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يفيد هذا التكتيك عندما 

ل تتم ا�شت�شارة الأ�شخا�ص 

املتاأثرين بالق�شية املطروحة، 

عندها �شي�شتخدم كو�شيلة 

ملنح الق�شية عمقاً 

ليلقى �شدى لدى اجلمهور 

امل�شتهدف.
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واجب احلماية: العدالة للجنود الأطفال يف جمهورية   l

الكونغو الدميقراطية 

من قبل اأجيدي كا /م�رشوع اجلندي الطفل وويتن�ص 

ميثل هذا الفيلم الوثائقي الق�ش�ص ال�شخ�شية 

جلنود اأطفال. بعد �شدور الفيديو، وجهت املحكمة 

اجلنائية الدولية اتهامات �شد عنا�رش القوات امل�شلحة 

الكونغولية الذين جندوا اأطفالً. 

  

الأدوات امل�ستخدمة: كامريات فيديو، برامج حترير 

فيديوهات رقمية، موقع على �شبكة الإنرتنت

 

للمزيد من املعلومات: 

املوقع الإلكرتوين:
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Women’sNet l: رواية الق�ص�ص رقمياً 
من قبل ن�شاء تعر�شن اإىل العنف 

ي�شارك هذا امل�رشوع التجارب ال�شخ�شية املتعلقة لناجيات 

من العنف با�شتخدام الق�ص الرقمي، وهو نهج ي�شمح 

للنا�ص با�شتخدام الر�شوم املتحركة وال�شور واملو�شيقى 

والفيديو احلي لرواية الق�ش�ص ب�شيغة املتكلم. وُزعت 

هذه بعدئذ على املدافعني عن حقوق الإن�شان ووا�شعي 

ال�شيا�شات والعاملني يف جمايل اخلدمات وامل�شاعدة 

الجتماعية. 

  

الأدوات امل�ستخدمة: كامريات فيديو، ر�شوم متحركة 

رقمية، برامج حترير فيديوهات رقمية، يوتيوب، بليب تيفي 

 )blip.tv(
  

للمزيد من املعلومات: 

ق�ص�ص رقمية: 

 http://www.justassociates.org/digitalstories.htm
 http://www.womensnet.org.za :املوقع الإلكرتوين

  
بالنك نويز   l

من قبل مناه�شات للتحر�ص اجلن�شي يف �شوارع املدن يف 

الهند 

ي�شتك�شف هذا امل�رشوع م�شكلة التحر�ص اجلن�شي بالن�شاء

اأمثلة من الفيديو

عرب اجلمع بني رواية الق�ش�ص ال�شخ�شية والتحركات 

العامة. تروي الن�شاء ق�ش�شهن عرب اإر�شال املالب�ص التي كّن 

يرتدينها عندما تعر�شن اإىل التحر�ص ويكتنب املدونات معاً 

حول ما جرى لهّن خالل مرثون مدونات )blogathon( وين�رشن 

�شوراً لالأماكن التي تعر�شن فيها للتحر�ص ويروين ق�ش�شاً 

عن ردود فعلهن جتاه التحر�ص يف ال�شوارع. 

  

الأدوات امل�ستخدمة: بلوغ�شبوت، في�شبوك، فليكر 

  

للمزيد من املعلومات: 

املدونات: 

http://www.ajedika.org/

http://blog.blanknoise.org/
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I NEVER ‘ASK FOR IT’
discard

a garment.
testimonial

narrate

report

your garment
is your witness

Send in 1
garment you wore 
when you were 
sexually violated
 on the street.

blurtblanknoise@gmail.com
http://blog.blanknoise.org

IS A VOLUNTEER LED PUBLIC ARTS PROJECT
TRIGGEREING DEBATES ABOUT STREET
SEXUIAL VIOLENCE AS EXPERIENCED BY WOMEN.take a stand. be an Action Hero

Blank Noise

clothes received will be 
installed on the streets of 
various cities 
collectively challenging
the notion that women 
‘ask’ to be sexually violated.

1000
WANTED
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خطط لتحركك

 

l يف الفيديوهات حول حياة اجلنود الأطفال يف الكونغو، رُوِيَت الق�شة عينها 

   بطريقتني: ُخ�ش�شت اإحداهما لن�رش الوعي بني ال�شكان املحليني والأخرى للتاأثري 

   على املحاكم. فكر م�شبقاً كيف ميكن �شياغة املواد اخلام التي جتمعها لرواية 

   ق�ش�ص خمتلفة جلمهور م�شتهدف خمتلف. 

  

l بالن�شبة اإىل بالنك نويز، ولّد جمع ق�ش�ص النا�ص وتعزيزها على موقع اإلكرتوين 

   واحد اإح�شا�شاً بالنتماء اإىل جمتمع اأهلي لدى امل�شاهمني. ما احلافز وراء رواية  

   ق�شة بالن�شبة اإىل الأ�شخا�ص الذين تعمل معهم و/اأو جمتمعك الأهلي؟ كيف 

   �شتدعم النا�ص كي يبقوا مت�شلني ببع�شهم البع�ص؟ 

  

اأن     النا�ص  اأمور كثرية. اإذا طلبت من  l قد تك�شف الق�ش�ص ال�شخ�شية عن 

   ي�شاركوا ق�ش�شهم فاأنت م�شوؤول عن حماية خ�شو�شيتهم و�شالمتهم. عندما 

   يكون هناك احتمال باأن تعر�ص رواية ق�شة �شخ�شية اأحدهم اإىل املخاطر، ناق�ص 

   هذه املخاطر مع املعنيني. قد حتتاج اإىل اإخفاء هويات النا�ص وذلك عرب ا�شتبعاد 

   اأ�شمائهم ومواقعهم و�شورهم واأ�شواتهم. 

    

l العمل مع النا�ص لرواية ق�ش�شهم هو عملية بحد ذاته. ق�شت اأجيدا كا �شهوراً 

   يف الكونغو للتعرف على الأطفال اجلنود قبل ا�شتخدام كامريتها الفيديو. فكر 

   يف الطريقة التي �شتبني بها الثقة وت�شاعد النا�ص على �رشد ق�ش�شهم 

   ال�شخ�شية. 

  

l رواية الق�ش�ص على �شبكة الإنرتنت اأحد اأ�شكال التحرك اجلماعي ولكن ما 

   املطلوب من م�شاهميك؟ هل �شي�شاعدون عرب قيادة حملة يف منطقتهم 

   املحلية، الرتويج للمبادرة، ابتكار املحتويات؟
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املدة الزمنية: �شبعة اأ�شهر 

لتعلم ت�شميم املواقع والتخطيط 

والتنفيذ. بعد الإطالق، ا�شتغرق 

الأمر يومني فح�شب لتعر�ص 

امل�شاركة الأوىل �شورة. 

  

م�ستوى ال�سعوبة: 2 على 5. 

  

للمزيد من املعلومات: 

مدونة نيويورك تاميز: 

 http://bit.ly/luKpW
�صور املل�صقات: 
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العنوان: نحن الن�شاء 

من:  اأريج خان، مديرة امل�رشوع 

املكان:  الن�شاء يف اململكة العربية ال�شعودية ون�شاء ال�شعودية 

يف املهجر 

املوقع الإلكرتوين: 

  

الو�سف:

اأطلقت اأريج خان، وهي ر�شامة وم�شممة ر�شومات بيانية 

�شعودية مقيمة يف الوليات املتحدة، حملة “نحن الن�شاء” 

للفت النتباه اإىل القوانني التي متنع الن�شاء من قيادة ال�شيارات 

يف اململكة العربية ال�شعودية. يطلب امل�رشوع من الن�شاء الرد 

على ال�شوؤال: “اأن تقودي اأو األَ تقودي؟” عرب كتابة اإجاباتهن 

على مل�شقات ميكنهن عر�شها يف الأماكن العامة. طلبت 

اأريج من امل�شاركات اأن ي�شورن مل�شقاتهن وير�شلن ال�شور عرب 

الربيد الإلكرتوين اأو يعر�شنها �شمن جمموعة �شور امل�رشوع 

على موقع فليكر وعلى �شفحته يف في�شبوك. وقالت اأريج: 

“يف�شل النا�ص اأن ين�رشوا مل�شقات جمهولة عن طريق اإر�شالها 
يل بالربيد الإلكرتوين ثم اأن�رشها بنف�شي.” لقي امل�رشوع اهتمام 

و�شائل العالم الإخبارية يف اململكة العربية ال�شعودية والوليات 

املتحدة.” واأ�شافت اأريج: “معظم امل�شاركني يف �شفحة في�شبوك 

هم �شد قيادة الن�شاء ال�شيارات. هناك جدال ونقا�ص متبادل 

�شمن املجموعة. كان علي اأن اأكون م�شتعدة لتقبل فكرة اأنه 

ل ميكنني �شبط ماهية امل�رشوع يف نهاية املطاف. الهدف هو 

الو�شول اإىل حل توافقي ير�شي املجتمع باأ�رشه، راأيي اأنا واملبادئ

درا�سة حالة 

http://www.n7nudrive.com/

الكلفة: األفا دولر اأمريكي )ا�شت�شافة املواقع، 

طباعة املل�شقات( 

  

املوارد: يعمل متطّوع واحد على امل�رشوع. قدم عامل 

مطبعة حملي يف اململكة العربية ال�شعودية ثالثة 

اآلف مل�شق للم�رشوع جماناً. 

  

http://bit.ly/xksVb (flickr.com)

التي اأمت�شك بها لي�شت هي الأهم.” رغم اأّن امل�رشوع 

يتلقى العديد من التعليقات املعار�شة لقيادة املراأة 

يف اململكة العربية ال�شعودية، جتد اأريج اأّن “الكثري 

من النا�ص يقولون اإنهم يظنون اأّن الو�شع �شيتغري 

قريباً بف�شل ال�شوت الذي تعطيه م�شاريع كهذه  

للمراأة.” 

  

الأدوات امل�ستخدمة: في�شبوك، فليكر، يوتيوب. 

ميكن حتميل املل�شقات من فليكر وطبعها. ا�شتخدم 

املوقع الإلكرتوين اآيت�ص تي اأم األ وجافا �شكريبت. 

  

الو�سول: �شارك اأكرث من األفي �شخ�ص على 

�شفحة في�شبوك يف الأ�شهر الثالثة الأوىل من 

امل�رشوع )من اأبريل/ني�شان اىل يونيو/حزيران 2009( 

وقد ُقدم 25 ت�شميم مل�شق. اأر�ِشلت معظم �شور 

املل�شقات من اململكة العربية ال�شعودية.
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ا�صاأل 

l ما دورك يف املجتمع الذي تريد اأن تن�رش الق�ش�ص عنه: َمن اأنت 

   بالن�شبة اإليه وكيف �شينظر اإليك؟ 

  

ما املكافاأة التي �شينالها هذا املجتمع الأهلي اأو هذه املجموعة   l

  مقابل الك�شف عن جتاربهم ال�شخ�شية اأمام جمهور وا�شع وما 

  املخاطر املمكنة؟ 

  

l هل �شت�شارك هذه الق�ش�ص ال�شخ�شية يف بيئة مغلقة مثل ور�شة 

   عمل اأم تنوي ن�رشها على الإنرتنت اأمام جمهور وا�شع قد ين�رشها   

   بدوره �شمن �شياق خمتلف؟ 

  

ما هي خماطر اخل�شو�شية وال�شالمة املحتملة؟   l

  

هل هناك ق�شية زمنية ملمو�شة ميكن ربط الق�ش�ص بها؟   l

  

هل �شتكون الق�ش�ص التي جتمعها ذات معنى بالن�شبة جلماهري   l

  خمتلفة، على �شبيل املثال، لو عر�شتها على وا�شعي �شيا�شات واأفراد 

  من املجتمع؟ 

افعلها بنف�سك

1.  ميكن �رشد الق�ش�ص بالأغرا�ص كما بالكلمات. ن�رش موقع بالنك نويز 

   �شور املالب�ص التي كانت الن�شاء يرتدينها عندما تعر�شن اإىل التحر�ص 

   وا�شتخدمها اأي�شا يف مظاهرات يف ال�شوارع. 

  

2.  ميكن للنا�ص اأن يرووا ق�شة �شخ�شية غفلياً بوا�شطة هاتف حممول، 

    اإما بات�شال �شوتي اأو بر�شالة ن�شية. ثم ميكن اأن تر�َشل هذه الق�ش�ص 

ل مبا�رشةً من هواتفهم وتُن�رَش على      من هواتفهم اإىل حملتك اأو حتَمّ

    موقع اإلكرتوين واحد. 

