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هذا التكتيك مفيد لإن�شاء 

املعلومات اأو جمعها ونقل 
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العامة مثل النتخابات اأو 

الحتجاجات وال�شتجابة 

للكوارث اأو حالت التف�شي.
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نقل التقارير امليدانية حول الهجمات الإرهابية يف مومباي   l

عام 2008 

من ِقبل مواطني مومباي 

نّظم ال�شكان املحليون اأنف�شهم م�شتخدمني ر�شائل 

ن�شية و�شور الهاتف اجلوال كي يجدوا معلومات مل 

اأثناء هجمات مومباي  تكن متوفرة يف و�شائل الإعالم 

هذا  العفوي  التقارير  نقل  وليتبادلوها. �شاهم  الإرهابية 

من ِقبل املجتمع الأهلي يف حتديد الإ�شابات والوفيات 

ويف دعم عمليات التربع بالدم وغريها من جهود الإغاثة.

  

الأدوات امل�ستخدمة: تويرت، فليكر، ماي�شبي�س، مدونات، 

هواتف جوالة 

للمزيد من املعلومات: 

�صور: 

http://bit.ly/nOAiD (flickr.com( :ر�صائل تويرت
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اأمثلة من الفيديو 

http://bit.ly/TiYzh (flickr.com) 

جمع تقارير املواطنني حول العنف   l

من ِقبل فوكو ومواطني مدغ�شقر 

ر�شائل ن�شية ق�شرية  اأر�شل مواطنو مدغ�شقر 

اإىل فوكو حول اأعمال عنف تقوم بها عنا�رص 

اجلي�س وال�رصطة خالل مظاهرات �شد ال�شتيالء 

على احلكومة. نُ�رصت هذه التقارير على خريطة على 

الإنرتنت وحتقق فريق من املدونني املحليني من الر�شائل 

للتاأكد من دقتها. اإذ كانت و�شائل العالم التقليدية 

غري موثوقة اآنذاك، نّبه موقع فوكو املواطنني من 

املناطق امل�شطربة وقدم �شورة عن الأزمة ب�شكل 

اأغنى من و�شائل الإعالم التقليدية، بالوقت الذي 

اأّمن فيه وجود م�شدر معلومات م�شتقل لالإبالغ عن 

الأحداث. 

  

 ، )Ushahidi( الأدوات امل�ستخدمة: اأو�شاهيدي

فرونتالين اأ�س اأم اأ�س )FrontlineSMS(، اإنتلي اأ�س اأم اأ�س 

)IntelliSMS(، تويرت، هواتف جوالة، مدونات 

للمزيد من املعلومات: 

 http://foko.ushahidi.com موقع فوكو

مقابلة مع فوكو

http://bit.ly/QZvvM (globalvoicesonline.org)
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l ميكن لتقارير املواطنني اأن تنجح يف مناطق عدة ولكن �شتكون هناك اختالفات تتوقف 

   على التكنولوجيا ومدى ال�شهولة املتوفرة ملجتمعك الأهلي ل�شتخدام اأدوات معينة. هذا     

   اأحد الأ�شباب وراء كون تويرت اأداة فعالة يف الهند: باإمكان م�شتخدمي تويرت الهنود اأن 

   ين�رصوا التحديثات بوا�شطة الر�شائل الن�شية على هواتفهم النقالة م�شتخدمني رقم   

   ق�شري جماين، وهي خدمة غري متوفرة جلميع م�شتخدمي تويرت يف �شائر اأنحاء العامل. 

  

l قد ل ت�شطر اإىل اإن�شاء اأداة من ال�شفر. اأو�شاهيدي، وهي الأداة التي ا�شتخِدمت لتعقب 

   العنف يف مدغ�شقر، �شممت اأ�شا�شاً من اأجل م�رصوع مماثل يف كينيا. مل يكن فريق فوكو 

   م�شطرًا لإن�شاء برنامج خم�ش�س ولكنه كان بحاجة اإىل تكييفه مع حملته. 

  

l اأحد اأ�شكال التقارير املبا�رصة هو جمع التقارير العفوية من الأحداث اجلارية، كما ح�شل 

   يف هجمات مومباي. لنجاح هذا ال�شكل من نقل التقارير، من املهم وجود �شبكة من 

   املدونني واملرا�شلني املواطنني م�شتعدة لن�رص حتديثات مر�شلي التقارير املبا�رصة وال�شتجابة لها. 

  

l وهناك طريقة اأخرى لنقل التقارير املبا�رصة وهي تن�شيق نقل التقارير م�شبقاً، على غرار 

    حملة مدغ�شقر. يتطلب هذا النوع من التقارير خطة توعية قوية لتحفيز املرا�شلني  

    املواطنني املحتملني. ميكن ا�شتخدام و�شائل الإعالم التقليدية لن�رص الوعي حول املبادرة. 

  

l هناك قوة متنامية يف نقل التقارير بوا�شطة املجتمع الأهلي. يف ال�شنوات الع�رص  املا�شية، 

    تغريت طريقة �شنع اخلرب اإىل حد كبري. ل ت�شنع املجتمعات اأخباراً خا�شة بها فح�شب، بل 

    و�شائل العالم التقليدية، من اإذاعة وتلفزيون، ت�شم تقارير املواطنني اأي�شاً.

خطط لتحركك
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 )Unsung Peace Heroes( عنوان: اأبطال ال�شالم املجهولون

َمن: برتفالي وورك�س )Butterfly Works( وموؤ�ش�شة ميديا 

 )Media Focus on Africa( فوك�س يف اإفريقيا

اأين: كينيا 

 http://peaceheroes.ushahidi.com :املوقع الإلكرتوين

  

الو�سف 

كّرمت اأبطال ال�شالم املجهولون اأولئك الذين عملوا من 

التالية لالنتخابات يف  اأعمال العنف  اإبان  اأجل ال�شالم 

كينيا يف دي�شمرب 2007. كان ميكن للكينيني اأن ير�شحوا 

اأفراد ومنظمات بوا�شطة ر�شائل ن�شية والربيد الإلكرتوين 

اخلا�شة  املنا�شبات  الورقية خالل  ال�شتمارات  وبوا�شطة 

بال�شالم. جمعت جمموعتا برتفالي وورك�س وميديا فوك�س 

يف اإفريقيا هذه الرت�شيحات. تُرجمت الرت�شيحات بالتعاون 

مع مدر�شة ت�شميم حملية، نايروبيت�س )Nairobits(، ومت 

التحقق منها واإ�شافتها اإىل خريطة وذلك با�شتخدام اأداة 

على  التوعية  اإىل  اأو�شاهيدي. بالإ�شافة  الأهلي،  التقرير 

اإعالنات يف  اأبطال ال�شالم  الإنرتنت، و�شعت جمموعة 

ال�شحف والإذاعة والتلفزيون ووزع طالب نايروبيت�س الن�رصات 

الورقية. يف عام 2009، مت تكرمي الفائزين الثمانية بجائزة 

ا�شتخدموا  وقد  الوطني،  التلفزيون  ال�شالم على  اأبطال 

وم�شاريع  املحلية  لدعم جمتمعاتهم  املالية  اجلائزة 

ال�شالم. خّباأ اأحد الفائزين، جويل، 18 �شخ�شاً ملدة اأ�شبوعني 

يف جمّمعه حلمايتهم من العنف. ويقول: “تلقيت التهاين 

عرب الت�شالت الهاتفية والر�شائل الن�شية من جمتمعات

درا�سة حالة   

الأدوات امل�ستخدمة: اأو �شاهيدي، هواتف جوالة، 

في�شبوك، موقع الكرتوين.

 

النطاق: وطني. اأكرث من 500 تر�شيح يف �شهر واحد 

و�شلت اإىل 80 يف اليوم الواحد يف اأوجها، بعد التغطية 

ال�شحفية الكينية. 

التكاليف: 18 األف دولر اأمريكي )بلغت نفقات نظام 

الر�شائل الن�شية ثالثة اآلف دولر وُخ�ش�س الباقي 

للدعاية وجوائز امل�شاركني(. 

املوارد: موظفون حملّيون متطوعون ومنظمات �رصيكة 

للرتويج للحملة وت�شميم �شفحة في�شبوك. هيئة 

حملفني حملية متوازنة من اخلرباء.

حملية متنوعة من بعيد وقريب. كعائلة، قررنا اأن نقيم 

حفلة وندعو هوؤلء الأ�شخا�س، اأولئك يف جمتمعي 

الأهلي وع�شو جمل�س حملي والإدارة لالحتفال. ظهرت 

احلاجة لت�شكيل مبادرة �شالم خالل احلفلة وكلفوين 

ت�شجيل جمموعة �شالم وتزويدها بالأع�شاء للت�شدي 

للعنف.” ويقول مارتن �شومنان من ميديا فوك�س يف 

اإفريقيا: “كان الهدف ن�رص ر�شالة اأمل والرتكيز على 

اخلري يف زمن امل�شاعب هذا. النزاعات يف اأبعد ما يكون 

عن احلل حتى اليوم. على غرار الباترفالي اإيفكت )تاأثري 

الفرا�شة(، ملبادرة ب�شيطة ن�شبياً مماثلة تاأثريات حمتملة 

وفوائد غري متوقعة.”

 

املدة الزمنية: �شهر جلمع 

الرت�شيحات، وبعد ثالثة اأ�شهر 

مت توزيع اجلوائز والتقديرات على 

اأبطال ال�شالم خالل املرا�شم 

الحتفالية.

 

م�ستوى ال�سعوبة: 3 على 5 

للمزيد من املعلومات: 

م�صاريع الأبطال: 

http://bit.ly/3T67Xo 
(mediafocusonafrica.org)
 http://bit.ly/7UdtG
         (butterflyworks.org)

مقال:
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ا�صاأل 

كيف �شيو�شل املرا�شلون امليدانيون املعلومات اإىل بع�شهم البع�س؟   l

   هل تركز على الهواتف اجلوالة اأم �شبكة الإنرتنت كو�شيلة للح�شول 

   على املعلومات وتقا�شمها؟ 

  

هل �شتحاول تن�شيق نقل التقارير العفوية اأم �شتعّد خطة م�شبقة   l

   بالتعاون مع املرا�شلني املواطنني؟ 

l هل هناك اأداة جاهزة ميكنك ا�شتخدامها جلمع التقارير اأم �شتحتاج 

   اإىل ابتكار اأداة خا�شة بك؟ 

l ما خطتك الإعالمية/التوعوية؟ تنزع حمالت نقل التقارير مبا�رصةً اإىل 

   الورود يف ال�شحف من اأجل التكنولوجيا التي ت�شتخدمها بقدر ما ترد 

   من اأجل الق�شايا التي تثريها. كيف �شتتوىل هذا النوع من اهتمام 

   و�شائل العالم والزيادة يف التقارير التي قد توؤدي اإليها؟ 

l يجب اأن يرتبط نقل التقارير مبا�رصةً بق�شية يف حينها اأو رائجة كي 

   يحظى بوقع قوي. ما هو هذا احلدث الذي ميكنك اأن ت�شتخدمه كي 

   حتفز جمهورك باأف�شل طريقة؟ 

فكر يف ال�شتخدام املالئم لأدوات نقل التقارير املبا�رصة. يف اأي �شياق   l

   ينجح برنامج  اأو �شاهيدي باأف�شل طريقة؟ ما القيود التي حتد من

   فاعلية حملتك؟ 

كيف ميكنك جتنب م�شكلة عدم جدوى بع�س هذه الأنظمة ما مل   l

   ي�شارك فيها العديد من النا�س؟ 

افعلها بنف�سك 

1.  ميكنك ا�شتخدام نقل التقارير عرب الهاتف اجلوال للفت النتباه اجلماعي اإىل 

    ق�شية ما. اأطلب من النا�س الرد على اأ�شئلة تتعلق بحملتك عرب بعث 

    ر�شائل ن�شية اأو �شور بوا�شطة هواتفهم اجلوالة. ميكنك ن�رص هذه التقارير 

    على موقع عادي على النرتنت اأو على موقع ميكن بلوغه بوا�شطة الهاتف 

    املحمول. 

  

2.  باإمكان نقل التقارير مبا�رصةً �رصط اأن يبقى النا�شطون اآمنني خالل احتجاج    

    اأو حترك. وقد ي�شتخدم النا�س اأداتني من اأجل هذا وهما تويرت وبرنامج الفيديو 

Qik.com ي�شمح للدعاة بن�رص التحديثات      للهواتف املحمولة يدعى 

األقي القب�س عليهم     الن�شية وحتديثات الفيديو عن  الأ�شخا�س الذين 

    ولفت انتباه املوؤيدين حول العامل اإىل هذا اخلرب. 

  

3.  اإذا مل تكن و�شائل الإعالم العامة ت�شغي اأو اإذا واجهت حملتك الرقابة، 

    باإمكان الدعاة اأن ي�شتخدموا اأدوات مثل تويرت اأو اأو�شاهيدي لنقل حول 

    التحركات مبا�رصة. وميكن ا�شتخدام هذه التقارير حل�شد اهتمام و�شائل 

    العالم الدولية. 

  

4.  اإذا كان لديك ات�شال �رصيع بالإنرتنت فيمكنك ا�شتخدام الفيديو املبا�رص  

    لبث حدث حملة على النرتنت مبا�رصةً وذلك بوا�شطة كمبيوتر وكامريا 

    فيديو )قد تكون مبيتة يف كومبيوترك( وبرنامج لتحميل الفيديوهات 

 .)Livestream.com( اأو ليف-�شرتمي )Ustream.tv( مبا�رصةً مثل يو�شرتمي    

  

5.  ميكنك حماية املعلومات من امل�شادرة عرب ن�رصها على �شبكة من املوؤيدين 

    املوثوقني. اإذا التقط النا�س �شوراً اأو �شجلوا فيديوهات فيمكنهم م�شاركتها 

    مع اآخرين خارج منطقة اخلطر عرب نقل امللفات من هاتف اإىل اآخر اأو عرب 

    الربيد الإلكرتوين ثم ميكنهم حموها من هواتفهم.

تختلف ال�صبل والنتيجة واحدة  
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نقل التقارير مبا�رشةً واإدارة لئحة ات�صالتك 

ت�شمح فرونتالين اأ�س اأم اأ�س

لأعداد كبرية من النا�س بالتوا�شل من دون الإت�شال بالإنرتنت. 

اأ�س كي  اأم  اأ�س  اأن ي�شتخدموا فرونتالين  ميكن للمنا�رصين 

�شبكات  عرب  املحمولة  ر�شائل من كمبيوتراتهم  ير�شلوا 

ن�شية. ميكن  كر�شائل  تلقيها  ويتم  املحمول  الهاتف 

ا�شتخدامها كو�شيلة ات�شال باجتاه واحد واجتاهني على حد 

�شواء. ا�شتخدم النا�شطون فرونتالين اأ�س اأم اأ�س لر�شد حقوق 

الراأي  ا�شتطالعات  واإجراء  الحتجاجات  وتنظيم  الإن�شان 

اأهلي  الطوارئ. يوؤمن جمتمع  التنبيهات يف حالت  واإ�شدار 

اجلدد. للم�شتخدمني  متنوعاً  دعماً  ال�شبكة  على  نا�شط 

اأداة مميزة

كني بانك�س من فرونتالين اأ�س اأم اأ�س، عن التعاون: 

“ميكنك اأن جتمع �شوت النا�س اجلماعي با�شتخدام التكنولوجيا. ميكنك اأن 
جتمع املعلومات من نقل التقارير املبا�رصة مع اأخبار قادمة من و�شائل الإعالم 

الرئي�شية. عندما جتمع هذا كله معاً حت�شل على �شورة اأكرب بكثري ملا يحدث 

على اأر�س الواقع.” 

  

دينا ميهتا، باحثة تكنولوجيا، عن قوة املجتمع الأهلي: 

“لدينا جمتمعات اأهلية طورناها على مر الوقت يف اأماكن عدة على �شبكة 
الإنرتنت - على املدونات، في�شبوك، تويرت. ت�شمح لك هذه الأدوات بالتوا�شل مع 

جميع جمتمعاتك الأهلية على الإنرتنت للعمل كمراكز من النا�س املت�شلني 

بع�شهم ببع�س. وبالتايل، عندما يحدث اأمر ما وعليك اأن ت�شتجيب، يغدو املو�شوع 

ق�شة تعبئة عفوية ملجتمع حملي موجود بالفعل على الإنرتنت، من خالل العقد 

واملحاور التي اأن�شاأتها عندما ترتك ب�شماتك على ال�شبكة.” 

  

�سامي بن غربية من الأ�سوات العاملية، عن العتقالت الناجتة عن نقل 

التقارير املبا�رشة: 

“ي�شتخدم النا�شطون تويرت لتحذير زمالئهم املدونني والنا�شطني حول ق�شية 
اعتقالت املدونني. راأينا حالة مرا�شل اأمريكي كان يرقب مظاهرة يف مدينة املحلة 

الكربى يف م�رص خالل اإ�رصاب ال�شاد�س من اأبريل/ني�شان. عندما األقي القب�س عليه 

اكتفى ببعث ر�شالة اإىل تويرت كتب فيها “األقي القب�س علي”، ما حّذر اأ�شدقاءه 

واأقاربه وحتى ال�شفارة المريكية للتدخل واإخراجه من ال�شجن.”

ن�سائح

)http://www.frontlinesms.org(

ترجمة:


