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هذ� �لتكتيك مفيد �إن 

�أردت دفع �لنا�س للتقرب 

من بع�ضهم �لبع�س، 

عرب �لإنرتنت �أو وجهاً 

لوجه، حول ق�ضية ما.

تهيئة الناس

دفعهم

للتحرك
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اأمثلة من الفيديو
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للمزيد من املعلومات:

فيديو املتطوعني: 

 l فيديو املتطوعني املطالبني باحلق بالأر�ض 

�ل�ضحافة �ملو�طنية يف �لهند

�إثر فيديو من �إنتاج �ملجتمع �لأهلي عن حق ملكية 

�لأر��ضي يف ولية غوجار�ت، �لهند، وعر�ضه يف 25 قرية 

جماورة، قام 700 �ضخ�س بالتظاهر وتقدمي �ضكاوى �إىل 

�حلكومة �ملحلية لتوزيع �لأر��ضي ب�ضكل غري عادل عليهم. 

الأدوات امل�ستخدمة: كامري�ت فيديو رقمية، برجميات حترير �لفيديو، 

يوتيوب، �أجهزة عر�س، �أقر��س فيديو رقمية )دي يف دي( لعر�س 

�لفيديو يف �لقرى و�ضبكات �ملجتمع �ملحلي. 

منظمة تعنى باملثليات، مزدوجات �جلن�س ومتحّويل 

�جلن�س )و�لتي مل يتم ذكر ��ضمها هنا حفاظاً على 

خ�ضو�ضيتها( قامت باإن�ضاء ملف تعريف على فاي�ضبوك 

من دون �ضورة ومن دون �أ�ضدقاء لتحفيز �أولئك، �ملحتاجني 

للدعم و�لر�غبني بالدفاع  عن حقوق �ملثليني، ب�ضكل �آمن. 

ميكن �إيجاد �مللف ب�ضهولة من قبل �أ�ضخا�س يبحثون عن 

�أ�ضدقاء مثليني و�لدعم يف لبنان. كما ومتَ �إن�ضاء هذ� 

�مللف لتوجيه �لأ�ضخا�س �ىل �ملو�قع �لإلكرتونية �لتابعة

l ا�صتخدام ملف تعريف خاٍل من الأ�صدقاء لزيادة الظهور 

http://bit.ly/w1dTv

حملة بينك �صادي  l

 

الأدوات امل�ستخدمة: فاي�ضبوك، بلوغ�ضبوت، فليكر، 

مل�ضقات، وكامري�ت رقمية 

 للمد�فعني عن حقوق �ملر�أة يف �لهند

بالتنظيم عرب �لفي�ضبوك و�ضبكات �لتدوين، طلبت جمعية 

د�عمة للمر�أة �ملوؤيدين �إر�ضال �رس�ويل وردية لأع�ضاء جماعة 

ميينية ترعى هجمات �ضد �لن�ضاء �للو�تي ي�رسبن �لكحول 

يف �حلانات. 

http://thepinkchaddicampaign.blogspot.com/

روابط ملعرفة املزيد:

حملة التدوين:

الأدوات امل�ستخدمة: في�ضبوك 

http://www.videovolunteers.org/

 �ملد�فعون عن حقوق �ملثليات يف لبنان

روابط ملعرفة املزيد: 

اإن�صاء ملف تعريف على في�صبوك: 

للمنظمات من دون تعري�س �أمن �لنا�س �أو �لك�ضف عن 

هويتهم علناً من خالل ربطهم مبنظمة للمثليني. 
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خطط لتحركك

l تقوم هذه �حلمالت مبزج �ملعلومات �لرقمية مع �لعمل �لفردي عرب: عر�س 

   فيديوهات من �إعد�د نا�ضطني يف �لهند يف قر�هم كما على �ضبكة �لإنرتنت، 

   �أو عرب تبادل عدد من �ضور �ل�رس�ويل �لد�خلية �لوردية �لتي مت �إر�ضالها عرب �لربيد، 

   وذلك على مدونة �حلملة �لإحتجاجية وعلى �ل�ضبكات �لإجتماعية. 

 

l �إذ� كنت ترغب يف ��ضتخد�م �ضبكة �إجتماعية كفي�ضبوك �أو �أوركت للمنا�رسة، 

   قد تو�جه حتديات يف �إر�ضال ر�ضائل جماعية لهم جميعاً دفعة و�حدة. ح�رسّ 

   خطط بديلة جلمع �ضبل �لإت�ضال بالد�عمني بحيث ميكنك �أي�ضاً مر��ضلة �لنا�س 

   من خارج موقع �ل�ضبكة �لإجتماعية. 

l �إن ��ضتخد�م �لفكاهة �أو عن�رس �ملفاجاأة قد ي�ضاعدك على جذب �إهتمام �لنا�س 

   وبالتايل يزيد فر�س ن�رسهم لدعوتك وتوجيهها �ىل �أ�ضدقائهم، مما ي�ضّهل 

   للمتلقي �لإرتباط بالق�ضية وجعلها م�ضاألة �ضخ�ضية. 

l عندما تطلب من �لنا�س و�ضع �ضور�ً لهم و�أ�رسطة فيديو كجزء من �لعمل 

   نف�ضه، كما هو �حلال مع حملة �ل�رس�ويل �لوردية، عليك �أن تتو��ضل معهم ب�ضكل 

   و��ضح حول كيفية ��ضتخد�م هذه �ل�ضور. يرجى �لرتكيز على هذه �لنقطة �إن 

   �جتذبت �هتمام و�ضائل �لعالم. 

l عليك �لأخذ بعني �لإعتبار كيفية متابعة و�ضول حملتك، مبا يف ذلك كيفية 

   فهم �لنا�س وجتاوبهم مع ر�ضائلك �أو دعو�تك للتحرك. يتعامل متطوعو �لفيديو 

   مع متطوعني قادرين على جعل فيديوهاتهم �أقرب �إىل �جلماهري �مل�ضتهدفة كما 

   يقومون بتنظيم ور�س عمل تز�مناً مع عرو�ضهم.
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م�ستوى ال�سعوبة : 2 مع 

نظام �إد�رة �ملعارف، و4 �إذ� وجب 

تطوير �لنظام من �ل�ضفر.
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.org العنوان: يعملون من �أجلك 

 )MySociety( من: ماي �ضو�ضايتي

املكان: �ململكة �ملتحدة 

 http://www.TheyWorkForYou.com :العنوان الإلكرتوين

درا�سة حالة 

يف �لعام 2009، قامت ماي �ضو�ضايتي ب�ضن حملة دعمت 

�لناخبني يف �ململكة �ملتحدة لإر�ضال ر�ضائل �إلكرتونية 

لأع�ضاء �لربملان، مطالبني ب�ضفافية �أكرب يف كيفية توظيف 

�لأمو�ل �لعامة. »نقوم باإر�ضال ع�رس�ت �لآلف من منبهات 

 ،theyWorkForYou.com ،لربيد لإلكرتوين لقر�ء موقعنا�

يومياً، بح�ضب توم �ضتاينربج من ماي �ضو�ضايتي. يحتوي كل 

بريد �إلكرتوين على ر�بط ملوقع على �ضبكة �لنرتنت، حيث 

ي�ضتطيع �لنا�س �لعثور على �لنائب �لذي ميثلهم وليتمّكنو� 

من  مر��ضلته/ها �ضخ�ضياً عرب �لربيد �لإلكرتوين. بعد �إر�ضال 

�لربيد �لإلكرتوين، تتم دعوة �لنا�س لالن�ضمام �إىل جمموعة 

في�ضبوك، وعندما ين�ضم �لنا�س �إليها، يتم ن�رس ذلك على 

ملف في�ضبوك �خلا�س بهم بهدف �لإعالن للحملة. يف 

�لعام 2009، �ضعت �حلكومة لإبقاء نفقات �لنو�ب طي 

�لكتمان، بالرغم من طلبات حرية �ملعلومات �ملكتملة. 

�ضّجعت حملة  TheyWorkForYou �لنا�س على مطالبة 

بال�ضفافية. وفقاً لتوم: »من �ل�ضعب �أن نعرف ما �إذ� كانت 

حملتنا �لإلكرتونية ذ�ت تاأثري حا�ضم على �لربملان، ب�ضبب 

�لتز�م �لربملان �ل�رّسية �لّتامة. لكّننا متكنا من �إر�ضال ب�ضعة 

الأدوات امل�ستخدمة: نظام �إد�رة حمتوى، نظام �إد�رة 

�ملعارف، هي نظم مبنية على مكونات بر�مج مفتوحة 

�مل�ضدر ��ضتخدمتها �حلملة كما متَ ��ضتخد�م ووردبر�س 

وفي�ضبوك.

الو�سف: 

الو�سول: ركزت �حلملة على �ملو�طنني و�ل�ضيا�ضيني يف 

�ململكة �ملتحدة. حاز �ملوقع على 500،000 ز�ئر يف �ل�ضهر 

�لذي و�ضلت فيه هذه �لق�ضة �ىل �ل�ضحافة �لربيطانية، 

متو�ضط عدد �لز�ئرين 250،000 ز�ئر �ضهرياً. 

املدة الزمنية: من �لتخطيط �إىل �لإنتهاء، �إ�ضتغرقت 

�آلف من �لر�ضائل �لإلكرتونية لأع�ضاء �لربملان حول 

�ملو�ضوع. قد ل يبدو ذلك عدد�ً كبري�ً، ولكن هذه ر�ضائل

فردية وجهت ل95 ٪ من �لنو�ب. تعد �لر�ضائل �لهادفة من 

�أكرث �أ�ضكال حمالت �لربيد �لإلكرتوين فعاليًة.

بعد وقت ق�ضري من �حلملة، و�فقت �حلكومة �لربيطانية 

على �لك�ضف عن بيانات نفقات �لنو�ب. 

للمزيد من املعلومات:

حول فاعلية احلملة : 

http://bit.ly/SECg، http://bit.ly/DYbiG
الكلفة : 1700 دولر �أمريكي 

كرو�تب موظفي �إد�رة �حلملة.

املوارد: مت �لتربع بكلفة ��ضت�ضافة 

�ملوقع 

 

حول ماي �صو�صاييتي :

 http://www.mysociety.org/about/

حملة نفقات �لنو�ب خم�ضة �أيام. 

كان نظام �إد�رة حمتوى قد و�ضع 

وقيد �لتنفيذ.
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اإفعلها بنف�سك

هل هناك حدث زمني مهم �أو خرب مهم ميكنك ��ضتخد�مه للفت �ملزيد   l

  من �لنتباه �إىل �لعمل �لذي تقوم به؟ 

  

l ما هو �أب�ضط رمز �أو و�ضيلة ب�رسية ميكنك �إ�ضتخد�مها حلملتك و�لتي 

   من �ضاأنها �أن ت�ضجع �لنا�س على ن�رس ر�ضالتك؟ وكيف �ضت�ضمح للنا�س 

   ب�ضخ�ضنتها؟ 

  

هل ي�ضمل عملكم �لتو��ضل مع �لأ�ضخا�س �لقادرين على �إجر�ء �لتغيري   l

  �ملبا�رس �لذي تهدف للو�ضول �إليه �أو مع �لأ�ضخا�س �لذين باإمكانك دفعهم 

  للتحرك للتاأثري على هدفك؟ 

  

كيف ميكن �ل�ضتفادة من �لهتمام �ملوجود لدى �لنا�س على موقعك   l

  �لإلكرتوين، �أو على �ل�ضبكة �لجتماعية، وتوجيههم لتخاذ �إجر�ء ما؟ 

  

ما �أ�ضهل و�ضيلة لدى �لنا�س لن�رس ر�ضالتك: �ضبكة �إجتماعية، بريد   l

  �إلكرتوين، ر�ضالة ن�ضية، �جتماعات، �أم مكاملات هاتفية؟

1.  طّور �ضعار ق�ضري و�ضهل �لرتجمة. �أطلب من �لنا�س ت�ضوير �أنف�ضهم  

    يحملون لفتة كتب عليها هذ� �ل�ضعار بلغتهم �لأم، من ثم �إر�ضالها 

    �ليك لإ�ضافتها على موقعك �أو يف عر�س �أو فيديو. 

  

2.  �أخلق ملف �أو �ضفحة متابعني على �ضبكة �إجتماعية ملحاكاة 

    �ضخ�ضية عامة ت�ضعى للتاأثري عليها، و�أطلب من د�عميك �أن 

    ين�ضمو� لهذه �ل�ضفحة. يجب �أن تكون على علم مبن له �لقدرة 

    على ن�رس �ملحتوى يف �ملجموعات �لتي تقوم باإن�ضائها على �ملو�قع 

    �لتجارية و�لإطالع على تفا�ضيل �لإت�ضال باأع�ضاء �ملجموعة. 

  

3.  نظم م�ضابقة لإنتاج فيديوهات ق�ضرية مرتبطة بق�ضيتك و�طلب 

    من �لنا�س �لت�ضويت على �لفيديو �ملف�ضل لديهم. نظم عرو�ضاُ 

    للفيديو �لفائز، على �ضبكة �لإنرتنت وخارجها. ميكنك �جر�ء �لعر�س 

    يف مبنى عام ودعوة و�ضائل �لعالم �ملحلية. 

 

4.  �إذ� مل يكن لديك قائمة باأ�ضماء �ملهتمني يف حملتك، �أن�ضئ �رس�كة 

    مع منظمة تر�ضل ر�ضائل �إلكرتونية ملوؤيديها و�طلب منهم توجيه 

    �أع�ضائها نحو عملك. 

5.  �إذ� �أ�رس �ملوؤيدون على عدم ك�ضف هويتهم، ميكنك جعل هذه 

    �ملجهولية جزًء من حملتك: على �ضبيل �ملثال، عرب �لطلب من �لنا�س 

    ت�ضوير �أيديهم �أو �أقد�مهم، �أو �أ�ضياء ميكن �أن ت�ضبح رمز�ً للق�ضية.  

    ميكنك ��ضتخد�م هذه �ل�ضور يف حملتك.

تختلف ال�صبل والنتيجة نف�صهااإ�صاأل
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ميكنك ��ضتخد�م �ل�ضور �لتي قمت، �أنت و�ضو�ك، بتحميلها 

�إىل موقع م�ضاركة �ل�ضور �ملجاين فليكر، لإن�ضاء عر�س متحرك 

 .)/http://www.flickr.com/help/groups( على �ضبكة �لإنرتنت

حتتاج �إىل ح�ضاب فليكر جماين، لإن�ضاء جمموعة ت�ضمح لعدد 

من �لنا�س م�ضاركة �ل�ضور. وميكن مل�ضوؤول �ملجموعة �أن يقرر 

من ميكنه ن�رس �ضور �إىل �ملجموعة. وهذ� يعني �أن �أي �ضخ�س 

لديه ح�ضاب فليكر، و�لذي يتم قبوله �إىل �ملجموعة، قادر على 

حتميل �ل�ضور، وبالتايل حت�ضل على جمموعة و��ضعة من �ل�ضور 

للعر�س. قبل قبول �لطلبات، عليك �أن تو�ّضح للنا�س ما �ملطلوب 

منهم، بحيث يعك�س �لعر�س جمموعة متنوعة من �لنا�س وهم 

للعر�س ميكنك  ت�ضبح جاهز�ً  بعمل موّحد. عندما  يقومون 

يوؤمنها  و�لتي  برجمية فال�س  به م�ضتخدماً  تطعيم موقعك 

فليكر.

 اأدوات مميزة

ناميتا �سينغ، متطوعو الفيديو، عن الّدعوة للتحرك: 

“ل ميكن �أن يكون هناك حملة من دون حتّرك. لذ� هناك ن�ضيحة و�حدة يجب �أخذها 
بعني �لإعتبار وهي �أن تكون هناك دعوة قوية ومفيدة للتحّرك، مما يحث �لنا�س على 

�لقيام ب�ضيء ما. عليك �أي�ضا �لأخذ بعني �لإعتبار �أنه من �ملمكن ��ضتخد�م حتّرك يف 

�إحدى �لقرى لإلهام �لنا�س يف �لقرى �لأخرى �أن يتحدثو� ب�رس�حة، لذلك عليك �لتاأكد 

من م�ضاركة �لق�ض�س �لناجحة مع �لآخرين.” 

  

ريبيكا �سعب �سعادة، تقنية، عن الأخطار والك�سف : 

“�أن�ضح �أي �ضخ�س يعمل على �لق�ضايا �حل�ضا�ضة بالتفكري يف �جلمهور �مل�ضتهدف 
�أولً وو�ضائل �لإعالم ثانياً. �ملجتمعات �ملنغلقة متيل لالإتكال على �لتو��ضل 

�ملبا�رس. تاأتي خماطبة �لر�أي �لعام يف مرحلة لحقة. لتحفيز �لنا�س عليك �أن تفهم 

�أنك �إن كنت ل متانع �أن تكون مرئياً و�أن جتاهر، فالآخر ميانع. �إذ� تعّهدت بعدم �لتنازل 

عن خ�ضو�ضية �لّنا�س، ل يجوز �أن تخالف هذ� �لعهد، و�إل فقدت ثقتهم. لذ� قم 

بدر��ضة �لأ�ضخا�س �لذين تعمل معهم، فكر يف �لر�ضالة �لتي تود �إر�ضالها، ومن ثَم 

فكر بو�ضائل �لإعالم �لف�ضلى.” 

  

ناميتا مالهوترا، منتدى القوانني البديلة، كيفية ا�ستخدام اأدوات 

الإنرتنت للعمل من دون اإنرتنت: 

“�لن�ضاط �للكرتوين ظاهرة جديدة ن�ضبياً يف �لهند. �ملميز يف حملة �لت�ضادي �لزهري 
هو �أنها ��ضتخدمت �لنرتنت للطلب من �لنا�س �لتحرك على �أر�س �لو�قع. كانت هناك 

م�ضاكل خمتلفة مع �لن�ضاط �للكرتوين و�لتي جعلت من ترجمة �لتحرك �إىل عمل 

فعلّي �ضعب، �أحد هذه �مل�ضاعب كان ��ضتخد�م �لفي�ضبوك.”

تعاون لتح�صري عر�ض �صور 

ن�سائح 

ترجمة:


