
تصور رسالتك : ص1

3

تصور رسالتك

هذا التكتيك مفيد 

للتوا�صل املبدع ولفت 

انتباه النا�س م�صتخدماً 

خمتلف اللغات وبغ�س 

النظر عن م�صتويات الأمية.

�صّورها
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اإحياء الفلكلور مع لفتة ن�سوية  l

 موؤ�ص�صة املراأة والذاكرة، القاهرة، م�رص 

ان�صاأ فنانون ونا�صطو فيديو ر�صوم متحركة ق�صرية 

مرتكزة على ق�ص�س عربية تقليدية مروية من وجهة 

نظر ن�صوية. يعر�س الفيديو حيوانات وكائنات ملقاربة 

الالم�صاواة بني اجلن�صني بطريقة مبدعة ولكن مع 

مراعاة خلفية اجلمهور. 

  

اأمثلة من الفيديو

الأدوات امل�ستخدمة: برامج اأدوبي )فوتو�صوب، 

افرت ايفكت، برمييري( لتحريك املقاطع املر�صومة باليد 

واملن�صوخة اىل الكمبيوتر. 

  

للمزيد من املعلومات:

 http://www.wmf.org.eg :موؤ�س�سة املراأة والذاكرة

  

ر�سم خريطة ل�رصاع دائر  l

�صامدون، لبنان 

خالل الغزو الإ�رصائيلي عام 2006، تعاون نا�صطون 

لإن�صاء وحتديث خرائط الق�صف ودمار البنى التحتية 

يف لبنان.  ا�صتخدمت هذه اخلرائط لتنظيم جهود 

الإغاثة واملنا�رصة. 

  

الدوات امل�ستخدمة: اأدوبي اإل�صرتايتور، بلوغر، 

ووردبر�س

  

اإظهار التعذيب على خريطة الرئي�س   l

 Nawaat.org نا�صطون تون�صيون من م�صتخدمي

حجبت احلكومة التون�صية مواقع م�صاركة الفيديو، 

يوتيوب ودايلي مو�صن، ملنع النا�س من م�صاهدة �صهادات 

ت�صري اىل تورط احلكومة يف انتهاكات حقوق الن�صان. جاء 

رد النا�صطني مبزج فيديوهات حول حقوق الإن�صان مع 

خرائط جوجل اأر�س، فكانت النتيجة خريطة تفاعلية 

ثالثية الأبعاد عن موقع الق�رص الرئا�صي تظهر خمالفات 

حقوق الإن�صان، موثقة بالفيديو. �صمحت هذه اخلطوة 

مب�صاهدة الفيديوهات حتى عندما مت حجب موقع يوتيوب 

املبا�رص. 

  

للمزيد من املعلومات:

http://www.samidoun.org :سامدون�

الأدوات امل�ستخدمة: جوجل اأر�س، خرائط جوجل، 

يوتيوب

  

للمزيد من املعلومات: 

خريطة مزودة بالفيديو:

)nawaat.org) : http://bit.ly/1a2OrH
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l احلكايات ال�صعبية املتحركة من القاهرة )على اليمني( ت�صتخدم رموز 

   و�صخ�صيات، كاأداة ملعاجلة م�صاألة عميقة وتقريبها من اجلمهور املرتدد. 

  

l ميكن لل�صور واملعدات التي تخلقها اأن تكون عملية جداً.  يف لبنان مثال، 

   تكرث ا�صتخدامات اخلرائط اإما ك�ّصجل تاأريخي اأو كالبالغ عن الأزمات اأو 

   كتنظيم لإغاثة ومل�صاعدات. 

  

l ميكن ا�صتخدام ال�صور والر�صومات التو�صيحية والفيديوهات و�صائر املرئيات 

   التي طّورها اأ�صخا�س خمتلفني. يف ما خ�س م�صح الفيديوهات على اخلريطة 

   يف تون�س، ا�صتمر النا�س يف اإ�صافة الفيديوهات تلقائياً اإذ حّدد موقع 

   الفيديوهات اجلغرايف. 

  

l ميكنك الو�صول اىل النا�س الذين ل ميكن الو�صول اإليهم عرب  الإنرتنت ال�رصيع 

   وذلك من خالل م�صاركة املرئيات من دون اإ�رصاك الإنرتنت: من خالل حتميل 

   الفيديوهات على قر�س مدمج، والناقل املت�صل�صل العام، واملل�صقات الكبرية، 

   واملن�صورات املطبوعة، والعرو�صات يف الأماكن العامة. 

  

l لي�س على املرئيات الفعالّة ان جتعل المور املرئية جذابة او م�صلّية 

   وح�صب، بل عليها اأن ت�صاعد على �صياغة تفاهم م�صرتك وتو�ّصح املعنى.

خطط لعملك
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من �صاآلة امليزانية، نحن ل ن�صتخدم 

اأي �صبكة بل نبني ال�صبكة.”

املدة الزمنية: ثالثة اأ�صهر لإنتاج 

الفيديو، غري اأن اإجمايل احلملة 

ا�صتمر من اأواخر 2008 اىل اأوائل 

 .2010

  

م�ستوى ال�سعوبة: 3 من 

اأ�صل 5 

للمزيد من املعلومات: 

فيلم  350: 

قناة يوتيوب التابعة لـ 350: 

الأدوات امل�ستخدمة: يوتيوب، �صفحة في�صبوك 

فيها 10،000 ع�صواً، اأوركت، ماي �صبي�س، تويرت، زاندي 

وهي “اأداة لتنظيم الأحداث �صبيهة بفاي�صبوك غري 

اأنها مرتجمة اإىل عدة لغات خمتلفة”. 

  

الإجنازات:  ُعر�س الفيديو 100،000 مرة على 

اليوتيوب يف غ�صون �صنة. باتت احلملة عاملية، مع ما 

يقارب 30 موظف ومتدرب يعملون عليها وحوايل 100 

حدث على الأر�س حول العامل. 

  

الكلفة: 10،000 دولر اأمريكي لإنتاج لفيديو. كلفة 

توظيف طويلة الأمد وذلك لإدارة امل�رصوع وتنفيذه. 

  

املوارد: اأن�صاأت حملة التوعية �صبكات من النا�صطني 

اجلامعيني يف الوليات املتحدة. تو�صعت عاملياً من 

خالل ندوات وموؤمترات توعية حول خماطر تغري املناخ. 

يقول فيل: “التعاون هو �رص اإ�صتمرارية احلملة بالرغم  

  

درا�سة حالة 

العنوان: 350، اليوم العاملي حلل اأزمة للمناخ 

من: جمموعة 350 

املكان: حتركات يف حوايل 100 بلد 

  http://www.350.org :املوقع

  
الو�سف 

اأنتجت جمموعة            فيلماً من الر�صوم املتحّركة عن 

تغري املناخ بهدف اإلهام النا�س لتنظيم حتركات حلل اأزمة 

تغري املناخ العاملي. ت�صمن الفيلم �صور قوية من دون 

اأن ي�صتخدم كلمة واحدة، فهو بالتايل ل يتطّلب فهماً 

لأي لغة معينة كي تُفهم ر�صالته. يقول فيل ارونيانو 

من 350 اأن املبداأ ال�صا�صي هو الرقم 350 الذي يرمز اىل 

“احلد الأق�صى الآمن مل�صتوى ثاين اك�صيد الكربون يف 
الغالف اجلوي والذي حدده العلماء. كنا على يقني اأننا اإن 

اأردنا حملة عاملية، فاإنّه ميكننا ا�صتخدام هذا الرقم لدفع 

اجلميع لتناول املو�صوع.” قدمت جمعية 350 منوذجاً عن 

الفيديو م�صتخدمة برنامج مايكرو�صفت باينت، ثم قامت 

ا�صتديوهات فريي راينج بت�صميم وانتاج الفيلم بن�صخته 

الكاملة م�صتعينة بربنامج فال�س. مت عر�س الفيلم على 

موقع             ، بالإ�صافة اإىل موقعي فاي�صبوك ويوتيوب، 

كما مت اإر�صال ن�صخ على اأقرا�س مدجمة اىل اجلمعيات 

وحمطات التلفاز يف املناطق حيث ي�صعب حتميل الفيديو 

من الإنرتنت. عندما �صئل عن جناح الفيديو، قال فيل: “من 

ال�صعب ت�صميته اأداة تنظيمية، اإل اأنه و�صيلة جلذب 

النا�س، اإي�صالهم اإىل املوقع ودفعهم للتفكري يف اأفعالهم.  

  

http://bit.ly/89GA8 )youtube.com) 

http://bit.ly/Ai4hl )youtube.com) 

كما اأنه يت�صمن عامل اإثارة بحيث ي�صعر النا�س 

اأنهم ي�صاركون يف عمل مهم.  من الناحية ال�صلبية، 

ل ي�صاعد النا�س على فهم مبداأ 350 بالقدر الذي 

اأمتناه نظراً ل�رصعته. بالرغم من الكلفة العالية التي 

تكّبدتها املجموعة لإنتاج الفيلم، اأدى هذا الأخري اإىل 

اإنتاج �صورة ت�صويقية �صلبة ميكن لـ350 البناء عليها يف 

كل مطبوعاتهم.  350.org

350.org
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اإفعلها بنف�سك

l ما العن�رص الأهم يف حملتك الب�رصية: التوا�صل بغ�س النظر عن اللغة؟ 

   تقدمي كم هائل من املعلومات من خالل �صور ب�صيطة و/اأو مفاجئة 

   وت�صجيع النا�س ب�صكل مبدع؟ ب�رصيات ملفتة للنظر؟ 

l هل ترتكز حملتك على مفهوم اأو �صعار معني؟ كيف ت�صممها كي 

   تفهمها الفئات امل�صتهدفة ب�صكل اأ�رصع؟ 

l كيف ميكنك اإ�رصاك الآخرين يف حملتك - م�صاركة الفيديوهات 

   وال�صور؟ التعاون البعيد املدى اأو �صخ�صياً؟ تبادل اأ�رصطة الفيديو 

   اخلا�صة بك، اأو اخلرائط، اأو اأفالم الر�صوم املتحركة مع الآخرين؟ 

l ما هو التحرك الذي �صتطلب من النا�س دعمه اأو تبنيه بناء على 

   حملتك؟ اأهو م�صاركة املواد؟ ممن تطلب امل�صاركة يف ن�صاطك الإعالمي؟ 

   �صيا�صيني بارزين، اأو املنظمات اأهلية واإجتماعية، اأو و�صائل اإعالم؟ 

l كيف �صتن�رص حملتك الإعالمية لدى اأولئك الذين ل ميلكون اإنرتنت اأو  

   كمبيوتر؟ 

تعددت ال�سبل والنتيجة واحدة 

1.  طّور ن�صختك اخلا�صة خلريطة �صياحية اأو خريطة املدينة التي 

    ل تت�صمن املعامل الرئي�صية فح�صب بل اأي�صاً معلومات عن 

     حملتك. اأعطها لزوار املدينة، الطالب و�صواهم من امل�صتعدين للتحرّك. 

  

2.  اإذا كنت ل تعرف كيفية اإخراج فيلم ر�صوم متحركة، ميكنك �صنع 

    فيديو من ال�صور الثابتة، اأ�صف اليها املو�صيقى والرتجمة وال�صوت 

    لتوحيد ال�صور يف ق�صة واحدة. 

  

3.  �صمم مل�صقات لتغيري الر�صالة الت�صويقية املرتبطة بال�رصكة 

    املنتجة اأ�صف معلومات قد ل ترغب ال�رصكة بك�صفها: حتقيقات 

    جنائية �صد ال�رصكة، اأو دعم ال�رصكة لل�رصاعات امل�صلحة. 

  

4.  اأعط النا�س كامريات فيديو رخي�صة ي�صجلون بها ق�ص�صهم 

    ال�ّصخ�صية، ا�صتخدم هذه الفيديوهات لبناء خريطة فعالة تظهر 

    كيف ميكن ملختلف النا�س من خمتلف املناطق التاأثر بنف�س 

    الق�صية. 

  

5.  لي�س عليك ان تكون خبرياً يف الب�رصيات لإنتاجها. غيمة الو�صوم – 

    وهي جمموعة من الكلمات التي تختزل ن�صاً - ميكن اأن تكون و�صيلة   

    ب�صيطة لتبيان مو�صوعك ب�رصياً من خالل اإبراز الكلمات املفتاحية 

    يف وثيقة اأو موقع على الإنرتنت. 

اإ�ساأل



خلق غيمة و�سوم تفاعلية 

ميكنك اإن�صاء ر�صوم تبيانية حلملتك واإن مل تقم اأنت باأي 

ت�صميم مرئي. ووردل (www.wordle.net( برجمية تطبيقية 

على الإنرتنت خللق غيمة و�صوم بناء على وثيقة جامدة 

ونهائية، اأو ن�س تفعايل، كاملدونة اأو موقع اأخبار. ت�صتخدم 

ووردل الن�س لإنتاج �صورة، وتعر�س الكلمات املتكررة بحجم 

اأكرب. ميكن حفظ غيمة الو�صوم وفقاً لن�صق امل�صتندات 

املنقولة )بي دي اأف( وطبعها، اأو ن�رصها ك�صور على 

الإنرتنت. متنحك ووردل اإمكانية حمدودة للتحكم بالألوان 

واخلط، غري اأنك قادر على ا�صتخدام هذه العملية كم�صدر 

ل لغيمة الو�صوم، م�صتخدماً  اإيحاء خللق ت�صميم مف�صّ

برامج جمانية مثل اإنك �صكايب. 
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فيل ارونيانو، org.350، ال�رس يف الب�ساطة: 

http://) ”اإن ا�صتخدام ال�صور الرمزية جيد جداً. اّطلع على الفيديو م�صتقبلي“
bit.ly/mV4mb( والذي اأنتجه طالب يف ظرف اأيام قليلة م�صتخدمني كامريا واحدة 

وبرنامج حترير ب�صيط، و�صعار رمزي واحد، “م�صتقبلي”. يظهر هذا ال�صعار يف اأطر 

ولغات خمتلفة، مما يجعله رمزي وتثقيفي واإن مل يع النا�س كل تفا�صيل املو�صوع.” 

  

تي�سا ليوين، �سبل متكني املراأة 

“ل�صناعة الأفالم املتحركة والفيديوهات، تتوّفر بع�س اخليارات الرخي�صة اأما 
اخليارات املجانية فقليلة. بالرغم من اأن اجلزء الأكرب من العمل الذي اأقوم به يرتكز 

على ر�صم �صور ونقلها اىل الكمبيوتر ومن ثم التالعب بها م�صتخدمة برنامج 

http://) اأدوبي، لكن ميكن اإجناز كل هذا العمل با�صتخدام برنامج جيمب اأو كينو

 ”.)bit.ly/13V9fW
  

فيل ارونيانو، org.350، الت�سويق والهوية الت�سويقية: 

“لقد ارتاأينا اأنه من املهم ان يكون لدينا هوية ب�رصية ثابتة حلملتنا. لذلك 
قررنا الإ�صتعانة مب�صممني خم�رصمني، غري اأننا مل منتلك من املال اإل ما يغطي 

فيديو حملتنا فقط. ولكن، طلبنا منهم اإر�صال جميع ال�صور امل�صتخدمة يف 

الفيديو حتى اأمتكن من اإ�صتخدامها لحقاً باأ�صكال خمتلفة: �صارات، مدونات، 

مطبوعات. بالن�صبة اإلينا كانت هذه و�صيلة لتوفري املال.” 

  

اأداة مميزة

)http://www.inkscape.org/)

ن�سائح

ترجمة:


