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ر�سم الإبت�سامة 

على الوجوه

أضف بعض 
الفكاهة

هذا التكتيك مفيد 

للو�صول اإىل جماهري 

متنوعة ولت�صجيع النا�س 

على ن�رش ر�صالتك.
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الأدوات امل�ستخدمة: مدونات، اليف جورنال، 

يوتيوب 

  

للمزيد من املعلومات: 

لو-نت: 

مقابلة:

الأدوات امل�ستخدمة: كامريات فيديو رقمية، 

برامج حترير الفيديو، بليب.تي يف، يوتيوب، مدونات. 

  

للمزيد من املعلومات: 

 http://apnsw.org :املوقع
الفيديو:

اأعط لوكا�شينكو لو - نته!   l

نا�صطون يف بيالرو�صيا 

قام البيالرو�صيون باإن�صاء جمموعة من املواقع 

اأ�صموها لو-نت، كتكرمي ا�صتهزائي ملنا�صبة عيد 

ميالد الرئي�س، الك�صندر لوكا�صينكو، بعد اأن وعد 

االأخري بزيادة الرقابة على االإنرتنت. اأطلق على اإثنان 

من هذه املواقع اأ�صمي لو-تيوب ولو-جورنال، بدالً 

من يوتيوب واليف جورنال، وقد امتالآ بالدعاية 

احلكومية واالإدخاالت ال�صاخرة. اأدى هذا التحّرك اإىل 

لفت االإنتباه اإىل الرقابة على االنرتنت واإىل اعتقال 

املدونني الأغرا�س �صيا�صية. 
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اإعادة مزج املل�شقات الرئا�شية   l

فنانون ونا�صطون من م�رش 

اأعاد بع�س امل�رشيون مزج �صور الرئي�س امل�رشي مبارك، وحتويلها 

اىل مل�صقات اأفالم م�صهورة. �رشعان ما انت�رشت هذه ال�صور 

على �صبكة االإنرتنت. اأبعد ح�س الفكاهة هذا الغمو�س 

املحيط ب�صخ�صية الرئي�س، واأتاح ملن ال يرى نف�صه كنا�صط اأن 

يقف بوجه الرئي�س واإن عن طريقة املزاح. 

  

الأدوات امل�ستخدمة: برامج تعديل ال�صور الرقمية، 

في�صبوك، مدونات، بريد اإلكرتوين، يوتيوب. 

  

للمزيد من املعلومات: 

فيديو عر�س: 

اأ�رشطة كاريوكي حلقوق الإن�شان   l

�صبكة اآ�صيا واملحيط الهادئ لعمال اجلن�س 

رداً على القوانني التمييزية �صدهم، اأنتج عمال يف جمال 

اجلن�س اأ�رشطة كاريوكي �صاخرة م�صتخدمني �صخ�صيات 

�صيا�صية بارزة كاأبطال للفيديو. قام عمال اجلن�س، عرب 

عر�س هذه الفيديوهات يف احلانات والنوادي واحلفالت، 

بتثقيف بع�صهم البع�س يف اأماكن العمل. كما ومتَ عر�س 

الفيديوهات يف اإجتماعات خ�ص�صت لتوعية النواب و�صائر 

وا�صعي ال�صيا�صات حول مو�صوع عمالة اجلن�س والظروف 

املحيطة بها. تلقى اأحد هذه الفيديوهات ما يقارب 10،000 

م�صاهدة على االإنرتنت. 

  

اأمثلة من الفيديو

 http://bit.ly/1CIB7N (youtube.com) 

http://fromlu.net/
 http://bit.ly/mNFV3 (globalvoicesonline.org)
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l حتى عند اإ�صتخدامك للفكاهة، يجدر بك النظر اإىل مراكز القوة يف اجلمهور 

   امل�صتهدف. ا�صتفادت حملة املل�صقات امل�رشية من معرفة ال�صباب بكيفية 

   تعديل ال�صور ورغبتهم يف ن�رش �صور م�صحكة على �صبكة االإنرتنت. 

  

l مع حتركات لو-نت، مل يت�صّلم اأي فرد اأو حملة القيادة مما �صمح للعديد من 

   النا�س بامل�صاركة يف �صناعة وتبادل ال�صور ال�صاخرة و�صناعة املواقع. وبالتايل 

   ال يحتمل اأحد املخاطر منفرداً. 

  

l ميكن ل�صبل االإت�صال غري الر�صمي - كحانة للكاريوكي مثالً – اأن تكون 

   قوية جداً يف تقوي�س جدار اخلوف لدى النا�س وحّثهم على ال�صعور باالإنتماء 

   اإىل الق�صية. وتّطبق املعايري نف�صها عند التعامل مع االإنرتنت. 

  

l قد يكون ق�صاء وقتاً طيباً واحل�صول على التقدير االإجتماعي دافعاً 

   فعاالً. لدى امل�صاركة يف حملة مل�صقات الرئي�س ح�صني مبارك، كما يف 

   بناء �صبكة اإنرتنت للرئي�س لوكا�صينكو، قام النا�س بالتعليق على �صبكات 

   التعارف االجتماعية واملدونات والفيديو ومواقع م�صاركة ال�صور والفيديوهات 

   مع كل اإ�صافة جديدة. ميكن لهذا النوع من املكافاأة الغري ر�صمية اأن ت�صاعد 

   يف احلفاظ على م�صاهمة النا�س يف احلمالت، واإن كان املو�صوع �صعب وخطري.

خطط لتحركك 
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العنوان: فال�س موب يف بيالرو�صيا 

من: نا�صطون بيالرو�صيون 

املكان: ال�صاحات العامة يف بيالرو�صيا، 2006 

املوقع الإلكرتوين: 

 http://community.livejournal.com/by_mob
  

الو�سف 

رداً على اإنتخابات رئا�صية ي�صّك يف م�صداقيتها يف 

بيالرو�صيا يف العام 2006، قام نا�صطون باإ�صتخدام االإنرتنت 

لتنظيم جتمعات معار�صة الإدارة الرئي�س لوكا�صينكو. مت 

تنظيم هذه التجمعات وفقاً ملبداأ الفال�س موب – اأي 

جتمعات وجيزة، تقام فيها اإجراءات مفاجئة من قبل 

جمموعات كبرية من النا�س يف مكان عام قبل اأن يتفّرق 

االأخرين بال�رشعة ذاتها. وكانت تلك الع�صابات الغري منظمة 

تقوم بالتح�صري قبل احلدث بيوم اأو يومني م�صتخدمني 

مواقع اإلكرتونية ومدونات ور�صائل ق�صرية وبرامج درد�صة 

اإلكرتونية. تكت�صب هذه التحركات اأهمية خا�صة يف 

بيالرو�صيا حيث التجمعات ممنوعة ما مل حتظر بت�رشيح 

م�صبق من احلكومة. يف اأحدى التجمعات دخل ما بني 

اأربعني اىل خم�صني م�صارك اإىل �صاحة عامة وهم يتناولون 

املثلجات ب�صخرية، للفت االإنتباه اإىل القيود املفرو�صة على 

احلق بالتجمعات العامة. بالرغم من اأن ال�صباب املعنيني مل 

يفعلوا �صيئا با�صتثناء تناول املثلجات معاً متَ اإعتقال العديد 

منهم. قام اآخرون باأخذ �صور لهذه االعتقاالت ون�رشوها
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درا�سة حالة

الو�سول: 12 جتمع فال�س-موب رداً على اإنتخابات عام 

2006. اأكرب هذه التجمعات �صمت من 100 اإىل 200 

م�صارك، معظمهم من مين�صك. 

  

الكلفة: جمانية، يف ما عدا كلفة فردية �صغرية تتمثل 

باإر�صال ر�صائل ن�صية ق�صرية. 

  

املوارد: و�صول اىل االإنرتنت واجلوال للم�صاركني. 

  

املدة الزمنية:  من ب�صع �صاعات اإىل ب�صعة اأيام 

لتن�صيق اإن�صمام عدد كاف من النا�س للفال�س-موب، 

مل يتم التنظيم الأكرث من هذه املدة خوفاً من اّطالع 

ال�صلطات.

ب�صكل وا�صع على اليف جورنال و�صواها من املواقع. نالت 

هذه التجمعات الغري منظمة على اهتمام و�صائل االإعالم 

الدولية. يقول زهثنيا مانت�صفيت�س، �صحفي ومدون يف 

بيالرو�صيا: “ب�صبب احل�صود الغري منظمة، اأدرك العديد من 

النا�س مدى ق�صوة وغباء �صلطاتنا، اإذ تعتقل النا�س وهم 

يقومون بتناول املثلجات. راأى النا�س اأن هناك �صيئاً غري 

�صوي يف جمتمعنا”. 

  

الأدوات امل�ستخدمة: �صفحات �صخ�صية 

 (ICQ) وجماعية على اليف جورنال، برنامج اآي �صي كيو

للدرد�صة، ر�صائل ن�صية على الهواتف اجلوالة.

م�ستوى ال�سعوبة: 1 

  

للمزيد من املعلومات: 

املدونات وال�شور: 

http://community.livejournal.com/

 by_mob

 http://bit.ly/11hBvm :مقال

حتاليل نقدية: 

http://bit.ly/3pmAPN 
(neteffect.foreignpolicy.com) 
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اإ�شاأل 

اأتريد حث النا�س على اإنتاج �صيء ما من �صمن احلملة - �صور، فيديوهات، ر�صوم   l

   متحركة؟ كيف �صتقوم مب�صاركتها على االإنرتنت وكيف تتجنب انك�صاف هوية 

   النا�س الأ�صباب اأمنية؟ 

  

l قد يكون من ال�صعب تتبع جميع ال�صور والفيديوهات التي ينتجها النا�س كجزء 

   من حملة فكاهية اأو �صاخرة. كيف �صتقوم بت�صجيل وتوثيق م�صاهمات النا�س؟ 

  

كيف �صتوازن بني اإحرتام امل�صاركني وامل�صمون ال�صاخر؟ كيف ميكنك اأن متزح   l

   من دون خ�صارة ثقة النا�س فيك؟ 

  

هل من خماطر وخيمة يف املناطق التي تعمل فيها الأولئك الذين ينتقدون     l

   احلكومة وذوي ال�صلطة؟ 

  

l هل �صتقوم باالإت�صال مبا�رشة بو�صائل االإعالم للرتويج لتحركاتك وحملتك؟ 

  

l ما طبيعة العالقة التي ت�صل بني حملتك العفوية اأو ال�صاخرة واملنظمات 

   احلقوقية التي متيل للتقليدية؟ اأيجدر بك حماولة التوا�صل معها باأي �صكل 

   من االأ�صكال؟ 

  

l كيف تقّرب بني اإدخاالت النا�س االإلكرتونية وحتركهم على االأر�س؟ 

اإفعلها بنف�سك 

  

1.  اإذا عجزت عن اإ�صتخدام تويرت اأو اأي خدمة اأخرى ملرا�صلة املجموعة 

    وتن�صيق العمل ب�رشعة، اأو اإن احتجت للحفاظ على خ�صو�صية 

    االإت�صاالت و�رشيتها، اأر�صل ر�صائل ن�صية مبا�رشة اإىل هواتف موؤيديك 

    املحمولة. اعتمد عمال اجلن�س هذه املقاربة الإجناز فال�س موب للمظالت 

    احلمراء املفتوحة – وهو �صعار حتّركهم - اأمام مباين االإدارة العامة يف 

    حني اأن االإ�صعار مل يتم اإر�صاله اإال قبل �صاعات قليلة. 

  

2.  ميكنك ن�رش ر�صائل عرب ا�صتخدام نغمات الهاتف املحمول. بعد 

   انتخابات عام 2004 يف الفيليبني، متَ حت�صري نغمة هاتف بناًء على 

   حمادثة هاتفية م�صجلة مع الرئي�س بدا اأنها تظهر تزوير االإنتخابات، 

   وقد متَ مزجها مع املو�صيقى. اكت�صبت النغمة �صعبية وا�صعة وباتت 

   اإحدى النغمات االأكرث حتميالً يف العامل. وّفرت اأحدى املنظمات 

   الت�صجيل الهاتفي االأ�صلي للمحادثة، ودعت النا�س خللق نغماتهم 

   اخلا�صة منها. 

  

3.  اإ�صتخدم ال�صور املعّدلة اأو ال�صور ال�صاخرة التي ن�رشت على املدونات 

    وال�صبكات االإجتماعية يف حملتك من خالل تعديلها جمدداً على 

    �صكل فن �صوارعي ومل�صقات ومن�صورات توزع باليد. 

  

4.  باالإ�صافة اإىل اإن�صاء مواقع حماكاة �صاخرة مثل لو-نت، ميكنك اإن�صاء 

    مواقع اإخبارية �صاخرة تقوم من خاللها بنقد الرقابة على و�صائل 

    االإعالم، ميكنك اأي�صاً تقدمي معلومات عملية ووقائع بطريقة ذكية اأو 

    مفاجئة. 

تختلف ال�شبل والنتيجة واحدة 



اأداة مميزة 

  

امزج نغمتك اخلا�صة وارفع م�صتوى الوعي م�صتخدماً 

الفكاهة اإذا كنت ترغب يف لفت االإنتباه اإىل الت�رشيحات 

التي اأدىل بها �صيا�صي اأو �صخ�صية عامة، ميكنك تعديل 

هذه الت�رشيحات م�صتخدماً البث االإذاعي اأو التلفزيون واإعادة 

مزجها باملو�صيقى خللق نغمة خا�صة بك. اأودا�صيتي 

(http://audacity.sourceforge.net) هي برجمية تطبيقية 
جمانية ومفتوحة امل�صدر ت�صاعدك على القيام بذلك. اإنها 

�صهلة االإ�صتخدام وت�صمح لك باإن�صاء ت�صجيالت جديدة ومزج 

عدد من الت�صجيالت �صوياً. للح�صول على تعليمات مف�صلة 

حول كيفية خلق نغمة خا�صة بك ا�صطلع على الويكي 

اخلا�س باأودا�صيتي (http://bit.ly/6i3wS). ميكنك م�صاركة 

نغمتك على موقعك وم�صاركتها على املواقع ال�صعبية مثل 

http://www.phonezoo.com لن�رشها ب�صكل اأو�صع.

ن�سائح 

 

عالء، مطور وتقني للربجميات املفتوحة امل�سدر، عن الفكاهة والر�سائل 

الفريو�سية: 

“يف م�رش، لدينا نظام دكتاتوري منذ 25 عاماً. لو �صمعت نكتة تتناول رئي�س بلدي 
وقمت باإر�صالها اإىل 10 من اأ�صدقائي، ثم وقام كل منهم باإر�صالها اىل اأ�صدقائه/ا، 

قد تتغرّي النكتة وهي تنت�رش ولكنها تنت�رش ب�رشعة كبرية وفريو�صية.”

  

نا�سطون يف بيالرو�سيا، عن القيود املفرو�سة على الإنرتنت: 

“مل تكن جتمعات الفال�س موب �صعبية جداً يف جميع املناطق، نظراً العتمادها على 
الن�صاط االإلكرتوين، وو�صول االإنرتنت مل يكن وا�صعاً خارج العا�صمة يف ذلك الوقت. 

ولكن هذه التجمعات كانت مهمة اإذ اأظهرت طريقة تفكري جديدة وخاّلقة، وجمعت 

الكثري من ال�صباب الذين مل ي�صاركوا من قبل يف اأي حتركات �صيا�صية اأو مدنية.” 

  

�سامي بن غربية، اأ�سوات عاملية، عن حتدي ال�سلطة: 

“الفكاهة هي اخلطوة االأوىل لك�رش املحرمات واملخاوف. اإن اإ�صحاك النا�س حول 
موا�صيع تّتم باخلطورة مثل الديكتاتورية والقمع والرقابة هو اأول �صالح �صد هذه 

املخاوف... اإن مل تهزم اخلوف لن حتقق اي تغيري. لذا الفكاهة فعالة جداً.” 

ترجمة: أضف بعض الفكاهة  : ص5