  

3.  ميكن لتعليم اأحد املحتويات على الإنرتنت اأو و�شمه بكلمة رئي�شية 

    اأن ي�شمح لك بجمع ق�ش�ص عديدة على موقع واحد. ميكنك اأن تطلب 

    من النا�ص حتميل ال�شور والفيديوهات ومن�شورات املدونات على مواقع 

    خمتلفة واأن ي�شتخدموا جميعاً العالمة الفريدة عينها من اأجل هذه 

    املن�شورات. على موقعك الإلكرتوين، ميكنك اأن تعر�ص كل الق�ش�ص 

    املزودة بتلك العالمة. 

  

4.  باإمكان اأ�شخا�ص عدة من مناطق خمتلفة اأن ي�شاهموا فردياً بفيديو 

    ق�شري اأو �شل�شلة من ال�شور ل�شنع فيديو واحد يكون اأطول. ي�شمح 

    هذا لالأ�شخا�ص الذين ل يجيدون تعديل الفيديوهات اأو اإ�شافة 

    املو�شيقى واملوؤثرات بالتعاون من م�شافة بعيدة. 

  

5.  يف ما يتعلق بالفيديوهات حيث ل ميكن للم�شاركني اأن يظهروا وجوههم 

     يف الفيلم، يظل من املمكن جعل الأمر �شخ�شياً جداً با�شتخدام الر�شوم 

     املتحركة اأو الدمى املحركة، اإذا كان ذلك مالئماً لطابع الفيديو.

تعددت ال�صبل والنتيجة واحدة
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Help your friends find THEIR 
connection

Pin this badge on your MySpace page, 
Facebook page, website, or blog
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اأداة مميزة 

  

اإن�صاء موقع دمج: 

ي�شحب موقع “نحن الن�شاء” ق�ش�ص العديد من الأ�شخا�ص 

من في�شبوك وفليكر ويوتيوب وجوجل نيوز اإىل حيز واحد. اإذا 

كنت تريد موقعاً ب�شيطاً ميكنك ا�شتخدام مدونة جمانية مثل 

ووردبري�ص واإ�شافة حمتويات من مواقع اإلكرتونية اأخرى بحيث 

يتم حتديث موقعك تلقائيا عندما تُ�شاف ق�ش�ص جديدة يف 

اأماكن اأخرى. اإذا مل تكن تعمل على موا�شيع ح�شا�شة حيث 

يجب اأن تكون املحتويات خا�شعة لالإ�رشاف قبل ن�رشها، باإمكان 

موقع املزج اأن يجمع اأ�شواتاً عديدة معاً ب�رشعة وبب�شاطة.

ن�سائح 
  

اأريج خان من موقع “نحن الن�ساء”، عن احلفاظ على الطابع املحلي: 

“لو ت�شنت يل الفر�شة، لأطلقت املبادرة عندما كنت يف اململكة العربية ال�شعودية.
اأنا من هناك ولكن البع�ص اقرتحوا اأنني دخيلة لأنني كنت اأقيم يف الوليات املتحدة 

حني با�رشت بهذا امل�رشوع. �شاأعود اإىل اململكة العربية ال�شعودية ملتابعته.” 

  

�سايل جان �ساكلتون من “�سبكة ن�ساء”، عن الق�س�ص ال�سخ�سية: 

“يتعلق هذا مبلكية النا�ص لق�ش�شهم ال�شخ�شية. وهذا يعني اأي�شا اأّن و�شيلة 
التعبري اأمر ل منليه عليهم. ياأتي التعبري من النا�ص اأنف�شهم.” 

  

�سام غريغوري من ويتن�ص، عن املخاطر: 

“يف الع�رش الرقمي، باإمكان اأي كان اأن يرى مقطعاً م�شوراً ويتطلب الأمر �شخ�شاً 
واحداً فح�شب لإعداد ن�شخة في�شبح من املمكن ن�رشه على الإنرتنت. ن�شجع النا�ص 

على التفكري ملياً وفهم النتائج املحتملة واتخاذ خيار م�شتنري.”

ترجمة:


