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هذا التكتيك مفيد 

لفهم معارفك وعالقاتك 

بحيث ميكنك الإ�ستفادة 

من هذه ال�سبكة.
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نّظم واح�شد معارفك   l

برجمية مفتوحة امل�سدر للنا�سطني واملربجمني 

�سيفي �سي اأر اأم اأداة برجمية مفتوحة امل�سدر ميكنك 

وتعقب  اإر�سال  لإدارة عالقاتك. ميكنها  ا�ستعمالها 

الإجابات ملجموعات من الر�سائل الإلكرتونية وامل�ساعدة يف 

التخطيط ملنا�سبات وحمالت التربع. كما يف الفهر�ست، 

تنظم �سيفي �سي اأر اأم املعلومات عن معارفك يف قاعدة 

بيانات، بالإ�سافة اإىل تعّقب التفاعالت مع النا�س )ر�سائل 

اإلكرتونية مر�سلة، بريد اإلكرتوين جماب عليه، اإجابات 

على دعوات( وعالقات املعارف بع�سهم مع بع�س. تخزن 

�سيفي �سي اأر اأم هذه البيانات يف مزّود موقعك، مما يعني 

اأنه ميكنك اإ�سافة معايري حماية لكفالة خ�سو�سية 

املعلومات يف حني ميكنك الو�سول اإىل هذه املعلومات من 

اأي مكان كان. 

الأدوات امل�ستخدمة: يتطلب �سيفي �سي اأر اأم �سبكة 

مزّود مواقع قابل للبي ات�س بي )PHP( وماي اأ�س كيو األ 

)MySQL(، مع وجود خيار اإ�ستعمال دروبال اأو جومال اأو 
 .)CMS( نظام م�ستقل لإدارة امل�سمون

  

للمزيد من املعلومات: 

 http://civicrm.org :املوقع

دليل جماين: 

اأمثلة من الفيديو 

http://bit.ly/h1ecw (flossmanuals.net)

توفري معلومات هادفة مرتبطة باإعادة الإعمار   l

مري�سي كورب�س وفرونت لين اأ�س اأم اأ�س 

كجزء من جهود اإعادة الإعمار بعد الت�سونامي يف اآ�سيا، 

ا�ستخدمت �رشكة مري�سي كورب�س فرونت لين اأ�س اأم اأ�س 

لتزويد النا�س مبعلومات اإغاثة هادفة عرب الهاتف اجلوال. 

فرونتالين اأ�س اأم اأ�س برنامج جماين ومفتوح امل�سدر 

ي�سمح لك باإر�سال ر�سائل ن�سية خم�س�سة ملجموعة 

من النا�س.  بهذه الطريقة، ميكن ل�رشكة مري�سي كورب�س 

اإر�سال معلومات خمتلفة اىل جمموعات خمتلفة من 

النا�س، عرب هواتفهم اجلوالة. وهكذا ميكن للمت�رشرين من 

الت�سونامي الإطالع على اأحدث املعلومات. 

الدوات امل�ستخدمة: فرونتالين اأ�س اأم اأ�س، هواتف 

جوالة 

  

للمزيد من املعلومات: 

 http://www.frontlinesms.com :فرونتالين

مري�شي كورب�س و فرونت لين – فوق الرابط: 

http://bit.ly/21og3e (ictupdate.cta.int)
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l اإن بناء قاعدة بيانات للمعارف قد يكون عمالً م�سنياً. كيف �ستعرف طبيعة 

   العالقة التي يريد معارفك بناءها معك؟ هل يريدون معلومات ت�سّلم مرة 

   واحدة عن حترك معني، اأم اأنه ي�رشّهم تلقي اأخبار ب�سكل دائم عن اأخبار عامة 

   اأو اأخبار احلملة اجلارية؟ 

l كلما كانت بيانات النا�س دقيقة، كلما كانت عالقتك بهم متينة. خطط 

   لكيفية اإبقاء البيانات دقيقة وكاملة قدر الإمكان. 

l هل جمع �سبل الإت�سال بالنا�س عرب الربيد الإلكرتوين اأوثق من الإتكال على 

   منوذج ا�سرتاك الكرتوين على موقعك؟ اأي�ساعدك ن�رش �سورة تعريفية على 

   �سبكة اجتماعية ما على الطلب من الداعمني الإن�سمام اليك؟ من املهم اأن 

   تخطط بعناية لكيفية جمع معلومات الإت�سال من النا�س واأن تو�سح �سبل 

   الإ�ستخدام والهدف من جمعها. 

l خ�س�س املعلومات التي تر�سلها للنا�س قدر الإمكان. اإن اإر�سال ر�سالة عامة 

   اىل جميع موؤيديك قد يدفع النا�س لتجاهل جميع ر�سائلك واإنهاء عالقاتهم 

   بك. ميكنك اأن ت�ساأل موؤيديك عن �سكل )بريد اإلكرتوين، ر�سالة ن�سية، فيديو(، 

   نوع )ن�رشة اإخبارية، اأنواع معينة من احلمالت، منا�سبات(، وتواتر )يومي، 

اأ�سبوعي، 

   �سهري( الر�سائل التي يف�سلونها. 

l بالإ�سافة اإىل اإر�سال املعلومات اإىل معارفك، ميكنك ان ت�سل النا�س بع�سهم 

   ببع�س لت�سجيع الأحداث اأو الن�ساطات اأو القيام بن�ساطات حملية معينة اأو 

   حمالت.

خطط لتحركك
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 )Kleercut( العنوان: كلري كت

من: منظمة غرينبي�س 

املكان: اأمريكا ال�سمالية 

 http://kleercut.net :عنوان املوقع

الو�سف 

كلري كت حملة نفذتها منظمة غرينبي�س لو�سع حد 

لإ�ستخدام األياف الأخ�ساب اليافعة يف منتجات كيمربيل 

كالرك. ا�ستخدمت �سيفي �سي اأر اأم جلمع معلومات 

ات�سال زوار موقع كلري كت واإر�سال تنبيهات بريدية مرة اأو 

مرتني �سهرياً. من خالل هذه التنبيهات، ُطلب من النا�س 

اتخاذ اإجراءات، على �سبيل املثال، العودة اىل موقع كلري كت 

وار�سال بريد اإلكرتوين اىل امل�ساهمني يف كيمربيل كالرك، 

اأو امل�ساركة يف حتّرك مبا�رش يف منطقتهم. و�سلت حملة 

كلري كت اي�ساً املوؤيدين ببع�سهم البع�س، �ساحمة لهم 

باأنف�سهم.  اإلكرتوين حملي ينظمونها  بريد  باإن�ساء قائمة 

يقول ريت�سارد بروك�س، والذي عمل يف احلملة: “مل يكن 

باإ�ستطاعتنا تنظيم جميع املظاهرات يف املدينة، لذا كان 

من املهم اأن نعطي اأدوات للنا�س لينظموا اأنف�سهم. عو�ساً 

عن خم�سة نا�سطني، كان لدينا 10،000 �سخ�س قادر على 

التحرك على اأر�س الواقع بف�سل الأدوات التي اأّمناها: 

جمموعة اأن�سطة كلري كت، كتاب اإر�سادات، مل�سقات، 

بيانات �سحفية. مت ا�ستخدام �سيفي �سي اأر اأم ملتابعة 

امل�ساركة ال�سعبية وقد لحظت كلري كت اأن 15 اىل 20 % 

من النا�س حتّرك اإثر تلقي ر�سائل اإلكرتونية - “معدل 

درا�سة حالة

ا�ستجابة اأعلى من ذلك املالحظ يف قائمة غرينبي�س 

العامة،” وفقاً لريت�سارد. يف اآب/اأغ�سط�س 2009، اأنهت 

كلري كت احلملة بنجاح عندما وافقت �رشكة كيمربيل 

كالرك على اإدخال معايري نوعية ملحتوى الألياف يف 

منتجاتها. 

الأدوات امل�ستخدمة: دروبال للموقع و�سيفي �سي 

اأر اأم لإدارة الت�سالت. يقول ريت�سارد: “عندما زاد عدد 

الأدوات املتوفرة، مثل فاي�سبوك، يوتيوب، ماي �سباي�س 

وتويرت، بداأنا باإ�ستعمالها اأي�ساً”.

الو�سول: مع مرور 5 �سنوات على احلملة، ت�سّجل 

30،000 �سخ�س يف املوقع، اأكرثهم من اأمريكا 

ال�سمالية. كان املوقع متوفر باللغتني الإنكليزية 

والفرن�سية. 

الكلفة: ب�سعة اآلف الدولرات الأمرييكية 

للمتعهدون الذين اأن�ساأوا املوقع، ولدمج دروبال مع 

�سيفي �سي اأر اأم، وت�سميم ال�سعار. كلفة ال�سبكة 

50-60 دولر امرييكي �سهرياً.  بالإ�سافة اىل تكاليف 

املوظفني لإدارة وتنفيذ امل�رشوع. 

املوارد: مبجرد ان مت اإطالق اأدوات الن�رش والإت�سال مل 

يبق علينا الكثري من التكاليف لدعم التكنولوجيا 

امل�ستخدمة. “الكثري من م�سمون املوقع - ق�س�س، 

تدوينات، دعوات حتّرك - 80% منها 

تكّفل بها العاملون يف احلملة،” 

يقول ريت�سارد. 

املدة الزمنية: من 4 اإىل 5 

اأ�سهر لتنفيذ وتخ�سي�س املوقع 

ونُُظم الإدارة. اأطلقت احلملة 

يف ت�رشين الثاين/نوفمرب 2004، 

وانتهت يف اآب/اأغ�سط�س 2009. 

م�ستوى ال�سعوبة: 3 من 

اأ�سل 5 

للمزيد من املعلومات: 

حملة كلري كت املفتوحة امل�شدر: 

http://www.kleercut.net/en/
 open-source-campaigning
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1.  بالإ�سافة اإىل تعقب داعميك، نظم معلومات الإت�سال لأولئك 

    الذين لهم القدرة على القيام بالتغيري الذي تريده - حتى لو كان 

    هوؤلء الأ�سخا�س معار�سني حلملتك. بهذه الطريقة يكون لديك  

    معلومات عندما حتتاج اإر�سال )اأو دفع داعمييك لإر�سال( ر�سائل 

    اإلكرتونية هادفة اإىل اأولئك الأ�سخا�س وتتّبع الردود. 

2.  جّند اأ�سخا�س لالإ�سرتاك يف تنبيهات حملتك الهاتفية عن طريق 

    اإجراء ا�ستطالعات الراأي حول ق�سيتك والتي متّكنهم من الرد عليها 

    بر�سالة ن�سية. 

3.  اأن�سىء خريطة لقاعدة الدعم تظهر مركز الكم الأكرب من 

     داعميك، ا�ستناداً على املعلومات التي قدموها اإليك مع املوافقة.

 

4.  �ساعد داعميك يف تنظيم حملتهم، اعر�س عليهم اأن ت�سلهم مع 

    داعمني اآخرين يف منطقتهم. اإن اإ�ستخدام اأدوات اإدارة الإت�سال 

    ميّكنك من القيام بذلك دون الك�سف عن معلومات ات�سال البع�س 

    للبع�س الآخر. 

5.  يف الحداث املبا�رشة املتعلقة بحملتك، اأطلب من النا�س الت�سّجل 

    لتلقي ر�سائل ن�سية معينة اأو ر�سائل اإلكرتونية تزودهم بتقارير 

    مبا�رشة اأو بث معلومات ح�رشتها اأنت م�سبقاً.

اإ�شاأل 

من هم النا�س الذين حتتاج لإ�سافتهم اإىل قاعدة بياناتك وكيف �ست�سل   l

   اليهم؟ عندما جتمع هذه املعلومات كيف �ست�رشكهم يف حملتك؟   

l كيف �ست�ستخدم الإعالم جلذب الإنتباه حلملتك وح�سد املزيد من النا�س 

   للحملة؟   

l كيف ميكنك ا�ستخدام النا�س الذين مت ح�سدهم للحملة، بهدف جذب 

   الآخرين من خالل اإعادة اإر�سال ر�سائلك الإلكرتونية، م�ساركة الفيديوهات 

   وال�سور على املدونات وعلى �سفحتهم يف ال�سبكات الإجتماعية.

   

l ما الربوتوكول ال�سهل لإزالة الأ�سخا�س من قاعدة بياناتك؟

 

l ما هي اخلطوات التي يجب اإتباعها للتاأكد من اأن بيانات املجموعة اآمنة 

   و�رشية؟ هل �ست�سيف هذه البيانات على مزود موقعك؟ وكيف �سيتم 

   ا�سرتدادها ودعمها يف حال احلجز اأو اخل�سارة؟ 

  

l ما هي اأهم الأن�سطة التي تريد من النا�س اأن يقوموا بها لتعقب    

   الأحداث املنظمة، املعارف اجلديدة، العرائ�س املوقعة، الر�سائل الإلكرتونية 

   املر�سلة؟

افعلها بنف�سك

تختلف ال�شبل والنتيجة واحدة
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ابَق على ات�شال مع داعميك 

قاعدة بيانات املنظمني )http://organizersdb.org( برنامج 

جماين لت�سهيل تعقب الإت�سالت مع الهيئات، منظمو 

احلمالت، و�سائر املعارف. وبالإ�سافة اإىل تخزين اأ�سماء 

معارفك وعناوينهم، قاعدة بيانات املنظمني هي طريقة 

جيدة لت�سميم معلومات معارفك يف ر�سائل اإلكرتونية 

ور�سائل وعناوين بريدية. كما ميكن ا�ستعمالها لتعقب 

التربعات ومتابعة الإت�سالت املر�سلة. يعمل هذا الربنامج 

فقط على اأجهزة الكمبيوتر التي ت�ستعمل نظام الت�سغيل 

ويندوز. وميكن ا�ستخدام �سيفي �سي اأر اأم اي�ساً يف كافة 

 )http://civicrm.org( انظمة الت�سغيل

اأداة مميزة

ريت�سارد بروك�س ، من كلري كت وغرينبي�س، عن املقدرة: 

“اذا كان تنظيم النا�س اداة مهمة حلملتك، اإحر�س على �سمان ال�ستمرارية. 
لقد توقعنا ان تنتهي احلملة مبكراً، وعندما ا�سطررنا اىل تغيري خّطتنا لت�سمل 

تكتيكات اأخرى، مل يكن لدينا املجال ملوا�سلة التنظيم الإلكرتوين بالقدر ذاته.” 

كني بانك�س، من فرونت لين للر�سائل الق�سرية، عن توجيه الر�سالة: 

“فيما يتعلق ببناء عالقات مع النا�س من املهم ال تزعجهم، ت�سايقهم، او تعاديهم
من خالل ار�سال معلومات ل يريدونها. من اجلانب التنفيذي، ل�سمان عدم حدوث 

ذلك، من املهم ان ت�سنف النا�س يف جمموعات. وفقاً لنوع الربنامج اأو النظام الذي 

ت�ستخدمه، ميكنك ب�سهولة تعريف وت�سنيف النا�س وفقاً للر�سائل املنوي اإر�سالها.” 

مي�سال ماخ، من �سيفي �سي اأر اأم، عن احل�سول على الدعم باإ�ستخدام 

برجميات مفتوح امل�سدر: 

“يتوفر للمجتمعات الإلكرتونية العديد من الأدوات، خا�سة الربامج مفتوحة امل�سدر. 
تلعب هذه املجتمعات دوراً مهماً من خالل م�ساعدة النا�س على تخ�سي�س برنامج 

لتلبية اإحتياجاتهم وبيئتهم. لذلك عندما ت�ستخدم اأداة خا�سة لإدارة اإت�سالتك 

ن�سيحتي لك اأن ت�سارك خربتك مع الآخرين كي ي�ستفيدوا منها اأي�ساً.”

ن�سائح

ترجمة:


