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ك�شف 10

احلقيقة

إبحث وإكشف

هذا التكتيك مفيد عندما نكون 

قادرين على التعاون مع الآخرين 

لتحديد وم�شاركة والعمل على 

الدليل الذي مت اإخفاوؤه عن النا�س 

او مت جتاهله من قبل الذين يجب 

ان يقوموا بالعمل عليه.
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اأمثلة من الفيديو

ف�ضح التعذيب من ِقبل ال�رصطة يف م�رص   l

من ِقبل مواطنني/�شحافيني يف م�رص 

TortureInEgypt. اأن�شاأت ال�شحافية نهى عاطف مدونة

net لتوثيق اإنتهاكات حقوق الإن�شان التي اإرتكبتها ال�رصطة 
بحق املواطنني امل�رصيني، باإ�شتخدام ال�شور واأ�رصطة الفيديو 

التي قدمها القراء. يف بع�س احلالت، مت ت�شوير الفيديوهات 

اي�شاً  نهى  اأنف�شهم. تتابع  ال�رصطة  عنا�رص  ِقبل  من 

ح�شابات ال�شجن الغري قانونية وف�شاد ال�رصطة املر�شلة من 

ِقبل القراء. بعدما جذبت اهتمام الإعالم املحلي من خالل 

ق�ش�شها، مت اإطالق �رصاح �شخ�س بريء كان قد �ُشجن ملدة 

14 عاماً. 

الك�ضف عن الطائرة الرئا�ضية   l

من ِقبل نا�شطني يف تون�س 

تعاون املدونون التون�شيون على اإن�شاء خريطة للم�رصوع 

الذي ك�شف اأن الطائرة الرئا�شية ت�شتعمل لرحالت 

�شخ�شية متكررة. بداأت احلملة عندما اكت�شف مدون، 

اأ�شرتوبال )Astrubal(، �شور للطائرة الرئا�شية التون�شية 

على موقع خم�ش�س لتعقب الطائرات. م�شتعيناً بهذه 

البيانات، جمع اأ�شرتوبال �شور الطائرة على خريطة تابعة 

جلوجل اأر�س لإظهار املطارات حيث حطت الطائرة وتاريخ 

الزيارة. اأدى اإنت�شار الفيديو على اليوتيوب اىل ن�شوء تيار 

من التحريات الإعالمية. ونتيجة لذلك، تلقت ق�شية �شوء 

ا�شتعمال امللكية العامة من ِقبل امل�شوؤولني احلكوميني 

اإهتماماً كبرياً، وجاءت ردة فعل احلكومة التون�شية مبنع 

يوتيوب وموقع اآخر مل�شاركة الفيديو، دايلي مو�شن. 

  

الأدوات امل�ستخدمة: مواقع مراقبة الطائرات )مثل 

Airliners.net(، جوجل اير�س، يوتيوب، فليكر
 

للمزيد من املعلومات: 

 http://bit.ly/cOUSo :تغطية الأ�ضوات العاملية

http://bit.ly/15LxV3 :مقال يف �ضحيفة فورن بولي�ضي

الأدوات امل�ستخدمة: دروبال لإن�شاء املوقع )قبل هذا مت 

ا�شتخدام بلوج�شبوت(، �شور وفيديو ماأخوذة ومر�شلة من 

الهواتف النقالة. 

للمزيد من املعلومات: 

http://tortureinegypt.net :املوقع
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l اذا مل يكن لديك ت�رصيح بالدخول اىل كافة البيانات الالزمة لإثبات الإ�شتغالل 

   اأو الف�شاد، ميكنك اأن تبداأ حملتك بتقدمي البيانات املتوفرة و طرح بع�س 

   الأ�شئلة على القراء اأو امل�شوؤولني. ميكن لهذا اأن يُلهم الآخرين لإجراء املزيد 

   من التحريات. 

  

l ت�شطر بع�س احلمالت اأن تعتمد على تقارير و�شهادات مقدمة من ِقبل 

   جمهول، لكن اأحياناً قد ت�شل اىل اأ�شخا�س معنيني بالق�شية. كال النوعني 

   من ال�شهادة قد يعّر�س ال�شهود للخطر. فكر يف كيفية حماية م�شادرك: 

اأي�شاً عناوين الإنرتنت وبريدهم الإلكرتوين  اأ�شمائهم وعناوينهم، لكن     

   وهوياتهم على ال�شبكات الإجتماعية. 

  

l عندما يعاد ن�رص التقارير اأو الفيديوهات اأو الق�ش�س من ِقبل الآخرين، �شتظهر 

   معلومات جديدة تكّمل ما ورد يف الق�شة الأ�شلية. �شوف حتتاج اىل اأن تتابع 

تلقتها. خطط كيف �شيتم  التي  والتغطية  اإنت�شار معلوماتك     كيفية 

   اإ�شتخدام املعلومات اجلديدة حاملا تتوفر. 

  

l يف م�رص، حيث ت�شتخدم ال�رصطة نف�شها الهواتف اجلوالة لتبادل فيديوهات 

   عن الإنتهاكات التي ترتكبها، متكن النا�شطون من احل�شول على هذه 

   الفيديوهات ون�رصها على الإنرتنت. كيف ميكنك ت�شميم حملتك لالإ�شتفادة 

   من الوثائق املتوفرة التي ميكنك ن�رصها.

خطط لتحركك
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العنوان: علقت ما بني النمر و التم�شاح 

 Asia( من: �شبكة عاملي اجلن�س يف املحيط الهادىء واآ�شيا

Pacific Network of Sex Workers: APNSW( و�شبكة الن�شاء من 
 .)Women’s Network for Unity: WNU( اأجل الوحدة

املكان: منطقة املحيط الهادئ واآ�شيا، مع الرتكيز على كمبوديا 

 http://apnsw.org :املوقع

  

الو�سف 

اإ�شتخدمت �شبكة عاملي اجلن�س يف املحيط الهادىء واآ�شيا 

الفيديوهات الرقمية لتوثيق الظلم واإنتهاكات حقوق الإن�شان 

التي اأبلغ عنها عاملي اجلن�س املحتجزين يف ما ي�شمى مراكز 

“اإعادة التاأهيل” يف كمبوديا. يف حني اإدعت و�شائل العالم املحلية 
وال�شيا�شيني اأن هذه املراكز اأن�شئت لتدري�س املهارات املهنية، 

مت اإجراء املقابالت مع عاملي اجلن�س بعد ت�رصيحهم اأو هروبهم 

واأخربوا ق�ش�س �شخ�شية عن حالت الإعتداء، والإغت�شاب، 

واحلرمان من املاأكل وامل�رصب النظيف، والأدوية. “لقد عملنا مع 

ع�شو من املجموعة املحلية يف �شبكة عاملي اجلن�س، و�شبكة 

الن�شاء من اأجل الوحدة” وفقاً لدايل كوجنمونت، ع�شو يف �شبكة 

عاملي اجلن�س منظمة ومنتج الفيديو. الأ�شخا�س الذين مت اإجراء 

املقابلة معهم هم اأع�شاء يف منظمة �شبكة الن�شاء من اأجل 

الوحدة وقد عملنا معهم ل�شنوات عدة. وقد �رصحنا لهم مو�شوع 

الفيديو، ومن اأراد مكافحة هذا القانون وافق فوراً على الظهور يف 

املقابلة”. ن�رصت �شبكة عاملي اجلن�س الفيديو على يوتيوب وبليب.

تي يف، وعر�شته يف يوم حترك �شارك فيه 500 من عاملي اجلن�س

درا�سة احلالة 

)Final Cut Pro(,IIblip.tv،

التكلفة: 15،000 دولر اأمريكي )7،000 دولر 

للموظفني، و 5،000 دولر لالإنتاج( 

املوارد: �رصكاء حمليني لإ�شت�شافة يوم التحرك 

وتنفيذ حملة اإعالمية، ح�شور املوؤمترات لعر�س 

الفيديو على وا�شعي ال�شيا�شات وتدريب على 

تقنيات الفيديو من قبل ويتن�س. 

 http://bit.ly/1TdEOf (blip.tv)

يف بنوم بنه. يقول دايل: “مت اإغالق اأحد املركزين 

وجمعيات  ال�شبكتني  بني  اجلهود  ت�شافر  ب�شبب 

حقوق الإن�شان املحلية لتقدمي دليل على الإ�شاءات 

التي ح�شلت.” 

  

الأدوات امل�ستخدمة: كامريات فليب فيديو، 

برنامج حترير الفيديو الرقمي 

يوتيوب. 

الو�سول: اأطلق الفيديو يف املوؤمتر الدويل 

ملكافحة الإيدز يف عام 2008. وكان اجلمهور 

امل�شتهدف وكالت الأمم املتحدة، ولكن مت عر�س 

الفيديو على عدة اآلف من النا�س خالل هذا 

احلدث. وتلقى الفيديو اأكرث من 3،000 م�شاهدة 

على اليوتيوب وبليب.تي يف.

املدة الزمنية: اأقل من �شنة 

اللقطات، مع  جلمع وحترير 

التدريب مع  اإ�شبوعني من 

ويتن�س. 

م�ستوى ال�سعوبة: 2 من 

اأ�شل 5 

للمزيد من العلومات: 

فيديو احلملة:
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اإ�ضاأل 

l هل حملتك مرتكزة على اإنتاج منتج اإعالمي واحد- مثل فيديو 

   اأو دمج- اأو على اإعطاء حتديثات منتظمة باإ�شتخدام املدونة اأو 

   موقع اإلكرتوين؟ 

  

l هل منتج حملتك الإعالمي مت�شل بحدث واحد، اأو ق�شية م�شتمرة؟ 

  

l كيف ميكنك اأن ت�رصك جمموعتك يف جمع احلقائق وال�شهادات؟ 

  

بالتقارير  يزودون حملتك  l كيف �شتحرتم �شالمة وجمهولية من 

   وال�شهادات والبيانات البالغة الدقة؟ 

  

l من هم حلفائك يف و�شائل الإعالم الرئي�شية ومن بني املنظمات 

   احلقوقية التي ميكن اأن ت�شاعدك على ن�رص ق�شة ما جلمهور 

اأو�شع؟ كيف �شرت�شدهم وكيف �شتطلب منهم دعمك؟     

  

l كيف �شتحفظ بياناتك اإذا متت م�شادرة اأجهزة الكومبيوتر اخلا�شة بك.

اإفعلها بنف�سك 

1.  اإذا اأردت اإنتاج فيديو ولي�س لديك لقطات كافية، اإبحث يف فليكر، 

    �شور جوجل اأو ويكيبيديا على �شور مفتوحة الرخ�شة ومتوفرة 

    للمزج واإعادة الإ�شتعمال. اأ�شف هذه ال�شور مع املو�شيقى اأو 

     ال�شوتيات. 

  

2.  بالن�شبة للحمالت حيث ال�رصية التامة لي�شت �رصورية، ميكنك 

    ح�شد ال�شور والق�ش�س والفيديوهات حلملتك من خالل اإ�شتعمال 

    ويكي-وهي �شفحة ميكنك اإعطاء الإذن فيها لأي �شخ�س 

    لتحريرها. يجب عليك دائما اأن تاأخذ بعني الإعتبار كيفية تاأكيد 

    �شحة املعلومات عند ال�رصورة ل�شمان عدم اإ�شاءة متثيل النا�س. 

  

3.  اذا كانت �شهادة �شهود اأو ناجني من اإنتهاك حقوق الإن�شان امل�شورة 

    بالغة احل�شا�شية، الأف�شل عدم ن�رص الفيديو على الإنرتنت. عو�شاً 

    عن ذلك ميكنك ترتيب عر�س خا�س اأمام جمعيات حقوقية اأو اأفراد     

    ومنظمات واملنظمات  يجب اأن تكون نافذة وموؤثرة. 

  

4.  حجم اجلمهور لي�س بالعن�رص الهاّم - الأهم هو ا�شتهداف 

    اجلمهور املطلوب. ميكنك التاأثري على جمهور �شغري وفاعل اأولً ثم 

    الإنتقال ل�شانعي ال�شيا�شات والإعالم.  

  

5.  ميكن للفكاهة، املفاجاأة، اأو الثقافة ال�شعبية اأن ت�شاعدك على 

    الو�شول جلمهور اأو�شع. ميكنك اإ�شتخدام الر�شوم املتحّركة وفنون   

    ال�شارع لإي�شال الر�شالة للذين ل ميلكون و�شولً جيداً اإىل الإنرتنت.

تعددت ال�ضبل والنتيجة واحدة



�ضّفر بريدك الإلكرتوين 

لكي تتمكن من اإبقاء اإت�شالتك اآمنة عليك اأن حتمي 

م�شادرك و �شهودك. قد يكون ت�شفري الربيد الإلكرتوين �شعباً، 

ولكن اذا ا�شتخدمت خدمات بريدية مثل جي مايل )بريد 

جوجل(، اأو بريد ياهو، اأو �شكويرل مايل يف عملك، ميكنك 

فاير جي بي جي   للت�شفح  برنامج م�شاعد  اإ�شتعمال 

                                  لت�شفري بريدك الإلكرتوين 

من دون مغادرة ال�شفحة. هذا الربنامج متوفر يف اأكرث من 

25 لغة. ل�شتعمال فاير جي بي جي عليك اأولً ت�شغيل  اجلي 

بي جي على الكمبيوتر                  واإن�شاء 

مفتاح، تعريف فريد ي�شمح لك بت�شفري و تبادل الإت�شالت 

 )http://bit.ly/SBqNH( بطريقة اآمنة. تقنية و خطة الأمن

لة و غريها من الربامج الأمنية. تزودك باملعلومات املف�شّ
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اأداة مميزة

)www.getfiregpg.org/). FireGPG

 (http://www.gnupg.org/)

دايل كوجنمونت من �سبكة عاملي اجلن�س يف اآ�سيا واملحيط الهادئ، عن 

التعاون: 

“من املهم العمل عن كثب مع جمعيات حقوق الإن�شان والآخرين و ذلك بهدف ن�رص 
ر�شالتك على نطاق وا�شع، لكن يف الوقت عينه لإي�شال �شوتك اىل اأ�شحاب النفوذ. 

لقد قمنا بتنظيم عر�س لكبار موظفي الأمم املتحدة مل�شاهدة الفيديو اخلا�س بنا 

يف املوؤمتر الدويل ملكافحة الأيدز عام 2008. قال النا�س اأنهم مل يدركوا خطورة 

الإنتهاكات التي ترتكبها ال�رصطة حتى �شاهدوا الفيلم، مما اأعطاهم احلافز لإتخاذ 

الإجراءات الالزمة.” 

  

�سامي بن غربية من اأ�سوات عاملية، عن الإ�رشاك: 

“اإن القدرة على احل�شول على املعلومات هي القوة بحد ذاتها. لكنك حتتاج اي�شاً 
اىل �شد الثغرة بني الن�شاط اللكرتوين و�شواه من الن�شاطات. اإذا كنت غري قادر على 

الو�شول اإىل اجلماهري التي ل متلك الإنرتنت، عليك اأن جتد طرق اآخرى لن�رص املعلومات 

مثل: اإ�شتخدام اليو ا�س بي، اأقرا�س الفيديو الرقمية )دي يف دي(، القرا�س املدجمة 

)�شي دي(، املل�شقات، الن�رصات وغريها من الأدوات. العثور على �شبل لو�شل الأن�شطة 

عرب الإنرتنت مع الأن�شطة الآخرى هو اأمر بالغ الأهمية.” 

  

نهى عاطف من TORTUREINEGYPT.NET ، عن املدونات : 

“املدونات اأداة جيدة يف الن�شاط لأنها �شهلة الإ�شتعمال، ل تتطلب معرفة تقنية 
وا�شعة، وهي جمانية و�شعبية خا�شة يف العامل العربي. وميكن اأن تكون فعالة جداً 

يف اإحداث التغيري، خا�شة عندما تن�رص امل�شداقية والإحرتام بني عدد كبري من القراء 

اأو حتى بني جمهور �شغري ذات تاأثري بالغ الأهمية.” 

ن�سائح

ترجمة:


