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هذا التكتيك مفيد 

ل�صمان ح�صول النا�س 

على �صلطة الك�صف 

عن الإنتهاكات احلقوقية 

فور حدوثها.

 إشهد وسّجل

هناك �شخ�ص

يراقب
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  l قنا�ص تارغي�ست 

 اأمثلة من الفيديو

نا�صطون جمهولو الهوية يف املغرب 

قام نا�صط باإلتقاط فيديو لعنا�رش �رشطة يف املغرب وهم 

يطالبون مراراً بر�صاوى من �صائقي ال�صيارات ومن ثَم 

قام بن�رشها على يوتيوب، حيث متَت م�صاهدتها من قبل 

مئات الآلف من النا�س. مل تكتف احلكومة باإتخاذ اإجراءات 

�صد عنا�رش ال�رشطة، لكّنها ا�صتخدمت التقنية نف�صها 

با�صم “قنا�س تارغي�صت” من خالل تثبيت كامريات فيديو 

لت�صوير ال�رشطة يف امل�صتقبل. 

  

الأدوات امل�ستخدمة: كامريات فيديو، برامج حترير 

الفيديو، يوتيوب، مدونة 

للمزيد من املعلومات:

الفيديو: لقطات 

تغطية من مدونة:

         http://bit.ly/H8rlj (youtube.com)            
http://bit.ly/1uOFyB (menassat.com)

مدونون ونا�صطون يف بورما 

يقوم النا�صطون باإ�صتخدام املدونات لاللتفاف على رقابة 

املجل�س الع�صكري لالأنباء من بورما، واأي�صاً لن�رش الوعي 

حول انتهاكات حقوق الإن�صان. متكن املدونون من ن�رش 

اأخبار عن اثنني من الأحداث املهمة من خالل تعميم 

ال�صور التي التقطت عرب كامريات رقمية وكامريات 

هواتف جوالة رخي�صة: قام املواطنون باحتجاجات �صد 

الإنقطاع املفاجئ لدعم الوقود، وارتفاع ن�صب العنف 

الع�صكري �صد املواطنني. واأ�صبحت ال�صورة البورمية 

لرهبان وراهبات بوذيني  يف ال�صوارع على النرتنت �صعبية 

جدا، مما �صاعد على انت�صار التقارير حول ما يحدث من 

بورما اإىل �صائر اأنحاء العامل. 

  

l الثورة الزعفرانية

http://ratchasima.net/saffron-revolution/

الأدوات امل�ستخدمة: مدونات، تقارير اإخبارية، كامريات 

رقمية، هواتف جوالة، �صور 

للمزيد من املعلومات:

املدونة وال�صور والفيديو: 
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l واجه املدونون والنا�صطون يف بورما خماطر كبرية يف التقدم ب�صهاداتهم 

   واأدلّتهم. كيف �صتحمي نف�صك وغريك من املعنيني بحملتك؟ عليك النظر 

   يف الأثر الرقمي الذي قد ترتكه: عنوانك الربيدي، عنوان الإنرتنت اخلا�س بك،  

   ح�صابات الربيد الإلكرتوين، كلمات ال�رش، قوائم الأ�صدقاء لديك على ال�صبكات 

   الجتماعية، الأ�صم الذي بناًء عليه مت �رشاء هواتفك وبطاقات هواتفك، كما 

   اأ�صماء اجلمعيات ومواقعهم على �صبكات الإنرتنت امل�صجلة باإ�صمك. عليك 

   و�صع معايري لإثبات التقارير التي ت�صهد على عملك والتي جتمعها وتقوم  

   بن�رشها. لقد تعر�س مواطن يقوم مبتابعة الأنظمة ال�صيا�صية، لالإ�صاءة 

   وال�صغط لكي يقوم باإتهام اأنا�س اأبرياء والك�صف عن هويات املنا�صلني. 

  

l من اإحدى الطرق التي يتم فيها حماية ال�صاهد الذي يديل ب�صهادته عن طريق 

   ت�صجيل الفيديو، هي عدم ت�صجيل اأو اإظهار وجوههم. من خالل تعتيم �صورة 

   ال�صخ�س، ميكنك ت�صجيل �صورة مظللة لوجه/ها من دون الك�صف عن 

   تفا�صيل الوجه. بهذه الطريقة، حتى لو �صبطت الأ�رشطة لن يكون هناك 

   ت�صجيل مرئي لالأ�صخا�س فيها. 

  

l حتدث مع النا�س عن “اأ�صواأ �صيناريو” ممكن اإن مت الك�صف عن ق�صتهم وهويتهم. 

   ت�صمح لك هذه املناق�صة باحل�صول على موافقتهم الواعية، وميكن اأن ت�صاعدك 

   على معرفة كيفية و�صع خطة للحد من املخاطر.

خطط لتحرّكك 
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�رشيطي فيديو ق�صريين، يظهران وفاة ندا اأغا �صلطان 

خالل احتجاجات ما بعد النتخابات الإيرانية، حازا اهتماماً 

عاملياً يف حزيران/يونيو 2009.

