 
في إستراتيجّية الّتضخيم الّسريع والّتغطية للوصول إلى آالف اجلماعات املهّمشة.

العقبات
باستثناء جيمي سوالنكي، فإّن قّلة من رجاالت املسرح في نيجيريا تهتّم بالعمل في 
اجلماعات. واّلذين كانوا مستعّدين للقيام بذلك، كانوا يأملون في تعويض مالّي يتجاوز 

قدرات صندوق األمم املّتحدة للّطفولة.

ومن احلكومات احملّلّية من لم يَِف بتعّهداته في مساندة املجموعات اجلديدة. فهي 
لم توّفر وسائل الّنقل الاّلزمة، ولم تأخذ في حسبان ميزانّيتها الّسنويّة األمواَل األّولّية 

املخّصصة للمجموعات، مثلما كان مّتفقا عليه مع صندوق األمم املّتحدة للّطفولة.

وال تشارك املجموعات املسرحّية كّلها في الّتكوين باجلّديّة نفسها. وقد مّت اإلنقاص 
الفِرق من لم يكن مستعّدا  للّتكوين املكّثف، ألّن من  من األيّام العشرة املخّصصة 

للعمل في نهاية األسبوع.
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بها  تُقام  اّلتي  القرى  في  امللموس  للوضع  الّسيناريوهات  تكييف  ميزة  وتصبح 
الُعروض، في كثير من األحيان، ممارسة خطيرة، فبعض املجموعات تبالغ في هامش 
االرجتال تاركة رسائل العمل الفّنّي جانبا، محّولة الَعرض مقطعا تقّدم فيه وضعّيات 

هزلّية خاوية من أّي محتوى ذي شأن.

املراجع
 Geldof, Lynn. Community Empowerment : Social Mobilisation in Nigeria. 	•

Lagos: UNICEF, 1994

Gumucio Dagron, Alfonso. Popular Theatre. Lagos: UNICEF, 1995 	•

نيجيريا  

البطاقة الفّنّية
Action Health Incorporated (AHI) العمل الّصّحّي املدمج االسم: 

نيجيريا البالد: 

الّصّحة اجلنسّية واإلجنابّية لدى الّشباب      األهداف: 

الغوس         املكان: 

شباب األحياء احلضريّة الفقيرة املنتفعون: 

الّتواصل من أجل الّتغيير الّشركاء: 

 Fondation MacArthur  مؤسسة ماك آرثر	 	• الّتمويل: 
  Martha Stuart Communications  مارثا ستويارت لالتّصاالت	 	•   

Communication for Change (C4C)  الّتواصل من أجل الّتغيير	 	•   
صندوق األمم املّتحدة للّطفولة  	•   

برنامج األمم املّتحدة للمراقبة الّدولّية للمخّدرات 	•   
 Programme des Nations Unies pour le contrôle international   

 des drogues (PNUCID)   

الفيديو الوسائط: 

حكايات قصيرة
»يا بوال، ما رأيك في ما قلناه؟« وترّدد صدى الّصوت في الوعيي، غير أنّي، من شّدة 
استغراقي في أفكاري، لم أدرك أّن الّسؤال كان موّجها إلّي إاّل عندما ملست ساندرا، 

وهي رفيقتي بدرس الفيديو، كتفي.

كان الّسيد باركلي أستاذ درس الفيديو، قد أنهى رسم صورة عن الّتحّديات اّلتي 
علينا نحن الّشباب مواجهتها طيلة منّونا، وكيف أّن متجيد اجلنس في وسائل اإلعالم 
يحّرض الّشباب على القيام بخيارات محفوفة باملخاطر. وبينما كان يتكّلم، خّيل إلّي أنّي 
أنظر في مرآة كانت تعكس لي صورة حياتي ذاتها. ففي سّن 13 سنة، كنت أعتقد أّن 
األّمهات وحدهّن كّن قادرات على إجناب األطفال. كيف يحصل ذلك؟ هذا سؤال 
ليحّدثاني عن  كانا موجودين  ما  املنشغالن جّدا،  فأبواي  قادرة على طرحه.  ما كنت 

الّتغييرات اّلتي كنت أعيشها أثناء منّوي.

1992
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وأنا أذكر شّدة هلعي عندما جاءني احمليض أّول مّرة. وإلى جانب ذلك، كنت أعتقد 
أنّني سوف أنزف حّتى املوت. ومن حسن احلّظ أن أستاذتي، الّسّيدة أكيبيلو، غسلتني 
وأّكدت لي أّن كّل شيء كان عاديّا. وعندما عدت إلى البيت، كان كّل ما قالته لي 
احمليض.  جاءني  قد  دمت  ما  الّرجال  أقرب  ال  أن  فصاعدا  اآلن  من  علّي  أنّه  أّمي 
ملاذا؟ لم تذكر لي شيئا عن ذلك. ومن سانح الّصدف أنّي حصلت على املعلومة من 
صديقاتي، غير أنّي اكتشفت بعد مّدة أنّهّن لم يخبرنني عن كّل شيء. فقد كّن مثلي 

متاما بحاجة إلى اإلعالم.

تعّلَمْت صديقــاتي كما  وقد  إيفــاكو.  فقير، هــو حّي  أعـيــش في حّي  كنت 
وكّنا  العبارة.  إن صّحت  الّشـارع«،  »في  ــة  ـّ اجلنساني نعرفــه عن  ما  كَلّ  أنا  تعّلْمُت 
اجلنس،  ممارسة  علينا  اّلذين عرضوا  الّرجال  للحديث عن  بيننا  فيما  الّنساء  نحن  جنتمع 
على  محافظات  مازلن  الاّلئي  من  يسخــرن  األخريات  وكانت  الّنتيجة.  كانت  وماذا 
عذريّتهّن. فقد كان فقدان العذريّة أمرا دارجا. وكانت أّمي املوجودة في جّل األوقات 
أطرح  كنت  عندما  مّني  تغضب  وكانت  اجلنسانّية.  عن  معي  احلديث  ترفض  بالبيت 
عن  راودني  قد  كان  شابــا  بأّن  أخبرهــا  وعندما كنت  باحلّب،  تتـعّلــق  أسئلة  عليها 
تعليقات يومي إييوال- نفسي. وكانت تهّددني بأن تخبر أبي بأنّني قد صرت فاسدة. – 

مارتينز ونيتو إيالفباري، وكالهما قد تكّونتا كمنتجتي فيديو في تربّصات نّظمها العمل 
الّصّحّي.

وصف الّتجربة
 Participatory الّتشاركّي  بالفيديو  الّتواصل  وحدة   
من  جزء  هي   ،  Video Communication Unit, PVC
منّظمة  في  والّتعليم  واإلعالم،  الّتواصل،  إستراتيجّية 
 . (Action Health Incorporated, AHI) العمل الّصّحّي
وقد اقترحت منّظمة من الواليات املّتحدة، هي الّتواصل 
Communication for Change C4C من أجـل الّتغيير

تربّص تكوين يدوم 16 يوما، يُدعى إليه 17 مشاركا. وقام ثالثة من موظفي املشروع 
وأربعة أعضاء من منظمة العمل الّصحّي بتعّلم العناصر األساسّية للّتواصل بالفيديو 
بينما  وتركيبها،  الفيديو  أشرطة  إلنتاج  الفّنّية  الكفايات  حتصيل  وخاّصة  الّتشاركّي، 

ِّبني تتلّقى تكوينا. كانت املجموعة األّولّية املكّونة من 10 ُمدر

لتكوين  برنامٍج  مبدأَ  تبّنى  ألنّه  مضاعفا،  تأثيرا  األّولّي  الّتكوين  هذا  حّقق  وقد 
فريق  في  تكّونوا  قد  كانوا  اّلذين  اأُلول  املتربّصون  كّون   ،1993 سنة  وفي  نني.  املَُكوِّ
متّشي  مّكن  وقد  املشروع.  دميومة  وتأمني  الفريق  لدعم  مراهقا   19 بدورهم،  الفيديو 

الّتكوين املستمّر من دميومة مشروع الفيديو الّتشاركّي إلى يومنا هذا.

وقد نهضت وحدة الّتواصل بالفيديو الّتشاركّي في العمل الّصّحّي، بدور أساسّي 
في أنشطة اإلعالم والّتعليم. وأهدافها هي الّتالية:

إلرشاد  اإلجنابّية  بالّصّحة  املتعّلقة  الفيديوهات  إلنتاج  مكّون  فيديو  فريق  إقامة  	•

مراهقني آخرين، وإنتاج فيديوهات في برامج مماثلة لبرامج منّظمة العمل الّصّحّي، 
ميكن استخدامها لتقاسم الّتجارب مع فَِرٍق من بلدان أخرى.

إجناز فيديوهات مخّصصة لتحسيس الكهول، وخاّصة اآلباء منهم. 	•
الّشباب  بحاجات  االعتراف  مقاومتها  من  للحّد  احلكومة  سياسات  في  الّتأثير  	•

احلقيقّية في اخلدمات واإلعالم عن الّصّحة اإلجنابّية.
استخدام مقاربة » البرامج الّتعليمّية املسّلّية« )edutainment( للّتأثير في املراهقني  	•

من خالل عرض أشرطة فيديو.

اّلذي  اإلنتاج  أّولها  أنشطة خصوصّية.  الّتشاركّي  بالفيديو  الّتواصل  وحدة  ومنّت 
يشتمل على برامج اإلعالم والّتعليم حول الّصّحة اإلجنابّية، في شكل مشاهد مسرحّية 
الّنشاط مجموعة مسرحّية مكّونة من  وتُسهم في هذا  غنائّية.  أو مسرحّيات  هزلّية 
تالميذ املعاهد الّثانويّة وشباب من خارج املنظومة الّتعليمّية. وتشمل وظائفهم كتابة 
املنتخبة.  الفّنّية  املمّثلني واألعمال  واختيار مجموعة  العمل )سكريبت(  مخطوطات 
وتتدّخل املجموعة املسرحّية في إطار الّنشاط االجتماعّي. ويقّدم املمّثلون عروضهم 
إلشراك  تشاركّية  إستراتيجّيات  ويستخدمون  الّشوارع،  وفي  وبالقاعات،  باألسواق، 
اجلمهور. وأعضاء املجموعة املسرحّية متطّوعون وال يتقاضون أّي أجرة، باستثناء دعم 
تكلفة الّتنّقل، أو تعويضات في بعض األحيان. وعضويّتهم في املجموعة قائمة على 

املصلحة الّذاتّية وااللتزام أكثر مّما هي قائمة على املنافع املالّية.

وإلى حّد سنة 1999، أنتجت وحدة الّتواصل بالفيديو الّتشاركّي 64 شريط فيديو، 
تغطية  ومتّت  الغنائّية.  واملسرحّية  الوثائقّي  الّشريط  بني  تتراوح  مختلفة  أحجام  في 
مجموعة من املباحث ذات الّصلة بالّصّحة اجلنسّية واإلجنابّية عند املراهقني: احلمل 
املنقولة  واألمراض  الّتواصلّية،  احلواجز  رفع  في  املراهقني  ودور  واملخّدرات،  املبّكر، 
جنسّيا، وفقدان املناعة املكتسبة، واإلجهاض، واالغتصاب، ومشاكل البلوغ، والّتنظيم 
العائلّي. وأنتجت وحدة الّتواصل بالفيديو الّتشاركّي، في نهاية سنة 1998، شريط فيديو 
غنائّيا عنوانه: »كن حذرا ! وأغان أخرى Be wise and other songs«، حيث كتب 

الّشباب مؤّلفاتهم اخلاّصة وغّنوها.

النُّسخ،  تتعّلق بطبع  الّتشاركّي  بالفيديو  الّتواصل  ومهّمة أخرى من مهاّم وحدة 
وتتضّمن تشكيل مساعدين جددا لطبع نُسخ األشرطة اّلتي تنتجها الفرقة املسرحّية. 
ولعّل من أهّم الوظائف، وخاّصة بالّنسبة إلى أهداف الّتعليم واإلعالم، هي وظيفة 
عرض أشرطة الفيديو في املدارس، وفي مراكز الّشباب، ولدى املنّظمات. وقد حضر 

هذه العروض في نهاية سنة 1999، ما يزيد على أربعة آالف مراهق.

األصول والّسياق
قاد تفّشي مرض فقدان املناعة املكتسبة في أفريقيا املنّظمات غير احلكومّية إلى 
الّتنّظم للّنهوض بالّصّحة اإلجنابّية. وقد بدأ برنامج منّظمة العمل الّصّحّي للّصّحة 
اإلجنابّية املوّجه للّشباب من أجل مواجهة وضع الّشباب الّصّحّي الهّش بنيجيريا حيث 

كانت قنوات بّث اإلعالم املناسب للّشباب محدودة جّدا. 
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وأنشطة منّظمة العمل الّصّحّي قائمة على اليقني بأّن املراهقني بحاجة إلى أن 
يكونوا واعني بالعوامل اّلتي تؤثّر في جتاربهم في هذه املرحلة احلاسمة من  حياتهم. 
وتعتبر منّظمة العمل الّصّحي أّن تقدمي مزيد من املعارف للّشباب، يكسبهم قدرة على 

أخذ قرارات بكامل الوعي عن جنسانّيتهم وعن الّتخطيط حلياتهم.

وقد تكّونت، من أجل حتقيق هذا الهدف، وحدة الّتواصل بالفيديو الّتشاركّي سنة 
1992 جزءا ال يتجّزأ من إستراتيجّية اإلعالم والّتواصل والّتعليم لدى العمل الّصّحّي، 
اّلتي كانت تنميتها بالّتعاون مع الّتواصل من أجل الّتغيير. وعلى الّرغم من أّن وحدة 
الفيديو ترتبط إداريّا بوحدة اإلعالم والّتعليم والّتواصل، فقد حتّصلت على فضاء خاّص 

بها، وأنتجت بالّتأكيد إسهامات مستقّلة عن اشتغال املنّظمة العاّم.

الوقع االجتماعّي
بلدان  في  كما  بنيجيريا،  الّسينمائّية  واألشرطة  العائلّي  والفيديو  الّتلفزيون  أصبح 
أخرى، صيغ تواصل تتمّتع بشعبّية كبيرة، وبتأثير عميق في املراهقني باملناطق احلضريّة. 
وقد يكون الفيديو، باعتباره أداة إعالم وتعليم وتواصل، أبسط وسائل البّث واإلعالم 

استعماال، وأقّلها تكلفة.

بخصوص  والكهول  الّشباب  لتوجيه  الّصّحّي  العمل  فيديو  إنتاجات  استخدمت 
واقع مشاكل الّصّحة اإلجنابّية اّلتي يواجهها املراهقون. ومع ذلك، فإّن العمل الّصّحّي 
يعتبر أّن أهّم جناح حّققه على املدى الّطويل هو تكوين أكثر من 30 شابّا في تقنّيات 
إنتاج الفيديو. فالّتكوين يسمح بتمكني الّشباب من كفايات ميكنهم فيما بعد تنميتها 

لتحسني حياتهم، فتكون نقطة انطالق جناحهم.

الّتمثيل  في  مواهب  باكتشاف  الّتشاركّي  بالفيديو  الّتواصل  وحدة  سمحت  وقد 
والغناء، ورعايتها. وقد مّت اكتشاف هذه املواهب أثناء عروض قّدمتها الفرقة املسرحّية. 
فقّدمت مسرحّية »كن حذرا ! وأغان أخرى Be wise and other songs« للممّثلني 
الّشباب، مثال، إمكانّية إظهار مواهبهم أمام جمهور أكثر اتّساعا، وبنسق أشّد سرعة مّما 
كانوا يتحّصلون عليه مبفردهم. وقد انعكست شعبّية وحدة الّتواصل بالفيديو الّتشاركّي 
لدى الّشباب بسهولة، في احلماس اّلذي أظهره اّلذين يرغبون في املشاركة في أنشطة 

املجموعة املسرحّية.

ميزة  وهذه  تواصلهم.  أشكال  في  َخْلًقا  يزدادون  الّشباب  أّن  منه  املفروغ  ومن 
املقاربة الّتشاركّية، ألّن املراهقني أنفسهم ينجزون إنتاجات الفيديو اّلتي تشغل بالهم، 
واّلتي تؤثّر رسائلها في شّبان آخرين بالّتطّرق إلى ميادين عديدة أخرى تهّمهم ويكون 

لها وقع على حياتهم.

وتؤّكد إيومي إييوال-مارتينز ونيتو إيالفبار، من اجليل الّثاني من الّشباب الّذين تكّونوا 
عن  جّيدة  مرآة  هي  الّتشاركّي  الفيديو  إستراتيجّية  »أّن  الّصّحّي  العمل  برنامج  في 
املجتمع. فهي تظهر »بحّق« أناسا يستطيع اجلمهور الّتماهي بهم. فللفيديو مصداقّية 

أكثر وفاعلّية أبلغ في احلصول على تغييرات في الّسلوك«.

الوسائط والّطرائق
ويقّدر العمل الّصّحّي أّن الفيديو يقّدم مزايا باملقارنة إلى وسائط أخرى:

يتذّكرون  فالّناس  اجلّذاب:  إلى جانبه  األولى  الفيديو  ميزة  تعود 
االنتباه  املتحّركة جتلب  والّصور  للكلمات.  تذّكرهم  أكثر من  الّصور 
ِّي«: فالفيديو  أكثر فأكثر. وامليزة الّثانية هي قدرته على »الّتعليم املَُسل
أّن  هي  الّثالثة  وامليزة  ذاته.  الوقت  في  والّتسلية  الّتعليم  على  قادر 
الفيديو وسيط شديد الّتأثير: فرجال الّسياسة اّلذين يتلّقون املعلومات 
واألشرطة  والفيديوهات  الّتلفزيون  يشاهدون  الوسائط،  طريق  عن 
تشاَهد  أن  ميكن  الفيديوهات  أّن  هي  الّرابعة  وامليزة  الّسينمائّية. 
على  الفيديو  قدرة  هي  اخلامسة  وامليزة  جديد.  من  تشاَهد  ثّم  مّرة، 
الّتوثيق وتخزين الّصور. وأخيرا، فإّن األنشطة فيه تشاركّية أيضا: فأثناء 
دورات الفيديو، لكّل األطراف املشاركة في الّتمّشي إمكانّية القيام 

بإسهامات شخصّية. 

الفيديو  مشروع  استقرار  أّمنت  منهجّية  هو  آخرين  ملراهقني  املستمّر  الّتكوين  إّن 
الّتشاركّي. وقد أخذ العمل الّصّحّي قرارا حكيما بالّسماح للمشروع بأن يسّيره الّشباب 
ويشّغلون  الّسيناريوهات،  يكتبون  الّشباب  كان  وقد  الكهول.  من  أدنى  إشراف  حتت 

جتهيزات اإلنتاج ويعّدون نُسخ الفيديوهات.

الّشباب إلنتاج  الفرقة من  تتكّون  وزيادة على ذلك، فقد حرص املشروع على أن 
املسرحّية  األعمال  ينتجون  كانوا  أنفسهم  والّشباب  واإلعالمّية.  الّتعليمّية  الّرسائل 
املراهقني  من  مكّون  أعرض  جمهور  ذلك  بعد  يقّومها  اّلتي  الغنائّية  والفيديوهات 

لتحديد ما إذا كانت احملتويات مالئمة لهم.

يتعّلم  الّتجارب بني املشاركني حّتى  تبادل  وشّجعت إستراتيجّية تسهيل املناقشات 
بعضهم عن البعض اآلخر. فاجلمهور قادر إذن على تقومي قراراتهم أو أعمالهم املّتصلة 

باجلنسانّية في هذا الّنوع من املنتديات. 

العقبات
على الّرغم من أّن وحدة الّتواصل بالفيديو الّتشاركّي الّتابعة للعمل الّصّحّي قد 
ساهمت في جعل الفيديوهات املتعّلقة بالّتربية اجلنسّية في متناول الّشباب، فالّتحّديات 
ال تزال جسيمة. فالفيديو الّتشاركّي قادر على الّتأثير إيجابّيا في حياة مجموعات صغيرة 
من الّشباب، ولكّن الغالبّية الغالبة واقعة حتت تأثير الَكّم الهائل من املواّد اإلباحّية 

اّلتي ميكن اقتناؤها بسهولة في نيجيريا.

وكان على العمل الّصّحّي أن يشارك، ملزاحمة اإلنتاجات اّلتي حتّرف الّشباب، كّما 
وكيفا، في إنتاجات الفيديو احملترِفة، وهو أمر بعيد املنال، ويفوق خّطة عمله. وتستعمِل 
وحدة الّتواصل بالفيديو الّتشاركّي معّدات الفيديو اّلتي على ذّمتها أفضل استعمال، 
ولكّن املعّدات تتقادم سريعا. فأجهزة تصوير الفيديو من صنف Hi8 ولوحة الّتحّكم في 
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الّنسخ ما عادت قادرة على إنتاج صور عالية اجلودة باملقارنة إلى ما تنتجه الّتجهيزات 
الّرقمّية احلديثة. وبالفعل، فإّن العمل الّصّحّي وجد نفسه مجبرا على استئجار أجهزة 

تصوير فيدويو احترافّية إلجناز بعض منتجاته عالية اجلودة.

املراجع
قّدمت نيك أو. إيزيات، مديرة العمل الّصّحّي، البيانات الاّلزمة لهذا الفصل.  	•

 Iyiola-Martins,Yomi et Ilavbare, Netu. The Mirror of our Lives : 	•
participatory video communication in Action Health Incorporated

اجلهات، أفريقيا  

البطاقة الفّنّية
EcoNews Africa (ENA)  إيكونيوز أفريقيا االسم: 

اجلهات، أفريقيا البالد: 

شبكة معلومات، وتدريب، ودعم الّتنّظم      األهداف: 

نيروبي )كينيا(              املكان: 

منّظمات غير حكومّية، ومنّظمات جماعويّة بأفريقيا الغربّية املنتفعون: 

 Association for Progressive جمعّية االتّصاالت الّتقدمّية	 	• الّشركاء: 
Communications (APC)   

Media Institute of Southern Africa معهد اإلعالم بجنوب أفريقيا 	•   
(MISA)   

زيرو Zero، وغيرها. 	•   

 Humanistic Institute الّتمويل:  معهد اإلنسانّيات للّتعاون مع البلدان الّنامية
 ،for Co-operation with Developing Countries (HIVOS)   

 ،Panos وبــانــو ،OXFAM  وأوكسـفـــام ، NGONETوآن جي أو نيـت   
 Centre international de ومركز البحث من أجـــل الّتنمـيــة الّدولــّي   
recherche pour le développement (CIRD)، والوكالة الّسويديّة للّتنمية   

الّدولّية Swedish International Development Agency (SIDA)، وكال     
الّطرفني )بوث آندز Both Ends(، ومنّظـمــة الّتنمـيـة الهـــولنديّــة  

Netherlands Development Organisation (SNV)، وبرنامج األمم   
،Action Aid Kenya املّتحدة للّتنمية، وحركة مساعدة كينيا   

 Swedish Society for واجلمعّية الّسويديّة للحفاظ على الّطبيعة   
Nature Conservation (SSNC)، وتروكار Trocaire، ومؤسسة فريدريش   

 .(FES) إيبرت   

وسائل تواصل متعّددة الوسائط، واإلنترنيت، والبريد اإللكترونّي، والّنشريّات. الوسائط: 

1992

اإيكونيوز اأفريقيا  
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حكايات قصيرة
»تسمح إيكونيوز أفريقيا للمنّظمات غير احلكومّية، وللمنّظمات اجلماعويّة القاعديّة 
]OCB[ باملشاركة الّنشيطة في الّتنمية املستدامة، بفضل الّنهوض اإلستراتيجّي املالئم 

للمّد اإلعالمّي في جميع املستويات«. إعالن مبادئ إيكونيوز أفريقيا.

اّلتي  واملنّظمات  رسمّي.  تشاركّي  لهيكل  عديدة  غير حكومّية  منّظمات  وتفتقر 
يوجد بها أعضاء تشاركّيني ال تعّد إاّل القليل من األعضاء الّنشيطني بحّق، نظرا لتنّوع 
مصاحلهم. واملسألة الّرئيسة املعادة هي نقص الّرؤية على املدى الّطويل، ألّن غالبّية 
آبار حلّل مشكل  لتواجه مشاكل قصيرة املدى: مثل حفر  تكّونت  املنّظمات قد  هذه 
املاء. ويغلب على هذه املنّظمات كونها هّشة جّدا، وأكثرها قّوة هي املنّظمات اّلتي 
أو مسّكنات  أساسّية،  إرضاء حاجات  أبعد من  إلى  أفقها  لها أهداف موّحدة. وميتّد 

للفقر، أو دعم قدرة األسر على حّل مشاكلها.

وعلى الّرغم من منّو عدد املنّظمات غير احلكومّية واملنّظمات اجلماعويّة القاعديّة، 
الّتحليل  على  محدودة  قدرة  منها  عدد  ويظهر  وقعها.  وكذلك  قصير،  عمرها  فإّن 
الّنفاذ إلى  الّتمّشي قّلة  والّتنّظم حول مباحث هيكلّية. ومن أكبر العقبات في هذا 

اإلعالم. ومع ذلك، فإّن تكّون األحالف قد بدأ يُؤتي ثماره.

مواجهة  إلى  احلكومّية  غير  واملنّظمات  القاعديّة  اجلماعويّة  املنّظمات  ومتيل 
اجلماعوّي  املستوى  في  الّتنّظم  جهود  وتصطدم  الّتنظيمّي.  الّصنف  من  مشاكل 
مبستويات عالية من األّمّية اّلتي تنضاف إلى تنظيمات تعّسفّية في قنوات الّتواصل 
الّريفّي، وبتشريع يكبت حّريّة تكوين اجلمعّيات. وال تزيد خوصصة الّتعليم هذه الوضعّية 

إاّل سوًءا.

وتدعم منّظمات غير احلكومّية عديدة عاملة في قطاع الّتنمية »األغنياء على 
املوارد  إلى  يفتقرون  اّلذين  أولئك  فقرا  الّناس  أكثر  تبلغ  ال  فاملعونة  الفقراء«.  حساب 

افتقارا كامال.

رهينة  هي  أفريقيا  إيكونيوز  مع  املتعاونة  احلكومّية  غير  املنّظمات  فإّن  وعموما، 
املوارد  في  الّتشارك  وعلى  حتالفات،  تكوين  على  يلّح  املشروع  فإّن  ولذلك،  الهبات. 

إلحداث وقع أكبر.

وصف الّتجربة
إيكونيوز أفريقيا )ENA( هي مبادرة غير حكومّية حتّلل 
عن  وتعلم  أفريقّي،  منظور  من  العاملّية  والبيئة  الّتنمية 
األنشطة احملّلّية، والوطنّية، واجلهويّة اّلتي تُسهم في تصّور 
الّسّكان  حول  اإلعالم  بّث  حتسني  وتقترح  إجمالّية.  حلول 
للّنهوض  املعنّيني  الّسياسّيني  الّزعماء  وجهة  املتضّررين 
املرتبطة  املباحث  بخصوص  القرارات  أخذ  في  املدنّي  املجتمع  جماعات  مبشاركة 
بالّتنمية املستدامة. إيكونيوز أفريقيا هي منّظمة غير حكومّية مسّجلة بكينيا وتعمل 

باملستوى اجلهوّي األدنى مع املنّظمات غير احلكومّية واملنّظمات اجلماعويّة القاعديّة 
بكينيا وتنزانيا وأوغندا ودجيبوتي وإيريتريا وأثيوبيا والّصومال والّسودان.

وهدف إيكونيوز أفريقيا هو على املستوى اجلهوّي األدنى »العمل على تشجيع التزام 
مجموعات املجتمع املدنّي ومشاركتها الّنشيطة في احلوكمة، وعلى املستوى العاملّي 
الّتمّكن من أخذ القرار في الّسياسات اّلتي تضّر باملصلحة الوطنّية، وخاّصة في مباحث 

احلوكمة البيئّية واالقتصاديّة الكبرى«.

واجلمعّيات  احلكومّية  غير  اجلمعّيات  بني  الّتحالف  يجعالن  الّلذان  واجلانبان 
غياب  إلى  يفضي  تفاوتا  املوارد  إلى  الّنفاذ  تفاوت  هما:  عسيرا  القاعديّة  اجلماعويّة 
حّتى  متفاوتة  التزامات  إلى  تفضي  االنتهازيّة  الّتحالفات  وهذه  املشتركة،  املسؤولّية 

لبلوغ أهداف ُحّددت حتديدا مشتركا.

وتنّمي املنّظمة برامج عديدة:

فمشروع مبادرات الّتنمية متعّددة األطراف يقتضي البحث عن مبادرات خارجّية 
اّلتي  الّثنائّية األطراف واملتعّددة األطراف( تلك  الّتمويل  وتوثيقها )وخاّصة وكاالت 
تُضعف الّتنمية داخلّية املنشأ، وفي هذا االجّتاه، يشجع املشروع أنشطة إعالمّية، وتعزيز 

املؤّسسات، وتكوين الّشبكات.

وقد ُشرِع في برنامج الّتعبئة اجلماعويّة  ومكافحة الّتصّحر لتعزيز جماعات بأفريقيا 
الّشرقّية تعزيزا مؤّسساتّيا، ُمسهما في إعداد مخّططات وطنّية للّتدّخل على احلكومات 

أن تفّعلها في إطار اتّفاقّية األمم املّتحدة ملكافحة الّتصّحر.

الفّنّي  الّدعم  وتقدمي  اإلعالم  عن  مسؤول  اجلماعويّة  الّتواصل  وسائط  وبرنامج 
مناسبة  تكون  للّتواصل  حتتّية  بنية  ولدعم  مناسبة،  قانونّية  بيئة  إلقامة  للجماعات 

وفّعالة. 

ويشّجع برنامج اإلعالم والّشبكات على استعمال اإلنترنيت وتكنولوجّيات اإلعالم 
االقتصاديّة  بالّسياسات  مرتبطة  مباحث  في  وللحوكمة  للّنهوض  احلديثة،  والّتواصل 
الكبرى وبالّتنمية املستدامة. وهو بذلك يسّهل الّنفاذ املالئم الفورّي وتبادل املعلومات 

بني اجلماعات املعنّية وأصحاب القرار في املستوى الّدولّي.

بالّتنمية واملعرفة العلمّية  برنامج الّتعّلم البيئّي في اجلماعات واملدارس  وينهض 
واألهلّية بواسطة أنظمة تََعلٍُّم غير رسمّية من أجل تصّرف أفضل في البيئة.

وتتلّقى إيكونيوز أفريقيا الّدعم من معهد اإلنسانّيات للّتعاون مع البلدان الّنامية 
 ،Humanistic Institute for Co-operation with Developing Countries (HIVOS)
ومن آن جي أو نيت NGONET، ومن منّظمات دولّية عديدة. وعلى امتداد 18 شهرا 
)1997-1998( اّلتي غّطاها آخر تقرير سنوّي متوّفر، صرفت إيكونيوز أفريقيا أكثر من 

000 900 دوالر من أمواٍل حّصلتها من الّتبّرعات واملنح واالشتراكات.
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األصول والّسياق
بدأت إيكونيوز أفريقيا في شهر مارس 1992، أثناء انعقاد اجتماع منّظمات غير 
حكومّية، كان الّتصميم فيه للحصول على هيكل إعالم والّتواصل فّعال قادر على 
تسهيل تدّفق اإلعالم بخصوص الّتنمية. وفي شهر جوان 1996، مّت االعتراف بإيكونيوز 

أفريقيا كمنّظمة متطّوعني دولّية ذات هدف غير ربحّي.

وتلّخص واغاكي موانغي من إيكونيوز أفريقيا اإلشكالّية على الّنحو الّتالي: 

فإّن ذلك من  العاملّي،  الّنفاذ  يؤّمن  إلزام  أّي  يوجد  »إن كان ال 
شأنه أن يُفضي إلى ضياع املوارد، وأكثر من ذلك، إلى ضياع املعارف 
والّتكنولوجّيات في البلدان الّنامية لصالح البلدان املصّنعة. وستنهار 
الّضوابط احلكومّية اّلتي تعرقل حّتى اآلن تدّفق معارف اجلماعات. 
باعتبارها  املعرفة  بقيمة  املتقّدمة وعي  البلدان  يوجد في  وفي حني 
في  ذاته،  الوعي  هذا  فإّن  وبيعها،  للّضريبة  إخضاعها  ميكن  ملكّية 
األغنياء  بني  الفوارق  هّوة  وستّتسع  موجود.  غير  الّنامية،  البلدان 

والفقراء في املستقبل«.

الّرئيسة.  املشاكل  ضمن  من  القانونّي  والّسياق  احلكومّية  الّسياسات  عّد  وميكن 
فالفقر املتزايد وسط اجلماعات، الّناجت عن تراجع دور الّدولة في الّتعليم، يهّدد دميومة 

كّل تنمية. 

الوقع االجتماعّي
وقد صيغت رؤية إيكونيوز أفريقيا على الّنحو الّتالي:

إنشاء مجتمع تكون اجلماعات فيه مركزيّة في أخذ القرار بخصوص املشاكل اّلتي 
من  متّكنها  وبدائل  خيارات  لها  وتكون  املباشرة،  بيئتها  في  تتحّكم  وحيث  فيها،  تؤثّر 

الّتدّخل وفق مصاحلها الّذاتّية وكذلك مصلحة األجيال القادمة.

ويُسهم الّتعاون والّتحالف بني املجموعات اّلتي تعمل على مباحث متماثلة   
في الّتنقيص من مضاعفة اجلهود والّنزاعات والعداء املنبثقة عن تنافس املوارد املالّية، 
وفي دعم اإلرادة احلسنة. ومن الّضرورّي تصّور أفضل اإلستراتيجّيات، وخاّصة لتقاسم 

اإلعالم واملعرفة.

ولكّل برنامج من برامج إيكونيوز أفريقيا منّصة إعالم خاّصة به، وهي تبحث عن 
املنّظمات  الّتبادالت مع  فزيادة على  َدة.  املجدِّ املقترحات  تأثير  وتوسيع  املعرفة  تقاسم 
والبنك  العاملّية،  الّتجارة  )منّظمة  الكبرى  االقتصاديّة  الّسياسات  في  تأثيرا  األكثر 
العاملّي، وبنك الّتنمية األفريقّي، ومنّظمة الّتعاون االقتصادّي والّتنمية، وصندوق الّنقد 
بالبحث، ويصدر نشريّة  الّتنمية متعّددة األطراف يقوم  برنامج مبادرات  الّدولّي(، فإّن 
كّل ثالثة أشهر هي »مراقب الّتنمية  Development Watch«، حيث يتّم حتليل نزعات 

الّتنمية متعّددة األطراف.

وتنزانيا  بكينيا  جماعات  الّتصّحر  ومكافحة  اجلماعات  تعبئة  برنامج  ساعد  وقد 
وأوغندا للّتنّظم في جلان تنسيق بني املنّظمات غير احلكومّية )NCCDs(. وأعّد مركز 
العالقات البيئّية الّدولّي )ELCI(، بالّتعاون مع إيكونيوز أفريقيا، دليال بالّلغة الّسواحلّية 
ملساعدة اجلماعات في فهم اتّفاقّية األمم املّتحدة ملكافحة الّتصّحر )UNCCD(. وزيادة 
على ذلك، فإنّه يوّزع نشريّة جانغوا )le bulletin Jangwa( املتعّلقة باحلوكمة في سياق 
تفعيل  متابعة  في  ناجعة  أداة  منها  جتعل  الّنوعّية  وميزتها  القاحلة.  املناطق  تنمية 

املعاهدة.

وقد تطّور برنامج وسائل الّتواصل اجلماعويّة حّتى صار منّظمة مستقّلة، لها متويلها 
اخلاّص، تُعاضد شبكات الّتواصل اجلماعويّة وتَْدَعُم تنمية كفاءتها وتنّظمها. إنّه عضو 
(Community مهّم في شبكة وسائل اإلعالم اجلماعويّة بأفريقيـا الّشرقّيـة واجلنـوبّية

(Media Network of East and Southern Africa, COMNESA، تلك اّلتي رّكزت 
مجهوداتها على إنشاء سياق قانونّي في خدمة وسائل الّتواصل اجلماعويّة. وزيادة على 
اجلمــاعويّة«  اإلعـالم  وسائــط  »أخبــار  نشريّة  أفريقيـا  إليكونيوز  ينتج  فهو  ذلك، 

.)Community Media News(

الوسائط والّطرائق
غير  للجمعّيات  املؤّسسّي  الّدعم  مؤازرة  في  أفريقيا  إيكونيوز  إستراتيجّية  تتمّثل 
فّعال  بشكل  الّتموقع  من  تتمّكن  حّتى  القاعديّة  اجلماعويّة  وللمنّظمات  احلكومّية 
الّدولّي.  واملستوى  الوطنّي  املستوى  في  وإستراتيجّياتها  الّتنمية  سياسات  إلى  بالّنسبة 
وقد رّكزت إيكونيوز أفريقيا لبلوغ ذلك، على العقبات الهيكلّية والّتنظيمّية والّثقافّية. 
ويشمل مدى البرامج أنشطة البحث، ونشر األخبار، والّتحفيز، والّدعم املؤّسسّي، وتنمية 
كفايات  ودعم  إستراتيجّية،  حتالفات  تكوين  في  املركزيّة  األنشطة  وتتمّثل  الّشبكات. 
املعلومات  تقاسم  وفي  أنشطتها،  سياق  في  املشاركة  املجموعات  لدى  اإلعالم 

والّتجارب، وكذلك في البحث والّتحليل الّسياسّي. 

وتفّسر واغاكي موانغي، املنّسقة الّتنفيذيّة في إيكونيوز أفريقيا، األمر قائلة: »حتّدد 
وتكتفي  الّتعبئة.  أنشطة  خالل  من  لها  املناسب  االتّصال  نظام  بنفسها  اجلماعات 
إيكونيوز أفريقيا بتقدمي الّدعم الفّنّي ملالءمة تكنولوجّيات الّتواصل اّلتي لم تكن في 

األصل متصّورة لهذا الّصنف من األشخاص«.

وتشتمل املناهج املستعملة على ما يلي:

نفاذ املنّظمات غير احلكومّية وأعوان الّدولة نفاذا فوريّا لإلعالم املتعّلق بالّتمّشيات  	•
العاملّية اّلتي تؤثّر في الّسياسات الوطنّية

مشاركة املنّظمات غير احلكومّية مشاركة متزايدة في تنظيم احلمالت املدافعة  	•
عن مصاحلها.

الّنفاذ إلى  اّلتي كانت في ما مضى مهّمشة، مبقدورها  بأّن اجلماعات  االعتراف  	•
قد  )كانت  تواصل  مراكز  بإقامة  احلديثة،  الّتواصل  تكنولوجّيات  وإلى  اإلنترنيت 
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 Commission ألفــريـقـيا  االقتصـاديّة  املّتحــدة  األمم  جلنـة  بإحداثها  وعدت 
économique pour l'Afrique UNECA، ومركز البحث من أجل الّتنمية الّدولّي 
Centre international de recherche  pour le développement CIRD، من 

ضمن مؤّسسات أخرى( في خدمة مصالح اجلماعات بكامل أفريقيا.

العقبات
جتذب اجلماعات اّلتي متّجد الّتغيير غالبا صواعق احلكومة، بينما تكون املنّظمات 
غير احلكومّية اّلتي ترّكز على العمل اإلنسانّي وتنمية البنى الّتحتّية أقّل عرضة للّترهيب. 
غير أّن تكلفة عملّياتها باهضة جّدا وتتطّلب قواعد متويل متينة. وتشّكل هذه العوامل، 
وكذلك انعدام ثقة املنّظمات غير احلكومّية في ما بينها، وفي ما بينها وبني مؤّجري 

األموال، حتّديا كبيرا في عمل املنّظمات غير احلكومّية.

ويشارك عدد قليل جّدا من املنّظمات غير احلكومّية باملنطقة في تعزيز تبادالت 
بني القطاعات. وعدد أّقل من ذلك منّظمات تنّمي حتاليل وقع الّسياسات العاملّية على 

الّسياسات الوطنّية.

املراجع
الّتنفيذيّة  املنّسقة  موانغي،  واغاكي  قّدمتها  معلومات  على  الفصل  هذا  يقوم  	•
إعداده  مّت  الفصل  هذا  من  أّول  ودفق  وانييكي.  موثوني  وليان  أفريقيا،  بإيكونيوز 
 Communication for Social الجتماع »الّتواصل من أجل الّتغيير االجتماعّي
منه  نُشرت  وقد   .1998 سنة  أكتوبر  شهر  في  بالكاب  انعقد  اّلذي   ،  »Change

مقتطفات في:
 Communication for Social Change : A position paper and  

conference report. New York, The Rockefeller Foundation, 1999
إيكونيوز  ملكاتب  زيارة  أثناء  الّسنوّي 1998-1997  الّتقرير  على  االّطالع  مّت  وقد  	•
أفريقيا بنيروبي، وكذلك الّنشريّات وإصدارات املنّظمات غير احلكومّية املشار إليها 

في الّنّص.
ويقّدم موقع إيكونيوز أفريقيا على الّشبكة العنكبوتّية املعلوماتّية العاملّية )الواب(  	•

معلومات إضافّية حول اجلمعّيات الّشريكة وأنشطتها ومشاريعها:
http://www.web.net/~econews/  

الهند  

البطاقة الفّنّية
Nalamdana ناملدانا االسم: 

الهند البالد: 

صحة األّم والّطفل، ومرض فقدان املناعة املكتسبة/فيروس نقص   األهداف: 
     SIDA/VIH املناعة البشريّة  

املناطق الّريفّية، واحلضريّة، ومناطق أحواز احلواضر بتاميل نادو         املكان: 

الّسّكان الّتامول بتاميل نادو املنتفعون: 

Society for Natal Effects on جمعّية آثـار الـوالدة في حيــاة الكهــول الّشركاء: 
 ،Cancer Institute الّسرطان  ومعهد   ،Health in Adult Life (SNEHA)  

وجمعّية مكافحة مرض فقدان املناعة املكتسبة بوالية تاميل نادو، الهند 
ومجّمع   ،Tamil Nadu State AIDS Control Society, India (TNSACS)

 ،(Integrated Rural Development Trust (IRDT الّتنمية الّريفّية املدمجة
واملنّظمات غير احلكومّية اجلهويّة.

مؤّسسة فورد، وعمل املساعدة Actionaid، ومكتب صندوق األمم املّتحدة  الّتمويل: 
للّطفولة بتشيّناي UNICEF - Chennai، وجمعّية مكافحة مرض فقدان 
املناعة املكتسبة بوالية تاميل نادو )TNSACS(، ومجّمع شركات آ في تي 
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املسرح، وأشرطة الّتسجيل الّصوتّية، وأشرطة الفيديو. الوسائط: 

حكايات قصيرة
يفتح لينجوسان كّل صباح »دّكانه« بَِحاَرةِ فيساربيدي: إنّه مالك لوح محمول لكّي 
املالبس، أي منضدة مرّكبة على عجالت وحديدة كّي مألى بالفحم املّتقد. وفي كّل 
اّلتي  احليوات  يتأّمل جتاعيد  املجاورة. وكان  البيوت  لكّيها من  املالبس  يجمع  صباح، 
حتيط به بينما كان يكوي بعناية »جتاعيد« مالبس أهل احلارة. وكّلما تقّدم الّنهار، كان 
يحافظ على روح الّدعابة بتأليف أغاٍن في أسلوب جانا اّلذي تُعرف به حارات تشيّناي 

الفقيرة. وكان يغّني أثناء كّي املالبس، ويغّني لآلخرين أحيانا.

1993

ناملدانا  
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وبلغ سمعه ذات يوم خبر عروض شارع لناملدانا. فتوّجه بتشجيع من أحد أصدقائه 
القتراح خدماته ففوجئ بأّن ناملدانا كانت تستخدم بَعُد أغاني جانا إليصال رسائل ذات 
أغنية عن  يؤّلف  أن  والقرى. وعرضت عليه المدانا  احلارات  محتوى اجتماعّي ألهل 
مرض فقدان املناعة املكتسبة وفيروس نقص املناعة البشريّة IDA/VIH. وعلى الّرغم 
من أنّه سبق له أن سمع الّناس يتحّدثون من مرض فقدان املناعة املكتسبة )الّسيدا(، 
فإّن املناقشة مع ناملدانا جعلته يفّكر للمّرة األولى في نظرة املجتمع إلى املصابني مبرض 
فقدان املناعة املكتسبة. فكتب حتت تأثير االنفعال أغنية عن العناية الّضروريّة واحلماية 

الّلتني يحتاجهما األشخاص اّلذين أصابهم املرض.

وكانت  بنفسه.  غناءها  يتــوّلى  بأن  وفاجأتــه  أغنيته،  لتسجيل  ناملدانا  ودعته 
عشر أغاٍن ُكتبت خّصيصا عن مرض فقدان املناعة املكتسبة وفيروس نقص املناعة 
والّتواصــل  والّتعليــم  اإلعالم  لوازم  ضمن  الّتسجـيـل،  بصدد   ،IDA/VIH البشريّة 
)IEC( اجلديدة. وُدعي للغناء مؤّدون ملوسيقى أفالم تامول مشهورون مقابل مكافأة 
زهيدة بغاية توزيع واسع لقرص شعبّي قابل للّتسويق عن مرض فقدان املناعة املكتسبة 

)الّسيدا(.

غير  كان  وملّا  إيقاع(.  آلة  )وهي  بطبلة  فقط  مصحوبا  أغنيته  لينجوسان  وسّجل 
متعّود على أستوديو الّتسجيل، فقد ُسمِح له باالحتفاظ في نفس القاعة باآللة مجّنبينه 
له غير مريحة. وقد كانت لقطة واحدة  تبدو  اّلتي كانت  الّسّماعات  بذلك استخدام 

كافية لتسجيل األغنية بكاملها.

موسيقّيون،  ومديرون  مغّنون،  األسواق  في  القرص  تنزيل  مبناسبة  اجتمع  وقد 
ومدعّوون خاّصون. وكان اعتزاز لينجوسان كبيرا بأن يكون مدعّوا خاّصا.

واستمّرت حياة لينجوسان كسالف عهده بها: فكّل يوم، كان يكوي املالبس، ويكتب 
األغاني ويغّنيها، وزيادة على ذلك، كان يعمل مع ناملدانا في وقت فراغه. – مقتبس من 

نّص كتبه أعضاء فريق ناملدانا.

وصف الّتجربة
تعني ناملدانا »كيف حالك؟«. وهي زيادة على ذلك، 
اسم جمعّية كّونها سنة 1993 شّبان من اختصاصات 
ناملدانا  وتعتبر  باملسرح.  االهتمام  بينهم  يجمع  متعّددة، 
العرض قناة بّث للمعلومات بخصوص مباحث اجتماعّية 
حّساسة جّدا. ومهّمتها هي اقتراح تعليم صّحّي وبعث 
اجلماعوّي،  املسرح  الّتسلية:  خالل  من  وقاية  عادات 

ومجموعات الّنقاش، واألغاني احلاملة لرسالة.

وميّثل شعار املنّظمة املقاربة اجلماعويّة والّتأكيد على الّصّحة: مجّرد بََرَكةٍ )كوالم 
بيت  امرأة في  يوم  ميّثل منوال  رمز  rangoli(، وهو  )رنغولي  أرضّي  أو رسم   )kolam
تامول تقليدّي، وهي تنّظف باحة البيت، وتزيّن مدخل هذا الّرمز بالّذات مستعملة دقيق 
األرز. إنّها عالمة الّترحيب األولى اّلتي يكتشفها الّزائر في بيت تامول. وهي ترمز كذلك 

إلى ضرورة الّنظافة، والّصّحة وحفظ الّصّحة بالّنسبة إلى األسرة بكاملها. وعالوة على 
ذلك، فهي ترمز إلى قّوة الّناس اّلذين يتوّحدون حول رؤية مشتركة.

وتترّكز جهود ناملدانا على ميدانني:

بّث واسع لرسائل الوقاية، حّتى يتمّكن الّناس من أخذ قرارات واعية حول صّحتهم.   )1

تكوين زعماء محّلّيني قادرين على تعبئة كتلة نّقادٍ ّضروريّة للحصول على تغييرات   )2
ظاهرة. وتنجز املجموعُة أنشطَة:

الوعي  هّبة  لتسهيل  اجلماعات  في  مسرحّيات  وتركيب  سيناريوهات  كتابة  بحٍث،  	•
بخصوص مباحث الّصّحة الّرئيسة، واحلّث على تغييرات إيجابّية في الّسلوك. 

إعداد مسرحّيات للّتلفزيون حول املشاكل االجتماعّية 	•
إعداد معّدات اإلعالم، والّتعليم، والّتواصل خللق هّبة الوعي وإحداث تغييرات في  	•

الّسلوك
واألمراض  )الّسيدا(  املكتسبة  املناعة  فقدان  تكوين حول مرض  تربّصات  إقامة  	•

املنقولة جنسّيا، وخاّصة بالّنسبة إلى الّنساء والّرجال األّمّيني.
جمع أموال لتمويل ِمَنح دراسات ناملدانا وتوزيع أعمالها 	•

تكوين طلبة في تقنّيات املسرح اجلماعوّي، وتستعمل ناملدانا طرائق تواصل مبتكرة  	•
إليصال الّرسائل حول مرض فقدان املناعة املكتسبة وفيروس نقص املناعة البشريّة 
IDA/VIH إلى جماهير نصف أّمّيني في احلارات والقرى الفقيرة بتشيّناي. وقد منّت 
أسلوبا مسرحّيا فريدا مستوحى من األساليب الّشعبّية في سينما تاميل نادو، للّتأثير 

تأثيرا فّعاال في الّسّكان املستهَدفني.

أعمارهم  شخص،   1  000 إلى   700 من  عددها  يبلغ  جماهير  العروض  وجتلب 
وأجناسهم ومهنهم مختلفة. ويعّد مخزون املسرحّيات ثالثة أعمال عن مرض فقدان 
الوقاية من االنتحار،  البشريّة، وعددا آخر عن  املناعة املكتسبة وفيروس نقص املناعة 
وعن الّسرطان، واألّمّية، وحفظ الّصّحة، والّصّحة بصفة عاّمة. وُقّدمت عروٌض، ما بني 
شهر نوفمبر 1996 وشهر ماي 1998، في 111 حارة أمام جمهور جملّي يبلغ عدده 
000 200 شخص. ويرّجح أن تكون العروض اّلتي قّدمتها ناملدانا قد طالت نصف 

مليون شخص.

إمكانّية  العروض،  أثناء  وللّناس،  اجلماعات.  من  وممّثالت  ممّثلني  ناملدانا  وتنتدب 
في  أكثر  مقّربة  بأنّها  اجلماعات  تشعر  وبذلك،  مرجتلة.  أركاح  على  مواهبهم  إظهار 
الّتمّشي، وحضور ممّثلني من جماعة مثل جماعتهم يسمح ببّث الّرسائل بّثا نوعّيا خاصا 
احملّلّية  والعادات  للمعتقدات  الفهم  هذا  ميّكن  ذلك،  على  وزيادة  الّصغرى.  بثقافتهم 

األفضل، ناملدانا من تنمية رسائل تكون مالئمة أفضل مالءمة.

وأشرطة الّتسجيل الّصوتّية هي أداة أدخلتها ناملدانا دعما لطرائق أخرى. وقد ُوّزع 
ألفا نسخة من الّشريط املسّجل األّول في ما يقارب بضعة أشهر. وقد كتب الكلمات 

أعوان ناملدانا وأعضاء من اجلماعات، وأّدى األغاني فّنانون معروفون من تاميل نادو.
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األصول والّسياق
الّصحراء،  جنوب  الواقعة  بأفريقيا  فقرا  األمم  أشّد  من  مبليار،  بسّكانها  الهند،  تعّد 
وهي املنطقة الوحيدة في العالم حيث ال يزال إلى حّد اآلن 50 % من املوتى ينفقون 
بسبب أمراض معدية ميكن تفادي اإلصابة بها كّلّيا. واإلحصاءات مثيرة للّدهشة: 53 
% من األطفال اّلذين لم تتجاوز أعمارهم اخلامسة يعانون من سوء الّتغدية، و53 % 

من الّسّكان يعيشون دون عتبة الفقر، وما يقارب نصف الّسّكان الهنود يعرف القراءة.

مليون ساكن منهم 30 %   6.6 سّكانها  وعدد  نادو.  تاميل  تشيّناي هي عاصمة 
يعيشون في حارات فقيرة تقع على حافة مسالك الّسكك احلديديّة واملجارير. وقد بلغ تأثير 
الّسينما والّتلفزيون أّن أربعة من وزراء تاميل نادو ينحدرون من صناعة الّسينما. وتشيّناي 
هي مقّر أربع قنوات تلفزيون تبّث عبر األقمار الّصناعّية برمجة بلغة الّتامول، 24 ساعة 
على 24. وقّررت ناملدانا، اّلتي أدركت هذا االهتمام اّلذي حتظى به الوسائط الّسمعّية 

البصريّة، استخدام املسرح للوصول إلى جمهورها.

رجع  مؤّسسة  من  أموال  بفضل   1993 سنة  ناملدانا  بهاراث  أوتّارا  أّسست  وقد 
)Fondation Echoing Green de New York(. وشارك  بنيويورك  الّصدى األخضر 
الّشوارع حول  آر. جيفاناندام، وهو ممّثل من مادوراي، في عرض جتريبّي من عروض 
الّصّحة العاّمة. وقد كانت ردود الفعل إيجابّية جّدا إلى حّد أّن املمّثل نقل مقّر إقامته 
إلى  ناملدانا  بهاراث. ومنذ ذلك احلني، وصلت  أوتّارا  ناملدانا مع  ليؤّسس  إلى مادوراي 
أكثر من نصف مليون شخص من خالل مسرح الّشارع، وإلى أكثر من ذلك بكثير من 

خالل وسائل اإلعالم.

الوقع االجتماعّي
أثبت تقومي ألنشطة ناملدانا املسرحّية أّن من نتائج العروض كان هّبة وعي كبير 
فقبل  البشريّة.  املناعة  نقص  وفيروس  املكتسبة  املناعة  فقدان  مرض  إشكالّية  حول 
عرض املسرحّية، كان للجمهور معرفة دقيقة عن املرض، ولكّنه كان محدود املعرفة 
املكتسبة  املناعة  فقدان  مرض  عن  الّناس  يتقاسمها  اّلتي  اخلاطئة  األفكار  حول 
وفيروس نقص املناعة البشريّة. وقد ساهمت املسرحّية في احلّد من األفكار اخلاطئة، 
وزيادة على ذلك، فقد ساعدت على منّو موقف أكثر تسامحا لصالح األشخاص احلاملني 

لفيروس نقص املناعة البشريّة.

لقد كان الّتضليل اإلعالمّي حول مرض فقدان املناعة املكتسبة وفيروس نقص 
املناعة البشريّة عظيما قبل تدّخل ناملندانا. ويُظهر حتليل سبر اآلراء أّن اختالفات بارزة 
كانت موجودة بني اجلماعات: ففي احلارات الفقيرة، كانت املعرفة حول مرض فقدان 
املناعة املكتسبة وفيروس نقص املناعة البشريّة أقّل مّما هي عليه في احلارات األفضل 
حاال. وفي هذه احلارات الفقيرة، كان منّو املعارف عن مرض فقدان املناعة املكتسبة 
وفيروس نقص املناعة البشريّة هو األسرع بفضل تأثير املسرحّيات. ومن املمكن الّتنقيص 
من الفارق القائم بني مختلف مستويات املعرفة بواسطة تدخالت مثل تدّخل املسرح 

اجلماعوّي اّلذي يخاطب اجلمهور ويبّث اإلعالم بّثا يسير الفهم.

وميكن أن يكون اإلخراج نافعا في سياقات مختلفة. ومن العسير قيس ما إذا كانت 
املعلومات  أّن  غير  أكبر،  فهم  عن  مبــاشرة  ناجتة  الّسلــوك  في  احلاصلة  الّتغييرات 
الّدقيقة عن العيـــادات اّلتي ميكن الّتوّجه إليهــا، هي مراحل جوهريّة في الّتمّشي 
املسرحّية  العــروُض  الّتمّشي  هذا  وتسّهــل  الّسلوك.  في  تغّيرات  إلى  يقود  اّلذي 

الّتفاعلّية في الّشوارع.

األشخاص  جتاه  املعلنـــة  املواقـــف  تغيـيـر  في  كذلك  املسرحّيات  وتسهم 
تلحق  اّلتي  العار  لوصمة  ونـظـــرا  البشريّة.  املناعة  نقص  لفيــــروس  احلاملني 
البشــريّـة،  املنــاعـة  نقــص  بفيـــروس  إصابتــهم  طبيعــة  من  األشخــــاص 
فإّن تغييــر املوقــف املعــلن منـهـم مهــّما جـّدا، وخاّصــة في املناطــق ذات 

الّدخــــل الّضعيف. 

ويحّفز املسرُح اجلمهوَر ملواجهة املشاكل مواجهة تطّوعّية، إذ يُنقص من احلرج 
املصاِحب للّنقاشات املتعّلقة مبرض فقدان املناعة املكتسبة.

الوسائط والّطرائق
ليست وسائل اإلعالم بنفس فاعلّية الّتواصل املباشر في إثارة االنفعال. فبإمكانها 
ولكّنها،  البشريّة،  املناعة  نقص  وفيروس  املكتسبة  املناعة  فقدان  اإلعالم عن مرض 
نظرا لوصمة العار اّلتي يتسّبب بها املرض، فإّن فاعلّيتها أقّل في إقناع الّناس باإلحسان 
برمجة  فإّن  أخرى،  ناحية  ومن  البشريّة.  املناعة  نقص  لفيروس  احلاملني  معاجلة  في 

وسائل اإلعالم ليست متكّيفة مع حاجات اجلماعات.

إلخراج  باستخدامه  العادة  وجرت  قرون.  منذ  الهند  في  شعبّي  فّن  املسرح  إّن 
روايات أسطوريّة ودينّية إخراجا مسرحّيا. ولم يُستخدم في معاجلة املباحث االجتماعّية 
والّسياسّية إاّل الحقا. وقد منت األساليب الّرمزيّة واملجّردة منّوا مختلفا بحسب اجلهات. 
وقد تبّنت ناملدانا أسلوبــا فريـــدا مستوًحى من مسرح الّشارع يؤّسس تقنّيته على أسلوب 
سينما تابول الّشعبّي للحصول بذلك على وقع أكبر. وميكن اإلقرار في صرامة بأّن مسرح 
الّشارع هو وسيلة منــاسبة لنشر املعلومـــات عن الّصّحة، وعن املباحث االجتماعّية 
احلّساسة جّدا. وميكن الّتصّرف في أصـــل األعمال الفّنّية حّتى تالئم الّثقافَة وتناسب 
الّسياق. ويقّدم املسرح منتـدى شعبّيا مفتوحا على الّتواصــل. وهو، فضال على ذلك، 
على  فورا  وللحصول  دقيقا،  حتديدا  محّددة  جماعــات  إلى  للوصـول  مثالّية  وسيلة 

تغذية راجعة.

اجلمهور،  انتباه  للفت  تسلية  وأعمال  بألعاب  ناملدانا  تقّدمها  اّلتي  العروض  وتبدأ 
ويتبعها عرض املسرحّية. وفي األخير، يطرح املمّثلون اّلذين تكّونوا خّصيصا القتراح 
أسئلة  البشريّة،  املناعة  نقص  وفيروس  املكتسبة  املناعة  فقدان  مرض  حول  توجيه 
م معلومات حول  عشوائّية على اجلمهور، ويسدون له الّنصح. وفي الوقت نفسه، تُقَدّ
أقرب عيادات الكشف عن مرض فقدان املناعة املكتسبة. والعروض املسرحّية فّعالة 

جّدا عندما تكون مصحوبة بنصائح شخصّية.
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العقبات
وملشاكل الّطوائف تأثير كبير في ثقافة الّتامول، وما أكثر ما يجد أعضاء ناملدانا 
تكون  وأحيانا  الّطائفّية.  الّنزاعات  وقر  حتت  واقعة  إليها  يصلون  اّلتي  الّنائية  القرية 
الّنتيجة أّن الّصراعات تتحّول إلى عدوان عنيف موّجه ضّد ممّثلي ناملدانا اّلذين عليهم 
أن يكونوا متأّهبني إلى االرجتال في أّي وقت لالنتفاع من كّل وضعّية وإبالغ الّرسائل. 
وترتبط املشاكل في احلارات الفقيرة داخل املناطق احلضريّة بتفّجر العنف اّلذي يسّببه 

اإلدمان على شرب اخلمر، والّصراعات احملّلّية.

الفقيرة  باحلارات  األّمّية  اجلماهير  على  شيء  كّل  قبل  ترّكز  ناملدانا  لكون  ونظرا 
وبالقرى، فقد اختارت املجموعة مسرحّيات بسيطة مباشرة معاصرة. وترجع العروض 
في  الكفاءة  وتكون  بسهولة.  معها  يتماهى  أن  للجمهور  ميكن  يومّية  وضعّيات  إلى 
عالقة مباشرة باجلودة ومبوهبة املمّثلني املشاركني. وحيثما تُبسط مباحُث الّصّحة املثيرة 
للجدل، فإّن على املمّثلني أن يستعّدوا لذلك مسّبقا. وليس من الّسهل العثور على ممّثلني 

يكونون على هذه الّدرجة من االلتزام واخلبرة.

املراجع
قّدمت أوتّارا بهاراث ونيثيا باالجي وتارا ثياغاراجان هذه املعلومات. 	•

 Valente, Thomas W. PhD et Bharath, Uttara, MHS. An Evaluation 	•
 of the Use of Drama to Communicate HIV/AIDS Information.

.Johns Hopkins University
 Bharath, Uttara, MHS., Balaji, Nithya, B.Sc et Jeevanandham, R., 	•

M.Com. Evaluating Drama That Imparts Information
موقع ناملدانا على الّشبكة العنكبوتّية املعلوماتّية )الواب( هو:  	•

http://www.nalamdana.org/  

أفريقيا اجلنوبّية  

البطاقة الفّنّية
Radio Zibonele  إذاعة زيبونيلي االسم: 

أفريقيا اجلنوبّية البالد: 

الّصّحة والّتنمية اجلماعويّة     األهداف: 

خايليتشا، الكاب           املكان: 

ما يقارب 000 120 مستمع. املنتفعون: 

،Institute for the Advancement of Journalism :معهد تطوير الّصحافة 	• الّشركاء: 
National Community Radio Forum :منتدى اإلذاعة اجلماعويّة الوطنّي 	•  

 Deutsche Welle Radio األملانّية:  فيله  إلذاعة  الّتابع  الّتدريب  مركز  	•  
Training Centre

شبكة الّرعاية الّصّحّية األولّية الّتقّدمّية الوطنّية: 	•  
National Progressive Primary Health Care Network’s (NPPHCN)  

 Vuleka Production :فوليكا لإلنتاج 	•  

 Open Society Foundation of :مؤسسة املجتمع املفتوح بجنوب أفريقيا 	• الّتمويل: 
South Africa

فوليكا لإلنتاج.  	•  

اإلذاعة. الوسائط: 

حكايات قصيرة
في البدء، اعتقد جمهور إذاعة زيبونيلي أّن شيئا »سحريّا« كان بصدد احلدوث: »فقد 
تعّرفت امرأة عجوز أثناء البّث األّول الاّلشرعّي على صوت املنّشط. وقد كانت مبهورة 
مندهشة. ثّم قصدت محّطة اإلذاعة لتسأل كيف ميكن لصوت صديقها اخلروج من 

املذياع. وكيف تيّسر لهم جعله بداخله؟«

وقد ساهم نفوُذ إذاعة زيبونيلي في معاجلة املشاكل احملّلّية، وساهمت هيبتُها في 
حّل عدد من املشاكل االجتماعّية. »ففي صبيحة أحد أيّام الّثالثاء، أُعِلَم مديرُ احملّطة، 
ُفوزي تشوزي، أّن إضرابا سيَُشّن في املدارس لالحتجاج على الفصول املكتّظة. فكّلم 

1993

اإذاعة زيبونيلي  
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قا بني مختلف األطراف الفاعلة املعنّية باملشكلة،  ِّ وزير الّتعليم، واقترح أن يكون ُموف
واجتمعوا يومي األربعاء واخلميس. وفي يوم اجلمعة، أعلنوا في اإلذاعة أنّهم توّصلوا 

إلى اتّفاق لتفادي اإلضراب«.

نزاع بني شركات سّيارات أجرة عديدة متنافسة،   وهذا مثال آخر: »عندما نشب 
الكيفّية  رأي اجلماعة في  وإلى طلب  إلى عرض حالتهم في اإلذاعة،  ُدعَِي ممّثلوها 

اّلتي تريد أن تشتغل بها اخلدمة«.

وساندت اإلذاعة األنشطة الّتعليمّية املتعّلقة مبباحث ثقافّية وبيئّية، ممّجدة املشاركة 
اّلتي تنفع اجلماعة بأسرها: »فقد نّظمت إذاعة زيبونيلي حملة  الّشعبّية في األنشطة 
نظافة في جماعة خايليتشا باالشتراك مع إحدى املؤّسسات، ومع الّسلط احملّلّية اّلتي 
للمشاركني. وقد ضرب  القمامة، والقّفازات، وشاحنة، ومبّردات  قّدمت أكياس جمع 

ثمانية آالف شاّب موعدا صبيحة يوم سبت جلمع الّنفايات«.

تشوزي  ُفوزي  ويعتبر  زيبونيلي.  إلذاعة  الّضمنّي  املبحث  هو  نفسه  املرء  يعني  فأن 
أنفسهم: »ال  الّناس  إاّل على  يتوّقف  العيش ال  فيه  أّن حتويل خايليتشا مكانا يطيب 
أحد سينزل من الّسماء إلعانتنا. واحملّطة تريد أن تضمن األمن والّصحة اجلّيدة للّناس 

جميعا، من الفرد إلى العائلة، ومن العائلة إلى اجلماعة«.

دويّه من  نارّي، فسنسمع  أُطلق عيار  املتطّوعني: »إن  طني  املنِشّ يقول أحد  وكما 
هنا. وإن ُقطعت الكهرباء، فستقطع علينا أيضا«. – مقتبسة عن حكايات قصيرة رواها 

جبرائيل أورغواتي، مؤّسس إذاعة زيبونيلي.

وصف الّتجربة
بخايليتشا.   1993 سنة  زيبونيلي  إذاعة  ولدت 
سرير  حتت  رصفها  ميكن  ِحرفّية  محّطة  وكانت 
مستشفى، داخل حاوية قدمية كانت مقّر عيادة ملركز 

الصّحة اجلماعوّي بزيبونيلي.

في البدء، كانت حصص البّث اإلذاعّي الاّلشرعّية، صبيحة كّل أيّام الّثالثاء، تصل 
إلى أسماع 000 20 شخص في جماعة غريفيث مكسنجي بخايليتشا. وفي كّل مّرة 
جتهيزات  بواسطة  ذلك  تفعل  كانت  األثير،  أمواج  على  تظهر  زيبونيلي  إذاعة  كانت 
ملزج األصوات،  ولوحة  بّث، ومصدر طاقة، ومضّخم،  منزلّيا: جهاز  مصنوعة صنعا 
بإرساء  اّلتي سمحت  األموال  وكانت  كاسيت(.  )راديو   ghetto blaster غيتو  ومكّبر 
اإلذاعة ال تتجاوز 500 2 راند، ينضاف إليها 500 1 راند ]دوالر واحد أمريكّي يساوي 
كّل  تقريبا  وحيد  إرسال  ببّث  سنة  ملّدة  االشتغال  اإلذاعة من  تتمّكن  حّتى  رند[   6.9

أسبوع.

وفي 2 أوت 1995، ظهرت إذاعة زيبونيلي على موجات األثير ألّول مّرة ظهورا 
قانونّيا. وحوالي سنة 1999، كانت تعّد تسعة مستخدمني ومجموعة تقارب 40 إلى 70 
متطّوعا من اجلماعات املجاورة. ويتراوح عمر املتطّوعني بني 10 و50 سنة. والكثيرون 

)األبارتايد  العنصرّي  امليز  عهد  إرث  إنّه  نظـامّي.  تعليـم  مبنظومة  ميّروا  لم  منهم 
l’Apartheid( املشهور بأعماله اجلائرة. وكان من الّضرورّي،  تصّور دورات تكوين دائمة 

ودعم مؤّسسّي ملواصلة تشغيل إذاعة زيبونيلي. 

وكانت الّنتيجة إنشاء مجموعة منّشطني محّنكني وقد اشتّد عودها، وهي اآلن 
قاعدة  وتنميتهم  األعوان  تكوين  ويشمل  بانتظام.  أخرى  مجموعات  تكّون  بدورها 
واإلدارة،  اإلذاعة،  تقنّية  كفايات  ملجاالت  خاّصا  اهتماما  تُولِي  املعارف  من  عريضة 
وامليزانّية والّتصّرف املالّي، والبحث، والّتسويق، واإلشهار، والبحث عن مصادر الّتمويل.

إّن احلصول على إجازة قد غّير إذاعة زيبونيلي. فقد صارت هذه اإلذاعة الّصغيرة 
جماعة  في  األسبوع  في  الّساعتني  تناهز  ملّدة  إرسالها  تبّث  كانت  اّلتي  الاّلشرعّية 
غريفيث مكسنجي، إذاعة تغّطي كامل اجلماعة بخايليتشا. وقد وّسعت إذاعة زيبونيلي 
األشهر  يومّيا طيلة  وملّدة خمس ساعات  األسبوع،  في  مّرات  ثالث  إلى  إرسالها  بّث 
دفع  أطول،  متديدا  البّث  مّدة  لتمديد  املستمعني  املتزايد من  الّطلب  أّن  غير  األولى. 
احملّطة إلى رفع حتّدي بّث اإلرسال خمسة أيّام في األسبوع، و19 ساعة يومّيا. وهو ما 

ميّثل زيادة عظيمة في مّدة البّث.

ومن بني أهداف إذاعة زيبونيلي أن تصبح إذاعة جماعويّة مكتفية ذاتّيا. وقد تلّقت 
واإلعالم  الّتدريـب  الّدعـم من مركــز  وسنـة 1995،  بني سنة 1994  ما  اإلذاعة، 
األولّية  الّصّحّية  الّرعاية  لشبكة  الّتابع   ،)Media and Training Center, MTC(
 National Progressive Primary Health Care Network’s الوطنّية:  الّتقّدمّية 
NPPHCN ومن ناحية أخرى، تلّقت إعانة مالّية من مؤسسة املجتمع املفتوح بجنوب 
أفريقيا: Open Society Foundation of South Africa، القتناء معّدات مناسبة لعزل 

احلاوية حيث تعمل اإلذاعة إلى حّد اليوم، عزال صوتّيا ولتهيئتها. 

مركز  نّظم  زيبونيلي،  إذاعة  في  الّذاتّي  االكتفاء  إمكانّيات  حتسني  أجل  ومن 
الّتدريب واإلعالم  الّتابع لشبكة الّرعاية الّصّحّية األولّية الّتقّدمّية الوطنّية دورة تكوين 

مكّثف، ودعم، وتنمية مؤّسساتّية.

العائدات  بفضل  اخلاّصة،  بأموالها  زيبونيلي  إذاعة  تشتغل   ،1996 سنة  ومنذ 
إذاعّية  والّتبّرعات. فقد غدت احملّطة محّطة  الّرعاية،  وبرامج  املكتسبة من اإلشهار، 
الّرياضة،  تتضّمن مباحث عن اجلماعة وعن  برمجة متنّوعة  الكلمة، ذات  بأمّتّ معنى 
لألطفال،  موّجهة  وبرامج  واحملّلّية،  الوطنّية  واألخبار  املرأة،  عن  وبرامج  واملوسيقى، 
وكذلك رسائل عن معاجلة الّصّحة األّولّية تسهم في احلفاظ على إيصال اإلعالم إلى 

اجلماعة وإبقائها في صّحة جّيدة.

األصول والّسياق
خايليتشا هي شبه بلدة  township  حضريّة تقع على بعد 26 كلم من مدينة الكاب، 
تزايد  وقد   .)le xhosa( الكسهوزا  األّم هي  لغتهم  يعيش 000 300 شخص،  حيث 
 .)l’Apartheid عدد الّسّكان على إثر نقلهم بالعنف في زمن امليز العنصرّي )األبارتايد
العمومّية  الّصّحة  وظروف  مرتفع.  وأمّية  بطالة  مؤشر  لها  فقيرة  جماعة  وخايليتشا 
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وخدماتها بها هّشة جّدا. وقد اضطلعت برامج العاملني في الّصّحة اجلماعوينّي بدور 
العنصرّي. وكان  امليز  فترة  األّولّية خالل  الّصّحّية  الّرعاية  تقدمي خدمات  أساسّي في 
القائمة بفضل  البرامج اجلماعويّة  بزيبونيلي واحدا من هذه  الّصّحة اجلماعوّي  مركز 
الّصّحة  ومصلحة  الّطفل،  رعاية  ووحدة  مكسنجي،  غريفيث  جماعة  بني  الّتحالف 
الكاب  مدينة  جامعة  لطاّلب  االجتماعّية  والّرعاية  الّصّحة  ومنّظمة  اجلماعويّة، 

.)UCT ،جامعة كاب تاون(

برزت  وقد  سياسَيّنْي.  وعنف  اضطراب  مبرحلة  متّر   ،1993 سنة  خايليتشا،  وكانت 
املرتفع  األّمّية  ملؤّشر  نظرا  مناسبا  بديال  اإلذاعة،  بفضل  اجلماعة،  في  الّتأثير  إمكانّية 

فيها، ونظرا ألّن الّناس كانوا ميلكون جهاز استقبال إذاعّي، أو كان لهم نفاذ إليه.

وكان هدف احملّطة في البدء دعم أعمال اجلماعة والّتعليم املشخصن اّلذي كان 
أعوان الّصّحة اجلماعويّة ينّمونه في مركز الّصّحة اجلماعوّي بزيبونيلي. وزيادة على ذلك، 
كانت الّرغبة في إرساء إذاعة جماعويّة قادرة على أسداء خدمة إلى سّكان خايليتشا 

جميعهم.

ُمحتِكرة  تزال  ال  العنصرّي  امليز  على  احملّرضة  احلكومة  كانت  األثناء،  تلك  وفي 
للّترّددات اإلذاعّية، ولم يكن ممكنا الّنفاذ إليها بطريقة قانونّية. وكان اتّخذ قرار القيام 
بعملّيات إرسال مخالف للقانون، باالعتماد على فكرة أّن للّشعب احلّق في ذلك. وكان 

أعضاء اجلماعة ال يعتبرن احلكومة شرعّية، وال أنّها متّثل مصاحلهم متثيال حقيقّيا.

وقد ُقطعت مرحلٌة مهّمـة عنـدما أسنــدت وكـالُة البّث اإلذاعّي املستـقـّلـة 
إذاعةٍ  إجــازَة  زيبونيـلي  إلذاعة   )Independent Broadcasting Authority, IBA(
جماعويّة وقتّية، سمحت لها باالشتغال باعتبارها محّطة أُنشئت إنشاء قانونّيا. وفي يوم 
2 أوت 1995، شرعت في بّث إرسالها على ترّدد 98.2 آف آم إلى جماعة خايليتشا 

كّلها.

الوقع االجتماعّي
لقد لعبت إذاعة زيبونيلي، باعتبارها رائدة اإلذاعات اجلماعويّة بجنوب أفريقيا، دورا 
له داللة. وقد طّبقت الّتجارب اّلتي كسبتها طيلة تاريخ التزامها اجلماعوّي عبر متّشيات 

املشاركة، وعّززت مفهوم اإلذاعة اجلماعويّة في البالد.

أزرها وحتّمل مسؤولّية  أّن اجلماعات قادرة على شّد  زيبونيلي  إذاعة  وقد أظهرت 
إلى  الّنفاذ  إمكانّية  احملّلّيني  فللّسّكان  وسيلًة.  اإلذاعةِ  باستعمال  الّشخصّية،  تنميتها 
بخصوص  آرائهم  عن  للّتعبير  الّسانحة  الفرصة  يستعملون هذه  وهم  زيبونيلي،  إذاعة 

البرمجة، وكذلك للمشاركة في إعداد البرامج مشاركة فّعالة.

مّت  وقد  زيبونيلي.  إذاعة  جناحات  من  واحد  هو  اإلعالم  وسائل  عن  الوهم  ورفع 
وراء  والعمل  فالبّث،  اإلذاعة.  في  اجلماعة  مشاركة  متّشي  بفضل  ذلك  إلى  الّتوّصل 
لوحة الّتحّكم في الّصوت، وإنتاج برامج، مبقدور أّي شخص له قدر أدنى من الّتكوين 

األساسّي والّدعم.

وقد حّققت إذاعة زيبونيلي جناحا في هذا املسعى على الّرغم من أّن املتّطوعني 
مقنعة:  والّرسالة  نظامّيا.  تعليما  يتلّقوا  ولم  والكتابة،  القراءة  يعرفون  ال  جميعهم 
»فليس من الّضرورّي أن يكون املرء خبيرا في الّتكنولوجيا اإلذاعّية، إمّنا الّضرورّي هو 

اإلصرار والّشعور العميق بااللتزام«.

الوسائط والّطرائق
إّن الفلسفة الكامنة في إذاعة زيبونيلي هي فلسفة محّطة جماعويّة. وهذا يعني 
أّن اإلذاعة هي ِملك جلماعة خايليتشا، وهي اّلتي تسّيرها. وزيادة على ذلك، فاجلماعة 
تشارك في برمجة اإلذاعة. إّن إذاعة زيبونيلي هي محّطة ذات غاية غير ربحّية، وهي 
تستجيب للحاجات واألولويّات اّلتي عّبرت عنها اجلماعة، وهي مسؤولة أمام الهياكل 

احملّلّية الّشرعّية.

وتختار جلسٌة عامة سنويّة، متّثل اجلماعة، مجلَس اإلدارة لتأمني املتابعة واإلشراف 
تناغم مع أهدافها ومراميها. ويوجد أيضا مجلس عاّم  على سير العمل باحملّطة في 

يشتمل على أعضاء احملّطة وأعضاء من اجلماعة.

لقد كانت الّثقافة والفلسفة واملقاربة املستعملة لتفعيل كّل األنشطة والّنهوض بها 
بفضل املشاركة اجلماعويّة، بال ريب، أهّم ضمان لنجاح إذاعة زيبونيلي باعتبارها محّطة 
إذاعة جماعويّة. وقد كان تكريس هذه الفلسفة متّشيا يتطّلب وقتا طويال، ويتقّدم على 
لألشخاص  حقيقّي  دعم  بتحقيق  ومغنمها  املقاربة  هذه  مكافأة  سمحت  وقد  مهل. 

اّلذين شاركوا فيها.

فمنذ بدايات إذاعة زيبونيلي سنة 1993، منّت اإلذاعة مقاربة تشاركّية في إعداد 
البرامج وإنتاجها. وكان أعوان الّصّحة اجلماعويّة يناقشون محتوى كّل برنامج حول 
الّصّحة وحجمه مع أعضاء اجلماعة. وكان الباعثون الّصّحّيون أثناء تربّصات الّتكوين 

يتثّبتون من أّن محتوى البرامج كان مالئما ومناسبا للجمهور.

واستخدمت مجموعة واسعة من املقاربات املنهجّية إلنتاج البرامج. وكانت بعض 
البرامج تتضّمن أغاني عن الّصّحة، وتقّمص أدوار عن مشاكل الّصّحة املتفّشية في 

اجلماعة ومباحثها، وأقاصيص، وشعرا.

العقبات
بّثت إذاعة زيبونيلي إرسالها بّثا غير قانونّي طيلة سنة. وفي هذه األثناء، كان عليها 
أن تواجه عقبات عديدة، من بينها الّتقييد املالّي والعنف في املنطقة، ولعّل أهّمها 
أن  من  املستمر  باخلوف  شيء  كّل  ويتفاقم  القانونّي.  غير  جماعويّة  كإذاعة  وضعها 

تتعّرض احملطة إلى القمع واالعتداءات من قَِبل قّوات األمن.

أُنشئت الهيئة الّتنظيمّية لوسائل اإلعالم )وكالة البّث اإلذاعّي املستقّلة بجنوب 
غير  احملّطات  تأسيسها، من كّل  l’IBA( في شهر مارس 1994. وطلبت، منذ  أفريقيا 
للمحّطات  الّشرعّية  إعطاء  لتمّشي  يتسّنى  إرسالها حّتى  بّث  تتوّقف عن  أن  القانونّية 
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البدء. وقد توقفت إذاعة زيبونيلي عن البّث يوم 27 أفريل 1994 استجابة لهذا الّطلب. 
ويتزامن هذا التاريخ مع انعقاد االنتخابات احلّرة الّدميقراطّية األولى في تاريخ جنوب 
أفريقيا. وأثناء هذه الفترة، حدثت هّبة وعي عاّمة في اجلماعات، حول مشاركتها في 

متّشي إعادة تنظيم البالد.

املراجع
 Brief Information Summary on Radio نّص   على  الفصل  هذا  يعتمد  	•
Zibonele اّلذي كتبه جبرائيل أورغواتي في شهر جويلية 2000، وكذلك على 

رسائل متبادلة بالبريد اإللكترونّي معه ومع ُفوزي تشوزي، مدير احملّطة.
 Siemering, Bill, Fairbairn, J. et Rangana, N. Community Radio 	•
 Stations in South Africa: Six Case Studies. Open Society Institute

.for South Africa

كوبــا  

البطاقة الفّنّية
Televisión Serrana (TVS)   تلفزيون سّرانا االسم: 

كوبـا البالد: 

الّتعليم، والّطفولة، والّتنمية اجلماعويّة     األهداف: 

)Sierra Maestra بلديّة بويي أّريبا )سييرا ماييسترا املكان: 
        Municipalité de Buey Arriba   

األطفال، وعموم الّسّكان املنتفعون: 

 Asociación Nacional :الّرابطة الوطنّية لصغار املزارعني 	• الّشركاء: 
de Pequeños Agricultores (ANAP)  

 Instituto Cubano de Radio :املعهد الكوبّي لإلذاعة والّتلفزيون 	•  
  y Televisión (ICRT)  

 Programme international pour :البرنامج الّدولّي لتنمية الّتواصل 	• الّتمويل: 
le développement de la communication (PIDC/UNESCO)  

صندوق األمم املّتحدة للّطفولة   	•  
الفيدي. الوسائط: 

حكايات قصيرة
اّلتي لنا. هنا، لنا جبال شاهقة، وأنهار  »سأقّص عليكم كيف هي سييرا مايسترا 
بّلوريّة، ولنا ثمار عديدة، من املنغا واألنناس، وحيوانات كثيرة، من األبقار والفراخ، والبّط، 
والبغال، واخليل، والعصافير من جميع األصناف]...[. واجلميع هنا كّلهم تقريبا مزارعون، 

وهم ينهضون باكرا جّدا خلدمة قطع أراضيهم ]...[. ولنا بفضلهم ما نأكله ]...[.«

وكّلهم  بيئتهم.  لوصف  جزئّيات  صوت،  تلو  صوتا  األطفال،  أصوات  وتضيف 
أطفال عمرهم ما بني 8 إلى 12 سنة، يرسلون رسالة فيديو )video-carta( من روابي 

سياّرا ماييسترا الّنائية إلى أطفال غواتيماال.

وبينما كانوا يتحّدثون، كانت الكاميرا تُظهر اجلباَل احمليطة، واحليوانات، واألزهار، 
والّضيعة الّصغيرة، واملدرسة، واملزارعني أثناء عملهم...

1993

تلفزيون �رّسانا
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وفي نهاية رسالة الفيديو، بدؤوا أيضا في طرح أسئلة. فهم يريدون أن يعرفوا كيف 
يعيش أطفال غواتيماال، ويرجون احلصول على رّد:

فقالت طفلة صغيرة وهي تنظر إلى الكاميرا: »أريد أن أعرف إن كانت لكم أيضا 
أنهار وبحيرات وجبال«.

وأضاف أحد الّتالميذ قائال: »أريد أن أعرف ما هي أنواع األزهار اّلتي تنبت هناك، 
ألنّي أحّب األزهار كثيرا، وأحضر منها دائما ألختي«.

وقال آخر: »إن زرمتونا، فسنريكم كيف هي احلياة في سييّرا ماييسترا«.

وكان الفتيان والفتيات يتكّلمون على سجّيتهم أمام الكاميرا، فهذه ليست املّرة 
في  حاضرة  فيديو  كاميرا  مع  العيش  تعّلموا  وقد  بذلك.  فيها  يقومون  اّلتي  األولى 
اجلماعة كّل يوم. وفي سنوات قليلة، منذ أن بدأ مشروع تلفزيون سيّرانا، أَلَِف الّسّكان 
كاميرات الفيديو، وخاّصة األطفال، ما دام أكبر قسم من العمل كان يجري معهم 

ولهم. 

إّن الفيديو بتلفزيون سيّرانا هو أداة تعليم، وأداة لتعزيز الُهويّة الّثقافّية، وهو أيضا 
وسيلة للّتواصل مع جماعات أخرى، في أماكن أخرى من كوبا، ومن العالم.

وصف الّتجربة
وتلفزيون  فيديو  مشروع  هو  سيّرانا  تلفزيون 
جماعوّي، تأّسس في قلب سييّرا ماييسترا الّشهيرة، 
أّريبا،  ببويي  الّصغيرة،  يوآ  بجماعة  ومقّره  بكوبا. 
يقارب 000 32 شخص،  وهي موطن يقطنه ما 
ريفّية ويعملون  منهم 63 % يعيشون في مناطق 

في حقول القهوة.

وفي شهر جانفي 1993، جمع العديد من املؤّسسات جهودهم لرعاية املشروع. 
األموال النطالق  اليونسكو  والّثقافة،  والعلوم  للّتربية  املّتحدة  األمم  فقّدمت منّظمة 
الكوبّي  املعهد  خالل  من  الكوبّية  احلكومة  وساهمت  فّنّية،  مبعونة  ومّدته  املشروع، 
الّرابطة  للّتجربة هو  والّتكوين. واملالك احلقيقّي  باألعوان   ،)ICRT( والّتلفزيون  لإلذاعة 
الوطنّية لصغار املزارعني )ANAP(، وهي منّظمة غير حكومّية. وحظي تلفزيون سيّرانا 

أيضا سنة 1999 بدعم صندوق األمم املّتحدة للّطفولة.

وتسّير مجموعة سينمائّيني صغيرة، مجّهزة مبعّدات فيديو ذات تكلفة زهيدة، هذا 
وإلى  باملنطقة،  الّريفّية«  املزارعني  جماعات  ثقافة  »إنقاذ  إلى  يطمح  اّلذي  املشروَع 
ومن  اليومّية،  احلياة  تقاسم  من  اجلماعات  تتمّكن  حّتى  البديل  الّتواصل  »تسهيل 
املشاركة في البحث عن حلول للمشاكل اّلتي حتّل بهم«. وقد انخرط تلفزيون سيّرانا في 
متّشي »الّتعليم من أجل الّتواصل« اّلذي ميّجد استعمال الفيديو لغايات االجتماعّية، 
وترويج الّثقافة في املناطق اجلبلّية اّلتي يعسر الّدخول إليها، لإلسهام في دعم كفاية 

تدّخل اجلماعات في واقعهم اخلاّص.

ولبلوغ هذه األهداف، فإّن تلفزيون سيّرانا ينتج أشرطة وثائقّية وحتقيقات فيديو، من 
غير إقصاء األشكال املمكنة األخرى. ويُوجد، من بني املباحث اّلتي تُعالج في هذه 
اإلنتاجات، الّثقافة، والهويّة، والّتعليم، والّصّحة العمومّية، والبيئة، ومشاكل الّرجال/

الّنساء، وحقوق الّطفل.

وحّتى يضمن تلفزيون سيّرانا اشتغال أنشطته اشتغاال مستقاّل، يقترح على الّسّكان 
خدمات مختلفة، وخاّصة تربّصات تكوين بواسطة مركز دراسات الّتواصل اجلماعويّة 
في  خدماتها  املؤّسســة  هذه  وتســدي   .1996 سنة  تأّسس  اّلذي   )CECC( بكوبا 
ويوجد  الّدميقراطّي.  وللّتواصل  الّتشاركّية  للّتنمية  أداة  باعتبـــارها  واإلرشاد  الّتكوين 
إيواء  املقّر  تلفزيون سيّرانا قــاعة اجتماعات ومكتبة، وميكن لهذا  يــأوي  اّلذي  باملقّر 

حّتى عشرة أشخاص.

ويقّدم تلفزيـــون سيّرانــا كذلك خدمــات نقل أشرطــة الفيديو واستنســاخها 
 Super وسوبر في هاش آس ،VHS وفي هاش آس ،Beta بِيَتا من أو إلى أحجــام 

.VHS

قناة  يكون  أن  إلى  يصبو  اسمه،  عليه  يدّل  كما  املشروع،  أّن  من  الّرغم  وعلى 
تلفزيونّية، فإنّه، إلى حّد اآلن، قد اشتغل فقط باعتباره وحدة إنتاج وبّث فيديو. وفضال 
على إنتاج ما يقارب ثالثمائة شريط وثائقّي وحتقيٍق، فإّن املشروع قد أثبت حضوره في 
املجال اجلماعوّي. وما أكثر ما كانت الّشاشات وأجهزة الفيديو، واملوّلدات الكهربائّية 

جُتلب إلى أشّد اجلماعات بُعدا في سييرا ماييسترا لبّث أكثر عروض الفيديو حداثة.

اّلتي يبعث بها أطفـال  إنتاج رسائل الفيديو  الّرئيسة  إّن من بني أنشطة املشروع 
ما  بقدر  فاألطفـــال،  العــالم.  ومن  كوبا  آخرين من  أطفـــال  إلى  ماييسترا  سييرا 
هم أبطال هذه الّشهادات الوثائقّية، يقّصون قبل كّل شيء حياتهم اليومّية ويصفون 
ذلك،  وبعد  وغيرها،  وعائالتهم،  وألعـــابهم،  ومدرستــهم،  بهم،  احمليطة  الّطبيعة 
الفــيــديو في مكان  رسالة  ــْون«  اّلذين »سيتلَقّ أسئــلـة على األطفــال  يطرحون 
مثال  أطفال،  مجموعة  إلى  خّصيصـا  ُمرَسلة  الّرسائل  هذه  وبعـض  العالم.  من  ما 
آلّية تؤّمن  الّتواصل هذه حتمل في ذاتها  »إلى أطفال غواتيماال«. وهكذا، فإّن أداة 

الّرّد عليها.

األصول والّسياق
ويذكر دانيال دييز قائال: »قبل الّثورة الكوبّية، كان الّصمت وحده يسود في هذه 
املنطقة«. وقد كان مزارعو سييّرا ماييسترا في اخلمسينات معزولني عن باقي اجلزيرة عزلة 
بايامو، عاصمة املقاطعة،  كاملة. وكان يوجد بعض األطّباء، ولكنهم يوجدون في 
وحدها، على بعد 80 كلم من هنا، واّلتي ال ميكن الوصول إليها إاّل عن طريق مسلك 
الّريفّية،  األسر  أبناء  إلى  بالّنسبة  الّتكلفة  وباهضة  أيضا،  نائية  املدارس  وكانت  ترابّي. 

اّلذين يبقون لهذا الّسبب ُمقَصْون عن الّنظام الّتعليمّي.

وتغّيرت األمور بعد ذلك. فتاريخ كوبا يقّدم جبال سييّرا ماييسترا كمكان نّظم فيه 
نهاية  الّثوار، في  فيديل كاسترو، وتشي غيفارا، وكاميليو سيينفوواغوس، وغيرهم من 
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اخلمسينات، حرب العصابات ضّد دكتاتوريّة فوجلينسيو باتيستا. ويوجد حالّيا طبيب لكّل 
ماييسترا،  بسييرا  نأيا  األماكن  أشّد  في  شّيدت  وقد  مجانّية،  واملدارس  شخص،   800
التقاط  املمكن  من  وصار  وطنّية.  حديقة  كلم2   451 مساحتها  منطقة  وحّولت 
بّث قناتني تلفزيونّيتني وطنّيتني، وقناة جهويّة، على الّرغم من وجود مناطق ما تزال 

محرومة من هذه اخلدمة بسبب تضاريس املنطقة.

»يساهم الّتلفزيون في انسجام الّثقافات ]...[«. وكان هذا الّشاغل حاضرا في ذهن 
يُظهر  بالدي،  يقول في ذلك: »في  تلفزيون سيّرانا، وهو  بدأ مشروع  دييز عندما  دانيال 
الّصمَت  ويَضرب  زراعّيني،  منتجني  مجّرد  بوصفهم  الّريفّية  املناطق  سّكاَن  الّتلفزيون 
على أحالمهم، وعلى نِزاعاتهم، وعلى ثقافتهم ]...[«. ويردف قائال: »وقد عاهدنا أنفسنا 
الّثقافة  يعيشون في اجلبال، من أجل  اّلذين  والّنساء  الّرجال  على حماية واقع هؤالء 

الوطنّية، وكذلك مساعدتهم في حتسني احترام الّذات«.

وقد ساند البرنامج الّدولّي لتنمية االتّصاالت )PIDC( الّتابع ملنّظمة األمم املّتحدة 
ْور األّولّي اّلذي سمح باقتناء الكاميرات ومعّدات الّتركيب.  للّتربية والعلوم والّثقافة، الَطّ
ووهبت حكومة املقاطعة األرض ودفعت كلفة البناء، وتعّهد املعهد الكوبّي لإلذاعة 
املزارعني  لصغار  الوطنّية  الّرابطُة  وأصبحت  األعوان.  بتكوين   )ICRT( والّتلفزيون 

ِّرة للمشروع. )ANAP(، على إثر الّطور األّولّي اخلاّص بالّتمويل، املنّظمَة املسي

الوقع االجتماعّي
إّن تلفزيون سيّرانا مهّم في مستويات عديدة. فهو، أّوال، رمز تواصل مستقّل في بالد 
تستقطب احلكومة فيها وسائل اإلعالم. ولم يبدأ املشهد اإلعالمّي في الّتغّير إاّل في 
هذه الّسنوات األخيرة بظهور منّظمات غير حكومّية ومؤّسسات صغيرة خاّصة. ثانيا، 
إنّه حتّدي تواصل تشاركّي في منطقة فقيرة جّدا باجلزيرة. ثالثا، يولي اجليل اجلديد من 
الّسينمائّيني الكوبّيني قيمة أكيدة للّتواصل البديل، ولتمّلك اجلماعة لوسائل الّتواصل، 

وهو شيء لم يكن تصوره ممكنا قبل بضع سنوات من اآلن...

ويعيش ما يناهز 000 32 شخص في مجال تأثير تلفزيون سيّرانا، و000 10 في بلديّة 
بويي أّريبا، معنّيون مباشرة بأنشطة املشروع.

منطقة  في  مباشر  وقع  ذات  سيّرانا  تلفزيون  أنشطة  كون  على  األمر  يقتصر  وال 
تَُبّث  الوثائقّية املنَتجة أيضا وقعا في املستوى الوطنّي عندما  تأثيره، ولكن، لألشرطة 
في الّتلفزيون، وهو ما حصل في الكثير من املناسبات. والعديد من الّناس، اآلن، في 
كوبا متحّسسون بخصوص ظروف عيش سّكان بويي أّريبا، وجماعات أخرى مجاورة لها.

ويوجد إنتاج رسائل الفيديو في مركز عمل الّتحسيس. ويكتسي مجّرد كون مزارعي 
رين على أشرطة الفيديو أهّمّية كبيرة بالّنسبة إليهم.  سييّرا ماييسترا يرون أنفسهم مصَوّ
فأن يَقدم فريٌق من الّسينمائّيني إلى جماعتهم للبقاء معهم، يعني أّن حياتهم تساوي 
شيئا ما. وإذا سافرت أصواتهم وصور حياتهم اليومّية وثقافتهم إلى جهات أخرى من 

كوبا ومن العالم، فهذا يعني أّن ُهويّتهم ُمعترف بها وحتظى بالّتقدير.

الوسائط والّطرائق
إّن أدوات تلفزيون سيّرانا هي أدوات أساسّية: كاميرات فيديو، وجتهيزات تركيب غير 
 .Beta وبِيَتا ،Super VHS وسوبر في هاش آس ،VHS احترافّية بأحجام في هاش آس
وتقنَيّْي  سينمائّيني،  مخرِجني  وثالثة  سينمائّيني،  مصّورين  ثالثة  من  األعوان  ويتكّون 
تركيب، ومنتَجنْي، ومساعَدْين في تقنّيات الّصوت، وثالثة سائقني يتحّملون، زيادة على 

ذلك، مسؤولّية تعديل اإلضاءة عند االقتضاء.

وتناَقش األفكار اّلتي يقترحها أعضاء الفريق مناقشة جماعّية، مبا في ذلك األطراف 
املشاركة في متّشي اإلنتاج. وفي هذه املرحلة، ال تشارك اجلماعة مشاركة مباشرة.

دٍ في تلفزيون سيّرانا هو شكل رسائل الفيديو، وهي نوع من  إّن أهّم مظهر مجدِّ
الّتحقيقات اإلعالمّية اّلتي تلتقط الواقع وأحالم الّناس اّلتي يعّبرون عنها بألفاظهم 
اخلاّصة، وهي ردود فعل في مواجهة الكاميرا تهيكل الّتركيب على نحو ما. ورسائل 
الفيديو هذه هي تعبيرات صّحّية من أشخاص لم تضّر بهم وسائل اإلعالم اجلماهيريّة 

بعُد.

الّصغيرة، جانب مهّم في متّشي  الفيديو في قرى سييّرا مييسترا  إنتاجات  بّث  إّن 
البغال حلمل جهاز  األحيان  بعض  في  وتستعمل  سيّرانا.  تلفزيون  بدأه  اّلذي  الّتواصل 
يتعّلق  وعندما  للّنقاشات.  يُفَتح فضاء  نهاية كّل عرض،  وفي  الفيديو.  أشرطة  عرض 
برسالة فيديو أخرى.  الّرّد عليها  يرغب في  أّن اجلمهور  برسالة فيديو، قد يحصل  األمر 

فاحلاجة عظيمة إلى قول: »نحن موجودون هنا«.

وتتوّلد املباحث اجلديدة املتعّلقة باإلنتاجات الاّلحقة عموما من املناقشات. ففي 
يوم من األيّام، اكتشف فريق تلفزيون سيّرانا، على إثر أحد الّنقاشات، شيخا كان يكتب 
اإلنتاجات.  موضوعا ألحد  اختياره  فوقع  مييسترا،  سييّرا  عن  قصائد  عاما   20 طيلة 
استغالل  فيه مصنع  تسّبب  اّلذي  ياو  نهر  تلّوث  إلى  اإلشارة  وقعت  الّشاكلة،  وبنفس 
القهوة، في البدء على إثر أحد العروض، ثّم صار موضوع شريط وثائقّي نقدّي كان 

سببا في القيام بإجراءات تصحيحّية.

العقبات
كان من بني أكبر الّصعوبات اّلتي واجهها تلفزيون سيّرانا منذ البداية، نقص جتربة 
الّسينمائّيني في عمل الّتنمية اجلماعويّة. وكان على الفريق أن يكسب ثقة اجلماعات 
حّتى تعلم أّن نواياه كانت سليمة. وكان تكوين الّشباب في إنتاج الفيديو ميسورا نظرا 

ملستوى الّتعليم في كوبا املرتفع جّدا )مستوى البكالوريا، حّتى في املناطق الّريفّية(.

هذه  الاّلمباالة  وتنضاف  الفيديو.  مشروع  أهّمّية  البدء  في  لَُط  الُسّ تفهم  ولم 
فيما  الباردة،  احلرب  إثر  على  مباشرة  البالد،  دخلت  وقد  بكوبا.  الّطوارئ  وضعّية  إلى 
يعرف بـ»الفترة اخلاّصة«، املتمّيزة بنقص وسائل الّنقل واحملروقات، والّتجهيزات وقطع 
الغيار، والّتقّشف في توزيع الّطاقة وحّتى في املأكل. ولم يُعاِن الّتعليم والّصّحة، وهما 

املجاالن املبّجالن في كوبا، بقدر ما عانت منه املجاالت األخرى.  
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املراجع
مّت الّتحّصل على البيانات الواردة في هذا الفصل بفضل احملادثات وتبادل الّرسائل مع  	•

دانيال دييز كاستريّلو، مدير تلفزيون سيّرانا ومؤّسسه.
وقد متّت مشاهدة فيديوهات مختلفة ورسائل فيديو للحصول على فكرة أكثر دّقة  	•

حول محتوى اإلنتاجات وجودتها.
نشريّة  وهي   ،)El Colibrí( الّطّنان«  العصفور  »الكوليبري:  سيّرانا  تلفزيون  ويُصدر  	•

إلكترونّية عن الّتواصل البديل.

أفريقيا اجلنوبّية  

البطاقة الفّنّية
Bush Radio  إذاعة بوش االسم: 

أفريقيا اجلنوبّية البالد: 

الّصّحة، واإلجرام، والّتعليم     األهداف: 

بسالت ريفر، والكاب        املكان: 

عموم الّسّكان بالكاب املنتفعون: 

 Université de Western Cape جامعة ويسترن كاب 	• الّشركاء: 

 Nederlandse Institute voor املعهد الهولندّي بجنوب أفريقيا 	• الّتمويل: 
Zuidelijke Afrika (NIZA)  

   Shell Oil شال أويل 	•  

اإلذاعة. الوسائط: 

حكايات قصيرة
عندما اختفى الّسّيد شاباالال، وهو شيخ في 85 من عمره، أعلمت أسرته اإلذاعة. 
وقد مّت تلّقي املكاملة على الّساعة 17 و48 دقيقة، أثناء بّث برنامج عن احلركة املروريّة. 
وسياسة إذاعة بوش بخصوص األشخاص املفقودين تقتضي أن تُعطى األولويّة لهذا 
َنْت أيضا في نشرة األخبار تُبّث كّل ثالث دقائق.  املوضوع. وكانت رسالة استنفار قد ُضمِّ
ومّت العثور على الّسّيد شاباالال سائرا بال هدف، ال يدري ما مقصده، على بعد خمسمائة 
متر من بيته. ووصل اخلبر الّسعيد على الّساعة 18 و20 دقيقة. واقتضى العثور على 
الّسّيد شاباالال ما يقارب 32 دقيقة بفضل اإلذاعة. وأخذت األمور تسير من حسن إلى 

أحسن على مّر األيّام.

إّن متابعة األشخاص املفقودين مسألة حيويّة بالّنسبة إلى اجلماعة: فمدينة الكاب 
وفي  الّرئيسات.  الّضحايا  الّصغيرات هن  والفتيات  العاملّية.  االغتصاب  تعتبر عاصمة 
إذاعة بوش، نحن ملتزمون بتحسني هذه الوضعّية. وللمحّطة سياسة تقتضي أن يُقطع 
أّي برنامج إن اختفى طفل أو أّي شخص آخر من اجلماعة. ونحن نسعى حّتى إلى العمل 

على إسماع صوت العائلة على أمواج األثير إلعطاء الّنداء مزيدا من القّوة.

1995

اإذاعة بو�س  
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وكّل الّناس بالكاب يعرفون تاريخ إذاعة بوش. فقد بدأنا محّطَة قراصنة، وواجهنا 
حكومة امليز العنصرّي )l’Apartheid(. وكان الّناس ال يتصّورون أّن هذا األمر ممكن 
حدوثه! فقد خرجنا على أمواج األثير خروجا غير مشروع، وأذهلنا اجلميع. ولم يكن 
ليحصل شيء لو أنّنا لم نقم باإلشهار شهورا قبل البّث. ويوجد اآلن، بفضل جرأتنا، 80 
إذاعة جماعويّة في البالد. ولو حالفنا مزيد من احلّظ املواتي، لكان ميكننا احلصول على 

عدد أكبر من اإلذاعات.

وبلغت تغطيتنا 000 150 مستمع، بقّوة إرسال تقارب 250 واط. ونحن نتدبّر األمور 
بطريقة ُمرضية. وفي الواقع، نحن فخورون جّدا مبا نفعله. ولعّلنا لسنا أكثر اإلذاعات 
شهرة، ولكّننا ندأب في خدمة اآلخرين. نحن نريد أن نكون أخيارا، وأن نحّقق الكثير من 
الّنجاح، شريطة أن يكون ذلك نافعا للّناس. ونحن ال نرغب في أن نكون مشهورين جّدا 
ألّن بعض املؤّسسات الّسياسّية والّتجاريّة كانت ستواجه تهديدا. وإلى حّد اآلن، ال أحد 
يتحّكم بإذاعة بوش، إاّل اجلماعة. ولهذا الّسبب، فإنّهم يعّرفوننا كأّم اإلذاعة اجلماعويّة 

بأفريقيا. – زين إبراهيم، مؤّسس إذاعة بوش ومديرها.

وصف الّتجربة
الّسنني،  مّر  على  بوش،  إذاعة  تصّورت 
وللّنهوض  اجلماعة،  خلدمة  بعناية  برمجتها 
بالّتغييرات امللموسة في الّسياسة االجتماعّية:

صباح اخلير من إذاعة بوش: يتعّلق البرنامج بنشرة احملّطة. وتناقش فيه املشاكل اّلتي  	•
تشغل املؤّسسة، ويدعى فيه املستمعون للّتعبير عن آرائهم.

القانون اجلماعوّي: يسّير هذا البرنامج طلبٌة من الّسنَتنْي الّرابعة واخلامسة بشعبة  	•
اجلماعة  إلى  ويقّدمون  إلى مبحث مختلف،  أسبوع  يتطّرقون كّل  احلقوق. وهم 

معلومات واقعّية ال ينفذ الّسّكان إليها عموما إاّل نادرا.
رُُدود: يفّسر ممّثلون عن منّظمات جماعويّة مختلفة، الّدوَر اّلذي تلعبه، وكيف ميكن  	•

للجماعة االلتحاق بها.
شكُل  ساعات  ثالث  يدوم  اّلذي  اليومّي  البرنامج  لهذا  يُستعمل  عاديّون:  أناس  	•
املجّلةِ. ويكون الّتركيز فيه على ما يجّد في اجلماعة من وقائع، ويبّث فيه الكثير من 

املوسيقى احملّلّية، تتخّللها إعالنات خدمة عمومّية.
 Truth( بدء جلسات جلنة احلقيقة واملصاحلة:  تقرير جلنة احلقيقة واملصاحلة: منذ  	•
كّل  احملّطة  تستضيف  باإلجنليزيّة(،   ،and ReconciliationCommission,TRC
خمسة عشر يوما عضوا من الّلجنة. أّما منتج البرنامج فهو بوشمان بيت سينزيلي 

كواسان، رئيس الّتحقيقات في جلنة احلقيقة واملصاحلة.
أفريقيا في املوعد: يتطّرق هذا البرنامج، وهو إنتاج مشترك تأويه جامعة ويسترن  	•

كاب، إلى األحداث اجلديدة في القاّرة األفريقّية. 
محاورات سّيارات األجرة: متّول شركة الّنفط »شال« هذا البرنامج الهادف إلى احلّد  	•
من العنف واجلرمية، وإلى الّنهوض باألمن في وسائل الّنقل إلى املراكز احلضريّة. 

اإلذاعة،  في  بشكاويهم  لإلدالء  ضحايا،  كانوا  اّلذين  األشخاص  إليه  ويُستدعى 
والّتناقش بشأنها.

إذاعة الّسجن: دّعمت إذاعة ببوش قسم علم اإلجرام بجامعة مدينة الكاب إلعداد  	•
الّشباب احملكوم عليهم بسبب جرائم مختلفة،  يتعّلم  برنامج تكوين من أجل أن 

تشغيل محّطة إذاعة داخل الّسجن.

وكّل اّلذين ينتجون برامج بإذاعة بوش أو يقّدمونها يعملون بوصفهم متطّوعني.

وجّل مستمعي إذاعة بوش يقطنون في أشّد أرباض »الّسود« و»الهجناء« حرمانا 
على الّصعيد االقتصادّي. وتتفاوت أعمار املستمعني من 18 إلى 50 سنة، ومع ذلك، 
فإّن مجموعات من األطفال ومن كبار الّسّن قّدموا بقّوة مطالب حّتى تُكّيف البرمجُة 

مع طلباتهم.

إذاعة أخرى. ويتّم تكوين املتطّوعني في  البّث مع  إذاعة بوش ذبذبات  وتتقاسم 
الوقت  فإّن هذا  وزيادة على ذلك،  البّث.  تتوّقف عن  فيها  اّلتي كانت اإلذاعة  الفترة 

يستعمل إلنتاج إعالنات اخلدمة العمومّية وتنمية مشاريع جماعويّة.

وتعليم  العنف،  من  الّتوّقي  أجل  من  اإلذاعة  أعّدت  لقد  األمثلة:  بعض  وهذه 
من  تُبّث  برامج  بانتظام  وتَُعُدّ  موجزة،  إعالنات   ،1999 سنة  انتخابات  أثناء  الّناخبني 
 Tracing :األرباض املهّمشة. وقد سمح برنامج »العثور على آثار األشخاص املفقودين
Missing Persons« بالعثور على أطفال كثيرين كانوا قد ضّلوا طريقهم. ويستضيف 
 »Community Radio Literacy :مشروع »محو األّمّية عن طريق اإلذاعة اجلماعويّة
شعراء  ويستضاف  القراءة،  عادة  على  املستمعني  حلّث  األدبّي  املجال  من  شخصّيات 

ومؤّلفون للّتعليق على أعمالهم الفّنّية.

ملســاعدة  تربّصـــات   »Music Education املوسيقّية:  »الّتربية  برنامج  وينّظم 
عن  البرنــامج  ويتضّمــن  إليها.  يستمعون  اّلتي  املوسيــقى  فـهـم  في  الّنـــاس 
 ،Foetal Alcohol Syndrome األجّنة  على  الكحول  بأعراض  تتعّلق  رسائل  الّصّحة 
تواجهها  اّلتي  املشاكل  بسبب  الكحولّية  للمشروبات  اإلشهار  بّث  اإلذاعة  وترفض 

اجلماعة يومّيا.

األصول والّسياق
في فترة حكم امليز العنصرّي، شرعت مجموعة من األشخاص في إنتاج تسجيالت 
صوتّية مصحوبة بأخبار عن املشاكل اجلماعويّة اّلتي تتجاهلها وسائل الّتواصل الّرسمّية 
 CASET كــاسيت  اســم  نفسـهــا  على  املجموعــة  وأطلقـــت  ــا.  ـّ تام جتاهـال 
أشرطة  على  مالئمة  أخبارا  يسّجلون  أعضاؤها  وكان   .Cassette Education Trust
تسجيل، وينتجونها ويوّزعونها في أرباض الّسود على مقربة من الكاب. وكانوا يُخبرون 
الّسّكاَن بأهّمّية تعّلم القراءة والكتابة، وحفظ الّصّحة، والّتوّقف عن اعتبار اجلرمية جزًءا 

ال يتجّزأ من احلياة اليومّية.
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وكان هدف كاسيت على املدى الّطويل هو أن تصبح أمواج اإلذاعة بحوزة اجلميع 
بجنوب أفريقيا. وقد تقّرر إرساء جهاز إرسال صغير قرب اجلماعة إلجناح هذا املسعى. 
سني اّلذين  وتكّفلت جامعة ويسترن كاب بإيواء احملّطة نزوال عند طلب أعضائها املؤِسّ
كانوا آنذاك طلبة. وكانت كنية اجلامعة »كّلّية األدغال: Bush College«، نظرا لكونها 
واقعة بعيدا عن أقرب مدينة، وألّن األدغال كانت حتيط بها عندما أُنشئت سنة 1960.

وبعد أن أُطلق سراح نيلسون ماندياّل من الّسجن سنة 1991، عاشت جنوب أفريقيا 
فترة أنشطة سياسّية واجتماعّية شديدة. وقد بدأت إذاعة بوش، »أّم اإلذاعة اجلماعويّة 
أناس محّلّيون ومنّظمات  يسّيرها  باعتبارها جمعّية متطّوعني،  بأفريقيا«، سنة 1992 
جماعويّة كانوا ينخرطون فيها كأعضاء. وقد قّدمت منّظمات دولّية مختلفة األموال 

لتمكني األعضاء من الّتكوين.

إنّها املّرة األولى اّلتي تسنح الفرصة بجنوب أفريقيا »للّسود« بتعّلم تقنّيات اإلذاعة. 
وقد رُفضت لهم مطالب عديدة، بينما في الوقت عينه، كانت مجموعة من األفريكانّية 
)Afrikaans( يبّثون من غير إجازة. وتقّرر أن تشرع إذاعة بوش في البّث في شهر أفريل 
1993، حّتى من غير ترخيص. وما أسرع ما جاء رّد الفعل على احملّطة: فقد كّسرت 
الّشرطُة األبواَب، وأجرت عقلة على الّتجهيزات. وتعرض كثير من األشخاص إلى سوء 

املعاملة، واتُِّهم شخصان بانتهاك القانون.

وحتّصلت إذاعة بوش في آخر األمر يوم 1 أوت 1995 على إجازة للبّث، ولكن 
تقّرر إرجاء االفتتاح إلى يوم 9 أوت، وهو يوم املرأة اجلنوب أفريقّية، لتسجيل الّدور اّلذي 

قامت به الّنساء في حرب الّتحرير، تسجيال رمزيّا.

الوقع االجتماعّي
وقد حّققت إذاعة بوش تغييرات اجتماعّية منطقّية، مثل:

بفضل  الوطنّي  اجلماعويّة  اإلذاعات  منتدى  وإنشاء  اإلذاعّية  املوجات  دمقرطة  	•
الّضغوط على احلكومة الّسابقة.

احلصول على اتّفاقات سالم بني الفصائل املتناحرة في أرباض الّسود، وبني العصابات  	•
اّلتي تتحّكم في خدمات سّيارات األجرة في املنطقة بإجراء وساطة بينها. 

تكوين 500 شخص. فقد كّونت إذاعة بوش جّل الّصحافّيني اّلذين يعملون حالّيا  	•
في دور الّصحافة بالبالد.

أقنع مشروع »إذاعة الّسجن« الّسلط بأّن الّتأثير العالجّي للبرنامج في املساجني كان  	•
مهّما جّدا إلعادة تأهيلهم.

كانوا  أعضاء  يدي  بني  دوما  بقي  تسييرها  أّن  هو  فريدة،  بوش  إذاعة  يجعل  وما 
متيّقظني في مواجهة بعض املجموعات الّسياسّية اّلتي تريد الّتحّكم في احملّطة.

وقد صّرح نوام شومسكي، أثناء زيارة قام بها للمحّطة سنة 1999، قائال: »إذاعة 
بوش هي بال ريب أكثر اإلذاعات اّلتي عملت فيها فّعالّيًة«.

الوسائط والّطرائق
أجنزت إذاعة بوش منذ بداياتها نشاَط تكويٍن حثيًثا في مجال اإلذاعة اجلماعويّة. 
واإلعالم،  املوسيقّي،  والّتنسيق  الّتسيير،  مجاالت  في  مستمرٌّ  تكويٌن  سنة  كّل  ويُقترح 

والبرمجة.

وكانت أمنية أعضاء إذاعة بوش أن تكون احملّطة في خدمة شرائح واسعة من 
الّلغات  من  لغات  بثالث  البّث  الّنهاية  في  تقّرر  ولكن،  مختلفة،  لغاتهم  املستمعني 

الّرسمّية اإلحدى عشرة في البالد، وهي: الكسهوزا، واألفريكانّية، واألجنليزيّة.

املنتدى املفتوح: تُدعى اجلماعة كّل ثالثة أشهر إلى إبداء رأيها في الّتصّرف في  	•
إذاعة بوش. وكّل الّناس في اجلماعة يستوفون الّشروط اّلتي تخّول لهم العضويّة 
في احملّطة، للمشاركة في الّتكوين، وللّتصويت على املسائل اّلتي تعرض على تقدير 

املنّظمة.
العضويّة.  في  احلّق  بوش  إذاعة  تأثير  منطقة  في  يعيشون  اّلذين  لكّل  األعضاء:  	•
ويفّضل جّل األعضاء اجلدد االكتفاء بدعم احملّطة دعما معنويّا، في حني يُظهر 
البعض اآلخر اهتماما باملشاركة بوصفهم متطّوعني. وقد كان من الّضرورّي حتديد 
عدد املتطّوعني بسبعني متطّوعا، وهو عدد ال يزال الّتحّكم به ممكنا. ويتّم إعالم 
اجلماعة بانتظام بفضل برنامج »صباح اخلير من إذاعة بوش«. وتشرف جلنة املالّية، 

اّلتي يسّيرها أعضاء مجلس اإلدارة، إشرافا منتظما على مصاريف إذاعة بوش.

العقبات
الّترّدد  وجدت إذاعة بوش نفسها، منذ افتتاحها سنة 1995، مجبرة على تقاسم 
نفسه مع إذاعة أخرى. وقد أغلقت هذه اإلذاعة في نهاية سنة 1999 تاركة إلذاعة 
بوش وقتا خاليا من البّث في طرَفي برمجتها. وقد اقتضى األمر أربعة أشهر إلقناع 

الّسلط بالّسماح إلذاعة بوش باستغالل الفضاء احلّر.

احلكومة  اتّخذته  اّلذي  القرار  مع  بالّتوازي  الّطائفّية،  اإلذاعات  انتشار  توّسع  لكّن 
سنة 1999 إلنشاء إذاعاتها آف آم اخلاّصة ذات القّوة الّضعيفة )39 إذاعة في ذلك 
البقاء.  اّلتي ما فتئت تكافح من أجل  الّتاريخ(، قد ميّثل تهديدا لإلذاعات اجلماعويّة 
وتتلّقى اإلذاعات الّدينّية دعما كبيرا من الّطوائف املسيحّية اليمينّية بالواليات املّتحدة.

ومنذ 1994، حصلت إذاعة بوش على إجازات اشتغال كّل واحدة منها صاحلة 
ملّدة خمس سنوات. وهذا أمر يعّسر الّتخطيط، ومناقشة العقود مع اجلهات الّراعية أو 

أصحاب اإلعالنات احملَتَملني.

وقد استنسخت محّطاٌت أخرى نافذٌة جّدا خصائص برمجة إذاعة بوش استنساخا 
يكون  وأن  الّذاتّي.  االكتفاء  متّشي  في  احملّطة  حّققته  اّلذي  الّنجاح  تأّلق  من  أنقص 
إلذاعة بوش قّوة إرسال تقارب 250 واط، مقارنة بقّوة إرسال 000 2 واط املسموح 
بها للمحّطات الّتجـاريّة، فهذا يعّسر املنافسة جّدا عليـها، عــالوة على أّن أكثـر من 
يؤثّر في  الّتسويق. وهذا  بإذاعة بوش مخّصص لوكاالت  31 % من عائدات اإلشهار 

منّوها إلى حّد ما. 
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املراجع
إعالن مبادئ )Mission Statement(، فيفري 2000، وتبادل رسائل إضافّية مع  	•

زين إبراهيم، مدير إذاعة بوش.
 Laureys, Francois. Bush Radio : Cape Town South Africa. Louw, 	•

Adrian. Bush Radio History and Backgrounds
وهما مقالتان متوّفرتان على موقع إذاعة هولندا Radio Nederlands بالّشبكة   

العنكبوتّية املعلوماتّية العاملّية )الواب( على العنوان الّتالي: 
http://www.rnw.nl/realradio/community/html/bush_radio061198.html  

اإلكوادور  

البطاقة الفّنّية
Radio Chaguarurco  إذاعة شاغواروركو االسم: 

اإلكوادور البالد: 

الّتنمية الّريفّية اجلماعويّة     األهداف: 

مقاطعة آزوآي        املكان: 

الّسّكان الّريفّيون بسانتا إيزابيل، وبوكارا املنتفعون: 

اجلمعّية األمريكوالتينّية لإلذاعات الّتعليمّية 	• الّشركاء: 
Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas (ALER)  

تنسيقّية اإلذاعات الّشعبّية باإلكوادور: 	•  
Coordinadora de Radios Populares del Ecuador (CORAPE)  

Intermon  إنترمون 	• الّتمويل: 
Caritas كاريتاس 	•  

  Manos Unidas  مانوس أونيداس 	•  

اإلذاعة. الوسائط: 

حكايات قصيرة
بيسنتيز موجودة هنا: لقد خرجنا على أمواج األثير في 1 جانفي  كانت مارسيال 
1995. وكان احلدث رائع  أشّد الّروعة! وكان أناس كثيرون يستمعون إلينا. وقد انتابنا 
اجلنون. فقد كّنا نسّلم على الّناس جميعا. وكّنا مننّت بآيات الّشكر لكّل اّلذين رافقونا 
منذ البداية، أولئك اّلذين كانوا تابعوا الّتكوين معنا، املراسلون. واتّصلنا هاتفّيا بكوينكا 
لنعلم إن كان الّناس يستقبلون إرسالنا حّتى إلى املدينة. واتّصلنا هاتفّيا مباشاال لنعلم 
إن كانوا بصدد االستماع إلينا. وكان أحدهم يعلم أنّنا سنبدأ البّث على موجات األثير، 
فكّلمنا هاتفّيا. كان األمر يسلب العقل. وقد قّدمنا الكثير من املوسيقى، وكّنا نرّدد على 
إذاعة شاغواروركو! نحن على أمواج  إلى  'أنتم تستمعون اآلن  بانتظام عبارة  الهواء 
األثير! استمعوا إلينا على ترّدد 1550 كيلو هرتز! أبلغوا جيرانكم حّتى يستمعوا إلينا!'  
كان األمر جميال جّدا. وبعد ذلك، بدأنا نهدأ قليال. وقد اقتضى األمر مّنا ثالثة أيام على 

األقّل حّتى نهدأ مبا يكفي لنشرع جّديّا في عمل احملّطة. 

1995

اإذاعة �صاغواروركو
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عادت  تعليمها،  استوفت  وعندما  بكوينكا.  الّتواصل  بيسنتيز  مارسيال  درست  لقد 
إلى قريتها، سانتا إيزابيل، غير واثقة مّما ستفعله، غير أنّها كانت مصّممة على مساعدة 
عدم  من  كبيرة  درجة  على  كانت  اّلتي  املعيشّية  ظروفهم  من  للخروج  مواطنيها 
ولم  متطّوعة.  بوصفها  فورا  تقّدمت  اإلذاعة،  مشروع  نبأ  بلغها  وعندما  االستقرار. 
مينعها انعدام اخلبرة باشتغال اإلذاعة من أن تزّج بنفسها في الوسط، وأن تصبح إحدى 
املكّلفات بالّتكوين في املشروع. وكانت تقول: »لقد كان أمرا حسنا أن ال يعرف أٌيّ مّنا 
بها اإلذاعة،  ُل  تَُشَغّ اّلتي  الكيفّية  أّي فكرة مسّبقة عن  لنا  شيئا عن اإلذاعة. فليست 

وكان هذا يعني أنّه مبقدورنا أن نفعل ذلك بطريقة مختلفة«.

إنتاج  مجّرد  من  أكثر  يتطّلب  كان  احلقيقّي  احملّطة  عمل  أّن  تبنّي  ما  أسرع  وما 
البرامج اإلذاعّية. فبعد انقضاء سنوات عديدة من االنتظار، كان سقف طلبات الّناس 
سماع  يريدون  كانوا  لقد  اإلذاعات.  كسائر  بإذاعة  ليقنعوا  كانوا  ما  فهم  جّدا.  عاليا 

جتاربهم اخلاّصة وشواغلهم، يعّبرون عنها بلغتهم اخلاّصة. 

اّلتي تصف اإلذاعة  الّشهيرة  أّن اجلملة  بيسنتيز األمر قائلة: »أرى  وتفّسر مارسيال 
وما نريد أن نفعل بها، هي: من اآلن فصاعدا، ما عدمت مبفردكم«. وتردف قائلة: »لنا 
اآلن وسيلة اتّصال حيث ميكن لكّل شخص أن يعّبر من خاللها عن رأيه، وأن يفصح 
عّما يحّس به، وأن يشجب اّلذين يجعلونه ميّر بأوقات عصيبة. من اآلن فصاعدا ما عدمت 

مبفردكم. هذه هي اجلملة اّلتي حّركت الّناس«.

وصف الّتجربة
قرويّة  منّظمات  عن  ممّثلون  أّسس  
ومنّظمات كاثوليكّية وعّمال ومتطّوعون 
للّتنمية  من احملّطة، مؤّسسة شاغواروركو 
ومّت   .1992 سبتمبر  شهر  في  الّريفّية 
االتّفاق منذ البداية على أّن احملّطة ليست 
ِملكا ألحد، ال الّطائفة الّدينّية وال أّي أحد آخر. فيجب أن تبقى احملّطة ملك املنّظمات 

اجلماعويّة، يجب أن تبقى ملكا للّشعب. 

وعّولت احملّطة على دعم املؤازرة الّدولّية بالّنسبة إلى الّتمويالت الّضخمة )000 
80 دوالر أمريكّي من منّظمة إنترمون Intermon(، غير أّن مؤّسسة شاغواروركو قّررت 
الّذاتّي. وكان إسهام اجلماعة متمّثال في العمل  الّتمويل  أّن أسلم صيغ العمل هي 
الّتطّوعّي اّلذي يسديه املكّلفون بالبرمجة. ومن ناحية أخرى، فإّن األرض اّلتي شّيدت 
عليها األستوديوهات ببوكارا وسانتا إيزابيل قد تخّلت عنها الّطائفة الّدينّية احملّلّية مّجانا، 
ولم يكن يوجد من يتوانى عن الّنجدة عندما تكون احملّطة بحاجة إلى جتديد أستوديو 
الّتسجيل، أو إلى إعادة دهن املكاتب. غير أّن العمل الّتطّوعّي لم يكن كافيا لتسديد 
شهريّا  دوالر   2  000 يقارب  ما  توّلد  أن  شاغواروركو  إذاعة  وعلى  كّلها،  املصاريف 

لتغطية كلفة عملّيتها.

إّن وضعّية احملّطة املالّية طّيبة. وتتدبّر إذاعة شاغواروركو األمور ال لتوليد األموال 

الّضروريّة لتغطية هذه املصاريف القاّرة، فقط، بل توّلد أيضا بضعة آالف الّدوالرات 
ومصادر  َعة.  املتوَقّ غير  املصاريف  ولتغطية  الّتجهيزات،  لتحسني  سنويّا  اإلضافّية 
وإنتاج   ،)%  40( احملّلّية  واإلعالنات  املقابيض(،  من   %  20( اإلشهار  هي  العائدات 

اخلدمات، وبّث الوقائع الّثقافّية بّثا مباشرا.

ويتّم إنتاج البرامج محّلّيا. وتلقى مقاطع املوسيقى واألخبار اّلتي تتخّللها اإلعالنات 
اجلماعويّة استحسانا أكثر من غيرها. 

في  العاملون  يؤّديها  اّلتي   )feuilletons radio( اإلذاعّية  الّتمثيلّيات  ومسلسالت 
احملّطة، هي طريقة فّعالة جّدا لتفسير املباحث املعّقدة بلغة متداولة ميكن للمستمعني 
فهمها بسهولة. وتتغّير مباحث املسلسالت الّتمثيلّية اإلذاعّية كّل يوم، وهي تتطّرق إلى 

مشاكل الّصّحة، والبيئة، والّسياسة، والّثقافة، وحقوق اإلنسان.

وينتج فريق من املتطّوعني »الّسوق: »املركادو: El Mercado«« وهو برنامج   
الّسوق  البرنامُج أسعاَر  ويقارن  إيزابيل.  وبسانتا  ببوكارا  نفسه  الوقت  م في  يُقَدّ أسبوعّي 
وفي  باألسعار،  الّتحّكم  في  مهّما  دورا  لعب  وقد  الّنزعات.  ويحّلل  ببعض،  بعضها 

الّتصّدي ملضاربات الّسوق.

يتّم  اّلتي  والعالم  الاّلتينّية  أمريكا  أخبار  بإدراج  احلديثة  الّتغييرات  سمحت  وقد 
الّتعليمّية  اإلذاعات  جلمعّية  تابعة  إذاعّية  مصلحة  )وهي   ALRED آلريد  من  تلّقيها 
بوكارا،  محّطة  سقف  فوق  منصوب  أقمار صناعّية  طبق  بواسطة  األمريكوالتينّية( 

ومن وكالة األنباء بلسار Pulsar )عن طريق اإلنترنيت(.

وعلى الّرغم من أّن إلذاعة شاغواروركو إنشاءاتها في مركزين حضرينّي اثنني، فإّن 
الّرئيسني. فعلى حوالي 000 65 ساكن  ميّثلون مستمعيها  املدينتني ال  سّكان هاتني 
باملنطقة، ال يعيش إاّل 20 % بالقرى. وتغّطي اإلذاعة باألساس املناطق اجلبلّية، مبا في 
الّصناعة  تشّكل  والكاكاو، وحيث  املوز  يُْزَرُع  الّساحلّية حيث  املناطق  ذلك قسما من 

املنجمّية نشاطا مهّما. ويكّرس جّل املستمعني أنفسهم للّزراعة.

وأظهر سبرٌ لآلراء أُجرَي سنة 1996 )خضع لسبر اآلراء 400 شخص( أّن إلذاعة 
شاغواروركو املرتبة األولى بتحّصلها على أعلى نسبة استماع في القرى وفي املناطق 
الّريفّية على حّد سواء. وهي اإلذاعة اّلتي حتظى بأكثر شعبّية في الّريف، وخاّصة لدى 
الكهول، ولدى اّلذين يكون مستواهم الّتعليمّي ضعيفا. ويتابع 40 % من املستمعني 
بالّريف.   %  50 الّنسبة  هذه  تبلغ  حني  في  شاغواروركو،  إذاعة  إلى  االستماَع  بالقرى 
وتظهر أرقام أخرى أّن اجلمهور يتقّبل اإلذاعة تقّبال حسنا، ولكن، ما ميكن حتسينه هو 

مواعيد البّث، وتكوين املنّشطني، وإدراج مزيد من األخبار عن الّزراعة.

األصول والّسياق
يكن  ولم  ثقافّية.  أو  جتاريّة  إذاعات  باعتبارها  إجازات  باإلكوادور  اإلذاعات  جِلُِلّ 
على  احلكومة  قبل سنة 1996، حّتى صادقت  قائما  اجلماعويّة  باإلذاعات  االعتراف 
القانون نفسه كان ينّص  قانون مينح اإلذاعات اجلماعويّة استثناء خاّصا. غير أّن هذا 
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واط،  بـ500  اإلرسال  قّوة  ومحّددا  جتارّي،  نشاط  كّل  محّجرا  قاسية،  تقييدات  على 
وموجبا بشّدةٍ موافقَة اجليش، ألسباب تعود إلى »األمن الوطنّي«. وقد قّدمت تنسيقّية 
    Coordinadora de Radios Populares del Ecuador  اإلذاعات الّشعبّية باإلكوادور

CORAPE طلبا دستوريّا لتنقيح القانون.

ُولَِدْت فكرة إنشاء إذاعة شاغواروركو سنة 1990 أثناء سلسلة من الورشات أعّدتها 
آزوآي  مقاطعــة  في  وبوكـــارا  إيزابيــل  بســانتا  دينّية  وطوائف  قرويّة  منّظمات 
باجلنوب اإلكوادورّي. وكان الهدف منها املزيد من تنّظم اجلماعات حّتى تتمّكن من 
الّنفاذ إلى اخلدمات األساسّية )املاء الّصالح للّشرب والكهرباء(، وتأمني احترام حقوق 

اإلنسان.

لها  كان  ولكن،  سياسّية،  تبعات  احملّطة  فيه  ستقام  اّلذي  املكان  لتحديد  وكان 
تبعات فّنّية ومالّية أيضا. وسيكون للجماعة املختارة، سانتا إيزابيل أو بوكارا، إمكانّية 
أكثر  وسيستفيدون  األحيان،  أغلب  في  أعضاؤها  وسيُسأل  شواغلها،  عن  للّتعبير  أوفر 
من احملّطة. وكانت الاّلمركزيّة أحد أهداف املشروع. وكان جلّيا أّن اجلماعة املختارة 
إلقامة اإلذاعة ستكون املنتفعَة الّرئيسة منها، ومن املرّجح أن يكون ذلك على حساب 

اجلماعة األخرى.

مركز  منها، وهي  أكبر  حّقا  إيزابيل  سانتا  فقد كانت  ميزة معتبرة:  لبوكارا  وكان 
اقتصادّي واتّصالّي أكثر منّوا منها، ولكّن ارتفاع بوكارا )100 3 متر فوق سطح البحر( 
وموقعها املركزّي يكسبانها ميزة فّنّية واضحة: لقد كانت موقعا ممتازا إلقامة الهوائّي. 
ومتّثل احلّل في نصب جهاز إرسال قّوته 000 5 واط ببوكارا، ومكاتب بسانتا إيزابيل، 
املوجات  بواسطة  ببعض  بعضهما  ووصل  اجلماعتني  في  األستوديوهات  وتركيب 

القصيرة.

الوقع االجتماعّي
على هذا الّنحو كان القرويّون أنفسهم يقّومون الّتغييرات اّلتي جلبتها اإلذاعة:

لقد صار الّتواصل اليوم أسهل مّما كان عليه من قبل. ولإلذاعة منظومة إعالنات، 
املرضى  صّحة  عن  أكانت  سواء  الّرسائل،  من  نوع  أّي  إرسال  ميكننا  يوم  كّل  ففي 
]...[. واإلذاعة  باملستشفى، أو عن احليوانات الّضائعة، أو نعي املوتى، أو االجتماعات 

هي هاتف َمْن ال هاتف له.

يسهل  كان  فقد  عليه.  كانوا  مّما  دميقراطّية  أكثر  والّتّجار  واملؤّسسات  الّسلط  إّن 
أو  الاّلزم،  من  أكثر  يدفعون  بجعلهم  القروينّي  معاملة  إساءة  ما مضى  في  عليهم 
فالّناس جميعا  اليوم،  أّما  باجلماعات.  العمومّية  املعّدات املخّصصة لألشغال  بسرقة 
على علم بالّتجاوزات بفضل اإلذاعة. فاإلذاعة هي نوع من حرس الّلعبة الّدميقراطّية.

وقد خدمتنا اإلذاعة في تبادل الّتجارب وتطارح املشاكل. فالّناس من اجلماعات 
يقّصون جتاربهم في اإلذاعة ملساعدة اآلخرين في فهم الّتمّشي بتقاسم حلول املشاكل 

اليومّية.

لقد أسهمت اإلذاعة في إعادة تثمني ثقافتنا، وموسيقانا، وكيفّية كالمنا. فهذه 
البرامج توّلد اعتزازا متجّددا بثقافتنا.

يفّضلها  اّلتي  احملّطة  كونها  مجّرد  على  شاغواروركو  إذاعة  جناح  يقتصر  وال 
املستمعون. فقد دّعمت اإلذاعة مبادرات دميقراطّية وتنمويّة أخرى حّثت على القيام 
بتغييرات مهّمة في احلياة اجلماعويّة. وقد حّسنت الّتواصل، وساعدت في توسيع احلقل 
الّدميقراطّي باحلّد من الّتجاوزات، وأسهمت إيجابّيا في الّنهضة الّثقافّية بواسطة تبادل 

الّتجارب وحلول املشاكل.

الوسائط والّطرائق
ومحادثات  أخبارا،  أخرى،  إذاعات  غرار  على  شاغواروركو،  إذاعة  برمجة  تتضّمن 
متّيز  اّلتي  أنّه يوجد بعض اخلصائص املهّمة  ثقافّية. غير  وبرامج  صحفّية، وموسيقى، 
إذاعة شاغواروركو عن غيرها من احملّطات. وأهّم هذه اخلصائص، هي األولويّة اّلتي 
تعطيها اإلذاعة لألصوات احملّلّية، ولّلغة والّثقافة. وعلى خالف إذاعات املدينة، اّلتي 
بإذاعة  املنّشطني  فإّن  األّم،  لغتهم  أو  اجلهويّة،  لهجتهم  إخفاء  منّشطوها  يحاول 

شاغواروركو يحتفون بكيفّية كالمهم.

وتتمّيز احملّطة كذلك ببحثها الّنشيط الّدائم عن مشاركة أهل الّريف، داعية إيّاهم 
إلى زيارة اإلذاعة، وقّص حكاياتهم، وحّتى إلى إرسال الّتحّية إلى أصدقائهم وأهاليهم.

إقامة عالقات مختلفة عن  تتوّجب  تريدها اجلماعة، كانت  اّلتي  وإلنتاج اإلذاعة 
لبلوغ  الّضرورّي،  وكان من  عاّمة.  بصفة  عاديّة  إذاعة  أعضاء  بني  القائمة  العالقات 
هذه الغاية، أن يكون لها  منتجون إذاعّيون من صنف آخر. ولم يتلَقّ تعليما صحافّيا 
نظامّيا إال أربعٌة من ضمن ثمانية عاملني قاّرين وعشرين متطّوعا بإذاعة شاغواروركو. 
أّما اآلخرون، فقد تعّلموا بالّدروس اّلتي نّظمتها احملّطة بنفسها. وهم جميعا يعملون 
كصحفّيني ومنتجي برامج، ويتقاسمون، زيادة على ذلك، مهاّم الَكَتَبةِ، والبيع، واإلدارة، 

واملهاّم الفّنّية. ويعمل خمسة من العّمال القاّرين بسانتا إيزابيل، وثالثة ببوكارا.

وال تغفل احملّطة أبدا عن دورها املهّم باعتبارها قناة تواصل في خدمة اجلماعات، 
وعن كونها هاتَف َمْن ال هاتف له.

العقبات
كانت أوّل عقبة واجهتها إذاعة شاغواروركو هي احلصول على إجازة اإلرسال. 
وكان  اجلماعويّة.  باإلذاعات  يعترف  اإلكوادورّي  القانون  يكن  لم   ،1992 سنة  ففي 
احلصول على إجازة جتاريّة يقتضي متّشيا طويال معّقدا قد يفشل بعد انقضاء سنوات 
تأثير  الّتعويل على مرتكزات سياسّية جّيدة، وعلى  إاّل في حالة  االنتظار،  عديدة من 
أقوى من تأثير شعب سانتا إيزابيل وبوكارا. ومن حسن احلّظ، كانت توجد بسانتا إيزابيل 
إذاعة منذ سنوات خلت. وكان مالكها قد قضى نحبه، ومنذ ذلك احلني بقيت احملّطة 
املالك مستعّدا  ابن  تزال صاحلة، وكان  أّن إجازتها كانت ال  األثير. غير  أمواج  خارج 
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لبيعها. لكّن شراء محّطةٍ كان يقتضي احلصوَل على ترخيص من احلكومة، ويترتّب 
على ذلك متّش يكاد يكون مبثل الّطول والّتعقيد في متّشي احلصول على ترّدد، غير أّن 

املرتكزات الّسياسّية في هذه احلالة، ليست ضروريّة.

ر الوقُت الّضرورُيّ لتكوين األعوان تكوينا مستمّرا تقديرا كافيا، فنتج عن  ولم يُقَدّ
ذلك الّتفريط في املتطّوعني، مع صعوبات في تعويض العاملني املسّرحني. »وقد خبا 
راتٌب  للمرء  يكون  ال  عندما  ولكن،  جّدا،  مسّلية  اإلذاعة  إّن  املراسلني.  بعض  حافز 
وعمٌل مستقّر، يجب عليه أن يفّكر في املصاريف، حّتى وإن كان يحّب اإلذاعة. ويتقّدم 
الُعمرُ باملرء، ويريد الّزواج وإجناب األطفال، وكّل هذه األشياء. وشيئا فشيئا، كان الّناس 

يبتعدون عن اإلذاعة«.

باستقرار  األولى قد أضّرت  الّسنوات  املتوالية طيلة  املديرين  تغييرات  فإّن  وأخيرا، 
املشروع. 

املراجع
نّص هذا الفصل مأخوذ حرفّيا من مقال: 

Gerard, Bruce. Radio Chaguarurco : now you’re not alone
:)Adresse URL( من اإلنترتيت[، على عنوان  محدد موقع املعلومات [

http://comunica.org/pubs/chaguarurco.htm
ومن الّرسائل املتبادلة مع املؤّلف.

الّسينيغال  

البطاقة الفّنّية
إذاعة غوني يي   االسم: 

الّسينيغال البالد: 

أطفال املناطق الّريفّية     األهداف: 

داكار واملناطق الّريفّية         املكان: 

طفال الّسينيغال املنتفعون: 

ديوان البّث اإلذاعّي الّتلفزيونّي بالّسينيغال: 	• الّشركاء: 
Office de radiodiffusion télévision du Sénégal (ORTS)  

PLAN International  :املخّطط الّدولّي 	• الّتمويل: 

اإلذاعة. الوسائط: 

حكايات قصيرة
آخرين  أطفاال  يخاطبون  أطفال  إنّهم  املصدَح.  الّريفّية  املناطق  أطفاُل  يستلم 
عبر اإلذاعة. هم أطفال يجلبون املعلومات إلى آبائهم. هم أطفال يطالبون باحترام 
جماعتهم والّثقة بها. إنّها منّظمات جديدة تبرز في اجلماعات يسّيرها األطفال. كّل 
هذا يجري  بالّسينيغال منذ أن شرعت إذاعة غوني يي، وهي مشروع مجّدد للّتواصل، 

في القيام بأنشطتها.

أنشطة  ونّظموا  برامج،  فيها  ُسّجلت  اّلتي  القرى  في  نوادَي  األطفال  كّون  وقد 
أخرى، مثل مراكز االستماع اجلماعويّة. وقد جتّند األطفال في بعض اجلماعات لتكوين 

مجموعات مسرحّية، وإلجراء أنشطهم الّتوعويّة عند كّل باب.

يي عن  إذاعة غوني  برامج  برنامج من  تسجيـل  بعد  بغوريا،  تنّظم األطفال  وقد 
إلى  بناتهم  بإرسال  وإقناعهم  باملسألة  اآلباء  توعية  أجل  من  البنات،  تعليم  مسألة 

املدرسة.

األموال.  جلمع  عروضا  وقّدمت  لوغا،  مبنطقة  القرى  مسرحّية  مجموعة  وجابت 
واشترى األطفال باملرابيح املتحّصل عليها أدوات لتنظيف حارتهم. 

1995

اإذاعة غوين يي
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باإلذاعة  األطفال  يسمعه  »ما  قائال:  مبودوخان  جماعة  رئيس  مساعد  ويؤّكد 
يقودهم إلى تنمية تصّرفات جديدة. ومجموعة االختيارات اآلن أوسع مّما كانت عليه 
في املاضي. ففي عهدنا، كانت األشياء ترجع إلى مسؤولّيات الكهول، ولكّن األطفال 
اآلن، هم اّلذين يتكّفلون بها. وتوجد اآلن معلومات عن أمراض ما كنت شخصّيا أعلم 
اّلتي  )الّسيدا(، وعن إجراءات احليطة  بوجودها، مثل مرض فقدان املناعة املكتسبة 
يتوّجب القيام بها. وكّل هذا يبّلغه األطفال، وهذا ما يجعل االستماع إلى اإلذاعة 

ممتعا«.

إّن جّل املبادرات اجلديدة يقوم بها األطفال اّلذين شاركوا في برامج إذاعة غوني 
يي، أّما األطفال اآلخرون، فإّن اإلعجاب واالحترام الّلذين يحّسون بهما جتاه األطفال 
املبادرين، يحّثهم بدورهم على املشاركة في هذه املبادرات. وقد كّون شاّب في الّثامنة 
عشرة من عمره لم يشارك في أنشطة اإلذاعة مجموعة مسرحّية تنتج عروضا هزلّية 
عن حماية البيئة، ومرض فقدان املناعة املكتسبة، وتعليم البنات. وكان يقول مؤّكدا: 

»لقد اتّبعت منوال ما الحظته أثناء تسجيل البرنامج اإلذاعّي«.

وصف الّتجربة
أجل األطفال  إذاعة من  برنامج  يي هي  إذاعة غوني   
 Gune يي  »غوني  هويّتها:  يكسبها  واسمها  وبواسطتهم. 
بالّسينيغال.  لغة  أهّم  وهي  بالفولوف،  »أطفال«  تعني   »Yi
PLAN Interna-  واملشروع هو مبادرة من املخّطط الّدولّي

اإلذاعة  محّطات  جميُع  البرامَج  وتبّث  بالّسينيغال،   tional
.)ORTS( اّلتي تنتمي إلى شبكة ديوان البّث اإلذاعّي الّتلفزيونّي بالّسينيغال

ويعّزز املخّطط الّدولّي بهذا البرنامج حقوق الّطفل، وخاّصة حّريّة الّتعبير، والّنفاذ 
إلى اإلعالم. وقد زار فريُق إذاعة غوني يي منذ إنشائها في شهر ديسمبر1995، أكثر 
يقارب ألف طفل مشاركة مباشرة في اإلنتاج، وآالٌف  من مائة قرية. وقد شارك ما 
عديدة قد حضروا حصص الّتسجيل، ومئات اآلالف يستمعون بانتظام إلى برامج تبّثها 

إذاعات الّسينيغال.

وميكن تلخيص أهداف إذاعة غوني يي الّرئيسة في ما يلي:

تعزيز حقوق الّطفل، وخاّصة احلّق في حّريّة الّتعبير. 	•
تسهيل نفاذ الّشباب إلى موروثهم الّثقافّي. 	•

حّث الّشباب على املشاركة الفّعالة في تنمية املجتمع. 	•
املكتسبة  املناعة  فقدان  مرض  مكافحة  وعن  الّصّحة،  عن  تعليمّية  رسائل  نشر  	•

)الّسيدا(، وتعليم الفتيات، والّسكن.
اقتراح تسليات سليمة على الّشباب الّسينيغالّي. 	•

إقناع اّلذين يأخذون القرارات في املستوى احملّلّي بأخذ تطّلعات الّشباب في احلسبان. 	•
خلق األلفة بني األطفال واإلذاعة، وإعطاؤهم جتربة خاّلقة فريدة. 	•

اإلسهام في دعم املباحث اّلتي يدعو إليها املخّطط الّدولّي. 	•

بتسجيالت  للقيام  أماكن  أوت من كّل سنة في عشرة  أثناء شهر  االنتخاب  ويقع 
برامج. ويجري االنتخاب وفق قاعدة املطالب اّلتي ترسلها اجلماعات الّريفّية أو احلضريّة 
الّراغبة في حضور إذاعة غوني يي. وعلى هذه القاعدة، يُنتج باحٌث من إذاعة غوني 
يي حّصَة استكشاف تسمح بإجراء انتخاب اجلماعات انتخابا نهائّيا. ويلتقي/أو تلتقي، 
بالّناس القروينّي، ويفّسر /أو تفّسر، تصّور البرنامج، وينّظم /أو تنّظم، مجموعات حتليل 

ومناقشة مع األطفال والكهول لتحديد املباحث.

وأثناء زيارة هذه القرى، ال يُكتفى بتشريك األطفال، بل يقع تشريك مديري املدارس 
أو برامج محو األّمّية، وكذلك الّسلط احملّلّية. وتسمح هذه الّطريقة الّتشاركّية بانتخاب 
املباحث اّلتي تشغل اجلماعات مباشرة أكثر من سواها، وتضمن أّن األطفال يحّددون، 

على األقل جزئّيا، محتوى البرنامج.

أيّام قبل البّث.  وتبدأ املتابعة من اليوم احملّدد للّتسجيل، ويكون ذلك عادة عشرة 
ويُجرى انتخاٌب أّولّي لألطفال املشاركني. ويكون االختيار على مكانني قربني أحدهما 

من اآلخر، وعلى ثالثني طفال من املكانني يشاركون في تكوين يدوم أربعة أيّام.

اإلذاعّي  البّث  لديوان  تابعة  محّطات  سبُع  تبُثّ  والّتركيب،  الّتسجيل  مّت  فإذا 
الّتلفزيونّي بالّسينيغال البرامَج في أوقات وأيّام مختلفة. وهكذا، حتظى إذاعة غوني يي 

بأكبر تغطية وطنّية ممكنة.

متابعة  عن  مسؤولني  قرية  كّل  في  بهم  االتّصال  يتّم  اّلذين  األشخاص  ويكون 
مراكز االستماع ودعمها، وهي مراكز أُنشئت في جميع اجلماعات اّلتي حصلت فيها 

جتربة الّتسجيل.

األصول والّسياق
وتظهر نتائج دراسة عن الّتواصل والّطفولة بأفريقيا اجلنوبّية، أجنزها كّل من مركز 
 (Centre for International Studies and الّدراســات والّتعــاون الــّدولّي الكنــدّي
اإلذاعة  في  للّدراســـات  املشتــرك  األفـريــقـّي  واملــركـز   ،Cooperation, CECI)
 le Centre interafricain d’études en radio rurale de الّريــفـّيــة بأواغـــادوغــو
الكافية.  العناية  يلقون  ال  عاّمة،  بصفة  األطفال،  أّن   ،Ouagadougou (CIERRO)
والبرامج  والّتلفزيون.  برامج اإلذاعة  إاّل 15 % من  إليهم  يتوّجه  الّسينيغال، ال  ففي 
فإنّها  بانتظام،  وتبّث  تكون موجودة،  وعندما  نادرة جّدا،  والّشباب  لألطفال  املوّجهة 

تفتقر إلى أهداف واضحة ذات جودة.

املوّجهة  البرمجة  من  قليلة  مقاطع  بالّسينيغال  البصريّة  الّسمعّية  البيئة  وتقّدم 
كزاليي  »كاّددو  بالّسينيـغـال  الّتلفزيونّي  اإلذاعـّي  البّث  ديــوان  ويبّث  لألطفــال. 
Xaleyi Kaddu« )وهي عبارة تعني »األطفال«(، وهو برنامج يُسأل األطفاُل فيه، غير 
الّتسجيل.  اّلذين يقّدمونه، ويسّجل في مقصورة  اّلذين تصّوروه وهم  أّن الكهول هم 
وتبّث والفادجري Walfadjri من ناحيتها »بيبي والف: Bebe Walf«، وهو برنامج يهدي 

فيه األطفال أغاني عن طريق الهاتف.
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نفاذ  إلى  يفتقرون  وهم  الّسينيغــــال.  سّكان  نصــف  من  أكثر  األطفال  ويعّد 
حلقوق  الّدولّيـة  االتّفـــاقّية  وتنّص  الّتعبير.  بحّريّة  يتمّتعــون  وال  لإلعالم،  مناسب 
املنفعة  ذات  والبرامج  املعلومات  تنشر  أن  يجب  اإلعالم  وســـائل  أن  على  الّطفل 
وكفايــاتهم  شخصّيتهم،  تنمية  متّجد  اّلتي  لألطفال،  والّثقـــافّية  االجتماعّية 

وأهلّيتــهم البدنّية والّنفـسّية.

الوقع االجتماعّي
إّن أهداف إذاعة غوني يي هي إعالم األطفال وتعليمهم وتسليتهم. وقد مّت تصّور 
مقاطع مختلفة عن الّتاريخ، والعادات، والّلغة، وحقوق الّطفل، ومباحث في الّتكوين 
أنشطة  البنات، وعن  وتعليم  )الّسيدا(،  املكتسبة  املناعة  الّصّحّي، وعن مرض فقدان 

املخّطط الّدولّي، إليصال رسائل مهّمة إلى الّشباب.

في  بتعّهــداتها  وّفت  قد  يي  غـــوني  إذاعـــة  أّن  اآلراء،  سبر  عملّيات  وتُظهر 
أيضا  تقوم  فإنّها  ذلك،  على  وفضال  وتسـلـيتــهم.  وإعــالمهم،  األطفــال،  تعليم 
ويسمح  وإعالمّي  مسٍلّ  البرنامج  أّن  املستمعني  جّل  ويؤّكد  للكهول.  الّشيء  بنفس 

بالّتعّلم.

يسّرنا  الّطلبة،  آباء  »نحن  قائال:  مببودوخان،  اأُلَسرِ  أرباب  جمعّية  رئيس  ويصّرح 
الّتفاجؤ باكتشاف أّن أطفالنا يعرفون الكثير من األشياء وأّن لهم العديد من األفكار«. 
والكهول واعون بأّن األطفال يعلمون أشياء كثيرة حّصلوها باملدارس وببيئات أخرى 
عندما  ذلك  يظهرون  كما  بتقاليدهم،  مرتبطة  أشياء  يعرفون  إنّهم  األسرة.  خارج 

يقومون بتحقيقات عن تاريخ قريتهم وعن أسالفهم.

لقد كان األوليـــاء متحّفظيــن في البدء ألنّهم كانوا ال يعرفون إذاعة غوني 
يي وال محتوى البرنامج. ولكن، بعد أن مّرت إذاعـــة غوني يي بالقــرية، صار األولياء 
يسمحون ألبنـــائهم باملشاركة في الّتجارب اجلديدة، وكانوا يظهرون لهم مزيدا من 

الّثقة بهم.

»أكسبتني  فيقول:  غوناس،  مدينة  من  عمره  من  عشرة  الّثالثة  في  طفل  ويروي 
فقد  وأصدقائي.  رفاقي  نظـــر  في  الوزن  من  مزيدا  يي  غوني  إذاعة  في  مشاركتي 
صرت شخصا مشهورا جّدا على إثر مشاركتي في البرنامج، ألّن قّلة من الناس تسنح 

.»'Mignon لهم الفرصة باحلديث في اإلذاعة. وقد أطلق علّي أبواي كنية 'الّتحفون

يي متّكنهم من مراجعة  فإذاعة غوني  املسؤولّيات.  ويتحّمل األطفال مزيدا من 
الكهول مباشرة، ومن إظهار معارفهم، وهو شيء ما كانوا قادرين على فعله سابقا. 
كسبت  قد  بأسرها  واجلماعة  جديدا،  احتراما  لهم  الكهول  باحترام  يحظون  وهم 

بفضلهم معرفة جديدة.

أشبه  »املعــرفة  قــال:  أحد األســـالف من مبـــودوخـــان عندما  وصـــدق 
الكهل  بها  يعثر  اّلتي  الّسرعة  بنفس  عليها  العثور  قادر على  والّطفــل  بإبرة ضائعـة، 

عليها«.

الوسائط والّطرائق
ذاتها  للّتمّشي األهّمّية  فيها  يكون  اّلتي  املشاريع  يي هي أحد هذه  إذاعة غوني 
اّلتي هي للمنَتج. ولتمّشي إنتاج الّتسجيالت في املجال اجلماعوّي وقع مباشر يدعمه 

بّث البرامج.

وليست إذاعة غوني يي مجّرد برنامج إذاعّي، بل هي أيضا حدث محّلّي، حدث خارق 
للعادة له وقع على األطفال اّلذين يشاركون فيه، وهو أيضا حدث له وقع على األولياء، 
واملشاهدين وأصحاب القرار. ومتّثل املشاركة في دورة تسجيل جتربة فريدة بالّنسبة إلى 
األطفال. إنّها تهبهم فرصة من أندر الفرص للّتعبير في العلن، والّتعّلم أثناء املشاركة، 
والكشف لآلخرين عن املقدرة والكفاءة، وأن يستمع الّناس إليهم في البالد كّلها. وتثير 

قدرتهم على الفعل ردود فعل وانفعاالت.

وقدرة األطفال على الفعل هي مركز اهتمام وأمل بالّنسبة إلى اجلماعة. ويظهر 
األطفال بوصفهم أشخاصا ذوي معارف وكفاءات من الواجب أن يحظوا بالّتشجيع. 

وينظر إليهم باعتبارهم أعضاء قادرين على اإلسهام في حياة اجلماعة.

أفكار،  وتبادل  تعبير  فضاء  الّسينيغالّي  الّشباب  يهب  أن  البرنامج  تكليف  وكان 
وإعطاء األطفال جتربة فريدة لالّطالع، والّتعّلم والّتسلية، والفرضّية هي أّن األطفال 
اّلتي يبعث بها األطفال  الّرسائل  بأنفسهم، وأّن  يزيد علمهم عندما يقومون باألشياء 
يُحسن األطفال اّلذين يتلّقونها فهمها. فمن ناحية، هم يتكّلمون الفولوف، وهي الّلغة 
اّلتي يفهمها الّسينيغالّيون جميُعهم، ومن ناحية أخرى، هم يستعملون عبارات األطفال 

استعماال يبّسط الّرسائل ويجعل الّنفاذ إليها أكبر.

العقبات
الّتلفزيونّي  اإلذاعّي  البّث  وديوان  يي  غوني  إذاعة  بني  الاّلشكلّية  العالقة  إّن 
بالّسينيغال، وغياب العقود يهّددان دميومة البرنامج القائم على اإلرادة احلسنة املشتركة 

بني الّطرفني ومن غير أّي ضمان دميومة.

وجتري مهاّم البحث امليدانّي مّرة في الّسنة طيلة شهر واحد. ولهذا األمر تبعتان 
الّزمن عندما  أنّه قد جتاوزها  أحيانا  املجموعُة  املعلوماُت  تُظهرُ  ناحية،  سلبّيتان: فمن 
يحصل االستخبار مّرات كثيرة بعد مضّي أشهر، ومن ناحية أخرى، فإّن زيارة اجلماعات 
العشر في خمس مناطق )50 في اجلملة( في ما يقارب الّشهر الواحد ميّثل عبءا كبيرا 
جّدا يحول دون القيام، فعال، بعمٍل في العمق. واالكتفاء بجماعة واحدة في اليوم من 

شأنه أن يحّسن العمل.

وثّمة مشكلة أخرى مّتصلة بأّن البرنامج، وهذا من املفارقات، يبّث بالفولوف، بينما 
اإلعالنات وجّل األغاني تبّث بالفرنسّية.

كّل  بعد  إنشاؤها  يُفترض  اّلتي  اجلماعويّة  االستماع  مراكز  دور  بدّقة  يحّدد  ولم 
عبور إلذاعة غوني يي بجماعة من اجلماعات. فال وجود إلستراتيجّية متناسقة لتأسيس 
البرامج  استقبال  لتسهيل  املناطق  أُنشئت في بعض  وقد  أنشطتها.  لتصّور  أو  املراكز 
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استقباال جماعّيا، ولتنبيه أنشطة الّشباب. وفي مناطق أخرى، أُنشئت هذه املراكز في 
القرى اّلتي توجد فيها أنشطة املخّطط الّدولّي، حّتى وإن لم متّر إذاعة غوني يي بعد 
باجلماعة. ويقترح بعض أعوان الّتواصل في اجلماعات تأسيس مراكز استماع في القرى 

اّلتي ال نفاذ لها إلى اإلذاعة، واّلتي بالّتالي ال تعرف برنامج إذاعة غوني يي.

املراجع
يعتمد هذا الفصل على:

 Ammassari, Savina et Jean Bernard, Fréderic. Radio Gune Yi: Evaluation
 Report. Centre for Development Communication (CDC), mars

1999
وعلى الّرسائل املتبادلة بالبريد اإللكترونّي مع ميمي برازيّوم، من املخّطط الّدولّي.

تنزانيا  

البطاقة الفّنّية
إذاعة كويزيرا   االسم: 

تنزانيا البالد: 

الاّلجؤون، والّسلم، واملصاحلة     األهداف: 

نغارا قرب احلدود مع بوروندي وروندا         املكان: 

000 250 الجئ، وسّكان نغارا وكيبوندو املنتفعون: 

املفوضّية الّسامية في األمم املّتحدة لشؤون الاّلجئني: 	• الّشركاء: 
Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)  

Croix Rouge :الّصليب األحمر 	•  
NorwegianPeoples Aid (NPA) :جمعّية املساعدات الّشعبّية الّنرويجّية 	•  

Programme alimentaire mondial (PAM) :برنامج األغذية العاملّي 	•  
Oxfam :أوكسفام 	•  

Relief  To Development Society (REDESO) :اإلغاثة لتنمية املجتمع 	•  
صندوق األمم املّتحدة للّطفولة  	•  

Atlas :األطلس 	•  

Jesuit Refugee Service (JRS)  :خدمة الاّلجئني اليسوعّية الّتمويل: 

اإلذاعة. الوسائط: 

حكايات قصيرة
يالحظ من اجلّو تخطيط هندسّي غريب على قمم الّتالل، وتشّكل خطوط متوازية 
عديدة بقعة بيضاء من جبل إلى آخر، كما لو أّن شبكة ضخمة قد سقطت من الّسماء 
احلدود  إاّل 25 كلم فقط عن  تبعد  فنغارا ال  القصّي من األرض:  املكان  على هذا 
مع روندا، و35 كلم عن حدود بوروندي. وليس من الّسهل الوصول حّتى هذا املكان، 
فالّسفرات اإلنسانّية على منت طائرات من نوع سيسنا Cessna اّلتي تقّل خمسة رّكاب 
واّلتي تقودها بعثة زمالة الّطيران Mission Aviation Fellowship (MAF)، أو طائرات 
 Haut-commissariat des املفوضّية الّساميــة في األمم املّتحـدة لشــؤون الاّلجئني
Nations Unies pour les réfugiés (HCR)، هي وحدها اّلتي حتّط مّرة واحدة أو 

مّرتني في األسبوع على مضمار نغارا الّترابّي.

1995

اإذاعة كويزيرا
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في هذا املكان، توّسعت واحدة من أحدث الّتجّمعات الّسكنّية في العالم: غرايتر 
لوكولي Greater Lukole، وهي حّي عظيم ال يوجد بالقرب منه أّي مركز حضرّي. 
إنّها مدينة تتشابه فيها البيوت، وال يوجد بها ماء صالح للّشرب، وال كهرباء. وفي سنة 
1994، لم يكن يوجد شيء فوق هذه الّتالل، غير أنّه بعد سنة، قدم آالف األشخاص 
سيرا على األقدام، فصار املكان فجأة مدينة من أكبر مدن تنزانيا. وإلى حّد هذا اليوم، 

فإّن غرب تنزانيا هو أكبر منطقة لتجّمع الّنازحني في العالم.

وبينما كّنا نقترب منها، كّنا نرى الّناس يحملون قطع حطب صغيرة. وتكّهن هيلير 
ينفد حطب الّطهي«. وهيلير،  بوكومي، وهو يقودني بني احلقول، قائال: »قريبا، سوف 
من  الجئ  هو  كويزيرا،  إلذاعة  مراسل  حالّيا  وهو  مدرسة،  مدير  خّطة  يشغل  اّلذي 
بوروندي. ويوجد بيته من ضمن مئات البيوت األخرى املصطّفة مستندة إلى اجلبال. 
وهو يتقاسم مصيره مع نصف مليون شخص، كّلهم تقريبا مزارعون دفع بهم العنُف 
اإلثنّي إلى اختراق احلدود. ولهيلير ترخيص خاّص ملغادرة املخّيم والّتحّول إلى اإلذاعة 

كّل يوم ألنّه يعمل بإذاعة كويزيرا.

ثانويّة مبوزينيي، وجيندا، وموزميا، وكايانزا وهي  وكان في بوروندي، يدّرس مبدارس 
روندا  إلى  فلجأ   .1993 سنة  العنف  أعمال  اندلعت  حّتى  فيها،  ُولد  اّلتي  املقاطعة 
صحبة زوجته وابنه اّلذي لم ميّر على والدته إاّل خمسة أيّام. وعندما عاد سنة 1994، 
سبل  انسداد  وأمام  خطر.  في  حياته  وكانت  مطلوبا،  يزال  ال  وكان  خربا،  بيته  وجد 
الهرب، تدبّر أمره لقطع نهر ماالغارازي نحو تنزانيا. ولم يحظ جميع أفراد أسرته مبثل 
ما حظي به: فقد ماتت أّمه وحماته سنة 1996، وتعّرضت زوجة أخيه إلى الّضرب 
حّتى املوت، واغتيل جيرانه. ولم يبلغه نبأ ما حدث إاّل بعد مرور سنوات عديدة. وقد 
قّص علّي ذلك بطريقة خالية من املعنى. وقد بقي على قيد احلياة مستكينا، فالّدموع 

ال تصلح لشيء بعد اآلن.

وصف الّتجربة
ميل  تّل،  األلف  إذاعة  نادت   ،1994 عام  في 
كولني Radio Mille Collines ، سيئة الّسمعة »إذاعة 
فاغتيل  جماعّية.  إبادة  الّتوتسي  إبادة  إلى  الكراهية«، 
يعد  لم  بروندا،  تّل  األلف  وعلى  توتسي،  من  مليون 
موجودا إاّل قبور اّلذين لم يتمّكنوا من الفرار في الوقت 
املناسب. وبعد مضّي ثالثة أشهر، استلمت فصائل الّتوتسي القادمة من أوغندا احلكم 

بكيغالي، مجبرة 000 600 من الهوتو على اختراق احلدود الّتنزانّية كالجئني.

وقد ولدت إذاعة كويزيرا )97.9 آف آم( سنة 1995 رّدا على »إذاعة الكراهية«. 
واسمها معّبر: تعني كويزيرا »األمل« بلغة كينياروندا. واملشروع اّلذي تصّوره ب. توماس 
 Jesuit Refugee فيتزبتريك هو أّول مشروع من نوعه تفّعله خدمة الاّلجئني اليسوعّية
Service, JRS. ومنذ البداية قّدمت خدمة الاّلجئني اليسوعّية واملفوضّية الّسامية لألمم 

املّتحدة لشؤون الاّلجئني األموال لشراء املعّدات.

ويبلغ مدى احملّطة 300 كلم، محتويا مناطق كاجيرا وكيغوما الّتانزانّيتني، وبعض 
مناطق من روندا وبوروندي. وتبلغ امليزانّية الّسنويّة اّلتي متّولها خدمة الاّلجئني اليسوعّية 

000 154 دوالر أمريكّي سنة 1999، و000 214 دوالر سنة 2000.

وتعّهدت خدمة الاّلجئني اليسوعّية في البدء بإقامة شبكة إعالمّية، تشتمل، زيادة 
على اإلذاعة، على مضّخمات صوت، ولوحات إشهاريّة، ومكتبة، ونشرات، ومعّلقات. 
ولم يبق في األخير من كّل هذا إاّل اإلذاعة. وترمي أهدافها إلى حتسني رفه عيش 
الاّلجئني املاّدّي والّنفسّي، واملساعدة على املُصاحلة، ودعم إدارة املعسكرات، وأن تكون 
أداة رعويّة تابعة خلدمة الاّلجئني اليسوعّية، وإبقاء الاّلجئني على عِْلٍم باألحداث في 

بالدهم. وأُْرِسَيْت جلان إعالم في املخّيمات، كما في عدد آخر من نقاط االلتقاء.

خدمة  قّررت   ،1996 ديسمبر  شهر  في  روندا  من  اجلماعّية  الاّلجئني  عودة  وبعد 
الاّلجئني اليسوعّية أن تواصل إذاعة كويزيرا العمل لتقدمي اخلدمات إلى الاّلجئني من 
بوروندي اّلذين بقوا في املخّيمات لم يغادروها بَْعُد. وعلى مّر الّسنني، شهدت احملّطة 
أيضا منّو حجم اجلمهور ضمن الّسّكان الّتنزانّيني. وتعّد إذاعة كويزيرا في الوقت احلالّي، 
ثالثة أنواع من املستمعني، هم: الاّلجؤون، والقرويّون في املنطقة الّريفّية بغرب تنزانيا، 
وسّكان بوروندي وروندا. ويوجد هذان البلدان الّصغيران في شعاع تأثير إذاعة كويزيرا، 
وهو ما يترتّب عليه مسؤولّية إضافّية بالّنسبة إلى احملّطة في إسهامها من أجل الّسلم 

واملصاحلة.

العاشرة مساء، مبجموع  الّساعة  إلى  الّساعة 9 صباحا  إرسالها من  وتبّث احملّطة 
91 ساعة بّث أسبوعّيا، منها 30 ساعة بلغة كيروندي )موّجهة لاّلجئني(، و48 ساعة 
بالّلغة الّسواحلّية )موّجهة للّتنزانّيني(. ويرتفع عدد ساعات برامج األخبار والّتعليم إلى 
برنامج.  أّي  بّث  يعاد  املتبّقية. وال  الـ42 ساعة  الّتسلية واملوسيقى  49 ساعة، وتشغل 
وبرامج عن  إلى املدارس االبتدائّية،  تعليمّية موّجهة  البرمجة على حصص  وحتتوي 
اجلنسانّية، وصّحة األّم والّطفل، والبيئة، واإلجراءات الّصّحّية، والّزراعة وتربية املاشية، 
الّتنمية،  ومبادرات  والّدين،  والّشباب،  لألطفال  ومقاطع  الّراهنة،  واملواضيع  واألخبار، 
والّرسائل واملوسيقى، وتشتمل كذلك على برنامج متابعة الاّلجئني اّلذي ساهم في لّم 

شمل عدد من اأُلَسرِ.

ومن املؤّسسات ما يدعم برامج عن الّتعليم، والّصّحة، واملشاكل املّتصلة بالّنساء 
)جمعّية املساعدات الّشعبّية الّنرويجّية NPA(، وتوزيع الغذاء )برنامج األغذية العاملّي 
PAM(، وحمالت الّتطعيم )صندوق األمم املّتحدة للّطفولة(، والبيئة )اإلغاثة لتنمية 
املجتمع Relief to Development Society، REDESO باإلجنليزيّة(. وزيادة على ذلك، 
فرنسا  إذاعة  تنتجها  وبالّسواحلّيـــة  وبالفرنسّيــة،  باإلجنليزيّة،  برامــج  اإلذاعــة  تبّث 
من  مسّجلة  وبرامج   ،Deutsche Welle األملانّيــة  فــيـاّل  وإذاعــة   ،)RFI( الّدولّية 
إذاعة فرنســا الّدولّيــة، ومن إذاعــة األمم املّتحـــدة، ومعهــد بانــوس )باماكو(، 
ومن خدمات إذاعة أفريقيا Africa Radio Service )نيروبي(. وعلى الّرغم من أّن هذه 
البرامج كانت تبّث بلغات أخرى، فإّن جّلها إنتاج محّلّي. ويؤّمن فريَقا إنتاٍج )أحدهما 
يتكّلم لغة الكيسواحيلّي، واألخر يتكّلم لغة الكيروندّي( أنتاج برامج جديدة لاّلجئني 

وللّسكان الّتنزانّيني.
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وسياسة إذاعة كويزيرا هي الّتفكير في أشّد الّناس فقرا وأكثرهم هشاشة، والّنساء، 
وتكوين  الّدينّية،  الّطوائف  مختلف  بني  والّتحاور  الّثقافّية،  واإلبداعّية  واألطفال، 

مسَتخدميها. وتقترح اإلذاعة حلقات تكوين لتحسني مستوى األعوان الفّنّي.

األصول والّسياق
جلأ أكثر من نصف مليون من الهوتو إلى تنزانيا، في سنة 1994، خوفا من أعمال 
في  اإلنسانّية  الّتحّديات  أكبر  من  واحدا  مشّكلني  االنتقامّية،  الّتوتسي  جنود  فصائل 
العشريّة األخيرة من القرن العشرين. وقد أشعلَْت حكايٌة معّقدة من املنافسة اإلثنّية ومن 

الّصراع من أجل الّسلطة، ناَر حرٍب لم تتمّكن اجلماعة الّدولّية من أخذ احليطة لها.

قرية صغيرة  وهي  نغارا،  من  مقربة  على  األولى  الاّلجئني  نُِصَبْت مخّيماُت  وقد 
قريبة من بحيرة فيكتوريا، على أقّل من 35 كلم من احلدود البورونديّة والّرونديّة. وقد 
طرد اجليُش الاّلجئني الهوتو في شهر ديسمبر 1996 إلى بالدهم. وقد كانت املفوضّية 
الّسامية لألمم املّتحدة لشؤون الاّلجئني األداة الكئيبة لتمّشي اإلرغام على العودة هذا 

اّلذي َشّجعت عليه احلكومُة الّتنزانّية.

وقد أثارت الّتغييرات الّسياسّية ببوروندي موجات الجئني جديدة. فقد كان يوجد، 
في شهر مارس 2000 اثنا عشر مخّيم لاّلجئني أُقيمت على طول احلدود مع بوروندي، 
 ،)50  386( ولوغوفو  الجئ(،   114  503( لوكولي  غريتر  هي:  الّرئيسة  واملخّيمات 
ومتابيال )630 55(، ومويوفوسي )869 35(، ومياروغوسو )384 53(، وكاراغو )244 
55(، وندوتا )432 51(، وكانيمبوا )584 17(، ومتنديلي )269 48(. وما يقارب 80 % 
من الاّلجئني نساء وأطفال، و20 % فقط رجال كهول. وقد حّل ببوروندي 536 347 
الجئ، و781 103 الجئ بجمهوريّة الكونغو الّدميقراطّية RDC. ويحّجر على الاّلجئني 
الّسكانّية  الكتلة  هذه  مثل  وكان ضغط  كلم.   4 تفوق  مسافة  املخّيم  عن  االبتعاد 
تقريبا  الّطعام قد قضت  إلى احلطب إلعداد  البيئة. فاحلاجة  الكبيرة محسوسا على 

على األشجار املوجودة في اجلوار. 

الوقع االجتماعّي
هل من املمكن قيس وقع إذاعة متّجد الّسلم واملصاحلة؟ إن كانت أهداف إذاعة 
كويزيرا الّنهائّية ال ميكن تقوميها بسهولة على املدى القصير، فإّن برامج أخرى قد أقامت 

احلّجة، بَْعُد، على إمكانات احملّطة لتغيير حياة آالف األشخاص.

وقد كان لبرنامج الّتفتيش عن الاّلجئني اّلذي يبّث بالّتنسيق مع الّصليب األحمر 
ببوروندي،  أو  بروندا  بقيت  اّلتي  الاّلجئني وعائالتهم  )TRC(، وقع عميق على  الّتنزانّي 
الّرسائل  مقطع  وحّتى  احلدود.  من  قريبة  أخرى  الجئني  مخّيمات  إلى  فّرت  اّلتي  أو 
الّشخصّية مختلف اختالفا جذريّا عن مقاطع احملّطات العاديّة. فالّرسائل بإذاعة كويزيرا 
تقول: »أنا على قيد احلياة، لقد كتب لي البقاء«. والّتعاون مع املنّظمات غير احلكومّية 
في إنتاج البرامج هو جناح مهّم آخر، وتوجد من بني أهّم هذه املنّظمات، جمعّية 
 ،Oxfam وأوكفام ،)NorwegianPeoples Aid, NPA( املساعدات الّشعبّية الّنرويجّية

وبرنامج األغذية العاملّي)PAM(، وصندوق األمم املّتحدة للّطفولة UNICEF، واإلغاثة 
بإذاعة  )REDESO(. وقد استغّلت اجلمعّيات غير احلكومّية عالقتها  لتنمية املجتمع: 

كويزيرا لتحسني أداء هيئات الّتنسيق الّتابعة لها.

وسائل  للجماعة  تعطي  أن  احملّطة  على  أنّه  على  كويزيرا  إذاعة  تفويض  وينّص 
ولوكولي  نغارا  مبخّيَمْي  املستمعني  مع  لآلراء  سبر  سنة 1998  في  أجنز  وقد  الّتحاور. 
لتقومي االستماع، وتنمية إستراتيجّيات جديدة، وحتديد درجة الوعي في عالقة بإذاعة 
كويزيرا. وكانت الّنتيجة أّن القيام بالبّث 13 ساعة يومّيا يكسب احملّطة هويّة قويّة جّدا. 
مثال،  البرمجة.  في  والّتسلية  والّتعليم  اإلعالم،  بني  املوازنة  من  اإلذاعة  متّكنت  وقد 
استخدمت مسلسالت متثيلّية إذاعّية ملعاجلة مسائل مهّمة مثل مرض فقدان املناعة 
أو  الاّلجئني  لدى  سواء  ثابتة  الّناس  لدى  كويزيرا  إذاعة  وحظوة  )الّسيدا(.  املكتسبة 

الّسّكان احملّلّيني.

الاّلجئني  خدمة  بإحلاح،  يوصي   1999 سنة  أُجري  لإلذاعة  تقوميٍ  تقريرُ  وكان 
في  إذاعة محمولة  محّطات  إلرساء  »منوال  وتنمية  مماثلة،  مشاريع  بدعم  اليسوعّية 

أوضاع مماثلة« في العالم.

الوسائط والّطرائق
وإنشاءات إذاعة كويزيرا بنغارا مجّهزة بجهاز إرسال قّوته 2.5 كيلو واط، وبهوائّي 
طوله 36 مترا، وبالعديد من صحون الهوائّيات، وبحواسيب، وقاعات لثالثة أستوديوهات 
إرساء جهاز  بكيبوندو،  ومّت  اإلذاعّيني.  للمراسلني  وبفضاء  اجتماعات،  وبقاعة  تسجيل، 
ملناوبة البّث قّوته 50 واطا )بدأ االشتغال في شهر جويلية 1999( لتوسيع الّتغطية 
إلى مخّيمات الاّلجئني اجلديدة جنوب نغارا. ويتزّود جهاز اإلرسال، وكذلك الهوائّي 

وجهاز االستقبال بالّطاقة من لواقط شمسّية.

وأربعة من العشرين مستخدما بإذاعة كويزيرا الجئون من بوروندي، وهم يعيشون 
في املخّيمات، ولهم جوازات خاّصة للّذهاب إلى اإلذاعة كّل صباح. وهذا هو املثال 

الفريد من أمثلة املشاركة اجلماعويّة املباشرة.

ومراسلني  سيناريو،  وكّتاب  منّشطني،  مبثابة  هم  كويزيرا  بإذاعة  العاملني  وكّل 
األخبار من  يرسلون  تعّد 60 متعاونا ظرفّيني  احملّطة  فإّن  ذلك،  وزيادة على  إذاعّيني. 

مخّيمات الاّلجئني.

العقبات
وفي سنة 1996، قّدمت املفوضّية الّسامية لألمم املّتحدة لشؤون الاّلجئني دعما 
بني  شقاق  نقطة  ذلك  بعد  خلق  ما  وهو  الّسابق،  من  أقوى  إرسال  جهاز  في  يتمّثل 
احملّطة وهذه الوكالة من وكاالت األمم املّتحدة. فقد سحبت املفوضّية الّسامية لألمم 
املّتحدة لشؤون الاّلجئني دعمها لإلذاعة في أواخر سنة 1996 على إثر عودة الاّلجئني 
إلى ديارهم، بينما كانت خدمة الاّلجئني اليسوعّية تدافع عن حّق إذاعة كويزيرا في 

مواصلة اإلرسال .
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ببني  املتفّشي  للفقر  نظرا  املخّيمات  في  قليلة  اإلذاعّي  االستقبال  أجهزة  وكانت 
وُوّزعت  استقبال.  جهاز  عائلة   12 ضمن  من  واحدة  عائلة  إاّل  متلك  فال  الاّلجئني. 
 »Free Play مّجانّي  »اشتغال  تدوير  بذراع  تعمل  إذاعّي  استقبال  أجهزة  بكاراغوي 
كبيرة  كانت  ألنّها  كبيرا  جناحا  تلق  لم  ولكّنها  كهربائّية(،  حاشدات  غير  من  )تعمل 
يدوم  وال  االنكسار،  سريعة  البالستيك  ماّدة  من  املصنوعة  قطعها  وكانت  احلجم، 
شحنها يدويّا إاّل خمس عشرة دقيقة، وهي باهضة الّثمن. وقد أظهر سبر لآلراء قام به 
برنامج األغذية العاملّي، أّن الاّلجئني يفّضلون اّدخار املال لشراء احلاشدات الكهربائّية 
إذاعّي  استقبال  وسعر جهاز  دوالرا(.  أو 0.40  شيلينغ  احلاشدتني 300  ثمن  )الكلفة: 

صغير محمول هو 000 14 شيلينغ )18 دوالرا(.

فإّن  الّسبب  ولهذا  بنغارا،  للعمل  متمّرسني  أعوان  انتداب  الّسهل  من  يكن  ولم 
الّتكوين كان ضروريّا. وتنضاف صعوبات الّتواصل إلى الّصعوبات الّسابقة: فاخلطوط 
الهاتفّية لم يتّم إرساؤها إاّل في شهر مارس 2000 حّتى وإن كان الّتواصل مع إذاعة 

كويزيرا عن طريق البريد اإللكترونّي ممكنا بفضل الّترّددات اإلذاعّية.

بلغة  تبّث  اّلتي  البرامج  حترير  رئيس  أّن  احلّساس،  الّسياسّي  الوضع  تبعات  ومن 
توسيعها  في  الّرغبة  وكانت  جّدا.  محدودة  الاّلجئني  ومشاركة  تنزانّي.  كيروندي، 
بالّتدريج، لكن، مع االنتباه إلى عدم بّث محتويات مبقدورها نفض الّرماد عن املنافسات 
 1999 سنة  أُجري  اّلذي  الّتقومي  ويوصي  والّتوتسي.  الهوتو  بني  جديد  من  اإلثنّية 
باالمتناع عن نقل احملّطة إلى اجلماعة، من ناحية ألّن الاّلجئني سيعودون إلى ديارهم 
إن حتّسنت الّظروف الّسياسّية، ومن ناحية أخرى ألّن الّشعب الّتنزانّي ال ميلك املوارد 

لتشغيل احملّطة.

املراجع
ترتكز كتابة هذا الفصل على زيارة إلى إذاعة كويزيرا وإلى مخّيم غريتر لوكولي، 
في شهر مارس 2000، ومحادثات مع ب. هوغوس ديليتراز )املدير(، وأعوان احملّطة، 
وخاّصة منهم: هيالري بوكومي، وأليكس موديس، وجانوآريوس روغاميوكامو، وبونيفاس 

مباغابي، وليوبا مبوفا. 

املديرة  عن  صدرت  مببادرة  نغارا  إلى  للوصول  واحلافز  األّولّي  اإلعالم  نتج  وقد 
الّسابقة أليس ف. مونيوآ.

وثيقة مهّمة، حّتى وإن كانت غير متوّفرة للّتوزيع، هي:
 O’Shea, Barbara, Githaiga, Grace et Musungule,Wycliffe.Rapport

.d’évaluation. Juillet 1999
وميكن االتّصال بإذاعة كويزيرا عن طريق البريد اإللكترونّي.

كينيا  

البطاقة الفّنّية
Kenya Community Media Network :شبكة الّتواصل اجلماعويّة بكينيا االسم: 

  (KCOMNET)  

كينيا البالد: 

تكوين الّشبكات، والّتواصل، واملشاركة     األهداف: 

ثيكا، وإيلدوريت، وأوغوجنا، وكيسيي، وميرو، وكيامبو،ومورانغا، وكيبويزي،  املكان: 
وهوماباي، ونيروبي           

اثنتا عشرة منّظمة أساسّية املنتفعون: 

EcoNews Afrique إيكونيوز أفريقيا الّشركاء: 

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) مؤّسسة فريدريش إيبرت 	• الّتمويل: 
Panos Institute  معهد بانوس 	•  
Fondation Ford مؤّسسة فورد 	•  

صندوق احملافظة على الّتنمية  	•  
Conservation Development Fund (CDF-USA)  

الوسائط املطبوعة، واإلذاعة، والّتكوين. الوسائط: 

حكايات قصيرة
نكيروتي صبّية ال تزال تزاول تعّلمها باملدرسة، وهي تتهّيأ للعودة إلى البيت أثناء 
شابّة  قريب  عّما  ستصبح  ابنته  أّن  لفكرة  املتحّمس  كيمايتا،  والدها،  وكان  العطلة. 
مخبرا  القرية  يجوب  واملرأة(،  الّطفلة  بني  الوسيطة  املرحلة  )وهي   mwari »مواري« 
muke-  أصدقاءه بحفل اخلتان الوشيك، وبالفعل، فإنّه ال يريد أن تبقى ابنته موكينيي

nye )صبّية غير مختونة(.

اّلتي  باملخّططات  تعلم  أن  غير  البيت من  إلى  نكيروتي  وعادت  العطلة،  وحّلت 
أعّدها أبوها لها. وليس لألّم احلّق في إبداء رأيها في املوضوع، غير أنّها، على ما يبدو، 
تشارك  أن  أجل  يسّير حملة من  أستاذ  األجوار، هو  أحد  لزوجها. وموغمبي،  موافقة 
أن  بأهّمّية  إخبارهّن  يتّم  حيث  فيها(،  حقيقّيا  ختان  )ال  تظاهريّة  حفلة  في  الّشابات 

يصبحن نساًء، وباملسؤولّيات املترتّبة على ذلك، نساًء يحظني باحترام اجلماعة.

1995
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وعلمت نكيروتي مبا ينتظرها عندما بدأ الّناس يتوافدون على البيت. وكان الّرجال 
بأغاٍن  يترمّنون مسرورين  الكاثوروكو )مشروب كحولّي محّلّي( في مرح وهم  يحتسون 
عن اخلتان. وكانت الّنساء يهتفن لها بعبارات الّتشجيع وهّن يقلن لها بأنّها عّما قريب 

ستصبح مثلهّن »كبيرة«.

وجلأت نكيروتي إلى بيت موغمبي، وأطلعته على خبر »احلفلة«. فقصد موغمبي 
بيت كيمايتا، حيث حتّدث عن مخاطر ختان البنات، واقترح عليهم بديال لذلك حفلًة 
تظاهريّة. واستشهد بحالة ابنته بوصفها مثاال. وبعد أخذ ورّد كثير، قّرر أهل القرية أن 
جتري احلفلة من غير جرح جسدّي. وقد فهموا املخاطر املصاحبة للختان في هذا العالم 

احلديث.

وأقيم االحتفال، وخضعت نكيروتي إلى احلفلة  الّتظاهريّة، مبوافقة أبويها. وتعّلمت 
بذلك قيم هذا االحتفال ومعناه. وفضال على ذلك، لم تصب نكيروتي بجروح. – َكتبت 

هذه القّصَة القصيرة جينيفير جنيرو من موتيندَوا ثياتريكس.

وصف الّتجربة
Kenya Com- بكينيا  اجلماعويّة  الّتواصل  د شبكة  مُتِجّ  (

تواصل  هياكل   munity Media Network (KCOMNET
اجلماعاُت،  وتسّيرها  بها  القيام  تتوّلى  الّتنمية  أجل  أفقّية من 
الّتواصل اجلماعوّي  خالفا لهياكل اإلعالم العموديّة. ويدعم 

قيَم املؤازرة واملشاركة اّلتي متّثل عناصر مهّمة في متّشي الّتنمية.

في  الّشعبّية  باملشاركة  للّنهوض  الكامنة  اجلماعوّي  الّتواصل  وسائل  قدرة  وإّن 
مناقشة املباحث ذات املصلحة العمومّية، بديهّية. وتعني الّتنمية أن يستكشف الّناس 
تاريخه،  يعرف  أن  الّشعب  وعلى  والبيئة.  الّثقافة  احترام  مع  الّطبيعّي،  محيطهم 

واحلاجات اجلماعويّة، والعقبات اّلتي تناهض حتّقق أحالمه.

اجلماعات،  بدعم  ذكرها،  الّسابق  احلاجات  اجلماعوّي  الّتواصل  هياكل  تسّد  وقد 
وتوعيتها باإلمكانات واالختيارات اجلديدة لتلبية حاجاتها.

وقد توّحد أكثر من اثنتي عشرة مجموعة جماعويّة في شبكة الّتواصل اجلماعويّة 
بكينيا KCOMNET. وفي ما يلي عّينات منها:

املدنّية،  الّتربية  على  تعمل  مجموعة  هي  )نيروبي(   Cinq siècles قرون  خمسة  	•
وتستعمل املسرح للّنهوض مبعرفة الّدستور.

الّنجمة الّشابة كيري Jeune étoile Kairi )ثيكا( هي مجموعة فّنانني من جماعة  	•
كيكويو أنشأت أغاني حاملة لرسائل اجتماعّية.

مجموعة إيلدو املسرحّية Le Groupe de théâtre Eldo )إيلدوريت( هي املجموعة  	•
الوحيدة الّنشيطة بوادي ريفت، وهي تستعمل أغاني ورقصات للّتواصل بخصوص 

مباحث الغذاء، والوقاية من مرض فقدان املناعة املكتسبة )الّسيدا(، وغيرها.
مركز املوارد بأوغوجنا Le Centre de ressources d’Ugunja  )أوغوجنا( هو شبكة  	•
املناعة  فقدان  إلى مرض  يتطّرق  اّلذي  املسرح  في  مشاركة  مجموعات صغيرة 

مخّصصة  مكتبة  وفي   ،)MST( جنسّيا  املنقولة  واألمراض  )الّسيدا(  املكتسبة 
للّشباب.

  Marionnettes pour la santé familiale العائلّية  الّصّحة  أجل  من  عرائس  	•
واألمراض  املبّكر،  احلمل  إلى  وتتطّرق  الّشباب،  إلى  باخلطاب  تتوّجه  )هوماباي( 

املنقولة جنسّيا، ومرض فقدان املناعة املكتسبة، وغيرها من املباحث.
فيها  املمّثلون  )نيروبي( هي مجموعة مسرحّية   Rêves d’Afrique أفريقيا أحالم  	•

أطفال شوارع.
مرآة تيك بإيغونغا Miroir Tech d’Igonga  )كيسيي( هي مجموعة تؤّلف أغاني  	•

أثناء العروض خللق حكايات مباشرة مع املستمعني.
موتينـدوا ثياتريــكس Mutindwa Theatrix )ميرو( تتـطّرق بواسـطـة عــروض  	•
مسرحّية، إلى مشكـلــة خنت البنـات، وتنصح اجلمهور بإحياء حفلة رمزيّة بدال 

عن ذلك.
األصلّيني،  الّسّكان  ِشْعَر  تستعمل  )مورنغا(   Mumbi Theatric ثياتريك  مونبي  	•

وأغاني، ومسرحّيات للّتسلية والّتعليم في الّتطّرق إلى مباحث الّصّحة.
مشروع منغيليتي اجلماعوّي Le Projet communautaire Mangelete  )كيبويزي(  	•

بدأ كمركز موارد تواصل للّنساء، وصار مشروعا منوذجّيا إلذاعة جماعويّة.
تالكينغ كاالباش Talking Calabash )نيروبي( هي مجموعة موسيقّية لها آالت  	•

أفريقّية تؤّلف أغاني في مباحث اجتماعّية.
 Le Centre de ressources d’information des احلارات  إعالم  موارد  مركز  	•
نشاطه  ويصّور  جماعويّة،  نشرة  وينتج  مراسلني،  شبكة  له  )نيروبي(   quartiers

بالفيديو.

وفي نّية شبكة الّتواصل اجلماعوّي بكينيا الّزيادة إلى موّفى عام 2000 في عدد 
الفرق األعضاء، ومتكينها من تكوين في مستوى املقاطعات.

وتنّمي شبكة الّتواصل اجلماعويّة بكينيا حملة عالية املستوى للحصول على إقامة 
محّطات إذاعة وتلفزيون جماعويّة بكينيا. وتعمل، بالّتنسيق مع مؤّسسات أخرى، على 

مراجعة في العمق لإلجراءات القانونّية اّلتي تتحّكم بوسائل الّتواصل في كينيا.

األصول والّسياق
يختلف الّتواصل اجلماعوّي عن وسائل الّتواصل الّتجاريّة:

ليست له حوافز جتاريّة، وهو ليس ِمْلًكا للحكومة. 	•
إنّه تشاركّي وتوّجهه عملّي، ومهّمته األولى هي دعم اجلماعة. 	•

إنّه براء من كّل تداخل بني احلكومة والقطاعات العاّمة والّتجاريّة. 	•
إنّه يتلّقى متويال من القطاع العاّم والقطاع اخلاّص على قدر سواء، تبعا ملا يناسب  	•
بالّتناقش  املهّمشة  للجماعات  اجلماعوّي  الّتواصل  ويسمح  املعنّية.  اجلماعات 
الّتنمية  بني  العالقة  األمر  هذا  ويسّهل  تشغلها،  اّلتي  اجلماعويّة  املشاكل  في 

والّدميقراطّية والّتواصل اجلماعوّي.
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أثناء   ،1996 سنة  نوفمبر  شهر  في  بكينيــا  اجلماعويّة  الّتواصل  شبكة  تأّسست 
من  املشـــاركني  لفـــائدة  اجلمــاعـــوّي  الّتواصـــل  عن  أدنى  إقليمّي  ملتقى 
األساسّي  بالّدور  امللتقى  هذا  في  االعتراف  وقع  وقد  وشرقها.  أفريقيا  منطقة جنوب 
الكينّيــون  اتّفق املشــاركون  الّتنمية، وقد  الّتواصل اجلماعوّي في  به  اّلذي يضطلع 
نـــافعة   وسيلًة  الّشبكة  تكويـــن  تعريف  مّت  وقد  ُقُدًمــا.  بالّتمّشــي  الّسيــر  على 
البــــدء،  وفي  ودعمها.  ملمـــوسة  برامــج  تطوير  إلى  الّراميــة  اجلهود  لتحسني 
اّلتي  أفريقيــا  إليكونيــوز  األوســـع  املؤّســسّي  اإلطار  من  جزءا  املشــــروع  كان 
الّسّر، وباملصاريف  بأمانة  القانونّي، والفضاءات في مكاتبــــها، ودعما  تقّدم الغطاء 

اجلارية، وبالّتواصل.

الوقع االجتماعّي
يتمّثل أهّم إسهـــام من شبكة الّتواصــل اجلمـــاعويّة بكينيــا في تسهيـــل 
في  مشّتتة  صغيرة  جماعويّة  مجموعــــات  من  املكّونـــة  الّشبكــة  في  العمل 
عزلة  في  وتعيـــش  خـــارجّي،  دعم  إلى  الفرق  هذه  وتفتقــر  كينيا.  مقاطعات 
شديـــدة. فقّدمت الّشبكة مســـاعدة تتمّثل في تسهيل الّتبـــادل بني املجموعات، 
للّتدّخل  الفّنّية  والّزيادة في كفاءتها  الّداخلّي،  تنظيمها  تكوينها من أجل دعم  وفي 
الّتكوين على وحدات مناسبة حلاجات كّل مجموعة  في املجال اجلماعوّي. ويشتمل 
وخصوصّيتها، وكذلك كفاءات جديدة مرتبطة بالّتسويق وبإجراءات أخرى للّدميومة. 
لإلنتاج  الّتشاركّية  وبالّتقنّيات  املجموعة،  بحراك  تتعّلق  مناويل  تنمية  متّت  وبالّتالي، 
اجلماعوّي، وبإدارة املؤّسسة، وتقنّيات الّتسويق، والّتمهيد حلمالت الّتواصل االجتماعّي، 

وغيرها.

كان  وقد  حلّلها.  طريقة  وأنسب  فيها،  تؤثّر  اّلتي  املشاكل  مجموعة  كّل  وحتّدد 
بتطّورها في  املجموعات  ولَِتعَِي  الّتكوين،  إلى  احلاجات  لتحديد  أساسّيا  الّتمّشي  هذا 
محيطها. وحالّيا، تشعر املجموعات بأنّها أكثر قدرة على الّتعبير عن مشاكلها. وبعضها 
اآلن قادر على تسيير عالقاته بإدارة املقاطعة، وعلى تطوير أنشطته دون مضايقة من 
قبل مفّتشي اإلدارة. وجّل املجموعات مشاركة في احلمالت االجتماعّية حول مباحث 
»قناة  تشّكل  بأنّها  تعي  املجموعات  إّن  القول،  وخالصة  اجلماعات.  في  تؤثّر  مختلفة 

تواصل« ميكن جلّل الّسّكان الّنفاذ إليها. 

صارت  قد  بكينيا  اجلماعويّة  الّتواصل  شبكة  أّن  إلى  اإلشارة  أيضا،  املهّم  ومن 
مؤّسسة معترفا بها، قادرة على الّتأثير في األطراف اّلتي تصوغ الّسياسات الوطنّية ذات 
الّضغط  أنشطة  إطار  االتّصاالت في كينيا. وفي  بسياسّية  املتعّلقة  بالقرارات  الّصلة 
البّث اجلماعوّي  تنظيم  واّلتي عنوانها »إطار  املتعّلقة مبوقفها،  الوثيقة  هذه، عرضت 
 ،»  Cadre de régulation de la diffusion communautaire au Kenya بكينيا 
 .)Task Force on Media Law( سنة 1996، على فريق العمل املعنّي بقانون اإلعالم
 Projet de loi sur la وعلى هذا الّنحو، ُعرض الحًقا »مشروع قانون البّث اجلماعوّي

diffusion communautaire« على الوكيل العاّم، وعلى البرملانّيني للمصادقة.

الوسائط والّطرائق
تشتغل شبكة الّتواصل اجلماعويّة بكينيا على محورين رئيسني: أ( الّتكوين والّدعم 

املؤّسسّي، و بـ( الّضغط للحصول على إطار قانونّي عاّم للبّث اجلماعوّي.

شبكة  في  املركزيّة  الّنواة  أعضاُء  م  ويُنِظّ تربّصات.  خالل  من  الّتكويُن  ويُنَجز 
الّتواصل اجلماعويّة بكينيا دوراٍت متهيديًّة عن الّتواصل لفائدة أعضاء فرق الّتواصل 
اجلماعوّي. وميّكن تقومي احلاجات من حتديد املجموعات اّلتي تستوجب تكوينا أكثر من 

غيرها، وكذلك من صياغة أهداف الّدرس.

بكينيا  اجلماعويّة  الّتواصل  شبكة  شبكة  حتت  املنضوية  املجموعات  وتستعمل 
طرائق ووسائل مختلفة لتحقيق أهدافها. وأكثر الوسائل استعماال هي: املسرح الّشعبّي، 
واألغاني، والّشعر، واملوسيقى املباشرة، والعرائس، ومجموعات االستماع إلى اإلذاعة، 

والّنشرات اجلماعويّة.

وزيادة على ذلك، تنّظم الّشبكة مهرجانا سنويّا تلتقي فيه املجموعات كّلها لتبادل 
الّتجارب وتقاسمها.

العقبات
رجال  كينيا، ال من طرف  في  اجلماعوّي  الّتواصل  إدماج مفهوم  بَْعُد،  يتّم،  لم 
أّن  بكينيا  اجلماعويّة  الّتواصل  شبكة  وتعتبر  اجلماعات.  طرف  من  وال  الّسياسة، 
مفهوم اجلماعة يجب أن يَُحَدّ حّدا أدّق، وخاّصة بسبب الفروق الّسياسّية املشتركة مع 
»القبائل«. وتوجد في الواقع متّثالت مختلفة عّما تكون به اجلماعة، ولهذا، فإّن َفْهَم 
عبارة »اجلماعة« )اّلتي حتيل عموما إلى ذاٍت جغرافّية( تكون مهّمة عندما يَقبل بها 
اجلميع. وحتيل عبارة »اجلماعة« كذلك إلى مجموعة أشخاص لهم مصالح مشتركة.

والّتطّوع الّسائد في وسائل اإلعالم اجلماعويّة هو واحد من املشاكل اّلتي تواجهها 
شبكة الّتواصل اجلماعويّة بكينيا. فأعضاء الّنواة املركزيّة في شبكة الّتواصل اجلماعويّة 
بكينيا جميعهم يعملون بالّتوازي لصالح منّظمات أخرى، وبالّتالي، فإّن تفّرغهم إلجناز 
املهاّم في اآلجال احملّددة ليس مضمونا. والّتحّدي هو الّتعويل على أعوان مستقّرين 

دائمني قادرين، على الّصعيد الوطنّي، لتفعيل القرارات الّصادرة عن املقّر. 

والّتواصل بني أمانة سّر شبكة الّتواصل اجلماعويّة بكينيا واملجموعات اجلماعويّة 
تستعمل  الهاتف، وهي  إلى  لها  نفاذ  الفرق ال  فإّن جّل  وبالفعل،  دائما.  ليست سريعة 
كثيرة  مجموعات  واجهت  وقد  فّعالّية.  اخلدمات  أكثر  ليست  اّلتي  البريد  خدمات 
الّسّر. والّتمّشي بطيء، بل يلحق عدم احترام  صعوبات في إرسال تقاريرها إلى أمانة 

اآلجال احملّددة الّضرر ببعض األنشطة.

وتضيف غرايس جيثايغا قائلة: »يوجد حتدٍّ آخر هو تغيير موقف املجتمع، حّتى حتتّل 
اجلماعة املكانة اّلتي هي بها أهل، وأّن يكّف العاملون في هذا القطاع عن الّظهور 
مبظهر باعثني، ال غير، ألنشطة الّتسلية. وهذا مهّم على نحو خاّص باملقارنة إلى املسرح 

اجلماعوّي اّلذي مييل الّناس إلى اعتبار املمّثلني فيه مهّرجني«.
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املراجع
قة شبكة الّتواصل اجلماعويّة بكينيا، غرايس  مّت الّتحّصل على املعلومات من منِسّ

جيثايغا، بنيروبي، في شهر مارس 2000، واستتّمت بالبريد الإللكترونّي.

ويوجد مصدر مهّم آخر للمعلومات هو نشرة Community Media News اّلتي 
أصدرت العدد 6 في شهر ديسمبر 1999.

وميكن، زيادة على ذلك، االّطالع على موقع إيكونيوز أفريقياعلى الّشبكة العنكبوتّية 
http://www.web.net/~econews/ :)املعلوماتّية العاملّية )الواب

اجلهات، أمريكا اجلنوبّية  

البطاقة الفّنّية
Agencia Informativa Púlsar  )وكالة أخبار بلسار )الّنجم الّنابض االسم: 

اجلهات، أمريكا اجلنوبّية  البالد: 

شبكة إعالم والّتواصل        األهداف: 

كويتو )األكوادور(         املكان: 

اإلذاعات اجلماعويّة بأمريكا الاّلتينّية املنتفعون: 

Centre d’éducation populaire (CEDEP) مركز الّتعليم الّشعبّي 	• الّشركاء: 
جمعّية اإلذاعات الّتعليمّية اجلماعويّة الّدولّية: 	•  

l’Association mondiale de radiodiffuseurs communautaires (AMARC)  

)RedADA شبكة أيدا )ريدأيدا 	•  
Red Científica Peruana (RCP)  الّشبكة العلمّية البيروفّية 	•  

مؤسسة املساعدة على الّتواصل: 	• الّتمويل: 
Communication Assistance Foundation (CAF/SCO)  

منّظمة األمم املّتحدة للّتربية والعلوم والّثقافة، اليونسكو 	•  
والوكالة الّسويديّة للّتنمية الّدولّية:  	•  

  Swedish International Development Agency (SIDA)  
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) وفريدريخ-إيبير-ستيفتونغ 	•

اإلذاعة، واإلنترنيت، والبريد اإللكترونّي. الوسائط: 

حكايات قصيرة
واملوارد  اإلعالم  إلى  عادل  بنفاذ  كّلها  الّشعوب  فيه  عالم حتظى  عن  أبعدنا  ما 
الّتكنولوجّية! وميكن للّتكنولوجّيات احلديثة أن تلعب دورا ملتبسا في الّسعي إلى هذا 
الهدف: فهي، من ناحية، تقّدم إسهاما ُمعتَبرا في دمقرطة اإلعالم والّتواصل، ولكّنها، 
من ناحية أخرى، إن لم يقع الّتحّكم فيها، تستطيع أن حتفر هاوية سحيقة ال يفتأ عمقها 

في ازدياد بني أغنياء إعالم وفقرائه.

فال يكفي الّتركيز قصرا على تنمية بنية الّتواصل الّتحتّية الكّمّية بأمريكا الاّلتينّية 
)مزيدا من احلواسيب، ومزيدا من األقمار الّصناعّية، ورقعة ذبذبات أوسع، وسرعة أكبر(. 

1996

بـلـ�صـــار 
)الّنجم الّناب�س(
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إمّنا ينبغي، أيضا، تنميُة إستراتيجّية تسمح بدعم شبكات الّتواصل االجتماعّي املوجودة 
باملنطقة.

وتعطي بلسار، بتسهيل الّنفاذ إلى اإلنترنيت، َدفعَة حتديث لبرمجة إذاعات »فقراء 
الّدولّية  اجلماعويّة  الّتعليمّية  اإلذاعات  جمعّية  تضيف  وهكذا  بالقاّرة.  اإلعالم« 
ِسيلِيُكونِِهَما  حّبة  بل  رملهما،  حّبة   )CEDEP( الّشعبّي   الّتعليم  ومركز   ،)AMARC(

لدمقرطة الّتواصل بأمريكا الاّلتينّية. – بروس جيرار، املدير الّسابق لبلسار. 

وينهض مشروع بلسار باملهاّم الّتالية:
حتديد مصادر املعلومات ذات اجلودة العالية على اإلنترنيت;  .1

انتقاء األخبار الّدولّية يومّيا، ونشرها بأسلوب إذاعّي مناسب لتوزيعها على احملّطات   .2
الكاراييبي،  وجزر  الاّلتينّية  أمريكا  أخبار  متييز  مع  اإلنترنيت،  عن طريق  اجلماعويّة 

وتخصيص جزء منها إلى اجلهات املتبّقية;
تقدمي معلومات ودعم لإلذاعات اّلتي تطلب ذلك;  .3

إنشاء شبكة مراسلني جهويّة متّد شبكة احملّطات اجلماعويّة باألخبار;  .4
معاضدة احملّطات الّراغبة في استعمال منافع اإلنترنيت، بتقدمي الّنصح لها حول   .5
توّفر البيانات عن حقوق اإلنسان، والّزراعة، واالقتصاد، ومباحث أخرى ذات منافع 

جماعويّة، وكيفّية االنتفاع بها.

وصف الّتجربة
جمعّية  اقترحت  أن  سبق 
اجلماعويّة  الّتعليمّية  اإلذاعات 
الّثانية  العاّمة  جلستها  في  قـاطبة،  العالم  من  احملّطات  مئات  تضّم  اّلتي  الّدولّية 
املنعقدة سنة 1986، إنشاء وكــالة قــادرة على توزيع أخبـــار مستقــّلة على احملّطات 
اجلماعويّة اّلتي يزداد عددها باستمرار في أمريكا الاّلتينّية، وأفريقيا وآسيا. غير أّن كلفة 
الكافي،  بالقدر  يَْنُم  لم  فاإلنترنيت  الوقت.  اعتُبِرت عالية جّدا في ذلك  العملّية  هذه 
وكانت احلواسيــب والبرمجّيــات باهضــة الّثمن وقليلة اجلــدوى، وكــان الفاكس، 
غير  الّثمـــن.  باهض  فوريّــة،  بصفــة  األخبار  إلرســال  الوحــيدة  الوسيـــلة  وهو 
اإلذاعات  جلسات جمعّية  في  جديد  من  أثيرت  قد  أخبار  وكــالة  إنشــاء  فكرة  أّن 
في  اجلمعّية  أقّرت  حيث   ،1995 سنة  حّتى  املتالحقة،  الّدولّية  اجلماعويّة  الّتعليمّية 
جلستها العاّمة املنعقدة بالّسينيغال، أّن الّتكنولوجيا قد منت منّوا كافيا ليتحّول املقترح 

واقعا.

إلى  املستمعني  تنفع  أخبار  تقدمي  بهدف   1996 سنة  نشاطها  بلسار  واستهّلت 
ببلســار  املكتـتـبيــن  عدد  تطـّور  وقد  الاّلتــينّيــة،  بأمريكـــا  اجلماعويّة  اإلذاعات 
وقد  إلى 860 1 مكتتب في سنة 1999.  من 48 مكتتبا في شهر مارس 1996، 
كان جّلهم مكّونا من محّطــات إذاعّية )441(، ولكن أيضـــا من منّظمات غير 
حكومّية )344(، وجامعات )296(، وكانوا يستعملون اإلعالم إّما في الّتعليم، وإّما 
في الّتحاليل الّسياسّية. وكان 40 % من املكتتبني وافدين من خارج البلدان الاّلتينو-

أمريكّية.

برقّية.  إلى 15  يومّية مكّونة من 12  نشرة  بإنتاج  البّث  بلسار قد شرع في  وكان 
 »)Comunicado )كوّمونيكادو  »بيان صحفّي  نهاية سنة 1996،  في  إليها  وانضاف 

موّجه للمكتتبني، وأنشئت في سنتي 1997 و1998، مصالح مختّصة مختلفة.

خالصات وافية على اإلنترنيت )En Línea et Compendio(: معلومات حتّرر وتوّزع  	•
يوميا، مبا في ذلك تسجيالت املقاطع الّصوتّية;

بالّتعاون مع اجلمعّية غير  يقّدم   :)Ciberbrujas الّسحرة الّسيبرنّيون )سيبربروخاس 	•
احلكومّية البوليفّية »شبكة أيدا«، خدمة إخباريّة أسبوعّية تتعّلق بالّنساء الاّلتينو-

أمريكّيات ;
الكيشوا،  بلغـــة  تُبّث  يومّية  أخبــــار  نشـــرة  وهي   :)Ñuqanchik( نوكانشيك  	•
ماليني  ثمانّية  يقـــارب  ما  ويتكّلـمــها  باجلــهـة،  الّرئـيــسـة  الّلغـــة  وهي 

شخص.

وقد ارتفعت كلفة تشغيل بلسار الّسنويّة من 000 30 دوالر أمريكّي سنة 1996، 
املساعدة  مؤسسُة  األمواَل  قّدمت  وقد   .1997 سنة  أمريكّي  دوالر   100  000 إلى 
منّظمة  وهي   ،)Communication Assistance Foundation CAF( الّتواصل  على 
والّثقــافة  والعــلوم  للّتربية  املّتحــدة  األمم  ومنّظــمُة  هولنــديّة،  حكومّية  غير 
مارس  شهر  وفي   .)SIDA( الّدولّيــة  للّتنميــة  الّسويديّة  والوكـــالُة  )اليونسكو(، 
بلسار  بدفع مصاريف  الّدولّية  اجلماعويّة  الّتعليمّية  اإلذاعات  تكّفلت جمعّية   ،1998

على نفقتها.

وقد تابعت بلسار منذ إنشائها العمل على حتقيق األهداف الّتالية:

واملستقّلة  اجلماعويّة  اإلذاعات  وقع  وتوسيع  املصداقّية،  وإرساء  البرمجة،  حتسني   .1
بأمريكا اجلنوبّية;

اإلسهام في حتديث الّتكنولوجيات املستخدمة باحملّطات املستقّلة واجلماعويّة;  .2
3.  تأمني أكبر تغطية إعالمّية، ومعرفة أكبر باملشاكل العاملّية واجلهويّة، والّنهوض 
وبحقوق  لم،  وبالِسّ اجلهوّي،  وباإلدماج  الّدميقراطّية،  بالّتنمية  املّتصلة  باملباحث 

اإلنسان، وباحلّق في اإلعالم;
بإعطاء  والوطنّية واجلهويّة،  احملّلّية  املستويات  وباملشاركة في  بالّتعّدديّة  الّنهوض   .4

األولويّة ألكثر القطاعات إقصاًء.

ميكن  ال  أنها  مبكر،  وقت  في  بلسار،  أدرَكْت  »لقد  مطمئنا:  جيرار  بروس  ويقول 
أن تكون خدمة بديلة متاما. ولهذا الّسبب، حاولت احلفاظ على الّتوازن بني اإلعالم 
الّتقليدّي واإلعالم البديل، حّتى تتمّكن بهذه الّصفة من تقدمي خدمة 'كاملة': فاخلدمة 
'البديلة' فحسب، ما كان لها أن تثير اهتمام محّطات كثيرة. وبلسار مقبولة اليوَم، وهي 
قادرة على توجيه وقع املجتمع املدنّي. والوكاالت البديلة فاقدة للمصداقّية في نظر 

مديرين عديدين«.
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األصول والّسياق
تكاثرت اإلذاعات اجلماعويّة بأمريكا الاّلتينّية تكاثرا حثيثا منذ اخلمسينات. وكان 
الّدافُع وراء الّتجارب األولى سياسّيا باعتبارها رّد فعل ضّد شبكات الإلعالم الّتجاريّة، 
لغة  اإلذاعة  وتتكّلم  تاّما.  إقصاء  األغلبّية  أصواَت  تُقصي  كانت  اّلتي  احلكومّية  أو 
وترتبط  أخرى.  تواصل  وسيلة  أّي  من  أكثر  لهجَتها،  وحّتى  فيها،  تُدرج  اّلتي  اجلماعة 
برمجة احملّطات اجلماعويّة باملنافع اجلماعويّة، وتقّدم عموما إسهامات مهّمة للحفاظ 

على الهويّة الّثقافّية والقيم االجتماعّية، ولدعمها.

الّتلفزيون والّصحف،  أّن اإلذاعة لم تكن مبنأى عن العوملة. فهي، على غرار  غير 
أمريكا  من  وكاالت  جّلها  في  هي  اّلتي  الّدولّية،  اإلخبار  وكاالت  تأثير  حتت  واقعة 
الّنطاق  واسعة  سيطرة  املعلومات  تدّفق  على  وتسيطر  أوربّّية.  وكاالت  أو  الّشمالّية 
تكّتالُت وسائِل إعالٍم وطنّية، هي في كثير من األحيان جتّمع شركات إذاعّية وصحفّية 

وتلفزيونّية.

تأثيرها في اجلماعة،  وتوسيع مجال  البقاء،  الّصغيرة من أجل  وتصارع اإلذاعات 
والّدفاع عن املصالح احملّلّية والوطنّية. وهذه احملّطات مشاريع جماعويّة تدعمها غالبا 
الكنيسة الكاثوليكّية، واملنّظمات غير احلكومّية احملّلّية، وحّتى الّنقابات. ويؤّكد بروس 
جيرار، املدير الّسابق لبلسار، قائال: »إّن الّتكنولوجّيات اّلتي جتعل العوملة ممكنة، هي ذاتها 
اّلتي تسمح لهذه احملّطات اإلذاعّية بالعمل مع املجتمع املدنّي في محاولة إحداث تأثير 

القرية العاملّية«.

حرجة،   1995 سنة  الاّلتينّية  بأمريكا  اجلماعويّة  اإلذاعات  وضعّية  غدت  وقد 
وتتطّلب بدائل جديدة:

أّدى الّتشريع الّليبرالّي اجلديد إلى إنشاء مئات اإلذاعات الّتجاريّة اّلتي دخلت دخوال  	•
فوريّا إلى سباق االستيالء على حصص الّسوق;

بذلك  املجال  فاحتة  أساسّي،  بقانون  اجلماعويّة  لإلذاعات  عديدة  بلدان  اعترفت  	•
للحصول على ترّددات جديدة;

أبدى الّتعاون الّدولّي اهتماما متزايدا بأفريقيا: فكان على أمريكا الاّلتينّية أن تبحث  	•
عن مصادر متويل جديدة;

أقامت مؤّسسات اإلعالم الكبرى شبكات وطنّية زادت من حتّكمها في احملّطات  	•
الّصغيرة.

الوقع االجتماعّي
دعت بلسار، باإلضافة إلى توليد حجم من املعلومات كانت سابقا بعيدا عن متناول 
اإلذاعات اجلماعويّة، إلى وضعها في شبكة. وقد ساهم الّتواصل اليومّي مع مئات 
احملّطات بفضل البريد اإللكترونّي واإلنترنيت، إّما لتوزيع الّنشرات أو لتلّقي األخبار من 

املراسلني، في تكوين شعور قوّي بالهويّة بني اإلذاعات اجلماعويّة.

وكان الّتحفيز اّلذي تلّقته احملّطات اجلماعويّة من بلسار لتعصير معّداتها واالستفادة 
من الّتكنولوجّيات احلديثة عنصرا مهّما آخر. وإذا وجدت إذاعات ليست لها اإلمكانات 

الّصلة  تسّهل  كانت  بلسار  فإّن  اإلنترنيت،  خدمات  مصاريف  ودفع  حواسيب،  القتناء 
 Red Científica Peruana باملنّظمات غير احلكومّية، مثال، الّشبكة العلمّية البيروفّية

RCP، اّلتي رعت إرساء ُغَرِف إنترنيت عمومّية.

والكيشوا هي لغة شفويّة باألساس، يتكّلم بها ثمانية ماليني شخص مبنطقة األنديز، 
اإلنترنيت،  بفضل  بالكيشوا،  برمجات  بّث  ويشّكل  املثّقفني.  من  حفنة  إاّل  تكتبها  وال 
وباإلجنليزيّة  اإلسبانّية،  بالّلغة  اإلعالم  عليها  يهيمن  أخرى في منطقة  مرحلة مهّمة 
البديل  )Ñuqanchik( هي  ونوكانشيك  العاملّية.  املعلوماتّية  العنكبوتّية  الّشبكة  على 

للّنهوض بالّلغات احملّلّية وبالّتنّوع الّثقافّي.

الوسائط والّطرائق
والبريد  اإلنترنيت  تستعمل  تكن  لم  بأنشطتها،  القيام  في  بلسار  شرعت  عندما 
اإللكترونّي إاّل محّطات قليلة. لذلك، شّجعت بلسار، إذن، على استعمال الّتكنولوجّيات 
افتراضّي  »سفر  عنوانه  قرص مضغوط  تصّور  مّت  وقد  الّشبكة.  توّسع  لتأمني  احلديثة 
Voyage virtuel« وُوّزع خّصيصا على 350 محّطة إذاعّية لتفسير املغان اّلتي تتيحها 

الّتكنولوجيا احلديثة.

نسقّي  بشكل  يكّون  وكان  بلسار،  شواغل  أهّم  بني  من  شاغال  الّتكوين  كان  وقد 
عنصرا من املباحث املدرجة في جدول أعمال اجتماعات املراسلني الّسنويّة. وباملثل، 
متّت احملافظة على قائمة املناقشات اإللكترونّية املتبادلة بني املراسلني واملكتب بكيوتو. 
Cartilla para Corresponsales« إعدادا شامال جّدا،  بلسار »دفتر مراسلني  وأعدت 
الوثائق  عن  وقِْسما  الّضروريّة،  والّتجهيزات  والّتركيب،  األخبار،  انتقاء  تغّطي  أدّلة  به 

الّسمعّية املرسلةِ ُمرفقًة بالبريد اإللكترونّي.

الّتواصل احلديثة  تكنولوجّيات  الوهم عن  رفع  أ(  الّرئيسة هي:  الّتكوين  وأهداف 
واإلنترنيت من حيث الّنفاذ )الكفاءات والّتكلفة( ; ب( تقدمي تكوين أساسّي وخاّصة عن 
البريد اإللكترونّي; ج( استغالل فترات الّتكوين لتقومي خدمات بلسار. وقد أعّدت الوكالة 
بينها فهارس عنواين مواقع على الّشبكة  الّتكوين، من  أدّلة عملّية ومعّدات حللقات 

العنكبوتّية املعلوماتّية العاملّية )الواب( لتسهيل البحث عن املعلومات.

العقبات
 2 حّد 000  إلى  املكتتبني  عدد  في  زيادة  حّققت  قد  بلسار  أّن  من  الّرغم  وعلى 
مكتتب )نصفهم موجود بأمريكا الاّلتينّية(، فقليل منهم يسّددون في الواقع معلوم 
بلسار بفضل االشتراكات: 500  يتّم متويل  الفكرة األّولّية هي أن  اشتراكهم. وكانت 
أمريكّي  دوالر  دوالرا، مجموع حصيلته 000 150  قدره 25  مبعلوم شهرّي  مشترك 
سنويّا. ولكن، في وقت من األوقات، أخذ بلسار قرار إسداء خدمته مّجانا. ويردف بروس 
جيرار قائال: »من العسير جّدا القيام بالّدفوعات الّدولّية بأمريكا الاّلتينّية. فبني الّضرائب 
والعموالت اّلتي تأخذها البنوك، حتصل خسارة الـ25 دوالرا أمريكّيا معلوم االشتراك 
باألرجنتني. وكلفة الفوترة، مبا فيها مصاريف البنية الّتحتّية، حتمل بلسار على الّترفيع في 
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سعر االشتراك بكيفّية حاسمة، ترفيعا يجعل اخلدمة بعيدة عن متناول أغلب احملّطات 
تتلّقى  إلى محّطة من احملّطات،  تُباع فيه االشتراكات  اّلذي  الوقت  اجلماعويّة. وفي 
محّطات أخرى اشتراكاتها 'دفعة واحدة' بال مقابل. وتتمّثل املشكلة في كونه، بداية 
من الوقت اّلذي تقّرر فيه عدم متويل الوكالة بعائدات االشتراكات، لم يُبَحْث جّديّا عن 
حّل بديل. لقد اختارت بلسار سهولة البحث عن دعم من املساعدة الّدولّية، بدل ابتكار 

شيء جديد«.

املراجع
جيرار  بروس  مع  املتبادلة  املعلومات  وعلى  بلسار  وثائق  على  الفصل  هذا  يعتمد  	•

مؤّسس الوكالة ومديرها الّسابق.
وقد أنشئ موقع بلسار على الّشبكة العنكبوتّية املعلوماتّية العاملّية )الواب(، وهو: 	•

http://www.pulsar.org.ec سنة 1996 للّنهوض ببلسار.  
 Girard, Bruce. « Community Radio, Gateway to the Information 	•
 Revolution ». In Voices. Bangalore, Inde: Vol. 3, no. 3, décembre

.1999
 Girard, Bruce. « Pulsar: Dos años de radio en Internet ». In 	•
 Chasqui. ]Revue latino-américaine de communication], Quito: no.

.61, mars 1998
 Girard, Bruce. « Pluralismo, radio e Internet ». In Chasqui. ]Revue 	•
 latino-américaine de communication], Quito: no. 59, septembre

.1997
 Pinto, Lorencita. Combinando la radio y el Internet. Santiago du 	•

Chili: symposium régional de ITU/FES, 25–28 août 1999

أفريقيا اجلنوبّية  

البطاقة الفّنّية
محّطة إذاعة موتسي اجلماعويّة: االسم: 

Moutse Community Radio Station (MCRS)  

أفريقيا اجلنوبّية  البالد: 

دعم املرأة، والّتنمية اجلماعويّة           األهداف: 

موتسي )مقاطعة مبومالنغا(        املكان: 

الّنساء الّريفّيات املنتفعون: 

Rural Women’s Movement (RWM)  :حركة الّنساء الّريفّيات 	• الّشركاء: 
منتدى اإلذاعات اجلماعويّة الوطنّي:  	•  

National Community Radio Forum (NCRF)  

مؤّسسة املجتمع املفتوح بجنوب أفريقيا: 	• الّتمويل: 
Open Society Foundation of South Africa  

مؤسسة املساعدة على الّتواصل: 	•  
Communication Assistance Foundation (CAF/SCO)  

وكالة الّتنمية الّدولّية األسترالّية: 	•  
Australian Agency for International Development (AusAID)  

اإلذاعة. الوسائط: 

حكايات قصيرة
زارت الّنساُء زعماَء اجلماعةِ طالبات منهم املوافقة على إنشاء اإلذاعة. فاستحسنوا 
رأيهّن، ولكّنهم حاولوا أن يثبطوا عزمهّن ذاكرين بأّن املشروع سيفشل إن بقي بأيدي 
الّنساء، حّتى وإن متّكّن من تعبئة الّناس حول مسائل تفوق اإلذاعة أهّمّية في حياة 

اجلماعة.

الّزعماء،  نظــر  في  املنــاسب  من  يكن  لم  أّوال،  مؤثَّرْين:  يبدوان  عامالن  وكان 
أن تأخذ الّنســـاء بأسبــاب الّتكنولوجــيا، فاإلذاعــة، خالفــا للمــاء والكهـربــاء، 
كانت تبدو غير مرتبطــة بالبيت ارتباطــا مباشــرا. وثانيــا، كان الّزعماء قد مّلوا رؤيَة 

1997

اإذاعة موت�صي اجلماعوّية
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نساء املنطقة يجننِي هذا الَقْدَر الكبير من االعتراف بالفضل عن حمالتهّن الّناجحة، 
وكانوا يحّسون بأّن الوقت قد حان ليؤّكد الّرجال دورهم املهيمن في سياق الّتغييرات 

الوشيكة في جنوب أفريقيا.

وأعلمت الّنساء الّزعماء، بعد إعمال الّنظر في الّتبعات العملّية، بقرارهّن مواصلة 
فقد  رفضهم،  الّزعماء  إظهار  على  زمن  النقضاء  فنظرا  ذلك،  من  وأكثر  املشروع. 
صّرحت الّنساء بأّن الّرجال إذا تدّخلوا في األمر، فإنّهم سيقّضون دون ريب وقتهم في 

احتساء اجلعة.

وأصبح حلم حركة الّنساء الّريفّيات بإقـــامة محّطة إذاعــة مبــوتسي، واقعــا، 
بعد انقضـــاء ثــالث سنــوات من العمــل املكّثف. وخرجت احملّطــة على أمـــواج 
حفل  حضرت  وقد  صباحا.  الّســادسة  الّســاعة  على   1997 نوفمبر   8 يوم  األثيــر 
وأظـهرن  الّتقليـديّة،  أثــوابهّن  الّنساء  لبست  وقد  األشخـــاص،  مئات  االفتتـــاح 
تزيّن جيدهّن.  اّلتي  عقــودهّن  تنتـظـم  اّلتي  البــذور  حّبــات  على  ُقراهّن  أسمــاء 
الّطبول، وترمّنوا  زرافــات، وانتشـــروا حول مقّر اإلذاعــة، وقرعوا  القــرويّون  وحضر 
احملّطة،  صّحة  حالة  لتشخيــص  العظــام  وألـقــوا  اخُلَطَب،  وألقــوا  باألغــاني، 

وتأمني سالمتها.

يعّبر عن خصوصّية  امتــزاجــا  واحلديـثة  الّتقليــديّة  الّطقــوس  امتزجت  وقد 
ما  لقول شيء  فــرصــة  واحــد  أُعطي كّل  وقد  اجلماعـــويّة.  جمـــاعة موتسي 
في املصــدح، وعلى إثر ذلــك، قطعـت ما ليديـــا كومـيـبي مؤّسـســة حــركـة 
الّنساء الّريفّيــات، ورئيس بلديّة موتسي كونراد جتيآني، والّزعيم بييت ماثيبي، الّشريط 
مستشارة  ناوفتون،  تراسي  تأليف   – محّلّيا.  موردا  اجلماعويّة  موتسي  إذاعة  معلنني 

مستقّلة بإذاعة موتسي اجلماعويّة.

وصف الّتجربة
ــة  ـّ  أّســـس إذاعــــة موتـســي اجلمــاعــوي
 )MoutseCommunity Radio Station, MCRS(
الّريـــــفـّيــــات  الّنســــاء  حركـــة  أعضـــاء 
)Rural Women Movement(، وهي منـّظـمــة 
الّريفّيات.  الّنساء  منافع  متّثل  اجلنوبّية  بأفريقيا  وطنّية 
ووفقا لرأي واحدة من األعضاء، وهي لهليوي نكوآنا، 
اجلماعة.  داخل  الكفاح  نتاج سنوات عديدة من  اجلماعويّة هي  »إذاعة موتسي  فإّن 
وعلى مدى سنوات، قامت اجلماعة، والّنساء على وجه اخلصوص، بحملة من أجل احلّق 
الّزوجات  تعّدد  وإلغاء  والّدميقراطّية،  الّصّحّية، والكهرباء،  والّرعاية  الّتعّلم، واملاء،  في 

اّلذي يسّلط امليز على الّنساء الّريفّيات«.

يفوق  مقدار  وهو  شخص،   1  200  000 إلى  الوصوَل  اإلذاعة  إشارُة  وتستطيع 
سّكان موتسي، بفضل جهاز إرسال قّوته 250 واط. وقد أسهمت منّظمات من العالم 
بأسره في إنشاء اإلذاعة. وقد مّولت مجموعة وطنّية، هي مؤّسسة املجتمع املفتوح 

بجنوب أفريقيا Open Society Foundation of South Africa، غرفة الّتسجيل اّلتي 
تسجيل،  وجهاز  املدمجة،  األقراص  قراءة  جهاز  األساسّية:  الّتجهيزات  على  حتتوي 
وجهاز تسجيل وقراءة األقراص املصّغرة، ومصادح، ولوحة حتّكم في مزج الّصوت. 
ومّت تركيز احملّطة في بناية ترجع ملكّيتها إلى مصلحة الّزراعة، وهو مقّر أكثر استقرارا 
الوطــنّي  املؤمتــر  واّلتي كان ميتلكـها  بها،  املجموعة جتتمع  اّلتي كانت  الغرفة  من 

.l’ANC )African National Congress( األفريقّي

أعوان  وخمسة  العاّمة،  الّتوجيهّية  اخلطوط  يحّدد  إدارة  مجلَس  احملّطُة  وتَُعُدّ 
قاّرين ينّسقون بني الّتكوين، واإلدارة، واملصلحة الفّنّية، والبرمـجة، واثني عشر متطّوعا 
الوطــنّي  اجلماعــويّة  اإلذاعــات  منتدى  في  عضــو  واإلذاعة  منّشطني.  يعملون 
)National Community Radio Forum, NCRF(، وهو الّذات الوطنّية اّلتي تنّظم 

اإلذاعات اجلماعويّة بجنوب أفريقيا.

وتنشغل مجموعات عمل كثيرة باالتّصال مبؤّجري األموال، وباحلصول على أموال 
للقيام مبشروع من  العقبات جتب مواجهتها  وبشّق طريق وسط سلسلة من  للّتجهيز، 
هذه الّطبيعة في وسط ريفّي. وفي البدء، وقع تكوين 45 امرأة في تقنّيات البرمجة 

واإلنتاج اإلذاعّي.

لإلذاعة،  مديرا  رجال  تنصيبهّن  الّنساء  على  جذريّة  األصوات  أكثر  عابت  وقد 
سام  كان  عديدة،  سنوات  وطيلة  أيضا.  الّرجال  تشريك  بإرادة  قرارهّن  بّررن  وإن  حّتى 
ماشوآشوي، وهو امرأة فخريّة، عضوا في حركة الّنساء الّريفّيات. وقد كان حاضرا في 
اجتماع سنة 1993 حيث تقّرر إنشاء إذاعة موتسي اجلماعويّة )MCRS(، هي فرع من 

أقوى فروع احلركة. ومتّت تسميته بعد ذلك مديرا إلذاعة موتسي اجلماعويّة.

وقد نظر أشخاص كثيرون من خارج اإلذاعة إلى املشروع من خالل موشور نسوّي. 
وبعد مضّي بعض الوقت، تبنّي للّنساء أنّهّن كّن موسومات بكيفّية ال تتناسب مع سياق 
حياتهّن اجلماعويّة. وكّن يعتبرن أّن جناحاتهّن كانت ثمرة منطقّية لدورهّن كأّمهات 
بحثا  إلى املدن  الّنزوح  اّلذين كانوا يجبرون على  الّرجال  وزوجات، وخاّصة في غياب 

عن الّشغل.

وتستجيب البرامج املباشرة حلاجات مجموعة واسعة من املستمعني. وتستضيف 
بالهاتف.  عليهم  تطرح  أسئلة  على  للّرّد  بالّصّحة  املشتغلني  بانتظام  الّصّحة  برامج 
اليومّية  املناقشات  برامج  وتكون  قطاعّيني.  مندوبني  الّزراعة  برنامج  ويستضيف 
الّصباحّية واملسائّية مسّلية ومفيدة، وتشتمل غالبا على مجموعة واسعة من املواضيع 
اجلاز،  موسيقى  وحملّبي  الّرياضة،  ولهواة  لألطفال،  برامج  كذلك  وتوجد  اجلماعويّة. 
اإلعالناُت  وتُبقي  )للّطّباخني(.  الّزرق  وللّشرائط  للمسرح،  أو  للموسيقى  وللمتحّمسني 
اجلماعويّة املتعّلقة باألحدات احملّلّية، أتراحا وأفراحا، الّناس املقيمني في منطقة أوسع، 

على علم مبا يجري. وتُقرأ األخبار احملّلّية والوطنّية والّدولّية بلغات عديدة.

وتشّكل املبادالت الّثقافّية هدفا من بني األهداف الّرئيسة: »نحن نأمل أن يستمع 
الّناس إلينا في مدينة البِيِض املجاورة لنا، حّتى يتمّكن هؤالء الّناس من االّطالع على 

حكاياتنا، وأغانينا، ومشاكلنا«.
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األصول والّسياق
يقارب 000 900  ما  يقطنها  واّلتي  مبوماالنغا(  بإقليم  )الواقعة  موتسي  كانت 
ساكن، منطقة نشيطة جّدا سياسّيا في فترة نظام امليز العنصرّي )اآلبارتايد(، وناضلت 
نضاال شرسا حّتى ال تُضّم إلى مقاطعة كوانديبيلي، وهي واحدة من املناطق اّلتي 

أُنشئت لتكريس سياسة الّنظام في »الّتنمية املنفصلة«.

وقد حكم مختلُف زعماء الّسلطة القبلّية هذه املنطقَة. والقرى الّثماني واألربعون 
مبوتسي مبثوثة في فضاء شاسع، ومنظومة الّنقل بها هّشة وباهضة الكلفة. وقد سّرع 

نقص البنى الّتحتّيية نشوب نزاعات كثيرة.

وطيلة سنوات الكفاح من أجل الّتحّرر، ناضل أعضاء اجلماعة، وجّلهم نساء، من 
والّدميقراطّية،  الّصّحّية،  والّرعاية  والّتعليم،  للّشرب،  الّصالح  املاء  على  احلصول  أجل 

وإلغاء تعّدد الّزوجات.

وتظهر بقايا موروث امليز العنصرّي )اآلبارتايد( في وجود عّمال مهاجرين كثيرين، 
مجبرين على العيش والعمل بعيدا عن ديارهم حّتى يسّدوا أود عائالتهم، تاركني بالّتالي 
ر أّن إنشاء محّطة إذاعة قد يشّكل محاولة مشروعة  املناطق الّريفّية لإلهمال. وقد ُقدِّ

لتدارك هذه الوضعّية. 

َ نشطاء جماعويّون ممّثلني أثناء انتخابات احلكومات احملّلّية سنة 1995،  وقد ُعنِيّ
فغّير ذلك جذريّا تركيبة احلكومات في املنطقة. وقد متّت مساندة اإلذاعة اجلماعويّة 
جزًءا ال يتجّزأ من إستراتيجّية توحيد القرى. وتؤّكد ما ليديا كوميبي قائلة: »إّن املشروع 
الفريد اّلذي ميلك القدرة على توحيد الّناس، وعلى إعالم املواطنني وتسهيل مشاركتهم 

هو إذاعة موتسي اجلماعويّة«.

وقد وقع الّتذكير بإصرار الّنساء الاّلئي بدأن احملّطة أثناء إحدى مناقشات املجموعة، 
فقالت إحدى الّنساء: »عندما بدأنا اإلذاعة، كّنا نعلم، باعتبارنا نساء، كيف ننّظم أمرنا، 

وكّنا جنهل كّل شيء عن اإلذاعة، ولكّننا كّنا نعلم أنّنا قادرات على الّتعّلم«.

الوقع االجتماعّي
جلماعة  ِمْلٌك  فاحملّطة  الّتشاركّي.  الّتواصل  مثال  هي  اجلماعويّة  موتسي  إذاعة 
موتسي، رجاال ونساء. وأثناء جلسة االستماع من أجل احلصول على اإلجازة، اقترحت 
على   Independent Broadcasting Authority (IBA) املستقلة  اإلذاعة  هيئة 
بوصفها  تتأّسس  أن  فرصة  واحد(،  َذَكرٌ  ممّثل  إاّل  بها  يوجد  يكن  لم  )اّلتي  املجموعة 
مجموعة مكّونة حصريّا من الّنساء ضمن فئة »جماعة املصالح« عوضا عن »جماعة 
جغرافّية«. وتعريفا، فإّن اجلماعة معترف بهما في قانون البّث بأفريقيا اجلنوبّية. وكانت 
الّنساء على يقني من أّن تضمني الّرجال هو الّسبيل الوحيد لإلذاعة اجلماعويّة، وبالّتالي، 

اخترن أن يتحّددن باعتبارهّن جماعة جغرافّية.

وقد بقي حتّكم الّدولة في وسائل الّتواصل بأفريقيا اجلنوبّية إلى حدود سنة 1994، 
نظام  يفرضها  اّلتي  الّتقسيمات  لتعميق  اإلعالم  وسائُل  استُعمِلت  وقد  جّدا.  صارما 

امليز العنصرّي، واشتغلت باعتبارها أدوات دعاية، باحلّد من إعالم اجلماهير، في أفضل 
األحوال، إعالما مستوًفى، أو من إعالمهم إعالما خاطئا في أسوئها.

مناسبة  أخبارا  املواطنني  ذّمة  على  اجلماعويّة  اإلذاعة  وضعت  األولى،  وللمّرة 
في سياق يغدو فيه توحيد الّسّكان عسيرا بسبب املسافات البعيدة، وغياب بنى الّنقل 
الّتحتّية. وقد سمحت اإلذاعة بنشر اإلعالم الّصّحّي، مبا في ذلك ما يّتصل منه بالّرعاية 
املكتسبة،  املناعة  فقدان  ومرض  البشريّة  املناعة  نقص  وفيروس  األساسّية،  الّصّحية 
وداء الّسّل، واجلرب، وأهّمّية املاء الّنظيف، والّظروف الّصّحية اجلّيدة. وميكن استعمال 
بخصوص  الّسّكان  ولتعبئة  املدرسة،  إلى  أبنائهم  إرسال  على  اآلباء  لتشجيع  اإلذاعة 

احلوكمة على الّصعيد احملّلّي واملقاطعّي والوطنّي.

الوسائط والّطرائق
تثوي إذاعة موتسي اجلماعويّة ثواء تاّما بني أيدي متطّوعني، مبا في ذلك مجلس 
اإلدارة، والّتنشيط، والّدعم الّلوجستي. وأعلنت اإلذاعة سنة 1999 عن طلب انتداب 
أعوان جدد، فتوافد عليها 180 مرّشحا، كّلهم من أجل ِخَطِط املتطّوعني. ولم يُقبل 

منهم إاّل 32 مترّشحا ملتابعة تكوين وإجراء تقومي.

ومتلك إذاعة موتسي اجلماعويّة »دليل املشاركة اجلماعويّة« اّلذي يفّصل الكيفّية 
اّلتي يتّم بواسطتها الّتواصل مع اجلماعة. وقد تبّنت املشاركة أشكاال مختلفة، بداية 
اجلماعات،  استشارة  منتديات  في  احلضور  إلى  البرامج،  في  للحديث  الّدعوات  من 
اّلتي  األسبوعّية  العاّمة  اجللسة  وتسمح  البرمجة.  واملستمعون  املنتجون  يراجع  حيث 
يتوّجب على كّل املتطّوعني حضورها، واجتماع مسؤولي املصالح واإلدارة كالهما، 
أخذ  في  وباملشاركة  احملّطة،  لها  تتعّرض  اّلتي  املشاكل  عن  باالستخبار  للمتطّوعني 

القرارات.

العقبات
حديثا  وانبثقت  عديدة،  صعوبات  البدء  في  اجلماعويّة  موتسي  إذاعة  واجهت 
والّصعوبات  والهاتف(،  الكهرباء،  )نقص  الفّنّية  املشاكُل  أّخرت  فقد  أخرى.  صعوبات 
ُد  للحصول على إجازة قانونّية افتتاَح احملّطةِ طيلة ثالث سنوات طويلة. ولم يكن مزوِّ
الّطاقة الكهربائّية الوطنّي يعتبر محّطة اإلذاعة أولويًّة، وعّطل مّدة 18 شهرا توسعة 
إيصال تركيب األسالك املجدولة )الكابل( نحو جبل مابوال. وقد انتهت األشغال في 
حدود موعد الّتدشني. وعلى نفس الّشاكلة، وجب انتظار أشهر عديدة للحصول على 

خّط هاتفّي.

فإّن  طائلة،  أمواال  متلك  كانت  اجلماعويّة  موتسي  إذاعة  أّن  من  الّرغم  وعلى 
البنك رفض أن يفتح لها حسابا جاريا، حّتى أوحت تراسي ناوفتون املستشارة املولوجنو 

)البيضاء( إلى املدير بأّن موقف البنك يحمل إيحاءات عرقّية.

وأبطات وكالة البّث اإلذاعّي املستقلة طويال قبل منح اإلجازة، وكانت اإلذاعة 
تعاني من أزمة فقدان املصداقّية أثناء فترة انتظار الّترخيص القانونّي.
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وقد واجهت اجلماعُة وكالة البّث اإلذاعّي املستقلة مّرة ثانية سنة 2000 من أجل 
احلصول على إجازة مّدتها أربع سنوات.

الّنساء  فقدت  عندما   1999-1998 الّسنتني  في  الّداخلّية  الّتوتّرات  واحتّدت 
الّتحّكم في املشروع. وترى تراسي ناوفتون أّن »واقع إذاعة موتسي اجلماعويّة احلالّي 
املشروع ومؤّجرو األموال  بدأن  الاّلئي  الّنساء  اّلذي شهده  الواقع  مختلف كثيرا عن 
للّناس  موردا جماعويّا  اإلذاعة  تكون  أن  في  يرغنب  الّنساء  كانت  فقد  مّولوه.  اّلذين 
جميعا، ال لهّن فقط. غير أّن املشروع اّلذي حظي بتحديد دقيق منذ البدء، شرع تدريجّيا 
في االنزياح عن وجهته نحو الّتنمية، حّتى حتّول جتربة تهيمن عليها الّثقافة الّذكوريّة 

سيطرة مرّكزة على الّتسلية والّنهوض الّذاتّي«.

وقد مّس هذا احلراك القاع، مثلما حصل ذلك مع محّطات إذاعات أخرى بأفريقيا 
اّلذي  البناء  اجلنوبّية، ليستعيد حراكه من جديد بعد ذلك، فأُعيد تشغيل متّشي إعادة 

لعبت فيه الّنساء الّريفّيات دورا حيويّا. 

املراجع
إذاعة موتسي  تعمل مع  اّلتي  املستشارة  ناوفتون  تراسي  عند  وثائق مستمّدة من  	•
اجلماعويّة منذ سنة 1992. ومعلومات إضافّية قّدمتها نيّكي مرسيل املديرة احلالّية 

إلذاعة موتسي اجلماعويّة.

 Naughton, Tracey. The local village speaks up: Rural women in 	•
 South Africa start community radio station. InteRadio (AMARC)

Volume 9, no. 2, 1997
 Naughton, Tracey. Moutse Community Radio Station, Overview 	•
 & proposal Document for Donors. CAF (Hollande), décembre

.1999

الّنيبال  

البطاقة الفّنّية
Radio Sagarmatha إذاعة ساغارماثا االسم: 

الّنيبال  البالد: 

البيئة، والّصّحة، واملشاكل اجلماعويّة           األهداف: 

كامتندو        املكان: 

اجلماعات احلضريّة والّريفّية املنتفعون: 

منتدى الّنيبال للّصحفّيني البيئّيني: 	• الّشركاء: 
Nepal Forum of Environmental Journalists (NEFEJ)  

 Nepal Press Institute :معهد الّصحافة بالّنيبال 	•  
Himal Association :جمعّية هيمال 	•  

)Worldview Nepal الّرأي العاملّي بالّنيبال: )وورلدفيو نيبال 	•  

 Programme international pour :برنامج تنمية الّتواصل الّدولّي 	• الّتمويل: 
                                        le développement de la communication (PIDC/UNESCO)  

صندوق األمم املّتحدة للّطفولة 	•  
وكالة الّتنمية الّدولّية الّدامنركّية: 	•  

Danish International Development Agency (DANIDA)  
 Panos :بانوس 	•  

املركز الكندّي للّدراسات الّدولّية والّتعاون: 	•  
Canadian Center for International Studies and Cooperation (CECI)  

ÖKO Himal :جمعّية الّتعاون البيئّي آلب-الهيمااليا 	•  
مؤسسة املساعدة على الّتواصل: 	•  

Communication Assistance Foundation (CAF)  

اإلذاعة. الوسائط: 

1997

اإذاعة �صاغارماثا



موجـات الّصـدمة   254255 إذاعـة ساغـارماثــا   

حكايات قصيرة
يسّمونه  الّنيبال  سّكان  ولكّن  »إيفريست«،  باسم  العالم  في  جبل  أعلى  يُعرف 
ساغارماثا، ويعني »جبهة احمليط«، وفيه إشارة إلى قدمي الّزمان، أيّام كان املوطن اّلذي 
يسّمى اليوم الّنيبال مغمورا مبياه البحر. من ذا اّلذي يقول هذا الكالم اليوم عن وادي 

كامتندو الّشاهق اّلذي يعلو 300 1 متر عن مستوى سطح البحر؟

الّتواصل  وطليعة  ورمزها،  بالّنيبال،  جماعويّة  إذاعة  أّول  اسم  هو  وساغارماثا 
املستقّل في هذه البالد اّلتي بقيت سنوات عديدة حتت ُحكم نظام َملَكّي ال تُقبل فيه 
األحزاُب الّسياسّية. وتتمّيز بناية إذاعة ساغارماثا املكّونة من ثالثة طوابق بباتان، وهي 
مدينة متاخمة لكامتندو، بسارية هوائّيها العالية اّلتي وقع الّترفيع في برج دعامتها بنسبة 

50 % سنة 1999.

وقبل وقت وجيز، لم تكن توجد بناية وال هوائّي، بل كانت توجد مجموعة صغيرة 
وهم  اإلعالم،  في  احلّق  أجل  من  يناضلون  كانوا  اّلذين  املتحّمسني  الّصحافّيني  من 
الفّنّي  آريال في منصب املدير  الّشرطة لعبة القّط والفأر. وكان أوبيندرا  ميارسون مع 

عندما متّكنت إذاعة ساغارماثا من الّظهور على أمواج األثير، فقال:

«لقد كانت ُحلًما كبيرا فّكرُة حتويل منشأتنا اّلتي ال تشتمل إاّل على جهاز تسجيل 
أشرطة من نوع سوني أي في Sony EV500( 500(، محّطة متطّورة، تُسّمى إذاعة 
الّنيبال العمومّية. وكان حّتى العثور على موقع إلقامة احملّطة أمرا عسيرا جّدا. وقد 
كان الّناس ال يريدون إجراء البّث من بيوتهم، نظرا لكوننا لم نحصل بعد على إجازة 
االشتغال. وانتهى بنا األمر إلى إرسائها في بيتي، وكنُت مستعّدا لتسويغ األرض والبناية 
ملّدة خمس عشرة سنة. وعلى الّرغم من أنّنا أجرينا من بيتي جتريب الّترّددات بنجاح، فإنّنا 
لم نتحّصل على اإلجازة بَْعُد، وكان موّظفو وزارة االتّصاالت لنا دوما باملرصاد. وكنت 
أخفي جهاز اإلرسال في محّل إقامتي، وكنت، عندما يحّل املساء، أحرسه حراسة من 

يغار على حبيبه كما لو كان وسادتي«.

وقد صار حلم إذاعة ساغارماثا حقيقة واقعة، وفتح منوالُه بالّنيبال الّطريق أمام 
إذاعات جماعويّة أخرى.

وصف الّتجربة
إذاعّية  محّطة  أّول  ساغارماثا  إذاعة  كانت  لقد   
أمواج  على  ظهورها  تطّلب  وقد  آسيا.  بجنوب  مستقّلة 
املركز  من  برنغلي  إيّان  كتب  وقد  سنوات.  خمس  األثير 
 Canadian Center for International Studies الّدولّي للّدراسـات والّتعـاون بكنـدا
and Cooperation, CECI فقال: »يتزامن تاريخ إذاعة ساغارماثا مع فقدان حكومة 
بعد  حّتى  الّتخّلي،  ترفض  احلكومة  وكانت  اإلذاعّية«.  الّترّددات  في  الّتحّكَم  الّنيبال 
سنة 1990، عن استئثارها بالّتحّكم في وسائل اإلعالم. ولم يتحّصل منتدى الّنيبال 
للّصحفّيني البيئّيني Nepal Forum of Environmental Journalists (NEFEJ) على 

اإلجازة املستقّلة األولى إاّل سنة 1997، وهذا الَفْتُح َوَهَب احلياَة إلذاعة ساغارماثا.

ويرأس احملّطَة مجلُس إدارة مستقّل يتكّون من سبعة أعضاء من منتدى الّنيبال 
للّصحفّيني البيئّيني

املنّظمات غير احلكومّية  أّن  القوانني األساسّية على  وتنّص  احلائز على اإلجازة. 
تنعقد كّل شهر إلعداد مخّطط  وأّن االجتماعات  الّشريكة تكون ممّثلة في املجلس، 

األنشطة، وحتديد سياسات احملّطة وتوّجهاتها العاّمة.

ترّدد  على  كامتندو  بوادي  اليومّية  برمجتها  بّث  في  ساغارماثا  إذاعة  شرعت  وقد 
102.4 آف آم منذ 22 ماي 1997 )وهو موعد عيد ميالد بوذا(، بواسطة جهاز إرسال 
لبّث  تسّخر مجهودها  ربحّي، وهي  للمحّطة اجلماعويّة هدف  قّوته 500 واط. وليس 

برامج ذات منفعة عمومّية.

بالّثقافة والبيئة  برمجة إذاعة ساغارماثا نحو استكشاف مباحث مرتبطة  وتتوّجه 
الّنيبالّيتني. ولغة البّث الّرئيسة هي الّلغة الّنيبالّية، وكّل املوسيقى اّلتي تبّث، باستثناء 
املوسيقى الّتقليديّة في ربوع أخرى من العالم، آتية من الّنيبال. وتشارك في البرمجة 
جماعاٌت ومنّظماٌت غير حكومّية. ويبدأ اإلرسال كّل يوم بساعة من املوسيقى تليها 
األخبار الوطنّية وبرنامج »أحاديث إذاعّية Radio Talk«. وتشتمل البرمجات الّصباحّية 
BBC Bri- بي سي البي  البريطــانيـة  اإلذاعــة  هيئــة  أخبــار  خدمـة  على   أيضا 
على  الّظهر  بعد  ما  برمجة  وتشتمل  باألجنليزيّة.    tish Broadcasting Corporation
 ،»Diagnostic de santé الّصّحّي  »الّتشخيص  مثل  اجتماعّي  توّجه  ذات  مقاطع 
ــة شعبّية  ـّ و»حملة من أجل هـــواء نقـّي Campagne pour un air pur« و»منص
 Le و»مبحث اليوم ،»Actions & idées و»أفعال وأفكار »Plate-forme populaire
 Quand nos grands-parents شبـابــا  أجدادنا  كان  و»عندما   ،»thème du jour
étaient jeunes«، و»منّصة عمومّية Plate-forme publique«، و»األخبار اجلماعويّة 
Informations communautaires«. كما تشتمل على الكثير من املوسيقى: »املوجة 
املوسيقّية Vague musicale«، و»حــوار موسيـقـّي Dialogue musical«، و»موسيقانا 
    Musique du bon vieux temps و»موسيقى أيّام الّزمن اجلميل ،»Notre musique
Golden Oldies«، و»املوسيقى الّشعبّية الّشرقّية »Pop de l’Est ... ويبّث يوم الّسبت 

برنامٌج تعليمّي عن حقوق اإلنسان.

الّذاتّي،  لالكتفاء  إذاعًة عمومّية محّققة  تصبح  أن  إذاعة ساغارماثا هو  وهدف 
ومصدَر إعالم ونشر للّثقافة اجلّيدة، ووسيلة تعبير عن تعّدديّة أصوات اجلماعة. وترمي 

احملّطة نوعّيا إلى:

إلى  الّسّكان  نفاذ  في  الّزيادة  بفضل  والّتعّدديّة  الّدميقراطّية  تنمية  على  العمل  	•
اإلعالم، ومتجيد صحافة حّرة متجيدا متواصال;

إنشاء معالم البّث اإلذاعّي القائم على املصلحة العمومّية بالّنيبال، بفضل برمجة  	•
تستجيب حلاجات كّل املستمعني إلى اإلعالم، ولكّنه إعالم موّجه خصوصا إلى 

اجلماعات املهّمشة: نساًء، وأطفاال، وإلى أشّد الّناس فقرا ;
املصلحة  على  القائم  اإلذاعّي  للبّث  احلّس  مرهف  الّصحفّيني  من  جيل  بعث  	•

العمومّية، واجلماعوّي، ومتكينه من بيئة مناسبة لتحسني كفاءاته;
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جعل إذاعة ساغارماثا مركزا وطنّيا للّتنمية والّتواصل اجلماعوينّي، بدعم كفاءتها  	•
الّداخلّية من أجل اقتراح خدمة استشارة في احلّق القانونّي، والّتصّرف في اإلجازة، 

والبرمجة، واإلدارة.

وقد أسهمت وكاالت تعاون دولّية عديدة بتقدمي الّتجهيزات )منّظمة األمم املّتحدة 
آلب-الهيمـــااليــا:  البيئّي  الّتعــاون  وجمعّيــة  والّثقــافـة،  والعلـــوم  للّتربـيــة 
األمم  )منّظمة  والّتكوين   ،)CAF( الّتواصل  على  املساعدة  ومؤسسة   ،ÖKO Himal
الفّنّية  واملساعدة  هولندا(،  وإذاعة   ،Panos وبانوس  والّثقافة،  والعلوم  للّتربية  املّتحدة 
الّدولّية  للّدراسات  الكندّي  واملركز   ،DANIDA الّدامنركّية،  الّدولّية  الّتنمية  )وكالة 
والّتعاون CECI، واملنّظمات غير احلكومّية الّدولّية INGO(. وقد ساندت مجموعات 
محّلّية منذ البداية حملة لصالح إذاعة ساغارماثا بإنتاجات مشتركة، وبخدمات اإلنتاج، 

وبالّرعاية.

األصول والّسياق
تغّيرت أشياء عديدة على امتداد هذه الّسنوات العشر األخيرة. وقد عانت احلضارة 
الّنيبالّية األلفّية من الّتغّيرات الّسياسّية العميقة اّلتي بّدلت احمليط االجتماعّي. وقبل 
سنة 1995، كان البّث اإلذاعّي راجعا إلى املجال احلصرّي إلذاعة نيبال، وهي احملّطة 
احلكومّية اّلتي تأّسست سنة 1951، واّلتي تغّطي 60 % من البالد بواسطة خدمات 
أمواجها القصيرة وأمواجها املتوّسطة. وقد كان تلفزيون الّنيبال )NTV( اّلذي تأّسس 
سنة 1984، الوحيد املرّخص له، إلى حني وصول مشّغلي الّتلفزيون بواسطة اجلدائل 
)الكابل( واألقمار الّصناعّية، اّلذين يتخّطى عددهم الّسبعني مشّغال، في الّتسعينات. 

وفي سنة 1999، أسندت أربعة ترّددات جتاريّة حملّطات آف آم ميّولها اإلشهار.

وعاش الّنيبال ذروة احلركة الّشعبّية املطالِبة باحلّريّات الّدميقراطّية اّلتي أنهت بذلك 
ما يقارب أربعني سنة من امللوكّية. وكّرس الّدستور اجلديد املَُصاَدُق عليه سنة 1990 
اّلتي جرت سنة  الّدميقراطّية األولى  الّطريق لالنتخابات  الّتعبير، وفتح  احلّق في حّريّة 
1991. ومتّت املصادقة سنة 1993 على سياسة الّتواصل الوطنّية، تالها قانون البّث 

متبوعا بالفصول الّتطبيقّية للبّث سنة 1995.

ومن البدء، كان منتدى الّنيبال للّصحفّيني البيئّيني، وهي منّظمة غير حكومّية 
وجمعّية صحافّيني، هو املنّظمة اّلتي ساندت إذاعة ساغارماثا سواء في حملة احلصول 
على الّترّدد أو في إنشاء احملّطة. ويرّكز منتدى الّنيبال للّصحفّيني البيئّيني على مباحث 
البيئة، والّتنمية، وحقوق اإلنسان، بالعمل مع وسائل تواصل عديدة. وانضّمت إليه بعد 
ذلك منّظمات أخرى، هي: منّظمة هيمال )Himal(، والّرأي العاملّي بالّنيبال )ووردفيو 

.)Nepal Press Institute( ومعهد الّصحافة بالّنيبال ،)Worldview Nepal نيبال

الوقع االجتماعّي
آرائهم  تبادل  إمكانّية  األشخاص  آلالف  ساغارماثا  إذاعة  في  البرمجة  وهبت 
إلى  وتتطّرق  الّشارع،  في  احملّطة حتقيقات  جُتري  يوم،  ففي كّل  منتدى عمومّي.  في 

جوانب مختلفة من حياة مستمعيها اليومّية. ويُكسب تعّدد األصوات اّلتي تَُبُثّ من 
احملّطَة ميزًة ولونا مختلَفنْي عّما في احملّطات األخرى في هذا القسم من العالم: احلياة 
الّسّكان، املبرمجة وفقا إلرادته. ولكّل األشخاص املستجَوبني،  الواقعّية، كما يعيشها 

ولكّل اّلذين يتكّلمون في اإلذاعة أصوٌل وشواغل شديدة االختالف. 

 Hamro كالدو  »همرو  برنامج  ساغارماثا  إذاعة  في  شعبّيًة  البرامج  أكثر  ومن 
املناعة  فقدان  ومرض  الّدعارة،  مثل  مشاكل  إلى  يتطّرق  اّلذي  )وادينا(   »Caldo
املكتسبة )الّسيدا(، والّتلّوث، واإلجهاض، وتشغيل األطفال، وسالمة املستهلِكني. ويتّم 
استكشاف كّل مبحث من خالل الّتحقيق الّصحفّي، ولكن أيضا باستجواب أشخاص 
ينتمون إلى قطاعات مختلفة من املجتمع احملّلّي. ويتعلق جانب مهّم من جوانب الّنفاذ 

اجلماعوّي باإلنتاج املشترك والّتعاون مع املجموعات احملّلّية األخرى.

ثقافّية  أخرى  اجلماعويّة  مجموعات  وكذلك  احلكومّية،  غير  املنّظمات  وتُعّد 
ومختّصة في بعض املباحث، البرامَج األسبوعّية والّشهريّة اّلتي تُنَتج بدعم فّنّي من 

إذاعة ساغارماثا.

املجموعات  عدُد  احملّطة،  بنمّو صورة  وينمو،  جّدا،  مهّم  بدور  املتطّوعون  ويقوم 
املكاملات  في  املستعمل  كالهاتف  اجلديدة،  الّتجهيزات  وتقّدم  الّتعاون.  في  الّراغبة 
اجلمهور  ملشاركة  أكثر  إمكانات  الّتكوين  برامُج  وتقّدم  اتّساعا،  أكثر  وسائل  املباشرة، 

واجلماعة في آٍت قريب.

وقد فتحت إذاعة ساغارماثا الّطريق لتجارب مشاركة جماعويّة جديدة. ومّت إسناد 
إذاعة  تقع خارج وادي كامتندو، هما:  نهاية سنة 1998 إلذاعات  ترّددات جديدة في 

مادان بوخارا في مقاطعة بالبا، وتعاونّية لومبيني في مقاطعة روبانديهي.

الوسائط والّطرائق
وتتماهى إذاعة ساغارماثا مع مفهوم »إذاعة خدمة عمومّية« أكثر من متاهيها 
لة،  مع مفهوم »إذاعة »جماعويّة««، فهي تعتبر ذاتها لسان حال مسؤول، وأداة مسِهّ
اإلنتاج هو  اجلماعة مشاركة مباشرة. وجوهر  ناقال مفتوحا ملشاركة  أكثر من كونها 
وقد  مركزيّا.  تسييرا  مسّيرة  منّظَمة  َطة،  مخَطّ وبرمجةٍ  مستأَجرين،  صحافّيني  منَتج 
أدخلت إذاعة ساغارماثا إلى البّث اإلذاعّي بالّنيبال البحَث، واإلصداع بالّرأي، واملناقشة.

املستمعني، متزج  إلى  إنسانّي  برمجة ذات محتوى  باقة  لتقدمي  وقد عملت احملّطة 
لة بذلك قناَة تعبير  املباحَث املهّمة، بالّتسلية، واملناقشة االجتماعّية، واملوسيقى، مشِكّ
متنّوعة األصوات واآلراء لم تكن مسموعة سابقا على إذاعات الّنيبال. وتتمّيز احملّطة 
ببرمجتها املتنّوعة على إذاعة الّدولة وعدد متزايد من احملّطات اّلتي تعيد إنتاج املناويل 

الّتجاريّة الغربّية. 

ساغارماثا  إذاعة  مهّمة  في  جوهريّتان  العمومّيةِ  املَْصلََحةِ  وإذاعَة  الّصحافَة  إّن 
واع  ومجتمع  أكبر،  مسؤولّية  ذات  بصحافة  للّنهوض  سعت  اّلتي  لألمور،  ورؤيتها 
بتعّدديّته. والبرمجة الّثقافّية القائمة على قاعدة تقاليد تواصل شعبّي عريق قوّي هي 

جانب مسيطر آخر في عمل احملّطة اليومّي.
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وتشتمل أولويّاُت اإلذاعةِ الفوريُّة على تنمية برامج الّتكوين، وتوسيع الّتحالفات مع 
املنبثق عن اإلذاعات اجلماعويّة  للقطاع  الاّلزم  والّدعم  والّدولّية،  احملّلّية  املجموعات 

بالّنيبال.

العقبات
والفقر  لألّمّية  املرتفع  فاملستوى  مهّمة.  عقبات  بالّنيبل  الّتواصل  وسائل  تواجه 
تساعد  وال  اإلذاعة.  إلى  وحّتى  واجلرائد،  الّتلفزيون،  إلى  الّنفاذ  من  يحّدان  املتفّشي 
الّتضاريس اجلبلّية في البالد على انتقال املنشورات وال على تغطية وسائل اإلعالم ذات 

البّث الّضخم. وال ينفذ إلى الكهرباء إاّل 15 % من الّسّكان.

وعندما حتّصلت إذاعة ساغارماثا أخيرا على اإلجازة، توّجب عليها الّرضوخ إلى 14 
شرطا وتقييدا مفروضا. ومن بينها: حتجير بّث البرامج الّتجاريّة، والّتعليقات أو األخبار 
اّلتي تّتصل باألحداث الّسياسّية، وحتديد اإلرسال بساعتني في اليوم، واخلضوع لتقدمي 
تقارير أسبوعّية إلى وزارة االتّصاالت، وإعادة بّث أخبار إذاعة نيبال. وبالّتدريج، رُفَِعْت 
أخيرا كّل احملظورات تقريبا عن اإلذاعة. وقد تبلغ كلفة اإلجازة الّسنويّة اّلتي تفرضها 
احلكومة ما يساوي 500 1 دوالر أمريكّي على جهاز إرسال قّوته تقارب 100 واط، 

مقّلصة بذلك إمكانّية اشتغال اإلذاعات اجلماعويّة.

وقد هيمن الّرجال على البرمجة وأنشطة احملّطة طيلة الّسنوات األولى. وشرعت 
الّنساء تدريجّيا في القيام بدور أشّد بروزا و»مسموعا« باعتبارهّن متطّوعات ومستخدمات 

إنتاج.

املراجع
 Pringle, Ian. Radio Sagarmatha : أخذ جّل املعلومات الواردة في هذا الفصل من 	•
A Case Study in Community Radio. (août 1999)، ومن موقع إذاعة   

 www.sagarmatha.org.np :ساغارماثا على الّشبكة العنكبوتّية املعلوماتّية
  Community Radio Handbook ونشرت صيغة مختصرة من هذه الوثيقة في 	•
لتنمية  الّدولي  البرنامج  عن  الّصادر   )1999 اجلماعويّة  اإلذاعة  )دليل   1999
والّثقافة  والعلوم  للّتربية  املّتحدة  األمم  منّظمة  إلى  بالّنظر  الّراجع  الّتواصل 

)اليونسكو(. 
أثناء  ساغارماثا،  بإذاعة  شاٌبّ  منتِج  وهو  آشاريا،  مادو  اإلضافّي  اإلعالم  وقّدم  	•

محادثة جرت بكواال ملبور، وتبادل رسائل إلكترونّية.
 

الهند  

البطاقة الفّنّية
Village Knowledge Centres  : مراكز املعرفة اجلماعويّة االسم: 

الهند  البالد: 

الّتنمية الّريفّية              األهداف: 

شيّناي        املكان: 

سّكان الّريف املنتفعون: 

مؤّسسة آم آس سواميناثان للبحوث: 	• الّشركاء: 
M.S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF)  

مركز البحوث للّتنمية الّدولّية: الّتمويل:  •	
Centre international de recherche pour le développement (IRD)  

تقنّيات اإلعالم، واإلنترنيت. الوسائط: 

حكايات قصيرة
للمعبد األلفّي في هذه القرية الواقعة في أقصى جنوب الهند، بابان: أحدهما ميّثل 
الّتقاليد، فال يلج منه الّناس اّلذين يكونون من الّطبقة الّدنيا، وال الّنساء احلائضات. 
ويؤّدي الُعّباد داخله صلواتهم اليومّية، ويقّدمون قرابينهم )leurs pujas(. ويفتح الباب 

اآلخر على عصر اإلعالم، وميكن ألّي شخص أن يلج منه.

يحتضن جناٌح من  بأن  القرية  فقد سمح شيوخ  عاديّة:  غير  اجتماعّية  إنّها جتربة 
لهذه  املختلفة  املعلومات  ويوّفران  الّشمسّية  بالّطاقة  يعمالن  اثنني  حاسوبنَْي  املعبد 

القرية الفقيرة، تتراوح بني معرفة سعر األرّز مرورا مبعرفة »أنسب« ساعات الّنهار ]...[. 

ومنذ أشهر خلت، بقيت سوبريان باجنايلي، وهي امرأة ال تعرف القراءة والكتابة، في 
باحة بيتها الكائن في قرية كزهور ببونديشيري، على مقربة من جافالكشمي بقرُة العائلة 
الوحيدة. وكانت البقرة ال تنقطع عن اخلوار طيلة خمسة أيّام بلياليها وهي تتأّلم من 
أوجاع املخاض. ولكّن شيئا كان غير عادّي، فالعجل قد عجز عن اخلروج. وكانت الّسّيدة 
باجنايلي تخشى أن تَْنَفَق البقرة، وكانت تقول مشيرة إلى لترات احلليب العشرة اّلتي تدّرها 

: »إنّها مورد رزقنا الوحيد!«. البقرة كّل يوم، واّلتي كانت ركيزة االقتصاد اأُلَسرِِيّ

1998

مراكز املعرفة اجلماعوّية
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وسرعان ما بلغت حكايُة بقرةِ الّسّيدة باجنايلي احلزينُة أسماع غوفنداسوامي، وهو 
مزارع مهتّم مبسائل جماعته. ويوجد مبقصورة بيته حاسوب القرية اّلذي رّكبته مؤّسسة 
تكّونت  واّلتي  ربيعا،  والعشرين  الّثالثة  ذات  ابنته  أزهاالراسي  فاتّصلت  سواميناثان. 
ذلك،  على  أجر  أّي  تتقاضى  ال  وهي  حّتى  الّنهار،  طيلة  احلاسوب  وتشّغل  باجلامعة، 

مبختلف األطّباء البيطرينّي باملنطقة.

ووصل الّطبيب البيطرّي ليال، وأدخل ذراعه في جوف جافالكشمي، على ضوء 
ملبة كهربائّية، وأخرج إحدى أرجل العجل الّنحيلة، وربطها بحبل، وجذبها حّتى اقتاد 

العجل إلى الّدنيا.

ذات  احملّلّية  أخبارها  قرى من شبكة  أربع  إلى متكني  وسعت مؤّسسة سواميناثان 
احملتوى العملّي املوّزعة عبر شبكة احلواسيب اجلماعويّة بلغة الّتامول. وعموما، ال توجد 
)الواب(. - مقتطفات  العاملّية  املعلوماتّية  العنكبوتّية  الّشبكة  على  املعلومات  هذه 

من»Connecting Rural India to the World«  لسيليا و. دوّغير.

وصف الّتجربة
بشيّنــاي  سواميـنــاثــان  مؤّسسـة  أنشـأت 
 Village Knowledge( اجلماعويّة  املعرفة  مراكز 
Centres( اّلتــي كـــانت تســّمى قبـــــل ذلك 
boutiques d’infor-  »دكــــاكيـــن األخبـــــار

إلعطاء  جديدة  تكنولوجّيات  استعمال  بهدف   ،»mations - information shops
الّسّكان الّريفّيني معطيات نافعة عن مباحث مختلفة: الّصّحة )توّفر الّتطعيم واألدوية 
في مراكز الّصّحة األساسّية، وإجراءات الوقاية(، واإلعانات املالّية )القروض(، ومواّد 
الّزراعة )أسعارها وتوّفرها، وتكلفتها، ومخاطرها ومردوديّتها، وأسعار املواّد في األسواق 
اجلوفّية  املياه  ومعلومات عن مخزون  اجلهة(،  )في  اجلّويّة  واألرصاد  والّنقل،  احملّلّية(، 
)من  الفصول  في جميع  الّزراعّية  واألعمال  الّطبيعّية،  الكوارث  ورصد  والّسطحّية، 
بحقوق  املتعّلقة  املعلومات  وحفظ  الّريفّية(،  العائالت  تقّدمها  اّلتي  املعلومات  خالل 

العائالت الّريفّية وحتيينها )في مواجهة القطاع العاّم وصناديق البنية الّتحتّية(.

انتقاؤهم على قاعدة معايير مختلفة:  ويُسّير »ورشاِت اإلعالم« متطّوعون يكون 
ل تشغيُل الّنساء  املستوى الّتعليمّي )عشر سنوات من الّتعّلم باملدارس(، واجلنس )يُفَضّ
العمريّة  الّشريحة  ل   )تُفَضّ والعمر  الكفاءة(،  في  والّنساء  الّرجال  تساوي  صورة  في 

الواقعة بني 20 و25 سنة(.

يُستعمل برنامج اإلئتمان واملشاركة في »القرية البيولوجّية« باعتباره قناة لتحديد 
تكوين قصير  بعد ذلك في  تشارك  اّلتي  املعرفة اجلماعويّة  املشّغلني في مراكز  هويّة 
مؤّسسة  إلى  بالّنظر  الّراجع  البيئة«  »تكنولوجيا  مركز  أعواُن  يسّيره  يومني،  يستمّر 
سواميناثان. ويشتمل برنامج الّتكوين على عرض لكيفّيات استعمال أدوات السلكّية، 
اختيار شخص  ويتّم  املكّيفة.  الّطاقة  والستخدام  والفأرة،  احلاسوب،  مفاتيح  وللوحة 

واحد عن كّل قرية اعتمادا على الكفاءة.

ويتّم  مالّية،  غير  تسويغ  اتّفاقات  بفضل  اإلعالمّية  جتهيزات  لون  املشغِّ ويتلّقى 
وجداول  الّنصوص،  معاجلة  وفي  األساسّية،  احلاسوب  عملّيات  جميع  في  تكوينهم 
واإلنترنيت،  اإللكترونّي،  والبريد   ،)HTML( الّتشّعبّي  الّنص  ترميز  ولغة  البيانات، 

واستخدام املضمان )املودمي : modem(، والعمومّيات اّلتي تتضّمن مبادئ الّصيانة. 
والّتكوين والّتجهيزات كالهما بلغة الّتامول، وهي الّلغة احملّلّية. 

وإمباالم،  ومانغاالم،  كيزهور،  هي:  قرى،  أربع  في  اإلعالم«  »ورشاُت  زت  ورُِكّ
ائتمانّية.  ملكّية  اجلماعة  ملك  على  هو  اّلذي  املعبد  في  الفريق  وأقام  وفيرامبّتينام. 
ويوجد في كّل مركز حاسوب متعّدد الوسائط مجّهز مبَُعالِج بيانات من نوع بنتيوم، وآلة 
بالّليل. وميكن  الّطائفني  للّتوّقي من هجومات  طابعة في صندوق مصنوع خّصيصا 
 )interface( وصل احلاسوب بالّشبكة الاّلسلكّية بفضل مضمان وواجهة تبادل وتفاعل
لتفّرغهم،  تبعا  املركز،  في  للعمل  املتطّوعون  ويرسل  للغرض.  خّصيصا  تصّورها  وقع 

أخبارا من جماعاتهم. 

والقرى األربع على اتّصال مبركز مؤّسسة سواميناثان بفيليأنُور بفضل نظام السلكّي 
 Indian Institute( الهندّي  الّتكنولوجيا  معهد  خّريج  باالجي  في.  ُحْلُم  إنّه  مبتكر. 
of Technology( بكمبور، واّلذي يُشرف على املشروع، وقد صار حقيقة واقعة. ويوجد 
تبادل معلومات محّلّية نوعّية.  بفيليأنُور »مركز القيمة املضافة« اّلذي يعمل كنقطة 
القيمة  »مركز  بها  يرسل  اّلتي  الّنشرات  لتعليق  لوحة  بالقرى  أخبار«  »دّكان  ولكّل 
جّدا  العالي  الّترّدد  ذات  إذاعّية  ترّددات  تستعمل  محّلّية  شبكة  واستقّرت  املضافة«. 
اإلشارات  إرسال  إمكانّية  مع  الّتواصل  ملركز  اخلدمات  لتقدمي  فيليأنُور  مبكتب   ،VHF

الّصوتّية والبيانات سواء بسواء.

وعلى الّرغم من أّن الّنموذج اّلذي تنّفذه املؤّسسة ُمْكلِف نسبّيا ويصعب إنتاجه 
على نطاق أوسع، فإّن حكومة بونديشيري، مع ذلك، تخّطط لتوسيع نطاق املشروع إلى 
خمسني قرية إضافّية. ويتطّلب توسيع هذا الّنموذج إلى 000 60 قرية في البالد متويال 

من احلكومة، ومساعدة فّنّية ودعما من املنّظمات غير احلكومّية واخليريّة.

األصول والّسياق
على 130  وتشتمل  بالهند.  الفرنسّية  للمستعمرات  اإلدارّي  املقّر  بونديشيري  كانت 
والّلغات  كلم2.   1  100 مساحة  على  ومتتّد  نفسه،  االسم  حتمل  اّلتي  واملدينة  قرية 
اإلداريّة بها هي الّتامول، والفرنسّية، واإلجنليزيّة. ويعيش أكثر من 60 % من الّسّكان 
باملناطق الّريفّية، ويزرعون األرّز وقصب الّسّكر. ووفقا للبيانات الّرسمّية، فإّن ما يقارب 

20 % من اأُلَسرِ يعيش حتت عتبة الفقر.

     M.S. Swaminathan Research للبحوث  سواميناثان  آم.آي.  مؤّسسة  أُنشئت 
مع  السياسّي،  ربحّي  غير  كائتمان   1988 سنة  مبادراس   ،Foundation (MSSRF)F
البيئة،  مجال  في  املستدامة  الّتنمية  لصالح  والّتكنولوجيا  العلم  بتطبيق  االلتزام 
وبنسبة معقولة في املجال االجتماعّي. وتبحث برامج البحث، والّتكوين في الّتواصل، 
ربط  الّريفّية، عن  والّتنمية  الّزراعة  في مجاالت  املؤّسسات  وتكوين شبكات  والّتوّسع، 
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الّصلة بني األمن الغذائّي واألمن اإليكولوجّي، حّتى يتبادال الّدعم. وتشتمل مشاريع 
مؤّسسة آم.آي. سواميناثــان للبحـوث على: البحث في املنظومـــات الّســاحـلـّيــة، 
والبيوتكنولوجيا،  البيولوجّي،  والّتنّوع   ،)Coastal System Research, CSR(
إليه،  الوصول  ميكن  ال  ما  إلى  والوصول  املستدامة،  والّزراعة  البيئة،  وتكنولوجيا 

والّتعليم، والّتواصل، والّتكوين املؤّسسّي ودعمه.  

مالي  بإسهام  بونديشيري  مشروع  للبحوث  سواميناثان  آم.آي.  مؤّسسة  وأنشأت 
مجانا  املؤّسسة  ووهبت  أمريكّي.  دوالر   120  000 مقداره  الكنديّة  احلكومة  من 
الّتكنولوجيا واإلعالم للقرى، وكّلفت اجلماعة بتأمني الفضاء للحواسيب، ومتطّوعني 

إلبقائها صاحلة لالستعمال.

الوقع االجتماعّي
غدت الهند مختبرا للّتجارب الّصغيرة اّلتي تبقي مناطق ريفّية معزولة عزلة كبيرة 
على صلة بعالم املعرفة الاّلمحدود. وحتاول احلكومات احملّلّية واجلمعّيات غير احلكومّية 
مقاربات جديدة إلقامة حواسيب تكون في متناول كّل القرى اّلتي ال ميكن ألّي فرد 
فيها اقتناء هاتف. وميكن حلاسوب موضوع في موقع جّيد، على غرار مضّخة رّي، أو بئر 

جماعويّة، أن يكون أداة للّتنمية.

وال متّكن مراكز املعرفة اجلماعويّة العائالت الّريفّية من مجّرد الّزيادة في اإلنتاج، 
والقرويّون  اجلوع.  متحّررة من عذاب  أيضا، من خلق منطقة  متّكنها،  ولكن  فحسب، 
أنفسهم يتكّفلون بتحديد الّناس اّلذين يعانون من اجلوع أكثر من غيرهم. وعموما، فإّن 
من 12 % إلى 15 % من العائالت يوجدون ضمن هذه الفئة. وهم أّمّيون وفي منتهى 
الفقر، وال ميلكون أرضا يزرعونها، وال قطيع أغنام يَْرَعْونَُه، وال حوضا لتربية األسماك، 

أو أّي ِمْلٍك منتِج آخر.

وكل يوم، يّطلع موّظفو املشروع على شبكة اإلنترنيت، على خرائط الّطقس اّلتي 
يعّدها سالح البحريّة األمريكّية جلمع املعلومات عن أحوال الّطقس واجّتاه الّرياح في 
بة في  خليج البنغال. وفي قرية الّصّيادين بفيرامباتّينام، تعلن مضّخمات الّصوت املرَكّ
قمم أعمدة عالية على طول الّشّط عن تطّورات املناخ، وينصت الّصّيادون لها بانتباه 
حتت  اخلشب  من  املصنوعة  الّتقليديّة  مراكبهم  ويصلحون  شباكهم  يجمعون  بينما 

وطأة حّر خانق.

وعلى الّرغم من أّن مراكز املعرفة اجلماعويّة التزال حديثة العهد بالوجود، فإنّه يقع 
على عاتقها إحداث تغييرات اجتماعّية مهّمة كانفتاح أكبر على األسواق من خالل 
خدمات  إلى  للّنفاذ  أفضل  إمكانّيات  وتوفير  الّسانحة،  البيع  وفرص  باألسعار  اإلعالم 
الّصّحة، ومزيدا من اتّصال الّشباب الّريفّي بشبكات اإلعالمّية، ووعي أرقى لدى الّشباب 
بفضل الّتكوين متعّدد الوسائط، وبفضل إنشاء قواعد بيانات علمّية بواسطة البيانات 
احملّلّية، واستخدام املعلومات الّنوعّية املتوّفرة على شبكة اإلنترنيت والّشبكات األخرى، 
بتحسني  واّلتي تسمح  البيئة،  تناغم مع  الّزراعّية معرفة أفضل في  الّتقنّيات  ومعرفة 

اإلنتاج، والّزيادة في الّدخل، وتوسيع فرص زيادة قدرة العائالت على الوفاء بحاجاتها.

الوسائط والّطرائق
يؤّكد األستاذ آم آس سواميناثان قائال: »عّلمتني جتربتي الّطويلة في الّزراعة أنّه ما 
من مّرة يغنم الفقراء ربًحا من الّتكنولوجيا إاّل ويغنم األغنياء منها أيضا. أّما نقيض 

ذلك فال يحدث أبدا«.

 Knowledge( املستدام  الغذائّي  األمن  أجل  من  املعرفة  منظومة  هدف  وإّن 
System for Sustainable Food Security( اّلتي أنشأها، هو دعم الّنساء، والّرجال، 
واألطفال في املناطق الّريفّية باإلعالم عن الّزراعة اإليكولوجّية، والّنفاذ االقتصادّي، 
واالمتصاص واالستعمال البيولوجّي. وترمي املنظومة إلى خلق ظروف مالئمة حلياة 

صّحّية ُمنتِجة للجميع.

ويقوم املشروع على إدراك القيمة املضافة اّلتي يؤّديها احملترفون لإلعالم املوجود 
في الّشبكات اإلعالمّية، باعتبارها أساسّية لتسهيل نفاذ العائالت الّريفّية إليها.

»مركز  إستراتيجّيا،  وجودا  بها  املوجود  فيليأنور  قرية  في  الّصغير  املكتُب  يُستعمل 
العنكبوتّية  الّشبكة  اإلنترنيت، وخاّصة  املشروع  أعوان  يتصّفح  قيمة مضافة«، حيث 
املعلوماتّية العاملّية World Wide Web ، بحثا عن املعلومات املتعّلقة بالّتكنولوجيا، 

أو روابط نافعة.

يتلّقاه.  اّلذي  للّدعم  تبعا  غيره  عن  مختلفا  اشتغاال  أخبار«  »دّكان  كّل  ويشتغل 
فبكيزهور، اختار مجلس الّتنمية اجلماعويّة متطّوعني، وعنّي زيادة على ذلك، مجموعة 
تتكّون من 23 عضوا )14 رجال، و9 نساء( لتسيير العملّيات باملركز. وكّل املتطّوعني 
جميعهّن  وهّن  سنة،  و27  سنة   21 بني  عمرهّن  يتراوح  الاّلئي  الّنساء  من  بإمباالم 

يخّصصن نصف يوم عمل لتسيير املركز.

العقبات
لغة  وهي  اإلجنليزيّة،  بالّلغة  العاملّية  املعلوماتّية  العنكبوتّية  بالّشبكة  املواقع  جّل 
رفع  املشروع  استطاع  البداية،  فمنذ  ذلك،  ومع  الهنود.  الّسّكان  من   %  96 يجهلها 

الّتحّدي في هذه الوضعّية، بفضل متّشي ترجمةٍ، وإنتاج محّلّي حملتويات بلغة الّتامول.

لقد كان الفقر أكبر العقبات. ففي كامل مساحة املشروع اّلذي يغّطي 19 قرية يبلغ 
عدد سّكانها 000 22، ال يوجد إاّل 12 هاتفا عمومّيا، و27 هاتفا خصوصّيا. وانقطاع 
الكهرباء املستمّر وحتميل خطوط الهاتف فوق جهدها، يحّوالن الّربط باإلنترنيت عمليًة 
مؤّشرات  نِيرِ  الواقعة حتت  الهند  مثل  بالد  بخصوص  جاّد  والّتساؤل  للعزمية.  ُمثبطة 
أجل  لالستثمار من  أموال طائلة  إمكانّية رصد  العالية، عن  الوفايات  ونسب  األّمّية 
جلب تكنولوجّيات حديثة تُعتبر ترفا إلى قرى بحاجة ماّسة إلى املدارس وإلى مراكز 

الّصّحة األساسّية.

ويرى في. باالجي، أّن عقبة فوريّة أخرى هي البيروقراطّيون احملّلّيون اّلذين يرفضون 
الّتفريط في استئثارهم باإلعالم اّلذي ميّثل لهم مصدر نفوذ للحصول على مناصب 

ُمدّرة للمال. 
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املراجع
قّدم راوول رومان، من جامعة كورنيل، املعلومات املعتمدة في هذا الّنّص، عن  	•

طريق البريد اإللكترونّي.
 M.S. Swaminathan Research للبحوث  سواميناثان  آس  آم  مؤّسسة  موقع  	•

Foundation MSSRF على الّشبكة العنكبوتّية املعلوماتّية العاملّية هو:
 http://www.mssrf.org/  

 Dugger, Celia W. « Connecting Rural India to the World ». In The 	•
New York Times. 28 mai 2000

 Harris, Roger et al. Success Stories of Rural ICTs in a Developing 	•
Country. PANTLEG-IDRC, décembre 1999

بنغالديش  

البطاقة الفّنّية
برنامج هاتف القرية جرامني تيليكوم االسم: 

Grameen Telecom’s Village Phone Programme  

بنغالديش  البالد: 

الّتنمية اجلماعويّة                 األهداف: 

اجلماعات في البالد كّلها        املكان: 

000 65 من سّكان الّريف )1999( املنتفعون: 

 ،)Grameen Bank( غرامني بنك 	• الّشركاء: 
)GrameenPhone( وغرامني فون  

)International Finance Corporation( مؤّسسة الّتمويل الّدولّية الّتمويل:  •	
)Asian Development Bank( بنك الّتنمية اآلسيوّي 	•  

»الكومنولث«  البريطانّية  الّشعوب  لرابطة  الّتابعة  الّتنمية  مؤّسسة  	•  
)Commonwealth Development Corporation(

الهواتف اخللويّة. الوسائط: 

حكايات قصيرة
ميكن  الهّشة،  الّتحتّية  البنية  وخدمات  العزلة  تسود  حيث  الّريفّية،  املناطق  في 
لالتّصاالت أن تنهض بدور مهّم جّدا في الّتنمية االقتصاديّة واالجتماعّية. والهاتف 
اجلماعوّي عمٌل واعٌِد قادِرٌ على تقدمي خدمات تواصل خلويّة رقمّية حديثة، لقِْسٍم من 

أفقر سّكان العالم.

على  يتحّصلوا  أن  الّنساء،  من  الغالب  في  وهم  بنك،  غرامني  ألعضاء  وميكن 
في  الهاتف  خدمة  مقّدمي  يصبحوا  وأن  البنك،  من  قرض  بواسطة  خلوّي  هاتف 
الّنداءات  خدمات  تقدمي  مسؤولّية  جماعوّي  هاتف  مشّغل  كّل  ويتحّمل  جماعاتهم. 
الهاتف  وتأمني صيانة جهاز  الّنداء،  تكلفة  واستخالص  والّصادرة حلرفائهم،  الوافدة 
ْين واالسترجاع  الَدّ صيــانة مناسبة. ويتّم دفع اشتراك كراء الهاتف وفقا إلجراءات 

اّلتي يحّددها غرامني بنك.

1998

غرامني: الهاتف اجلماعوّي
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لبرنامج الهاتف اجلماعوّي وجوه »طريفة« في الّتنمية الّريفّية:
إنّه أّول برنامج من برامج القروض الّصغرى للّتنمية الّريفّية في البالد الّنامية اّلتي  	•

ترمي إلى خلق مؤّسسات صغرى خلدمات تكنولوجيا اإلعالم والّتواصل.
الّنامية  البالد  في  الّريفّية  للّتنمية  الّصغرى  القروض  برامج  من  برنامج  أّول  إنّه  	•
اّلتي ترمي إلى دعم إنشاء مؤّسسات جماعويّة خلدمات الهاتف باستعمال الهاتف 

الرقمّي الاّلسلكّي.
الفقيرات  للّنساء  نوعّيا  اخلاّص مخّصصة  القطاع  في  اتّصاالت  مبادرة  أّول  إنّه  	•

باجلماعات  حّتى يتمّكّن من بعث مشاريع صغرى.
الفقر  اتّصاالت في القطاع اخلاّص تهدف ضمنّيا إلى احلّد من  أّول مبادرة  إنّه  	•

باملناطق الّريفّية.

وبالّنظر إلى هذه العوامل، فإنّه يجب الّنظر في برنامج الهاتف اجلماعوّي بعمق 
باعتباره منواال مجّددا.

وصف الّتجربة
تعّددت أنشطة سّكان املناطق الّريفّية ببنغالديش 
تعّددا في تزايد مستمّر، وأناس كثيرون يعيشون اآلن 
من   %  50 ميلك  وال  األصلّية.  قراهم  عن  بعيدا 
عن  يبحثون  فهم  لذا،  أرض،  أّي  الّريفّية  العائالت 
من   %  8 وصّرح  زراعّية.  غير  أنشطة  في  مداخيل 
أعضاء غرامني بنك اّلذين مّت استجوابهم حلاجة هذا الّتقرير، أّن نشاطهم الّرئيس هو 
الّزراعة. وقد تعّدد الّترحال بحثا عن الّشغل في هذه الّسنوات األخيرة، ويبلغ عددهم 
اليوم ماليني الّنازحني اّلذين يعملون بعيدا عن قراهم، ومنهم حّتى املهاجرين اّلذين 
يعملون باخلارج. وحركة الّسّكان هذه مؤّشر مهّم على طلبات خدمات الهاتف، ألّن 
الّناس كّلما انتقلوا من مكان إلى آخر، فإّن حاجة الّتواصل مع أهلهم وأصدقائهم 

تتزايد.

املناطق  في  اخللوّي  الهاتف  خدمات  تُسدي  جتاريّة  مؤّسسة  هي  فون  وغرامني 
لغرامني فون من  برنامج منوذجّي  الّريفّية على حّد سواء. ويسمح  واملناطق  احلضريّة 
باإلئتمان  للمنتفعني  فصاعدا  اآلن  من  تيليكوم  غرامني  وفرعه  بنك  غرامني  خالل 

البنكّي في البنك بأن يصبحوا مشّغلني خلدمات الهاتف اخللوّي بجهاتهم الّريفّية.

ويُشرِك هذا املشروُع الّنموذجّي 950 قرية سنة 1999، وميّكن 000 65 شخص 
من الّنفاذ إلى اخلدمات. وتتحّصل الّنساء على قرض صغير يسمح لهّن باقتناء أجهزة 
هاتف خلوّي رقمّية GSM، وبيع خدمات الهاتف اخللوّي بعد ذلك في ُقَراهّن. وعندما 
تقع تنمية البرنامج على صعيد املتوّقع، سيبلغ عدد املشّغلني 000 40 مشّغل هاتف 

جماعوّي، وتبلغ عائداتهم الّصافية املرّكبة مجموع 24 مليون دوالر أمريكّي سنويّا.

في  لالهتمام  املثير  اجلــانب  يتمّثل  األخرى،  بنك  غرامني  مبادرات  غرار  وعلى 
الهاتف اجلماعوّي في كون البرنامج ال يقتصر نفعه على الّصعيد االجتماعّي، ولكّنه 

في  جناحا  حّققت  اّلتي  االجتماعّية  الّتنمية  منّظمات  هي  وقليلة  أيضا.  للّربح  مدّر 
مستوى ما حّققه غرامني بنك، مهّيئة الّظروف الّضروريّة للّتغيرات الهيكلّية العميقة 

في املجتمع.

وميّكن الهاتف اجلماعوّي الّسّكان من إجراء مكاملاتهم الهاتفّية من القرى، وتلّقي 
املكاملات الوافدة أيضا. وملشّغل الهاتف اجلماعوّي نفع اقتصادّي يحّفزه لتأمني جناح 
املكاملات الوافدة، والعثور على األشخاص اّلذين أُرِسل إليهم الّنداء، حّتى وإن كّلفه 

ذلك جهدا إضافّيا.

ويرى مستعملو منظومة غرامني بنك اّلذين وقع سبر آرائهم سنة 1999 في إطار 
تقرير منّظمة تيليكوّمونز )TeleCommons(، أّن 61 % من آخر مكاملات مسّجلة كانت 
نداءات وافدة، بينما 58% من املكاملات كانت ُمرَسلَة، وموّجهة، في املقام األّول، إلى 
بنغالديش. وهكذا، فإّن الهاتف اجلماعوّي هو رابط مهّم  اّلذين يعيشون خارج  اآلباء 
جّدا يسمح لألشخاص اّلذين غادروا قراهم بالبقاء في تواصل مع عائالتهم. وقد أشار 
42 % من مستعملي اخلدمة أّن حافزهم الّرئيس الستخدام الهاتف كان اخلوض في 
حديث املسائل املالّية )وخاّصة حتويل األموال( مع أفراد األسرة. و7 % من املكاملات 

فقط تتعّلق مبسائل الّشغل أو باملسائل الّتجاريّة.

وتكشف البيانات في تقرير تيليكوّمونز أّن الهاتف اجلماعوّي يضطلع بدور مركزّي 
في تسهيل العالقات األسريّة وسيولة حتويل األموال نحو اجلماعات، عندما يكون فرد 

من األسرة قد غادر القرية للعمل بالعاصمة أو باخلارج.

ويصّرح 54 % أنّهم مستعّدون إلنفاق 100 إلى 300 تاكا )من 2 إلى 6 دوالرات( 
األسرة  أفراد  أحد  مع  اقتصاديّة  مسألة  عن  للحديث  دقائق  ثالث  تدوم  مكاملة  على 
يكون موجودا باخلارج، ويقول 27 % أنّهم على استعداد إلنفاق حّتى الّضعف من أجل 
الّصنف نفسه من املكاملات. وما دام مقدار متوّسط عائد املستجوبني الّشهرّي 5000 
تاكا )102 دوالر أمريكّي(، فإّن ما يُنفق على احملادثات الهاتفّية ميّثل جزءا مهّما )من 

2 % إلى 12 %( من العائد الّشهرّي.

األصول والّسياق
اّلتي  الّدولة  منوال  هو  الّنامي،  العالم  بلدان  من  العديد  مثل  مثله  بنغالديش، 
قد  اجلماعوّي  الهاتف  مشروع  فإّن  ذلك،  ومع  االتّصال.  خدمات  فيها  تعمل  ال 
يصبح منواال الفتا للّنظر من بني االتّصاالت اّلتي تشتغل بفّعالّية لصالح الّتغييرات 

االجتماعّية والّتنمية الّريفّية.

وتُشير البيانات القاعديّة في قطاع االتّصاالت إلى أّن الكثافة الهاتفّية في البالد 
وفي  العالم.  في  الكثافات  أضعف  من  وهي  شخص،   100 لكّل  خّط   0.26 هي 
وقد  هاتفّية.  نداءات   10 كّل  على  ينجحان  فقط  اثنني  هاتفّيني  نداءين  فإّن  املعّدل، 
يستغرق تركيب خّط هاتفّي جديد وقتا يتجاوز العشر سنوات، بتكلفة تساوي 450 دوالر، 

وهي من بني أغلى التكلفات في العالم.
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بنك، واملؤّسسات  باملزاوجة بني خبرة غرامني  الهاتف اجلماعوّي  وقد منت مبادرة 
الّصغرى، والقروض الّصغرى، والّتكنولوجيا الّرقمّية الاّلسلكّية األكثر تقّدما. وغرامني 
تيليكوم )Grameen Telecom GTC( هي منّظمة ذات هدف غير ربحّي، ترجع إلى 
في  الّريفّية  باملناطق  اجلماعوّي  الهاتف  برنامج  بنشر  يهتّم حصريّا  اّلذي  بنك  غرامني 
بنغالديش. وميلك غرامني تيليكوم 35 % من أسهم غرامني فون )GP(، وهي مؤّسسة 
باجلملة  االتّصال  تيليكوم وقت  تشتري منها غرامني  اخللوّي احلضرّي  للهاتف  خاّصة 
وتقوم بتحويل املّدخرات ملشّغلي الهواتف اجلماعويّة اّلذين يستخدمون شبكة غرامني 
بنك املوّسعة )140 1 فرع في 346 39 قرية(، ومنظومة استخالصه جلمع العائدات 

من املشّغلني.

بنغــالديش، هي  اخللــوّي، في  والهــاتف  القاّر  الهــاتف  والعالقة بني مكتتبي 
فإّن  ذلك،  ومع  خلوّي.  هاتف  مقابل 000 100  قاّر  هاتف   500 000 :% بنسبة 20 
مّرتني  اخللويّة  الهواتف  عدد  مضـــاعفة  مبشــروع  القياَم  تعتــزم  فــون  غراميــن 
على  اخللوّي  الهاتف  شبكة  توشــك  حيـث  مسبـــوقة  غير  وضعّية  إنّها  سنة.  كّل 
الهيمنة على قطاع االتّصـــاالت الوطـنّي. إّن الّتــواصــل باستعـمـــال الهــاتف 
غير ممكنة بنسبــة 90 % في 000 68 قرية من قرى بنغـــالديش. ويفتح برنامج الهاتف 
اّلذي ال ميلك جهاز هاتف ميكنه  العاملّي: فالّشخص  الّتواصــل  اجلماعوّي إمكانّيات 

الّنفاذ إليه على بعد عشر دقائق من بيته.

الوقع االجتماعّي
هذه بعض منافع الهاتف اجلماعوّي:

والّسياق  املوجودة  القوانني  باعتبار  املمكنة،  الفّنّية  احللول  أفضل  البرنامج  يقّدم  	•
االقتصادّي.

يقّدم البرنامج حاّل فّنّيا وتنظيمّيا للّنفاذ إلى الّتواصل الّريفّي 	•
إّن املزاوجة بني منظومة االئتمان البنكّي بغرامني بنك، وشبكة الفروع، والهاتف  	•

اخللوي، فريدة وتعمل بطريقة جّيدة جّدا.
يلتزم األعوان في غرامني تيليكوم بتقدمي خدمة ممتازة للمستعملني. 	•

الوقع االجتماعّي واالقتصادّي مهّم جّدا، مع فائض استهالك واسع نسبّيا ومرابيح  	•
ضخمة من ناحية حتسني نوعّية احلياة.

يتطّرق البرنامج، وذلك رمّبا ألّول مّرة، إلى أهّمّية العالقة بني الّرجل واملرأة عندما  	•
يشير إلى أهداف الّنفاذ إلى الّتواصل العاملّي.

وتشمل املكاملات اّلتي جُترى مع العائلة واألصدقاء بصفة عاّمة، تبادل املعلومات 
تتمّكن  أداة مهّمة حّتى  اجلماعوّي  الهاتف  ونزعاتها، وجتعل من  الّسوق  أسعار  حول 
املؤّسسات األسريّة من االستفادة من هذه املعلومة للّزيادة في املرابيح والّتقليص من 

كلفة اإلنتاج.

الوسائط والّطرائق
بالفعل  غطـتها  اّلتي  بالقرى  املتعّلقــة  البيــانــات  أّوال  تيليكوم  غرامني  حتّلل 
الّتغطية  وتتوّســـع  فون.  لغــرامني  الّتابعة  اخللوّي  البّث  محّطـــات  من  شبكة 
شـبــكة  طول  على  مشـــدودة  البصريّة  األليـــاف  من  جدائل  بفضل  احلــالّية 
غرامني  فروع  إلى  تيليكوم  غرامني  أعوان  يتحّول  ثّم  ببنغـــالديش.  احلديديّة  الّسّكة 
نحو طّيب  على  كافية  بها  اخلـلــويّة  الّتغطية  تكون  اّلتي  القرى  مسرد  بنك إلعداد 

لتقدمي خدمات الهاتف اجلمـاعوّي.

وقد أعّد غرامني بنك سلسلة من املعايير اخلاّصة الختيار املشّغلني: أن تتوّفر لديهم 
أخالق جّيدة لتسديد الّديون، وأن يكونوا قادرين على القراءة والكتابة، أو أن يكون لهم 
على األقّل أبناء يحذقون القيام بذلك، وأن يعيشوا على مقربة من القرية، وأن تكون 
يكون هذا  وقد  املشّغل.  لتحّمل مهاّم  الوقت  لهم مّتسع من  ويتوّفر  جتارتهم جّيدة، 
نشاطا ثانويّا بالّنسبة إلى املشّغل، في البدء، ولكن، مبرور الّزمن يصبح جتارة اتّصاالت 

بوقت كامل.

وبعد أن يتّم اختيار املشّغل، يتثّبت عوٌن فّنّي من أّن اإلشارة تصل إلى البيت اّلذي 
تتحّسن بفضل هوائّي  أّن اإلشارة ميكن أن  الّتجربة  الهاتف. وتُظهر  سيرّكز فيه جهاز 
يُرّكب على قصبة ارتفاعها من أربعة إلى خمسة أمتار. ويحّول الهوائّي الهاتف اخللوّي 
إلى آخر  الهوائّي من مكان  نقل  هاتفا »قاّرا-محموال«، ولكّن، عند االقتضاء، ميكن 
بالقرية. وتشتري غرامني تيليكوم من غرامني فون اشتراك هاتف خلوّي بِاْسِم املشّغل، 

وتقوم بالّربط، وتقّدم الّتكوين والّتجهيز الّضرورينّي الشتغال الهاتف.

وسعر املجموعة األساسّية للهاتف اجلماعوّي )اّلذي يتضّمن جهاز نوكيا، وبّطاريّة، 
وشاحن، وعالمة جتاريّة، وآلة حاسبة، وساعة توقيت، ودليل املستخدم بالّلغة البنغالّية، 
واملشّغلون  أمريكّي.  دوالر   310 هي  مختلفة(  أماكن  في  املكاملات  أسعار  وقائمة 
مطالبون بتسدسد دفعات مالّية أسبوعّية مقدارها 4.50 دوالر أمريكّي لغرامني بنك. 

ويبلغ معّدل ربح مشّغل الهاتف اجلماعوّي 000 2 تاكا شهريّا )40 دوالر أمريكّي(.

شحن  بإعادة  للمشّغلني  ببنغالديش  الّريفّية  املناطق  في  املوّسع  الّنفاُذ  ويسمح 
البّطاريّات أو بوصل الهاتِف مبنشٍب وصاًل مباشرا. وتستعمل مصادر الّطاقة الّشمسّية 

في القرى احملرومة من الكهرباء. 

العقبات
وميكن أن تشّكل الهواتف اّلتي تعمل ببطاقة الّشحن مسبقة الّدفع اّلتي أقامتها 
أسعار  كانت  وملّا  لغرامني.  الّراجعة  اجلماعويّة  للهواتف  منافسة  القرى  في  احلكومة 
الهاتف اّلذي يعمل ببطاقة الّشحن مسبقة الّدفع أدنى من أسعار الهاتف اجلماعوّي، 
الّظاهرة  فإّن هذه  للّتكلفة،  القروينّي حّساسون جّدا  الهاتف  لكون مستعملي  ونظرا 
ميكن أن تؤّدي إلى انهيار الّطلب على املكاملات الّصادرة عن الهواتف اجلماعويّة، في 

حالة ارتفاع عدد الهواتف اّلتي تعمل ببطاقة الّشحن مسبقة الّدفع في القرى.
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في  العاملّية  لالتّصاالت  ُمكلف  حّل  هي  الرقمّي  اخللوّي  الهاتف  تكنولوجيا  إّن 
تواصل  إن  مستدامة  تبقى  أن  احلالّية  اخللويّة  للّتغطية  ميكن  وال  الّريفّية.  املناطق 
استمرار ظروف الّتنظيم احلالّية. وحتّدد تكنولوجيا الهاتف اخللوّي الرقمّي أسعارا عالية 
الّريفّيني، خالفا لتكنولوجّيات الّشبكة احملّلّية الاّلسلكّية  بالّنسبة إلى املستعملني  جّدا 
)wireless local loop ,WLL(. وزيادة على ذلك، فإّن تكنولوجيا الهاتف اخللوّي ليست 

اختيارا مستداما للوصل منخفض الكلفة باإلنترنيت و/أو بالبريد اإللكترونّي.
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 Richardson, Don, Ramírez, Ricardo et Haq, Moinul. Grameen 	•
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(TDG), mars 2000, ]En ligne]. Adresse URL

www.telecommons.com/villagephone  
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حكايات قصيرة
الّرقمّية  ألتا، بصدد تفسير منافع اإلنترنيت ومنظومة اإلعالم  كّنا في قرية شانتا 
لنا  وُقلن  نساء  اقتربت مّنا  نهاية االجتماع،  إليها. وفي  الّنفاذ  الّناس  لكّل  اّلتي ميكن 
بصوت خافت: »جميل جّدا! جميل جّدا! ولكن، أال يوجد شيء مماثل لهذا الّصنف، 

لألشخاص األّمّيني مثلنا، واّلذين ال يعرفون القراءة وال الكتابة؟«

وحتّولت ماريزول، وهي رفيقة مشارِكة في مشروع تعليٍم يتعّلق بالبيئة، أيضا إلى 
شانتا ألتا، وبينما كانت جتول في شوارع القرية، رأت امرأة كانت تزرد الّصوف. وعلِمت 

1998
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ماريزول أّن هذه املرأة أّمّية، فسألتها إن كانت راغبة في تعّلم القراءة والكتابة. فرّدت 
عليها املرأة وابتسامة عذبة تعلو محّياها: »ما احلاجة إلى ذلك يا صغيرتي؟ وهل يوجد 

ما يُقرأ مّما ميكن أن يكون نافعا لي؟«

وكان هذا يجري في حني شرعنا لتّونا في مشروع إنفوديس. وقد حتّسنت األوضاع 
رة خّصيصا حّتى تنفذ اجلماعة  منذ ذلك احلني. فاليوم، يقّدم املشروع معلومات متصَوّ
إلى معلومات نافعة لها. ويبتكر املستعملون احملّلّيون عباراتهم اخلاّصة، في متّشي متّلك 
 »ratón الّتكنولوجّيات احلديثة، لتعيني آالتهم. فهم يسّمون »فأرَة« احلاسوب »راتون
وهي ترجمة »الفأر« احلرفّية في الّلغة األسبانّية. غير أنّه ملّا كان الفأر حيوانا غير مرغوب 
فيه، فإّن املزارعني أطلقوا عليه اسما آخر: فهم يسّمونه »ُكوِي cuy« )كابيا خنزيريّة(، 

وهو قارض داجن معروف جّدا بجبال األنديز.

 »cuy وعندما يحّلون في مكتبنا، فإنّهم يجلسون أمام احلاسوب، وميسكون »الُكوِي
بأيديهم اّلتي ألفت حراثة األرض، ويبحثون عن املعلومة املتعّلقة بالّزراعة وتربية املاشية. 
وملّا كانوا أحيانا ال يقدرون على تثبيت الّزالق )le curseur( على الّنافذة اّلتي اختاروها، 
فإنّهم كانوا يقولون: »هذا الُكوِي ال يلزم الهدوء، وهو يريد الهروب«. – حكايات قصيرة 

جمعها فريق مشروع إنفوديس.

وصف الّتجربة
قام  منوذجّي  مشروع  هي  إنفوديس 
الوسيطة  الّتكنولوجيا  تنمية  مجّمع  به 
)ITDG(،  يدعو للّتنمية احملّلّية والّريفّية بفضل 
وهدف  فّعالة.  وتواصل  إعالم  منظومات 
الّتنمية  في  اإلسهام  هو  الّنهائّي  املشروع 
اجلهويّة الّدنيا بكاخاماركا، وحتسني إنتاج املزارعني الّصغار، وكفاءة تصّرف احلكومات 
احملّلّية بفضل توفير وسائل اإلعالم والّتواصل. ويطمح أيضا إلى اختبار منهجّية ميكن 

تطويعها بعد ذلك في مناطق ريفّية أخرى من البيرو وأمريكا الاّلتينّية.

وقد خلقت إنفوديس منظومة إعالم جهويّة دنيا تشمل املكتبات الّتقليديّة، والبحث 
الّسنة،  ونصف  سنتني  وبعد  احلديثة.  اإلعالم  تقنّيات  واستعمال  احملّلّية،  املعارف  عن 
احملّلّية،  احلكومات  دعم  إنفوديس  وتتلّقى  محّلّية.  منّظمات  رابطة  املشروع  سيصبح 

واحّتادات العّمال، واملنّظمات اجلماعويّة، واملنّظمات غير احلكومّية، لتوسيع الّشبكة.

وتشتمل منظومة إنفوديس على مستويات تواصل عديدة بالّسّكان احملّلّيني، وتسدي 
مجموعة من اخلدمات. واملستويات جميعها مترابطة:

فقد أقامت إنفوديس بكاخاماركا مركزا إقليمّيا للّتنسيق، والعديد من املنظومات 
احلضريّة  الّتنمية  ألغراض  اإلعالم  مراكز  ذلك  بعد  وتأتي  بينها.  املستقّلة  الفرعّية 
والّريفّية )CIDUR(، املوجودة بعواصم املقاطعات، ثّم مراكز اإلعالم ألغراض الّتنمية 
الّتنمية احلضريّة  املتنّقلة ألغراض  القرى األصغر حجما. ومراكز اإلعالم  الّريفّي في 

والّريفّية )CIMDUR( هي وحدات تؤّمن الّتمفصل بني الهيكلني احلضرّي والّريفّي.

وميسك مركز الّتنسيق اإلقليمّي خادم حوسبة )un serveur( للّشبكة العنكبوتّية 
املعلوماتّية العاملّية )الواب(، وكّل الّروابط اخلارجّية. وتتمّثل مهّمته، زيادة على الّتنسيق، 
في إنشاء قاعدة بيانات للمنظومة بواسطة املعلومات اّلتي تقّدمها املنّظمات احملّلّية 

شيئا فشيئا. ويرّوج كذلك للخدمات اّلتي تقترحها منظومة اإلعالم.

املوجودة  املكتبات  والّريفّية  احلضريّة  الّتنمية  ألغراض  اإلعالم  مراكزُ  وتُدرج 
الّنفاذ احلّر لإلنترنيت وللبريد  العالية:  الّتكنولوجيا اإللكترونّية  بالقرى في خدمات  بعُد 
أخرى،  ناحية  ومن  اخلاّص.  اإللكترونّي  بريده  صندوق  مستعمل  ولكّل  اإللكترونّي. 
فإنّها تنّسق خدمة اجلَِراب الّريفّي )الفورخا رورال Alforja Rural( بني حفظة املكتبات 
الّريفّية، وتنّمي الّروابط مع مبادرات مؤّسساتّية إعالمّية أخرى حول مباحث الّصّحة، 
اإلعالم  مراكز  عاتق  على  وتقع  وغيرها.  القانونّية،  واملساعدة  االجتماعّي،  والّضمان 
ألغراض  اإلعالم  مراكز  بني  الّتنسيق  مسؤولّية  والّريفّية  احلضريّة  الّتنمية  ألغراض 

الّتنمية الّريفّية  في مناطق نفوذها.

وتقّدم مراكز اإلعالم ألغراض الّتنمية الّريفّية القريبة أكثر من سواها للجماعات 
أيضا، خدمات املكتبة وتكنولوجّيات الفيديو زهيدة الكلفة، وربط الّصلة مع مبادرات 
اإلعالم  مراكز  عن  تختلف  ولكّنها  أخرى،  تنمويّة  ملؤّسسات  الّتابعة  احملّلّية  اإلعالم 
ألغراض الّتنمية احلضريّة والّريفّية في كونها ال متلك تكنولوجّيات إعالمّية، وال نفاذا 
إلى اإلنترنيت. وزيادة على ذلك، فإّن مراكز اإلعالم ألغراض الّتنمية الّريفّية جوهريّة 

في جمع البيانات واملعارف احملّلّية لقاعدة البيانات.

وتؤّمن مراكز اإلعالم املتنّقلة ألغراض الّتنمية احلضريّة والّريفّية الّتبادالت الّدوريّة 
في  وتسهم  للبيع،  الكتب  وبعض  تقليديّة  أيضا مكتبة  وتعّد  املستويات.  بني مختلف 
تنّسق بني  فإنّها  وزيادة على ذلك،  املتبادل بني املؤّسسات واملنّظمات احملّلّية.  الّتفاعل 

زيارات اإلشراف الفّنّي، وأنشطة الّتكوين ودعم املكتبات الّريفّية.

نفاذ  لتسهيل  بكاخاماركا  أساسّية  مواطن  في  تواصل  مراكز  إنفوديس  وأقامت 
املستعملني اّلذين لم يصبحوا بعُد أعضاء في مراكز اإلعالم ألغراض الّتنمية احلضريّة 
والّريفّية إلى احلواسيب ولإلنترنيت. وعلى خالف »الغرف العمومّية« اّلتي تكاثرت في 
لضعاف  تُسدي خدمات  إلنفوديس  الّتابعة  الّتواصل  مراكز  فإّن  بالبيرو،  كثيرة  أقاليم 

الّدخل، وهي ليست مؤّسسات جتاريّة.

األصول والّسياق
تنميتها  وبسبب  بالبيرو.  الّريف  سّكان  من   %  15 كاخاماركا  مبقاطعة  يتجّمع 
االقتصاديّة واالجتماعّية الّضعيفة، فإّن ظروف املعيشة تبدو األقسى في البالد، وتدفع 
املدن، حيث  نحو  الّنزوح  إلى  الّريفّية  العائالت  الّزراعّية  األراضي  البطالة ومحدوديّة 

متتّصهم أحزمة البؤس اّلتي حتيط باملراكز احلضريّة.

باملؤّسسات  الّتصّرف  في  حتسينات  سلسلة  الّريفّية  املناطق  تنمية  اقتضت  لكن، 
وإدخال  رشيدا،  استعماال  الّطبيعّية  املوارد  استعمال  واملتوّسطة:  الّصغرى  الّزراعّية 
للّرفع من مستويات املردوديّة. وفي حتليل  تكنولوجّيات حديثة، وحتسني جودة اإلنتاج 
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إنفوديس، فإّن هذه اإلجراءات يجب أن تكون مصحوبة بالاّلمركزيّة، وبتدّخل احلكومات 
احملّلّية تدّخال أفضل في الّتنمية.

احلياة  جودة  في حتسني  اإلسهام  على  قادرا  يكون  قد  آخر  عنصر  هو  واإلعالم 
باملناطق الّريفّية. أّما في املقاطعات البيروفّية، فإّن الّنفاذ إلى اإلعالم متقّطع، وجودته 
رديئة. وسواء تعّلق األمر بعواصم األقاليم، أو بأصغر القرى، فإنّها كّلها تعاني من نقص 
قنوات اإلعالم، حّتى وإن سّدت اإلذاعات اجلماعويّة هذا الفراغ طيلة عشرات الّسنني.

الّنافعة  املعلومات  أي جمع  بالّذات،  مشكلة  هذه  واجهت  قد  احملّطات  أّن  غير 
عن  اجلوهريّة  املعلومات  نقص  من  املزارعني  وصغار  الّريفّيون  ويعاني  الّريف.  لسّكان 
املعلومات  ونقص  واآلالت،  القروض،  وتوّفر  األقاليم،  أسواق  في  منتجاتهم  أسعار 

اجلوهريّة عن االبتكارات الفّنّية، واألسواق اخلارجّية املمكنة، وغيرها.

وقد بدأ مجّمع تنمية الّتكنولوجيا الوسيطة بكاخاماركا هذه الّتجربة اّلتي قد تثمر 
الوسيطة، على  الّتكنولوجيا  تنمية  وأدخل مجّمع  الّريفّية.  احلياة  إيجابّية في  تغييرات 
وحتّد  الّتبادل،  تسّهل  حديثة  وتواصل  إعالم  تكنولوجّيات  الّتقليديّة،  املكتبات  قاعدة 
من العزلة، وتخّفف من وطأة الفقر باحلّث على استخدام أشكال تنمية حضريّة وريفّية 

جديدة.

الوقع االجتماعّي
إنفوديس  أقامتها  اّلتي  واحلضريّة  الّريفّية  الّتنمية  اإلعالم ألغراض  إّن منظومة 
سنتني،  من  أقّل  عمرها  الوسيطة،  الّتكنولوجيا  تنمية  مجّمع  من  بدعم  بكاخاماركا 
وهي حديثة جّدا، بحيث حترز نتائج قادرة على حصول تغييرات اجتماعّية. وإلى الوقت 
املنظومة،  بإرساء  شيء،  كّل  تنظيم  في  املنجز  العمل  من  قسم  أكبر  مَتَثّل  الّراهن، 
وبتركيم البيانات اّلتي ستكون قاعدة اخلدمات اّلتي تسديها مراكز اإلعالم ألغراض 
باسم  املعروفة  والّريفّية  احلضريّة  الّتنمية  ألغراض  اإلعالم  ومراكز  الّريفّية  الّتنمية 

»مراكز اإلعالم«.

وميكن أن نالحظ الوقع االجتماعّي في تغييرات اشتغال احلكومات احملّلّية، وفي 
حتّسن املنظومة اإلداريّة، وفي االهتمام املتزايد بالّتكنولوجّيات احلديثة اّلتي تستطيع 

اإلسهام في حتسني إجناز مهاّم الّتنمية.

والوقت مبّكر على تقومي وقع استخدام خدمات اإلنترنيت والبريد اإللكترونّي، حّتى 
وإن كان خلق اهتمام متزايد بهما لدى الّسّكان ميّثل في حّد ذاته خطوة إلى األمام 
باملعلومات  خاّصا  اهتماما  املعنّيون  الّسّكان  أظهر  وقد  االجتماعّية.  الّتغييرات  نحو 
املتعّلقة بتقنّيات الّزراعة اّلتي ميكن احلصول عليها من قاعدة البيانات اّلتي هي بصدد 

اإلعداد.

استكشاف  في  الفيديو  استعمال  بأهّمّية  الّريف  يعترف سّكان  أخرى،  ناحية  ومن 
القيم اجلماعويّة، والهويّة الّثقافّية، مبا أنّهم تعّرضوا في ما مضى ملقاربات مماثلة في 

مشاريع الّتنمية الّريفّية.

الوسائط والّطرائق
الّشبكات  تكوين  وتسّهل  املتوّفرة،  املوارد  تدمج  علمّية  مقاربة  إنفوديس  اختارت 
ومستوى  الّطلب  بحسب  اإلعالم  خدمات  انتشار  رقعة  وتوّسع  احملّلّية،  املؤّسسات  بني 
توزيع احلواسيب والّنفاذ إلى اإلنترنيت في  اتّباع صيغة  املشاركة اجلماعويّة، بدال عن 
املناطق الّريفّية اّلتي كانت في ما مضى فاقدة لهذه األدوات الّصغيرة، محرومة من 

أّي إطار دعم تصّورّي.

وكانت املنهجّية اّلتي اتّبعتها إنفوديس تشتمل على خدمات وأنشطة من شأنها أن 
حتّفز اجلماعات احلضريّة والّريفّية على املشاركة.

وتقترح مراكز اإلعالم اخلاّصة بأغراض الّتنمية احلضريّة والّريفّية، زيادة على املكتبة 
الّتقليديّة، خدمة اجلَِراب الّريفّي )الفورخا رورال Alforja Rural(، ومواّد مطبوعة لدعم 
إجابات   ،)l’Inforápido( الّسريع  اإلعالم  هي  أخرى،  خدمة  وتقّدم  الّريفّية.  املكتبات 
مفّصال.  بحثا  تتطّلب  ال  مباحث  املستعملون حول  بها  يتقّدم  اّلتي  للمطالب  سريعة 
اإلعالم  ومراكز  الّريفّية  الّتنمية  ألغراض  اإلعالم  مبراكز  املتوّفرة  املطبوعة  واملواّد 
املوضوعات  فإّن  ذلك،  عاّمة. ومع  والّريفّية، كافية بصفة  الّتنمية احلضريّة  ألغراض 
اّلتي تتطّلب إجراء مزيد من البحوث توّجه بواسطة خدمة أخرى، هي »لكّل سؤال 
جواب« )El Preguntón(، اّلتي تستعمل قاعدة البيانات الّرقمّية واإلنترنيت لإلجابة عن 

األسئلة.

فإّن  بطيء،  بنسق  ولكن  املتزايد،  اإلنترنيت  إلى  الّنفاذ  انتشار  التّساع  واعتبارا 
منظومة إنفوديس اإلعالمّية تستعمل إلى حّد اآلن الكتب والفيديوهات لنشر املعلومة 
نوعّية،  خدمة  باعتباره   ،)le Videoclub( الفيديو  نادي  ويتكّفل  للمستعملني.  املفيدة 

بعرض فيديوهات تتعّلق مبسائل ترغب فيها اجلماعات باملناطق الّريفّية.

 ،)Saber Campesino( »ومن اخلدمات الواعدة أكثر من سواها »علم املزارعني
املباحث  بخصوص  الّتقليديّة،  الّريفنّي  الّسّكان  معارف  حول  املعلومات  يجمع  اّلذي 

املّتصلة بحقول تدّخل املشروع.

العقبات
كانت بلديّة كاخاماركا، في هيكل املشروع األصلّي، الّشريَك الّرئيس في املستوى 
املركزّي. وقد توّقعت إنفوديس في البدء إقامة مركز الّتنسيق اإلقليمّي فيها. غير أنّه، 
احترام  أو  استمراريّة،  أو  تقّدم  أّي  البلديّة  املؤّسسة  تُظِهر  لم  سنتني،  يقارب  ما  بعد 
إلى  مؤّهلني  أعوان  من  املتكّرر،  األعوان  تغييرُ  أّدى  وقد  عليها.  املمضى  لالتّفاقات 
أصدقاء لرئيس البلديّة، وفقدان املكتبات ميزانّيتها، إلى حِلّ االتّفاق حاّل أجبر إنفوديس 
على احتضان مركز الّتنسيق اإلقليمّي في مقّرها اخلاّص. لذلك، أقامت إنفوديس مركز 

تواصل بكاخاماركا لترك الباب مفتوحا ملستعملي اإلنترنيت احملَتملني.

يقبلون فكرة  الّناس  املشروع صعوبات كبيرة عندما عمل على جعل  وقد واجه 
إيجاد منظومة اكتفاء ذاتّي في اإلعالم من أجل الّتنمية الّريفّية. فالبرامج واملشاريع 
الّريفّية، هي  البيرو  مناطق  في  يجري  ما  غرار  على  األحوال،  أغلب  في  بكاخاماركا، 



موجـات الّصـدمة   276277 اخليمة الّليلكّية   

حصيلة ِهبات، وهي تتلّقى باستمرار دعَم وكاالت الّتعاون الّثنائّية أو الّدولّية. وكانت 
املؤّسسات احملّلّية، واملنّظمات غير احلكومّية، والّسّكان بصفة عاّمة، قد بلغ بهم الّتعّود 
مبناويل تنمية يسّيرها الّتمويل اخلارجّي، حّد أّن  إنفوديس لم تعد مستعّدة لدعم مشاريع 
تزعم توليد أموال محّلّية. ولهذا الّسبب، قّررت إقامة مراكز تواصل إلسداء خدمات 

للّسّكان بصفة عاّمة.

املراجع
يعتمد هذا الّنّص على املعلومات املتوّفرة على موقع إنفوديس بالّشبكة العنكبوتّية  	•

 http://www.infodes.org.pe/ :املعلوماتّية العاملّية )الواب(، وهو
وقّدم لويس فيرناندو بوّسو، املسؤول عن مكتبات املشروع، بيانات تكميلّية. 	•

بوليفيا  

البطاقة الفّنّية
)Carpa Lila : اخليمة الّليلكّية ) كربا ليال االسم: 

بوليفيا  البالد: 

الّصحة اإلجنابّية، والبيئة                 األهداف: 

محافظات 3 مناطق جغرافّية        املكان: 

21 بلديّة املنتفعون: 

SERVIR سرفير 	• الّشركاء: 
Project Concern International (PCI) مشروع االهتمام الّدولّي 	•  

مركز الّنهوض بالّزراعة الّريفّية: 	•  
Centro de Promoción Agropecuaria Campesina (CEPAC)  

مركز جامعة جونز هوبكنز لبرامج الّتواصل: الّتمويل:  •	
 Johns Hopkins University Center for Communication Programs  

(JHU/CCP)  

الوكالة األمريكّية للّتنمية الّدولّية: 	•  
 United States Agency for International Development (USAID)  

األلعاب الّتفاعلّية، والفيديوهات، واملنشورات، واأللعاب، واملسرح، والعرائس. الوسائط: 

حكايات قصيرة
يصطّف أناس من أعمار مختلفة في طابور للولوج إلى خيمة كبيرة ليلكّية الّلون 
تسلية،  تقترح  وإن كانت  ليست سيركا،  إنّها  اجلماعة.  منصوبة من وقت قصير وسط 
وال هي مدرسة، وإن كانت تساعد على الّتعّلم. إنّها تختلف عن كّل ما سبق للّناس 
مشاهدته. واجلميع يحّركهم الفضول إلى معرفة ما يتعّلق باجلنسانّية والّصّحة اإلجنابّية 
من خالل ألعاب تفاعلّية، وصور، وأشرطة سينمائّية، وعروض موسيقّية. ويدخل الّزائرون 
حتت قّبة اخليمة مجموعات مكّونة من عشرة أنفار، ويبقون فيها أقّل من ساعة زمن، 

ولكّنه عليهم القيام بأشياء كثيرة في هذه املّدة الوجيزة.

َمنْي لرجل وامرأة باحلجم الّطبيعّي مفّصلنَْي  وفي الّداخل، يجدون في البدء مجَسّ
على اخلشب امللّبس عكسّيا. وميكن للمشاركني حملهما الرجتال حوار يّتصل بالعالقة بني 

1998

اخليمة الّليلكّية
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الّرجال والّنساء. إنّها تقنية إلذابة اجلليد، وتقّدم، فضال على ذلك، مسائل العالقات بني 
الّرجال والّنساء، ومسائل اجلنسانّية. ويلقي أحد املنّشطني بعض األسئلة املناسبة، ويقود 
املجموعة إلى الفضاء املوالي حيث يرّكب املشاركون ُمْربَِكًة )puzzle( كبيرة لتحديد 
العادات الّسّيئة املرتبطة بالبيئة وبالّصّحة اإلجنابّية. فإذا وضعت القطع في أماكنها 
الّصحيحة، تظهر صورة طفل في صّحة جّيدة وراء املربكة، وإاّل فإّن الّصورَة تُظهر 

طفال مريضا. واملناقشة هي بالّطبع مفتاح تركيب املربكة تركيبا صحيحا.

وفي الفضاء املوالي، يتعّلم املشاركون شيئا ما عن وفيات األّمهات، دون الّتفّطن 
على  مختلفة،  كبيرة  صور  املنضدات  إحدى  على  نشرت  وقد  البداية.  في  ذلك  إلى 
وتقودهم  لها.  مماثلة  مسائل  تعالج  حجما  أصغر  صورا  فوقها  تُلصق  أن  املجموعة 
تنتقل  ثّم  احَلْمِل.  فترة  في  الوقاية  وإجراءات  املخاطر  فهم  إلى  اجلماعّية  املناقشات 
بتجميع  املشاكل«  »شجرة  تكوين  في  تشارك  حيث  املوالي  الفضاء  إلى  املجموعة 
مشّخصات فوق شاشة من قماش لتحديد أسباب وفيات األّمهات: ومن هذه األسباب، 
قّلة الّنفاذ إلى خدمات الّصّحة، وَدْور الّنساء في املجتمع، ونقص الّتعليم، والّصعوبات 

االقتصاديّة.

وفي األخير، تُقاد املجموعة إلى اخلارج عبر نفق ُمعتم مثير لألحاسيس، كأنّه نداء 
لتجريب املعرفة. ومن وجوه اعتبار مختلفة، إنّها والدة املعرفة والوعي مبسائل الّصّحة 

اإلجنابّية.

وحتضر اجلماعة كاّفة، في آخر اليوم، أمام اخليمة، حفال موسيقّيا شعبّيا.

وصف الّتجربة
وّسعت اخليمة الّليلكّية، نحو املناطق الّريفّية، 
مدى ثالث حمالت حول الّصّحة اإلجنابّية كانت 
سّتة  امتداد  فعلى  سابق.  وقت  في  أجُنزت  قد 
إلى شهر مارس  أشهر، من شهر أكتوبر 1998 
1999، أثّرت ثالث خيمات سيرك متجّول ليلكّية 
الّلون في 000 200 شخص في 21 بلديّة في 
ثالث مناطق مختلفة من بوليفيا: الّتالل العالية، 
اخليمات،  املقامة خارج  األنشطة  الّناس  وقد حضر جّل  املداريّة.  واملنطقة  والوادي، 

ولكّن 34 710 من الّرجال والّنساء شاركوا في املسار الّداخلّي.

وال يقّل الّتمّشي اّلذي يبلغ ذروته بَنصب اخليمة الّليلكّية أهّمّيًة عن اخليمة في حّد 
ذاتها: فهو يضمن املشاركة اجلماعويّة والّدميومة. ويشتمل على أنشطة ترويج، وتكوين، 
قبل وصول  باجلماعة  نشاطا مختلفا  يقارب خمسني  ما  وقد جرى  اجتماعّية.  وتعبئة 

اخليمة الّليلكّية.

فقد وقع حتديد املنّظمات غير احلكومّية في مختلف مناطق البالد. ومّت االختيار 
 Programa de( املتكامل  الّصّحي  الّتنسيق  برنامج  ثالث منّظمات من شبكة  على 
Coordinación en Salud Integral, PROCOSI( ، واحدة في كّل منطقة جغرافّية: 

سيرفير )SERVIR(، ومشروع االهتمام الّدولّي )PCI(، ومركز الّنهوض بالّزراعة الّريفّية 
)CEPAC(. وأجرى وفٌد عن املنّظمات غير احلكومّية زيارة إلى الّسلطات البلديّة لتفسير 
األساسّية،  الّصّحة  مراكز  وأعوان  البلدّي،  املجلس  وُدعي  الّدعم.  والتماس  املشروع 
واملعّلمون، واجليش املتمركز في املنطقة إلى االنضمام إلى جلسة تنسيقّية. وعلى إثر 
ذلك، مّت تكوين عشرين شخصا بوصفهم منّشطني للخيمة الّليلكّية. وتلّقى املنّشطون 
الّصّحة  حول  تعليمّية  برامج  إلنتاج  ومعّدات  تكوينا  أيضا  اجلماعويّة  باإلذاعات 
اإلجنابّية. ومّت تصميم لوحة للّتعامل مع هذه القضايا وحّل املسائل، خّصيصا ملنتجي 
البرامج اإلذاعّية، ولكْن، ميكن للمدّرسني استعمالها. وتلّقى فريق آخر تكوينا إلجناز صور 

حائطّية، وقد مّت تصوير سّت صور في املعّدل بكّل بلديّة.

وبعد ثالثة أسابيع من الّنشاط اّلذي أسهم في تشريك مختلف مؤّسسات اجلماعات، 
ثالثة أطنان.  تزن  اّلتي  الّليلكّية  ثمانية أشخاص اخليمَة  تَنِصب مجموعٌة مكّونة من 
اخليمة في مجموعات مكّونة من  يجوبون  اّلذين  الّزّوار  املنّشطون الستقبال  ويستعّد 
قويّة.  بتجربة  األمر  ويتعّلق  والّتدريبات.  الفضاءات  مختلف  عبر  يقادون  أنفار،  عشرة 
الّزّوار نسخا مجانّية عن بعض  يتلّقى  بزيارة املكتبة حيث  املسار داخل اخليمة  وينتهي 

.» Les histoires de Yoni املنشورات، مثل سلسلة القصص املصّوة »حكايات يوني

عروض  دورهم،  انتظار  أثناء  اخليمة،  خارج  املوجودون  الّناس  يحضر  أن  وميكن 
شريط  أو   ،»Amanecer »الفجر  شريط  مثل  الّليلكّية،  اخليمة  أعّدتها  فيديو  أشرطة 

»القرارات Decisiones«، أو عروض عرائس، أو عروضا مسرحّية.

وفي الّليل، تتحّول املصطبة املُقامة خارج اخليمة الّليلكّية ركحا إلقامة عروض 
موسيقّية، ورقص، ومسرح، يشارك فيها بعض الّناس من اجلماعة. وتتّم املراوحة بني 
اّلذين  باز،  ال  أو  كوشامببا،  أو  كروز،  بسانتا  الّشّبان  واملغّنني  احملّلّية  الفّنّية  املجموعات 

وّجهت إليهم دعوة خاّصة باملناسبة.

ويشارك ما يقارب 500 1 إلى 000 3 زائر في جتربة الّتعّلم القويّة بفضل حراك 
املجموعة، واأللعاب، والّصور اّلتي تنّبه املشاركة على امتداد األيّام الّثالثة اّلتي تبقى 
فيها اخليمُة الّليلكّية منصوبًة. وعلى إثر ذلك مباشرة، تُقلع اخليمة وحُتمل إلى مكان 
الّلذين  لألسبوعني  اعتبارا  قليلة،  الّثالثة  الّليلكّية  اخليمة  نشاط  أيّام  تبدو  وقد  آخر. 
تطّلبهما تنظيم كّل شيء، وتكوين املنّشطني، ونَصب اخليمة. ومع ذلك، فإّن اخليمة 
اخليمة  تذهب  وعندما  كّلها.  اجلماعة  يُْشرُِك  متٍشّ  ذروة  غير  آخر  شيئا  ليست  الّليلكّية 
الّصّحة  حول  احلوار  إقامة  اجلماعويّون  املنّشطون  ويواصل  املعّدات،  تبقى  الّليلكّية، 

اإلجنابّية في املدارس، وفي مراكز الّصّحة، وفي اأُلَسرِ.

وتبلغ كلفة إقامة اخليمة الّليلكّية بكّل بلديّة ما يقارب 000 7 دوالر أمريكّي. وفي 
سنة 1998، مّت استثمار 000 400 دوالر أمريكّي )من مليون دوالر متوّفرة للمشروع(.

األصول والّسياق
أثار الّشريط الّسينمائّي الّشهير »ياوار مالكو Yawar Mallku« اّلذي أجنزه املُخرج 
املتطّوعني،  ضّد  املرتفعة  بالّتالل  املقيمني  املزارعني  متّرد  ساجنينيس،  جورج  البوليفّي 
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الم األمريكّي، واّلذين كانوا بصدد تعقيم الّنساء.  اّلذين كانوا، فيما يبدو، من فيلق الَسّ
وتُرِجمت هذه اإلدانة املأسويّة لسياسات الواليات املّتحدة للّتحّكم في الوالدات ببالد 
ثالثة  مساحتها  أرض  في  نيويورك  مدينة  سّكان  )بعدد  بوليفيا  مثل  بالّسّكان  آهلة 
أضعاف كاليفورنيا( برفض شامل، طيلة سنوات عديدة، ملناقشة مسائل الّسّكان. ومنذ 
وقت قصير، وضعت حمالت الّصّحة اإلجنابّية املسألة الّدميغرافّية على جدول األعمال 

الوطنّية اليومّي.

وينّص تقومي ذاتّي قام به مركز الّتواصل بجامعة جونس هوبكني )JHU/CCP( على 
أّن إستراتيجّيات الّصّحة اإلجنابّية اّلتي منّاها املركز منذ سنة 1986 بأموال من الوكالة 
األمريكّية للّتنمية الّدولّية )l’USAID(، يجّسد »أهّمّية احلمالت املضبوطة بعناية، اّلتي 

تتطّور من الّتحفيز احلذر إلى األعمال ذات األهمّية الوطنّية«.

وفي ظرف عشر سنوات، تطّورت إستراتيجّية ترويج خدمات الّتنظيم العائلّي في 
املراكز احلضريّة الّرئيسة في اجّتاه االنشغال بصّحة األّم والّطفل في املناطق الّريفّية. 
أهمّية.  األكثر  األربع  باملدن  اإلعالم  وسائل  في  كبيرة  حملة   1994 سنة  وانطلقت 
وبالّتلفزيون، وخدمات صّحة جديدة، في محو  باإلذاعة  وإشهار  وساهم شعار جديد، 
الّصورة الّسلبّية املقترنة بالّتنظيم العائلّي محوا جزئّيا. ورّكزت حملة ثالثة سنة 1996 

على الّصّحة اإلجنابّية، ُملِّحة على وفيات األّمهات.

واخليمة الّليلكّية جزء من احلملة الّرابعة، وهي تأخذ في احلسبان الّدروس املتَعلََّمة 
وقد  ببوليفيا.  الّريفّية  املناطق  متّس  اّلتي  األولى  وهي  الّسابقة.  الّثالث  احلمالت  أثناء 
اخلاّص،  والقطاع  احلكومّية،  غير  املنّظمات  تضّم  فّنّية  جلنٌة  اإلستراتيجّيَة  تصّورت 

واحلكومة، ووكاالت الّتعاون الّدولّية اّلتي تعمل في مجال الّصّحة اإلجنابّية.

الوقع االجتماعّي
الّسابقة،  الّليلكّية حصريّا وللحمالت الّثالث  لعّل االستحقاق ال يرجع إلى اخليمة 
 Demography and املتحدة  الواليات  في  الّداخلّي  األمن  وزارة  إحصائّيات  أّن  غير 
 Instituto Nacional( ببوليفيا الوطنّي  Health Survey (DHS)، ومعهد اإلحصاء 
de Estadística, INE(، يكشفان عن تغّيرات مهّمة أثناء الّسنوات العشر األخيرة هذه. 
إلى 67\1000،  من 96\1000  األطفال  لدى  الوفيات  مؤّشر  نسبة  انخفضت  فقد 
نسبة  وارتفعت   ،%  56 إلى   %  40 من  الّصّحّية  باملؤّسسات  الوالدات  نسبة  وارتفعت 
العناية الّصّحية قبل الوالدة من 45 % إلى 70 %. واالستقرار االقتصادّي بالبالد في 

هذه الفترة ليس بعيدا عن هذه األرقام.

املائويّة  الّنسبة  فارتفعت  أيضا.  العائلّي  الّتنظيم  إستراتيجّية  أهداف  حتّققت  وقد 
حول »معرفة طريقة واحدة على األقل من طرائق منع احلمل احلديثة« من 67 % إلى 
87 %، ومّر استعمال الواقي الّذكرّي مّما يقارب الّصفر إلى 2.6 %، وارتفعت نسبة زرع 
إلى 11.1%، واستعمال حبوب منع  DIU( من %4.8  )الّلولب  الّرحم  األجهزة داخل 
احلمل من 1.9 % إلى 3.8 %. وتظهر اإلحصائّيات بوضوح أّن الّسّكان مهتّمون باحلّد 

من وفيات األّمهات واألطفال أكثر من اهتمامهم بالّتحّكم في الوالدات.

يتكّلمون  اّلذين  الّريفّية  باملناطق  الّشباب  خاّصة  الّليلكّية  اخليمة  جتربة  وتخاطب 
الّلغة اإلسبانّية، واّلذين لهم مستوى معنّي من الّتعليم، واّلذين يكونون أّقل من غيرهم 
وأخذ  لالستعالم  أفضل  فرص  لهم  تتاح  ببوليفيا  اجلديدة  واألجيال  للّتغيير.  مقاومة 

القرارات.

تعد  فلم  اجلماعّية.  املقاربة  هو  الّليلكّية  اخليمة  به  جاءت  آخر  َمْغَنٌم  ويوجد 
اإلستراتيجّية ترّكز على الّتعليم الفردّي، وجها لوجه، ولكّنها تأخذ في احلسبان اجلماعة 
بأَْسرَِها. وزيادة على ذلك، فإّن هدفها يتمركز بشكل أقّل على »اإلقناع«، وبشكل أكثر 
سلبّيا  تتلّقى  تعد  ولم  مشارِكة،  عملّيا  هي  فاجلماعة  والّنقاش.  للّتحليل  الّترويج  على 

القرارات اّلتي يأخذها اآلخرون في شأنها.

الوسائط والّطرائق
دا.  ُمجدِّ الّليلكّية مشروعا  تواصل متنّوعة يجعل من اخليمة  إّن استخدام وسائل 
واخليمة، في حّد ذاتها، هي مكان جتري فيه أشياء، وهي فضاء مرجعّي، وبيئة مناسبة. 
تفاعلّية، وعلى املوسيقى املباشرة، وعلى عروض فيديو،  ألعاب  الّطرائق على  وتشتمل 

ومنشورات، وعروض مسرحّية، وعرائس، وغيرها.

بالّصور  املصّورة  القصص  وتروي  خاّص.  بشكل  لالهتمام  مثيرة  والكتّيبات 
واحلوارات املوجزة الوضعّيات اّلتي يعيشها الّشباب، مع إعطائهم نصائح عن استعمال 
الواقيات الّذكريّة، وعن األمراض املنقولة جنسّيا، وعن مسائل أخرى. وإنتاجات الفيديو، 

خاّصة منها تلك اّلتي كانت موّجهة للّشباب، كثيرة في هذا االجّتاه.

العقبات
إّن أّول كلمة تتبادر إلى الّذهن عندما تُذكر العقباُت اّلتي يواجهها هذا املشروع 
هي »الّدميومة«. فللخيمة الّليلكّية، مثلها مثل جميع املشاريع اّلتي ميّولها ويسّيرها مركز 
الّتواصل بجامعة جونس هوبكني )JHU/CCP( بتمويل من الوكالة األمريكّية للّتنمية 
الّدولّية، بداية، وفترة منّو، ونهاية محتومة. فعندما ينتهي الّتمويل، َمْن َذا اّلذي يستطيع 
حتريك معّدات نصب اخليمة اّلتي تزن ثالثة أطنان من زاوية من زوايا البالد إلى أخرى؟ 
إّن أهّم استثمار قد مّت هو بناء اخليمات، واقتناء الّتجهيز الّسمعّي البصرّي، والّتكوين، 
الّليلكّية كّل مّرة في جماعة  اخليمة  إجناز جتربة  يكّلف  املعّدات... ومع ذلك،  وإنتاج 

جديدة 500 7 دوالر أمريكّي.

وثّمة مشكل آخر يعود إلى زمن مرور اخليمة الّليلكّية في كّل بلديّة. فثالثة أيّام غير 
كافية لزيارة كّل أفراد اجلماعة للخيمة. ويقتصر جّل الّناس على املشاركة في األنشطة 
الّترفيهّية اجلارية خارج اخليمة، واّلتي ليست فّعالة، من وجهة نظر تعليمّية، بنفس درجة 

األنشطة اجلارية داخلها.
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املراجع
مّت الّتحّصل على املعلومات املوجودة في هذا الّنّص من الوثائق املذكورة الحقا، 
وبفضل الّلقاءات اّلتي جرت بال باز )في شهر أكتوبر 1999( مع منّسق اخليمة الّليلكّية 

مركوس باز، واملسؤولة عن إنتاج الفيديو كاروال برودينسيو.

 Diálogo al Desnudo عارٍ  حوار  الّتالية:  الفيديو  أشرطة  مشاهدة  متّت  وقد 
)1996(، والفجر Amanecer )1998(، وبَشَرة القمر Piel de Luna )1997(، والقرارات 
Decisiones  )1998(، ولنتحّدث عن الّزوجني Hablemos en Pareja )1998(. وقد 

أنتجت جميعها للمشروع أو أثناء مراحل سابقة من إستراتيجّية الّتواصل.

املنشورات:
حكايات يوني )Las Historias de Yoni(، وهي سلسلة حكايات مصّورة. 	•

 Paz, Marcos. « Las ONGs y las Carpas Lila ». In J & G, Revista de 	•
 Epidemiología Comunitaria. La Paz (Bolivie): juillet–décembre 1998
 ; et Paz, Marcos. « La Carpa Lila: Una Experiencia Innovadora en
 Comunicación para la Salud ». In Opciones, Revista sobre Salud

Sexual y Reproductiva. La Paz–Bolivie: mars 1999
 Estrategia de IEC para el Área Rural. Subcomité Nacional de IEC, 	•

1997
 «Bolivia’s Lilac Tent : A First in Health Promotion«	 	•

 In Communication Impact. Baltimore: John Hopkins University  
Center for Communication Programs (JHU/CCP), avril 1999

تنـزانيـا  

البطاقة الفّنّية
مانينو مينجي )Maneno Mengi: العديد من الكلمات( االسم: 

تنزانيا  البالد: 

الّتنمية اجلماعويّة                 األهداف: 

متوارا، وليندي، وهانغاي، زجنبار، وغيرها          املكان: 

اجلماعات احلضريّة والّريفّية، والّصّيادون املنتفعون: 

مشروع دعم الّتنمية الّريفّية املندمجة: 	• الّشركاء: 
 Rural Integrated Project Support (RIPS)  

I TV Zanzibar  :تلفزيون زجنبار 	•  
برنامج دعم املدن الّتاريخّية: 	•  

Historic Cities Support Programme (HCSP)  

Coopération finlandaise  :منّظمة الّتعاون الفنلنديّة الّتمويل:  •	
والوكالُة الّسويديّة للّتنمية الّدولّية: 	•  

Swedish International Development Agency (SIDA)  
 Aga Khan Trust for Culture (AKTC) :مؤسسة آغا خان للّثقافة 	•  

الفيــديـو. الوسائط: 

حكايات قصيرة
تخّيلوا مشهد سوق الّسمك بكيلوا، في منطقة متوارا بشرق تنزانيا. تُظهر الّصورة 
مجموعة من البّحارة وهم يّتهمون مدير املقاطعة الّتنفيذّي بعدم توزيع املال املجموع 
هي  »هذه  ينبغي.  كما  اجلماعة،  وعلى  البحريّة  البيئة  صناديق  على  الّضرائب  من 
احلقيقة. إّن استخدام األموال املجموعة رديء، كما ميكن أن ياُلحظ ذلك. وهو )أي 
مدير املقاطعة الّتنفيذّي( ذاته ال يعلم مقدار ما َجَبى من أموال، وبالّتالي، فإنّنا ال نعلم 
مقدار املال اّلذي لنا حّق فيه. وبهذا، فإنّهم يزدادون سمنة في حني نزداد نحن هزاال«.

وتستمّر احملاورة كما لو أّن الكاميرا غير موجودة، والّناس قد تعّودوا على أن تكون 
الكاميرا مشاركا مضافا. وال أحد ينظر إلى الكاميرا، وال أحد يغّير من خطابه أو من 

1998

مانينو مينجي
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مانينو  ينّظمها  اّلتي  الّتشاركّية  الفيديو  جلسات  إحدى  إنّها  الكاميرا.  بسبب  موقفه 
مينجي، وهي خطوة أخرى في متّشي مساعدة اجلماعة الّطويل لفهم مبادرات الّتنمية 

االجتماعّية واالقتصاديّة فهما أفضل بفضل استعمال الفيديو.

والّناجت الّنهائّي، »حّدثنا املواطنون Utuambie Wananchi«، هو »ملّخص فيديو«، 
أنّه  غير  عديدة.  أشهر  على مدى  تنميته  وقعت  اّلذي  الّتفاعلّي  للّتمّشي  موجز  وتقرير 
لتقاسم  كيفّية  مجّرد  يكون  يكاد  وهو  الّرئيس،  الهدف  وال  الّنهائّية  الّنتيجة  ميّثل  ال 
انقضاء أشهر، »صورة  بعد  الفيديو،  تأليفّيا. ويصبح شريط  تقاسما  آخرين  الّتمّشي مع 

تذّكر بالكيفّية اّلتي حارب بها الّصّيادون الفساَد«.

والهدف احلقيقّي لعمل مانينو مينجي هو متّشي املشاركة الّتفاعلّي. وقد التمس 
الّصّيادون املنتمون جلمعّية حماية البيئة البحريّة مبنطقَتْي متوارا وليندي )شيريكيشو 
سّجلت  اّلتي  الّسمك  لسوق  مبتابعة  للقيـام  مينجي  مانينو  من  املساندة   )Shirikisho
خسائر في العائدات. وقد تقّرر في البداية أن 5 % من املرابيح يجـب أن تـوّزع على 
 ،)% 50( البحريّة  للبيئة  املخّصصة  واألموال   ،)% 30( واملقاطعة   ،)% 20( اجلماعة 
الّنحو، حّتى حّلل املعنّيون املشكَل  الّتنمية. ولم جتر األمور على هذا  لتمويل أنشطة 

بفضل متّشي فيديو تشاركّي.

وقد جرى الّتقومي أمام عدسة الكاميرا في الّسوق بالّذات. وكان الّناس واعني بأّن 
الكاميرا حليف سبق له أن اشتغل منذ سنة 1994 مع مانينو مينجي على مشكل 

آخر ساعد الفيديو في إيجاد احلّل له، هو:  الّنضال من أجل إنهاء الّصيد بالّديناميت.

وصف الّتجربة
الّسواحلّية  بالّلغة  يعني  اّلذي  مينجي،  مانينو 
فيديو صغيرة،  مؤّسسة  هي  الكلمات«،  من  »العديد 
سنوات  طيلة  االشتغال  بعد   ،1998 سنة  أُنشئت 
عديدة مع اجلماعات بتنزانيا. وقد فّعلت مجموعة من 
الّسينمائّيني متكّونة من أربعة اتّصالّيني من جنسّيات 
مختلفة )سويديّة، وأملانّية، وإجنليزيّة، وتنزانّية(، مصحوبة بكاميرات رقمّية، وبتجهيزات 

تركيب محمولة، واحدا من مشاريع الفيديو تشاركّي األكثر إثارة لالهتمام. 

وقد بدأت املجموعة بأنشطة تواصل تشاركّي أثناء اشتغالها بجنوب تنزانيا في إطار 
 ،Rural Integrated Project Support (RIPS) مشروع دعم الّتنمية الّريفّية املندمجة
اّلذي متّوله فنلندا. وفي ذلك الوقت، كان يُصرف الّنظرُ عن الّنقاش في مسائل مثيرة 
على  جّدا«  »مستعصية  الّناس  يعّدها  بالّديناميت،  الّصيد  مثل  شديدة،  إثارة  للجدل 
املشاركة  مبحُث  للّنقاش  أُثير  حّتى  جناح،  بأّي  الّسطحّية  احللول  حتظ  ولم  املعاجلة. 
اجلماعويّة: إّن كيفّية معاجلة املسألة معاجلة نهائّية هو اتّخاذ اجلماعة نقطة انطالق. 

وقد استعمل الفيديو ألّول مّرة لتسهيل مشاركتها.

طريقها  في  كانت  األسماك  من  نوعا   28 فثّمة  الوضعّية:  بتحليل  الّتمّشي  بدأ 
إلى االنقراض، وفقَد العديد من البّحارة ذراعا نتيجة االنفجارات غير املتوّقعة، وكان 

ويُفترض  البحث عن حلول.  الّسلط كان يحول دون  املرجانّي متضّررا، ففساد  احليض 
أّن متّشي الفيديو الّتفاعلّي »يربط املطالب بعضها ببعض، ويصل بني اجلماعات، وينجز 
تقوميا ومصاحلة تشاركّية«. وحّللت اجلماعة تسجيالت الفيديو أثناء االجتماعات اّلتي 
بني  من  حُتصى  أن  وميكن  القرار.  وأصحاب  الّتعاون،  ومؤّسسات  الوزراء،  مع  ُعقدت 
نتائج هذا الّتمّشي: تدّخل احلرس البحرّي للحّد من الّصيد بالّديناميت، وإنشاء منظومة 
 ،)Shirikisho اّدخار وقرض، وتشييد سوق الّسمك، ودعم املنّظمة اجلماعويّة )شيريكيشو
ومناقشة املبحث على الّصعيد الوطنّي. وقد ُقِضَي في األخير على الّصيد بالّديناميت 

حوالي سنة 1997.

ويجّسد ما تقّدم ذكرُه صنَف تدّخالت مانينو مينجي، اّلذي يستعمل الفيديو بوصفها 
أداة للّتقومي الّذاتّي ولدعم املنّظمات اجلماعويّة، مانحا صوتا قويّا للّناس اّلذين كانوا 
من قبل غير مسموعني. »نحن نعّرف الفيديو الّتشاركّي باعتباره متّشي إنتاج ال سيناريو له، 
يسّيره أناس من اجلماعة، ويتّم تقدميه بحلقات إجناز وحتليل تكّرريّة. ويطمح الّتمّشي إلى 
إنشاء حكاية فيديو تبّلغ ما يريد املشاركون إبالغه حّقا، بالّشكل اّلذي يعتبرونه األفضل«.

وقد دّعم مانينو مينجي فعلّيا، ما بني سنة 1996 وسنة 1998، ُقَرى هانغاي في 
لتسهيل  تكّونت جلان موارد طبيعّية جماعويّة  بها. وقد  والعناية  تصّور محمّية غابّية 
احلوار مع املوّظفني في املقاطعة حول المركزيّة إدارة احملمّية الغابّية. وفي األخير، نُشر 

.»Misitu wa Hangai ملّخص فيديو« عن الّتمّشي عنوانه »غابة هانغاي«

وقد كان الفيديو جوهريّا في حملة سنة 1997، من أجل الوقاية من وباء الكوليرا 
في منطقَتْي متوارا وليندي. وقد ساهم في حتليل الوضعّية، وفي الّتخطيط الّتشاركّي. 
إنتاج  مّت  وقد  الكوليرا.  ضّد  العملّي  مخّططها  ذاتّيا  متّثال  القرى  متّثلت  الّنهاية،  وفي 
 Tukomeza  برنامج إذاعّي زيادة على ملّخص الفيديو » دعونا نتخّلص من الكوليرا

.»Kipindupindu

وسمح استعمال الفيديو في تدّخالت أخرى، كإيقاف طرد مالكي األراضي الغرباء 
Ils sont en train de vendre notre vil- قريتنا بيع  بصدد  )»إنّهم  للقروينّي  نومبو   عن 

lage«(، وإشهار اآلثار املترتّبة من قرار زراعّي على قــرى نيـواال )»نزاعات على األرض؟ 
?Conflits sur la terre«(، وإعطاء الكلمة لسّكان ستونتاون بزجنبار، مع تأييد حماية 
الفيديو  يكن  ولم  تلفزيونّي(.  وهو مسلسل   ،»Baraza )»املجلس  العتيقة  املدينة  هذه 

املنتج الّرئيس في الّتمّشي إاّل في هذا الّنشاط األخير. 

األصول والّسياق
يستمّد مانينو مينجي أصله من مكّون الّتواصل الّتفاعلّي، وهو واحد من فضاءات 
الّنهوض  إلى  األهداف  وترمي   .RIPS املندمجة  الّريفّية  الّتنمية  دعم  مبشروع  العمل 
بالّتواصل الّريفّي لتسهيل الّنفاذ إلى اإلعالم، وإعطاء اجلماعات إمكانّية الّتعبير عن 
عرض  بهدف  مستقاّل،  جتّمعا  باعتباره  مينجي  مانينو  استقّر  سنة 1998  وفي  نفسها. 
خدمات تواصل على جميع شرق أفريقيا. ومشروع دعم الّتنمية الّريفّية املندمجة هو 

أحد أعضاء شبكة مراكز الّتواصل الّريفّي اّلتي استمّر منّوها.
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أنفا جناحا مهّما  املذكورة  الغايات  أجل  الفيديو من  تكنولوجيا  استخدام  يشّكل 
مقترنا  كان  الّتشاركّي،  الّتواصل  زاوية  من  فعله،  سبق  ما  كّل  ألّن  أساسا  بتنزانيا، 
باإلذاعة. وعلى الّرغم من أّن اإلذاعة كانت بال ريب الوسيط الّتواصلّي األكثر تأثيرا في 
شرق أفريقيا، فقّلما كانت تُستخدم إلبالغ صوت اجلماعات الّريفّية. لقد كانت اإلذاعة 
االجتماعّي.  احملتوى  ذات  الّرسائل  لبّث  االجتماعّية  البرامج  في  أساسا  ُمستخَدَمة 
أّن  الّرغم من  نادرا، على  يزال  اجلماعات ال  بأيدي  تواصل  أداة  باعتبارها  واستعمالُها 
برنامج مشروع دعم الّتنمية الّريفّية املندمجة ذاته قد القى جناحا بإقامة شبكة )إذاعة 
اّلتي تسمح آلثنتي عشرة قرية بتسجيل أشرطتها اخلاّصة   )Radio Kijijini كيجيجيني

حاملة رسائل تبّثها الحقا إذاعة جماعويّة تابعة إلذاعة تنزانيا.

اإلذاعة  إلى  فيه  الّنفاذ  يكون  سيــاق  في  بديال  خيارا  الفيديو  تكنولوجيا  وتبدو 
املندمجة  الّريــفّيـة  الّتنمية  دعــم  إطار مشروع  في  الفيديو  ويصلح  جّدا.  محدودا 
ملا يلي: أ( عقد الّتحالفات ووضــع آلّيات إلدارة املوارد الّطبيعّية; ب( وصل البحث 
الّتشاركّي باملناقشات حول الّسياسات الوطنّية; ج( حتسني إسداء اخلدمات االجتماعّية 

بفضل تعّلم املشاركة.

الوقع االجتماعّي
عّمق مانينو مينجي ممارسة الّتواصل الّتشاركّي بالّتوازي مع تنمية تفكيرٍ ُمقام على 
تراكم الّتجارب. وكّل متّشيات العمل مع مختلف اجلماعات قد مّت توثيقها، وهي تُعتبر 

حصيلَة العمل املنَجز من أجل بلوغ نفس الهدف.
وقد حتّققت تغييرات اجتماعّية تقريبا في كّل املشاريع اّلتي شارك فيها مانينو مينجي. 
ولم يكن من املمكن حتقيق نتائج الّتدّخالت في مسائل مثل الّصيد بالّديناميت في 
متوارا، أو حماية غابة هانغاي، أو جتديد ستونتاون بزجنبار، من غير الّتغييرات احلاصلة في 
الّدميقراطّية  املبادئ  املؤّسساتّي، وتطبيق  والّدعم  أكبر،  اجلماعات: مشاركة جماعويّة 
في أخذ القرار، وخاّصة فهم املشاكل فهما أصفى. وقد القت اإلستراتيجّيتان االثنتان، 
الّتواصل من أجل الوصل بني املطالب، والّتواصل من أجل الّتفاوض، جناحا في متّشي 

البحث عن احللول.

ورافق  الّتمّشي  عالية،  تعليمّية  قيمة  ذات  تعّلم  أداة  باعتباره  الفيديو،  دّعم  وقد 
على  ترّكز  أن  وميكنها  وأحيانا كمرآة جماعّية.  الكاميرا كمجهر،  وتستخدم  اجلماعة. 
جزئّيات، أو أن تترك املجال للجماعة حّتى حتّلل نفسها بنفسها. ويثبت تعّود اجلماعة في 
كّل مّرة بالكاميرا أّن األداة قد مّت قبولها وتبّنيها. وتتمّثل اخلطوة الّتالية في نقلها إلى 

اجلماعة ومتّلكها لها.
وقد كتب الرس جوهانسون في »Participatory Video and PRA« ما يلي: »وّسع 
ما  بنفس  الّسياسات،  حول  احلوار  بتسهيل  عموديّا  توسيعا  الّتمّشي  الفيديو  إلى  الّنفاذ 
وّسعه أفقّيا بتوليد دعم سياسّي للقضايا وللمطالب املعّبر عنها محّلّيا. ]...[ وينّبه الفيديو 
لألفراد  الّسماح  بفضل  الّدميقراطّية  واحلقوق  الّسلطة  أجل  من  الّسياسّية  الّصراعات 

واجلماعات القاعديّة بالّتعبير بأنفسهم عن آرائهم«.

الوسائط والّطرائق
تفاعلّيا.  استخداما  الفيديو  استخدام  هو  مينجي  مانينو  في  األساسّي  العمل  إّن 
والّناجت الّنهائّي اّلذي يسّميه املنتجون »ملّخص الفيديو« ليس سوى تقرير عن الّتمّشي، 
للجماعات  للّتنمية،  دفع  أداة  بوصفه  الفيديو  به  يضطلع  اّلذي  الّدور  موّجه إلظهار 

األخرى، وللّتعاون الّدولّي، وألصحاب القرار.

لقد ساعدت الّتكنولوجيا رخيصة الكلفة باستعمال الفيديو استعماال مختلفا. فلو 
الّتمّشي  اّلتي ميلكها، ما كان ليتقّدم في  لم يكن ملانينو مينجي الّتجهيزات اخلفيفة 
الّتفاعلّي والّتشاركّي مبثل ما تقّدم فيه. فالكاميرات الّرقمّية الّصغيرة ال تكتفي بتأمني 
أيدي اجلماعة.  إلى  الّتكنولوجيا  نقل هذه  أيضا  بإمكانها  بل  صور ذات جودة عالية، 
وفي األخير، فإّن حامل الكاميرا يكّف عن أكون مهّما، ألّن اجلماعة كّلها مشتركة 

في الّتمّشي. 

الفيديو.  تركيب  تكنولوجيا  بفضل  بلوغها  مّت  قد  نوعّية  قفزة  أكبر  فإّن  ذلك،  ومع 
نظرا  الّتركيب  بقاعات  الفيديو مربوطة  تركيب  تكنولوجّيات  قريب، كانت  تاريخ  فإلى 
حلجمها وجلودة الوسائل الّضروريّة )الّشاشات، ولوحات املزج، ومعّدات الّتسجيل(، ولكّن 
الّتكنولوجّيات احلديثة اّلتي يستعملها مانينو مينجي قد حّررت متّشي تركيب الفيديو من 
تبعّية القاعة، ومن الّنقل، وحّتى من الكهرباء. فجميع ما يحتاج إليه لتركيب الفيديو 
ببرمجـّية  مجّهز   )Apple PowerBook G3( نوع  من  محمول  حاسوب  في  موجود 
Final Cut Pro، وبه سعة ذاكرة كافية. وال وجود لفرق بينها وبني جتهيزات االحتراف 

من ناحية اجلودة، وسعرها عشرون ضعفا أقّل من سعر جتهيزات االحتراف.

العقبات
وعلى الّرغم من منافع الّتكنولوجّيات احلديثة، فإّن الّتمّشي جلعل اجلماعة تتمّلك 
وسائل الّتواصل، ليس بسيطا، ما دامت األداة )الفيديو( جديدة على اجلماعة إلى درجة 
أّن »الّتمّلك« ال يتمّثل في مجّرد نقل ملكّية األدوات. ويعلم مانينو مينجي جّيدا أّن 
الّتمّشي قد يستغرق أشهــرا أو سنوات: »1. دقائق قليلة لتعّلم استخــدام املــالمس; 
أسابيع   .3 التقاطا صحيحا;  والتقاطها  الّصورة،  وتدقيق  الّتأطير،  لتعّلم  قليلة  أيّام   .2
قليلة لتعّلم سرد حكاية باستخدام الّصور املتحّركة; 4. أشهر قليلة، ورمّبا سنوات قليلة 

ملساعدة اآلخرين حّتى يسردوا حكاياتهم«.

املراجع
مّت جمع املعلومات املستعملة في هذا الّنّص أثناء زيارة ملقّر مانينو مينجي بزجنبار 
)تنزانيا(، في شهر مارس 2000. وقد استجوب املؤّلف الرس جوهانسون، وفيرينا كنيبال، 

ودومينيك دي فال، وفريدة نياماشومبي، وهم الّشركاء األربعة مبانينو مينجي.

وقد متّت مشاهدة اإلنتاجات أو »ملّخصات الفيديو« الّتالية: غابة هانغاي )1999( 
La forêt de Hangai، ونحن ال نحّب بحرنا )Bahari Yetu  Hatuta )1994، وحّدثنا 

.Baraza )1999( واملجلس ،Utuambie Wananchi )1998( املواطنون
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 Forest,Trees and People (décembre 1999-janvier 2000) وقد نشرت مجّلة
أربعة مقاالت عن مانينو مينجي كتبها أعضاء املجموعة.

ويشتمل موقع مانينو مينجي على الّشبكة العنكبوتّية املعلوماتّية العاملّية )الواب(:
http://www.zanzibar.org/maneno/

على نصوص تكميلّية هي: 

a) Travel Report par Kamal Singh (juillet 1998), 
b) Communicative Aspects of Participatory Video Projects: An 

exploratory Study par Bernhard Huber, 
c) Stonetown Baraza: Participatory TV and Community-

Based Rehabilitation in Zanzibar par Verena Knippel et Lars 
Johansson.

غواتيماال  

البطاقة الفّنّية
مركز جمعية الّنساء املايا االتّصالّيات : )نوتزيج(   االسم: 

         Centro de Mujeres Comunicadoras  Mayas (NUTZIJ)  

غواتيماال  البالد: 

تنمية الّنساء وتنّظمهّن                 األهداف: 

سولوال         املكان: 

نساء املايا املنتفعات: 

شبكة الّتنمية املستدامة:   	• الّشركاء: 
 Red de Desarrollo Sostenible (RDS/PNUD)  

جمعّية الّتنمية املندمجة: 	•  
Asociación para el Desarrollo Integral (APDESI)  

سلطة الّتسيير املستدام حلوض بحيرة أتيتالن ومحيطها: 	•  
 Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago  

Atitlán y su Entorno (AMSCLAE)  

 Padma Guidi :بادما غيدي الّتمويل:  •	
برنامج األمم املّتحدة للّتنمية 	•  

منّظمة األمم املّتحدة للّتغذية والّزراعة 	•  
 Ministerio de Agricultura :وزارة الّزراعة 	•  

Ganadería y Alimentación (MAGA) :الّثروة احليوانّية واألغذية 	•  
 Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) فريدريخ-إيبير-ستيفتونغ 	•  

الفيــديـو واإلنترنيت. الوسائط: 

حكايات قصيرة
بُِحّريّة، ُمظِهرة وجوًها مبتسمة، وأرجال، وأشياء، وحيوانات. وها  الكاميرا  تتحّرك 
هي تنزل ملالقاة طفل يقترب حّتى متأل إحدى عينيه الّصورَة كاملة، وتصعد الكاميرا 
من جديد في حني يواصل الّطفل االحتفال بعمله الباهر، ماسحة في طريقها مالبس 

ذات ألوان رائعة.

1998

نوتزيج
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تصّور امرأتان إحداهما األخرى، وتصّوران ما حولهما. ويبدو أّن كاميرات الفيديو 
في  يعيش  اّلذي  كاكشيكال  فريق  من  املايا  رينوسو،  أغيالر  عائلة  تزعج  ال  الّصغيرة 
جماعة كويتزالتنانغو القريبة من كنتيل. ومُتسك إمييليانا أغيالر، االبنة، إحدى الكاميرات. 
وقد تكّونت هي وأختها إيلينا إلنتاج أشرطة الفيديو، وهما يقومان بذلك بالّسهولة اّلتي 

يتكّلمان بها لغتهما األّم.

يدان  الّصورة  مقّدمة  وفي  الّشمس،  في  منشورة  مالبس  شامل  منظر  ويعرض 
بالّتلفزيون  الّتعّود  كثير  يرى شخص  وقد  الّساقني.  بني  يندّس  وجرو  البطاطا،  تقّشران 
انتقاء هذه الّصور غير منتظم، ولكّن االنتقاء بخالف ذلك: ففي ما يقارب 12 دقيقة، 
ُص حياُة عائلة أغيالر رينوسو على الّشاشة بفضل شهادات حّية عن الّثقافة واحلياة  تُلََخّ

اليومّية في األوقات الّسعيدة واألوقات العصيبة على حّد سواء.

وقال أحد الّشيوخ: »لقد تغّيرت األشياء. ففي ما مضى، كّنا نعالج املرضى مبواّد 
طبيعّية، ولكّن اآلن لنا أدوية كيمياويّة ثمنها ألف كيتزال. وملّا كّنا ال نقدر على شرائها، 
فإنّنا نواصل استعمال الّطّب الّتقليدّي«. وتُظهر امرأة بعَض األوراق، وتُفّسر خصائَصها 
العالجّية. وتردف في اعتقاد راسخ قائلة: »ولكن، من األكيد أنّه إذا كان املريض غير 

مؤمن بها، فإنّه لن يُشفى«.

وتقترب الكاميرا من مجموعة نساء يغسلن املالبس، وهّن يحملن أطفالهن الّصغار 
ابني  والد  اجلنود  قتل  »لقد  الّثمانينات:  بقهر  إحداهّن، مذّكرة  وتقول  على ظهورهّن. 
كّل شيء  تاركني  على عجل  كبير  عدد  فّر  وقد  ذلك مطلقا«.  بعد  أره  ولم  البكرّي، 

وراءهم. وقد متّكن البعض من البقاء على قيد احلياة.

ويتدّفق الفيديو تدّفق نهرٍ صاٍف، بعيدا عن القواعد املقّدسة في الّسينما الوثائقّية. 
دافعة  موسيقاها،  غيثار  آلة  وتُطلِق  القواعد؟  هذه  اخترع  اّلذي  َمن  حال،  أّي  وعلى 
األسرة إلى الغناء والّرقص. وتستمّر احلياة، وهذه هي أفضل األوقات. ويلعب األطفال 
لعبة املربّعات )la marelle(: وهم يرسمون املربّعات بواسطة عصا، ثّم يقفزون على 

أحد املربّعات، ويحّطون في »الّسماء«.

وصف الّتجربة
املايا  بلغة  )»كلمتي«   Nutzij نوتزيج 
كاكشيكال(، املعروفة أيضا باسم مركز جمعّية 
 Centro de Mujeres( االتّصالّيات  املايا  نساء 
هي   )Comunicadoras Mayas, CMCM
املركزيّة  املنطقة  في  مقّرها  يوجد  منّظمة 
بغواتيماال، بسولوال، على ضفاف بحيرة أتّيتالن. ويوجد على رأس نوتزيج مجموعة نساء 
Nouvel Espoir بكزاياكزاك،  من شعب املايا، جّلهّن أستاذات مبدرسة األمل اجلديد 
ومستشارتهن هي بادما غويدي، وهي محترفة تواصل بالواليات املّتحدة، وهي مصدر 
البصرّي  الّسمعّي  الّنواصل  في  مختلفة  تطبيقّية  دروسا  نوتزيج  ويقترح  املشروع. 
وهدف  واإلنترنيت.  الفيديو  على  إحلاح  مع  األصلّيني،  الّسّكان  للّنساء من  مخّصصة 

املركز هو الّتوعية بدور وسائل الّتواصل، وتنمية كفاءة الّتواصل في املناطق الّريفّية، 
واستعمال اإلنترنيت كذلك للّتسويق والّتواصل الّدولّي.

الّتشغيل بواسطة  الفّنّي وفرص  الّتعليم  وكان املركز يُسدي في األصل خدمات 
الّنفاذ إلى اإلعالم، وإنتاج الفيديو، وكذلك تربّصات حتليل وسائل الّتواصل الّتشاركّي. 
إلى  تعاونّيات،  في  املشارِكة  الّتنمية  منّظمات  بنفاذ  اإلنترنيت  استعمال  ويسمح 
املعلومات املفيدة في مجاالت متعّددة من بينها الّزراعة، والّصّحة، والّتعليم. ومن بني 
مهاّم نوتزيج اّلتي ينّميها تدريجّيا، البحث في الّشبكة العنكبوتّية املعلوماتّية العاملّية 

عن معلومات ميكن أن تفيد الّسّكان احملّلّيني.

وشرع املركز في أنشطته سنة 1997 بفضل ِهَبة خاّصة قيمتها 000 50 دوالر 
تركيب  وأجهزة  فيديو،  وتشتمل على 8 كاميرات  فيديو،  تتمّثل في جتهيزات  أمريكّي 

الفيديو، وثالثة حواسيب.

فيه،  والّتكوين  الفيديو  إنتاج  اثنني:  مكّونني  إلى  جوهريّا  نوتزيج  أنشطة  وتنقسم 
والّتكوين في اإلعالمّية والّنفاذ إلى اإلنترنيت.

ويشتمل مكّون الفيديو بدوره على ثالثة فضاءات رئيسة:
الّتنمية  تربّصات تشخيص ذاتّي تفاعلّي ملساعدة اجلماعات، واملشاريع، ومنّظمات  	•

إلدراج متّشيات تشاركّية في الّتخطيط وتفعيل البرامج ;
إنتاجات فيديو من إجناز الّنساء األعضاء في نوتزيج ; 	•

 comunicadoras( الّشعبّي  الّتواصل  في  أو  الفيديو،  إنتاج  في  الّنساء  تكوين  	•
.)populares

وقد اشترك نوتزيج، سنة 1999، مع مؤّسسات أخرى، مثال سلطة الّتسيير املستدام 
 Autoridad para el Manejo Sustentable de la حلوض بحيرة أتيتالن ومحيطـها
تسعى  منّظمة  وهي   ،Cuenca del Lago Atitlán y su Entorno (AMSCLAE)
إلى دعم تكوين مجموعة من نساء املايا الّشابّات في إنتاج الفيديو وفي االشتغال على 

بعض املسائل البيئّية.

ويشتمل مكّون اإلنترنيت على تكوين أساسّي في اإلعالمّية، وكذلك في البحث 
تكون  أن  مبقدورها  )الواب( عن مسائل  العاملّية  املعلوماتّية  العنكبوتّية  الّشبكة  على 

نافعة للجماعة، مثل البيئة، والّزراعة، والّتعليم، ودعم املرأة، وغيرها من املسائل.

شاكيخّيا،  قرية  في  اجلماعات  مع  الّتواصل  مراكز  فتح  إستراتيجّية  بدأت  وقد 
 Asociación para el Desarrollo Integral,( بالّتعاون مع جمعّية الّتنمية املندمجة
APDESI(، وهي مجموعة محّلّية. ويُنتظر من هذه الّتجربة الّنموذجّية احلصول على 

معلومات مفيدة إلرساء مراكز الّتواصل األخرى املتوّقع إحداثها.

ومن بني احلدود الّثابتة اّلتي يواجهها نوتزيج، قّلة املوارد املالّية، وذلك باخلصوص 
مجانا  تُوَهب  واإلعالمّية  الفيديو  جتهيزات  إلى  والّنفاذ  الّتكوين  أنشطة  جميع  ألّن 
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ر املركز، حوالي سنة 1999، إستراتيجّية للحصول على أموال  للّسّكان األصلّيني. وتَصَوّ
بفضل تنظيم تربّصات في الّتواصل للّطلبة األجانب اّلذين يدفعون معلوم املشاركة 
في إنتاجات مع الّنساء املايا. وهذه الّتجربة مهّمة، زيادة على جمع األموال لتمويل 
سنة  وفي  والّتضامن.  االحترام  كنف  في  الّثقافّي  الّتبادل  تعّزز  ألنّها  أخرى،  أنشطة 

1999، شارك فيها خمسة طلبة أوربّّيني وأمريكّيني.

األصول والّسياق
العسكريّة  احلكومات  أهملت  وقد  لها.  يرثى  بغواتيماال  الّتعليم  وضعّية  إّن 
وحكومات البِيض )ladinos( املتعاقبة حاجات الّسّكان املايا اّلذين يشّكلون الغالبّية 
الغالبة من سّكان البالد، إلى الّتعليم إهماال كامال. وبالّتالي فإّن نسبة األّمّية عالية 
جّدا، وخاّصة لدى نساء املايا، ولغواتيماال، بعد هايتي، أسوأ مؤّشر بأمريكا الاّلتينّية )45 
%(. وقد باءت محاوالت إجبار الّسّكان املايا على تعّلم قراءة الّلغة اإلسبانّية وكتابتها 
بالفشل، ولكّن حكومات البِيض ثابرت على سعيها برغم توصّيات منّظمة األمم املّتحدة 
للّتربية والعلوم والّثقافة بأن يجري الّتعليم األساسّي بالّلغة األّم، قبل إدخال اإلسبانّية 

بالّتدريج بوصفها لغة ثانية.

القِْسم  في  مختلفة  لغة  عشرين  يقارب  ما  بغواتيماال  املايا  اجلماعات  وتتكّلم 
الوسيط من البالد، ويتكّلم الّناس في اجلماعات القريبة من بحيرة أتّيتالن ثالث لغات 
بلغتها  تشّبثها  بسبب  املايا،  وللجماعات  والكاكشيكيل.  والّكيشي،  الّتزوتوخيل،  مهّمة: 
بعد مواجهة قرون من  البقاء ال فقط  ثقافّية قويّة جّدا استطاعت  ُهوِيّة  وتقاليدها، 
الغزو واالحتالل اإلسبانّي، ولكن أيضا ما يقارب أربعني سنة من احلرب األهلّية واإلبادة، 

حيث كان شعب املايا، وخاّصة منه الّنساء واألطفال، أكثر الّناس تضّررا.

حمل  على  أّمّيات،  كّن  وإن  حّتى  املايا،  الّنساء  كفاءة  عملت  الّسياق،  هذا  وفي 
األجهزة الّسمعّية البصريّة جلعلها في خدمة ثقافتهّن وصراعهّن االجتماعّي، وفتحت 
تكنولوجّيات  في  الوسائل  هذه  تدمج  عندما  حظوظها  تزداد  للعادة،  خارقة  فرصا 

اإلعالم والّتواصل احلديثة.

وقد بدأت أنشطة نوتزيج في أواخر سنة 1997، عندما كّونت بادما غويدي، اّلتي 
الهنديّة  احملمّييات  وببراغ، وفي  بالهند،  الّنساء  تعمل سابقا مع مجموعات من  كانت 
بالواليات املّتحدة، مجموعًة من الّنساء في تقنّيات إنتاج الفيديو. وقد نّظمت أربع من 
هؤالء الّنسوة مركز جمعّية نساء املايا االتّصالّيات. وقد قّدمت بادما غويدي األمواَل، 

وجتهيزات الفيديو، ومّولت األنشطَة األولى، ودّعمت الفريَق بصفتها مستشارًة فّنّيًة. 

الوقع االجتماعّي
الفيديو هو وسيلة تواصل زهيدة الكلفة، سهلة االستعمال والّنشر. وقد استخدم 
وأحيانا  والّتقومي،  والّتفكير،  الّذاتّي،  للّتحليل  كأداة  وأحيانا  الّتنمية،  مشاريع  في  بنجاح 
أخرى لدعم متّشيات الّتنظمات داخل املجموعات. وهو يتالءم خاّصة مع العالم الّريفّي 
بغواتيماال، حيث ميكن العثور على أجهزة االستقبال الّتلفزيونّي في بيوت يقّل فيها وجود 

املجدولة  باألسالك  الّتلفزيون  خدمات  مسدو  يرى  ال  وحيث  أخرى،  كمالّية  خدمات 
)الكابل( احملّلّيون مانعا من بّث برامج منَتَجة محّلّيا.

غير  فيها  شيء  ال  بحياة  سابقا  يحلمن  لم  لنساءٍ  فصاعدا  اآلن  من  صارت  وقد 
جلب املاء وإجناب األطفال، ولم يتعّلمن القراءة والكتابة، إمكانّية استخدام كاميرا 
عن  مهّمة  وقائع  ونقل  والّتمثيلّية،  القيم  بخصوص  شخصّية  قرارات  وأخذ  الفيديو، 
جماعتهّن، واإلسهام في إحياء ثقافتهّن اخلاّصة أثناء اكتشافهّن لثقافات أخرى. وتؤّكد 
إعالم  له  َم  ُقدِّ أو  اإلعالم،  من  باستمرار  املايا  شعب  ُحرَِم  »لقد  قائلة:  غويدي  بادما 
رديء، بخصوص كّل شيء، بداية من االقتصاد، ووصوال إلى الّرعاية الّصّحّية. والّرؤية 
األصلّيني  الّسّكان  جماعات  تُنتجها  اّلتي  الفيديو  وأشرطة  اإلميان،  إلى  الّسبيل  هي 
مبقدورها تقدمي معلومات للّناس بلغتهم اخلاّصة، وبصورٍ في مقدورهم الّتعّرف عليها، 

وبإمكانهم الّتعّرف على أنفسهم بواسطتها«.

ويوجد إسهام آخر يسديه نوتزيج، هو جعل األدوات الاّلزمة للقيام بالّتقومي الّذاتّي 
كان  وقد  الّتنمية.  في  مشاَركة  متّشيات  وتوليد  واملنّظمات،  اجلماعات  متناول  في 
باإلمكان تفعيل هذه املقاربة بالّتعاون مع منّظمة األمم املّتحدة للّتغذية والّزراعة ووزارة 

.)MAGA( الّزراعة بغواتيماال

الوسائط والّطرائق
بالّنسبة  البصرّي، وخاّصة  الّسمعّي  الّتواصل  الّضوء على مساهمة  نوتزيج  يسلط 
إلى ثقافة يكون نقل القيم اإلنسانّية والّتاريخ فيها نقال شفويّا من جيل إلى آخر، أهّم 

منظومة تواصلّية. 
وتستفيد إستراتيجّية مركز جمعّية نساء املايا االتّصالّيات من قدرة الفيديو الكامنة 
مكّون  ويوازن  اخلدمات.  ولطلبات  والّتكوين  للحاجة  تبعا  األداتان  ومُتزج  واإلنترنيت، 
الفيديو تربّصات الّتكوين وإنتاج األشرطة الوثائقّية، وكذلك استعماله في الّتشخيص 
إلنتاج  أداة  باعتبارها  الفيديو  تكنولوجيا  تُستعمل  الكيفّية،  وبهذه  اجلماعوّي.  الّذاتّي 

ًيا ينّبه احلوار بني اجلماعات، واملشاريع، واملنّظمات. الّرسائل، ومتِشّ

يتمّتع  فإنّه  الّتجريبّية،  املرحلة  يزال في  اإلعالمّية ال  أّن مكّون  الّرغم من  وعلى 
بخصائص املشاركة املوجودة في الفيديو نفسها. وإدارُة مركز الّتواصل موضوعٌة بأيدي 

اجلماعة اّلتي حتظى بدعم فّنّي من نوتزيج.

العقبات
يبقى الّنفاذ إلى اإلنترنيت دائما حتّديا ال يوجد له حّل إلى حّد اآلن لدى شعب املايا، 
وخاّصة بالّنسبة إلى الّنساء الاّلئي يتكّلمن اإلسبانّية بصعوبة كبيرة، واإلجنليزيّة بصعوبة 
أكبر. وملّا كان 90 % من اإلعالم املوضوع على الّشبكة العنكبوتّية املعلوماتّية العاملّية 
)الواب( باإلجنليزيّة، فإّن ذلك ليس معًطى مشّجعا جّدا بالّنسبة إلى مشروع يطمح إلى 
استخدام اإلنترنيت خللق روابط بني الّسكان األصلّيني والعالم اخلارجّي. وعلى الّرغم 
من ذلك، فإّن الّنساء املنخرطات في نوتزيج يبذلن مجهودات ضخمة لتعيني الّصفحات 
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املكتوبة باإلسبانّية على اإلنترنيت، ويحرصن على أن تكون هذه املعلومة أقرب ما تكون 
إلى اجلماعات. وال يقدر شيء على تغيير هذه الوضعّية إاّل تنمية صفحات جديدة من 
صفحات الّشبكة العنكبوتّية املعلوماتّية العاملّية )الواب( تكون ذات محتويات مناسبة 
حلاجات الّسّكان احملّلّيني. إّن متطّلبات احلياة اليومّية في املناطق الّريفّية بغواتيماال، 
جتعل الّنساء املايا غير متفّرغات في كّل وقت للمشاركة في أنشطة الّتكوين. وقد كان 

على أوقات العمل والّتكوين بنوتزيج أن تتأقلم مع هذا الواقع.

وال يوجد في املناطق الّريفّية بغواتيماال خدمات هاتف وكهرباء جّيدة، وهذا يحّد 
ُوجدت،  إن  الهاتف،  اإلنترنيت. فخطوُط  نوتزيج، وخاّصة خدمات  أنشطة  بعض  من 

تبقى هّشًة، والّنفاذ إلى اإلنترنت يغدو عملّية معّقدة.

إّن غياب الّتمويل مشكل دائم بالّنسبة إلى نوتزيج. ومن البداية، كانت األنشطة 
ل بفضل العالقات الّشخصّية اّلتي كانت لبادما غويدي. واملعّدات مُتَوّ

املراجع
)الّرئيسة(  جياتز  شّيال  وفيرمينا  بنوتزيج(  الفّنّية  )املستشارة  غويدي  بادما  قّدمت 

املعلومات الاّلزمة لهذا الّنّص، أثناء زيارة لسولوال في شهر ماي 2000.

وقد متّت مشاهدة العديد من منتجات الفيديو، من بينها:
La educación como una luz الّتعليم نور 	•

 La mujer guatemalteca y su الّطبيعّي  وعاملهّن  غواتيماال  في  الّنساء  	•
mundo natural

Abriendo voces حترير األصوات 	•
Un día en la vida يوم من أيّام احلياة 	•

ومّت االطالع على وثيقة أخرى، هي:
Boletín Anual 1999, Centro de Mujeres Comunicadoras Mayas 	•

موقع مركز جمعّية  نساء املايا االتّصالّيات )CMCM( على الّشبكة العنكبوتّية 
www.rds.org.gt/cmcm :املعلوماتّية العاملّية هو

املكسيك  

البطاقة الفّنّية
مشروع شياباس لوسائل الّتواصل   االسم: 

         Chiapas Media Project (CMP)  

املكسيك – الواليات املّتحدة  البالد: 

الّتواصل في خدمة الّدميقراطّية                 األهداف: 

بلديّات بالينكي، وأوكوسينغو، وألتاميرانو، والس مرغاريتاس،    املكان: 
وسان آندري الّرينزار           

جماعات شول، وتزيلتال، وتزوتزيل، وتويوالبال املنتفعون: 

 LaNeta   :النيتا 	• الّشركاء: 
معهد أمريكا الاّلتينّية للّتواصل الّتربوّي:  	•  

Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE)  

صندوق الواليات املّتحدة-املكسيك للّثقافة: الّتمويل:  •	
 The US-Mexico Fund for Culture  

The Peace Development Fund :صندوق تنمية الّسالم 	•  
 The Funding Exchange :بورصة الّتمويل 	•  

الفيــديـو واإلنترنيت. الوسائط: 

حكايات قصيرة
لوسائل  شياباس  مشروع  مكتب  أجواء  في  محّلّيا  املزروعة  القهوة  رائحة  تعبق 
كازاس.  الس  في  كريستوبال  بسان   ،)Chiapas Media Project, CMP( الّتواصل 
ويرتّب فيليسيانو بإحدى الغرف أشرطة الفيديو اّلتي هي جزء من مشروعه اجلديد عن 
احلياة الّثقافّية في مناطق الّسّكان األصلّيني الّتزيلتال. ويعطي موازي، في غرفة أخرى، 
الّلمسات األخيرة لشريط الفيديو اّلذي صّوره بلغته األّم، عن منظومة الّتربية املستقّلة 
اّلتي منّاها الّسّكان األصلّيون منذ سنة 1994، عندما فرض نظام زاباتيستا نفوذه على 
البالد. ويفيض املكتب بأسره نشاطا، وهو يُستعمل كذلك بيتا ملصّوري الفيديو احملّلّيني 

أصيلي جماعات نائية.

1998
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األصلّيني  للّسّكان  مناطق  خمس  من  منحدرون  فيديو  مصّورو  اليوَم  ويعمل 
منتًدى  غدا  اّلذي  الّتواصل  لوسائل  شياباس  مشروع  في  شياباس،  بوالية  املستقّلني 
ميّكن الّسّكان األصلّيني من حتديد أجندتهم اخلاّصة، ومن الّنهوض باستقاللهم، ونقل 

تاريخهم بلغتهم اخلاّصة وصورهم اخلاّصة.

وقد سبق لفيليسيانو أن أنتج ثالثة أشرطة فيديو، أحدثها إنتاجا هو شريط »الّنساء 
املّتحدات«، وهو يتعّلق مبخبزة، ومتجر، وحديقة تابعة لبلديّة »17 نوفمبر«، وهي مسَيّرة 
تسييرا جماعّيا، وقد صّور الّشريَط امرأتان من جماعة لوسيو كاباناس. ويفّسر فيليسيانو 
األمر قائال: »يظهر شريط الفيديو هذا، الكيفّية اّلتي نّظم بها الّنساء العمل اجلماعّي، 
بهذا  قمنا  وقد  الّتنّظم،  إلى  حاجة  في  أخرى  جماعات  وتوجد  املقاومة.  فترة  في 
الّشريط من أجلها، حّتى ترى كيف عليها أن تعمل. ويجول شريط الفيديو في مناطق 
مختلفة. وقد سبق لنا أن أظهرنا ذلك، أّما اآلن، فاملنطقة كّلها على عِلم بعمل الّنساء 

اجلماعّي.«

ويستعمل آخرون الفيديو للّدفاع عن جماعاتهم ضّد انتهاك حقوق اإلنسان اّلذي 
ميارسه اجليش املكسيكّي أو املجموعات شبه العسكريّة اّلتي تُْرِهُب أكثَر اجلماعات نأيا.

قائال:  الفيديو،  في  متكّون  اإلنسان  حقوق  دعاة  من  داعية  وهو  روبني،  ويؤّكد 
نعرف كيف  وأن  الّناس جميعا حقوقهم،  يعرف  أن  نريده، هو  اّلذي  الوحيد  »الّشيء 
كاميرا  نستعمل  جّدا: كيف  نافع  نعلمه  »ما  قائال:  آخر  داٍع  ويضيف  حُتترم«.  جنعلها 
الفيديو للبرهنة على أنّنا، على وجه الّتحديد، ضحايا مِلَا تّتهمنا احلكومة به«. - شهادات 

أعضاء مشروع شياباس لوسائل الّتواصل.

وصف الّتجربة
 Chiapas Media( الّتواصل  لوسائل  شياباس  مشروع   
املّتحدة  الواليات  بني  ثنائّية  دولّية  شراكة  هو   )Project, CMP
فيديو  جتهيزات  ويقّدم  تكوينّية،  دورات  يقترح  وهو  واملكسيك، 
املهّمشة.  الّشياباس  األصلّيني  الّسّكان  جلماعات  وإعالمّية 
والفيديو، على  ومهّمته هي احلّث، بفضل تكنولوجيا اإلعالمّية 
دعم اجلماعات اّلتي تناضل من أجل الّدميقراطّية، واإلصالح الّزراعّي، واستقالل وسائل 
بسلسلة  املشروع سنة 1997  بدأ  وقد  يكون صوتها مسموعا.  حّتى  البديل،  الّتواصل 
املسّيرون،  وأّكد  الّشياباس.  األصلّيني  الّسّكان  جماعات  زعماء  مع  االستشارات  من 
اإلنسان،  حقوق  أجل  من  الّنضال  في  اإلعالم  أهمّية  على  االجتماعات،  هذه  أثناء 

واإلصالح الّزراعّي، واحترام حقوق األهالي.

وأوكوسينغو،  بالينكي،  بلديّات  في  الّتواصل  لوسائل  شياباس  مشروع  يشتغل 
الّشباب  األهلّية  الّسلط  وتختار  الّرينزار.  آندري  وسان  مرغاريتاس،  والس  وألتاميرانو، 
من الّرجال والّنساء للمشاركة في املشروع بوصفهم شركاء. ويصبح البعض منهم، 
بفضل تكوين كاٍف، منتجي فيديو. ويكّرس أعضاء مشروع شياباس لوسائل الّتواصل، 

باحملافظة على العادات اجلماعويّة، معارفهم وإبداعهم في خدمة جماعاتهم.

وميكنهم، بفضل تكنولوجيا الفيديو، قّص حكاياتهم مستعملني ألفاظهم اخلاّصة. 
إنّه نضال من  بواسطة اإلنترنيت.  نشر هذه احلكايات  ويستطيعون، بفضل احلواسيب، 
صنف جديد يدمج قيم الكرامة الّتقليديّة والّدميقراطّية واالستقالل الّذاتّي، باستخدام 
الّتكنولوجّيات احلديثة اّلتي تسمح لّلذين ال يُسمع صوتُهم بالّتعبير عن آرائهم. ويزداد 
استخدام  على  األّولّي  الّتكوين  ويشتمل  باستمرار.  والّتكوين  الّتجهيزات  على  الّطلب 
الكاميرا األساسّي، وتقنّيات الّصيانة، والّتحقيق في موضوع من املواضيع، والّتصوير 

في ظروف صعبة.

ووّزع مشروع شياباس لوسائل الّتواصل، منذ القيام بالّتكوين األّول في شهر فيفري 
1998، أربعني كاميرا فيديو على سبعٍ وثالثني جماعَة. وثّمة ثالثة أنظمة تركيب فيديو 
عرض  آالت  وتسمح خمس  خّطّي.  غير  محمول  نظام  فيها  مبا  االشتغال،  طور  في 
وخلزن  للّتكوين  حواسيب  ثمانية  ويستخدم  كّلها.  املنطقة  في  الفيديو  أشرطة  بتقدمي 
املعلومات، ولتغطية حاجات املراسلة للجماعات. ومبقدور املشروع أن يصل إلى 400 

جماعة، يبلغ عدد سّكانها مليون ساكن.

وقد توّلدت إنتاجات عديدة عن استخدام الفيديو باعتبارها أداة للحفاظ على ذاكرة 
الّنضال احملّلّية من أجل الّدميقراطّية والعدالة:

الّنساء  عمل  إظهار  يتّم   »Mujeres Unidas املّتحدات  »الّنساء  شريط  ففي 
اجلماعّي ببلديّة »17 نوفمبر« ; وشريط »ُمداوي جماعات األهالي األصلّيني بشياباس 
El curandero de las comunidades indígenas de los Altos de Chia-  العليا

pas« هو دراسة معّمقة للممارسات العالجّية الّتقليديّة لدى شعب املايا; ويسبر شريط 
في جماعة  والّنساء  الّرجال  دور   »La familia indígena األصلّيني  الّسّكان  »عائلة 
آجيدو موريليا; ويظهر شريط »الّصابة الّرديئة La mala cosecha« العجز الغذائّي سنة 
 »El colectivo de la caña de azúcar 1998; ويظهر شريط »تعاونّية قصب الّسّكر
نشاط بلديّة آل تراباخو، حيث يوّحد الّرجال والّنساء واألطفال جهودهم إلنتاج الّسّكر 

بواسطة أدوات مصنوعة يدويّا، وهو عمل جّبار يجري في كنف الفرح واملزاج الّرائق.

ويظهر شريط الفيديو الوثائقّي » االستشارة الوطنّية اجلارية في 21 مارس، ببلديّة 
 Consulta Nacional 21 de Marzo، Municipio سان خوان دي ال ليبرتاد املستقلة
اّلذي  الّشعبّي العظيم  الّتعليمّي  العمل   »Autónomo San Juan de la Libertad
قام به 000 5 من الّشياباس املوالني لزاباتيستا في كامل املكسيك إلعالم الّسّكان 
األهالي بحقوقهم، وباتّفاقات سان أندري. وقد أّدت هذه احلملة اّلتي دامت تسعة أيّام، 
أربعة  على  الّتصويت  املكسيكّيني  الّسّكان  بإمكان  كان  حيث  وطنّية،  استشارة  إلى 

مسائل فرعّية مرتبطة بحقوق األهالي.

األصول والّسياق
إّن جماعات الّسّكان األصلّيني الّشياباس منخرطون في صراِع حياةٍ أو موِت من 
أجل الّدميقراطّية، واحلّق في األرض، واحترام حقوق اإلنسان. وفي الوقت اّلذي كانوا 
يصارعون لكسر طوق الفقر والّظلم عنهم، كانت وسائل اإلعالم الوطنّية تصف احلالة 



موجـات الّصـدمة   298299  مشروع شياباس لوسائل الّتواصل   

الّصعبة اّلتي تعيشها أقصى الواليات اجلنوبّية باملكسيك من وجهة نظر خارجّية. ولم 
تكن وسائل اإلعالم اجلماهيريّة، عن جهل أو عن سوء نّية، وفّية في نقل الّصراع اّلذي 
يخوضه األهالي. فاألخبار تتناسب غالبا مع حاجات الّطبقة الّسياسّية احلاكمة، ولكّنها 
ال متّثل مشاعر الهنود املفّقرين. ويترتّب على ذلك تفّشي العنصريّة، ومجتمع ينخر فيه 
عدم املساواة نخرا عميقا، حيث تعيش الّشعوب األصلّية على شفا اليأس، محرومة من 

الّدميقراطّية، ومن العدالة االقتصاديّة، ومن احترام ثقافتها العريقة.

إّن عدم توّفر إمكانّية حتّكم جماعات الّسّكان األصلّيني في حقيقتهم اخلاّصة، 
قة لكرامة أفضل، أمرا صعب املنال.  يجعل املعركة اّلتي تخوضها من أجل حياة محقِّ
ومن شأن الّتواصل أن يضع في متناولهم إطارا لتحقيق تغييرات سياسّية واقتصاديّة 
واجتماعّية. فاإلعالم سلطة، وإعادة توزيع الّسلطة جوهرّي للحصول على مجتمع أكثر 

عدالة ودميقراطّية.

أثناء املشاورات املنعقدة سنة 1997 بني خبراء في اإلعالمّية  الّرأي،  وقد استقّر 
والفيديو من الواليات املّتحدة واملكسيك، مع زعماء الّسّكان األصلّيني الّشياباس، على 
احلاجة إلى إسماع صوت الّسّكان األصلّيني في الّنقاش الوطنّي والّدولّي. وقد عّبرت 
املكسيك  من  محّنكني  خبراء  من  بدعم  وأنشأت  وتصّورت  حاجاتها،  عن  اجلماعات 

والواليات املّتحدة مشروع شياباس لوسائل الّتواصل.

الوقع االجتماعّي
الّشعور  له، وميكن  الّتواصل صوتا ملن ال صوت  لوسائل  يعطي مشروع شياباس 
يخوضها  اّلتي  املعّقدة  والّسيـــاسّية  االجتمــاعّية  الّصراعات  نتيجة  في  بتأثيره 
الّشياباس. وأقوى أسلحته في هذا الّصراع هو قدرته على إعالم العالم بوجهة نظر 
دعم  متّشيــات  الّتواصــل  لوســائل  شيابــاس  مشروع  ويشّجع  األصلّيني.  الّسّكان 
شعوب الّسّكان األصلّيني بفضل تكنولوجيا الفيديو واإلعالمّية. وميكن استخدام هذه 
والّثقافّية  االجتمــاعّية،  احلواجز  وإلسقــاط  والّتفاهم،  الّتسامح  لتحسني  األدوات 

واإليديــولوجّية.

جّدا.  عميقا  الّتواصل  لوسائل  شياباس  مشروع  وقع  كان  سنتني،  غضون  وفي 
عوده  يشتّد  واإلعالمّية  الفيديو  تكنولوجيا  على  الّسيطرة  من  يتمّكن  الّذي  فالّشباب 
وتزداد ثقته بنفسه، وتتوّسع آفاقه بإزالة الوهم عن الّتكنولوجيا. وقد مّت عرض اجلماعات 
وفي  اخلاّصة.  تقّص حكاياتها  أن  اآلن  مبقدورها  فقد صار  الّتلفزيون:  في  تقريبا  كّلها 
سنة 1998، لم يكن أّي طالب قد أمسك من قبل كاميرا أو حاسوبا. أّما اليوم، فإنّهم 

يُنتجون أشرطة فيديو، ويتأقلمون سريعا مع تكنولوجيا اإلعالمّية.

وفي سنة 1999، صّور عضو شاّب من أعضاء مشروع شياباس لوسائل الّتواصل 
بجماعة نيكوالس رويز اعتداء قامت به الّشرطة داخل اجلماعة ُجرح فيه عدد كبير من 
األشخاص، فكان يسأل الّضحايا ويصّور جراحهم. وشريط الفيديو هذا هو اليوم بني 
أيدي قاٍض بتوكستال غيتييّريز، وهو يثير من جديد مسألة حضور قّوات األمن الوطنّي 

في جماعة الّسّكان األصلّيني هذه.

استجابة  فيديو  ورشة   2001 فيفري  شهر  في  موريليا،  إيخيدو  جماعة  ونّظمت 
نحو  ذلك خطوة مهّمة  وقد كان  بها جماعات عديدة مجاورة.  تقّدمت  اللتماسات 
من  طلبٌة  كّون  وقد  الّطويل.  املدى  على  فّعاال  عامال  يُعّد  اّلذي  الّذاتّي  االكتفاء 
جماعة إيخيدو موريليا ثمانية مشاركني وافدين من جماعات أخرى في تقنّيات الفيديو 

األساسّية.

وكّون كثير من الّسّكان األصلّيني نظام حوكمة مستقل في جماعاتهم، باعتباره 
انتهاك حلقوق اإلنسان، ومن إهمال  الفساد، ومن  وسيلة ملقاومة سنوات عديدة من 

َسلََّطْتُه عليهم احلكومة املكسيكّية واجليش االحّتادّي.

الوسائط والّطرائق
بقي مشروع شياباس لوسائل الّتواصل منذ إنشائه مبادرة ثنائّية متعّددة الّثقافات. 
ونسق  أيضا،  واألهداف  احلاجات،  يحّددون  اّلذين  هم  األصلّيني  الّسّكان  وزعماء 
ِملكا  تصبح  اّلتي  الّتجهيزات  واملكسيكّيون  األمريكّيون  الفّنّييون  ويقّدم  املشروع. 
للجماعة، ويقّدمون كذلك الّتكوين الاّلزم. ويتكّون مجلس اإلدارة من عدد من أعضاء 
زعماء  مشاركة  على  ويعّول  املكسيك،  من  األعضاء  لعدد  مساوٍ  املّتحدة  الواليات 
العمومّية ألسباب  الوثائق  في  اسمهم  يظهر  ال  اّلذين  الّشياباس  األصلّيني  الّسّكان 

أمنّية. غير أّن مشاركتهم تعّد جوهريّة في جميع مراحل املشروع.

ويقّدم شباب من السّكان األصلّيني كّل دروس الفيديو الّتمهيديّة تقريبا، ونصف 
دروس احلاسوب األساسّية في لغتهم األّم. وعلى َقدر ما يكتسب األعضاء املشتركون 
نني ناقلني كفاياتهم لباقي اجلماعة. وفي  مهارات جديدة، فإنّهم يصبحون بدورهم مكوِّ
األخير يكّون األعضاء »املشتركون« و»مصّورو الفيديو« اّلذين تكّونوا في املشروع، على 
نني حّتى تبلغ اجلماعة االكتفاء الّذاتّي. ويُطَمُح على  حّد سواء، اجليل املوالي من املكوِّ

املدى الّطويل، إلى مّد جسر تفاهم وتآزر متبادل متعّدد الّثقافات. 

ويتكّفل مشروع شياباس لوسائل الّتواصل بتسديد تكاليف الّنقل واملعّدات   
نون األجانب عن اجلماعات تدريجّيا  واملواّد الغذائّية في ورشات العمل. ويضطلع املكوِّ
بدور املستشارين لإلنتاجات اجلديدة، ودور املدّربني للّدروس املتقّدمة، وذلك دائما من 

منظور الّتحفيز لالكتفاء الّذاتّي.

العقبات
في  الّتواصل  لوسائل  شياباس  مشروع  إلى  املنتمني  الّطلبة  من  الكثير  يعيش 
جماعات أعلنت استقاللها عن الّسلطة املركزيّة. وهذه اجلماعات قد أقامت هيكلتها 
احلكومّية املوازية املكتفية ذاتّيا. وتتمّثــل إحدى الوظائف املهّمة اّلتي تضطلع بها، 
القّوات احلكومّية، سنة  الوثائق )األرشيف(. وقد هاجمت  في احملافظة على مخزون 
1998، هذه اجلماعات وأتلفت مخزون وثائقها. ويسمــح استعمال احلـــاسوب، من 
هنا فصاعدا، بإنقاذ معلومات اجلماعات املهّمة حّتى ال يُتلََف عمل سنوات عديدة في 

ليلة واحدة. 
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ويتّم كامل عمل مشروع شياباس لوسائل الّتواصل في ظروف صعبة جّدا. وقد 
في  ذلك  إظهار  وقع  )كما  الغذائّية  باالمدادات  بالغا  الّصغيرة ضررا  احلروب  أحلقت 
الّرعاية  وتستخدم   .)»La mala cosecha الّرديئة  الّصابة   :1998 »شياباس  شريط 
الّسّكان األصلّيني من جراء  الّصحّية كسالح في املواجهة، وقد نفق عدد كبير من 
إصابتهم بأمراض قابلة للعالج. وقد تزايد عدد مراكز الّرقابة العسكريّة ثالثة أضعاف 

إلى نهاية سنة 2000 تزايدا جعل الّتنّقل صعبا جّدا.

الفيديو يكفل شيئا من احلماية. فقد حاول اجليش سنة  أّن حضور كاميرات  غير 
1999 اقتحام جماعات عديدة، ولكّنه انسحب منها على عجل عندما شرع أعضاء 

هذه اجلماعات في تصوير ما يجري مستعملني آالت تصوير الفيديو.

فّنّية  مشاكل  فإّن  الّتعّلم،  على  والقدرة  االستثنائّي  احلماس  من  الّرغم  وعلى 
ولوجيستّية وتنظيمّية كانت تعرض أحيانا. فمثال، عندما ال يشتغل أحُد جتهيزات الفيديو 

اشتغاال حسنا، فإّن امليل يكون إلى تركه جانبا في انتظار عودة »اخلبراء«.

املراجع
قّدم توم هانسني وألكسندرا هالكني، وآنا هيرنانديز املعلومات عن مشروع شياباس  	•

لوسائل الّتواصل.
عنوان محدد موقع املعلومات )Adresse URL( عن املشروع: 	•

http://www.chiapasmediaproject.org/index.ht  

كيريباتي  

البطاقة الفّنّية
         Kiritimati Radio كيريباتي االسم: 

جمهوريّة كيريباتي  البالد: 

الّتربية املائّية، وتدابير الّتطهير الّصّحّي، واإلعالم، والّترفيه                 األهداف: 

جزيرة كريسماس )كيريتيماتي(            املكان: 

ما يقارب 000 4 ساكن بكيريتيماتي املنتفعون: 

مؤّسسة خدمات االتّصاالت احملدودة بكيريباتي: الّشركاء: 
(TSKL) Telecom Services Kiribati Limited  

مشروع تزويد كيريباتي باملاء وبالّتطهير الّصّحّي: 	• الّتمويل: 
Kiribati Water Supply & Sanitation Project (KWASP)  

الوكالة األسترالّية للّتنمية الّدولّية: 	•  

Australian Agency for International Development (AusAID)  
 Linnix (Gouvernement) )ليّنيكس )احلكومة 	•  

اإلذاعة. الوسائط: 

حكايات قصيرة
الكّل يسعى إلى مّد يد املساعدة. وقد كانت املهّمة األولى قّص الّنباتات، وقلع 
األشجار والّشجيرات، وتنظيف األرض وتسويتها للبناء ولتشييد املبنى وبرجه املرتفع بعلّو 
30 مترا واّلذي سنرّكز عليه هوائّي البّث على الّترّدد املعّدل )آف آم FM(. وبلغنا يومنا 
الّثالث على اجلزيرة، ونحن ال نزال نحفر األرض املرجانّية لبناء البالط وقاعدة البرج، وفي 

اليوم الّرابع، سكبنا بالط اإلسمنت وأساسات البرج.

وكانت مهّمتنا املوالية تتمّثل في تركيب هيكل البناء اخلشبّي، وقد أعاننا على ذلك 
شابّان كانا يتعّلمان بسرعة فائقة، وكانا يعمالن بجّد. وبعد الفراغ من إعداد الهيكل، 
يومني  مّنا  املهّمة  استغرقت هذه  وقد  ونصبه.  البرج  لتركيب  البناء  إلى ساحة  عدنا 
اثنني، ومّرة أخرى، فإّن كّل اّلذين قّدموا لنا العون قد فعلوا ذلك بكثير من احلماس. 
كسوة  ورّكبنا  املعدنّية،  الصفائح  من  املصنوع  الّسقف  ومددنا  الهيكل،  نصبنا  وقد 

1998

اإذاعة كرييتيماتي
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ما  البناء  ورشة  استغرقت  وقد  الّداخلّية.  والبطانة  الّصوت،  وعزل  اخلارجّية،  اجلدران 
الّنتيجة  تتراوح بني 10 إلى 11 ساعة يومّيا. وقد كانت  بوتيرة عمل  يقارب أسبوعني 

مؤثّرة جّدا.

وملّا كان موقع ورشة البناء موجودا خارج لندن تاون، فإّن اّلذين كانوا يَفُِدون على 
القرية كانوا يستطيعون متابعة تقّدم أشغال البناء. وكان األطفال اّلذين في طريقهم 
الّسّكان  وكان  بعيد.  من  بالّسالم  ملّوحني  يجري  مبا  اهتمامهم  يُبدون  املدرسة  إلى 
احملّلّيون اّلذين كانوا ميّرون على مقربة من الورشة راكبني سّياراتهم، يقرعون منّبهات 
الّصوت على وجه الّتحّية، وكانوا أحيانا يَْدنُوَن مّنا ملعاينة األشغال عن قرب. وكانت 

محّطة اإلذاعة اجلديدة املوضوع الّدارج في القرية. 

ولم يَْنَقِض على حلولنا باجلزيرة أكثر من شهر حّتى بدأنا البّث اإلذاعّي، وكان ذلك 
يوم جمعة. وقد قّررنا القيام ببعض جتارب االستقبال يوم األحد، والّتجوال في أرجاء 
اجلزيرة لقيس قّوة إشارتنا اإلذاعّية آف آم. وللقيام بذلك، أعددنا تسجيال جتريبّيا مّدته 
30 دقيقة جعلناه يشتغل باستمرار اشتغاال دّوارا بدًءا على عقب. وبهذه الّطريقة، يتكّرر 
برنامجنا األّول )وهو مزيج من املوسيقى احملّلّية واملوسيقى الغربّية( طيلة 36 ساعة دون 
انقطاع. وكّنا نرى أنّه مّما يثير املالل االستماع باستمرار إلى الّشيء ذاته، ولكّن املستمعني 
لم يكونوا على رأينا. وقد قالوا لنا الواحد تلو اآلخر إنّهم قد استمتعوا باالستماع إلى 
إذاعة كيريتيماتي في نهاية األسبوع. وكّنا نسألهم قائلني: »أ ال يزعجكم االستماع إلى 
الّشيء نفسه كّل نصف ساعة؟«، فكانت إجابتهم واحدة تقريبا: »نحن نحّب االستماع 
اإلذاعة،  في  إيركي، مختّص  رون  تأليف  - من  بنا«.  اخلاّصة  اإلذاعّية  إلى محّطتنا 

ومستشار بإذاعة كيريتيماتي.

وصف الّتجربة
في  آم(  آف   93.5( كيريتيماتي  إذاعة  تشرع  أن  قبل 
نهاية شهر نوفمبر 1998 في بّث إرسالها –سّت ساعات في 
اليوم، وسبعة أيّام في األسبوع- لم تكن توجد أّي محّطة 

إذاعة على اجلزيرة. 

حّتى  وجتهيزها،  اإلذاعة  محّطة  إنشاء  انتهى  أن  وما 
املكّثف  الّتكوين  من  أيّام  سبعة  امتّدت  فترة  عقِبته 
تعّلم  وقد  برامج.  ومقّدمي  منّشطني  عليهم  االختيار  وقع  اّلذين  األربعة  لألشخاص 
والقيام  األصوات،  تسجيل  اإلذاعة:  أستوديو  لتشغيل  الّضروريّة  املهارات  املشاركون 
مبحادثات، وإنتاج موسيقّي باستخدام شرائط الّتسجيل واألقراص املدمجة، وكّل ذلك 
ممزوجا ببرامج مرّكبة، تَُبُثّ بّثا مباشرا بفضل لوحة حتّكم في الّصوت. واملذهل في هذه 
الفترة األّولّية هو أّن أغلبّية املشاركني لم يسبق لهم مطلقا أن شاهدوا أستوديو إذاعة، 

ولكّنهم صاروا، في ظرف ما يقارب بضعة أيّام، قادرين على تشغيله. 

وتشتمل برمجة إذاعة كيريتيماتي، اّلتي تبّث إرسالها بفضل جهاز إرسال قّوته 500 
، عندما يجّن الّليل، بني الّساعة الّسابعة  واط، على املوسيقى، واإلعالنات، واألخبار. وتَُبُثّ

االجتماعّي  احملتوى  ذات  البرامُج  مساء،  والّنصف  الّثامنة  والّساعة  مساء،  والّنصف 
والّتعليمّي: »الّتعليم« )أيّام االثنني(، و»مسابقات إذاعّية أو محادثات« )أيّام الّثالثاء(، 
اخلميس(،  )أيّام  و»الّصّحة«  والّسبت(،  األربعاء  )أيّام  الّصّحّية«  واإلجراءات  و»املاء 
و»املجّلة« )أيّام اجلمعة(، وبرنامج دينّي )أيّام األحد(. وتُْنتُِج جَلّ البرامج مجموعاٌت 
في  الّتأثير  على  قدرتها  االستفادة من  وحتاول  كيريتيماتي،  إذاعة  تدعم  مؤّسسات  أو 

اجلماعات.

وتشارك الفرق الّدينّية كّل أسبوع في البّث املباشر من الكنائس. 	•
وحدة »احلياة البّريّة« الّتابعة للوزارة الّراعية لبرنامج ألطفال املدارس االبتدائّية،  	•

حيث يتّم الّترويج للمباحث البيئّية مثل احلفاظ على الّطيور والّشعاب املرجانّية.
Kiribati Water Supply & وينتج مشروع تزويد كيريباتي باملاء وبالّتطهير الّصّحّي 	•

Sanitation Project (KWASP) برامج أسبوعّية تتعّلق باملاء وبإجراءات الّتطهير   
الّصّحّي. وجّل الّرسائل تعليمّية، غير أّن بعضها يرجع إلى تقّدم إجناز املشروع. وفي 
للّتحّدث حول هذه املوضوعات في  تتّم دعوة مستشارين دولّيني  بعض األحيان، 

البّث املباشر.
وتشتمل البرمجة أيضا على مشاركة مجموعات من اجلماعات، مثال املجموعات  	•
املوسيقّية اّلتي تتحّول إلى األستوديو لتسجيل أغانيها اّلتي تَُبّث الحقا. ومتلك احملّطة 
لتسجيل  احملّطة  خارج  استعماله  ميكن  محمولة  تسجيل  أشرطة  تسجيل  جهاز 

احملادثات واالجتماعات.

وال متلك إذاعة كيريتيماتي أمواال متأتّية من موارد محّلّية، ولكّن احملّطة   
هر،  تُخضع املؤّسسات الّتجاريّة واجلماعة لفوترة اإلعالنات اّلتي تَُبُثّ صباحا، أو بعد الُظّ
أو مساء. وقّدم مشروع تزويد كيريباتي باملاء وبالّتطهير الّصّحّي متويل بناء احملّطة، وشراء 
الّتجهيزات، والّتكوين، واملساعدة الفّنّية. غير أنّه، وباعتبار انتهاء املشروع سنة 2002، 
وقد  كيريتيماتي.  إذاعة  مسؤولّية  تتحّمل  حّتى  احلكومة  إلى  َهْت  ُوِجّ قد  دعوًة  فإّن 

غّطت احلكومة سنة 2000 تكلفة أجَرْي املنّشَطنْي واملقّدَمنْي االثنني.

وتدعم مجهوداِت إرساءِ احملّطةِ مؤّسسـُة خدمات االتّصـاالت احملدودة بكيـريباتي 
تتحّكم  مؤّسســة حكومّية  وهي   ،Telecom Services Kiribati Limited (TSKL)
باجلزيـــرة، وتسند إجـــازات االشـتـغــال. وقد شــارك  في منظومة االتّصــاالت 
في  ذلك،  على  زيادة  بكيريباتي،  احملــدودة  االتّصــاالت  خدمات  مؤّسســة  أعــوان 
بعض دروس الّتكوين األساسّي حول صيانة معّدات اإلذاعة، ألّن املنّظمة قد تعّهدت 

بتوفير الّدعم الفّنّي احملّلّي في صورة حصول عطل فّنّي.

األصول والّسياق
وتشتمل كيريباتي على ثالث مجموعات من اجُلزُر، هي جيلبيرت، وفينيكس، والين، 
سنة  اجلمهـــوريّة  عن  اإلعـــالن  حني  إلى  البريطــانّي  احلكــم  حتت  كانت  اّلتي 
الّلغة  باسم  1979. والّسّكان جيلبيرتّيون من أصل ميكرونيزّي، وتُعرف لغتهم احملّلّية 

اجليلبيرتّية.
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ُجزُر الين، وأكثرها عدَد سّكاٍن  وجزيرة كريسماس هي أكبر جزيرة في مجموعة 
)000 4 ساكن(. وقد اكتشفها الكابنت كوك عشّية عيد ميالد املسيح سنة 1777، 
كيريتيماتي،  هو  الّرسمّي  اجلزيرة   اسم  أّن  غير  االسم.  هذا  عليها  أطلق  اّلذي  وهو 
والّسّكان احملّلّيون جميعهم يعّينونها بهذا االسم. وهي أكبر جزيرة مرجانّية في العالم، 
وتضاريسها افتراضّيا مسّطحة. وقد أقام فيها اإلجنليز في اخلمسينات والّسّتينات قواعد 
عسكريّة، بينما كانوا يستعملونها الختبارات نوويّة. وال تزال آثار احلضور البريطانّي إلى 

اآلن موجودة في شكل نفايات نوويّة ومدارج طيران مهجورة.

وجزيرة كريسماس بعيدة جّدا عن أقرب بلد مجّهز بخدمة اإلذاعة. وتوجد بهاواي 
محّطات عديدة، جّلها لالستهالك احملّلّي، ولكّن مسافة 000 3 كلم اّلتي تفصل بني 

اجلزيرتني ال تسمح بالتقاط اإلشارات بيسر، إاّل في ظروف جّويّة استثنائّية.

وال ميّثل إنشاء محّطة إذاعة بكيريتيماتي إاّل جزءا صغيرا من مشروع تزويد كيريباتي 
الّدولّي  للّتعاون  األسترالّية  الوكالة  متّوله  اّلذي   ،KWASP الّصّحّي  وبالّتطهير  باملاء، 
)AusAID(. وكانت فكرة إضافة محّطة إذاعة جماعويّة تعمل بالّترّدد املعّدل )آف آم 
FM( ثمرة مبادرة دعا إليها مدير شركة اإلعمار اّلتي كّلفها مشروع تزويد كيريباتي 
ما  في  للّتعاون  فيكتوريا  مشاريع  منّظمة  وهي  باألشغال،  الّصّحّي،  وبالّتطهير  باملاء 
الّسّكان  تعليم  على ضرورة  املشروع  شروط  من  شرط  وينّص   .)OPVC( البحار  وراء 
احملّلّيني مسائل الّصّحة والّسالمة الّصّحية طيلة الّسنوات اخلمس اّلتي يستغرقها إجناز 
املشروع. وملّا كانت اجلزيرة خالية من أّي وسيلة إعالم )ال جرائد، وال إذاعة(، فقد اقترح 
مدير املشروع إقامة محّطة إذاعّية صغيرة تكون »وسيلة نقل« للوفاء مبهاّم املشروع 

الّتعليمّية.

مشروع  تصّور  إلى  إيركي،  برون  اإلذاعة،  في  واملختّصون  املستشارون  دعا  وقد 
احملّطة، وكان يقول: »كنت كّلما تقّدمت في إجناز مشاريعي ورسوماتي، أرسلها ملمّثلي 
احلكومة احملّلّيني، للحصول على آرائهم وتعاليقهم، غير أنّي لم أتلَقّ منهم أّي رأي أو 

اقتراح للقيام بتغييرات أو إلدراج أّي شيء«.

الوقع االجتماعّي
وحّتى وإن لم تكن اإلذاعة اجلماعويّة جتربة تشاركّية عالية، فإّن حضورها قد كان 
له وقع فورّي على الّسّكان، وخاّصة في جزيرة مثل كيريتيماتي، حيث لم تكن توجد أيّة 
وسيلة إعالم. واحملّطات الّصغيرة، مثل إذاعة كيريتيماتي، تبدأ عموما ببّث املوسيقى 
على مدى قسم كبير من الّنهار، وهو ما يكون له وقع على الُهويّة الّثقافّية واجلماعويّة. 
البرمجة املوسيقّية، على اإلعالنات  اّلتي تكون مشتركة مع  وحتتوي املرحلة املوالية، 
واإلهداءات اّلتي تسهم في دعم الّشبكات االجتماعّية احملّلّية. وعندما تكتسب احملّطة 
مزيدا من الّتجربة، فإنّها تشرع في إنتاج برامج محّلّية عن الّصّحة أو الّتعليم تُسهم في 

بّث معلومات مهّمة عن املشاكل اّلتي تلحق أضرارا باجلماعة.

وألّول مّرة في كيريتيماتي، يصبح للّسّكان نفاٌذ إلى اإلعالم عن الّرعاية الّصّحية 
األساسّية، وعن نتائج حتاليل مياه اآلبار، وكذلك عن زراعة حدائق اخلضراوات من أجل 

تغذية متوازنة، ووصفات طبخ، ونصائح عن الّنظافة. فاإلذاعة هي أداة تعليم وتوعية 
لدى جماعة كيريتيماتي.

نفخت  »لقد  قائال:  عديدة،  مناسبات  في  اجلزيرة  زار  وقد  املالحظني،  أحد  ويؤّكد 
اإلذاعة في اجلزيرة روحا، وأشاعت الكثير من الفرح في حياتها«.

الوسائط والّطرائق
اجليلبيرتّية.  الّلغة  وهي  اخلاّصة،  لغتهم  كيريتيماتي  إذاعة  في  املنّشطون  يتكّلم 
مني كّلهم نساء. فثالث نساء  ومن بني اجلوانب املثيرة لالنتباه أكثر من سواها أّن املقدِّ
يتحّملن مسؤولّية احملّطة. وإحداهن، وهي أكبرهّن سّنا، كانت لها جتربة إذاعّية سابقة، 

مبا أنّها عملت في تاراوا قبل أن تنتقل إلى جزيرة كريسماس.

وكان  مترّشحات،  فريق  بني  من  الّنسوة  هؤالء  ليّنيكس  ممّثلو حكومة  اختار  وقد 
الّرغم  على  باإلذاعة،  لعملهّن  حصريّا  ليتفّرغن  وظائفهّن  يهجرن  أن  ثالثتُهّن  عليهن 
من أنّهّن كّن يعملن متطّوعاٍت من غير ضمان لتثبيتهّن في مناصبهّن عندما تنتهي 
فترة الّتكوين. وحلسن احلّظ، متّيزت الّنساء الّثالث، وبعد ما يناهز ثمانية أيّام من الّتكوين 
املكّثف، صرن مؤّهالٍت إلنتاج برامج مباشرة. وبعد انقضاء بضعة أشهر، قّررت حكومة 

ليّنيكس تغطية تكاليف أجورهّن.

بسبب  اإلذاعّي،  االستقبال  أجهزة  بعض  إاّل  كّلها  اجلزيرة  على  توجد  تكن  ولم 
اقتنى  املشكل،  لهذا  ومواجهًة  كيريتيماتي.  إذاعة  إنشاء  قبل  محّطة  وجود  انعدام 
املشروع مجموعة أجهزة استقبال إذاعّي محمولة تشتغل بالّطاقة الّشمسّية أو بنظام 
مقبض دّوار )من غير حاشدات كهربائّية(، بِيَع اجلهازُ منها بعد ذلك محّلّيا بسعر 26 

دوالرا أمريكّيا.

العقبات
تتطّلب محّطات اإلذاعة جميُعها، حّتى اّلتي تكون قّوتها ضعيفة، احلصول على 
إجازة من الّسلطات احملّلّية لتتمّكن من االشتغال. وهذا الّتمّشي طبيعّي في كّل بالد 
لها جتربة في البّث اإلذاعّي، ال في كيريباتي. بل أكثر من ذلك، فالّسلطات احملّلّية ذاتها 
مّت عليه االختيار  اّلذي  املوقع  أّن  بيد  أّن إجازة االشتغال غير الزمة.  قّررت  اّلتي  هي 
إلقامة احملّطة كان يوجد على مقربة من مبنى مؤّسسة خدمات االتّصاالت احملدودة  
الوقت  وفي  جّدا.  حّساسة  الّصناعّية  باألقمار  تواصل  جتهيزات  متلك  اّلتي  بكيريباتي 
اّلذي أوشكت فيه أشغال البناء على بدايتها، صّرح مدير مؤّسسة خدمات االتّصاالت 
احملدودة  بكيريباتي بأّن اإلجازة شرط ال محيد عنه، وأّن مؤّسسة خدمات االتّصاالت 
احملدودة بكيريباتي لن تسمح مطلقا بالبناء في هذا املوقع بسبب الّترّددات املمكنة بني 
واتّفق  بكيريباتي.  احملدودة  االتّصاالت  خدمات  مؤّسسة  وجتهيزات  اإلذاعة  جتهيزات 
الّطرفان في آخر األمر على إرساء مبنى اإلذاعة في مكان آخر، في ضاحية لندن تاون، 
وكان كّل شيء جاهزا في ما يقارب أربعة أسابيع. وقد متّت تسوية املشاكل بسرعة: وهذا 

مثال جّيد عن الكيفّية اّلتي تسّوى بها الّنزاعات في مكان مثل كيريتيماتي.



موجـات الّصـدمة   306307  إذاعتا ممبيتا ومانييفا   

وليس من احملتمل أن تصبح إذاعة كيريتيماتي في القريب العاجل جتربة تواصل 
والّتسيير،  احملتوى،  بشأن  تّتخذ  اّلتي  القرارات  في  قوّي  تشاركّي جماعوّي  مكّون  ذات 
وملكّية وسائل اإلعالم. ونفاذ الّسّكان إلى احملّطة مكفول، ولكّنه بخالف ذلك في ما 

يتعّلق بأخذ القرار.

إدارة  فينيكس مسؤولّية  وزارة الين ومجّمع جزر  نهاية سنة 1999، حتّملت  وفي 
اإلذاعة، وتغّطي ميزانّية احلكومة َعْقَدْي املنّشَطنْي االثنني، بينما أجور منّشط ثالث، 
ومساعد محاسب، وحارس ليلّي، متأتّية من العائدات اّلتي توّلدها إذاعة كيريتيماتي. 
وتتحّمل منّشطة ذات جتربة كبيرة املسؤولّية عن احملتوى، وحجم البرمجة، ولكن، عليها 

أن تستشير الوزارة عند كّل تغيير يطرأ على البرمجة.

املراجع
يعتمد هذا الفصل اعتمادا حرفّيا على الّنصوص واملعلومات اّلتي قّدمها بالبريد  	•

اإللكترونّي رون إيركي أخّصائّي في اإلذاعة، ومستشار إذاعة كيريتيماتي.
 Ehrke, Ron. « Radio comes to Christmas Island ». In Pacific 	•

Magazine. Mars /avril 1999, volume 24, no. 2–134

مدغشقر  

البطاقة الفّنّية
إذاعتا ممبيتا ومانييفا اجلمعويّتان: االسم: 

          Radios associatives Mampita et Magneva  

مدغشقر  البالد: 

الّتنمية الّريفّية والّتنّظم اجلماعوّي                 األهداف: 

فيانارانتزوا وموروندافا             املكان: 

سّكان الّريف املنتفعون: 

)AGECO( وكالة الّتواصل 	• الّشركاء: 
)CODE( الّتواصل من أجل الّتنمية 	•  

Médiascope ميدياسكوب 	•  

 )DDC( الّتمويل:  الّتنمية والّتعاون

اإلذاعة. الوسائط: 

حكايات قصيرة
تقع قرية أكوندرو في مقاطعة أمباالكيلي، على بعد 27 كلم  شمال فيانارانتزوا 
مبدغشقر، فوق رابية تشرف على وادٍ فردوسّي حيث يتألأل اخضرار مزارع األرز املتأّلق. 
وعلى سفوح الّرابية، شرعت أشجار الكروم اليافعة في ارتداء معطفها املنمنم، ففي 
بالّنسبة إلى مدغشقر.  إنتاج اخلمور بديال اقتصاديّا مهّما  هذه الّسنوات األخيرة، صار 
وتوجد على كّل رابية من روابي الوادي، مجموعة من املنازل ذات طابقني، بشرفاتها 
ونوافذها اخلشبّية املمّيزة املطلّية باألزرق املكّثف. والبيوت متينة، مبنّية باللَّنِبِ، عريضة 

اجلدران، ضّيقة الّنوافذ. وهي تلوح من بعيد منتصبًة على الّروابي في شموخ.

ورمّبا كان القرويّون فقراء، غير أنّهم ليسوا بؤساء. فحياتهم متّر في سكينة، متناغمة 
مع الّطبيعة، حّتى وإن كان لم يبَق من الّطبيعة الّشيء الكثير بعد عشرات الّسنني من 
قطع األشجار قطعا نسقّيا، وهي اّلتي كانت في ما مضى، تكاد تغّطي أرض املقاطعة 
كّلها. وهؤالء القرويّون يزرعون األرّز ويبيعونه، ولهم قطعان ماشية، وبعضهم قد شرع 
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بعد في زراعة الكروم. ولكن صار لهم، زيادة على ذلك، شيء ما، ما كانوا لِيمتلكوه 
قبل سنتني: صار لهم صوت يُسمع.

وجمعّية القروينّي بأمباالكيلي هي إحدى اجلمعّيات اّلتي كانت قد اشتركت مع 
إذاعة ممبيتا. وانشغالها بالّتعليم ظاهر للعيان: ففي غرفة طولها متران وعرضها متران، 
ُِّمهم  اثنا عشر طفال مجتمعون، جالسني على األرض، وهم يسمعون ويُعيدون ما تُعل
إيّاه شابٌّة في الّسابعة عشرة أو الّثامنة عشرة من عمرها. وليس لها من أدوات العمل 

غير سّبورة سوداء قدمية وابتسامة مسّكنة للغضب.

وقد استعرض مسّيرو اجلمعّية احملّلّية أثناء اجتماعنا، مكاسَب إذاعة ممبيتا. وجميعهم 
وقد  العّقاريّة،  امللكّية  تنّظم  اّلتي  القوانني  يتحّدث عن  اّلذي  البرنامَج  خاّصًة  يحّبون 
تعّلموا بفضـلــه الّدفــاع عن حقـــوقهم، وحّل الّنزاعات اّلتي تنشب بسبب األرض 
بني اجلماعات. وتوجد بعد ذلك، تبعا ملعيار األفضلّية، البرامج اّلتي تخّول للّناس توجيه 
البعيــدين عنهم. وبعد كّل شيء، فإّن ممبيتــا تعني  رسائل إلى أهلهم وأصدقائهم 
في  اإلذاعــة  بها  تبعث  اّلتي  الّرســـائل  ساهمت  وقد  احملّلّية.  الّلـغــة  في  »رسالة« 
دعم شبكة االتّصــاالت والّتبادالت. وفي ذلك منفعتان: منفعة آنّية، فقد كادت سرقة 
املواشي تضمحّل منذ أن مّكنت اإلذاعة من القيام باملتابعة، وفيه منفعة على املدى 
الّطويل: فقد َغَدا اإلنتاج الّزراعّي أفضل مّما كان عليه بفضل تقنّيات الّزراعة املعّدلة 

اجلديدة.

وصف الّتجربة
إذاعة ممبيتا وإذاعة مانييفا مخّصصتان جلمهور ريفّي. 
وتغّطي إذاعة ممبيتا )94 آف آم و102 آف آم( باستخدام 
في  كلم   70 طوله  شعاعا  واط،   300 قّوته  بّث  جهاز 
الّتالل القريبة من فيانارانتزوا، بينما تغّطي إذاعة مانييفا 
)94 آف آم و102 آف آم( جماعات داخل شعاع طوله 
100 كلم حول موروندافا، واقعة في مستوى البحر على الّساحل الغربّي من مدغشقر. 
وتعني ممبيتا »رسالة«، وترتبط لفظة مانييفا باملدَفن الّتقليدّي اّلذي يحظى باحترام كبير 

لدى الّسّكان.

وقد ظهرت إذاعة ممبيتا على موجات األثير يوم 8 جوان 1998، وظهرت إذاعة 
مانييفا على موجات األثير يوم 20 ماي من نفس الّسنة. وقد مّت تصّورهما بالّتوازي منذ 
إنشاء برنامج دعم الّتواصل )PACOM( سنة 1995، وهو مبادرة صدرت عن وكالة 
أن  الّتواصل  دعم  برنامج  هدف  وكان  الّريفّية.  الّتنمية  أجل  من  الّسويسريّة  الّتعاون 

يكون أهل الّريف أكثر تقّبال ألهّمّية الّتواصل في الّتنمية اجلماعويّة.

ومن البدء، ُدعيت املنّظماُت الّريفّية األساسّية إلى إرسال ممّثليها حلضور فّعالّيات 
يعنّي  اّلذي  هو  املجلس  وهذا  اإلذاعتني،  إدارة  مجلس  أعضاَء  تنتخب  عاّمة  جلسة 
املشاكل  في  للّتباحث  بانتظام  ويجتمع  االثنتني،  اإلذاعتني  في  ِّني  والّتقني املديَرْين 
ومّت  اجلماعات،  في  مراسال  يقارب 30  ما  تعيني  مّت  وقد  اإلذاعتني.  باشتغال  املرتبطة 

معّلبة  تسجيل  وأشرطة  كهربائّية،  وحاشدات  معّلبة،  أشرطة  تسجيل  بآلة  جتهيزهم 
عذراء. وكان على اجلمعّيات احملّلّية أن تتكّفل بتغطية مصاريف تنّقلها، ولكّن هذا لم 

يحدث في الواقع.

ونظرا لكون عائالت قليلة العدد كانت متلك جهاز استقبال إذاعّي، فإّن إذاعة ممبيتا 
قد اشترت ووّزعت بكلفة معقولة 500 جهاز استقبال إذاعّي مزّودة مبنظومة الّترّدد 
املعّدل آف آم. وزيادة على ذلك، فقد تلّقت بعض اجلمعّيات على وجه الهبة أجهزة 
استقبال إذاعّي تشتغل بذراع تدوير )Free Play( مصنوعة بأفريقيا اجلنوبّية، غير أّن هذه 
األجهزة لم تكن في مستوى الّصيت اّلذي كان لها: فقد كانت مكّوناتها املصنوعة 
من ماّدة البالستيك تنكسر بسهولة، وهي أغلى سعرا من أجهزة االستقبال اإلذاعّي 
فإنّها لم تكن متوّفرة  ناحية أخرى،  باحلاشدات الكهربائّية. ومن  اّلتي تعمل  الّتقليديّة 
في الّسوق احملّلّية، وهي على الّرغم من حجمها الكبير لم تكن مجّهزة مبكّون قراءة 

ألشرطة الّتسجيل املعّلبة.

وكانت إذاعة ممبيتا وإذاعة مانييفا على حّد سواء حتّققان جزئّيا االكتفاء الّذاتّي 
بفضل اإلشهار. وتتسّوغ وكاالت الّتعاون الّدولّي فضاءات من البرامج تتعّلق مبسائل 
الّريفّية أن تكســب عضــويّتـها في اإلذاعتني  الّصّحة. ومبقدور اجلمعّيات  أو  البيئة 
بدفع 000 50 فرنــك ملغــاشّي أو 60 كلغ من األرز سنـويّا. وبشـكــل فردّي، ميكن 
للقرويّيــن توجيــه رســائل تدوم دقيقة واحدة عن طريق اإلذاعة بدفع 000 5 فرنك 
ملغاشّي )ما يقارب 0.80 دوالر أمريكّي(، أو يدفعون نصف هذا املقدار إن كانوا من 

األعضاء.

وقد وهبت وزارة االتّصال والّثقافة ترّددات آف آم لإلذاعتني مجانا، على الّرغم من 
عدم وجود تشريع يتعّلق باإلذاعات اجلماعويّة مبدغشقر. وبالفعل، فإّن احملّطتني ومحّطة 
القانونّي  والوضع  البالد.  في  الّنوع  هذا  من  األولى  هي  بأنتاناناريفو،  ز  ستُرَكّ أخرى 
لإلذاعات اجلماعويّة ميكن أن يصبح مشكلة في املستقبل عندما يقوى الّضغط من 

أجل احلصول على الّترّددات اجلديدة.

وتبّث اإلذاعتان إرسالهما طيلة ساعة أو ساعتني في الّصباح الباكر، ولكّن البرامج 
ليال.  العــاشرة  الّســـاعة  على  وتنتهي  اخلامسة مســـاء،  الّساعة  على  تبدأ  الّرئيسة 
الوطنّية  الّســادسة و45 دقيقة مساء، األخباَر  الّساعة  وتبّث اإلذاعتان االثنتان على 
وال  الوطنّية.  احملّطة  وهي  الوطنّية،  إذاعــة مدغـشـقـر  مع  بّثا مشتركــا  والّدولّية 
تُنتج اإلذاعتان االثنتان نشرة أخبار خاّصة بهما، حّتى وإن كانت األخبار احملّلّية مدرجة 

في برامج أخرى.

وتبدأ البرمجة عادة بإعالنات ذات نفع عمومّي وباإلشهار. وبعد ذلك، حتتوي املقاطع 
الّرئيسة محتويات عن الّصّحة، والبيئة، والّسالمة الغذائّية، والفّن والّثقافة، والعالقة بني 
الّرجال والّنساء، والّشباب. وتُواِصل وكالة الَتّواصل »أجيكو« )AGECO( إنتاج برنامج 
يحظى برضا كبير عن الّتشريع وامللكّية العّقاريّة. ويُخّصص مقطٌع »لتبادل الّرأي بني 

القروينّي والفّنّيني حول مسائل الّزراعة«.
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األصول والّسياق
لقد قرئ حساب كّل جزئّية منذ البداية إلجناح متّشي الّتواصل الّتشاركّي. وتشتمل 
إستراتيجّية الّتنمية والّتعاون، لدى وكالة الّتعاون الّسويسريّة، على أربع مراحل مّت تصّورها 

وفقا لتمٍشّ منطقّي.

أنشطة  »باكوم«  الّتواصل  برنامُج دعم  منّى  أولى )1997-1995(،  ففي مرحلة 
محّلّية، تشتمل على املسرح الّشعبّي، والعرائس، واألغاني، ومجموعات االستماع إلى 
أتنج  وقد  اإلذاعتني.  إلنشاء  أصال  األخير  الّنشاط  هذا  كان  وقد  املسّجلة،  األشرطة 
أخرى،  محّلّية  ومسائل  والّزراعة،  الّصّحة،  عن  إذاعّية  الّتواصل حصصا  دعم  برنامج 
وقد زاد توزيع أشرطة تسجيل معّلبة على القروينّي، في اهتمامهم باإلذاعة اجلماعويّة. 
وعلى مقربة من فيانارانتزوا، دفعت 162 جمعّية قرويّة أقساطها من أجل احلصول على 

أشرطة تسجيل صوتّي معّلبة.
الّتواصل  إنشاء وكالة محّلّية مستقّلة متخّصصة في  الّثانية في  املرحلة  وتتمّثل 
ولكن  الّسويسريّة،  الّتعاون  وكالة  بها  تقوم  اّلتي  الّتواصل  أنشطة  ملساندة  الّريفّي، 
أنشئت  وقد  األخرى.  الّدولّية  الّتعاون  للعمل مع وكاالت ومشاريع  الاّلزم  باالستقالل 
وكالة الّتواصل )أجيكو( بفينارانتزوا، والّتواصل من أجل الّتنمية )CODE( مبوروندافا، 
مع  خاّصة  استشارة  مؤّسسات  بوصفها  بأنتاناناريفو،   Médiascope وميدياسكوب 

األعوان اّلذين كانوا يشتغلون في برنامج دعم الّتواصل )باكوم(.

اإلدارة  مجلَسْي  تشكيل  ومّت  الّثالثة،  املرحلة  في  اإلذاعّيتان  احملّطتان  أُنشئت  وقد 
وكاالت  بها  تعّهدت  تكوين  تربّصات  ونّظمت  القرويّة،  اجلمعّيات  انتخبتهما  الّلَذْين 
الّتواصل واملستشارون املستقّلون، مثل بيانكا ميغليأوريّتو، اّلتي شّغلتها وكالة الّتعاون 
سة إلذاعة ممبيتا، وقد  العاّمة املؤِسّ وقد شاركت 320 جمعّية في اجللسة  الّسويسريّة. 

حصلت 240 جمعّية منها على العضويّة.

وكان يجب في املرحلة اخلامسة نقل ملكّية احملّطتني اإلذاعّيتني إلى اجلمعّيات 
انتخابّي دميقراطّي. وقد توّقعت وكالة  القرويّة املمَثّلة في مجلس اإلدارة بفضل متٍشّ 

الّتعاون الّسويسريّة سحب دعمها في نهاية سنة 2000.

الوقع االجتماعّي
إّن أكثر البرامج وقعا على السّكان الّريفّيني هي تلك اّلتي تعالج مسائل الّزراعة 
والّتشريع، وملكّية األرض، والّصّحة. ويثّمن القرويّون أيضا جدوى الّرسائل ذات الّنفع 
اجلماعوّي، اّلتي كان وقعها كبيرا جّدا في احلّد احلاسم من سرقة املواشي، وهو أحدى 
بفضل  املسروقة  املواشي  استعادة 95 % من  بفيانارانتزوا: » فقد متّت  الّرئيسة  املسائل 

اإلذاعة«.

ويؤّكد قروّي من أكوندرو قائال: »متّكننا اإلذاعة من تبادل الّتجارب بيننا، لتحسني 
تقنّياتنا«. وقد القت حّصة بّث إذاعّية عن أحد أحواض تربية األسماك من الّنجاح ما 
دفع جمعّيات مختلفة إلى تنظيم رحلة لزيارة املوقع والّتعّلم من هذه الّتجربة. ويضيف 

قائال: »لقد حتّسن إنتاجنا ومنا بفضل إدخال تقنّيات زراعّية جديدة«.

استجواب  القرويّون  تعّود  وقد  املصدح«.  من  الّرهبة  عّنا  زالت  »لقد  آخر:  وقال 
املراسلني لهم، وتعّلموا استخدام اإلذاعة لبعث رسائل إلى األهل واألصدقاء. ويشير 
عضو من مجلس اإلدارة بإذاعة ممبيتا قائال: »حّتى القادة الّسياسّيون ينتابهم اخلوف مّنا 

اآلن، ألنّنا قادرون على اإلصداع بحقيقتنا بفضل اإلذاعة«.

ويوجد مثال آخر: »فقد جرت العادة أنّه إذا توّفي شخص ما، فإّن عائلته وحدها 
تتكّفل مبصاريف الّدفن، أّما اآلن، فاجلماعة كّلها تتقاسم املصاريف«. وقد منا اإلحساس 

باالنتماء إلى جماعة، وغدا من اآلن فصاعدا أقوى ما يكون.

الوسائط والّطرائق
إّن أهّم جانب الفت لالنتباه في منهجّية اشتغال إذاعة ممبيتا وإذاعة مانييفا هو 
بناء هيكلة اجتماعّية تؤّمن املشاركة اجلماعويّة. ومع وجود كّل احلدود اّلتي ستُذكر 
الحقا، فإّن الفكرة الّطريفة باختيار أعضاء مجلس اإلدارة في جلسة اجلمعّيات القرويّة 

العاّمة هي أحد مناويل الّتواصل الّتشاركّي.

وإذا كان نشاط املراسلني احملّلنّي منّظما تنظيما صحيحا، فإّن الّتمّشي الّتشاركّي 
يكتسب متانة، ألنّه ميّكن أعضاء اجلماعات من إسماع صوتهم في اإلذاعة.

العقبات
تواجهان مشاكل  اإلذاعتان  األولى من سنة 2000، كانت  الّسداسّية  نهاية  في 
مستقّلتني  ومانييفا  ممبيتا  إذاعتا  تصبح  أن  قبل  املتوّقعة  الفترة  قَِصرِ  بسبب  جّديّة 
املساعدة  عن  وحّتى  الّسويسريّة،  الّتعاون  وكالة  دعم  عن  نهائّيا  انفصاال  منفصلتني 
الفّنّية اّلتي كانت تسديها لهما وكالة الّتواصل )أجيكو(، والّتواصل من أجل الّتنمية، 
وميدياسكوب. وقد أصبح بلوغ الهدف اّلذي يتحّمل مجلس اإلدارة املكّون من ممّثلي 
املشاركة  بسبب غياب  اإلذاعتني، مستحيال  الكاملة في  القرويّة مسؤولّيته  اجلمعّيات 

والّتمثيل الّدميقراطّي غيابا واقعّيا.

تأثير احملّطتني،  الّريفّية بصفة عضو في منطقة  ثلث اجلمعّيات  يقارب  ويتمّتع ما 
ومن بني اجلمعّيات اّلتي ليست لها عضويّة، عّبر العديد منها عن انتقادهم للمشروع 
القليل  فإّن  بالعضويّة،  املتمّتعة  اجلمعّيات  بني  وحّتى من  اجلماعات.  على  »املُْسَقِط« 
منها يدفع مساهمته الّسنويّة: ويبلغ عدد هذه اجلمعّيات 12 جمعّية من أصل 147. 
وقد يكون حّتى مدلول »اجلمعّية« سبب هذه املشكلة: فمجموعات صغيرة مكّونة من 
عشرين أو ثالثني شخصا تشّكل جمعّية ال متّثل في الغالب شيئا آخر غير عائلة واحدة. 
واألمر األشّد سوءا من ذلك أيضا، أّن مجلس إدارة إذاعة مانييفا مكّون من أعضاء 

غالبّيتهم ممّثلون حضريّون.

وعلى الّصعيد الفّنّي، فال واحدة من هاتني اإلذاعتني قد نحجت في كسب قلب 
اجلمهور املمكن وفكره. وال تُرضي البرمجُة دائما حاجات اجلماعات الّريفّية. ولم يتكّون 
مبهاّمهم  لالضطالع  الكافي  بالقدر  متحّمسني  يكونوا  ولم  كافيا،  تكوينا  املراسلون 
اجلليلة داخل اجلماعات الّريفّية، ففي شهر مارس من سنة 2000 لم يكن مبوروندافا 
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إاّل 7 من أصل 26 مراسال نشيطا. وال يقّل الّرقُم اّلذي كان عن عدد العائالت املالكة 
جلهاز استقبال إذاعّي عن ذلك أهّمّية: فال متلك جهاز استقبال إذاعّي إاّل عائلة واحدة 
من أصل عشرين عائلة. وجهاز االستقبال اإلذاعّي ليس شيئا دارجا في العائالت كما 
الاّلتينّية. وفي منطقة أمباالكيلي، ال متلك إاّل 12 عائلة من  هي احلال في أمريكا 
أصل 201، جهاز استقبال يعمل بتعديل الّترّدد آف آم مجّهز مبقاوم الّنقل )ترانزيستور(.

املراجع
زيارات ميدانّية إلذاعة  أثناء  الّنّص  الواردة في هذا  املعلومات  الّتحّصل على  مّت  	•
مانييفا وإذاعة ممبيتا وجماعة أكوندرو )شمال فيانارانتزوا(، في شهر مارس 2000.

الفّنّيني،  وباألعوان  ممبيتا،  إذاعة  إدارة  مبجلس  فيانارانتزوا  في  املؤّلف  اجتمع  وقد  	•
وُعقِدت  )أجيكو(.  الّتواصل  وكالة  بإطارات  وكذلك  فوأهيران،  لوسيان  وباملديرة 
فلورنتني  مانييفا  إذاعة  ومدير  والّصحفّيني،  بالفّنّيني،  اجتماعات  مبوروندافا 

رازاناجاتوفو، وكذلك بأعضاء الّتواصل من أجل الّتنمية.
ومّت الّتحّصل على معلومات تكميلّية أثناء احملاورات اّلتي أُجرِيَْت بأنتاناناريفو مع مدير  	•
ميدياسكوب غي أندرياجناناكا، ومع املستشارة الّسويسريّة بيانكا كيغيأوريّتو، واملنّسق 

بوكالة الّتنمية والّتعاون )DDC( بيو فيّنوبست.

أفريقيا اجلنوبّية  

البطاقة الفّنّية
مركز الّتواصل بغازاليكا، وخدمات اإلعالم بجماعة ماميلودي: االسم: 

Gasaleka Telecentre, Mamelodi Community Information Services  
(MACIS)  

أفريقيا اجلنوبّية  البالد: 

الّنفاذ إلى الّتكنولوجّيات احلديثة                 األهداف: 

غازاليكا وماميلودي               املكان: 

سّكان احلواضر والّريف املنتفعون: 

املنّظمة املدنّية الوطنّية بجنوب أفريقيا:   	• الّشركاء: 
South Africa National Civic Organization (SANCO)  

Ellisras Technical College :املعهد الّتقني إّليسرا 	•  
مركز البحوث للّتنمية الّدولّية: 	•  

Centre international de recherche pour le développement (CIRD)  

 Universal Service Agency (USA)  :الّتمويل:  وكالة اخلدمة الّشاملة

احلواسيب واإلنترنيت. الوسائط: 

حكايات قصيرة
ال توجد طريق تؤّدي إلى غازاليكا. وللوصول إلى هناك، يجب الّسير ببطء وبحذر 
مّدة ساعتني على درب مليء باحلفر املوحلة، واألحجار، واألتربة، حتّف به أشجار الّنخيل 
املمتّدة على مرمى البصر، قبل الوصول إلى أّول كوخ من أكواخ القرية، على مقربة 
من احلدود مع بوتسوانا. وتأوي هذه القرية املعزولة املكّونة من األكواخ والوحل اجلاّف 
.)USA( ومن املسالك الّترابّية احلمراء، أّول مركز تواصل أنشأته وكالة اخلدمة الّشاملة

وعلى الّرغم من املشاكل االقتصاديّة ومشاكل البنية الّتحتّية، فإّن مركز الّتواصل 
بغازاليكا هو أكثر املراكز حيويّة بجنوب أفريقيا. ويرجع سبب هذه احليويّة، في خضّم 
ملراكز  احلقيقّي  والباعث  املدير،  موكوباني،  مازيلو  شخص  إلى  اليومّية،  احملن  هذه 
الّتواصل. ومازيلو متنّبئ، لم يكتِف بالّصراع منذ اليوم األّول لبقاء مركز الّتواصل، بل 

1998

مركزا الّتوا�صل بغازاليكا 
وماميلودي
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أعطى أفكارا جديدة من أجل خدمة اجلماعة بفضل استخدام الّتكنولوجّيات احلديثة. 
وهو ال يزال يذكر يوم تدشني مركز الّتواصل بكازاليكا، قائال: »لقد كان يوما مشهودا 

لنا جميعا. وقد قدم الّناس جميعا ليحتفلوا به«. 

ناحية  ومن  املقترحة.  اإلعالمّية  دروس  إلى  الفورّي  الّتواصل  مركز  ويرجع جناح 
ومع  منه.  هاتفّية  إجراء مكاملة  اّلذي ميكن  املنطقة  في  الوحيد  املكان  فهو  أخرى، 
ذلك، يقول مازيلو ُمبديا رأيه: »األعمال ال تسير على ما يرام بسبب املشاكل اّلتي نعاني 
منها مع الهواتف، ففي بعض األحيان، تتعّطب اخلطوط الهاتفّية، ويقول الّزبائن إّن 
املكاملات باهضة الّتكلفة. وأثناء زيارتي إلى غازاليكا، لم يكن خّط واحد من اخلطوط 

الهاتفّية الّثالثة يعمل بسبب أمطار األيّام الّسابقة الّطوفانّية«.

إنّه  حماسه.  من  تضعف  ال  واخلصاصة  املشروع.  مستقبل  بشأن  متفائل  ومازيلو 
بابتسامة عريضة. ومن بني أكثر مشاريعه جتديدا،  يفّسرها  يفيض أفكارا جديدة، وهو 
إصدار نشرة محّلّية. وال حتظى القرى في جماعة غازاليكا بأّي تغطية إعالمّية. ويؤّكد 
بغازاليكا، ولكّن اجلماعة التعلم عنها شيئا، بسبب  مازيلو قائال: »جترى أحداث كثيرة 
يُسدي  مرجعٍ  مركزٍ  الّتواصل مجّرد  مركز  يصبح  ولن  الّصحفّية«.  الّتحقيقات  انعدام 
جديدة  مبهّمة  سيضطلع  ولكّنه  واإلعالم،  الّتواصل  تكنولوجّيات  إلى  الّنفاذ  خدمة 
في إنتاج املعلومات احملّلّية ونشرها. ويفّسر مازيلو ذلك قائال: »مبقدور مركز االتّصال أن 
يصبح ذاكرة هذه اجلماعة وتاريخها«. – من تأليف راوول رومان اّلذي زار، سنة 1999، 

غازاليكا وسبعة مراكز تواصل بجنوب أفريقيا.

وصف الّتجربة
وتيمبيــزا،  وبوتلوكـفا،  غـازاليــكــا، 
وسّيابونغا،  وأبيل،  وموهودي،  ومانكويغ، 
وماميلودي... هي بعض األماكن، ُقًرى أو 
أرباًضا، مبقاطعة غاوتينغ ومبقاطعة الّشمال، حيث أقامت وكالُة اخلدمة الّشاملة، وهي 

مؤّسسة حكومّية بجنوب أفريقيا، مراكَز تواصل.

 Mamelodi Community Information( وخدمة اإلعالم اجلماعوّي مباميلودي
Services MACIS، املسّماة عادة مركز الّتواصل مباميلودي( ومركز الّتواصل بغازاليكا 
هما مثاالن جّيدان للمنافع والعقبات املتوّلدة عن إرادة احلصول على »تواصل شامل« 
بتكنولوجيا اإلعالم في بالد مثل جنوب أفريقيا. وغازاليكا هي جماعة ريفّية معزولة 
بينما  ساكن،   30  000 يقارب  ما  اجلملّي  سّكانها  عدد  ويبلغ  قرية،   34 من  مكّونة 
ماميلودي هي منطقة حضريّة، ويوجد مركز الّتواصل مباميلودي منذ سنة 1998 في 
منتدى الّتراث مباميلودي، على مقربة من محّطة قطار أنفاق، ومركز جتارّي، ومحّطة 

سّيارات أجرة )تاكسي(، واخلدمات االجتماعّية، وقصر الوالية ببريتوريا.

وقد كان مركز الّتواصل بغازاليكا هو األّول اّلذي فتحته وكالة اخلدمة الّشاملة، 
في شهر مارس 1998، وهو ِملك للقسم احملّلّي من املنّظمة املدنّية الوطنّية بجنوب 
»تبّنى«  وقد   .South Africa National Civic Organization (SANCO) أفريقيا 

 »Acacia خدمَة اإلعالم اجلماعوّي مباميلودي في شهر أفريل 1998، برنامُج »أكاسيا
ولكّنـه في  الّشاملة،  اخلدمة  ووكالة   ،)CIRD( الّدولّيـة  للّتنمية  البحوث  ملركز  الّتابع 
والّصناعّي  العلمـّي  البحـث  مجــلُس  جويلية 1995  شهـر  منذ  أرســاه  قد  الواقع، 

.(Council for Scientific and Industrial Research, CSIR)

ومركزا الّتواصل االثنان مجّهزان بالكيفّية ذاتها: تسعة حواسيب، وخطوط هاتفّية، 
وخدمة البريد اإللكترونّي، والّنفاذ إلى اإلنترنيت، وآالت ناسخة، وأجهزة مسح )سكانر(، 
اتّصالّية )أجهزة فاكس(. ويقترح املركزان دروسا في اإلعالمّية،  وطابعات، وناسخات 
وهي تعّد من بني عوامل جناحهما وتقّبلهما. ويتسّلم طلبة غازاليكا في نهاية الّتكوين 
أّن  املؤسف  Ellisras Technical College. ومن  إّليسراس  الّتقني  املعهد  شهادًة من 
أقّل من طالب واحد يتحّصل على شغل، من أصل عشرة طلبة يُْنُهون درس اإلعالمّية. 

وهذا من بني األسباب اّلتي جعلت عدد الّطلبة ينخفض انخفاضا كبيرا سنة 2000.

إيسمي  املدير  ويفّسر  مرجعّي.  مركز  خاّصة  هو  مباميلودي  الّتواصل  مركز  إّن 
اجلماعة،  في  بَْعُد  موجود  هو  ما  اختراع  إعادة  نريد  ال  »نحن  قائال:  األمر  موديزاني 
وعند االقتضاء، فإنّنا نبعث بالّناس إلى موارد أخرى خارج اجلماعة، والكثير من الّناس 
يقصدوننا هنا ملجّرد طلب عنوان«. وتتمّثل مهّمة خدمةِ اإلعالم اجلماعوّي مباميلودي 
في تقدمي معلومات ألعضاء اجلماعة من أجل مساعدتهم في حّل مشاكلهم اليومّية 

وحتسني نوعّية احلياة. 

باعثني إلعالم  للعمل سبعَة  انتدب  اّلذي  غازاليكا  مازيلو موكوباني مدير  ويؤّكد 
اجلماعة باخلدمات اّلتي يقترحها عليها مركز الّتواصل، قائال: »ليس الّناس على عِلم مبا 
يجري في مركز الّتواصل«. وهذه كيفّية تطّوعّية للقيام بالّتسويق. وموكوباني واٍع أيضا 
اجلماعة عندما  استشارة  املهّم جّدا  يقول: »من  إذ  اجلماعات،  تقومي حاجات  بأهّمّية 
إّن لم  بأّي شيء  القيام  نفتح مركز تواصل، ونحن ال ميكننا  أو  نقترح خدمة جديدة، 
نتحاور مع اجلماعة. وعلى املشاورات أن تكون يومّية، حّتى تكون اجلماعة على بّينة مّما 

يجري في مركز الّتواصل، وتعلَم باخلدمات املقترحة«.

واعتبارا لعزلة املنطقة وهشاشة هيكل االتّصاالت، فإنّه ال يوجد أّي خدمة إعالم 
تغّطي القرى اجلديدة بجماعة غازاليكا. ولهذا الّسبب، فإّن مشروعا من مشاريع مركز 
لتأمني  ذلك،  على  تُستخَدم فضال  اجلماعة،  إخباريّة عن  نشرة  إصدار  يتوّقع  الّتواصل 
إلى  الّنفاذ  تقدمي  على  وزيادة  إعالمّيا.  مركزا  بوصفه  وظائفه  ودعم  املركز  دميومة 
تكنولوجّيات اإلعالم والّتواصل احلديثة، فإنّه يضطلع بدور إضافّي في إنتاج اإلعالم 

احملّلّي ونشره.

األصول والّسياق
ال تزال أفريقيا اجلنوبّية إلى حّد اليوم، رغم إصالحات 1994 اّلتي خلقت حتّوال 
على  املتوّفرة  املوارد  توزيع  في  باخلطر  منذرٍ  توازٍن  بفقداِن  متمّيزًة  بليغا،  اجتماعّيا 
عائالت  من   %  89 أّن   1996 إحصائّيات  وتظهر  املختلفة.  االجتماعّية  القطاعات 
اّلذي  الوقت  الّسود. وفي  بخّط هاتفّي، مقابل 11 % فقط من عائالت  تتمّتع  البِيض 
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تتوّفر أحدث الّتكنولوجّيات مبناطق البِيض احلضريّة، فإّن املنطقة الّريفّية ذات الغالبّية 
من الّسود، لها نفاذ محدود خلدمات هّشة تكاد تكون منعدمة.

ـّـات اإلعــالم إلى الّتعليم  وتسعى بعض املشاريع اجلديدة إلى إدخـال تكنولوجي
الّتكنــولــوجــيا  باستخــدام  ـن  احملَسّ الّتعّلـم  إّن  أفـــريقــيـا.  بجنـــوب  والّتنميـة 
)Technology Enhanced Learning Initiative, TELI(  ، هو مخّطط حكومّي »يرّكز 
على تفعيل املشاريع األساسّية اّلتي ترّوج الستخدام الّتكنولوجيا في الّتعليم والّتكوين«. 
وسكولنيت SchoolNet هي منّظمة غير حكومّية وطنّية تأّسست سنة 1997، وهي 

تضع املدارس في شبكة، وتكّون األساتذة والّطلبة في تكنولوجيا اإلنترنيت. 

 World Links for( وإّن برنــامــــج روابــــــط عاملّيـــة من أجــل الّتنميــــة
Development,WorLD( هو برنامج تابع للبنك العاملّي »يجّند الّتجهيزات، والّتكوين، 
واملوارد الّتعليمّية، والّروابط بني املدارس، من أجل أن تتمّكن البلدان الّنامية من الّنفاذ 

إلى اجلماعة العاملّية«.

اجلنوبّية.  أفريقيا  جامعات  في  االمتياز«  »مراكز   Telkom تيلكوم  أرست  وقد 
ويقّدم سيبيرهوست Cyberhost نفاذا عمومّيا إلى اإلنترنيت، ويتوّقع إرساء ألف كشك 
إنترنيت يعمل بنظام استخالص تزويد  بالقَِطعِ الّنقديّة في األماكن العاّمة. وقد بعث 
قِْسُم االتّصاالت بجنوب أفريقيا من ناحيته مشاريع مختلفة، مثل محّطات اإلنترنيت 

.)Public Internet Terminals, PIT( العمومّية

وقد أجنزت وكالة اخلدمات الّشاملة Universal Service Agency اّلتي أرست ما 
يقارب عشرين مركز تواصل في مقاطعة غوتينغ ومقاطعة الّشمال، برنامجا مهّما آخر. 
الّنفاذ  الوكالَة سنة 1997، وتتمّثل مسؤولّيتها في تأمني  وقد أّسست احلكومُة هذه 

العاملّي لكّل اخلدمات االتّصالّية.

الوقع االجتماعّي
من املبّكر جّدا قيس الّتغييرات االجتماعّية اّلتي حصلت منذ إدخال تكنولوجّيات 
الّتواصل احلديثة إلى الفضاءات احلضريّة والّريفّية بجنوب أفريقيا. ولم ميّر على مراكز 
الّتواصل الّتابعة لوكالة اخلدمات الّشاملة عامان عن بداية الّتشغيل، ووقعها مرتبط 

بإمكانّية الّنفاذ أكثر مّما هو مرتبط بالّتغّيرات اّلتي جّدت في اجلماعة.

خدمة  في  تقريبا  حديثا  إرساؤها  مّت  اّلتي  الّتواصل  مراكز  كّل  كانت  وإن  وحّتى 
عن  البليغ  الّتعبير  يبقى  منها  البعض  فإّن  كّل جماعة،  في  حّظا  األكثر  القطاعات 
صيغة شيء من االهتمام بالّترويج لرؤية تشاركّية وللّتمّلك اجلماعوّي. وتبحث مراكز 
الّتواصل هذه عن إنشاء األخبار الّنافعة للّتنمية اجلماعويّة ومعاجلتها وبّثها: وهذا شأن 
مركز الّتواصل مباميلودي في مشروع مكتبه لإلعالم ولنشر مسرد خدمات جماعويّة، 
وشأُن مركزِ الّتواصل بغازاليكا، أساسا لعزمه على تنمية نشريّة أخبار جماعويّة. ومسرد 
مباميلودي.  الّتواصل  مركز  منتجات  من  مهّم  ُمنَتج  هو  سنة،  كّل  احملنّي  اخلدمات، 

وتتضّمن صفحاته االثنتان والعشرون البيانات الّنافعة عن اجلماعة.

كّلها  واملنّظمات  جّيدة،  جماعويّة  شبكات  بغازاليكا  الّتواصل  مركز  أقام  وقد 
باملنطقة تساند مركز الّتواصل وتتعامل معه. ويقول عضو من أعضاء مجلس اإلدارة: 
الّسلطات  من  مزيد  إشراك  علينا  كان  وإن  حّتى  جّدا،  مشهور  الّتواصل  مركز  »إّن 
القبلّية. غير أنّنا لم نالِق َعَنًتا من أّي منّظمة«. ويُسهم هدف تشكيل الّشبكة أيضا في 
احلّد من انعدام األمن ومن اإلحساس بالّرفض الّلذين يحيطان بلفظة »إعالم«، ويسّهل 

إدخال الّتكنولوجّيات احلديثة إلى اجلماعات املهّمشة.

الوسائط والّطرائق
مدير  ويؤّكد  البداية.  منذ  اجلماعة  إشراك  مبامولودي  الّتواصل  مركز  حاول  لقد 
املشروع إيسمي موديزاني على ذلك قائال: »نحن نستمع إلى اجلماعة ملعرفة ما تريده«. 
ويردف قائال: »نحن منشغلون انشغاال عميقا باجلماعة، ونحن نفهم حراكها ومشاكلها، 
أّن  غير  جّيدة«.  جماعويّة  شبكات  ولنا  اجلماعوّي،  والّتنشيط  للعمل  متكّونون  ونحن 
األّمّيني  األشخاص  إّن  »حّقا،  يقول:  ذلك  وفي  مشكال،  يبقى  االجتماعي  اإلقصاء 
ال يستخدمون املركز«. والّناس اّلذين يشتغلون في الّتجارة يؤّمون املركز للّتواصل مع 
حرفائهم بواسطة البريد اإللكترونّي. وتستخدم احلواسيب أيضا لطباعة الوثائق وللقيام 

بأعمال احملاسبة.

وقد كّون مجلُس البحث العلمّي والّصناعّي في البدء مديَر مشروع مركز الّتواصل 
والّتواصل،  الّتصّرف في اإلعالم  بجماعة ماميلودي في  بغازاليكا وخدمات اإلعالم 
وفي تقنّيات الّصيانة، واستخدام احلواسيب، واإلنترنيت، وفي تنمية بنك بيانات وصيانته، 
وحتليل احلاجات وتأويلها، والّتصّرف في أكشــاك اإلعالم الّرقمـّي. وكان يجــب أن 
يكون الّتكوين مقّوما جوهريّا في مراكز الّتواصل األخرى كّلها، وهو ما لم يكن دوما 

كذلك.

العقبات
على الّرغم من أّن مراكز الّتواصل اّلتي أنشأتها وكالة اخلدمات الّشاملة مجّهزة 
نون، فإنّها تُستخَدم في الغالب لغايات ثانويّة كالّنفاذ  جتهيزا مناسبا واألعوان بها متكوِّ
وميكن  الوثائق.  كنسخ  أخرى  خلدمات  وكذلك  واحلواسيب،  وللفاكس  الهاتف  إلى 
اعتبارها أكشاكا للّتواصل أكثر من اعتبارها مراكز تواصل جماعويّة متعّددة الوظائف. 
في  اإللكترونّي«  البريد  يستخدم  أحد  »ال  أنّه  بغازاليكا  الّتواصل  مركز  مدير  ويعترف 
املركز. ويفّسر موديزاني مدير مركز الّتواصل مباميلودي األمر قائال: »إّن أُولى العقبات 
اّلتي حتول دون حتقيق أهداف مركز الّتواصل تبقى اخلشية من الّتكنولوجيا، وخاّصة 
لدى الكهول، وهو ما يوجب علينا القيام بعملّية توجيه كبيرة. فعلينا أن نفهمهم أنّهم 
البطالة  نسبة  في  الّثانية  العقبة  وتتمّثل  احلاسوب.  استخدام  أنفسهم  مبقدورهم هم 

العالية في اجلماعة، فليس مبقدور الّناس اإلنفاق من أجل االنتفاع بخدماتنا«.

والّدميومة هي حتدٍّ آخر. ويردف إيسمي موديزاني قائال: »وكقاعدة عاّمة، فمراكز 
الّتواصل غير مكتفية ذاتّيا«. ومصدر العائدات الّرئيس متأٍتّ من املكاملات الهاتفّية، 
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تكلفة  العائدات  وتغّطي  الّنسخ.  وخدمات  الّطباعة  ومن  الفاكس،  إرسالّيات  ومن 
صيانة املركز، ولكّنها غير كافية خلالص أجور املدير واملساعدين.

ولم تنجز وكالة اخلدمات الّشاملة قبل إنشاء مراكز الّتواصل، أّي دراسة استشرافّية. 
ولم تكن مرحلة الّتخطيط موجودة، وال البحث عن قاعدة، وال حّتى تفسير أو مناقشة 
واضحة ألهداف املشروع. وبصفة عاّمة، لم يقع إعداد أّي معلومة مناسبة للجماعة. 
ويلّخص ماكورو مدير مركز تواصل تابع لوكالة اخلدمات الّشاملة في قرية سيابونغام 
قرب جوهانسبورغ، جوهر املسألة تلخيصا متثيلّيا قائال: »لقد أعطتني وكالة اخلدمات 
الّشاملة سّيارة، ولم تعطني رخصة قيادة. فما حاجتي بالّسّيارة وأنا ال أعرف القيادة؟«

وأخيرا، فإّن خدمات الكهرباء والهاتف هّشة جّدا، ولهذا الّسبب، فإنّه ما ِمْن مركزِ 
تواصٍل باملناطق الّريفّية موصول باإلنترنيت.

املراجع
تستند املعلومات بهذا الفصل إلى: 

Roman, Raul. Towards a Training Framework for Telecenter 
Management. A case study in South Africa. Cornell University, août 
2000

وإلى الّرسائل املتبادلة بالبريد اإللكترونّي مع املؤّلف.

مصر  

البطاقة الفّنّية
الفيديو ومشروع األحالم اجلماعويّة:  االسم: 

Video and the Community Dreams Project  

مصر  البالد: 

الّصّحة اإلجنابّية، ودعم املرأة                 األهداف: 

بني راني، والّطّيبة، وأطسا البلد، وزينهم                 املكان: 
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Communication for Change (C4C)  

مركز الّتنمية والّنشاطات الّسكانّية:  الّتمويل:  •	
Centre For Development and Population Activities (CEDPA)  

املنّظمة القبطّية اإلجنيلّية للخدمات االجتماعّية: 	•  
Coptic Evangelic Organisation for Social Services (CEOSS)  

الوكالة األمريكّية للّتنمية الّدولّية: 	•  
United States Agency for International Development (USAID)  

الفيديــو. الوسائط: 

حكايات قصيرة
أصبحت نعمة محّمد، وهي ربّة بيت، في ظرف ثالث سنوات فقط، ناشطة صّحّية، 
مواقف  تغيير  في  حراكها  ساعد  وقد  وزعيمة جماعتها.  املرأة،  حقوق  عن  ومدافعة 
جيرانها من األّمّية، وتعليم البنات، وتطهير البيئة، وختان البنات )MGF( الّشائع في 
أنّها  جماعتها مبصر. وكانت نعمة قبل ذلك مترّددة في مواجهة هذه املشاكل، غير 
تقنّيات  تعّلم  بلسان حال جماعتها بعد  ناطقة  باعتبارها  بنفسها  ثقتها  سرعان ما منت 

الّتواصل، واستخدام الفيديو الّتشاركّي.

الّشرقّية،  اجلنوبّية  القاهرة  مبقاطعة  شعبّي  حّي  وهو  زينهم،  بتالل  نعمة  وتعيش 
باملنّظمة القبطّية اإلجنيلّية للخدمات االجتماعّية )CEOSS(، وهي منّظمة  وتعمل 

1998
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غير حكومّية تنشط هناك منذ ما يزيد على سبع سنوات، ثّم وّظفتها املنّظمة القبطّية 
اإلجنيلّية للخدمات االجتماعّية لتعمل أستاذَة تغذية مبعّية مجموعة من الّنساء. وبعد 
ذلك، قبلت تسيير دروس برنامج اآلفاق اجلديدة اّلذي ينهض بدعم الّنساء املراهقات 

بواسطة الّتكوين في الّتعليم والّصّحة.

تغّطي دروس برنامج اآلفاق اجلديدة تشكيلة عريضة من املعلومات عن الّصّحة 
اإلجنابّية، وأفكارا أساسّية عن البيولوجيا اإلجنابّية، واألمراض املنقولة جنسّيا، ورضاعة 
األّمهات ألبنائهّن، وحّتى عن ممارسات ختان البنات الّتقليديّة الّسّيئة، وإثبات العذريّة. 
وملّا كانت هذه املسائل حّساسة جّدا، فقد أُْخبَِرْت اجلماعُة مبحتوى الّتكوين، وباملواضيع 

اّلتي سيشملها.

وقد بقيت درجة املشاركة في مشروع »زينهم« مرتفعة في األشهر الّثمانية عشر 
اّلتي تلت تكوين نعمة في الفيديو. وقد بقيت املشاركات واثقات من أنفسهّن أكثر فأكثر 
في استعمال كفاءتهّن الفّنّية للّتطّرق إلى املسائل احلّساسة، ولطرح أعمالهّن للمناقشة. 
ناطقات  بوصفهّن  جماعاتهّن  في  شهرة  الفيديو  لفريق  نات  املكوِّ الّنساء  كسبت  وقد 
باسمها وزعيمات. وقد عّبر الّسّكان، واملسّيرون، واملوّظفون احملّلّيون عن مساندتهم لعمل 
باقتراح أفكارٍ إلنتاجاِت فيديو جديدة. وتستخدم أشرطة الفيديو  الّنساء، وأحيانا حّتى 
الوثائقّية إلثارة املناقشات وحلّث جهد العثور على حلول مناسبة للمشاكل. – مقتبس 
عن مقال »دعم أصوات الّنساء Renforcer les voix des femmes«. لساّرا ستويارت، 

 .)C4C( من منّظمة الّتواصل من أجل الّتغيير

وصف الّتجربة
 منـّظمـــة الّتــواصـــل من أجـــل الّتغـيـيــــر
Communication for Change (C4C)، املعروفة سابقا 
 Martha Stuart ستويـــارت  مارتا  اتّصــاالت  باســم 
الفيديو  في  رائدة  منّظمة  هي   ،Communications
الّتشاركّي. وقد نّظمت، في العشرين سنة األخيرة، تربّصات 
وأندونيسيا،  وبنغاالديش،  الهند،  مثل  بلدان  في  تكوينّية 

والّصني، ونيجيريا. وقد وقع اختيارها سنة 1997 إلنشاء مشروع فيديو تشاركّي مبصر.

وقد رعى املشروَع اّلذي يهدف إلى دعم وضع الّنساء االجتماعّي، مركزُ الّتنمية 
 Centre For Development and Population Activities الّسكانّية  والّنشاطات 
 United States Agency for الّدولّية  للّتنمية  األمريكّية  الوكالة  ومّولته   ،CEDPA
اإلجنيلّية  القبطّية  املنّظمة  مع  بالّشراكة   )International Development USAID
 Coptic Evangelic Organisation for Social Services االجتماعّية  للخدمات 

CEOSS. وتكّفلت بالّتكوين منّظمُة الّتواصل من أجل الّتغيير.

وكّونت منّظمة الّتواصل من أجل الّتغيير في شهر مارس 1998، خمسة عّمال 
امرأة من قرى منطقة  للخدمات االجتماعّية، و17  القبطّية اإلجنيلّية  املنّظمة  من 
املينيا الّثالث )أطسا البلد، والّطّيبة، وبني راني(، ومن حّي مهّمش من أحياء القاهرة 

برنامج  زعيمات من  نساء  أربع  فإّن  األخرى،  القرى  يجري في  ما  غرار  وعلى  )زينهم(. 
كاميرا  استعمال  تعّلمن  قد  »زينهم«،  بتالل    Nouveaux Horizons جديدة   آفاق 
فيديو بسيطة لتصوير مشاكل جماعاتهّن. وكان هدف الّتكوين دعم صوت الّنساء في 
ر لبّث  املستوى احملّلّي، وتوسيع تأثير برنامج آفاق جديدة، وهو برنامج غير شكلّي متصَوّ

اإلعالم حول الّصّحة اإلجنابّية واملعارف األساسّية.

بتقومي املشاكل احملّلّية، واستعملت  وقد قامت كّل مجموعة حصلت على تكوين 
الفيديو أداًة للكشف عن املشاكل اّلتي كانت ال تَُراَجُع مراجعة جاّدة شّدة انغراسها 
في الّثقافة، وللّتحاور بشأنها، ولن يتّم ذلك إاّل إذا فّكرت الّنساء فيها تفكيرا جماعّيا. 
ويتطّرق برنامج الّتكوين إلى تشكيلة عريضة من املباحث، من بينها صعوبات الّزواج 

االقتصاديّة، وختان البنات الّصغيرات، واملشاكل البيئّية.

وقد مّت اإلجناز في سّت قرى من »املينيا« وفي منطقتني بضواحي القاهرة. وقد مّت 
توصيف جتربة »تالل زينهم« كأحدى أفضل هذه الّتجارب. وأجنز في إطار املشروع شريط 
»امرأة من زينهم Une femme de Zenhom«، وهو شريط فيديو وثائقّي يتطّرق إلى 
أهّمّية نفاذ املرأة إلى الّتعليم وإلى فرص العمل. وتؤّكد مروة عبد اخلالق ذلك، وهي 
منّشطة عمرها 18 سنة، من املنّظمة القبطّية اإلجنيلّية للخدمات االجتماعّية، قائلة: 

»لقد شّجع الفيديو عائالت على الّسماح لبناتها باستيفاء تعليمهّن قبل الّزواج«.

وفي نفس حّي »تالل زينهم«، تعالج الّنساء حديثات العهد بالّتكوين، مسألة ختان 
البنات من خالل محادثات أُجرِيت مع زعيم دينّي، وطبيب، وصبّيتني إحداهما تعّرضت 

للختان.

إنتاج شريط فيديو ُصّور  الّزواج االقتصاديّة موضوع  وقد كانت مسألة صعوبات 
اإلسهام  وجوب  بسواء،  سواء  واخلطيبة،  اخلاطب  على  العاداُت  مُتلي  بالّطّيبة، حيث 
خّططت  وقد  الّزواج.  عقد  قبل  وبالّطعام  الّذهب،  من  وبحلي  املال،  من  مبقادير 
املجموعـــــة إنتـاج شريط »عايز أجتّوز )أريد أن أتزّوج( Je veux me marier«. وطبقا 
الّزفاف، وفي  الاّلزم حلفل  الّطعام كّله  بإعداد  عائلة اخلطيبة مطالبة  فإّن  للعادات، 
بعض احلاالت، جتد العائلة نفسها مرغمة على بيع أراضيها، وعلى الّتداين حفاظا على 
ماء الوجه. وتعّلق أّم ماجد قائلة: »لقد تزّوَجْت ابنتي منذ سنتني، ولم نستطع إلى حّد 

اآلن تسيد تكاليف الّزواج«.

وتطّرقت مجموعة الفيديو بأطسا إلى مسائل ذات أهّمّية وطنّية. فشريط الفيديو 
األّول يعالج موضوع البيئة. فالقناة اّلتي تخترق القرية، واّلتي كانت في البدء مهّيأة 
لتجميع فائض ماء الّرّي من املََزارع، وقيادتها نحو نهر الّنيل، قد انتهى بها األمر إلى 
أُرِسلت  وقد  للّسّكر.  من مصنع  املتأتّية  املستعملة  وباملياه  بالّنفايات  مليئة  أن صارت 
نسخة من شريط الفيديو إلى وزارة البيئة، ويأمل سّكان أطسا بذلك احلصول  على أمر 

حكومّي يقضي بطمر القناة طمرا نهائّيا.
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األصول والّسياق
انبثق مشروع الفيديو واألحالم اجلماعويّة عن اجتماع الّنساء العاملّي ببيكني سنة 
1995، عندما عرض أعضاء منّظمة الّتواصل من أجل الّتغيير جتربتهم مع جمعّية 
أمام منّظمات غير حكومّية مختلفة من  بالهند،  العامالت حلسابهّن اخلاّص  الّنساء 
مصر، واملدير الوطنّي مبركز الّتنمية والّنشاطات الّسكانّية. وبعد مرور سنة، جعل مركز 
والهند،  بنغاالديش  إلى  مصرينّي  مجموعة  سفر  ممكنا  الّسكانّية  والّنشاطات  الّتنمية 
حيث تعّرفوا على نشاط الفيديو جمعّية الّنساء العامالت حلسابهّن اخلاّص. ولم تتمّكن 
منّظمة الّتواصل من أجل الّتغيير، واملنّظمة القبطّية اإلجنيلّية للخدمات االجتماعّية، 
الفيديو  بأّن  الّشابّات،  والّنساء  الّتنمية  أجل  من  الّتعاون  وكاالت  مسّيري  إقناع  من 

الّتشاركّي ميكن أن يكون أداة نافعة في أعمالهم، إاّل سنة 1997.

الوقع االجتماعّي
ملنّظمة الّتواصل من أجل الّتغيير صيت مّتفق عليه بأنّها منّظمة رائدة في الفيديو 
الّتشاركّي، وقد أظهرت إمكانات دعم الّزعامة اجلماعويّة عبر تنمية كفاءات الّتواصل 
أيضا  أثّر  يؤثّر املشروع في حياة اجلماعات فحسب، ولكّنه  في املجال اجلماعوّي. ولم 
جماعويّة  منّشطة  وهي  محمود،  نعمة  وتؤّكد  الفيديو.  أشرطة  إنتاج  فريق  نساء  في 
عمرها 31 سنة وعضو في مجموعة الفيديو، على ذلك قائلة: »لقد كبرت فينا الّثقة 
بأنفسنا. فما عدنا نرهب من الكالم أمام اجلماعة كّلها«. ونعمة على وعي بأّن الّنساء 
رؤية  كسنب  وقد  جماعاتهّن.  في  اجتماعّية  كمناويل  إليهّن  يُنَظر  الفيديو  مصّورات 

واضحة بصفتهّن مرّوجات أفكار وقياديّات.

وقد كان ألشرطة الفيديو املنتَجة وقٌع على الّناس. فموضوع ختان البنات اّلذي 
َِّح تشريحا أمام عدسة كاميرا الفيديو. ومع ذلك، فهذا  كان يُحَرّم اخلوُض فيه، قد ُشر
وطبيب  الّشيوخ  أحد  مع  جتري  اّلتي  احملاورات  في  الّدّقة  من  بكثير  يَُعالَُج  املوضوع 
وصبّيتني. وقّررت أّم رانية أصغر األخوات األربع الاّلتي جرى ختانهّن، وعلى إثر مشاهدة 
شريط الفيديو، عدم إخضاعها للختان أبدا. وقد كانت األّم واألخوات، على حّد سواء، 

مقتنعات مبضّرة هذه املمارسة.

وقد أتيحت الفرصة أيضا المرأة أخرى، هي الّسّيدة محمود، جلعل األفكار موضع 
البالغ عمرها عشر سنوات، كما  ابنته شيماء  ختان  على  زوجها  ألّح  فعندما  الّتنفيذ. 
ل له أخذ  ختنت بنات عّمها، رفضت الّسّيدة محمود وقالت: »إّن الّشخص اّلذي يُخَوّ
هذا القرار هو األّم. وعلى األّم املقتنعة بأّن اخلتان سّيئ أن تكون قادرة على الّتأثير في 

زوجها.«

وتعتبر مجموعة الفيديو أّن جناحها األكبر هو القدرة على تنشيط احلوار حول ختان 
في  كفاءتها  بعد جتويد  إاّل  املسألة  تثير  ال  املجموعة  أّن  داللة  ذو  وإنّه ألمرٌ  البنات. 
العاّمة. وقد حصل االتّفاق داخل  الفيديو واحلصول على موافقة اجلماعة  استخدام 
مجموعة الفيديو على إدراج منظور زعيم روحّي، وكذلك منظور طبيب، حّتى تتكامل 

وجهتا الّنظر الّدينّية والعلمّية في مواجهة هذه املمارسة الّتقليديّة.

وقد كانت إنتاجات أشرطة الفيديو تُعرض في الكنائس، وفي الفضاءات املفتوحة 
قبالة املساجد وفي بيوت القرية الكبيرة. ويبدو أّن الفيديو قد اضطلع بدوره في بلورة 

احلوار حول مسائل ثقافّية بالغة الّدّقة.

قائلة: »تظهر هذه  الّتغيير  الّتواصل من أجل  وتؤّكد ساّرا ستويارت من منّظمة 
َرًة  متصَوّ تكون  عندما  بل  خارجّية،  قوى  تدّخل  غياب  في  الّتواصل  طاقة  الّتجربة 
ومنَتَجًة من قَِبِل أشخاص يحدوهم اإلصرار على الكشف عن واقعهم، وعلى توليد 
تغييرات. وعندما يأخذ األشخاص واجلماعات قرارات تتعّلق مبصيرهم، فهم يكتسبون 
كفاءة كبيرة للحصول على العدالة االقتصاديّة واالجتماعّية، وينّمون القّوة الاّلزمة 
تصّور  في  مسؤولّية  وأكثر  لشواغلهم،  إصغاء  أكثر  حكوماتهم  تكون  بأن  للمطالبة 

الّسياسات، وفي ما تأخذه من قرارات«.

الوسائط والّطرائق
كانت الّنساء مبجموعة الفيديو خائفات من أن يراُهّن الّناس وبأيديهّن آلة تصوير 
الفيديو بشــوارع جماعتهّن. وعلى الّرغم من أّن اجلمـاعة كانت موافقة على دعم 
في  راغبات  كّن  املشــاركــات  الّنســاء  أّن  من  الّرغــم  وعلى  املجموعــة،  نشاط 
الّتعّلم، فإّن دعم األب، والّزوج، واخلطيـب وزوج األّم كـان يجب جتديــده في مناسبات 
عديدة. وعلى قدر ما كانت الّنساء يحسـسـن مبزيد من الّثقــة في اسـتـخـدام الكاميرا، 
وبيوتهـّن  االجتماعّية،  للخدمات  اإلجنيلّية  القبـطّية  املنّظـمـة  مكاتب  يغادرن  كّن 
لتصويــر ما كان يحدث في الّشــوارع. وكّن في كّل مرحلة، يتحّررن من شيء من 

خوفهّن، وتكبر كفاءة املجموعة.

ولم ميّر إاّل عشرة أيّام حّتى عرضن إنتاجاتهن األولى على اجلماعة. وكانت أشرطة 
الفيديو هذه تعالج، مثال، أهّمّية محو األّمّية، والّتغذية املتوازنة، أو كانت تُظهر معّلمة 
العروض  وتسمح  إعاقة.  حاملي  أطفال  مع  مثالّية  مهّمة  تنجز  وهي  اجلماعة  من 
أشرطة  في  املعاجَلة  املسائل  حول  وتسييرها  املناقشات  بتنشيط  املجموعة  ألعضاء 

الفيديو.

إنتاجات.  عشرة  من  أكثــر  الفيــديو  ألشرطــة  »زينهم«  مجموعة  أنتجت  وقد 
الّنفايـات  حول  فيديو  شريــط  الّتكـــوين،  من  االنتــهـاء  فور  الّنســـاء،  وأعّدت 
نساء  بأربع  املجموعة  بدايـــة  كــانت  وقد  زينهم.  بتــالل  الّصّحــة  حفظ  وظروف 
حذقن مبــادئ الفـيــديو، ثّم انضّمت إليــهّن ثالث نســاء أخريات بالّتدريــج أثنــاء 

تعليــم بعِضـِهّن بعَضهّن اآلخــر.

بزينـــهم،  والّطفـــل  األّم  مصّحات  في  مثال،  الفيـديـــو،  أشرطــة  وتُعرض 
مع  املسائل  في  الّنقــاش  إمكـــانــّيـة  فلهّن  َدْوَرُهّن،  الّنســاء  انتظـــار  وأثناء 
مجموعة الفيديــو. وتُعَرض أشرطـــة الفيديو أيضـــا أثناء الّدروس الّشهـــريّة اّلتي 

تقترحــها املنــّظمة القبطّية اإلجنيــلـّية للخدمــات االجتمــاعّية.
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العقبات
الفيديو، هو  االختيار في مشروع  عليها  وقع  اّلتي  اجلماعات  الفعل في  رّد  وكان 
الّنبذ. وقد سأل أحدهم قائال: »هل يريدون فضح مشاكل مجتمعنا، واستغالل َمْسَكَنتَِنا 
أّن  لهم  يفّسروا  أن  املنّشطني  على  وكان  دولّية؟«.  متويالت  على  احلصول  أجل  من 
من  غيرها  في  تعرض  لن  وأنّها  أجلها،  من  اجلماعة  إاّل  تنجزها  لن  الفيديو  إنتاجات 

األماكن.

وكانت بعض العقبات تبدو عصّية: فقد عّبرت فتاة في الّثانية عشرة من عمرها عن 
رغبتها الّشديدة بالّظهور في شريط الفيديو للحديث عن جتربتها الّشخصّية مع اخلتان، 
غير أّن أّمها لم تسمح لها بذلك. وقد ثابرت مجموعة الفيديو على البحث عن شهادات 
حّتى أدرجت في شريط الفيديو محادثات مع صبّية ال تزال تذكر ختانها، وأخرى تقّص 

هي األخرى كيف أنّها توّفقت في إقناع أّمها بعدم إخضاعها لهذه العادة.

وتذّكر إميان إبراهيم، املنّشطة باملنّظمة القبطّية اإلجنيلّية للخدمات االجتماعّية 
يريدون أن تظهر  القرية ال  برز مع كلمة فيديو. فرجال  بأطسا قد  »أّن املشكل األّول 
نساؤهم على الّشاشة، وكانوا يرجموننا باحلجارة عندما نظهر في الّشارع«. ومع ذلك، 
القبطّية اإلجنيلّية  املنّظمة  لها جتارب مع مشاريع  قد سبقت  اجلماعة  فبفضل كون 
للخدمات االجتماعّية، ونظرا لكون منّشطني كثيرين كانوا أعضاء من اجلماعة، فقد 

تقّبل الّناس املشروع بالّتدريج.

املراجع
يعتمد نّص هذا الفصل أساسا على مقاالت ساّرا ستويارت والّرسائل املتبادلة بالبريد  	•

اإللكترونّي مع منّظمة الّتواصل من أجل الّتغيير )C4C(، بنيويورك.
 Stuart, Sara. « Strengthening the voices of women ». In Rhodes 	•

Journalism Review. Afrique du Sud: 1999
 El-Noshokaty, Amira. « Life under the lens ». In Al-Ahram Weekly. 	•

Issue No. 457, décembre 1999

أندونيسيا  

البطاقة الفّنّية
شبكة اإلذاعات احملّلّية – بناء قدرات اإلذاعات احملّلّية:  االسم: 

Local Radio Network  — Capacity Building of Local Radio  

أندونيسيا  البالد: 

الّدميقراطّية، واالنتخابات، وحقوق اإلنسان                 األهداف: 

سومطرة، وكاليمانتان، وسوالويزي، ومالوكو، وبالي، وجاوا                 املكان: 

سّكان الّريف املنتفعون: 

25 إذاعة محّلّية   	• الّشركاء: 
هيئة مراقبة الفساد بأندونيسيا:  	•  

Indonesia Corruption Watch (ICW)  

منّظمة األمم املّتحدة للّتربية والعلوم والّثقافة، اليونسكو  الّتمويل:  •	
وكالة الّتنمية الّدولّية الّدامنركّية 	•  

Danish International Development Agency (DANIDA)  

الوسائط:  اإلذاعة، واإلنترنيت، والبريد اإللكترونّي .

حكايات قصيرة
زائران لم  لقد كان صباحا يشبه كّل صباح، يوم 14 أوت 1999، عندما وصل 
وأعلنا،  فيسبا.  نوع  ناريّة من  دّراجة  نيكويا، ميتطيان  إذاعة  إلى  الّدعوة،  إليهما  توّجه 
أنّهما موفودان من مكتب شرطة  هويّتهما،  بطاقة  إظهار  أو  اسمهما  ذكر  غير  من 
على  خاّص،  بوجه  وأحّلا،  احملّطة.  بّثتها  اّلتي  األخبار  نشرات  جميع  وطلبا  املقاطعة، 
احلصول على نشرة مناقشة »سياسة العنف«، وهو برنامج يرعاه طلبة جامعة آر-رانيري 
دار الّسـالم بانـــدا أتشيـه Ar-Raniry Darussalam Banda Acheh، مبشاركة رئيس 

شرطة أتشيه، وقائد مقاطعة أتشيه العسكريّة.

يريدان  ال  أنّهما  طمأنانا  وإن  حّتى  نسخة،  تسليمهم  من  البدء  في  امتنعنا  وقد 
سوى االستماع إليها. وكان علينا بعد ذلك اإلذعان لهما، وقد تذّكرنا أنّه من شهور 
وكان   .24 على  ساعة  ملراقبتنا 24  احملّطة  أمام  شاحنتان عسكريّتان  انتصبت  خلت، 

1999

 �صبكة الإذاعات املحّلّية
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علينا »تبريد« الّلهجة، وتعليق نشرات أخبار الّصباح. فقدم الّناس إلى احملّطة يسألوننا 
عن سبب تعليقنا بّث األخبار. ولم نكن نتصّور أّن لنا دعما بهذا احلجم لدى الّسّكان 
الّصوت  لسماع  انتظاراتهم  عن  والّتعبير  الوضع  ملناقشة  غفيرة  بأعداد  قدموا  حّتى 
اّلذي ميّثل حقيقة مصالح أتشيه. وقد ذكروا لنا إنّهم كانوا يستحسنون برامج اإلذاعة 
الّنزاع، وهما: اجلنود  عن اجلمعّيات غير احلكومّية والّطلبة، وكذلك تغطيتنا لطرفي 

األندونيسّييون، وحركة حترير أتشيه.

ال  باستمرار،  الّنزاع،  أطراف  أحد  ألّن  باملخاطر،  دقيقا محفوفا  نعيش وضعا  نحن 
يوافق على أخبارنا. ومنهم من يسعى إلى االستفادة من هذا الوضع: فمن زمن مضى، 
أّكد لنا بعض الّزائرين أنّهم أعضاء من حركة حترير أتشيه، وطلبوا مّنا خمسة ماليني 
عائدات  منلك  ال  ألنّنا  إلينا،  بالّنسبة  جّدا  مهّما  املقدار  وكان  قضّيتهم.  لدعم  روبّية 

إشهار. وزيادة على ذلك، فقد كان الوضع محرجا ألنّنا ال نقدر على إعطائهم املال.

ومن ناحية أخرى، يوجد اجليش األندونيسّي، وهو جيش في حالة تأّهب باستمرار. 
وفي االنتظار، حاولنا احلفاظ على هدوئنا وسط هذه الّضغوط، وواصلنا تقدمي خدماتنا 
للجمهور، بتمكينه من حتديد ما يريده مستقبال. وما نعرفه هو أّن ماليني األشخاص 
األبرياء، هؤالء اّلذين ال ينتمون إلى املنّظمات واملؤّسسات، ليس لهم إاّل انتظار وحيد 
هو الّسالم واألمن. – حكاية روتها آدي غراندي مستشارة اليونسكو في مشروع دعم 

اإلذاعات احملّلّية املؤّسسّي.

وصف الّتجربة
احملّلّية  اإلذاعات  لدعم  اليونسكو  مشروع  بدأ   
املؤّسسّي، اّلذي متّوله احلكومة الّدامنركّية، سنة 1999 
محّلّية  إذاعة  عشرين  لدى  اإلعالم  كفاءة  لدعم 
بالّتجهيزات،  بتزويدها  وذلك  أندونيسيا،  مبحافظات 

وبتقدمي الّتكوين في تقنّيات الّتحقيق الّصحفّي.

 Institute of Studies for Free Flow وأعّد معهد دراسات حّريّة انتقال اإلعالم
في  احملّلّية  احملّطات  تقريرا حول  األولى،  املشروع  مرحلة  في   ،of Information, ISAI
املناطق اّلتي مّت اختيارها مسبقا. وأُجرَِي االختيار الّنهائّي مبعونة منّظمة األمم املّتحدة 
للّتربية والعلوم والّثقافة، اليونسكو. وقد مّت إدراج 25 محّطة بالّشبكة، وجميعها يتمّتع 

بنفس إمكانات الّتكوين، وكذلك باملساعدات املالّية، وبالّتجهيزات اجلديدة.

فبجزر مولوك الّنائية وقع االختيار على محّطتي: إستانا باهارا سوانا، وغيما هيكماه. 
وبسوالويسي اجلنوبّية مّت اختيار محّطات: سوارا ميسرا، وسوارا دايا إنداه، وآس باي آف 
آم )SP FM(، وسوارا سافيريغادينغ. وكان االختيار بأتشيه شمال أندونيسيا على محّطات: 
نيكويا، وغيبسي، وأدمياجا. وكان االختيار بكاليمنتان الغربّية على محّطة: سوارا ديرماغا 
وبجاوا  برساتوان.  محّطة:  على  وبيوغيارتا  ووباليسا.  غنتور،  محّطتي:  على  وببالي  ريا. 
الّشرقّية على محّطات: باس، وسيترافانوديا، وأندلس. وبجاوا الوسطى على محّطات: 

رونا بويبيتا، وبراغوال، وريا فيمال.

وقد وقع االختيار على احملّطات املستقّلة وامللتزمة بعناية وفق بعض املعايير، هي:

انعدام املصالح الّطائفّية، 	•
وجود متثيلّية واسعة، وتغلغل عميق في احملافظات، 	•

االستعداد وااللتزام باحلّض على الّدميقراطّية واحلوكمة في احملافظات. 	•

احملّلّية  اإلذاعات  صحافّيو  تكّون  وقد  الّشبكة.  إستراتيجّية  في  مركزٌيّ  والّتكويُن 
جميعهم في إنتاج برامج تنهض بالّتمّشي الّدميقراطّي بواسطة املقاربات الّتشاركّية. 
وقد نُّظم بجاكارتا، استعدادا لقرب موعد االنتخابات العاّمة سنة 1999، منتدى نوعّي 

حول »وسائل الّتواصل احملّلّية واالنتخابات الّدميقراطّية«.

وقد أعّد املشروُع، زيادة على الّتربّصات واملنتديات، كتّيبا بلغة باهاسا األندونيسّية، 
عنوانه »دليل لتغطية االنتخابات«، أعّده في األصل احّتاد الّصحافّيني الّدولّي.

محمولة،  تسجيل  أجهزة  ثالثة  في  يتمّثل  للّتجهيز  دعما  محّطة  كّل  تلقت  وقد 
أربعة  به  محمول  وأستوديو  مضمارات،  بأربعة  مجّهزة  الّتركيب  في  حتّكم  ولوحَتْي 
الّتجهيزات  هذه  وتسمح  الوسائط(.  متعّدد  )أحدهما  اثنني  وحاسوبني  مصادح، 
لإلذاعات احملّلّية الّصغيرة مبواجهة كّل االحتماالت أثناء الّتسجيالت باملناطق الّريفّية، 

أو أثناء القيام على املباشر ببرامج بّث تشترك فيها محّطات كثيرة.

واحلاسوب متعّدد الوسائط أساسّي لتسهيل عمل محّطات الّشبكة، فبإمكانه أن 
اإللكترونّي.  البريد  طريق  عن  ولالتّصاالت  اإلنترنيت،  من  األخبار  جمع  في  يُستخدم 
نغمّية  وإنتاج فواصل صوتّية  الّرقمّي،  الّصوتّي  الّتركيب  قدرة  ذلك،  وله، فضال على 
قصيرة، وإعالنات، وموسيقى. وتسمح مساعدة مالّية مقدارها 000 2 دوالر أمريكّي 
لكّل محّطة بتشغيل منتَِجنْي إضافَيّنْي، وبتغطية تكلفة الوصل باإلنترنيت عبر مزّودي 

الّتواصل احملّلّيني.

وإنشاء شبكة بني احملّطات بواسطة اإلنترنيت هو مظهر من أكثر مظاهر املشروع 
الّتراب األندونيسّي هو أداة قويّة لتسهيل  جتديدا. والّرابط بني اإلذاعات املشّتتة على 
الّنفاذ إلى الّتسجيالت عن الّدميقراطّية، وللمساعدة املتبادلة لتنمية الكفاءات إلنتاج 

األخبار احملّلّية.

األصول والّسياق
نظرا خلصوصّيات أندونيسيا اجلغرافّية، فإّن اإلذاعة هي الوسيط الّتواصلّي الوحيد 
القادر على الوصول إلى املناطق القصّية بالبالد. وزيادة على ذلك، فإّن لألندونيسّيني 
وخاّصة  مرتفعة،  تزال  ال  األّمّية  ونَِسُب  العمق،  في  بجذورها  ضاربة  شفويّة  تقاليد 
باملناطق الّريفّية. ومتّثل اإلذاعة وسيلة الّتواصل اّلتي ميكن الّنفاذ إليها، ومصدر األخبار 
بالّنسبة إلى أكبر قسم من الّسّكان. ويوجد ما يقارب 769 إذاعة جتاريّة خاّصة مبثوثة 
في األرخبيل األندونيسّي. غير أنّه طيلة 32 سنة من حكم سوهارتو، لم يكن يُسمح 
لإلذاعات ببّث األخبار احملّلّية. وبدال من ذلك، فقد كانت مرغمة على بّث نشرات األخبار 

.)RRI( اّلتي يرسل بها نظام البّث اإلذاعّي الّرسمّي
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الّريفّية هي هياكل صغيرة مزّودة بتجهيزات  وفي أغلب األحوال، فإّن اإلذاعات 
متواضعة، تكون في العموم مهملة. ولم تكن تكنولوجيا اإلعالمّية مستعملة من 
يكن مسّيروها صحافّيني مؤّهلني،  ولم  إداريّة.  لغايات  اإلذاعات،  بعض  باستثناء  َقْبل 
ولم تكن لها إمكانّية إنتاج األخبار احملّلّية. فما يزال شّح املوارد اإلنسانّية مشكلة جّديّة 

قائمة. 

الوقع االجتماعّي
تبّث طيلة سنوات غير املوسيقى  اّلتي لم تكن  وفجأة، صارت محّطات اإلذاعة 
والبرامج املسّلية، أدوات تعليمّية قادرة على إنتاج أخبارها اخلاّصة حول مباحث وطنّية. 
وقد كان لهذا وقع عظيم أثناء انتخابات 1999. فللمّرة األولى، يرى املستمعون أنفَسهم 
تُقّدم لهم برمجة تدعو إلى املشاركة الّدميقراطّية، وللمّرة األولى تواجه إذاعات محّلّية 

صغيرة الّرقابة والّتحّكم العسكرّي.

جديدة  إمكانات  األندونيسّيني  الّسّكان  على  احملّلّية  اإلذاعات  شبكة  وتقترح 
للحصول على األخبار يوما بيوم حول األحداث الوطنّية. وتبادل األخبار بني محّطات 
الّشبكة هو أحد األنشطة األكثر حراكا، وكّل محّطة ترسل أخبارها احملّلّية، وبإمكان 
احملّطات األخرى، في كنف احلّريّة، اختيار األخبار اّلتي تريد بّثها. وقد نبعت فكرة الّتبادل 

هذا من احملّطات ذاتها أثناء أحد منتديات املشروع.

إلى مصادر إعالم  بالّدخول دخوال سهال  باإلنترنيت لإلذاعات  الوصل  وقد سمح 
قبل  حّتى  األخبار  بعض  بّث  على  قادرة  تصبح  أن  الّنادر  من  وليس  الّتعّدد.  كثيرة 
محّطات أخرى. وقد حصلت تغّيرات ذات شأن في البرمجة، وخّصصت نسبة من زمن 

البّث لبرامج األخبار، وازدادت األخبار واحملادثات الّصحفّية باستمرار.

وسمحت جتربة اإلذاعات في املناطق الّنائية للجماعات املعزولة بتوجيه األخبار إلى 
تغطية األحــداث احملّلــّية، وبالّتواصــل في ما بينها، كمــا لو كانت اإلذاعــة بديال 
عن مكتب البـــريد. فإذاعــة ديرماغــا، مثال، هي الوحيدة بســانغــاوو )كاليمانتان 
الغربّية(، وهي تغّطي مســـاحة 50 كلم2، ويستخدمــها الّنــاس لتــوجيه الّدعوات 
وعن  الّثقافّية،  األحــداث  عن  واإلعـــالن  الّزواج،  حفالت  وإلى  االجتماعات،  إلى 
عروض الّتشغيل. واضطلعت إذاعة سيتراوانوديا )بجاوا الّشرقّية(، وهي محّطة آف آم 
تغّطي 70 كلم2 ، بدور أساسّي في فضح الفساد أثناء انتخابات رئيس اجلماعة. وجتهد 
إذاعات أتشيه الّثالث )إذاعة غيبسي، وإذاعة نيكويا، وإذاعة أدمياجا( لبّث أخبار جديدة 
تتعّلق باألحداث الّسياسّية اّلتي عادة ما تتجاهلها القناة الوطنّية الّرسمّية أو تُخضعها 

للّرقابة.

وفي بداية سنة 2000، قامت شبكة اإلذاعات احملّلّية بحملة وطنّية ضّد الفساد. 
وقد أنتجت كّل محّطة برامجها اخلاّصة وبّثتها. ولم تضطلع منّظمة األمم املّتحدة 
للّتربية والعلوم والّثقافة، اليونسكو، بدور كبير في هذا الّنشاط، باستثناء تقدمي فواصل 
تسييرا  حملتها  محّلّية  إذاعة  كّل  سّيرت  وقد  األفكار،  وبعض  قصيرة،  نغمّية  صوتّية 

مستقاّل، وبواسطة مواردها اخلاّصة.

الوسائط والّطرائق
الكفـــاءات  تنمــية  هو  املؤّسسّي  احملّلّية  اإلذاعات  دعم  مشـــروع  هدف  إّن 
البشريّة والّتقنّية لدى مجموعة محّطات إذاعّية في املناطق الّريفّية بأندونيسيا، لتمكينها 

من اإلسهام إسهاما فّعاال في الّتمّشي الوطنّي للّتنمية، واحلوكمة، والّدميقراطّية. 

ومن ناحية منهجّية، فإّن الّتكوين هو مظهر من بني املظاهر األساسّية في الّدعم 
اّلذي تقّدمه منّظمة األمم املّتحدة للّتربية والعلوم والّثقافة، اليونسكو، إلى 25 إذاعة 
محّلّية تنتمي إلى الّشبكة. وقد أظهر تقومي أّولّي أّن احملّطات تفتقر إلى األعوان ذوي 
اخلبرة في الّصحافة. ولهذا الّسبب، فإّن الّتربّصات املتوالية اّلتي نُّظمت بني سنة 1998 
كفايات  تقدمي  هدفها  كان  قد  وماالنغ،  وبندانغ،  وأوجونغ،  أتشيه،  ببندا   1999 وسنة 
اّلذي  الّدميقراطّي  الّتمّشي  منظور  داخل  واحملتوى،  والبرمجة،  الّصحافة،  في  أساسّية 

ُشرِعت أندونيسيا في القيام به في تلك األثناء. 

واجلانب املهّم اآلخر هو احلوكمة في اإلذاعات، اّلتي كانت تشتغل فيما مضى 
بواسطة  اليومّي  الّتواصل  منّت  وقد  اإلنترنيت.  على  قائمة  شبكة  بجعلها   منفردة، 
البريد اإللكترونّي، واملبادالت اليومّية بني احملّطات اخلمس والعشرين، اإلحساس بشبكة 
تبحث عن هدف مشترك، وتناضل من أجل استالم الّزعامة، وأن تصير منوال الوسيط 
العمودّي  الّتواصل  الّتعّود على ممارسات  أفرطت في  بالد  الّدميقراطّي، في  اإلعالمّي 

املتسّلط.  

العقبات
احملّلّية.  اإلذاعات  وجود  اآلن  حّد  إلى  تغّيب  بأندونيسيا  اإلذاعّي  البّث  قوانني  إّن 
وقد  الّتجارّي.  ونظامها  اخلصوصّي  قانونّيا طابعها  إثباتا  تثبت  أن  كّل محّطة  وعلى 
كان للّتغييرات الّسياسّية اّلتي حصلت بعد سقوط حكم سوهارتو وقع على حترير وسائل 
تهّدد  تزال  ال  الّرقابة  فإّن  هذا،  الّدمقرطة  متّشي  من  الّرغم  على  أنّه،  غير  اإلعالم، 
إلى حّد اآلن بعض اإلذاعات احملّلّية، وخاّصة مبحافظات أندونيسيا اّلتي مّرت بأحداث 
اضطرابات اجتماعّية. فبأتشيه، مثال، ضغطت الّشرطة، أواخر سنة 1999، على إذاعة 

نيكويا حّتى تسّلم لها نسخ نشرات األخبار قبل بّثها.

األمر  يقتضي  وقد  جّدا،  هّشة  بالهاتف  الّربط  جودة  فإّن  الفّني،  الّصعيد  وعلى 
ساعات عديدة قبل الّتوّفق إلى الّربط، وهو ربط قد ينقطع في أّي وقت. وعندما تنقطع 
اخلدمة، فإّن احملّطات تبقى عاجزة عن إرسال األخبار باإلنترنيت أو استقبالها. وفي بعض 
احلاالت، يقطع مزّودو خدمة الّربط عمدا الّنفاذ إلى اإلنترنيت ألسباب سياسّية، مثلما 

حصل ذلك بأتشيه إبّان حركات االضطراب الّسياسّي. 

ويوجد حتدٍّ مهّم، يجب تقوميه تقوميا جّديّا، في عالقة بدميومة الّشبكة. فاستخدام 
اخلطوط  وهشاشة  باهضة.  تزال  ال  تكلفته  ولكّن  إمكانات ضخمة،  يقّدم  اإلنترنيت 
الهاتفّية توجب قضاء وقت أطول في حالة ربط، وهو ما يزيد في الّتكاليف. وتفّكر 
بعض احملّطات في إمكانّية تنويع دخلها من خالل أنشطة أخرى، كتصّور املنشورات 

أو اإلشهار.
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املراجع
قد مّت الّتحّصل على جّل املعلومات الّضروريّة لهذا الّنّص بواسطة محاورات جرت  	•
املستشارة  غراندي  آدي  مع  اإللكترونّي  بالبريد  متبادلة  رسائل  وعبر  ملبور،  بكواال 
للّتربية والعلوم والّثقافة، اليونسكو، في مشروع دعم  لدى منّظمة األمم املّتحدة 

اإلذاعات احملّلّية املؤّسسّي. 
 «Democracy on Air : Building expertise of local radio« 	•

In UNESCO Jakarta Office News. No. 2/1999  
صفحة البيانات على الّشبكة العنكبوتّية املعلوماتّية العاملّية )الواب(، هي: 	•

http://www.unesco.or.id/localrad/frontpage.htm  

أوغندا  

البطاقة الفّنّية
مشروع مركز الّتواصل اجلماعوّي متعّدد الكفايات، واملكتبة الّنموذجّية  االسم: 

   Nakaseke Multi-Purpose Community   .بناكازيكي
Telecentre and Library Pilot Project

أوغندا  البالد: 

الّتواصل واإلعالم                 األهداف: 

ناكازيكي                 املكان: 

سّكان الّريف بناكازيكي، وبكازانغونبي املنتفعون: 

  Ouganda Telecom Ltd :مؤّسسة أوغندا احملدودة لالتّصاالت 	• الّشركاء: 
 The Public Libraries Board  :مجلس املكتبات العاّمة 	•  

منّظمة األمم املّتحدة للّتربية والعلوم والّثقافة، اليونسكو   الّتمويل:  •	
وكالة الّتنمية الّدولّية الّدامنركّية 	•  

Danish International Development Agency (DANIDA)  
ومركز البحث من أجل الّتنمية الّدولّي: 	•  

Centre international de recherche pour le développement (CIRD)  
احّتاد االتّصاالت الّدولّي:  	•  

Union internationale des télécommunications (UIT)  
 British Council   :املجلس البريطانّي 	•  

الوسائط:   اإلنترنيت، واحلواسيب، والبريد اإللكترونّي 

حكايات قصيرة
الّتواصل  مركز  مكتبة  في  الواسعة  املنعشة  القاعة  إلى  الّدخول  أطيب  ما 
بناكازيكي )مركز الّتواصل اجلماعوّي متعّدد الكفايات، واملكتبة الّنموذجّية بناكازيكي: 
 ،)Nakaseke Multi-Purpose Community Telecentre and Library Pilot Project(
بعد قطع 60 كلم من كامباال، وقد كانت الكيلومترات الّسّتة عشر األخيرة منها على 

طريق مغبّرة.

1999
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هذا طفل من تالميذ الّتعليم االبتدائّي، ينجز مترينا في ماّدة اإلجنليزيّة، مستعينا 
مبعجم ضخم، وذاك طالب بالّتعليم الّثانوّي، يعّد بحثا عن الّزراعة، وهو يتصّفح كتابا 
عن الّزراعة املستدامة في املناطق االستوائّية، وذلك شاّب يطالع جرائد يوم أمس... 

ومنذ أشهر خلت، لم تكن توجد اجلرائد حّتى في ناكازيكي.

في ركن من املكتبة، تعكف شابّتان على حاسوب، هما مساعِدتان مكتبّيتان، وهما 
تديران أكثر من ثالثة آالف كتاب في املكتبة، ويستعمل خدماتهما كّل يوم 45 شخصا 

في املعّدل. وتوجد حواسيب أخرى حتت تصّرف مستعملي املركز.

واكتشفُت ثالثَة ُشّبان محشورين في غرفة صغيرة مع ثالثة حواسيب، مرّكزين على 
تطبيق برمجّية إكسل، إنّهم متطّوعون من اجلماعة، على استعداد لتعليم أشخاص 

آخرين ما تعّلموه هم أنفسهم بالّتكوين املجانّي في استخدام احلواسيب.

واإلبحار على  اإللكترونّي،  والبريد  اإلنترنيت،  باستخدام  الّتكوين  ويتعّلق قسم من 
هذا  في  »مصطنع«  شيء  ويوجد  )الواب(.  العاملّية  املعلوماتّية  العنكبوتّية  الّشبكة 
الّتكوين مبا أّن املركز ال ميلك بعد وصال باإلنترنيت. واخلّط الهاتفّي اّلذي يستخدم أيضا 

للفاكس، ليس جّيدا، وال يسّهل إرسال البيانات.

الّشّبان الّطموحني، حدث انقطاع  وبينما كنت منهمكا في املناقشة مع هؤالء 
في الكهرباء تاركا شاشات احلواسيب »سوداء«، وحاشدة الّنجدة الكهربائّية لم ترّكب 
بعد. وهكذا، فإّن زيارتي إلى ناكازيكي تقوم شاهدا على ضرورة إرساء البنى الّتحتّية 

الكهربائّية، وشبكة الّتواصل قبل جتهيز اجلماعات باحلواسيب.

العمل،  يواصلون  الّطلبَة  حملُت  املكتبة،  من  اخلروج  باب  باجّتاه  أسير  كنت  وبينما 
منى  زيارة  حكاية   – ودونها.  الكهرباء  بوجود  لهم  املعلومات  تقدمي  تواصل  والكتَب 

دهمس ملركز الّتواصل بناكازيكي، في شهر جويلية 1999.

وصف الّتجربة
لقد تغّيرت احلياة بناكازيكي، على بعد 64 كلم من كامباال عاصمة أوغندا، وعلى 
الّتواصل حديث ومكتبة  ويقّدم مركز  إليها.  قرية  أقرب  فوبولينزي  بعد 16 كلم من 
مجّهزة بكتب مكتوبة بالّلغة اإلجنليزيّة وبالّلغة األوغنديّة، وهي الّلغة احملّلّية، اخلدمة 
ألهل اجلماعة، وكذلك ألربع وعشرين مدرسة ابتدائّية باملنطقة، وأربع مدارس ثانويّة، 

ومدرسة تعليم املعّلمني ملدّرسي الّتعليم االبتدائّي، واملستشفى املوجود في اجلوار.

ومركز الّتواصل بناكازيكي هو مشروع يطمح إلى إدخال الّتكنولوجّيات احلديثة 
لوفيرو  مقاطعة  في  وكازانغونبي،  بناكازيكي  ريفّية  مناطق  إلى  اإلعالم  وخدمات 
قادر على حتفيز متّشي  والّتواصل  إلى اإلعالم  الّنفاذ  أّن  إثبات  املشروع  ويريد  بأوغندا. 
الّتنمية، وعلى جلب حتسني جودة حياة اجلماعات الّريفّية. ومركز الّتواصل بناكازيكي 
هو واحد من بني خمسة مشاريع من هذا الّصنف، ُشرع فيها بالبينني، ومالي، واملوزنبيق، 
وأوغندا، وتنزانيا، بدعم من منّظمة األمم املّتحدة للّتربية والعلوم والّثقافة، اليونسكو، 

ومركز البحث من أجل الّتنمية الّريفّية الّدولّي، واحّتاد االتّصاالت الّدولّي.

توجد  األهداف«،  »متعدد  الّتواصل  مركز  يعرضها  اّلتي  اخلدمات  بني  ومن 
جّدا(،  هّشا  استخدامه  يزال  )وال  واإلنترنيت  تكوين،  وحصص  وتطبيقاتها،  حواسيب 
والفـــاكس،  والهـــاتف،  غيرها(،  من  أكثر  املطـــلوبة  اخلدمة  )وهي  والّناسخات 
استماع  وأماكن  الّصوتّية،  والّتسجيالت  اليومّية،  واجلرائد  الفيديو،  وعروض  واملكتبة، 
نْي هاتفَيّني، وبفاكس واحد، وناسخة  جماعويّة. واملركز مجّهز بثمانية حواسيب، وبخَطّ
واحدة. واقتضى تركيب خّط هاتفّي القيــــام بوصل على بعد 16 كلم من املركز. 
بالّتّيار  الّتزّود  وليس  جتديده.  ومّت  بناكازيكي،  الّتواصل  مركز  مقَرّ  اجلماعُة  وهبت  وقد 
لتركيب  حّفزت  اّلتي  املتواترة،  االنقطــاعات  باستثنـــاء  مشكلـــة،  الكهربـــائّي 
للّتزويــــد  تسلسلّيـــا  تركيبا  مرّكبة  كهربائّية  بحاشدات  موصول  كهربائّي  محّول 
بسبب  بديل  كهربائّي  موّلد  تركيب  فكرة  عن  الّتخّلي  مّت  وقد  للّطوارئ.  باحتيـــاطّي 

ارتفاع تكلفة البنزين.

وقد ُطلَِب من اجلماعة تعيني 24 شخصا للمشاركة في البرنامج، من أجل تأمني 
الّدعم ملجموعة املكّونني الّرئيسة. واستعمل مزيج من الّلغتني اإلجنليزيّة واألوغنديّة 
باعتبارها لغة للّتعليم. وكانت مجموعة املكّونني مرّكبة من شّبان تابعني ملؤّسسة الّربط 

.Internet Uganda Connectivity باإلنترنيت األوغنديّة

ويرمي مركز الّتواصل إلى خدمة مجموع الّسّكان بناكازيكي وكازانغونبي، وعلى 
الّصّحة،  وأعوان  واألطفال،  والّشّبان،  الّنساء،  املجموعات:  بعض  اخلصوص  وجه 
البرمجة  فإّن  الكيفّية،  وبهذه  احملّلّيني.  والّزعماء  واملزارعني،  والّطلبة،  واملدّرسني، 
واحملتوى في مركز الّتواصل قد مّت تصّورهما في املقام األّول لتلبية حاجات املجموعات 

املذكورة وما تصبو إليه.

وقد كان املدّرسون والّطلبة أّول مستعملي مركز الّتواصل. وكانوا يطلبون خدمات 
الّنسخ، ومركز توثيق جّيد. ثّم يأتي بعدهم أعوان الّصّحة اّلذين يؤّمون املكتبة، والّتّجار 
اّلذين كانوا يأملون الّتواصل مع نظرائهم في العاصمة، ومجموعات الّنساء الاّلئي كّن 
بحاجة إلى الفيديوهات لتحسني عملهّن، وأعضاء من اجلماعة، وقدماء وزعماء الّرأي 

املهتّمني مبطالعة اجلرائد.

املستــعـمـلني  ملطالب  احلسبان  في  أخـــذا  أخرى  خدمــــات  أُدخلت  وقد 
للبــالغني،  ودروس  اجلمعة،  أيّام  مســـاء  سينمـــائّية  أشرطــة  عرض  الّنوعّية: 

ومجموعات استماع.

وزيادة على ذلك، فقد مّت تصّور برنامج منوذجّي للّطّب عن بعد بسند من منّظمة 
للّتربيــة والعلــوم والّثقــافة، اليونســكو، في إطار مشــروع تيلي إن  األمم املّتحدة 
على  يـشـتـمــل  وهو  األوربّــّي،  االحّتــاد  إلى  بالّنظــر  الّراجع   TeleInViVo فيفو 
محّطة متـنـّقـلـة لالستشــارة الّطّبّية عن بعد، قادرة على معاجلة مجموعة واسعة 
من الّتطبيقات اإلشعــاعّية. وميكن إرسال ملّفات املرضى، اّلتي يجمعها أعوان الّصّحة 
مبساعدة محّطة االستشارة الّطّبّية عن بعد، في شكل ملّفات رقمّية مضغوطة إلى 
طبيب مختّص مبستشفى كامباال الّرئيس، حّتى يحّللها ويتمّكن من القيام بالّتشخيصات 

عن بعد.
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األصول والّسياق
تقع ناكازيكي على بعد 60 كلم تقريبا من كامباال، و16 كلم من لوفيرو. وباملنطقة 
000 31 ساكن )إحصاء 1991(، وإن ال يقطن بقرية ناكازيكي سوى 000 3 شخص. 
وينتمي جّلهم إلى قبيلة باغاندا، اّلتي هي أهّم قبيلة بالقطاع األوسط من أوغندا. 
اّلذين يقطنون  باستثناء  الّريفّية،  باملنطقة  الّسّكان  الّشفويّة مهيمنة، وغالبّية  والّثقافة 
بقرية ناكازيكي، يجهلون القراءة والكتابة. وإلى حني افتتاح مركز الّتواصل بناكازيكي، 
لم تكن أّي جريدة تصل إلى هذا املكان، وللحصول على إحدى اجلرائد، ينبغي الّتحّول 

إلى أقرب قرية على بعد 16 كلم، عبر مسلك ترابّي رديء.
وتشّكل زراعة القهوة واملوز، وتربية املاشية، والبستنة، وصيد األسماك على نطاق 
صغير في املستنقعات، أهّم األنشطة االقتصاديّة، وتقّدم كامباال أكبر سوق للمنتجات 

احملّلّية. ويستخدم 90 % من القروينّي طرائق وتقنّيات زراعة تقليديّة.
وباملنطقة 24 مدرسة ابتدائّية وأربع مدارس ثانويّة، تعّد 935 2 من الّذكور و329 
3 من اإلناث موّزعني على 79 فصال )إحصاء 1999(. ونسبة األّمّية بقرية ناكازيكي 
أكثر انخفاضا: 59.2 % من جماعة ناكازيكي احملّلّية يعرف القراءة والكتابة، وأساسا 
لتكوين  اجلامعّي  )املعهد  املعّلمني  لتعليم  مدرسة  بالقرية  وتوجد  األوغنديّة.  بالّلغة 
ملدّرسي   )Institut universitaire de formation des maîtres, NDT املعّلمني 

الّتعليم االبتدائّي واملدارس باملنطقة غير مجّهزة جتهيزا جّيدا، وتفتقر إلى مكتبات.

به  مستشفى  بينها  من  صّحّية،  وحدات  سبع  الّصّحة،  قطاع  في  ولناكازيكي، 
100 سرير، وخمسة أطّباء، وعشرة مساعدين طّبّيني، و23 طبيبة توليد، و33 ممّرضة. 
واملستشفى على اتّصال مبراكز الّصّحة األخرى بواسطة جهاز اتّصال السلكّي. وتؤّمن 

الّتزّوَد باملاء الّصالح للّشرب عنُي ماء محمّيٌة، وشبكٌة مكّونة من 18 بئرا.

الوقع االجتماعّي
يرى مسّيرو املشروع أّن مركز الّتواصل بناكازيكي قد بعث احلياة في هذه املنطقة 

من أوغندا.

أهّمّية  تدريجّيا  عائلة(  يقارب 000 3  وما  قرية،  اجلماعة )42  لقد فهمت جملة 
ازدياد،  في  تفتأ  ال  بإعداد  دائما  املركز  على  الّناس  توافد  بذلك  يشهد  كما  اإلعالم 
لالستشارة في عدد كبير من مسائل. فأهل الّريف يتساءلون عن أسعار املواّد في الّسوق، 
وعن الّنزعات الّزراعّية. وتسمح اجلرائد اّلتي ترد على املركز، من اآلن فصاعدا، بإعالم 

اجلماعة عن آخر األحداث في البالد.

جناعة  اختبار  ليس  البديهّي  املشروع  هدف  فإّن  املشروع،  باعثي  إلى  وبالّنسبة 
الّتكنولوجيا احلديثة بقدر ما هو إسداء خدمة إلى اجلماعة.

أزال  قد  الّتواصل  فمركز  غامضة.  غريبة  آالت  بناكازيكي  احلواسيب  تعد  ولم 
الغموض، إلى حّد ما، عن اإلعالمّية بفضل برامج الّتكوين واإلرشاد. وقد تلّقى أكثر 
من سّتني شخصا من اجلماعة تدريبا في استخدام خدمات الّتواصل، بحيث أّن نواة 

األشخاص اّلذين مّت تكوينهم ال تفتأ في ازدياد.

الّتواصل  لتنمية مراكز  واملوثّقة عامال  املتعلَّمة  الّدروس  وستكون مجموعة من 
الّدميومة ملراكز  تُكتب  وإرساؤها حّتى  إداريّة  مّت حتديد نظم  املستقبل. وقد  أخرى في 
 )TICs( الّتواصل. وقد جنحنا في البرهنة على فائدة تكنولوجّيات اإلعالم والّتواصل
الّتواصل  مركز  إلى  عديدة  تنمية  مؤّسسات  حتّولت  وقد  الّريفّية.  الّتنمية  حتقيق  في 

بناكازيكي بقصد إنشاء مراكز تواصل مماثلة في جهات أخرى.

الوسائط والّطرائق
شاركت اجلماعة في البرمجة وتنفيذ أنشطة مركز الّتواصل. وقد اختارت اجلماعة 
على  لإلشراف  الّرئيسة،  املصالح  ممّثلني عن جماعات  تسيير محّلّية متكّونة من  جلنة 
أنشطة مركز الّتواصل اليومّية، والقيام مقام الّرابط مع مجلس اإلدارة، وتعبئة اجلماعة.

ويسّير مركَز الّتواصل بناكازيكي مجلُس اإلدارة )CA( اّلذي تترأسه جلنة اليونسكو 
 Ouganda Telecom Ltd لالتّصاالت  احملدودة  أوغندا  مؤّسسة  مبشاركة  الوطنّية، 
العاّمة،  الّسياسات  عن  املسؤول  هو  اإلدارة  ومجلُس  العمومّية.  املكتبات  ومجلس 
وكذلك عن الّتخطيط، وتشغيل املوّظفني، وربط الّصلة باملنّظمات الّدولّية اّلتي تدعم 

مركز الّتواصل.
هدفها  األوغنديّة  الّلغة  إلى  مترَجمة  ووّزعت  ومعّلقات،  كتّيبات  ُطبعت  وقد 
تأمني فهم أفضل ألهداف مركز الّتواصل واشتغاله. وقد استخدمت أنظمة تواصلّية 
يشتمل على  للجماعة«  »دليل  إعداد  مّت  وقد  والّتوجيه.  االستشارة  متّشي  أثناء  تقليديّة 
صور توضيحّية وعلى كّل اإلعالم املناسب حّتى يضمن أن يبّلغ قادُة الّرأي في اجلماعة 

أخبارا صحيحة.

وقد بّثت إذاعة ناكازيكي، بواسطة توليف بسيط يصل مكّبر صوت وأبواق مثّبتة 
الّنهوض  أجل  من  الّتواصل،  مركز  إحداث  عن  إعالنات  بانتظام  شجرة،  أعلى  في 

باملبادرة.

العقبات
املجدولة  الهاتف  الّضعيف. فأسالك  الهاتفّي  الّربط  الّرئيسة هي  الفّنّية  املشكلة 
أّن  الّرغم من  الّتواصل. وعلى  بعد 16 كلم من موقع مركز  توّقفت على  قد  كانت 
الفور،  ينجز على  الّنظام لم  فإّن هذا  نوعّي،  اتّصاالت  إرساء نظام  توّقع  املشروع قد 
وجودة  الّسّتة عشر.  الكيلومترات  على طول  مّد سلك مجدول  تقّرر  ذلك،  وبدال عن 
اخلّط متوّسطة جّدا، وهو ما يجعل إرسال املعلومات الّرقمّية صعبا، على الّرغم من 
أّن هذه اخلطوط تستخدم في االتّصاالت الّصوتّية. وقد خّطط املشروع ملرحلة الحقة 

هي إرساء نظام اتّصاالت خاّص.

وأقّل اخلدمات استعماال مبركز الّتواصل هما البريد اإللكترونّي واإلنترنيت. وزيادة 
على املشاكل الفّنّية، ال جتلب خدمة اإلنترنيت الّناس ألّن اإلنترنيت عدمي الفائدة في 
احلياة اليومّية، واحلاجة كبيرة لتنمية مواقع ذات محتوى مناسب لألوغندينّي. وينبغي 
أن ال تقتصر مراكز الّتواصل على كونها أمكنة ميكن القيام منها مبكاملات هاتفّية، 
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جللب  إستراتيجّيات  تصّور  الاّلزم  فمن  ناكازيكي.  في  احلال  هي  كما  الوثائق،  ونسخ 
املوجودة على  احلوامل اإلعالمّية  بني  بفضل اجلمع  أخرى،  إلى خدمات  املستعملني 

الورق، والّصيغة الّرقمّية.

وفي رأي منى دهمس، فإّن الّناسخة والهاتف هما اخلدمتان الوحيدتان الّلتان يعرف 
الّسّكان »املستهدفني« في مركز الّتواصل بناكازيكي، وعلى األصّح أغلب قسم منهم، 
كيفّية استخدامهما. وتضيف قائلة: »إّن الّتفكير في ماهّية املنتفعني احلالّيني احلقيقّية 

مبركز الّتواصل هو أكثر من مبَرّر ومن ضرورّي«.
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ABVPAssociaçao Brasileira de Video Popular
جمعّية الفيديو الّشعبّي البرازيلّية                 

ACPO Acción Cultural Popular, Colombie
كوملبيا احلركة الّثقافّية الّشعبّية، 

ADEFOR Asociación y Desarrollo Forestal, Pérou
جمعّية تنمية الغابات، البيرو

AGECO                     Agence de communication, Madagascar
وكالة الّتواصل، مدغشقر

AHI                      Action Health Incorporated, Nigeria
العمل الّصّحي املدمج، نيجيريا

AKTC                                       Aga Khan Trust for Culture
مؤسسة آغا خان للّثقافة

ALAI                 Agencia Latinoamericana de Información
وكالة األخبار األمريكوالتينّية

ALERAsociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas
اجلمعّية األمريكوالتينّية لإلذاعات الّتعليمّية

ALREDRadios Comunitarias de América Latina en Red
شبكة اإلذاعات اجلماعويّة بأمريكا الاّلتينّية

AMARC Association mondiale de radiodiffuseurs
communautaires

جمعّية اإلذاعات الّتعليمّية اجلماعويّة الّدولّية 
AMSCLAE    Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago Atitlán

y su Entorno, Guatemala
سلطة اإلدارة املستدامة حلوض بحيرة أتيتالن واملناطق احمليطة بها، غواتيماال

ANAPAsociación Nacional de Agricultores Pequeños, Cuba
الّرابطة الوطنّية لصغار املزارعني، كوبا 

ANCAfrican National Congress, Afrique du Sud
املؤمتر الوطنّي األفريقّي، أفريقيا اجلنوبّية

APC              Association for Progressive Communications
جمعّية االتّصاالت الّتقدمّية

APDESIAsociación para el Desarrollo Integral, Guatemala
جمعّية الّتنمية املندمجة، غواتيماال

ARPASAsociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador
جمعية اإلذاعات والبرامج الّتشاركّية بالّسلفادور

ASEP           Asociación Salud por el Pueblo, Guatemala
جمعّية صّحة الّشعب، غواتيماال

AusAIDAustralian Agency for International Development, Australie
الوكالة األسترالّية للّتنمية الّدولّية، أستراليا

BAD/ADB Banque africaine de développement
(African Development Bank) بنك الّتنمية األفريقّي

م�رسد �صدر الكلمات
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BBCBritish Broadcasting Corporation, Grande-Bretagne
هيئة اإلذاعة البريطانّية البي بي سي، بريطانيا العظمى

BID/IADB Banque interaméricaine de développement
(Inter-American Development Bank)

بنك الّتنمية األمريكي املشترك
BONDBritish Overseas NGOs for Development, Grande-Bretagne

املنّظمات غير احلكومّية لتنمية ماوراء البحار، بريطانيا العظمى
BRACComité pour le développement rurale du Banglades

(Bangladesh Rural Advancement Committee), Bangladesh
  جلنة الّتنمية الّريفّية ببنغاالديش، بنغاالديش

C4CCommunication for Change, États-Unis
الّتواصل من أجل الّتغيير، الواليات املّتحدة 

CAF/SCOCommunication Assistance Foundation, Pays-Bas
مؤسسة املساعدة على الّتواصل، هولندا

CAFODCatholic Agency for Overseas Development
الوكالة الكاثوليكّية لتنمية ما وراء البحار

CARIMACCaribbean Institute of Media and Communication
معهد وسائل اإلعالم والّتواصل الكاريبّي

CASETCassette Education Trust, Afrique du Sud
مجّمع الّتسجيالت الّتعليمّية، أفريقيا اجلنوبّية

CATCommunity Audio Tower, Philippines
أبراج صوت اجلماعة اجلماعويّة، الفيليبني

CCCComunidades Cristianas Campesinas, Pérou
مزارعو الّطوائف املسيحّية، البيرو

CCFDComité catholique contre la faim et pour le développement, France
الّلجنة الكاثوليكّية حملافحة الفقر من أجل الّتنمية، فرنسا                           

CDCCentre for Development Communication, États-Unis
مركز الّتواصل من أجل الّتنمية، الواليات املّتحدة

CDFConservation Development Fund, États-Unis
صندوق احملافظة على الّتنمية، الواليات املّتحدة

CDTVCentro de Diagnóstico y Terapia para Varones, Bolivie
مركز الّتشخيص وعالج الّرجال، بوليفيا

CEACommission économique pour l’Afrique
جلنة األمم املّتحدة االقتصاديّة ألفريقيا

CECCCentro de Estudios para la Comunicación Comunitaria, Cuba
مركز دراسات الّتواصل اجلماعويّة، كوبا

CECICentre canadien d’étude et de coopération internationale, Canada
املركز الكندّي للّدراسات والّتعاون الّدولّي، كندا                                   

CECIPCentre de Imagem de Criaçào Popular, Brésil
مركز خلق الّصورة الّشعبّي، البرازيل

CEDEPCentro de Educación Popular, Équateur
مركز الّتعليم الّشعبّي، األكوادور  

CEDPACentre For Development and Population Activities, États-Unis
مركز الّتنمية والّنشاطات الّسكانّية، الواليات املّتحدة

CEMCOSCentro y Medios de Comunicación Social, Mexique
مركز وسائل االعالم االجتماعّية، املكسيك

CENCIRA Centro Nacional de Capacitación e Investigación
de la Reforma Agraria, Pérou

املركز الوطنّي للّتكوين والبحث لإلصالح الّزراعّي، البيرو
CEOSSCoptic Evangelic Organisation for Social Services, Égypte

املنّظمة القبطّية اإلجنيلّية للخدمات االجتماعّية، مصر
CEPACCentro de Promoción Agropecuaria Campesina, Bolivie

مركز الّنهوض بالّزراعة الّريفّية، بوليفيا
CESPACentre de services de production audiovisuelle, Mali

مركز خدمات اإلنتاج الّسمعّي البصرّي، مالي
CESPAC Centro de Servicios de Pedagogía Audiovisual

para la Capacitación, Pérou
مركز اخلدمات البيداغوجّية للّتكوين الّسمعّي البصرّي، البيرو

CIDA Canadian International Development Agency
الوكالة الكنديّة للّتنمية الّدولّية

CIDERCentros de Información para el Desarrollo Rural, Pérou
مراكز اإلعالم من أجل الّتنمية الّريفّية، البيرو

CIDURCentros de Información para el Desarrollo Urbano-Rural, Pérou
مراكز اإلعالم من أجل الّتنمية احلضريّة والّريفّية، البيرو

CIERRO Centre interafricain d’études en radio rurale
de Ouagadougou, Burkina Faso

املركز األفريقّي املشترك للّدراسات في اإلذاعة الّريفّية بأواغادوغو، بركينا فاسو  
CIMCA Centro de Integración de Medios de Comunicación

Alternativa, Bolivie
مركز إدماج وسائل الّتواصل البديل، بوليفيا

CIMDUR Centros de Información Móvil para el Desarrollo Urbano-Rural,
Pérou

املراكز املتنّقلة لتنمية املناطق احلضريّة والّريفّية، البيرو
CINEPCentro de Investigación y Educación Popular, Colombie

مركز البحث والّتعليم الّشعبّي، كولومبيا
CIRDCentre international de recherche pour le développement, Canada

مركز البحث من أجل الّتنمية الّدولّي، كندا
CLAI Consejo Latino Americano de Iglesias

مجلس كنائس أمريكا الاّلتينّية
CMCCommunity Media Council, Philippines

مجلس وسائط  الّتواصل اجلماعويّة ، الفيليبني  
CMCMCentro de Mujeres Comunicadoras Mayas, Guatemala

مركز جمعّية نساء املايا االتّصالّيات، غواتيماال
CMEConseil mondiale des églises

مجلس الكنائس العاملّي
CMPChiapas Media Project, Mexique/États-Unis

مشروع شياباس لوسائل الّتواصل، املكسيك/الواليات املّتحدة
CNAComisión Nacional del Agua, Mexique

الّلجنة الوطنّية للمياه، املكسيك
CNNCable News Network, États-Unis

كابل شبكة األخبار، الواليات املّتحدة
CNRCoordinadora Nacional de Radio, Pérou

تنسيقّية اإلذاعة الوطنّية، البيرو
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COBCentral Obrera Boliviana
املركزيّة العّمالّية ببوليفيا

CODECommunication pour le développement, Madagascar
الّتواصل من أجل الّتنمية، مدغشقر

COMNESACommunity Media Network of East and Southern Africa, 
Afrique du Sud

شبكة وسائل اإلعالم اجلماعويّة بأفريقيا الّشرقّية واجلنوبّية، أفريقيا اجلنوبّية
COMPAComunidad de Productores de Arte, Bolivie

جماعة منتجي الفّن، بوليفيا
CORAPECoordinadora de Radios Populares del Ecuador

تنسيقّية اإلذاعات الّشعبّية باإلكوادور
CSIRCouncil for Scientific and Industrial Research, Afrique du Sud

مجلس البحوث العلمّية والّصناعّية، أفريقيا اجلنوبّية
DANIDADanish International Development Agency, Danemark

وكالة الّتنمية الّدولّية الّدامنركّية، الّدامنارك
DDCDéveloppement et coopération, Suisse

الّتنمية والّتعاون، سويسرا
DFIDDepartment for International Development, Grande-Bretagne

إدارة الّتنمية الّدولّية، بريطانيا العظمى
DHSDemography and Health Survey, États-Unis

وزارة األمن الّداخلّي، الواليات املتحدة
DIU)جهاز داخل الّرحم )الّلولب     Dispositif intra-utérin
DSC Development Support Communication

دعم تنمية الّتواصل
DVDigital Video

الفيديو الّرقمّي
DWDeutsche Welle, Allemagne

إذاعة فيله األملانّية
ECHOEuropean Community Humanitarian Organization

منّظمُة اجلماعةِ األوروبّيةِ اإلنسانّيُة
ELCIEnvironmental Liaison Center International

مركز الّربط البيئّي الّدولّي
ENAEcoNews Africa, Kenya

إيكونيوز أفريقيا )أخبار أفريقيا البيئّية(، كينيا
ENDA Environnement et développement Tiers-monde

البيئة والّتنمية في العالم الّثالث     
FAN  Forest Action Network

شبكة العمل الغابّي
FAOOrganisation des Nations Unies pour l’alimentation 

et l’agriculture 
منّظمة األمم املّتحدة للّتغذية والّزراعة  

FASFoetal Alcohol Syndrome
أعراض اجلنني الكحولّية

FES Friedrich-Ebert-Stiftung, Allemagne
فريدريخ-إيبير-ستيفتونغ، أملانيا

FGERFederación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Guatemala
احّتاد اإلذاعات الّتعليمّية الغواتيمالّي، غواتيماال

FGM Female Genital Mutilation
تشويه أعضاء اإلناث الّتناسلّية )ختان البنات( 

FLACSOFacultad Latino Americana de Ciencias Sociales
كّلّية العلوم االجتماعّية بأمريكا الاّلتينّية  

FMI Fonds monétaire international
صندوق الّنقد الّدولّي

FNUAP Fonds des Nations Unies pour la populatio
صندوق األمم املّتحدة للّسكان

FSCForest Stewardship Council
مجلس اإلشراف على الغابات

FSP Foundation for the South Pacific
مؤسسة جنوب احمليط الهادئ

FSTMBFederación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
احّتاد عّمال املناجم في بوليفيا 

FTPPForests, Trees and People Programme
برنامج الغابات واألشجار والّناس

GTC Grameen Telecom, Bangladesh
شركة غرامني لالتّصاالت الاّلسلكّية، بنغاالديش

GTZ Agence allemande pour la coopération technique (Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit), Allemagne

وكالة الّتعاون الفّنّي األملانّية، أملانيا
HCRHaut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

املفوضّية الّسامية في األمم املّتحدة لشؤون الاّلجئني
HCSPHistoric Cities Support Programme

برنامج دعم املدن الّتاريخّية
HIVOS Humanistic Institute for Co-operation with Developing

Countries, Pays-Bas
معهد اإلنسانّيات للّتعاون مع البلدان الّنامية، هولندا                           

IAMCRInternational Association for Media and Communication Research
الّرابطة الّدولّية لبحوث الّتواصل واإلعالم                                      

IBAIndependent Broadcasting Authority, Afrique du Sud
وكالُة البّث اإلذاعّي املستقّلة، أفريقيا اجلنوبّية

IBASEBrazilian Institute of Social and Economic Análisis, Brésil
املعهد البرازيلّي للّتحليل االجتماعّي واالقتصادّي، البرازيل

ICRTInstituto Cubano de Radio y Televisión, Cuba
املعهد الكوبّي لإلذاعة والّتلفزيون، كوبا

ICTInformation and communication technologies
تكنولوجّيات اإلعالم والّتواصل

ICWIndonesia Corruption Watch
مراقبة الفساد بأندونيسيا

IEC Information, éducation et communication
اإلعالم والّتعليم والّتواصل

IIRR International Institute for Rural Reconstruction
املعهد الّدولّي إلعادة إعمار الّريف    
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ÖLCEInstituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, Mexique
معهد أمريكا الاّلتينّية للّتواصل الّتربوّي، املكسيك

IMTAInstituto Mexicano de Tecnología del Agua, Mexique
املعهد املكسيكّي لتكنولوجيا املياه، املكسيك

INEInstituto Nacional de Estadística, Bolivie
معهد اإلحصاء الوطنّي، بوليفيا

INIInstituto Nacional Indigenista, Mexique
معهد الّسّكان األصلّيني الوطنّي، املكسيك       

IRDTIntegrated Rural Development Trust
مجّمع الّتنمية الّريفّية املدمجة

ISAIInstitute of Studies for Free Flow of Information
معهد دراسات حّريّة انتقال اإلعالم   

ITDGIntermedia Technology Development Group
مجّمع تنمية الّتكنولوجيا الوسيطة

IUCNWorld Conservation Union
االحّتاد العاملّي للمحافظة على الّطبيعة

JHU Johns Hopkins University, États-Unis
جامعة جونز هوبكنز، الواليات الّتحدة

JHU/CCP ,John Hopkins University Center for Communication Programs
États-Unis

مركز جامعة جونز هوبكنز لبرامج الّتواصل، الواليات املّتحدة                        
JRS Jesuit Refugee Service

خدمة الاّلجئني اليسوعّية
KCOMNETKenya Community Media Network, Kenya

شبكة الّتواصل اجلماعوّي بكينيا، كينيا
KCRIPKothmale Community Radio Internet Project, Sri Lanka

إذاعة كثمال اجلماعويّة ومشروع اإلنترنيت، سري لنكا
KCTUKorean Confederation of Trade Unions, Corée

احّتاد نقابات العّمال الكورّي، كوريا   
KWASPKiribati Water and Sanitation Project, Kiribati

مشروع كيريباس للمياه والّصرف الّصّحّي، كيريباتي
LGALocal Government Administration, Nigeria

إدارة احلكومة احمللّية، نيجيريا
LNP Labor News Production, Corée

العمل واألخبار واإلنتاج، كوريا
MACISMamelodi Community Information Services, Afrique du Sud

مركز خدمات اإلعالم بجماعة ماميلودي اجلماعويّة، أفريقيا اجلنوبّية
MAF Mission Aviation Fellowship

بعثة زمالة الّطيران  
MAGAMinisterio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Guatemala

وزارة الّزراعة والّثروة احليوانّية واألغذية
MAMWAMalawi Media Women Association

رابطة اإلعالمّيات مبالوي
MCRSMoutse Community Radio Station, Afrique du Sud

محّطة إذاعة موتسي اجلماعويّة، أفريقيا اجلنوبّية
MISA Media Institute of Southern Africa

معهد اإلعالم بجنوب أفريقيا   

MPTCMultipurpose Telecentres
مراكز الّتواصل متعّددة الكفايات

MSSRFM.S. Swaminathan Research Foundation, Inde
مؤّسسة البحث آم أس سواميناثان، الهند

MSTMaladies sexuellement transmissibles
اإلمراض املنقولة جنسّيا

NCCDNGO Co-ordinating Committees for Development
جلان تنسيق املنّظمات غير احلكومّية للّتنمية

NEFEJNepal Forum of Environmental Journalists
منتدى الّنيبال للّصحفّيني البيئّيني

NETNetwork of Educational Theatre, Nigeria
شبكة املسرح الّتعليمّي، نيجيريا

NIZANederlandse Institute voor Zuidelijke Afrika, Pays-Bas
املعهد الهولندّي بجنوب أفريقيا، هولندا

NOVIBNetherlands Organisation for International Development
 Cooperation, Pays-Bas

املنّظمة الهولنديّة للّتعاون اإلمنائّي الّدولّي، هولندا
NPANorwegian Peoples Aid, Norvège

جمعّية املساعدات الّشعبّية الّنرويجّية، الّنرويج
NPPHCNNational Progressive Primary Health Care Network’s, Afrique du Sud

شبكة الّرعاية الّصّحّية األولّية الّتقّدمّية الوطنّية، أفريقيا اجلنوبّية
NZODANew Zealand Overseas Development Agency,Nouvelle Zélande

وكالة الّتنمية ملا وراء البحار الّنيوزيلنديّة، نيو زيلندا
OCBOrganisation communautaire de base

املنّظمة القاعديّة اجلماعويّة
OCDEOrganisation de coopération et de développement Economiques

منّظمة الّتعاون والّتنمية االقتصادينَّي
OITOrganisation international du travail

منّظمة العمل الّدولّية
ÖKO HimalSociety for Ecological Cooperation Alps-Himalayas

جمعية الّتعاون البيئّي آلب-الهيمااليا
OMCOrganisation mondiale du commerce

منّظمة الّتجارة العاملّية
OMSOrganisation mondiale de la santé

منّظمة الّصّحة العاملّية
ONGOrganisation non gouvernementale

منّظمة غير حكومّية
OPCVOverseas Projects Corporation of Victoria, Australie

شركة مشاريع فيكتوريا ملا وراء البحار، أستراليا
OPS Organización Panamericana de la Salud

منظمة الّصحة في األمريكّيات
ORTSOffice de Radiodiffusion Télévision du Sénégal, Sénégal

ديوان البّث اإلذاعّي الّتلفزيونّي بالّسينيغال، الّسينيغال
PACOMProgramme d’appui à la communication, Madagascar

برنامج دعم الّتواصل، مدغشقر
PAM Programme alimentaire mondial

البرنامج الغذائّي العاملّي
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PCIProject Concern International, États-Unis
مشروع االهتمام الّدولّي، الواليات املّتحدة

PIACProject for Information Access and Connectivity
مشروع الّنفاذ إلى اإلعالم والّربط باإلنترنيت

PIDC Programme international pour le développement
de la communication

البرنامج الّدولّي لتنمية الّتواصل 
PIT Public Internet Terminals

محّطات اإلنترنيت العمومّية
PNUCIDProgramme des Nations Unies pour le contrôle 

international des drogues 
برنامج األمم املّتحدة للمراقبة الّدولّية للمخّدرات 

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement
برنامج األمم املّتحدة للّتنمية

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement
برنامج األمم املّتحدة للبيئة

PRA  Participatory Rural Appraisal
الّتقومي الّريفّي الّتشاركّي

PROCOSIPrograma de Coordinación en Salud Integral, Bolivie
برنامج الّتنسيق الّصّحي املتكامل، بوليفيا

PRODERITH Programa de Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo,
Mexique

برنامج الّتنمية الّريفّية املدمج باملناطق االستوائّية الّرطبة، املكسيك
PRODESAProyecto de Desarrollo Santiago, Guatemala

مشروع تطوير سانتياغو، غواتيماال
PSIPopulation Services International, États-Unis

اخلدمات الّسّكانّية الّدولّية، الواليات املّتحدة
RCPRed Científica Peruana, Pérou

الّشبكة العلمّية البيروفّية، البيرو   
RDS Red de Desarrollo Sostenible

شبكة الّتنمية املستدامة
REDESORelief To Development Society, Tanzanie

اإلغاثة لتنمية املجتمع، تنزانيا
RFIRadio France International, France

إذاعة فرنسا الّدولّية، فرنسا
RIPS Proyecto de Apoyo Rural Integrado (Rural Integrated Project

Support), Tanzanie
دعم املشاريع الريفية املتكاملة، تنزانيا 

RWMRural Women’s Movement, Afrique du Sud
احلركة الّنسائّية الّريفّية، أفريقيا اجلنوبّية

SABCSouth Africa Broadcast Corporation, Afrique du Sud
مؤسسة إذاعة جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا

SACREDSocial Animation Centre for Rural Empowerment and Development
مركز تنشيط الّتحفيز الّريفّي والّتنمية

SANCOSouth Africa National Civic Organization, Afrique du Sud
املنّظمة املدنّية الوطنّية بجنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا

SARSecretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Mexique
وزارة الّزراعة واملوارد املائّية، املكسيك

SENATIServicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, Pérou
اخلدمة الوطنّية للّتدريب الّصناعّي، البيرو

SERServicio de Escuelas Radiofónicas, Mexique
خدمة اإلذاعات الّتعليمّية، املكسيك

SEWASelf-Employed Women’s Association, Inde
جمعّية الّنساء العامالت حلسابهّن اخلاّص، الهند

SIDASwedish International Development Agency, Suède
الوكالة الّسويديّة للّتنمية الّدولّية، الّسويد

SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise
أعراض مرض فقدان املناعة املكتسبة

SIRPISocial Initiatives For Rural Peoples Integration
املبادرات االجتماعّية إلدماج سّكان الّريف

SKNStichting Kinderpostzegels Nederland, Pays-Bas
مؤسسة طوابع رعاية األطفال الهولنديّة، هولندا

SLBC Sri Lanka Broadcasting Corporation, Sri Lanka
هيئة اإلذاعة الّسريلنكّية، سري لنكا

SNEHASociety for Natal Effects on Health in Adult Life, Inde
جمعّية اآلثار الّصحّية عند الوالدة في مرحلة البلوغ، الهند

SNVNetherlands Development Organisation, Pays-Bas
منّظمة الّتنمية الهولنديّة، هولندا

SSNCSwedish Society for Nature Conservation, Suède
اجلمعّية الّسويديّة للمحافظة على الّطبيعة، الّسويد

SVYMSwami Vivekananda Youth Movement, Inde
حركة الّشباب فيفيكانادا سوامي، الهند

SWESTIC Saraswathi Womens Educational Service Training
 Improvement Centre, Inde

مركز ساراسواثي لتحسني تعليم خدمة تدريب املرأة، الهند
TELI   Technology Enhanced Learning Initiative

مبادرة تعزيز تعّلم الّتكنولوجيا
TNSACSTamil Nadu State AIDS Control Society, Inde

جمعّية مكافحة مرض فقدان املناعة املكتسبة بوالية تاميل نادو، الهند
TRCTanzania Red Cross, Tanzania

الّصليب األحمر الّتنزانّي، تنزانيا
TRC            Truth and Reconciliation Commission, Afrique du Sud

جلنة احلقيقة واملصاحلة، أفريقيا اجلنوبّية
TRCS         Tracing and Family Reunification, Tanzanie

البحث عن املفقودين وجمع شمل األسر، تنزانيا
TSKL         Telecom Services Kiribati Limited, Kiribati

مؤّسسة خدمات االتّصاالت بكيريباتي احملدودة، كيريباتي
TVZ          Televisión Zanzibar, Tanzanie

تلفزيون زجنبار، تنزانيا
UCT             University of Cape Town, Afrique du Sud

جامعة كاب تاون، أفريقيا اجلنوبّية
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UIB           Unidades Informativas Barriales, Colombie
وحدات إعالم جماعويّة، كوملبيا

UIT           Union internationale des télécommunications
احّتاد االتّصاالت الّدولّي

UNCCDConvention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
اتّفاقّية األمم املّتحدة ملكافحة الّتصّحر

UNCHS        Centre des Nations Unies pour les établissements humains (Habitat)
مركز األمم املّتحدة للمستوطنات البشريّة )الّسكن(

UNESCO      Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture

منّظمة األمم املّتحدة للّتربية والعلوم والّثقافة، اليونسكو                           
UNFCCCConvention-cadre des Nations Unies sur 

les changements Climatiques 
اتّفاقّية األمم املّتحدة اإلطاريّة بشأن الّتغّيرات املناخّية 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance
صندوق األمم املّتحدة للّطفولة

UNIFEMFonds de développement des Nations Unies pour la femme
صندوق األمم املّتحدة اإلمنائّي للمرأة 

UNOPSBureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets
مكتب األمم املّتحدة خلدمات دعم املشاريع 

USAUniversal Service Agency, Afrique du Sud
وكالة اخلدمة الّشاملة، أفريقيا اجلنوبّية

USAIDUnited States Agency for International Development
الوكالة األمريكّية للّتنمية الّدولّية

VHFVery High Frequenc
الّترّدد العالي جّدا

VIH/HIV         Virus de l’immunodéficience humaine
 (Human Immunodeficiency Virus)

فيروس نقص املناعة البشريّة                                                    
WACC      World Association of Christian Communicatio

الّرابطة العاملّية للّتواصل املسيحّي
WLL         Wireless Local Loop

الّشبكة احملّلّية الاّلسلكّية
WWF        World Wildlife Fund

الصندوق العاملّي للحياة البّريّة
WWW          World Wide Web

الّشبكة العنكبوتّية املعلوماتّية العاملّية

املكان االسم الّسنة

كوملبيا إذاعة سوتاتنزا 1947

بوليفيا اإلذاعات املنجمّية 1949

املكسيك إذاعة هوأياكوكتال 1965

البيرو إذاعة كّيامببا 1969

البيرو سيسباك 1975

املكسيك بروديريث 1978

كوملبيا مسرح كيريغما 1978

الهندوراس مسرح الفراغوا 1979

الهند فيديو سيوا 1984

البرازيل فيديو كايابو 1985

البرازيل تلفزيون مكسامبومبا 1986

املكسيك إذاعة مارغاريتاس 1987

الّنيبال مسرح الّشارع آروهان 1988

مالي سيسبا 1989

الفيلبني مضّخمات الّصوت اجلماعوّية 1989

سري لنكا إذاعة كثمال اجلماعوّية 1989

بوليفيا مسرح ترونو 1989

فانواتو، جزر سليمان فان سمولباغ 1989

غواتيماال صوت اجلماعة 1990

كوريا العمل واإلخبار واإلنتاج 1990

الفيلبني تامبولي 1990

نيجيريا املسرح الّشعبّي 1991

الّسلفادور إذاعة إيزكانال 1991

أفريقيا اجلنوبّية سول سيتي 1991

اجلدول 1:
م�رسد بح�صب ال�ّصنوات
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نيجيريا العمل الّصّحّي 1992

املكان االسم الّسنة

جهويّة، أفريقيا إيكونيوز أفريقيا 1992

الهند ناالمدانا 1993

أفريقيا اجلنوبّية إذاعة زيبونيلي 1993

كوبا تلفزيون سيّرانا 1993

أفريقيا اجلنوبّية إذاعة بوش 1995

األكوادور إذاعة شاغواروركو 1995

الّسينيغال إذاعة غوني يي 1995

تنزانيا إذاعة كويزيرا 1995

كينيا شبكة الّتواصل اجلماعوّية 1995

جهويّة، أمريكا ااّلتينّية بلسار 1996

أفريقيا اجلنوبّية إذاعة موتسي اجلماعوّية 1997

الّنيبال إذاعة ساغارماثا 1997

الهند مراكز املعرفة اجلماعوّية 1998

بنغاالديش غرامني: الهاتف اجلماعوّي 1998

البيرو إنفوديس 1998

بوليفيا اخليمة الّليلكّية 1998

تنزانيا مانينو مينجي 1998

غواتيماال نوتزيج 1998

املكسيك 1998 مشروع شياباس لوسائل الّتواصل

جمهوريّة كيريباتي إذاعة كيريتيماتي 1998

مدغشقر إذاعتا ممبيتا ومانييفا 1998

أفريقيا اجلنوبّية  مركزا الّتواصل بغازاليكا
وماميلودي

1998

مصر الفيديو ومشروع األحالم اجلماعوّية 1998

أندونيسيا شبكة اإلذاعات احملّلّية 1999

أوغندا مركز الّتواصل بناكازيكي 1999

االسم املكان

إذاعة بوش أفريقيا اجلنوبّية

إذاعة موتسي اجلماعوّية أفريقيا اجلنوبّية

سول سيتي أفريقيا اجلنوبّية

إذاعة زيبونيلي أفريقيا اجلنوبّية

مركزا الّتواصل بغازاليكا وماميلودي أفريقيا اجلنوبّية

إذاعة شاغواروركو األكوادور

شبكة اإلذاعات احملّلّية أندونيسيا

مركز الّتواصل بناكازيكي أوغندا

فيديو كايابو البرازيل

تلفزيون مكسامبومبا البرازيل

غرامني: الهاتف اجلماعوّي بنغاالديش

اإلذاعات املنجمّية بوليفيا

مسرح ترونو بوليفيا

اخليمة الّليلكّية بوليفيا

إذاعة كّيامببا البيرو

سيسباك البيرو

إنفوديس البيرو

إذاعة كويزيرا تنزانيا

مانينو مينجي تنزانيا

إذاعة كيريتيماتي جمهوريّة كيريباتي

إيكونيوز أفريقيا جهويّة، أفريقيا

بلسار جهويّة، أمريكا ااّلتينّية

إذاعة كثمال اجلماعوّية سري لنكا

إذاعة إيزكانال الّسلفادور

اجلدول 2: 
م�رسد بح�صب البلدان
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إذاعة غوني يي الّسينيغال

صوت اجلماعة غواتيماال

نوتزيج غواتيماال

فان سمولباغ فانواتو، جزر سليمان

مضّخمات الّصوت اجلماعوّية الفيلبني

تامبولي الفيلبني

تلفزيون سيّرانا كوبا

العمل واإلخبار واإلنتاج كوريا

إذاعة سوتاتنزا كوملبيا

مسرح كيريغما كوملبيا

شبكة الّتواصل اجلماعوّية كينيا

سيسبا مالي

إذاعتا ممبيتا ومانييفا مدغشقر

الفيديو ومشروع األحالم اجلماعوّية مصر

إذاعة هوأياكوكتال املكسيك

بروديريث املكسيك

إذاعة مارغاريتاس املكسيك

املكسيك مشروع شياباس لوسائل الّتواصل

مسرح الّشارع آروهان الّنيبال

إذاعة ساغارماثا الّنيبال

املسرح الّشعبّي نيجيريا

العمل الّصّحّي نيجيريا

فيديو سيوا الهند

ناالمدانا الهند

مراكز املعرفة اجلماعوّية الهند

مسرح الفراغوا الهندوراس

املكاناالسمالوسيط الّتواصلّي
بنغاالديشغرامني: الهاتف اجلماعوّيالهواتف اخللويّة

الهندمراكز املعرفة اجلماعوّيةاحلواسيب واإلنترنيت

البيروإنفوديس

أوغندامركز الّتواصل بناكازيكي

مركزا الّتواصل بغازاليكا 
وماميلودي

أفريقيا اجلنوبّية

بوليفيااخليمة الّليلكّيةالوسائط املتعّددة

كينياشبكة الّتواصل اجلماعوّية

أفريقيا اجلنوبّيةسول سيتي

أفريقيا اجلنوبّيةإذاعة بوشاإلذاعة

جهويّة، أفريقياإيكونيوز أفريقيا

الفيلبنيمضّخمات الّصوت اجلماعوّية

غواتيماالصوت اجلماعة 

األكوادورإذاعة شاغواروركو

أفريقيا اجلنوبّيةإذاعة موتسي اجلماعوّية

الّسينيغالإذاعة غوني يي

املكسيكإذاعة هوأياكوكتال

الّسلفادورإذاعة إيزكانال

جمهوريّة كيريباتيإذاعة كيريتيماتي

تنزانياإذاعة كويزيرا

مدغشقرإذاعتا ممبيتا ومانييفا

املكسيكإذاعة مارغاريتاس

بوليفيااإلذاعات املنجمّية

البيروإذاعة كّيامببا

الّنيبالإذاعة ساغارماثا

اجلدول 3: م�رسد بح�صب 
و�صائط الّتوا�صل
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كوملبياإذاعة سوتاتنزااإلذاعة )تابع(

أفريقيا اجلنوبّيةإذاعة زيبونيلي

أندونيسياشبكة اإلذاعات احملّلّية

الفيلبنيتامبولي

جهويّة، أمريكا بلساراإلذاعة واإلنترنيت
ااّلتينّية

سري لنكاإذاعة كثمال اجلماعوّية

الهندناالمدانااملسرح

الّنيبالمسرح الّشارع آروهان

كوملبيامسرح كيريغما

الهندوراسمسرح الفراغوا

نيجيريااملسرح الّشعبّي

بوليفيامسرح ترونو

فانواتو، جزر سليمانفان سمولباغ

نيجيرياالعمل الّصّحّيالفيديو

ماليسيسبا

البيروسيسباك

كورياالعمل واإلخبار واإلنتاج

تنزانيامانينو مينجي

غواتيماالنوتزيج

املكسيكبروديريث

مشروع شياباس لوسائل 
الّتواصل

املكسيك

كوباتلفزيون سيّرانا

البرازيلتلفزيون مكسامبومبا

الفيديو ومشروع األحالم 
اجلماعوّية

مصر

البرازيلفيديو كايابو

الهندفيديو سيوا

الوسيط الّسنة االسم واملكان
الّتواصلّي 

اإلذاعة1947إذاعة سوتاتنزا، كوملبيا1

اإلذاعة1949اإلذاعات املنجمّية، بوليفيا2

اإلذاعة1965إذاعة هوأياكوكتال، املكسيك3

اإلذاعة1969إذاعة كّيامببا، البيرو4

الفيديو1975سيسباك، البيرو5

الفيديو1978بروديريث، املكسيك6

املسرح1978مسرح كيريغما، كوملبيا7

املسرح1979مسرح الفراغوا، الهندوراس8

الفيديو1984فيديو سيوا، الهند9

الفيديو1985فيديو كايابو، البرازيل10

الفيديو1986تلفزيون مكسامبومبا، البرازيل11

اإلذاعة1987إذاعة مارغاريتاس، املكسيك12

املسرح1988مسرح الّشارع آروهان، الّنيبال13

الفيديو1989سيسبا، مالي14

مضّخمات الّصوت اجلماعوّية، 15
الفيلبني

اإلذاعة1989

إذاعة كثمال اجلماعوّية، سري 16
لنكا

اإلذاعة واإلنترنيت1989

املسرح1989مسرح ترونو، بوليفيا17

فان سمولباغ، فانواتو، جزر 18
سليمان

املسرح1989

اإلذاعة1990صوت اجلماعة، غواتيماال19

الفيديو1990العمل واإلخبار واإلنتاج، كوريا20

امل�رسد اجلامع 
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اإلذاعة1990تامبولي، الفيلبني21

اإلذاعة1991إذاعة إيزكانال، الّسلفادور22

الوسائط املتعّددة1991سول سيتي، أفريقيا اجلنوبّية23

املسرح1991املسرح الّشعبّي، نيجيريا24

الفيديو1992العمل الّصّحّي، نيجيريا25

الوسيط الّتواصلّي الّسنة االسم واملكان

إيكونيوز أفريقيا، جهوّية، 26
أفريقيا

اإلذاعة1992

املسرح1993ناالمدانا، الهند27

اإلذاعة1993إذاعة زيبونيلي، أفريقيا اجلنوبّية28

الفيديو1993تلفزيون سيّرانا، كوبا29

اإلذاعة1995إذاعة بوش، أفريقيا اجلنوبّية30

اإلذاعة1995إذاعة شاغواروركو، األكوادور31

اإلذاعة1995إذاعة غوني يي، الّسينيغال32

اإلذاعة1995ذاعة كويزيرا، تنزانيا33

شبكة الّتواصل اجلماعوّية، 34
كينيا

الوسائط املتعّددة1995

اإلذاعة واإلنترنيت1996بلسار، جهوّية، أمريكا ااّلتينّية35

إذاعة موتسي اجلماعوّية، أفريقيا 36
اجلنوبّية

اإلذاعة1997

اإلذاعة1997إذاعة ساغارماثا، الّنيبال37

احلواسيب 1998مراكز املعرفة اجلماعوّية، الهند38
واإلنترنيت

غرامني: الهاتف اجلماعوّي، 39
بنغاالديش

الهواتف اخللويّة1998

احلواسيب 1998إنفوديس، البيرو40
واإلنترنيت

الوسائط املتعّددة1998اخليمة الّليلكّية، بوليفيا41

الفيديو1998مانينو مينجي، تنزانيا42

الفيديو1998نوتزيج، غواتيماال43

مشروع شياباس لوسائل 44
الّتواصل، املكسيك

الفيديو1998

إذاعة كيريتيماتي، جمهورّية 45
كيريباتي

اإلذاعة1998

اإلذاعة1998إذاعتا ممبيتا ومانييفا، مدغشقر46

مركزا الّتواصل بغازاليكا 47
وماميلودي، أفريقيا اجلنوبّية

احلواسيب 1998
واإلنترنيت

الفيديو ومشروع األحالم 48
اجلماعوّية، مصر

الفيديو1998

اإلذاعة1999شبكة اإلذاعات احملّلّية، أندونيسيا49

احلواسيب 1999مركز الّتواصل بناكازيكي، أوغندا50
واإلنترنيت
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فقرة  أتى ذكرهم في  اّلذين  زيادة على األشخاص  املقام،  أذكر في هذا  أن  أريد 
»املراجع« بكّل فصل من فصول الكتاب، وهم اّلذين قّدموا املعلومات املتعّلقة مبختلف 
األشخاص  الّنصوص،  بعض  من  األولى  املسّودات  مراجعة  في  وساعدوا  الّتجارب، 

اّلذين دّعموا هذا املسعى طيلة مختلف مراحل منّوه.

فقد فهمت دونيز غراي-فيلدر، من مؤّسسة روكفّلر، أهّمّية مشروع البحث، ودّعمته 
ماكأندرو،  كارين  اخلصوص  وجه  وعلى  وفريقها،  هي  كانت  وقد  الاّلزمة.  بالوسائل 
وسوزان موير، وبراين بيرد، املالئكة احلارسة طيلة الّتمّشي، إلى حني طبع هذا الكتاب.

ولم يكن احلصول على البيانات املتعّلقة بخمسني جتربة موصوفة في هذا الكتاب 
مهّمة يسيرة، وخاّصة منها الّتجارب اّلتي لم أمتّكن من زيارتها بنفسي. وأنا أشكر كّل 
اّلذين ساهموا بتقدمي مرجع أو شعار، أو معطى كّنا نفتقر إليه. وأنا ممنّت كذلك لكّل 
اّلذين أعانوني على الوصول، في بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا الاّلتينّية، إلى اجلماعات 

الّنائية حيث كان عدد من جتارب الّتواصل الّتشاركّي هذه متجّذرا.

اسم:  أّي  ذكر  عن  بالغفلة  ُمخاِطرا  األسماء  األبجدّي،  الّترتيب  مّتبعا  وسأسرد، 
كارلوس أندرادي، وغي أندرينجاناكا، وألونسو أزنار، وداليا برشلونة، ولويس فرنندو بوشيو، 
وباميال بروكي، وسيلفيا كنيدا، ومانويل كالفيلو، وإيناس كرنيجو فريزير، ومنى دهمس، 
ورون أهيركي، وفرانك إندايا، وواّرين فيك، وكولني فاستر، وليّدي غافيريا، وبروس جيرار، 
وغرايس جيثاغا، ومرثا لوسيا غوتياّريز، والرس جوهانسون، وفيّرينا نيّبال، وغاّريت ميهل، 
نوتلي،  وتانيا  نوثتون،  وتراسي  فانييكي،  موثورني  وليّني  مور،  ودون  ميغليوريّتو،  وبيانكا 
ريشاردسون، وخوسي رميون، وراوول رومان،  راستريبو، ودون  نياماشونبي، وسونيا  وفريدة 
ووالتر سابا، وفريديريكو سالزمان، وجودي ستيوارت، وسالي ستويارت، ولوي تابيغ، ولوسيال 

فرغاس، وأورورا فاالسكو، ودومينيخ دي فال، وبيتر فالبولي.

وكما أّن هذا الكتاب ما كان ليوجد إاّل بفضل تعاون األشخاص املذكورين أعاله، 
فإّن جتارب الّتواصل املوّزعة على أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينّية، في حّد ذاتها، ما كانت 
لتوجد لو لم تشارك اجلماعات فيها مشاركة حثيثة يحدوها االقتناع بأّن على أصواتها 

أن تبلغ األسماع، وعلى ثقافاتها أن مُتنح القيمة. 

�صـــــــــــــــــكر
مالحظات بيبليوغرافّية عن املؤّلف

بأفريقيا،  ألفونسو غوميشيو دغرون هو خبير تواصل من أجل الّتنمية، وقد اشتغل 
وآسيا، وأمريكا الاّلتينّية وبجزر الكاراييبي.

في   UNICEF للّطفولة  املّتحدة  األمم  بصندوق  سنوات  سبع  طيلة  اشتغل  وقد 
نيجيريا وهايتي، وكان مستشارا دولّيا لدى منظمة األغذية والّزراعة FAO، وبرنامج األمم 
اليونسكو  والّثقافة،  والعلوم  للّتربية  املّتحدة  األمم  ومنّظمة   ،PNUD للّتنمية  املّتحدة 
 ،»Tierramérica ووكاالت أخرى باألمم املّتحدة. وقد كان مدير »تييرا أمريكا ،UNESCO
وهو مشروع جهوّي للّتنمية املستدامة من مشاريع برنامج األمم املّتحدة للّتنمية وبرنامج 
األمم املّتحدة للبيئة PNUD/PNUMA، ومستشارا في الّتواصل لدى منّظمة احملافظة 
الّدولّية )واشنطن(. وقد قاده عمله مستشارا إلى الّتعّرف على مواضيع مختلفة من 
بينها: حقوق الّطفل، والّسّكان األصلّيون، والفّن والّثقافة، وحقوق اإلنسان، والّتنّظم 

اجلماعوّي، والّصّحة، والّتنمية املستدامة.

وتشمل جتربته امليدانّية الّرئيسة كذلك بلدانا مثل بركينا فاسو، وبنغالديش، وأثيوبيا، 
ونيكاراغوا، وكوستا ريكا، وكوملبيا، واملكسيك، وغواتيماال، وبوليفيا، وبالده األّم.

وقد  عديدة.  شعريّة  مجموعات  وله  الّتواصل،  عن  عديدة  دراسات  مؤّلف  وهو 
نشرت مقاالته وبحوثه في ما يزيد على مائة مجّلة وجريدة، وبوجه خاّص في أمريكا 
واجتماعّية،  ثقافّية  مباحث  في  وثائقّية  أشرطة  سينمائّيا،  بصفته  أجنز،  وقد  الاّلتينّية. 

وأقام معارض صور شمسّية عديدة.

أجل  من  »الّتواصل  روكفلر  مؤسسة  مبادرة  إلى   ،1997 سنة  منذ  ينتمي،  وهو 
الّتغيير االجتماعّي«.



أدعوكم بحماس، وأنتم تطالعون هذه احلكايات، إلى الّتركيز على احليوات اّلتي تتخّفى 
وراءها. فبينما كنت أطالع هذا الكتاب، أثّر في نفسي الّنثر الفّنّي اّلذي ُكتَِبْت به بعض 
َِّسُة القرية ال متلك شيئا غير ابتسامتها املسّكنة  املقاطع تأثيرا بليغا، ومنه: »كانت ُمَدر
للغضب«، أو »َعلََّمْت طفلٌة في الّرابعة من عمرها أبويها، وإخوتها اّلذين يكبرونها سّنا، 
لَِط اّلتي تؤّكد  أبسط دروس احلياة: الفرُح هو أّوُل متّردٍ على الّطغاة... إنّه حَتَدٍّ لكّل الُسّ

أّن احلياة مليئة باآلالم«...

»كّل كائن بشرّي هو في حّد ذاته معرفة حّية، إنّه معلومة متحّركة، وهو موّلد نبضات 
تواصلّية، وهو بالفعل فاعل محتمل من فواعل الّتنمية«...