مت ت�صوير اأحدهما (http://bit.ly/10FpwN) من قبل 

رجل جمهول الهوية حيث اأر�صله عرب الربيد الإلكرتوين 

للمنا�رشين و�رشعان ما امتَد اىل الفي�صبوك. مت اتخاذ 

القرار باإر�صال الفيديو عرب الربيد الإلكرتوين، بدلً من 

حتميله ب�صكل مبا�رش، حلماية الرجل الذي قام بت�صويره، 

وللتحايل على رقابة احلكومة الإيرانية لالنرتنت بعد 

النتخابات. بالإ�صافة اإىل ذلك، ظهر فيديو مقتل ندا 

(http://bit.ly/yyvoM) على �صبكة �صي اأن اأن يف غ�صون 
�صاعات من حتميله على يوتيوب. ونظراً ل�رشعة انت�صار 

الفيديو مل يتوفر الوقت الكايف لدرا�صة الآثار املرتتبة عن 

الإنت�صار ال�رشيع للقطات مبا�رشة غري منقحة. وي�صاأل 

الكاتب بر�صيليا نريي ال�صاهد “اأنت كمواطن معني 

ونا�صط واأخ يف الإن�صانية، كيف توازن بني احلاجة “لن�رش 

اخلرب” حول ما يجري يف اإيران مع �رشورة اإحرتام كرامة 

ندا وهي متوت، بالإ�صافة حلزن عائلتها التي تواجه هذه 

املاأ�صاة؟” مع زيادة قدرة النا�س على احل�صول على تقارير 

درا�سة حالة 
  

العنوان: تذكر ندا 

من: منا�رشون يف ايران 

املكان:  طهران 

املوقع الإلكرتوين:

  

http://bit.ly/Kpcsu (wikipedia.org)

الأدوات امل�ستخدمة: كامريات، هواتف جوالة، بريد 

الكرتوين، يوتيوب، تويرت، في�صبوك، مدونات

 

للمزيد من املعلومات: 

مدونة نيويورك تاميز: 

http://bit.ly/TqGnG
اأ�سوات عاملية: 

  http://bit.ly/FK51f
http://bit.ly/LLAbx

ويتن�ص:

http://bit.ly/gtyPzABCNT

الو�سف

�صهود العيان، والأحداث املبا�رشة من خالل الهواتف 

اجلوالة والكامريات الرقمية. اإن فيديو ندا يتحدانا 

للتفكري يف كيفية ن�رش هذه املو�صوعات بح�صا�صية 

وا�صرتاتيجية، وخا�صة يف اللحظات املتقلبة وال�صغط 

العايل. كما يو�صح اخلطر الذي قد يتعر�س له النا�س 

عند ن�رش واإعادة ن�رش لقطات على الإنرتنت: منذ ذلك 

احلني قامت احلكومة الإيرانية باإعتقال النا�صطني 

واملحتجني، كما ومت ت�صمية تويرت وفي�صبوك كاأدلة عند 

املثول اأمام املحكمة. 

  

الو�سول: مئات اآلف املاليني من النا�س يف جميع 

اأنحاء العامل. 

املوارد: الو�صول اإىل �صبكة البيانات على الهواتف 

اجلوالة والنرتنت.

م�ستوى ال�سعوبة: اإثنان من اأ�صل خم�صة 

املدة الزمنية: بعد عدد قليل من ال�صاعات من 

ت�صوير لقطات الفيديو مت حتميلها على النرتنت. وبعد 

�صاعات قليلة مت بثها على و�صائل العالم الدولية. 

الكلفة: غري حم�صوبة
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اإفعلها بنف�سك

l هل �صيكون لديك الوقت للتخطيط لكيفية جمع �صهادات 

   ال�صهود؟ اأم اأنك حت�رش النا�صطني واملنا�رشين جلمع املواد ب�صورة 

   عفوية باأكرث الطرق الأخالقية وال�صرتاتيجية؟

l ما الأدوات املتاحة اأمام النا�س الأكرث تاأثراً بق�صيتك والتي تتيح لهم 

   توثيق الإنتهاكات احلقوقية - هواتف جوالة، كامريات رقمية، و�صول 

   اإىل �صبكات اجتماعية ومدونات؟ 

l كيف ميكنك احرتام �صالمة النا�س الذين ي�صاركون ق�ص�صهم يف 

   اإطار حملتك مع جمهور وا�صع؟ 

l ما هي و�صيلة اإعالمك وا�صرتاتيجية التوعية اخلا�صة بك؟ كيف 

   ت�صتجيب ب�رشعة لل�صحافة، وهل يجب على موا�صيعك اأن ت�صبح 

   جزءاً من الأخبار العاجلة؟

l ما موقعك من الق�صية اأو املجتمع الذي تعمل فيه؟

 

l كيف �صتتجاوب لطلبات اإزالة مواد من موقعك اأو من مواقع اأخرى، 

   �صواء اأتى هذا الطلب من حكومات، اأو خدمات الويب التجارية، اأو 

   النا�س املعنيني بال�صور، والفيديوهات، والتدوينات؟ 

1.  ل حتتاج ل�صتخدام الفيديو. اأطلب من النا�س اإ�صتخدام هواتفهم 

    النقالة لإر�صال ال�صور عرب الربيد الإلكرتوين اأو عرب ر�صالة و�صائط 

    متعددة )ملتيميديا( اإذا كان ذلك ممكناً، والتي ميكن يف وقت لحق 

    اأن يتم حتويلها لعر�س اأو ن�رشها من تلقاء اأنف�صهم. 

   

2.  اذا مل يكن من املمكن اإخفاء هويات النا�س ب�رشياً، ميكنك ا�صتخدام 

    الر�صوم املتحركة والدمى املتحركة، اأو القيام مبونتاج �صور كو�صيلة 

    ل�رشد الق�ص�س الرقمية. 

  

3.  اإن قدرتك على ان تكون �صاهد عيان لالأحداث هو اأمر نادر 

    ح�صوله. ميكنك اإعادة بناء بع�س الأحداث يف وقت لحق من خالل 

    املقابالت، والتي يجري تقدميها اإىل الأ�صخا�س املعنيني عرب حلفاء 

    وجهات ات�صال ذات م�صداقية وثقة. 

  

4.  بدلً من ت�صجيل وجوه النا�س يف الأحداث املبا�رشة، عليك التفكري 

    ببدائل وطرق اأكرث اأماناً للح�صول على لقطات من �صاأنها اأن حتكي 

    ق�صة حتّرك اأو اإحتجاج. 

  

5.  للح�صول على فيديو لك�صف الف�صاد، عليك التفكري يف كيفية 

    تو�صيح دور كل �صخ�س معني وعالقاته بالآخرين. اإن مت حتديد هذه 

    العالقات ب�رشياً ميكنك ت�صليط ال�صوء على الروابط بني الأفراد اأو 

    املنظمات من جهة، والف�صاد املذكور من جهة ثانية. 

طرق خمتلفة متكنك من القيام بذلك اإ�ساأل
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م�ساركة فيديو موثوق به يف املجتمع للمدافعني عن حقوق 

الإن�سان 

ويتن�س، وهي منظمة غري حكومية من نا�صطي الفيديو، 

وت�صت�صيف موقع لتحميل الفيديوهات وم�صاركتها، ا�صم 

املوقع ذا هاب اأو املحور                                    ميكن لأي 

كان على هذا املوقع حتميل اأ�رشطة الفيديو املرتبطة بحقوق 

الإن�صان. يجمع هذا املوقع جمموعة من نا�صطي الفيديو 

املتعاطفني مع الق�صايا احلقوقية، ولويتن�س تاريخ يف حماية 

احلق يف حرية التعبري. العيب الوحيد يف املوقع هو اأن قاعدة 

م�صتخدميه تفتقر للتنوع واحلجم املتوفر للمواقع ال�صعبية 

الأخرى كيوتيوب. لذا ان كان هدفك هو الو�صول لأكرب عدد من 

النا�س قد ت�صتفيد اأكرث من ا�صتخدام يوتيوب مثالً. 

 اأدوات مميزة

فيوليتا كرا�سنك، من�سقة ويتن�س، عن اإخفاء الهوية:   

“اإن ت�صوير مقابالت مع اإخفاء الهوية هي م�صاألة ثقة بالأفراد كما بالتكنولوجيا. 
عملية احل�صول على املوافقة تعرّب عن غايتنا من الفيديو، والهدف املرجو، طريقة 

ا�صتخدام الفيديو، وهي مبنية على فهم التبعات الأمنية املرتتبة عن هذه املقابلة.”

  

اأونغ ، نا�سط حقوقي بورمي، عن اإي�سال املعلومات: 

  

“اأظهرت الثورة الزعفرانية بو�صوح قوة ال�صحافة املواطنية يف بلدنا. اأحيانا ناأتي 
باملعلومات عرب احلدود با�صتخدام اأجهزة الت�صجيل، واأحيانا ن�صتخدم الربيد الإلكرتوين اأو 

بروتوكول نقل امللفات - وهذه هي الأ�صاليب التي ن�صتخدمها حتى الآن. على الرغم 

من اأن النظام حاول اغالق كل �صيء، متكن املدونون وال�صحفيون املواطنون من اإي�صال 

املعلومات اإىل و�صائل الإعالم يف اخلارج.” 

  

بري�سيال نريي، من ويتن�س، عن الأخالقيات والن�رش: 

  

“مع وجود الكثري من الأ�صئلة دون اإجابة يف فيديو ندا، ل اأجد حالً منا�صباً حول كيفية 
التعامل يف هكذا موقف. ما اأعرفه وبالتاأكيد، هو اأنه من ال�رشوري م�صاهدة هذا 

الفيديو، كما من ال�رشوري احرتام كرامة هذه ال�صابة. ورمبا ميكن اأن يتحقق هذا التوازن 

الدقيق عرب متويه هويتها يف �رشيط الفيديو، اأو عن طريق التفكري مرتني قبل اختيار 

�صورة وجهها امللوث بالدماء ليكون حتديثك على في�صبوك.”

(http://hub.witness.org/)  

ن�سائح

ترجمة:


