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حول التحالف
الدولي لم واقع
الضمير
التحالف الدولي لم واقع الضمير ( ICSCأو التحالف) هو
شبكة عالمية لمبادرات المتاحف والم واقع التاريخية والمبادرات
الشعبية المكرسة لبناء مستقبل أكثر ً
عدل وسل ًم ا من خالل إش راك
المجتمعات في تذكر النضاالت من أجل حقوق اإلنسان ومعالجة
تداعياتها الحديثة .تأسس التحالف عام  ،1999ويضم اآلن أكثر
من  300عضو من م واقع الضمير في  65دولة .يدعم التحالف
هؤالء األعضاء من خالل سبع شبكات إقليمية تحث على التعاون
والتبادل الدولي للمعرفة وأفضل الممارسات .المبادرة العالمية
للعدالة والحقيقة والمصالحة هي ب رنامج رائد للتحالف.

www.sitesofconscience.org
روصلا ديصرJustin Essah :

بشكل عا ّم،
بمنافع ج ّم ة على منظمات المجتمع المدني
يُمكن مجموعة األدوات هذه أن تعودَ
َ
ٍ
ت عين هِ ،قد صِ َ
نحو ُم ب ّس طٍ
تستجيب للحاجات وال ّس ياقات
وواضح كي
يغ ت على
وهي ،في الوق ِ
َ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
يعملون عن كث ٍ
ب والمبادرة العالم يّة للعدالة والحقيقة
ص ة بك ٍّل من ال ش ركاء المحل يّين ال ذين
الخا ّ
َ
ً
ص دد ،تولِي مجموعة األدوات عناية خاصة إلعداد ونشر حمالت
وال ُم صالحة .وفي هذا ال ّ
ت ال ّن اجين وتلبية االحتياجات الكل يّة للمجتمعات
ال ُم ناصرة الّ تي من شأنها
اإلجهار بأصوا ِ
ِ
الخارجة من الن زاعات ،باإلضافة إلى تقديم االقت راحات اآليلة إلى التعالي على التعقيدات ال ّ
ش ائعة
ذلك الهواجس األمن يّة وتحري ُم تناول األحداث التاريخ يّة
في سياقا ِ
ت ما بعدَ ال ّن زاع ،بما في َ
ً
المؤلمة .لقد ُن شِ َرت مجموعة األدوات هذه في العام  2021ل ُت ّت َ
ً
خذ دليل
موجزا يُسدي مشور ًة
ُ
عا ّم ة في مسأل ِة إعدا ِد حمالت ال ُم ناصرة وتنفيذها وإطالقها على ح ٍّد سواء .هذا وقد أل ِح َق ت
بختام مجموعة األدوات هذه ،ويُدعى ُ
ش ركاء ال ُم بادرة إلى التواصل مع ال ّت حالف عبر
موارد أخرى
ِ
للحصول على مزي ٍد من ال دّعم.
البريد اإللكتروني coalition@sitesofconscience.org
ِ
وُ ض ِع َ
ص ور الّ تي ُ
ص ِّم َم ت
ت مجموعة األدوات هذه في متناول العا ّم ة إلى جانب باق ٍة من ال ّ
تصميم ال يبغي الرّبح ،يُعنى بإج را ِء اختبارا ٍ
ت
بش راك ٍة مع آمبليفاير ( )Amplifierوهو ُم ختب ُر
ٍ
ت أهم يّة في عصرنا الحالي .ويرمي آمبليفاير
فن يّة وإعالم يّة من شأنها
اإلجهار بأكثر الحركا ِ
ِ
ت إعالم يّة ُت ب ّدل ّ
إلى إقامة حمال ٍ
شأن
الث قافة و ُت غ يّر ال ّس رديات الوطنية واإلقليمية والدولية في
ِ
ص ور هذه -الّ تي يُمكن
ال ُم ساواة والك رامة وال ّت نوع والحقيقة والجمال .ويجد ُر ال ّت نويه بأنَّ ال ّ
توظيفها في مناصر ِة طي ٍ
شكل
واسع من مبادرات الحقيقة والعدالة -قابلة للتنزيل ،على
ف
ِ
ٍ
ُم لصقا ٍ
وكذلك بصيغة ِ ،GIFم ن الموقع ال ّت الي/https://gijtr.org/ar :
وصور الصقة وأزرار
ت
َ
ٍ
شكر وتقدير:
تأليفAshley Nelson, Allison Tucker and Angi Williams :

–––––––––––––––––––––––––

www.gijtr.org
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حول المبادرة العالمية للعدالة
والحقيقة والمصالحة
يشه ُد العالم بأسره تعاظ َم ال ُم طالب ِة بالعدالة والحقيقة وال ُم صالحة في البلدان
الّ تي يُرخي فيها إرث االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان بظالله على الم راحل
ق ال تّ حالف ال ّدولي لم واقع ال ّ
ض مير
االنتقال يّة .وبغية س ِّد هذه الحاجة ال ُم ل ّح ة ،أطل َ
المبادرة العالم يّة للعدالة والحقيقة وال ُم صالحة (وتُ ُ
عرف شيو ًع ا بال ُم ختصر
اإلنكليزي  )GIJTRفي شهر آب /أغسطس من العام  .2014وترمي ال ُم بادرة
آنفة ّ
اع أو
الذكر إلى ال تّ ص ّدي للتحديات ال ُم ستجدة في البلدان الّ تي تمرُّ بن ز ٍ
مرحل ٍة انتقال يّة وتصارع إرث االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان الماضية منها
وال ُم ستم رّة.
اختصارا “اال ّت حاد”) تسع ُم ّ
نظ مات شريكة
ويض ّم ا ّت حاد مبادرة العدالة والحقيقة وال ُم صالحة (أو
ً
الض مير ،في الواليات الم ّت حدة األمريك ّي ة (شريك رئيس)،
هي ال ّت الية :التحالف الدّ ولي لمواقع ّ
عرف بال ُم ختصر اإلنكليزي ABA
و ُم بادرة سيادة القانون من نقابة المحامين األمريكيين (و ُي ُ
 )ROLIفي الواليات المتحدة األمريك ّي ة ،ومنظمة آسيا للعدالة والحقوق (و ُت عرف بال ُم ختصر
اإلنكليزي  )AJARفي أندونيسيا ،ومركز دراسة العنف وال ُم صالحة )و ُي عرف بال ُم ختصر
2
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.لوحة في موقع قتل في بنغالديش تحت رعاية متحف حرب التحرير

عرف بال ُم ختصر
اإلنكليزي  )CSRVفي جنوب أفريقيا ،ومركز ال ّت وثيق في كمبوديا (و ُي ُ
اإلنكليزي  ،)DC-Camومؤسسة اإلجراءات القانونية الواجبة (و ُت عرف بال ُم ختصر اإلنكليزي
 )DPLFفي الواليات الم ّت حدة األمريك ّي ة ،ومؤسسة أنثروبولوجيا ّ
الط ب ال ّ
ش رعي في غواتيماال،
الس ياسات
عرف بال ُم ختصر اإلنكليزي  )HLCفي صربيا ومجموعة ّ
ومركز القانون الدّ ولي (و ُي ُ
والقانون الدّ ولي العام (و ُي عرف بال ُم ختصر اإلنكليزي  )PILPGفي الواليات الم ّت حدة األمريك ّي ة.
الض مير إلى تحصيل االستفادة ال قُ صوى من الخبرات ا ّل تي
يسعى ال ّت حالف الدّ ولي لمواقع ّ
عول ُ على المعارف
يمتلكها شركاء اال ّت حاد في ُم ختلف المجاالت ،وهو ،باإلضافة إلى ذلكُ ،ي ّ
عضو
تأص لة ا ّل تي يتم ّت ُع بها أعضاؤه ا ّل ذين يزيد عددهم عن 300
والروابط المجتمعية ال ُم ّ
ّ
ٍ
َ
وينتشرون في  65بل دًا ،بغية تعزيز عمل اال ّت حاد وتوسيع نطاقه.
حول المبادرة العالمية للعدالة والحقيقة والمصالحة
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الض مير على وضع مجموع ٍة من
ويتعاونُ شركاء اال ّت حاد وأعضاء شبكة التحالف الدّ ولي لمواقع ّ
خالل
ض ا ،وذلك ،من
االستجابات الفور ّي ة والبرامج عالية ال ّت أثير كما يتعاونوا على تنفيذها أي ً
ِ
دمج المقار َب َت ْي ن اإلصالح ّي ة والجزائ ّي ة للعدالة الجنائية وال ُم حاسبة على االنتهاكات الجسيمة
ِ
ً
مقاربة متعددة التخصصات في مسألة العدالة والحقيقة
لحقوق اإلنسان .فاال ّت حا ُد ينته ُج
وبشكل عا ّم ،يتم ّت ُع شركاء اال ّت حاد بخبر ٍة عريق ٍة في المجاالت اآلتي تعدادها:
وال ُم حاسبة.
ٍ
الذكرى وغيرهما من أشكال ّ
•ال ُم صارحة وتخليد ّ
الذاكرة ال ّت اريخية وال ُم صالحة،
•توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان لغايا ٍ
ت تخد ُم العدالة االنتقال ّي ة،
•تحليل األد ّل ة الجنائية وغيرها من الجهود المرتبطة بالمفقودين والمخفيين،
الض حايا ،بما في ذل َك منصارة ح ّق هم في ال ّل جوء إلى القضاء ،و َن يل الدّعم النفسي
• ُم ناصرة ّ
الص دمة،
االجتماعي ،وال ُم شاركة في أنشط ٍة آيلة إلى تخفيف حدّة ّ
•تزويد ال ّن اشطين والجمعيات في المجتمع المدني بالدّعم ال ّت قني ّ
اللزم وبناء قدراتهم من
أجل نشر عمليات العدالة االنتقال ّي ة وال ُم شاركة فيها،
ِ
•مبادرات العدالة الجبر ّي ة،
الجنس ْي ن وإدراجها في سائر عمليات العدالة االنتقال ّي ة.
•ضمان تطبيق العدالة َب ين
َ
تنوع الخبرات والمعارف والمهارات ضمنَ صفوف شركاء اال ّت حاد وأعضاء شبكة
ونظرا إلى ّ
ً
نظام
نزاع أو من
ال ّت حالف الدولي لمواقع ّ
ٍ
الض ميرُ ،ي تي ُح برنامج اال ّت حاد للبلدان الخارجة من ٍ
ً
تخولها،
خولها سدّ حاجاتها إلى العدالة االنتقال ّي ة على
قمعي
نحو موقوتٍ ،كما ّ
فرصة فريد ًة ُت ّ
ّ
ٍ
في موازا ِة ذلك ،تعميم مفهوم ال ُم شاركة المحل ّي ة وبناء قدرات ال ّ
ش ركاء في المجتمع.

.لإلخبار بالحقائق في كولومبيا El Castillo Dolls” 2018 ،مشارك في مبادرة “شهادات

4

|

إنشاء حملة للمناصرة :مجموعة أدوات لممارسي أعمال الذكرى

حول المبادرة العالمية للعدالة والحقيقة والمصالحة

|

5

المحتويات

ال ُمناصرة ووسائل ال ّتواصل الجتمايع

مدخ ٌل إلى وسائا للتّواصل االجتماعي 43..........................................................

ال ُمقدّمة

ال ُمناصرة والتّييغر االجتماعي 8.....................................................................
اإلعالم وال ُمناصرة والعدالة االنتقاليّة13...........................................................
كيفية استخدام مجموعة األدوات هذه 15...........................................................
البدْ ء
قبل َ ِ

لوح نم ٍةرصانم ُِجذامن مالعال

تّوعية 49................................................................................................
ليد ذكراهم 49............................................................................................
خرائط ّ
الذاكرة والضّمير في ال ّ
شرق األوسط وشمال أفريقيا49.......................................
إعادة اصقلص إلى موطناه 50.........................................................................

األمن16.................................................................................................

تعميم قصص النّاجين 51............................................................................

احتياجات السّالمة البدنية ،واالستعدادات والهواجس 17........................................

ٌ
ذكريات يومية 51.......................................................................................
ع ّنزالع ام ِءا ّنسلربُ اات 52.............................................................................

حقوقك المحليّة18............................................................................... :
ِر ف
َ

ُنس ى ذكرهم52........................................................................................
ي َ
ةماقلو اُبصنتم َنناجو53..................................................................................

احتياجات السّالمة النفسية االجتماعية واالستعدادات والهواجس20................................. :

أناُس ُ نيويورك54.......................................................................................

ّوليا 17...............................................................................
عر ف
َ
حقوقك الد ِ
ّة ِ

احتياجات السّالمة الرّ قمية واالستعدادات والهواجس19...............................................

إقامة الحوار 55........................................................................................
الخطوا تاألساس ّية إلعدا ِد حملة ُمناصرة

ُ
قنوات الث 55..........................................................................................
ة ّق

حملةُ ال ُمناصرة في ثماني خطوات22..............................................................

يق ااملضي اليو َم 56.....................................................................................

أهداف حملتك 23....................................................................................
َ .1حدِّد
َ

ُج درانٌ ناطقة 57........................................................................................

تصب 24.........
 .2ابحث عن اإلرث ال ّتاريخي وأعمال ال ُمناصرة الحديثة ا ّلتي في خدمة هذا الهدف
ّ
يعن أصحاب ال ّ
أن وشرائح الجمهور ال ُمستهدفة25..................................................
ِّ .3
ش ِ

اتةم 58..................................................................................................

 .3.1يعِّن أصحاب ال ّ
أن وشرائح الجمهور المُستهدفة27.............................................
ش ِ
 .3.2إقامة ال ّ
شراكات وال ّتحالفات 28....................................................................

الموارد 59....................................................................................................
اإلعالم واملُنصارة واعلدالة االنتالقيّة 59..............................................................

 .4العمل مع ال ّناجين 33.....................................................................................

يّة الكالم والتبعير59.....................................................................................

الرسالةِسحأ 35...............................................................................
 .5ن صياغة ّ

األمن والدعوة 59.......................................................................................

َإعرف موارد َك وميزانيتك 35............................................................................
ِ .6
 .7اًّينمز ضع جدو ًال 39.....................................................................................
 .8ه ّققِس األثر ووث 39.....................................................................................

إعدا ُد حمالت المُناصرة60..............................................................................
وسائل ال ّتواصل االجتماعي ،وشرائح الجمهور وال ّتسويق61.........................................

6

|

إنشاء حملة للمناصرة :مجموعة أدوات لممارسي أعمال الذكرى
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ال ُم ق ّدمة
ال ُم ناصرة وال تّغيير االجتماعي

ُمبادرات ال ُمناصرة هي أسلحةٌ نافذة تُقاو ُم العنف المنهجي واالعتداء وتُحارب في
ث
سبيل الحقيقة والعدالة والمحاسبة .فمبادرات ال ُمناصرة ال ّشعبية ترمي إلى إحدا ِ
نوع مبادرة
تغيير أو
تأثير في النّظام السّياسي أو االقتصادي أو االجتماعي .وبحس ِ
ٍ
ٍ
ب ِ
ّ
ت واستراتيجيات وجهو ِد تعبئة
ال ُمناصرة وأهدافها ،يُمكن ال ُمنظمون تفعيل تكتيكا ٍ
ُمختلفة .هذا ويرمي بعضُ مبادرات ال ُمناصرة إلى توعية العا ّمة من النّاس وإعال ِمهم
أعمال
جدول
بمشكل ٍة اجتماعيّة ،في حين قد يصبّ بعضها اآلخر ُج ّل تركيزه على
ٍ
ِ
ت ُمح ّددة على ال ّ
ص ِعي َديْن المحل ّي والوطني.
تشريع ّي وعلى تفعيل سياسا ٍ
مستقبل سلميّ ،
أسس
تتصدّى مبادرات المُناصرة ِلرث انتهاكات حقوق اإلنسان و ُتساهم في إرسا ِء
ٍ
ِ
اعتبار آخر -تكس ُر جدار الصّمت الّذي يلفُّ االعتداءات وأشكال القمع المنهجيّة،
فهي – قب َل أيّ
ٍ
َ
صوت الضّحايا وتمنحهم مساح َة تعبير .فك ّم أفواه الضّحايا وإغفالهم هما قوّ تان تستخدمهما
و ُتعلي
تيح ارتكاب االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وتعمّم ثقافة اإلفالت من العقاب.
األنظمة القمعية كي ُت َ
خالل ترهيب أصوات المُعارضة وقمعها ،وهو ما
وتقد ُر السّلطات على فرض الصّمت المطبق من
ِ
ّ
قد يحصل في الخفاء أو في العلن على ح ّد سواء .أمّا السلطات التي تمتنع عن المُشاركة في عمليات
خالل المضي قدمًا في
إغفال ضحايا ال ّنزاع واالنتهاكات من
المُصارحة والمُصالحة ،إ ّنما ُتمعِنُ في
ِ
ِ
تهميشهم وفي إنكارهم.
فابتدا ًء من حركة الحقوق المدنيّة في الواليات ال ُم ّتحدة األمريكيّة مرورً ا بالنضال ض ّد الفصل
ً
اشطون حمالت
وصول إلى انتفاضات الرّ بيع العربي ،اعتمدَ ال ّن
العنصري في جنوب أفريقيا
َ
خالل
وذلك من
كاسح في بعض األحيان،
تغيير اجتماعيّ ملموس ،ال بل
ث
أجل إحدا ِ
َ
ِ
المُناصرة من ِ
ٍ
ٍ
شأن تجارب الضّحايا والمُطالبة بالمُحاسبة .وتقو ُم حمالت
تسليط الضّوء على المظالم ،واإلعالء من ِ
المُناصرة الفعّالة هذه على تعبئة القلوب والعقول ،وعلى تثقيف الحلفاء وشرائح جديدة من الجمهور،
وهي ت ّت ُ
خذ أهدا ًفا استراتيجيّة مُتعاقبة زمن ًّيا منها قصير المدى ومنها طويل المدى ،باإلضافة إلى كونها
ً
تخطيطا عابرً ا لألجيال.
تعتم ُد
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: Giusi Cosentinoميدان التحرير خالل الثورة العربية في مصر .الصورة المعتمدة

صحي ٌح أنّ األمثلة المُعدّدة آن ًفا قد حظيت بتعبئ ٍة في سائر أنحاء العالمّ ،إل أنّ العبر المستخلصة منها
ُ
يُمكن تطبيقها في نطاقا ٍ
فالحركات ،أكانت واسعة ال ّنطاق
ضمن المجتمعات المحليّة.
ت أصغر حجمًا
َ
ُ
ّ
أم وطنية أم دولية أم اجتماعية ،غالبًا ما ي ُ
ُطلق شرار َتها األولى النشاط النضالي وجهود المُناصرة.
شوارع واشنطن وأل َقى خاللها مارتن لوثر كينغ خطابه ال ّ
فمسيرة العام  1963الّتي ش ّقت
شهير “لديّ
َ
حل ٌم” ،ما كا َنت لتحص َل لوال مُقاطعة حافالت مونتغومري في العام  ،1955أو الحكم الصّادر في
دعوى براون ض ّد مجلس ال ّتعليم الّذي قضى بتجريم الفصل في المدارس األمريكيّة ( ،)1954أو
غضب أبناء مجتمع
أصول أفريقيّة ،الّتي استوقدَ ت
بسالة ال ّسيّدة ريسي تايلور ،األمريكيّة المُتحدّرة من
َ
ٍ
ً
رجال بيض .وك ٌّل من هذه الحركات
ب من قبل ست
السّود
حين تكلّمت عن تعرّ ضها لالغتصا ِ
قاطبة َ
ٍ
تلك الّتي
كان يُطلقها ويدعمها ناشطون محليّون ومنظمات المجتمع المدني – على
غرار َ
ال ّتمهيديّةَ ،
ِ
تعم ُل عن كث ٍ
نشر
ب والمُبادرة العالميّة للعدالة والحقيقة والمُصالحة .وترمي مجموعة األدوات هذه إلى ِ
ّ
خطوات ال ّتخطيط األساسيّة واألسئلة الجوهريّة التي يجبُ على مجموعات المجتمع المدني أن تأخذها
في الحسبان أثناء إعدا ِد مبادرة المُناصرة الرّ قمية و/أو الحضوريّة .فالكثي ُر من حمالت المُناصرة
عناصر إعالميّة رقميّة وأخرى حضوريّة ،وتسعى مجموعة األدوات هذه إلى تغطية
بين
َ
يجم ُع ما َ
كيفيّة التخطيط لِ ِك َليْهما.

ا ل ُم ق ّد مة
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الرمزية ا ّلتي
الصور ّ
ُتع ّد وسائل اإلعالم عنصرً ا جوهر ًّيا في مبادرات المُناصرة كلّها .فبد ًءا من ّ
الصحي في العام  1968في
الصرف ّ
ِب عليها “أنا رجل” ُرف َِعت خالل َ إضراب ع ّمال ّ
ُتظه ُر الفتات ُكت َ
ً
صور أ ّمهات ميدان مايو في العاصمة
ووصول إلى
مدينة ممفيس في الواليات المتحدة األمريك ّية،
ِ
األرجنتين ّية بوينس آيرس ،استطاعت الصّور الم ّ
ُؤثرة أن ُترس َ
أجل العدالة
ِّخ ال ّنضاالت المُختلفة من ِ
ت الثقافيّة .ففي ظ ِّل جوٍّ إعالميٍّ عالميّ يسو ُدهُ فتو ُر اإلحساسُ ،ت َؤ ْنسِ نُ
االجتماعيّة في
صميم السّرديا ِ
ِ
ّ
أعين المجتمعات التي تجه ُل قصصًا مُماثلة .فوسائل
وسائل اإلعالم ال ّنافذة ال ّناجين من القمع في
ِ
اإلعالم المؤثرة قادرةٌ على تعبئة ال ّ
شعوب ،وعلى إفساح المجال أما َم إقامة التحالفات ،كما على تيسير
عناصر جوهريّة في حملة المناصرة ال ّ
إبرام ال ّ
شعبيّة.
شراكات ،الّتي ُتع ُّد جميعها ،دونما استثناء،
َ
وتتع ّد ُد العوامل الّتي ُتكسبُ مبادرات المُناصرة ال ّ
شعبيّة فعالي ًّة خاصّة اليوم -ولع َّل العام َل األبرز منها
تقرير عنوانه “واقع الحال الرّ قمي” أصدرته شركة
ب
هو هيمنة وسائل ال ّتواصل االجتماعيّ  .فبحس ِ
ٍ
هوت سوت في العام  ،2020يمتل ُ
شخص
شخص هات ًفا خلو ًّيا ،وي ّتص ُل  4.5مليار
ك  5.2مليار
ٍ
ٍ
ُ
شخص (أي زها َء نصفِ س ّكان الكرة األرضية البالغ عددهم 7.7
وينشط  3.8مليار
باالنترنت،
ٍ
اشطون أن يستخدموا منصا ٍ
ت
مليار نسمة) على مواقع التواصل االجتماعي .وفي حين يستطي ُع ال ّن
َ
–من ضمنها تطبيقات إنستغرام
ويوتيوب وفايسبوك وتويتر
ُبر ُزوا
وتيك توك وواتساب -كي ي ِ
سردياتهم إلى الواجهة ويُشاركوا
تجاربهم على المإل مُباشرة ،فقد
تنال المنصات آنفة ّ
الذكر نفسها
مِن مصداقية الجهود الّتي يبذلها
ال ّناشطون و ُتهمّشها .وغالبًا ما
ُتطب ُّق قواعِ ُد تنظيم المُحتوى
تطبي ًقا تعسّف ًّيا أو ُت ِّ
عزز سيطرة
األنظمة القمعيّة .فالرّ قاب ُة وحمالت
ال ّتضليل وال ّتزوير باإلضافة
إلى ال ّتشهير والحظر وتقنية
ال ّتزييف العميق للمحتوى تتف ّ
شى
واسعًا على منصات ال ّتواصل
االجتماعي كافة و ُتقوِّ ضُ فعاليّة
جهود المُناصرة .لذا ،ال ب َّد من
ين والم ّ
مين
ُنظ َ
إيال ِء فعاليّة ال ّناشطِ َ
وأمنهم وسالمتهم ،على الصّعيدَ يْن
في مدينة ممفيس بوالية تينيسي عام  .1968الصورة المعتمدة :ريتشارد إل .كوبلي
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الرّ قمي والبدني على ح ٍّد سواء،
األولويّة القُصوى عندَ تنفيذ أيِّ
حرك ٍة أو مبادرة مناصرة.
أمّا تنامي إمكانيّة اال ّتصال
باالنترنت والدخول إلى مواقع
ال ّتواصل االجتماعي 1فيعني،
عمل ًّيا ،أنَّ اال ّتصاالت العالميّة
أصبحت محليّة .ومفا ُد ذلك أنَّ
بدأت أمهات هؤالء الذين اختفىوا في األرجنتين التظاهر على العودة اآلمنة ألحبائهم
في أبريل  - 1977ال ي زال الكثير منها قائ ًم ا حتى اليوم .صورة معتمدة :ويكي كومنز
حمالت المُناصرة الّتي لطالما
كانت تقتص ُر على
نطاق محليّ
ٍ
أصبح في وسعها اليو َم
أو إقليميّ ،
َ
ت أخرى وأن ِّ
أن تص َل إلى حلفا َء في بلدان وسياقا ٍ
شأن تعاظم التواصل العالمي
تؤث َر فيهم أيضًا .ومن ِ
العابر للحدود أن يُو ِجدَ باقة واسعة من ال ّ
شراكات المُحتملة والمُجدية .وبصرفِ ال ّنظر عن طبيعة هذه
ال ّ
شراكات ،أكانت مع مجموعات أخرى من ال ّناشطين أو الدّاعمين الماليين أو شبكات ال ّتضامن ،فإنَّ
ً
مجموعة شاملة ومُتكاملة من مهارات تنظيم الحركة ومهارات بناء القُدرات
العالقات المُقامة هذه ُتو ِّف ُر
الّتي تضمنُ إطالة أم ِد مبادرات المجتمع المدني المحلي وال ّتدرّ ج بها ح ّتى َ
تبلغ أوجها.
أمّا ال ّتحالفات العالميّة وإقامة ال ّ
ابتكار لغة عالميّة خاصّة بحقوق اإلنسان،
شراكات فتؤوالن أيضًا إلى
ِ
من شأنها أن ُتدخل مفاهيم جديدة مرتبطة بالحقيقة والعدالة إلى حياة األشخاص اليومية ،و ُتطبّعها
وتكف َل تعبئة الموارد لمناهضة األنظمة القمعيّة و ُح َّكامها السّياسيين.
تكث ُر األمثلة على حركا ٍ
ت ُن ِّظ َمت محل ًّيا ث ّم ما لبثت أن انتشرت عالم ًّيا ،ولع َّل أبرز تلك الحركات هي
حركة “حياة السّود مهمّة” (الّتي ُتعرف شيوعًا بالوسم اإلنكليزي  .)BlackLivesMatter#ففي العام
 ،2013تأسّست “حياة السّود مهمّة” وهي حركة ناشطة دوليّة ،انبثقت مِن مجتمع األمريكيين المتحدّرين
أصول أفريقيّة ،وتناهضُ أشكال العنف والعنصرية المنهجية المُرتكبة ّ
من
بحق السّود 2”.و ُتع ُّد الحركة
ٍ
هذه واحد ًة من أكثر حمالت المُناصرة نجاحً ا الّتي تنا َمت على وسائل ال ّتواصل االجتماعي وحشدَت
الماليين من األشخاص في أمريكا ال ّ
شمالية ومُختلف أصقاع العالم لمناهضة العنصرية المنهجيّة.
َ
اس ُتخ ِد َم الوس ُم اإلنكليزي ( BlackLivesMatter#ومعناه حياة السّود مهمّة) أوَّ ل مرّ ٍة على وسائل
فعل على تبرئة جورج زيمرمان من جريمة قتل ترايفن مارتن البالغ من
ال ّتواصل االجتماعي كر ِّد ٍ
ار على ال ّ
َ
شاب األمريكيّ األفريقي األصل الّذي يخلو
العمر  17سنة ،علمًا أنَّ زيمرمان قد
أطلق ال ّن َ
سجّ له من سوابق إجراميّة ،فأرداهُ ً
تلك الحادثة ،وبعدها تبرئة زيمرمان ،أن
شأن َ
قتيل .وكان من ِ
بوضع ح ٍّد للعنصرية العنيفة ّ
بحق السّود القائمة في
غصب العامّة من ال ّناس الّذين طالبوا
استوقدَ ت
َ
ِ
نظام العدالة الجنائية واألنظمة المجتمعية في الواليات المتحدة األمريكيّة.
ا ل ُم ق ّد مة
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حضور على وسائل
وسرعان ما توسّعت حرك ُة “حياة السّود مهمّة” الّتي كانت ،في بدايتها ،مُجرّ دَ
ٍ
مقتل مايكل براون في العام  2014في مدينة فيرغسون من والية
إثر
التواصل االجتماعي،
وذلك َ
َ
ِ
ومقتل إريك غارنر في العام نفسه في مدينة نيويورك من والية نيويورك .وعلى امتدا ِد
ميسوري،
ِ
الواليات المتحدةَ ،
خالل
وذلك من
آز َرت منظمات المُجتمع المدني الحركة تلك ،ك ٌّل على طريقتها،
َ
ِ
َق ْو َل َبة القيم المُشتركة في سياقها الخاصّ  .فبعضُ المنظمات المحليّة ّ
نظ َم االعتصامات في ال ّ
شوارع
وغيرها من ال ّتدابير المُباشرة ،مِن قبيل االعتصام بافتراش األرض ،وتنظيم الحمالت السّياسية
أعمال فنيّة عامّة بدءًا من
وال ّتشريعيّة ،وإطالق المُقاطعة االقتصاديّة ،وتنظيم ال ّتجمّعات وتنفيذ
ٍ
ً
وصول إلى العروض األدائيّة .في العام  ،2020تنا َمت الحركة فار َت َقت إلى ثور ٍة
اللّوحات الجداريّة
عقب مقتل جورج فلويد على ي ِد ال ّ
دوليّة على العنصريّة و”تصفية حسا ٍ
شرطي
وذلك
ب عالميّة” معها،
َ
َ
3
ديريك شوفين في مدينة مينيابوليس.
واستنهضت المجتمعات حو َل
ث ّم ما لبثت أن انتشرت حركة “حياة السّود مهمّة” كال ّنار في الهشيم،
َ
العالم لالحتجاج على المظالم المنهجيّة الّتي ُترتكب بح ّقها .وخال َل العام  ،2020شهدَ ت الواليات
الم ّتحدة األمريكيّة بلوغ االحتجاجات الم ّ
َ
تحت شعار “حياة السّود مهمّة” ذروتها ،وتضاع َفت
ُنظمة
أعداد ال ّناشطين في بلدان عدّة،
مِن بينها البرازيل وروسيا
والصّين وفلسطين ،وقد نز َل
هؤالء إلى ال ّ
شوارع وتولّوا تنظيم
المظاهرات الحاشدة.

في سالزبورغ ،النمسا.الصورة المعتمدة :سيمون فيشر#blacklivesmatter
المحتجون السلميون في عرض
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هذا وقد برزت في السّاحة
ٌ
شخصيات ناشطة
العالميّة
وحركات ومنظمات تفرّ عت مِن
حركة “حياة السّود مهمّة” ،بما
ذلك مؤسسة شبكة حركة
في َ
السّود مهمّة العالميّة (واسمها
اإلنكليزي Black Lives
Matter Global Network
 )Foundationومهمّتها
ّ
تعزيز عمل ال ّناشطين والمُنظمين
ضمن نطاق الحركة األوسع.
َ
ُضربُ في هذا
ولع ّل خير مثال ي َ
ّياق ،هو تعهّد المؤسسة آنفة
الس ِ
ّ
ً
الذكر عالنية ،في العام ،2021

إثر تجدّد
بدعم الفلسطنيين،
وذلك َ
َ
أعمال العنف الجماعية ّ
بحق
فصول
الفلسطنيين في واح ٍد من
ِ
النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني
المستمرة .وسُرعان ما ُترجمت
هذه الحركة ،الّتي كانت إلكترونية
في بدايتها ،إلى تعبئة دولية
شاملة ،فأل َقت بأثرها على التعليم
العا ّم ،وغيّرت ال ّتشريعات ،وبدّلت
فوق السكك الحديدية ،ويحتج على وحشية  Black Lives Matterيموت
الشرطة المزعومة في سانت بول ،مينيسوتا في  20سبتمبر  .2015صورة
وأرست
وج َه الممارسات القمعيّة،
َ
¬معتمدة :ويكي كومنز
دعائ َم ال ّتضامن العالمي في وج ِه
سائر أشكال العنف المُرتكبة ّ
بحق
َ
صوت الجماعات المُهمّشة.
المدنيين ،وأع َلت

اإلعالم وال ُمناصرة والعدالة االنتقاليّة
يُمكنُ كلٌّ من ال ُم ناصرة وإش راك وسائل اإلعالم أن يؤدّي دورًا جوهريًّا في البلدان الّتي تشه ُد
الض وء على الجُ ناة األبرز وأن تُثيرَ
عمليات عدالة انتقال يّة .فوسائل اإلعال ِم تقدرُ على أن تُس لّط ّ
مسألة ال ُم حاسبة ،في حالِ كانَ البل ُد موط نًا إلعال ٍم حرٍّ نوعً ا ما -وهذا احتمالٌ يقلّ حدوثه في
ات للضحايا وال نّاجين
منص ٍ
ّ
السّ ياقات الخارجة من ال نّ زاع -كما تقدرُ وسائل اإلعالم على أن تؤ ِّم نَ
وأن تُعزّ زها ،وأن تؤنْسِ نَ األف راد الموصو ِم ينَ بالعار وأن تُب يِّنَ تع دّد قصصهم وعمقها .وفي أحسنِ
األح وال ،تستطيعُ وسائل اإلعالم أن تكونَ قنا َة ت واصلٍ  ،فتجعلُ العملية السياسية والقانون يّة ال ُم ع قّدة
حيث
ُ
الص دد هو مثال جنوب أفريقيا،
ومنال .ولعلَّ المثال الّذي يكثر ضربه في هذا ّ
ً
أيسرَ فه ًم ا
حظيت لجنة الحقيقة هناك بتغطي ٍة إعالم يّة واسعة .ويُشيرُ آلكس بورين ،نائب رئيس لجنة
خالف الكثير من لجان الحقيقة
ِ
الحقيقة وال ُم صالحة في جنوب أفريقيا ،إلى أنّ “اللجنة هذه ،على
األخرى ،قد ش ّك لت محطّ اهتما ٍم كبير ،وكانَ من شأنِ تغطيتها إعالم يًّا ،ال س يّما ال تّغطية عبر
فعل
الرّاديو ،أن خ وّلت الفق راء واألم يِّينَ وسُ ّك ان القرى ال نّائية ال ُم شاركة في عملِ ال لّجنة ح تّى تكونَ ً ،
4
قول ،تجرب ًة وطن يّة جامعة أكثر منها تجربة ُم قتصر ًة على ث لّ ٍة من األعضاء ال ُم َع يَّ نِين”.
ال ً
تكتسب حمالت ال ُم ناصرة ق ّو ًة أكبرَ عن َد تضمينها است راتيج يّة تواصلٍ إعالم يّة ،بصرف ال نّظر
ُ
محرّض ة على الفتنة أم ُم تحزّ بة -كما كانَ حالها في كلٍّ
َ
ع ّم ا إن كانت وسائل اإلعالم داعمة أم
5
من بيرو ويوغسالفيا السّ ابقة  .وتُمعن مجموعة األدوات هذه ال نّظرَ في هذه العالقة الّتي يُمكن
ا ل ُم ق ّد مة

|

13

أشكال ش تّى ،منها تدريب الصحافيين على مبادئ عمليات العدالة االنتقال يّة ح تّى
ً
أن ت تّخ َذ
الص حافيين بالمبادئ التوجيه يّة الخاصة
يتس نّى لهم تغطي َة اإلج راءات تغطي ًة ُم جدية ،أو تزويد ّ
ب ُم قابلة ال نّاجين ،أو ال تّص دّي للتغطية اإلعالم يّة أحاديّة الجانب .ففي نهاية المطاف ،إنَّ أح َد
مساحات
ٍ
األهداف األساس يّة من حملة ال ُم ناصرة ال ُم نظّ مة في ظلّ ن زاعٍ أو بعده ،يكمنُ في إيجاد
ُنص ت إليهم بقية أف راد المجتمع
ديمق راط يّة يُسمحُ فيها لألف راد ال ُم ه ّم شين بال تّعبير عن أنفسهم ،ف ي ِ
الص دد هي تعاونُ
المدني وأصحاب الق رار ويُبدون لهم االحت رام .ولعلَّ الغاية ال ُم ثلى في هذا ّ
حيث
ُ
ال ُم ناصرين وال نّاشطين ووسائل اإلعالم على تحقيقِ ذلك ،على غ رارِ ما حصلَ في أوك رانيا
أقرَّ الكثيرون بفضلِ التغريدات األول يّة الّتي نشرها ناشطون وصحافيون على ح ّد سواء ،وش ّك لت
صفوف
ِ
الحافزَ األساسيّ الّذي دفعَ مئات اآلالف من األوك رانيين إلى الشّ وارع لالنضمام إلى
6
مظاه رات “الميدان األوروبي” في العام .2014

كيفية استخدام مجموعة األدوات هذه
يُمكن مجموعة األدوات هذه أن تعو َد بمنافعَ ج ّم ة على منظمات المجتمع المدني بشكلٍ عامّ ،وهي،
الخاص ة
ّ
تستجيب للحاجات والسّ ياقات
َ
ص ي َغ ت على نح ٍو ُم بسّ طٍ وواضحٍ كي
الوقت عين هِ ،قد ِ
ِ
في
كثب والمبادرة العالم يّة للعدالة والحقيقة وال ُم صالحة.
بكلٍّ من الشّ ركاء المحل يّين الّذين يعملونَ عن ٍ
الص دد ،تولِي مجموعة األدوات عناي ًة خاصة إلعداد ونشر حمالت ال ُم ناصرة الّتي من
وفي هذا ّ
ات ال نّاجين وتلبية االحتياجات الكل يّة للمجتمعات الخارجة من الن زاعات،
شأنها اإلجهارِ بأص و ِ
سياقات ما بع َد
ِ
باإلضافة إلى تقديم االقت راحات اآليلة إلى التعالي على التعقيدات الشّ ائعة في
ال نّ زاع ،بما في ذلكَ اله واجس األمن يّة وتحري ُم تناول األحداث التاريخ يّة المؤلمة .لقد نُشِ رَت مجموعة
دليل موجزًا يُسدي مشور ًة عا ّم ة في مسأل ِة إعدا ِد حمالت
األدوات هذه في العام  2021ل تُ تّخ َذ ً
ال ُم ناصرة وتنفيذها وإطالقها على ح ٍّد س واء .هذا وقد أُلحِ قَت م وارد أخرى بختا ِم مجموعة األدوات
هذه ،ويُدعى شُ ركاء ال ُم بادرة إلى الت واصل مع ال تّحالف عبر البريد اإللكتروني @coalition
 sitesofconscience.orgللحصولِ على مزي ٍد من ال دّعم.

ورشة عمل للصحفيين والنشطاء حول العدالة االنتقالية ،تم تسهيلها بواسطة المبادرة العالمية للعدالة والحقيقة والتسوية في يوليو .2018
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ص ِّم َم ت
الص ور الّتي ُ
وُض ِع َت مجموعة األدوات هذه في متناول العا ّم ة إلى جانب باق ٍة من ّ
ات
بش راك ٍة مع آمبليفاير ( )Amplifierوهو ُم ختبرُ تصمي ٍم ال يبغي الرّ بح ،يُعنى بإج را ِء اختبار ٍ
الحركات أهم يّة في عصرنا الحالي .ويرمي آمبليفاير
ِ
فن يّة وإعالم يّة من شأنها اإلجهارِ بأكثر
حمالت إعالم يّة تُب دّل ال ثّقافة وتُغ يّر السّ رديات الوطنية واإلقليمية والدولية في شأنِ
ٍ
إلى إقامة
الص ور هذه -الّتي يُمكن
ال ُم ساواة والك رامة وال تّنوع والحقيقة والجمال .ويجدرُ ال تّنويه بأنَّ ّ
طيف واسعٍ من مبادرات الحقيقة والعدالة -قابلة للتنزيل ،على شكلِ
ٍ
توظيفها في مناصر ِة
لصقات وصورٍ الصقة وأزرار وكذلكَ بصيغة ِ ،GIFم ن الموقع ال تّاليhttps://gijtr.org/ar :
ٍ
ُم
ا ل ُم ق ّد مة
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فالمُناصرة ،ح ّتى في أحسن ّ
بعض السّياقات ،قد يفرضُ تنظيم أيّ
الظروف ،تح ّفها المخاطر .وفي ِ
مخاطر جمّة على الم ّ
قبيل مظاهر ٍة أو حد ٍ
ُنظمين والمشاركين على
ث عا ّم،
َ
مبادرة مناصرة عامّة ،من ِ
ح ّد سواء .ففي حاال ٍ
معرض مجموعة األدوات هذه -يُنص ُح
ت كهذه – واألمثلة عليها س ُتبيّنُ تباعًا في
ِ
باللّجو ِء إلى مبادرا ٍ
شأن ا ّتخاذ بعض
ت رقميّة أو “خفيّة” .وفي ِ
حال َتيس ََّر تنظيم حمل ٍة حضوريّة ،فمن ِ
زمالئك المناصرين ،أن يُخ ّفف من حدّة هذه المخاطر ،بما في ذلك:
ال ّتدابير االحترازيّة وتعميمها على
َ

احتياجات السّالمة البدنية ،واالستعدادات والهواجس
ِعرف حقوق َك الدّ ول ّية
ا ِ

الب ْدء
قب َل ِ
األمن
ك أخذها في
قب َل أن تبدأَ بإعدا ِد حملة ال ُمناصرة وتنفيذها ،ث ّمة عوامل ع ّدة يجد ُر ب َ
ك أمن
االعتبار .وعلى
رأس هذه العوامل يجب أن يح َّل دو ًما األمن -ويُقص ُد بذل َ
ِ
الناشطين و ُمساعديهم ،ومن بينهم الضّحايا وشهود العيان وال ُمترجمون الفوريون
وآخرون .من ال ُمجدي إمعان النّظر في الهواجس األمنية بإبعادها الثّالثة وهي بع ٌد
بدن ّي وبُعد رّقمي وبُع ٌد نفسي اجتماعي ،ويجد ُر التنويه َّ
بأن التدابير االحترازيّة
ال ُمتّخذة لدر ِء المخاطر األمنية ال ُمحتملة قد تتداخ ُل لجهة األبعاد الثّالثة آنفة ّ
الذكر.
وغالبًا ما يفرضُ المناخ السياسي والثقافي ال ُمحيط بالنّشاط النّضالي في بل ٍد ما الك َّم
األكبر من الهواجس األمنيةّ .
يتعذر التّطرّق إلى السّياقات هذه كلّها في مجموعة
أجل تذليل
األدوات هذه ،لكن ،يُع ّد ُد ،في ما يلي ،بضع خطوات يُمكن األخذ بها من ِ
بعض المشاكل األمنية ال ّشائعة.
ِ
16
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تفصيل،
ً
إنَّ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الّذي اعتمدته األمم ال ُم تحدة في العام  ،1948يُع ِّددُ،
حقوق اإلنسان الثالثين األساسية الّتي يجب أن تُحترم عالم يًا ،ومن بينها كثيرٌ من الحقوق
ال ُم تع لّقة بالمناصرة ،على غ رارِ حقّ التم تّع بحرّ ية الرّأي وال تّعبير ،والحقّ في االشت راكِ في
االجتماعات والجمعيات السّ لم يّة ،وحق الفر ِد في أن تنظرَ قضي َت ُه محكم ٌة مستقلة و ُم حايدة نظرًا
ُم نص فًا وعلن يًّا ،باإلضافة إلى عد ِم جواز االعتقال أو الحجز أو ال نّفي ال تّعسّ في.
بموجب اإلعالن ،وإن لم تكن ُم لزِ َم ة قانونًا ،قد
ِ
فالحقوقُ وأوجه الحماية المنصوص عليها
بلورَت العديد من المعاهدات ال دّولية في شأنِ حقوق اإلنسان وأثّرت في صياغة الكثير من
ال دّساتير الوطن يّة وأُطر العمل القانون يّة .وهي تُع دُّ ،كذلكَ  ،قاع دَة القانون ال دّولي لحقوق اإلنسان،
ُشرف عليها لجانٌ مؤلّفة
ُ
والمعاهدات الدول يّة لحقوق اإلنسان الّتي أبرمتها األمم ال ُم تح دّة ،وي
من خب راء ُم ستقلين ُم تفرّغين لتقييم حُ سنِ تطبيقها .ومن بين تلكَ ال لّجان ،على سبيل ال ذّكر ال
الحصر“ ،ال لّجنة المعنية بقضاء ال تّمييز ض ّد الم رأة” و”لجنة حقوق الطّ فل” و”اللجنة المعنية
بحاالت االختفاء القسري” .وعلى الرّغم من أنّ البلدان ال تمتثلُ جميعها للمعايير المنصوص
أنت على مضامين تلكَ
عليها في ال ُم عاهدات -وإن صا َدقَت عليها ،-منَ ال ُم جدي أن تط لِعَ َ
الوثائق .فمفاعيل ال ُم عاهدات آنفة ال ذّكر ال تقتصرُ على ُم جرّ ِد تمكينها ال نّاشطين على
أيض ا ،األثرَ الوازنَ الّذي تُلقيه على السّ ياسات
المستويات الشّ خص يّة فحسب ،بل تشملَ ً ،
الحكومات قم ًع ا تج نّبه .يُمكنُ زيارة هذا الموقع لمعرفة
ٍ
ال دّولية ،أثرٌ يستعصي ح تّى على أكثر
ما صادَقت عليه ُك لُّ دول ٍة على حدة من معاهدات.

ا ل ُم ق ّد مة
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كرسها الدّ ستور أو القوانين في
ِعرف حقوق َك المحل ّية :ما هي حقوق َك ا ّلتي ّ
ا ِ
موطن َك وفي بلدتك؟
لِ ُك لِّ بل ٍد دستوره وقوانينه وأُطره القانون يّة الّتي تُح ِّد ُد حقوق المجتمع المدني في ال ُم ناصرة
تعرِف أيَّ الحقوقِ تحظَ ى بحماي ٍة قانون يّة في
َ
وتحميها على ح ٍّد سواء .فمن األهمية بمكانٍ أن
أرض الواقع .و ِم ن
ِ
سياقِكَ  ،وأن تُدرِكَ أنَّ أوج َه إنفاذ هذه الحقوق وإحقاقها عمل يًّا قد تختلف على
ال ُم جدي أن تُع ِّم َم هذه المعلومات على أف راد مجتمعكَ قبلَ إطالق الحملة ،وذلكَ عبرَ وسائل
ال تّواصل االجتماعي أو من خاللِ الرّسوم البيانية.
يُق ّد ُم ا ّت حاد الحرّ يات المدن يّة األمريك يّة (واسمه اإلنكليزي American Civil Liberties
تخص حصرًا
ُّ
 )Unionال نّصائح ال تّالية لضمانِ حقوق ال ُم تظاهرين ،عل ًم ا أنّ ال نّصائح هذه
سياقَ الواليات ال ُم تح دّة األمريك يّة:
•
ُعرف ب ُم س ّم ى “ال ُم نتديات التقليديّة العا ّم ة” ،على
تكتسب حقوقكَ ق وّتها ال قُصوى في ما ي ُ
ُ
غ رارِ الشّ وارع واألرصفة والحدائق العا ّم ة .وقد يحقّ لكَ أن تتح دّث على المأل في غير
ُمت ال تُعيق
احات ال ُم قابلة للمباني الحكوم يّة ،ما د َ
ِ
ذلك من الممتلكات العا ّم ة كالسّ
ص ِّم َم المبنى ألجلها.
الوصول إلى حر ِم المبنى أو تُعطِّ ل الغايات األخرى الّتي ُ
بعض القواعد على خطابكَ الّذي تلقيه في
َ
الخاص ة
ّ
•قد يفرض أصحاب الممتلكات
نت تُلقيه من عقارٍ
نطاق عقارهم .وال يمكن الحكومة أن تملي قيودًا على خطابك إن ُك َ
تمل ُك ُه أو منحكَ مال ُك ُه موافق تَه.
ويجب على الشّ رطة
ُ
أيض ا.
•يتم تّعُ المتظاهرون في ال َم قلب اآلخر بحقوقِ حرّ ية التعبير ً
أن تعاملَ ال ُم تظاهرين وال ُم تظاهرين ال ُم ضادين معامل ًة س واء .ويُمكن الشرطة أن تفصلَ
تخاص َم َت يْن على أن تسمحَ لكلٍّ منهما أن تبقى على مسمعِ األخرى وم رآها.
ِ
المجموعَ َت يْن ال ُم
نت في صد ِد تنظيم ُم ظاهر ٍة احتجاج يّة أو إعداد سجلٍّ من المحفوظات العا ّم ة
فرض ك :أ ُك َ
أنجِ ز َ
معرض فنيّ عامّ ،اِحرَص
ٍ
وتوثيقها من أجلِ تدوين انتهاكات حقوق اإلنسان ،أو في صد ِد تنظي ِم
اللزمة من السّ لطات المحل يّة .وحاول أن تقص َد المكانَ ،
األذونات والت راخيص ّ
ِ
على الحصول على
إن أمك نَكَ ذلك ،كي تتف ّق َد مخارجه اآلمنة وسهلة النفاذ و ُم ستوى حضور قوى الشُّ رطة فيه.
حدث مناصر ٍة حضوريّ  ،فخُ ذ معكَ قارورة ماء واحرص على
ِ
نت ستشارك في
أع دِد الع دّة :إن ُك َ
احض ر وجبات خفيفة غن يّة بالبروتين على غ رارِ ال ُم كسّ رات
رب باستم رار لئال يُصيبك الجفافِ .
الشّ ِ
نت تتناول دوا ًء بشكلٍ يوميّ  ،فتزوّد بقليلٍ منه.
ال ُم تن وّعة أو األل واح ال ُم ز ِّودَة بالطّ اقة .وفي حال ُك َ
18
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ان زَع فتيل ال تّصعيد :ح تّى الحدث أو المظاهرة السّ لمية قد تنقلب عن فًا ،لذا ،من األهم يّة بمكان
تكاليف
َ
خطب ما ،يُنصحُ بأن تُغادر المكان فورًا .فقد تُك بِّ ُد المناصر َة
ٌ
أن تب قَى حذرًا .فإن وقعَ
بالص دمة ،م ّم ا يُثيرُ سلو ًك ا غير منطقيّ
ّ
تجيش مشاعرُ ال نّاس عن َد تذكيرهم
ُ
عاطف يّة باهظة ،وقد
اخترت مالزمة مكانكَ أو أُرغِ ْم َت على ذلك ،فاب ذِل قُصارَى جهكَ لته دِئة الوضع،
َ
أو عني فًا .وإن
ُم ستعي نًا ،في ذلكَ  ،بلغة جسدكَ  :أي ابقِ ي َديْكَ مر ِئ َي َت يْن ،واخ فِض صوتكَ أثناء التك لّم.
وفي موازا ِة ذلك ،تأهّ ب للتصعيد :يُمكن قوى الشّ رطة وقوات إنفاذ القانون أن تُل قِي القنابل
ال ُم س يِّلة للدموع والمواد الكيميائية على ال ُم تظاهرين (على الرّغم من أنّ الغاز ال ُم س يّل للدموع
بموجب معاهدة جنيف) .ولو أنّ حدوث هذا ال تّصعيد أو
ِ
يُع ّد مادّة كيميائية ،ويُحظرُ استعماله
عدمه مرهونٌ بالسّ ياق وحده ،اِبقَ  ،في جميع األحوالُ ،م تأهِّ بًا له (ح تّى إن كنت ال تُرجِّ حُ حدوثه).
تنشقت الغاز
َ
اللصقة ،وال تفرِك عينيكَ وط ِّه رهما بالماء وحسب في حالِ
وال ترت ِد العدسات ّ
ِيت
ال ُم س يّل للدموع .اِغتسِ ل فورَ تم ّك نكَ من ذلك .واأله ّم من كلّ ما أنف ذكره ،حاول ،بكلّ ما أوت َ
وأل تجزع.
من ق وّة ،أن تحافظَ على هدوئكَ ّ

الرقمية واالستعدادات والهواجس
السالمة ّ
احتياجات ّ
أوقِف خاصية ُم شاركة الموقع :إن كنت معتادًا على ُم شاركة رفاقك أو أف راد عائلتكَ موقعكَ من
خاللِ نظام التموضع العالمي ( )GPSالمتوفر على جهازكَ الخلوي ال ذّكي ،فاحرص على أن تُح دّد
حدث ُم ناصرة .وامتنع عن نشرِ موقعكَ على وسائل
ِ
مكان ال تّج ّم ع وزمانه قبلَ توجّ هكَ إلى مظاهر ٍة أو
أيض ا إلى إج راء
ال تّ واصل االجتماعي .فهذه البيانات قد تُستغل في م راقبتكَ وتعقبكَ  .وقد تضطرّ ً
إيقاف خدمات ُم شاركة الموقع تُساهم في توفير طاقة بطارية الهاتف.
َ
اتصاالت هاتفية طارئة ،لذا فإنّ
البث ال ُم باشر (وهو ضمن يًا فعلٌ توثيقيّ ) ل ُم جريات الحدث
ّ
البث المباشر :صحيحٌ أنّ
ّ
اِح ذَر من
أيض ا خطرًا داه ًم ا على سالمة
قد يُش ّك لُ ق ّو ًة هائلة تدفعُ حملة ال ُم ناصرة قد ًم اّ ،إل أنّه قد يُش ّك لُ ً
ص وِّر المنبر أو ال ُم تح دّثين
ال ُم شاركين والحاضرين .لذا ،فمن أجلِ سالمتكَ وسالمة َم ن حولِكَ َ ،
الّذين هم مدركونَ لل تّبعات ال ُم حتملة ال ُم ترتبة عن إلقائهم خطا بًا عا ًّم ا وهم على أهبة االستعدا ِد
لتحملها ،أيًّا كانت .واحرَص على أن تلتقطَ ال َم شاه َد ِم ن خلف الحشود ،لتساعد في إغفال هويّة
ُعرف وجوههم.
لئل ت َ
ال نّاشطين وحمايتهم ّ
•أصدرت ويتنيس ( ،)WITNESSوهي ُم نظّ مة دولية تُعنى حصرًا بكيف يّة استخدام الفيديو
لدع ِم مناصرة حقوق اإلنسان ،مجموعة نصائحَ خاصة ببث المظاه رات ًّ
بث ا مباشرًا.
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•من أجلِ ضمانِ سالمة الحاضرين ،ال س يّما في السّ ياقات الحسّ اسة ،وثِّق الحدث
وص وّر مقاطع منه وسجِّ له والتقط صورًا منه ،لكن ال تنشر أيًّا منها على وسائل
الص ور.
ال تّواصل االجتماعي قبلَ أن تحظى بموافقة كلِّ َم ن يظهر وجه ُه في ّ
حدث يُقام حضوريًّا،
ٍ
كنت تحملُ هاتفكَ  ،خاللَ أيِّ
َ
(وض عْ خط َة استرجاع) :إن
َ
أح ِك م أمنَ هاتفكَ
على غ رار المظاهرة أو الوقفة االحتجاج يّة ،فاحرَص على أن تحميه بكلمة سرّ .وإن كان هاتفكَ
يُفتحُ من خاللِ ال تّعرّف إلى الوجه أو بصمة اإلصبع ،فأوقِف هذه الخاصية .قد يُساعدكَ ذلكَ
على حماية خصوصيتكَ في حالِ صادرت قوات إنفاذ القانون هاتفكَ  .ويُنصح أن تتذ ّك ر أو أن
هاتف إحدى هيئات ال ُم ساعدة أو أحد ال ُم قرّ بينَ لك الّذي يُمكن أن يُساعدكَ
ِ
تد ّون على جسدكَ رق َم
تجلب معك
َ
نت في منطق ٍة نائية ،فمن المجدي أن
في حالِ ان تُزِعَ منكَ هاتفك أو ُف ِق دَ .أ ّم ا إذا ُك َ
ّصل باألقمار االصطناعية لتستعينَ به في الحاالت الطّ ارئة.
هات فًا م ت ً
مناصات ُم ش ّف رَة ال رّسائل -ال س يّما عن َد تخطيطِ تفاصيل الحدث أو العمل ال دّقيقة:
ٍ
استخَ دم
تكثرُ تطبيقات تبادل الرّسائل الّتي تُع ّد قواعد تنظيم الخصوص يّة فيها ضعيفة ،أو تسهل
م راقبتها واالستيالء عليها وبال تّالي اخت راقها .لذا ،من شأنِ استخدا ِم كَ الت راسل بتقنية ال تّشفير
للبت في ال تّفاصيل األكثر دقّة أثنا َء تخطيطكَ لحدث ال ُم ناصرة ،أن يحمي
ِّ
ال تّام بين الطّ رفين
سالمتكَ وسالم َة معاونيكَ .

حدث حضوريّ  ،أو أي ضغطٍ إلكترونيّ ،
ٍ
شامل :بع َد انتها ِء أيّ
ً
استعراض ا
ً
األحداث
َ
اِستع رِض
األحداث وال تّفكير مل يًّا فيها.
ِ
اض
طم ئِن اآلخرين إلى حا لِكَ وتف قّد حالهم .ث ّم ح دّد موع دًا الستع ر ِ
فال تّفكيرُ ال نّاشطُ يُع ُّد عنصرًا أساس يًّا ِم ن مسارِ ال ُم عالج ِة بع َد حدث ال ُم ناصرة .فهل عناصر
تتطلب تحسي نًا في حمالت ال ُم ناصرة ال ُم ستقبلية؟
ُ
التخطيط أتَت أُكلها؟ وأيُّ عناصر ِم نَ المبادرة
ُفض لُ أن تحضرَ أحداث ال ُم ناصرة بصحب ِة رفيقٍ واح ٍد على األقل،
ُك ن بصحب ِة رفيقٍ (أو اثنين) :ي ّ
أيض ا .ومن
وض َع ا ،م ًع ا ،خطّ ًة تحسّ بًا الفت راقكما .فهذا عنصرٌ أساسيّ لضمانِ سالمتكَ البدنية ً
ليس حاضرًا في الحدث بمكانِكَ تحسّ بًا أليِّ
شخص ا واح دًا على األقل َ
ً
األهم يّة بمكان أن تُبلغَ
طارئ.
الص عي َديْن النفسي والجسدي
ن ِّف س عن غض بِكَ  :قد تُش ِّك لُ ال ُم ناصرة تح ّديًا يُثقلُ كاهلكَ على ّ
الض روري ،في السّ ياقات الّتي تمرّ بن زاعٍ أو الّتي خرجَ ت للت ّو منه ،أن تُستحدث
م ًع ا .لذا ،فمن ّ
يمس ال نّاشطين وال ُم نظّ مين خطرُ اإلجها ِد واإلحباط.
ّ
لئل
مساحات ُم كرّسة للتنفيس عن الغضبّ ،

صندو ُ
ق الموارد ال ُمجدية:
منشو ٌر باللّغة اإلنكليزية عن ال ّس الم ِة أثناء ال ّت ظاهر ،من إعدا ِد منظمة العفو الدّولية

شعرت أنّ حقوقكَ قد ان تُهِ َك ت ،يقترحُ عليكَ اتّحاد الحرّ يات المدن يّة األمريكيّ أن تُد ِّونَ
َ
في حالِ
كلّ األحداث الّتي تتذكرها .وإن كان رجال الشّ رطة أو عناصرُ قوى إنفاذ القانون منخرطِ ينَ في
ارتكاب هذا االنتهاك ،فحاول أن تُد ِّونَ أرقا َم شار ِة كلٍّ منهم وكذلكَ رق َم سيارة ال دّورية ،والهيئة
ِ
الّتي يعملونَ ألجلها .احرص على جمع معلومات ال تّواصل الخاصة بشهود العيان ،والت قِط صورًا
منص ٍة ُم ش فّرة.
ّ
لإلصابات .شارِك صدي قًا جديرًا بال ثّقة هذه المعلومات التوثيق يّة عبرَ

نصائح باللّغة اإلنكليزيّة للحفاظ على السّالمة أثناء ال ّتظاهر ،مِن إعدا ِد منظمة السّالم
األخضر (غرينبيس)https://www.greenpeace.org/usa/toolkits/ :
/protest-safety-tips-from-greenpeace

السالمة النفسية االجتماعية واالستعدادات والهواجس:
احتياجات ّ

بسالم وسالمة ،من إعدا ِد منظمة هيومن رايتس
للتظاهر
نصائح بال لّ غة اإلنكليزية
ِ
ٍ
ووتش ()Human Rights Watch

إن توتّرت األجواء في المكانِ الّذي تُوجد فيه ،احرَص أو ًّل على ُم راقبة محيطكَ كي تُق يّ َم
ال تّهديدات ال ُم حدقة ال ُم حتملة .وقبلَ إقامة الحدث الحضوري ،ف ِّك ر مل ًيّا في كيف يّة تفادِي هذه
الض رر والعنف في حالِ وقعت تلك ال تّهديدات
التهديدات أو ،على األقلّ  ،الح ّد منها كي تتج نّب ّ
فعل .وخالل الحدث ،إن صارَ أحد ال تّهديدات أمرًا واق ًع ا ،احرَص على االستم رارِ بال تّن فّس أثنا َء
ً
الض رر.
تص دِّيكَ له ،وتأ ّك د على تكونَ واآلخرونَ في منأى عن ّ
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منظمة “مسعفو الجبهة األماميّة” ( )Frontline Medicsأعدّت ً
ظاهر
دليل عن ال ّت
ِ
صصًا لكيفية التعامل مع الوباء ومخاوف السالمة المُترتبة عنه .الدّليل آنف
بسالم ،مُخ ّ
ٍ
ّ
ّ
الذكر متوف ٌر باللغة اإلنكليزيّة حصرً ا على الرّ ابط هنا.
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ك
 .1حدِّد
أهداف حملت َ
َ
من األهمية بمكانِ  ،في أيِّ حمل ِة مناصرة ،أن تكونَ األهداف واضح ًة ب يِّنة .فما ال ُم راد الّذي تسعى
حملتكَ إلى بلوغه؟ ُك ن واضحً ا قدرَ اإلمكانِ في إجابتكَ عن هذا السّ ؤال .فال ت قُل“ :أري ُد أن أقوم
بال تّوعية على العدالة االنتقال يّة” ،بل قُل“ ،نُريد أن يعيَ المواطنونَ ال دّور الجوهريّ الّذي يؤدّيه
ِّف ال نّاجينَ حولَ عمليات العدالة
ال نّاجون في عمليات العدالة االنتقال يّة ”.أو قُل“ ،نُري ُد أن نُث ق َ
االنتقال يّة ونُم ِّك نهم من ال ُم شاركة فيها”.

الخط وات األساس يّة إلعدا ِد
حملة ُم ناص رة
ُ
حملة ال ُمناصرة في ثماني خطوات:

صِ غ بيا ًنا
أنت أو ًّل ،فتتم ّك نَ من إيصالها إلى اآلخرين بد ّق ٍة أكبر .فما ال ُم شكلة وما
ح دِّد قض يّتكَ  -ل تُدركها َ
ح لّها؟ ُك ن واضحً ا و ُم قتض بًا قدرَ اإلمكان في إجابتكَ عن هذا السّ ؤال ،واحرص على أن تُدخِ لَ
مثل“ :يستحقُّ الناجون من األعمال الوحش يّة أن تُسمعَ قصصهم،
كلمات فاعِ لَة كأن تقولَ ً
ٍ
فيها
اللزمة”.
يجب علينا أن نمنحهم المنصات ّ
ُ
لذا،

ك
 .1حدِّد
أهداف حملت َ
َ
 .2ابحث عن اإلرث التّاريخي وأعمال ال ُمناصرة الحديثة الّتي
تصبّ في خدمة هذا الهدف
 3.1ع ِّين أصحاب ال ّ
أن وشرائح الجمهور ال ُمستهدفة
ش ِ
 3.2إقامة ال ّ
شراكات وال ّتحالفات

 .3العمل مع النّاجين
أحسن صياغة الرّسالة
.4
ِ
ك
.5
ك وميزانيت َ
إعرف موارد َ
ِ
 .6خ ِّ
طط لحملة إعالميّة استراتيجية
ً
جدول زمنيًّا
 .7ضع
 .8قِس األثر ووثّقه.
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في أي رلندا ،ركز المناصرون حملتهم الناجحة على إنهاء التعديل الثامن في دستور أي رلندا ،الذي حظر
اإلجهاض ،حول فعل واحد بسيط.REPEAL :

الخطوات األساس ّي ة إلعدا ِد حملة ُم ناصرة
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حدِّ د الغايات
األهداف ُم ن قّح ًة  -وينبغي أن تكون متع دّدة األوجه واألبعاد .ويُمكنُ أن تتع ّد َد غايات
ُ
الغايات هي
ُ
مبادرة ال ُم ناصرة الواحدة .ومن ال ُم جدي أن يؤخذ في الحسبان التباين ال ُم حتمل في العوامل
االجتماع يّة والمؤسسات وكذلكَ أثر كلٍّ منها.
يجب أن تكونَ :
ُ
أهداف ذك يّة أمرًا ُم جديًا .فاألهداف ك لّها
ٍ
الص دد ،قد يكون اعتما ُد
وفي هذا ّ

ةدّدحُم

S

سايقلل ةلباق M
قيقحتلل ةلباق A
ةيعقاو R
اًّينمز ةرّطؤم T

ويُمكن األهداف ال ذّكية أن تكونَ كم يّة ونوع يّة .فقد يأتي الهدف الذكيّ على ال نّحو ال تّالي:
عرض هذا الوثائقيّ أو أن يزوروا هذا
َ
شخص ِم ن أبناء هذا الحيّ ال ُم ح دّد
ٍ
ألف
“يجب أن يُشاه َد ُ
المعرض التاريخي في غضونِ الشّ هرِ األوّل من افتتاحه ”.وفي ما يلي ،مثالٌ آخر على صياغ ِة
هدف ذكي“ :أري ُد ُ 100م قي ٍم في بلد ٍة ُم ح دّدة ِم َّم ن لم يُشاركوا ساب قًا في أيّ قضي ٍة قط ،أن يُوقّعوا
ٍ
العريضة وأن يحتشدوا في ساح ِة البلد ِة نصر ًة للقضية المحددة ع يْنها”.

 .2البحث
معرض حملتكَ  ،مع ال نّاجين ،أن تُولي األمنَ والحساس يّ َة
ِ
كنت تتعاملُ  ،في
من األهم يّة بمكان ،إن َ
بحمالت المناصرة األخرى الّتي سبقتها .فما الجدي ُد الّذي
ِ
األولويّة ال قُصوى ،كما أن تُقارنَ حملتكَ
ات ال ُم حرزة ح تّى اليوم؟ وما الّذي
س تُنجزه حملتكَ وتقوله؟ أي ،بعبار ٍة أكثر ص راح ةًَ ،م ا اإلنجاز ُ
يُمكنكَ أن تُنجزه على نح ٍو ُم ختلف؟ واسأل نفسك“ :ما ال ُم تطلبات العمل يّة الّتي تُخ وّلني بلوغ أهدافي
وغاياتي؟” (طلب أذونات ،أو ال لّجوء إلى مص ّم ِم غ رافيكيّ  ،أو إلى ُم ترجم ،وغير ذلك).
24
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أيض ا“ :ما ال تّطورات األخيرة الّتي شهدتها هذه القضايا وتغطيتها اإلعالم يّة؟ ما ر ّد
واسأل ً
الفعل العنيف الّذي عليَّ التحسّ َب له؟ أم ِع ن النظرَ في خلفية الموضوع واألخبار الماضية حولَه
وتغطيته اإلعالم يّة باإلضافة إلى الجهود والحمالت السّ ابقة حوله والسّ ياق َك ُك لّ  .اِبقَ على اطالعٍ
الص دد ،أن تتواصلَ وموظفي المبادرة العالمية للعدالة
بآخر التطورات الحالية .ويُنصحُ  ،في هذا ّ
الض مير ،فهم ُم ستع دّونَ لمشاركتكَ األعمالَ
والحقيقة وال ُم صالحة الّتابعة للتحالف ال دّولي لمواقع ّ
استخلص وها منها.
ُ
سياقات مماثلة كما ُم شاركتكَ العبر الّتي
ٍ
الّتي أنجزها أعضاء في

 .3أصحاب ال ّشأن وشرائح الجمهور ال ُمستهدفة
يكمنُ العنصر الجوهريّ ِم ن ال ُم ناصرة الرّقمية في تحفيزِ جماع ِة ال ُم ناصرين ِم َّم ن يعتزمونَ
إحداث ال تّغيير،
ِ
ال تّحرّكَ في سبيل تغيير الواقعِ الرّاهن ،وكذلكَ في تقويتها وتنميتها .ومن أجلِ
مجموعات
ٍ
استهداف
َ
نحتاجُ إلى زياد ِة أعدا ِد ال ُم ناصرين ال نّاشطين .ومعنى ذلكَ أنّ على الحمل ِة
ِم ن غير المجموعات الّتي تُناصرُ أساسً ا قض يّتكَ .
أهداف ب يّنة وف قًا لش رائح الجمهور ال ُم ستهدفة –
ٌ
ففي أيِّ حمل ةٍ ،من األهم يّة بمكان أن تُح ّد َد
بالض رورة استحسانَ الجميع ،لك نّها تبقى ُم جدية .وبشكلٍ عامّ ،يُستحسنُ أن
ّ
فالحمل ُة قد ال تنال
استهداف شرِ يحَ َت يْن من الجمهور ،هما:
ِ
ُصب ال تّركيز على
ي ّ
إحداث تغييرٍ فعليّ – وتض ُّم هذه الشّ ريح ُة
ِ
ُم تّخ ذُو القرارات :وهم أصحاب الشّ أن القادرون على
الص حة والهيئات ال ُم م وِّلة وأُخرى غيرها .وفي الكثير من األحوال،
رجال السّ ياسة ووزراء ّ
س يُش ِّك لُ هؤالء جمهورك األوّل.
ال ُم ؤثّرون :يُع ُّد أصحاب الشّ أن هؤالء عنصرًا أساس يًّا في نقلِ رسالتكَ إلى آفاق جديدة .وقد تض ّم
الض حايا ،وكذلكَ
ومجموعات قائمة على اإليمان وغيرها من منظمات ّ
ٍ
هذه الشّ ريحة صحافيينَ
شخصيات ترفيه يّة وأكاديميين.
يستخد ُم الكثير من ُم بادرات ال ُم ناصرة أدا ًة تُس ّم ى “نطاق الحلفاء” ُم ب يّنة في الرّسم البياني أدناه،
موض عة أصحاب الشّ أن األساس يّين بما يتماشَ ى وأهداف ال ُم بادرة ال ُك برى .ويُتيحُ نطاق
َ
من أجلِ
الحلفاء للمنظمين تحديد أيّ الحلفاء أكثر دع ًم ا لهدفهم وأيّهم أقلّ دع ًم ا له قبلَ البد ِء بمبادرة
ال ُم ناصرة ،وهو ما من شأنه أن يسمحَ للمنظمين بال تّفكير است راتيج يًّا في َم ن يودُّونَ ال تّأثيرَ
فيه عبرَ حملة ال ُم ناصرة وفي كيف يّة ذلك ،ألنّهم قادرون على معرفة م دَى تماهي المجموعات
االتحادات حلي فًا سلب يًّا للتغيير الّذي تتط لّع إلى إحداثه وقد تكونُ
ِ
مع القض يّة (فقد يكون بعض
الستهداف
ِ
معارض ا سلب يًّا له) .وعاد ًة ما تكتسب أهداف الحملة ،بفعلِ ذلكَ  ،د ّق ًة أكبر
ً
مدرس ٌة ما
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أصحاب الشّ أن ال ُم ح دّدين وتحريك بعض العوامل ال دّيمغ رافية أو أصحاب الشّ أن إلى يسارِ نطاق
وبحسب موقع “ ،Org.350في معظم حمالت التغير االجتماعي ليس من الضروري
ِ
الحلفاء.
تغير وجهة نظر خصمك ،ولكن الضروري هو تغير تموضع الشريحة الوسطى خطوة واحدة
7
لإلتجاه الخاص بك”

نويبلس ٌموصخ

نودياحُم

موصخ
نوطشان

نوّيبلس ءافلح

ءافلح
نوطشان

«سبكتروم أوف أليلز» بقلم هوارد كالرك ،وخافيير غا رات ،وجوان شيهان ،وفوري ويلسناك ،من «كتيب الحمالت العنيفة».2014 ،

أشخاص ا ُم عينينَ في مجموعا تِكَ ال ُم ستهدفة – ال س يّما إن كانت المجموعات
ً
ْت
بع َد أن س َّم ي َ
واسعة ال نّطاق على غ رارِ ال نّاجين أو الطّ الب أو الشّ بابِ -م نَ ال ُم جدي أن تنظرَ في كيف يّة تأثير
العوامل الديمغ راف يّة في تحدي ِد ش رائح الجمهور ال ُم ستهدفة بحملتكَ والمنهجيات األوسع نطاقًا.
كيف للعرقِ والنوع االجتماعي واالنتماء اإلثني والسنّ وال ُم ستوى
َ
•العوامل الديمغراف يّة:
التعليميّ والعامل ال دّيني أن تُض ّم نَ جمي ًع ا في هذا السّ ياق؟
•العوامل الجغ راف يّة :هل جمهوركَ محليّ و/أو قومي و/أو دولي و/أو بعيد و/أو مدني و/أو قروي؟
كيف تنظر أف راد هذه المجموعة تحدي دًا إلى القضية؟ أيميلونَ إلى إبداء
َ
•المواقف:
ال تّعاطف معها؟ أم أنّهم يحتاجون إلى مزي ٍد من الحُ جج ال ُم قنعة؟ إلى أيّ ح ٍّد هم
ناشطُ ون؟ ما المطلوب لح ثِّهم على العمل؟
•العادات ال ُم تع لّقة بالوسائل اإلعالم يّةَ :م ا الوسيلة اإلعالم يّة الّتي يسهل عليهم منالها
ويستعملونها ويس تَحسِ نونها؟

 3.1ال ّ
ش راكات والتحالفات
يفوت أب ًدا أوان ال ّت فكير في إقامة ال ّ
ُ
إطار حركات ال ُم ناصرة،
ش راكات وال ّت حالفات في
ال
ِ
ش ركاء والحلفاء أن يقوموا مقا َم أصحاب ال ّ
ويُمكنُ ال ّ
دفع
ش أن األساسيين القادرين على ِ
تقاربين
حركتك قد ًم ا .فال تتر ّدد ،في ُم سته ّل عملية ال ّت صميم ،أن تتواص َل مع أف را ٍد ُم
َ
َ
شأن ذلك أن ي ّ
قدرك على
ُعزز
معك في مبادرتك .ومن
فكرًا وقادرين على ال ّت شارك
َ
َ
ِ
االتصال وال ّت واصل ،كما من شأنه أن ّ
اعين إلى
بين الناشطين وال ّس
َ
يبث روح االنتماء َ
تكريس العدالة االجتماعية .هذا ويُمكن ال ّ
حملتك بال دّعم ال لّ وجستي
ش ركاء أن يم ّد وا
َ
األساسي.
فعلى سبيل المثال ،إن ُك َ
جمع
تنظيم حمل ٍة توثيق يّة تؤو ُل من خاللِها إلى
نت في صد ِد
ِ
ِ
ت مع ّ
الزعماء في
قصص ال ّن اجين بعدَ انتهاء ال ّن زاع ،فمن ال ُم جدي أن ُت قيم ال ّ
ص داقا ِ
ال ُم جتمع ،ب َم ن فيهم ّ
ويقدرون على
يحظون بثق ِة مجتمعاتهم
الزعماء ال ّدينيون الّ ذين
َ
َ
أجل ال ّت ح ّدث مع ال ّن اجين أو القيام بأنشطة اال ّت صال بأبناء
توفير المساحات اآلمنة من ِ
ال ُم جتمع ِم َّم ن يتر ّددون في ال ُم شاركة بالحمل ِة أو يخشونها.
وتذ ّك ر دو ًم ا أنَّ إقامة ال ّ
تقدر على التركيز على
ش راكة مع الحلفاء ال تعني أ ّن َك لن
َ
إليك .فال ّ
ش بكات
المسائل األكثر أهم يّة بال ّن سبة
–أصغير ًة كانت أم كبيرةُ -ت قِرُّ بأنَّ
َ
َ
التفاف أعضائِها كافة حو َل مسأل ِة واقع حقوق اإلنسان ال ينفي اختالف الهواجس
والحاجات في البل ِد الواحد .فقد تتعاونُ مجموعتان ُت ّ
الن طائ َف َت ْي ن دين َي َت ْي ن أو
مث ِ
مشروع ُم شترك .وفي حين تستطيع ك ٌّل منهما أن تبذ َل
عرق َي َت ْي ن ُم ختل َف َت ْي ن على تنفي ِذ
ٍ
ير تشارك
غالبية مواردها في خدم ِة قض يّتها ،يُمكنهما أن يتعاونا م ًع ا من ِ
أجل َت ْي سِ ِ
شأن إقامة التحالفات واسعة ال ّن طاق ،و َل و بين
المعلومات وتحسين الفعال يّة .ومن
ِ
ت قد ال تجمعها في ّ
ب هذه ال ّت حالفات ً
مجموعا ٍ
ثقة
الظ اهر أيّ قواسم ُم شتركة ،أن ُت كسِ َ
الرّغم
كفريق واح ٍد – على
ب من األحيان .أ ّم ا العم ُل
وتعاط ًف ا ومصداق يّة في األع ّم األغل ِ
ٍ
ِ
ٌ
ذلك أ ّن ه يُج ّس ُد فع َل
من االنقسامات الدينية واإلقليم يّة -فله
دالالت في ُم نتهى البالغةَ .
ٌ
صفات لصيقة هي المصداق يّة واالحت رام وال ّس لطة ،األم ُر
الم بح ِّد ذاته ،لذا ،تالزمه
ال ّس ِ
نجاح مبادرة المناصرة.
احتمال
الّ ذي يزيد من
ِ
ِ
أن والحلفاء وال ّ
ويتطلبُ تحدي ُد أصحاب ال ّ
ش ركاء األساسيين وش رائح الجمهور
ش ِ
تقييم َم ن تقوم
النظر مل ًّي ا في ك ٍّل منهم على حدة كي تتم ّك ن من
الخارجية ال ُم ستهدفة
َ
ِ

ّغات يتك لّمونَ ويقرؤون؟ أيُمكن أن يكون وا أ ّم يين؟
•ال ثّقافة :ما هي خلف يّتهم ال ثّقافية ،وأيّ ال ل ِ
26

|

إنشاء حملة للمناصرة :مجموعة أدوات لممارسي أعمال الذكرى

الخطوات األساس ّي ة إلعدا ِد حملة ُم ناصرة

|

27

عاون والعمل معه.
بال ّت
ِ
ُ
فإحداث تغيير اجتماعي يستدعي تعاون مبادرات ال ُم ناصرة مع فئا ٍ
ت ش ّت ى من
ب أح ٌد
األشخاص ،تنفر ُد الواحدةُ منها ع ّم ا سواها بخب راتها ومهاراتها الخا ّ
ص ة .فإن رغِ َ
تفريغ
أحسن
ُفر َغ فيه شغ َف ُه
َ
في ال ُم شاركة في مبادرتك ،يعني أنّ له دورًا يُمكنه أن ي ِ
ٍ
كي يدفع الحرك َة قد ًم ا.
ُ
ولع َّل خير ما يُو ِّ
النظ م اإليكولوجية الخاصة بال ّت غيير االجتماعي،
ذلك هي يطة
ضح َ
ودليل من إعدا ِد منظمة “مشروع حركة البناء” (واسمها
رسم بيانيّ
ٍ
وهي عبارة عن ٍ
اإلنكليزي  )Building Movement Projectومن شأنهما أن يُساعِ دَ ا ك ٍّل من
األف راد وال ّ
ش بكات والمجتمعات في إيجا ِد مكانته ِم ن حمالت ال ُم ناصرة .فال ُم عالِ ُج ون
ورواة القصص والف ّن انون و ُم ست ِج يبو الجبهة األمام يّة والب ّن اؤون هم بعضٌ ِم ن الفئات
فريقك وفي
ساعدك في تصوّ ِر مكا ِم ِن القوّ ة في
النموذج يّة الّ تي ح ّددتها المنظمة ل ُت
َ
َ
معرفة المجاالت الّ تي قد تحتاج إلى إقامة ش راكا ٍ
ت وتحالفات فيها.

ﺧرﯾطﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟ ُﻣ ﱢﻠوﺣون
ﺧﺗﺑرون
اﻟ ُﻣ ِ

رواة اﻟﻘﺻص

ُﻣﺳﺗﺟﯾﺑو
اﻟﺟﺑﮭﺔ اﻷﻣﺎﻣ ّﯾﺔ
اﻹﻧﺻﺎف
اﻟﺗﺣرر
ّ
اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟ ّﺗﺿﺎﻣن

 3.2العمل مع ال ّن اجين
يكمنُ واح ٌد من أهداف األساس يّة المرجوّ ة من المبادرة العالم يّة للعدالة والحقيقة
لضمان تعميم تجاربهم كما
اجين وإعال ِء أصواتهم
شأن ال ّن
رفع
َ
ِ
ِ
وال ُم صالحة في ِ
ً
ً
وعدل .ويُع ُّد تعميم قصص
ستقبل أكثر سال ًم ا
صنع ُم
فاعل في
لضمان تأديتهم دورًا
ٍ
ِ
ذلك أنّ تجاربهم غال ًب ا ما ُت ص ّم عنها اآلذان،
ال ّن اجين عنصرًا أساس ًّي ا من بناء ال ّس المَ ،
ً
يقف
و ُت وصم بالعار ف ُت ل َق ى طيّ ال ّن سيان ،وهو األمر الّ ذي من شأنه أن
حائل أما َم أيّ
َ
مستقبل سلميّ  .ومن
معالج ٍة ثقاف يّة جماع يّة للن زاع في ظ ّل تط لّ ع الجماعات إلى بناء
ٍ
اجين أي ً
ض ا -عم َل
ب ال ّن اشطون –وهم في أغلبهم من عدا ِد ال ّن
َ
ُقار َ
األهم يّة بمكان أن ي ِ
فليس الهدفُ  ،أثناء العمل مع ال ّن اجين،
ال ُم ناصرة في هذا ال ّس ياق مقاربة دقيقة ج ًّدا.
َ
ً
أساس صفتهم اإلنسانية .وفي أفضل
معاملة كريمة على
اإلشفاق عليهم بل معاملتهم
ِ
بعض من أمثلتنا -يُمكنُ المناصرة أن تؤدّي دورًا
األحوال ،وكما سي ّت ض ُح الح ًق ا في
ٍ
جوهر ًّي ا في ُم ساعدة ال ّن اجين على ال ّت عافي أي ً
ض ا.
َ
تصوير ،أم مقالة ُم صوّ رة ،أم معر ً
ض ا فن ًّي ا أم
كنت ُت ع ُّد حمل َة
فبصرف ال ّن ظر ع ّم ا إن
ٍ
تركيزك على قصص ال ّن اجين .ومن األهم يّة
احرص على صبِّ ج ّل
َ
حمالت ُم ناصرةَ ،
اجين غال ًب ا ما تكون قصصهم –في نهاية المطاف-
بمكان أن تتذ ّك ر ،دو ًم ا ،أنّ ال ّن
َ
كسر حا ِج َز وصمهم بالعار ،وال س يّما في سياقات ال ّن زاع
مصدر تمكينهم ،بيدَ أنَّ
َ
َ
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تصوريك
قابلتك ناج ًي ا أو
جه ًدا وعسيرًا .لذا ،تذ ّك ر ،أثناء ُم
َ
َ
وما بعده -قد يكون أمرًا ُم ِ
امك لتجربته ولشجاعته على التجرّؤ على ال ّت حدث عنها على
ق ّ
ص ته ،أن ُت ب دِي احت ر َ
اعتبار آخر.
المأل ،وإلنسان يّته ،نظرًا إلى أ ّن ها أكثر أهم ي ًّة من أي
ٍ
و ُي عدّ دُ ،في ما يلي،
ٌ
بعض من الممارسات الفضلى ا ّل تي يجب أخذها في االعتبار قب ل َ
ال ُم باشرة بجمع قصص ال ّن اجين:
•أوضِ ح أهداف َك وكيفية استخدا ِم َك قصصهم
ب يِّن ،ب ُم نتهى ال ّ
وأهدافك ِم ن
استخدامك قصة ال ّن اجي
ش فاف يّة والوضوح ،كيفية
َ
َ
الناجون ِم ّم ن يُشاركون في الحملة أو ُت جرى معهم
حملة ال ُم ناصرة .وسيشع ُر
َ
فهمك لمشكلتهم ،فاحرص
ويلمسون
يعرفون أص َل َك
حين
أكبر
ال ُم قابالت ،ب راح ٍة
َ
َ
َ
َ
َ
ً
على أن ُت َ
مسألة
تعترف بأنَّ أمرًا ما يُش ِّك ُل
بأس أن
َ
حيط بال ّس ياق إحاطة متينة .وال َ
تجاربك ال ّ
ش خصية الّ تي تصبُ في
نفسك وعن
دقيقة وح ّس اسة ،أو أن تتك لّ َم عن
َ
َ
صلب الموضوع ،ما ُد َ
مت تتق ّي ُد بمعايير االحت رام .ففي الواقع ،غال ًب ا ما يُساهم
ذلك في بناء ّ
الث قة ويمن ُح ال ّن اجي إحسا ًس ا بال ّس يطرة ،وهو إحساسٌ لربما سلبه إيّاه
َ
ال ّن زاع.
•ضع ّ
خط ة لضمان أمن ال ّن اجين قب ل َ مبادرات ال ُم ناصرة وخاللها وبعدها:
حضور حدث ال ُم ناصرة أم تتع دّى
إن كانت ُم شاركة ال ّن اجين تقتص ُر على ُم جرّ ِد
ِ
الخضوع إلى ُم قابلة ،ف ِّك ر مل ًّي ا في األسئلة اآلتي ذكرها قب َل العمل
ذلك إلى
َ
ِ
ً
ُم باشرة معهم:
رغب ال ّن اجي في ذلك؟
القصص إن
كيف س ُت غ فِل
–
َ
َ
َ
َ
صة
كان المجتم ُع
وثيق ال ّت ماسك وال ّت الحم ،هل يُمكنُ االستدالل على ق ّ
إن َ
الفرد؟
نحو يعرضُ القصص
– هل ِم ن وسيل ٍة ُت خوِّ ُل تصميم مبادرة ال ُم ناصرة على
ٍ
عر ً
ض ا جماع ًّي ا أو يعرضُ مشاهدَ تمثيل يّة ُم غفلة الهويات بغي َة ال ُم ساهمة في
اجين وحمايتهم؟
إغفال هويات ال ّن
َ
حال
لخطر العنف في
تعرّض ال ّن اجين لتهدي ٍد يم ّس هم شخص ًّي ا أو
– هل يُحتم ُل
َ
ِ
ِ
كان األم ُر كذلك،
ضمن
أفصحوا عن تجاربهم وشاركوها
إطار ال ُم ناصرة؟ إن َ
َ
ِ
فأيُّ منهج يّات ال ُم ناصرة (وقد تشمل مبادرا ٍ
ت فن يّة) يُمكن ا ّت باعها للح ّد من
المساس بهم؟
خطر
ِ
°
30

|

أجل حماية إغفال هوية
ِم ن ُج مل ِة األساليب الّ تي يُمكن ال لّ جوء إليها من ِ

إنشاء حملة للمناصرة :مجموعة أدوات لممارسي أعمال الذكرى

الناجي :اعتماد األسماء
ص ور
ال ُم ستعارة ،وتغشية ال ّ
ُ
وإسقاط بعض التفاصيل
ال دّالل يّة األساس يّة من قبيل
شهرة ال ّن اجي وعناوين
بعض ال ّ
ش وارع وغير ذلك.
أ ّم ا األصوات ف يُمكنُ تعديلها
في حال تض ّم ن المشروع
تسجيال ٍ
ت صوتية أو مرئية.
ِحرص على َن يل موافقتهم واضمن
•ا َ
ال ُم حافظة على خصوصيتهم :أوضِ ح،
اإلمكان )1 ،محتوى األسئلة
قدر
َ
ِ
الّ تي ستطرحها ،وزوّ دهم بها ُم سب ق اً
إن استطعت ذلك؛ وأوضح أي ً
ض ا )2
ورشة عمل  GIJTRللعناية الذاتية للصحفيين والنشطاء
ت ال ُم شاركة والمخاطر المترتبة
تبعا ِ
في كوناكري ،غينيا في مايو .2017
عنهاَ .م ن سيرى حملة المناصرة هذه
و َم ن سيسمعها؟ هل س ُت طر ُح على
االنترنت؟ ما هي األهداف ال ّن هائية المرجوة من الحملة؟
يعلمون أنّ حملة ال ُم ناصرة قد تحظى
– دَع ال ّن اجين (والمشاركين أجمعين)
َ
لبعض ال ّت صرّف .أع لِمْ هُم بالخيارات
تخضع
ب ُم شاهد ٍة واسعة وأنّ القصص قد
َ
ِ
ال ُم تاحة لضمان حمايتهم -أخبرهمً ،
مثل ،أنّ ال ُم قابالت والملفات ال ّ
ش خصية
ستكون ُم غفلة الهوية ،أو أنَّ ال ّت فاصيل الداللية س ُت غ يّر ،وأ َّن ه ال يُشترط أب ًدا
ص ور ال ُم لتقطة.
إظهار الوجوه في ال ّ
– اِضمن فرصة ال ّن اجين جمي ًع ا في االطالع على المادّة قب َل نشرها ،وتم ّك نهم
ص ص وق ًت ا ِم ن جدول حملة ال ُم ناصرة ّ
من تعديلها وتنقيحها .خ ِّ
الزمني الطالع
نشر أيّ مادةٍ.
ال ّن اجين على قصصهم قبل
ِ
ً
مساحة آمنة:
•أو ِج د
وآمن أن يُساهم في تهدئة نفوس الناجينِ ،م ّم ا يُح ِّس ن
مريح
من
شأن إيجا ِد جوٍّ
ٍ
ِ
ٍ
انتاج يّة ال ُم قابالت واألنشطة .ويُع ّد ُد ،أدناه ،بعض العوامل الّ تي يُفترض أخذها في
الخطوات األساس ّي ة إلعدا ِد حملة ُم ناصرة
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ص دد:
الحسبان في هذا ال ّ
جري ال ُم قابلة أهم يّة قُ صوى،
– غال ًب ا ما يكتسبُ النوع االجتماعي لل ُم ي ِّس ر أو ُم ِ
ال سيما عندَ ال ّت عامل مع ضحايا العنف الجنسي أو القائم على ال ّن وع
االجتماعي .وعاد ًة ما ُت فضل ال ّن ساء العم َل مع نساء في سياقا ٍ
ت ُم ماثلة .فال
ض حايا ع ّم ا يُفضلونه.
بأسً ،إذا ،في أن تسأ َل ال ّ
ص عيدَ ْي ن العاطفي والبدني ،وبعي ًدا
– اِحرص على أن
يكون المكان آم ًن ا على ال ّ
َ
حال
بغير ذلك .وفي
ض حايا
قب َل ال ّ
ِم ن مسرح ارتكا ِ
ِ
ب الفظائع – ّإل إذا ِ
ِ
ُك َ
قدر
ِحرص على أن ُت خ فِي المع دّات َ
نت في صد ِد ال ّت صوير أو ال ّت سجيل ،ا َ
ال ُم ستطاع.
ّ
توخ ى ال ّدقة أثنا َء مخاطبتهم .فهل يقبلون ُم ناداتهم بأسمائهم؟ أم بشه راتهم؟
–
ً
ّلون أ ّي ا منهما؟
ّلون ُم صطلح “ال ّن اجي” أم “الضح يّة”؟ أم أ ّن هم ال يتق ب َ
وهل يتق ب َ
اسألهم ع ّم ا يُريحهم.
داعم لهم.
– أخبرهم أنّ في وسعهم إحضار شخص
ٍ

•ان َت ِق عباراتك بعناية
تج ّن ب ،خال َل ال ُم قابلة أو ال ّن شاط ،أن تستعيدَ عنو ًة أيّ حاد ٍ
صادم أو أن تضع ُه
ث
ٍ
ً
أسئلة
شاركين
االهتمام الكبير .بل تتطرّ ق إليه روي ًدا روي ًدا .فاسأل ال ُم
موضع
َ
َ
ِ
أين يعملون؟ ماذا فعلوا
أين يقطنون؟ هل لهم أبناء؟ َ
لطيفة عن حياتهم اليو َمَ .
ً
أسئلة َت شِ ي بالمالم ِة أو
مض ى هذا الوقت؟ وال تسألهم
وقع الحادث؟
كيف َ
َ
منذ أن َ
حال من األحوال .فال تقل أب ًدا عبارا ٍ
ت من
قد ُت ش ِع رهم بالخزي أو تؤلمهم في أيّ
ٍ
قبيل “ألم تتو ّق ع حدوث خط ٍ
ِطرح
ب ما؟” .وعندَ التطرّ ق إلى الحادث ال ّ
ص ادم ،ا َ
ُمكنك إخباري عن ذاك
أسئلة مفتوحة حو َل ه ،على غ رارَ “ ،م اذا حصل؟” أو “هل ي
َ
َ
لك أو البنك” .وقُ م بإيحاءا ٍ
ت غير لفظ يّة
“بقدر ما ترتاح ،صِ ف َم ا
اليوم؟” أو
حدث َ
ِ
ّ
ذلك في ُم نتهى
تن ُّم عن
كان َ
تشجيع وإيجاب يّة .وال تطلب أب ًدا تفاصي َل أكثر ،إل إن َ
ٍ
ض رورة ،أو إن ن ِْل َ
ت موافقة ال ُم شارك ال ُم سبقة على ذلك .واحذر ّأل تدفعه إلى
ال ّ
االكتفا ِء بعبارا ٍ
ص ته كيفما شاء.
ت ُم ختصرة .بل دَعه يروي ق ّ
تاب ع
• ِ
َ
بسالم وإيجاب يّة .وامنح
استطعت ،أن تختت َم ال ُم قابلة أو ال ّن شاط
قدر ما
حاولَ ،
ٍ
خالل توجيه ال ّس ؤال ال ّت الي لهم:
ختم ال ُم قابلة أو ال ّن شاط من
ِ
ال ُم شاركين فرص َة ِ
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“هل من شي ٍء آخر تو ّد مشاركتنا أيّاه؟ وهل فاتني شيءٌ؟” .بعد ذلك ،اشرح
الخطوات ّ
ً
موجزا – ما إطا ُر ال ّن شاط ّ
سيطلعون على
الزمني؟ َم تى
اللحقة شرحً ا
َ
يرغبون في ذلك؟
المادّة (أو ال ُم قابلة أو المقطع ال ُم صوّ ر) و ُي راجعونها إذا كانوا
َ
م َت ى س ُت طر ُح المادّة على العلن؟
– ق ِّد م اإلحاالت أو المعلومات ال ُم ناسبة ثقاف ًي ا وال ُم تاحة عل ًن ا في ما يخصُّ
ذلك من
خدمات ال ّ
ص حة العقلية واالستشارات النفسية االجتماع يّة وغير َ
أشكال ال ُم ساعدة الطب يّة باإلضافة إلى خدمات الدعم المجتمع يّة.
لتطمئن إلى حالهم ،وإن
– في الختام ،احرص على أن تتواصل مع ال ُم شاركين
َ
ينتمون إليها .دعم
استحا َل ذلك ،فتواصل مع المجموعة الّ تي
يعلمون أنّ
َ
َ
ً
تجربة ُم جرّدة من الحسّ اإلنساني.
ُم شاركتهم لم تكن

أحسن صياغة الرّسالة
.4
ِ
هدف ُم علنٍ و ُم ن ّم ق ،بل يجدرُ برسالتكَ أن تقنعَ األشخاص ،وتش دّهم إليها
ٍ
ليسَ ت رسالتكَ ُم جرّ َد
هدف واح دٍ .ويُشترطُ بالرّسالة
ٍ
تصب ك لّها في
ُّ
وتحض هم على العمل .قد تتع ّد ُد الرّساالت ،لك نّها
ّ
ال ُم جدية أن تتم تّعَ بال دّقة باإلضافة إلى السّ مات التالي ذكرها:
•أن تكونَ واضح ًة ب يّنة وتشرحُ القض يّة شرحً ا جل يًّا ال يكتنف ُه غموض
•أن تُش ِّد َد على األهمية البالغة الّتي تُم ثّلها القضية
•أن تُخبرَ ال نّاس بأمرٍ جدي ٍد ما خطرَ في بالهم من قبل
•أن تكونَ ج ذّابة ومثيرة لالهتمام ،ال بل صا ِد َم ة في بعض األحيان
•أن تع بّرَ ص راح ًة عن الحاجة إلى العمل وإيجا ِد حلّ .
حض جمهورها على العمل .و ِم ن
ِّ
يجدرُ بالرّسالة أن تكونَ مجدية -ومعنى ذلكَ أن تقدرَ على
الص دد هو مثال الرّسالة اإلعالم يّة الّتي ص ّم متها مرّ ًة منظمة
ُضرب في هذا ّ
ُ
األمثلة الّتي ت
أوكسفام ال دّولية حولَ الفقر وال تّعليم ،وهي ال تّالية“ :التعليم األساسي يكسرُ حلقة الفقر” ،وقد أب دَت
وبدل منها ،فض لَّت
ً
مجموعات ال تّركيز رأيها في هذه الرّسالة بالقولِ إنّها لم تح ثّهم على العمل.
المجموعات الرّسالة القائلة “التعليم حقٌّ لكلّ طفل”.
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ك
.5
ك وميزانيت َ
إعرف موارد َ
ِ
تكثرُ السّ بل اآليلة إلى َت يْسِ يرِ حمل ِة ُم ناصرة مهما بلغَ ِم قدار المي زانية .تصرّف بأموالكَ تصرّفًا
حكي ًم ا و ُم بدعً ا .ف َك م تملك ِم ن األموال؟ وهل ِم ن قيو ٍد تحك ُم كيف يّة صر ِف َه ا أو أوانه؟
إال َم تحتاج كي تدفعَ حملتكَ قد ًم ا؟ ما التكاليف الّتي تُك بّدها هذه الحاجات؟
شخص يتم تّعُ بمجموع ٍة
ٍ
توظيف
ِ
•هل تحتاج إلى البحث عن ُم تطوعين؟ هل تحتاج إلى
ُم ح دّدة من المهارات؟
•ف ِّك ر في الموارد الّتي يُمكنكَ أساسً ا الوصول إليها .هل ِم ن ُم خرجِ أفال ٍم في صفوف
مثل؟
منظمتكً ،
توزيع الطاقة ”،ملصق من حملة إعادة التعيين من خالل األمر  21الذي يهدف إلى زيادة الوعي حول ضرورة تغيير النظام
االقتصادي والفرصة لذلك.

ُبث على ال راديو؟ أم ِم ن أجل
•هل تحتاج إلى تمويلٍ من أجلِ إنتاجِ برنامجٍ ي ّ
طباعة ال ُم لصقات؟ أم أنّ حملة ُم ناصر ٍة رقمية أقل تكلفة هي خيارٌ أفضل؟

الص دى هي
حتمل .وغرفة ّ
ً
الص دى على مواقع التواصل االجتماعي خطرًا ُم
رف ّ
هذا وتُش ِّك لُ غُ ُ
مجالٌ يلتقي الفر ُد فيه بآخرين يُوافقونه المعتقدات واآلراء نفسها وحسب .فصحيحٌ أنّ الغرف
يجب أن
ُ
هذه قادر ٌة على تحفيز تح وّلِ الحلفاء السّ لبيين إلى حلفاء ناشطين ،لكنّ رسالة الحملة
تستهدف َم ن هم ِم ن غير ال دّاعمين الحاليين.
َ

فبعض الحلفاءِ ،م ّم ن لم
ُ
حيث تقتضي الحاجة ذلك.
ُ
تح قّق ِم ن مواردِكَ واسعَ إلى إقامة الشّ راكات
يكونوا في الحسبان ،قد يعزمونَ على التبرِّع لكَ بالمعدات والمهارات وغيرها من الموارد ،ح تّى
حدث ما شخص يًا أو بال ُم شاركة في التخطيط له مباشرةً.
ٍ
إن لم يقدروا على التع ّه ِد بحضورِ

تنس :اب َت ِك ر دعو ًة إلى العمل
َ
ال

 .6خ ِّ
طط لحملة إعالميّة استراتيجية

تذ ّك ر دو ًم ا أن تُع بِّرَ ص راح ًة عن العملِ الّذي تُريد أن يضطلع ال نّاس به .فالتوعية وحدها ليست
تحض الناس على القيا ِم بأمرٍ ما ،وأن تُق ّد َم لهم الخيارات
ّ
كفيل ًة بإحداث التغيير .عليكَ أن
ال ُم تاحة ل ُم ختلف أنواع ال ُم شاركة.

نقلُ رسالتكَ عبرَ وسائل اإلعال ِم أمرٌ أساسيّ في سبيلِ بلوغ أهداف حملة ال ُم ناصرة األوسع نطاقًا.
فتحلَّ بالعزم وبال تّفكير االست راتيجي ح تّى تتمكنَ من تحقيقِ أهدافك .فاسأل نفسكَ  :أيُّ تغطي ٍة
ّاس على العمل،
إعالم يّة تُساعدكَ على بلوغ أهدافكَ بفعال يّة أكبر؟ َم ا َم كمنُ هدفك؟ أهو إلها ُم ال ن ِ
قالب
ٍ
قصص ،لو لم تُسر ُد في
ٍ
أم إقناعهم بال ُم شكلة أم تثقيفهم حولها أم الترفيه عنهم من خاللِ
ترفيهيّ  ،لبق يَت مكبوتة؟
صحيحٌ أنَّ مصفوفة تسويق ال ُم حتوى هذه ال ُم قتبسة من شركة سمارت إنسايت (Smart
يص ا ل فِرَ ق ال تّسويق الّتي ال تبغي الرّ بحّ ،إل أنّ اعتما َد إطار عملٍ
خص ً
 )Insightقد أُعِ دَّت ّ
ُم ماثلٍ لها قد يُؤازِ ر مبادرات ال ُم ناصرة الشّ عبية في التخطيطِ لحملة إعالم يّة تقو ُم على اإلش راك
والتفاعل .فال تّن وّع في ال ُم حتوى اإلعالميّ ال ُم فترض ِم ن شأنِه أن يدفعَ المنظّ مين وا ل نّاشطين إلى
ال تّفكير مل يًّا في السُّ بُل الّتي تُساه ُم عبرها آليات توزيع ال ُم حتوى اإلعالمي وصيغها في إش راكِ
ش رائح ُم ختلفة من الجمهور ،وف قًا لما تُمليه أهداف الحملة.
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ﺗر
ﻓﯾﮫ

أﻟ َ ْ
ِﮭم

ﺗﺄﯾﯾد اﻟﻣﺷﺎھﯾر

اﻟﻌﺎطﻔﻲ

الص يغ واألساليب وال تّوزيع
تنسّ :
َ
ال

اﻟﻣُﺳﺎﺑﻘﺎت

اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت

اﻹﺧﺗﺑﺎرات
Virals

اﻷﻟﻌﺎب
اﻟﻣﺷﺎھﯾر

اﻟﻣﻧﺗدﯾﺎت اﻟﻣُﺟﺗﻣﻌﯾّﺔ
ﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻔﯾدﯾو ذات اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

اﻷﺧﺑﺎر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ

اﻷﺣداث

اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت

غال بًا ما ستلجأ إلى صيغٍ إعالم يّة مختلفة :فالوثائقيّ ال ُم ص وّر قد يُعرض بطرقٍ ش تّى -إذ يُمكنُ
عرضه على المأل من خاللِ نشره على موقع يوتيوب ،أو من خاللِ تجزئته إلى مقاطعَ تُنشرُ
كامل ،في نهاية المطاف ،في المدارس وغيرها
ً
عرض ِه
ِ
تباعً ا على تطبيق إنستغ رام ،أو من خاللِ
يتض ح أنّ وسائل ال تّواصل االجتماعي هي سبيل ُم م يّز يؤول
من األماكن .وبنا ًء على ما تق دّمّ ،
المعرض العا َّم ندو ُة
َ
لعرض عامّ .هذا يُمكنُ أن تستهلَّ
ٍ
إلى زياد ِة الحش ِد للمظاه رات ،أو التوسيق
نقاش تجمع ال نّاجين وتُقام حضوريًّا .أ ّم ا في حالِ كانَ جمهوركَ من أبنا ِء ال قُرَى ال نّائية أو ِم ن
ٍ
حمالت من ال ُم لصقات ال تّصويريّة.
ٌ
األم يّين ،فقد يُع ُّد الرّاديو الخيارَ األمثل ،تليه

اﻟﻛﺗب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ

اﻟﻣﻘﺎﻻت

ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣُﻧﺗﺞ
ﻣﻘﺎطﻊ ﻓﯾدﯾو ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ

دراﺳﺔ ﺣﺎﻻت

اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﺣﻔﯾّﺔ

اﻟﻣﺻورة اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ
اﻟﻣﻘﺎطﻊ
ّ

اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾّﺔ
اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾّﺔ
ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و
دﻟﯾل اﻷﺳﻌﺎر

اﻟﻘواﺋم اﻟﻣرﺟﻌﯾّﺔ

اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟرّ اﺋﺟﺔ

اﻷد ّﻟﺔ اﻹرﺷﺎدﯾّﺔ

أﻗ
ِﻧﻊ
اﻟ ّ
ﺷراء

ﺗﻌ

اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ

ﻠﯾم

اﻟﻧدوات اﻟﻣُﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت

اﻟﺗوﻋﯾﺔ

فترض أخذها في الحسبان:
ِ
بعض األسئلة ال ُم
ُ
•أيُّ صيغ إعالم يّة يسهلُ على المشاركين الوصول إليها؟
ومنص ات إعالم يّة يستخدمها جمهوركَ ال ُم ستهدف ويُتابعونها أكثر من
ّ
•أيّ صيغٍ
سواها؟
•أيُّ صيغة إعالم يّة تنقلُ رسالتكَ أحسنَ نقلٍ ممكن؟
حض ال نّاس على العمل
ِّ
•أيّ صيغة إعالم يّة يُرجّ حُ أن تقدر ،أكثر من سواها ،على
وإش راكهم في ال ُم بادرة؟
•أيّ صيغ ٍة إعالم يّة هي األكثر شعبية في منطقتكَ الجغ رافية؟
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اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ

اﻟﺑﯾض
اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻷوراق ِ

© Statista 2020

(العنوان:البلدان األولَى من حيث حجم جمهور تطبيق إنستغ رام بحلولِ تشرين األوّل /أكتوبر من العام ( 2020بالمليون) .الخط العمودي
من األعلى إلى األسفل :الواليات ال ُم تحدة األمريك يّة ،الهند ،الب رازيل ،إندونيسيا ،روسيا ،تركيا ،اليابان ،المكسيك ،المملكة ال ُم تحدة ،ألمانيا،
إيطاليا ،فرنسا ،أرجنتين)

فمثل،
ً
وف ِّك ر مل يًّا في أيّ است راتيج يّة توزيعٍ تالئ ُم ُك ًّل من ش رائح جمهوركَ أفضلَ مالئمة ُم مكنة.
يستهدف المحتوى المنشور على تطبيق إنستغ رام الطّ الب في الواليات ال ُم تح دّة األمريك يّة
ُ
قد
طالب في سياقٍ
ٍ
استهداف على اإلطالق ،لكنَّ االست راتيج يّة نفسها قد ال تأتي أكلها مع
ٍ
أفضلَ
مختلف .هذا ومن شأنِ إقامة ش راك ٍة مباشر ٍة مع مدرس ٍة أو منظم ٍة أخرى من منظمات ال ُم جتمع
المدنيّ في سبيلِ نشرِ األحداث على االنترنت ،أن يُش ِّك لَ آلي ًة ُم جدية تؤول إلى زياد ِة توسيع
وبث روح ال ُم شاركة والتحفيز.
ّ
نطاقِ جمهوركَ
الخطوات األساس ّي ة إلعدا ِد حملة ُم ناصرة
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ً
جدول زمنيًّا
 .7ضع
خاص ة باإلعالم
نصائح
ّ
َ
إن ُك َ
نت تُ س لِّ ُم مقال ةً أو تعرضُ نبذةً ُم قتضبة عنها أو إن
كنت تستقطبُ
ألجل حمل ٍة – رقم يّة أم غير رقم يّة ،-يُع ُّد الت واصل مع وسائل
االهتما َم
ِ
نطاق األثر الّ ذي تُ حدثه .وفي ما
توسيع
أجل
اإلعالم أم رًا حتم يًّ ا من ِ
ِ
ِ
يلي ،بعضُ ال نّ صائح البسيطة الّ تي ينبغي أخذها في الحسبان:
ُ .1خ ذ ُم ّت س ًع ا من الوقت .وابحث عن صحافيين يبدون اهتما ًم ا في الموضوع ،على
رصيدهم منشورات عنه .فإرسال عشرة
ذين في
أنَّ أفض َل هم هم ال ّ
ص حافيون الّ َ
ِ
استعالم أو إعالنا ٍ
نتقين بد ّق ة
ص صة لعشرة صحافيين ُم
ت
ت ُم وجّ هة و ُم خ ّ
طلبا ِ
َ
ٍ
نتائج أفض َل ِم ّم ا يُثمره مئة طل ٍ
ب يُرس ُل إلى قائمة ُم ع ّم مة من وسائل
س يُثم ُر
َ
ّ
بوسْ ِم اسم ِه
اإلعالم .وإن تعذ َر
عليك العثور على بريد ال ّ
ص حافي اإللكتروني ،فقم َ
َ
ً
ص ة على مواقع ال ّت واصل االجتماعي.
أو أرسل له
رسالة خا ّ

يجب التخطيط إلقامة حملة ال ُم ناصرة في
ُ
التوقيت أمرٌ غاية في األهم يّة .ففي أحسنِ األحوال،
ُ
وحدث ُم ع يّنٍ  -كجلس ِة
ٍ
التوقيت الّذي يكفلُ إحداثها أكبر أثرٍ است راتيجيّ  ،وقد يت زامنُ هذا التوقيت
أيض ا وأيّا َم األمم ال ُم تح دّة ال ّد ولية أو يو َم وسائل
مثل .ويُمكن أن يت زامنَ ً
استماعٍ أو جلس ِة ُم حاكمة ً
ال تّواصل االجتماعي العالمي .ومن األهمية بمكان أن تُب نَى م راحل الحملة على نح ٍو يُخ وِّلُ اتّخاذ
بعرض سلسل ٍة
ِ
الحملة منحً ى تصعيديًّا مع مرور الوقت ،فقد تقوم بظهورٍ إعالميّ أوّلي ث ّم تُلحِ ُق ُه
توثيق يّة صغيرة .ومن ال ُم جدي أن تتوخّ ى ال دّقة قدرَ اإلمكانِ أثناء تخطيطكَ الحملة اإلعالمية:
جدول زمن ّيًا داخل ّيًا من أجلِ تخطيطِ الحملة اإلعالم يّة وإنتاجها ونشرها بما يتماشَ ى
ً
ضع
َ
وأهداف ال ُم بادرة.
• َم تى س تُطلقُ حملتكَ اإلعالمية؟

حرر عن شرائح جمهورك ال ُم ختلفة وعن استحسانها مجموع ٍة
 .2أخبر الكاتب أو ال ُم ّ
الموضوع.

•أيَّ الرّسائل والموا ّد اإلعالم يّة س تُرسلُ وم تَى؟
مثل ،إلى إرسالِ  100رسال ِة ُم ناصر ٍة فريدة عبر البريد اإللكتروني إلى
فهل ستس َع ىً ،
مسؤولينَ ُم نتخَ بِين؟ أم أنّكَ ستسعى إلى إرسالِ  500رسال ٍة نص يّة إلى ناخبينَ جُ دد
تُع لِ ُم هم فيها كيف يّ َة ال تّسجيل في القوائم االنتخاب يّة من أجل التم ّك ن من االقت راع ،وذلكَ
في إطارِ مشروعٍ ُم دّته ستة أشهر؟

اص ُب ب التركيز على الجديد ا ّل ذي تأتي به حملتك ،وعلى ال ّس بب الّ ذي يستدعي
.4
ْ
االهتمام به اآلن.

نت تُخطِّ طُ
•أفسِ ح المجالَ أما َم بنا ٍء تق دّميّ وذلكَ عبرَ ُم ختلف م راحل الحملة ككلّ  .إن ُك َ
م راحلَ ش تّى من حملة ال ُم ناصرة ،فاحرَص على أن تبتكرَ لكلٍّ منها خط ًة إعالم يّة وآلية
توزيعٍ ُم نفرِ َد َت يْن.

 .3اعثر على ّ
ص تك .فأكث ُر ما يش ّد
الزاوية اإلنسانية من الموضوع .وافتتح بها ق ّ
ص ة.
انتبا َه المرء هو الق ّ

بريدك أوّ َل
حافيون كثيرو االنشغال .إن لم يجيبوا على
ص
 .5إ ّي ا َك واالستسالم .فال ّ
َ
َ
مر ًة ،فأعِ د ال ُم حاولة بعدَ أسبوع أو أكثر).

•تواصل مع زمالئكَ في الحرك ِة وال تّحالف قبلَ أن تنشر رسالتكَ العا ّم ة ،وأط لِع حلفائِكَ
اللحقة من حملتك ،ح تّى يتهيؤون لإلجهارِ برسالتكَ .
على توقيت تنفي ِذ الخطوة ّ
أع لِم فريقكَ اإلعالمي باألحداث ال ُم ه ّم ة لضمانِ تم تّع العنصر اإلعالمي ِم ن حملتكَ
اللزمة وعكسِ ِه أبرز األحداث الحال يّة.
باالستجابة ّ
وقابل للتحقيق (كرِّس وق تًا أكبرَ ِم ّم ا يُتوقّع).
ً
جدول زمن يًّا واقع يًّا
ً
•ضع

 .8قِس األثر ووثّقه
في نهاية المطاف ،إن تل قَّى ال نّاس حمل َة المناصرة أم شاهدوها أم زاروا مقرّها فال يعني ذلكَ
فعل ،وال يعني أنّ الناس قد بادروا إلى العمل أو إلى ال ُم شاركة
أنّ الحملة قد أثّرت في نفوسهم ً
ات
ِب فَضلها .لكن ،ال تفقد األمل! بل أع دِد الخُ طَ طَ للتص دّي لهذا االحتمال من خاللِ ابتكارِ مؤشّ ر ٍ
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أيض ا .فعلى سبيل
ال تحصي عد َد ال ُم شاهدات أو حج َم الجمهور فحسب ،بل تتق فّى أثر العمل ً
ِحص عد َد األشخاص
الص ور وروِّج لها ،وفي الوقت عينه ،ا ِ
المثال ،اِبتكر حملة تخليد ذكرى ّ
الّذين شاهدوها ،واطلب إليهم ،إن أمكن ،أن يملؤوا استطالعً ا قصيرًا لل رأي لسؤالهم عن أثرها
أيض ا أن تتت بَّعَ تغطية وسائل اإلعال ِم
ً
وع ّم ا إن أكسَ َب تْهم ال تّجرب ُة معرف ًة جديدة أم ال .هذا ويُمكنكَ
للقض يّة بشكلٍ أع مّ :ومثالٌ على ذلك ،خالصة مفادها أنَّ “زياد ًة نسبتها  200في المئة قد ط رأَت
الص حف اليوم يّة ال ُك برَى ال ُم ختارة ”.ويكمنُ
على ال تّغطية الشّ هريّة لقضية العنف األسري في ّ
ات أخبار غوغل التلقائية ل تُغطيَ بلدتكَ ،
أح ُد سبلِ تت بّعِ التغطية اإلعالم يّة في إعدا ِد إشعار ِ
تصف مبادرة المناصرة .و ِم ن جُ ملة
ُ
الص ادرة فيها والكلمات المفاتيح الّتي
واألخبار المحل يّة ّ
المقاييس األخرى الممكن اعتمادها من أجلِ تت بّع الحملة الرّقمية ،وتير ُة استخدام الوسم ال ُم ربّع
لحساب أو حمل ٍة ما) وحج ُم مشاركته
ٍ
الخاص بالحملة ،وحج ُم الجمهور (أي عد ُد ال ُم تابعين
(أي عد ُد التعليقات أو “ال ُم شاركات” الّتي تحظَ ى بها المنشورات) .هذا ويُمكنكَ ال لّجوء إلى أداة
“التحليالت” المجان يّة ال ُم تاحة في منص تَيْ ال تّواصل االجتماعي (فايسبوك وإنستغ رام) ،ح تّى
تتم ّك نَ ِم ن معرفة أماكن متابعي نَك الجغ راف يّة ،وغير ذلكَ من المعلومات ال دّيمغ راف يّة المه ّم ة-
على غ رارِ الفئات العمريّة وتصنيف النوع االجتماعي -باإلضافة إلى حجم ال ُم شاركة الرّقمية
الّتي يحظَ ى بها ُك لُّ منشور على حدة.
وكيف
َ
أ ّم ا بال نّسبة إلى مبادرات ال ُم ناصرة الحضورية ،فاسألَ :ك م يبلغُ عدد الحاضرين؟
الص دد ،تُع ُّد استطالعات الرّأي واالستبيانات
يُشاركونَ في الحدث؟ َم اذا يكتسبون؟ وفي هذا ّ
سبل مه ّم ة من شأنها تقييم مكامنِ نجاحِ ال ُم بادرة وتحدياتها.
وأحداث ال ُم تابعة ً
ُ
ّ
تبحث عن مصدرَ إلهامٍ ،فتص فّح صندوق أدوات
منظ مة بيوتفل ت رابل (واسمها
ُ
نت
وإن ُك َ
حمالت ُم ناصرة
ِ
بقصص مقتبسة من
ٍ
اإلنكليزي  )Beautiful Trouble Toolboxالّذي يذخرُ
أسباب ال نّجاح وكذلكَ أسباب
َ
ُوض ح
أو أعمالِ مناصرة دولية ،ويُب يِّنُ أيّها نجحت وأيّها فشلت وي ّ
معرض مجموعة األدوات هذه.
ِ
أيض ا ،في عين االعتبار األمثلة ال ُم ب يّنة الح قًا في
الفشل .وخُ ذً ،

ِتستخلص منها ال ِع بر ولِ تُحد َد مكا ِم ن
َ
تنس :وثِّق المعلومات ال ُم تع لّقة باألثر ال ُم ح دَث ل
َ
ال
اللحقة ،وكذلكَ ل تُد رِكَ العناص َر
الض عف ف تُحسّ نها ومواطِ ن القوّة فتك رّسها في الحمالت ّ
ّ
إحداث تغيي ٍر مجتمعيّ ملموس .و يُمكنُ البيانات هذه الّتي تُوثّقُ األث َر
ِ
الّتي كانت ُم جدية في
والجدوَى أن تعود بالمنفعة على فرص جمع التبرعات ال ُم حتملة وال رّامية إلى دفع مبادرات
ال ُم ناصرة قد ًم ا.
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ال ُم ناص رة ووسائل ال ّت واصل
االجتماعي
ووصول إلى حملة
ً
أيض ا (وأصلها اإلنكليزي )MeToo#
بدءًا من حملة #وأنا_ ً
#حياة_السّ ود_مهمة (وأصلها اإلنكليزي  ،)BlackLivesMatter#ت راف قَت ال ُم ناصر ُة
ووسائل ال تّ واصل االجتماعي ت راف قًا وثي قًا ،فالكثيرُ من حمالت ال ُم ناصرة اندلعت
رقم يًّا على منصات وسائل ال تّ واصل االجتماعي أو ال ُم دوّنات ث ّم تنا َم ت فتح ّولَت
وأحداث حضوريّة .وفي بعض األحيان ،يتسارَعُ انتشار حمالت
ٍ
إلى أعمالٍ فعل يّة
ات تُطرحُ على م واقع ال تّ واصل االجتماعي وتل قَى استحسانًا
ال ُم ناصرة بفضلِ منشور ٍ
مجتمعات ُم تباعدة جغ راف يًّا قَاسَ ت مظالِ َم منهج يّة ُم ماثلة ،أو بفضلِ حمل ٍة
ٍ
في
نُظِّ َم ت تنظي ًم ا منهج يًّا و ُك رِّسَ ت لقضي ٍة ال غير .فوسائل ال تّ واصل االجتماعي ،إن
أُحسِ نَ توظيفها ،قدرت على ُم ضاعف ِة جهو ِد ال ُم ناصرة من خاللِ تأمينِ منص ٍة أوّلية
أم ثانويّة تُخ وِّلُ توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان ودعم قصص الضحايا وال نّاجين
والتوعية على المظالم وال تّشهير بم رتكبيها وكذلكَ ال تّثقيف حولَ مسائل متع لّقة
بال ُم حاسبة.
توفِّرُ وسائل ال تّواصل االجتماعي مساح ًة تتع دّى حدو َد اإلعالم ال تّقليدي أو الوسائل اإلعالمية
بأصوات ال ُم ه ّم شينَ عبرَ منحهم تغطي ًة موثوقة وم تّسقة
ِ
الّتي تدعمها شركات وال تُج ِه ر دو ًم ا
أدوات ُم جدية تُكسِ ُب المواطنينَ العاديين وال نّاشطين سلط َة
ٍ
وعادلة .لذا ،تقو ُم هذه المنصات مقا َم
إحداث تغييرٍ في مجتمعاتهم .فوسائل ال تّواصل االجتماعي ،نظريًا وعمل يًا ،تمتازُ بجدواها الّتي
ِ
ت تّخ ُذ طاب ًع ا شخص يًّا ويُح دّدها ال ُم ستخدم نفسه ،وهو ما يُل بّي حاجات منظمات ال ُم جتمع المدني
والمبادرة العالم يّة للعدالة والحقيقة وال ُم صالحة على ح ٍّد سواء.
بي َد أنَّ منصات وسائل ال تّواصل االجتماعي قد تُش ّك لُ حجر عثرة أمام حمالت ال ُم ناصرة فتحول
فآالف أنظمة التعطيل الروبوت يّة أو الحسابات ال ُم زيّفة ،والرّقابة وكذلكَ إنفاذ
ُ
دونَ نجاحها.
المبادئ التوجيه يّة الخاصة بال ُم حتوى إنفاذًا تعسّ ف يًا واعتباط يًا ،أمورٌ تجعلُ وسائل ال تّواصل
االجتماعي أدا ًة تحرّض على العنف واسع االنتشار على قدرِ ما تدفعُ المناصرة الشّ عبية قد ًم ا
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باتجاه السّ الم والعدالة وال ُم حاسبة .في العا ِم  ،2019أصدرت ُم نظّ مة دار الحُ ريّة تقريرًا عن
الحرية على االنترنت ،عنوانه “أزمة وسائل ال ّت واصل االجتماعي” ،وأطل قَت فيه المنظمة صافر ًة
إنذارٍ“ ،فما كانَ يو ًم ا تكنولوجيا تحريريّة أمسَ ى قنا ًة للم راقب ِة والتالعب االنتخابي ”.وفي حالِ
استغالل فايسبوك في التحريض
رغبت في االطالع على دراس ِة حال ٍة ُم ع يّنة ،فاق رأ عن كيفية
ِ
َ
على العنف في ميانمار والحضّ عليه.
يحتد ُم الجدلُ حولَ منصات وسائل ال تّواصل االجتماعي ،فوائدها ومضارها .لكنَّ المنصات هذه
جوانب هذا الجدل ك لّها في مجموعة
َ
تب قَى عنصرًا جوهريًّا في التواصل العالمي ،ويتع ذّرُ تناول
األدوات هذه .لذا ،ندعوكَ إلى أن تطلعَ على الرّ وابط ال ُم درجة في قسم “الموارد” كي تتز ّو َد بمزي ٍد
من المعلومات ،كما ندعوكَ إلى أن تأخذ ما يلي في الحُ سبان.

مدخ ٌل إلى وسائل ال تّواصل االجتماعي

الترجمة :الشّ بكات االجتماعية األكثر شعبية في العالم(
بحلولِ نيسان /أبريل من العام  ،2021وال ُم ق يّمة وف قًا ألعدا ِد
)مستخدميها ال نّاشطين

مركز كوميونيتي تول بوكس
ب
بحس ِ
ِ
( ،)Community Toolboxوهو مور ٌد عا ٌّم تاب ٌع
ُعرّف ال ُم ناصرة الرّقمية أنّها
لجامعة كانساس ،ت ُ
“توظيف التكنولوجيا الرّقمية في التواصل مع
ُ
مجموع ٍة من األف را ِد المهتمينَ بمسأل ٍة أو قض يّة
وفي تثقيفهم وتعبئتهم ”.ف َم ْك َم نُ الغاية من ال نّشاط
ال نّضالي الرّقمي هو اتّخا ُذ التكنولوجيا أدا ًة تُحطِّ م
الحواجز الجغ رافية وتُحسِّ ن التوعية حولَ انتهاكات
حقوق اإلنسان ال ُم رتكبة يوم يًا في أنحاء العالم.
بحسب موقع ستاتيستا ( ،)Statistaفإنَّ الشّ بكات
ِ
االجتماع يّة األكثر شعبية في العال ِم بحلولِ نيسان/
© Statista 2020
أبريل من العام  2021هي فايسبوك()Facebook
 ،ويوتيوب( )YouTubeوواتساب ( )WhatsAppوفايسبوك ماسنجر(Facebook
 )Messengerوانستغ رام ()Instagramووي شات( )WeChatوتيكتوك )TikTok(.
ف في دع ِم ُم بادرات ال ُم ناصرة الرّقمية .وعلى
فالمنصات هذه ك لّها (و َم ا سواها) يُمكنُ أن تُوظّ َ
ح ّد ما ُذ ِك رَ آن فًا ،قد تتباينُ شعب يّة ُك لٍّ منها تباي نًا شاس ًع ا ِم ن منطق ٍة إلى أخرى ،لذا ،ندعوكَ
ستفيض لمعرف ِة أيّ القنوات تجديكَ نف ًع ا أحسنَ ِم ن سواها في الوصول إلى
ٍ
ببحث ُم
ٍ
إلى أن تقو َم
جمهوركَ ال ُم ستهدف.
ال ُم ناصرة ووسائل ال ّت واصل االجتماعي
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وفي ما يلي ،مجموعة من المنصات البرمج يّة واألدوات الرّقمية المجانية الّتي من شأنها أن
حمالت ال ُم ناصرة الرّقمية تنفي ذًا
ِ
تُساعدكَ على ابتكارِ ال تّصاميم الغ رافيك يّة ،وذلكَ بُغي َة تنفي ِذ
الض مير ال يدعم أيًّا من هذه المنصات.
أفضلَ  .ويجدرُ التنويه بأنَّ التحالف ال دّولي لمواقع ّ
ونلفت عنايتكَ إلى وجوب ال تّح قّق من أمنِ كلٍّ من هذه التطبيقات وحقوق حماية البيانات وقواعد
ُ
الخصوصية فيها ،على أن تت نّب َه إلى سياقِكَ والمخاطر ال ُم حدقة بسالمتكَ الشّ خصية.
بمختلف القوالب واألحجام الخاصة
ِ
•كانفا ( :)Canvaوهو برنامجُ تصمي ٍم غ رافيكيّ ُم ع ٌّد
بش تّى منصات التواصل االجتماعي وذلكَ ح تّى يُالئم تصميمكَ أي منص ٍة على
اإلطالق؛
•أنيموتو ( )Animotoوأوبن شوت ( )OpenShotوهما أدتانِ لتحرير المقاطع
ال ُم ص وّرة؛
•بيكتو شارت ( )PiktoChartوإيزيلي ( )Easellyويُستخدمانِ في إعدا ِد الرّسوم
البيانية التوضيح يّة وفي تصوير البيانات؛
•دي زاين وي زارد ( )DesignWizardوإنكسكيب ( ،)Inkscapeوكلٌّ منهما برنامجٌ ُم تاحٌ
الص ور؛
ص للتصميم الغ رافيكي وتعديل ّ
خص ٌ
على موقعٍ إلكترونيّ و ُم ّ
•هيدالينر ( )Headlinerوهو تطبيقٌ يُساعدكَ على تحويلِ ال ُم حتوى المسموع ،على
بث صوتيّ أو غيرها من المقاطع المسموعة ،إلى تصاميم
مقتطف من مقابل ٍة أو ٍ
ٍ
غ رارِ
خص صة لوسائل ال تّواصل االجتماعي.
مرئ يّة ُم ّ
•اِطّ لِع على الفصل ال ُم عنونِ “توظيف وسائل ال ّت واصل االجتماعي في ال ُم ناصرة الرّقمية”
ضمنَ الوحدات التعليمية الّتي أطلقها مركز كوميونيتي تول بوكس ،فهو يُساعِ دُكَ على
وحسابات ُم كرّسة لحملة ال ُم ناصرة كما يُساعدكَ على إنشاء ُم د وّنة أو
ٍ
إنشا ِء صفحات
موقعٍ إلكترونيّ أوّلي.
نُشجِّ ُع كَ على االبتكارِ في سُ بُلِ توظي فِكَ وسائل ال تّواصل االجتماعي وال تّكنولوجيا ح تّى تختبرَ
أقص ى ح ٍّد ُم مكن وتُشرك جمهوركَ في الجهود
اتيجيات جديدة وتُعزِّ ز حملة ال ُم ناصرة إلى َ
ٍ
است ر
َ
رموز
المجموعات
ِ
بعض
ُ
فمثل ،يستخد ُم
ً
المبذولة في سبيل العدالة والحقيقة وال ُم حاسبة.
االستجابة السريعة ( )QR Codeفي ُم بادرا ِ
َب إلى العموم ال ُم شاركينَ
حيث يُط ل ُ
ُ
ت ال ُم ناصرة،
في الحدث أن يمسحوها باستخدا ِم هواتفهم الخلوية ،وذلكَ من أجلِ توقيع عريض ٍة ُم تاحة على
االنترنت أو االستعال ِم عن ال دّعوة إلى العمل ،على غ رار إرسالِ بري ٍد إلى المسؤولينَ ال ُم نتخبين.
لصقات أو غيرها من المواد المرئية ،وهي ترمي إلى
ٍ
الص قة أو ُم
وتُوضعُ هذه الرّموز على صورٍ ِ
إدخالِ عنصر اإلش راك الملموس إلى ال ُم لصق الّذي َم ا كانَ يُثمر سوى االستهالك السّ لبي.
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خاص ة بوسائل ال تّواصل االجتماعي
ّ
نصائح
اختتم كلَّ منشورٍ بدعوة إلى العملَ .م ا العمل الّذي تريد متابعيكَ أن يقوموا به؟ إن
أردت أن يُشارك وا في
َ
أردت أن ي تّصل وا بزعمائهم السياسيين المحليين ،فقل ذلك .وإن
َ
االنتخابات المحل يّة ،فأخبرهم بزمان االنتخابات ومكانها.
ابقِ منشوراتكَ بسيط ًة وجا ِذبَة:
ات تُوحِ ي بالعمل ،مثلَ “ :اِكتشف المزيد ،تص فّح هنا ،انقر هنا.
•استخ دِم كل َم ٍ
•إطرَح في منشوراتِكَ أسئلة ع دّة.
ع بِّر عن نفسكَ :
تخش التعبيرَ بأسلوبكَ واستخدا َم مقاربتكَ
َ
•ال
•استخ دِم وسو ًم ا ُم ربّعة خاصة بكَ
أوسِ ع نطاقكَ :
•أجِ ب ُم تابعيك
•اس تَخ دِم الوسوم ال ُم ربّعة
•أعِ د ال نَّشر
عالقات قائمة على وسائل ال تّواصل االجتماعي مع اآلخرين ،وذلكَ من خاللِ
ٍ
•ابنِ
وَسْ ِم أسمائهم.
تحلَّ باالحتراف يّة:
•تأ ّك د من تعبئة المعلومات في ملفاتكَ الشّ خصية على مواقع ال تّواصل االجتماعي
ومن تحديثها
تداول ( )Trendsعلى مواقع ال تّواصل االجتماعي ،وح لِّل
ً
•تت بّع االتجاهات األكثر
اهتمامات جمهوركَ (تتض ّم نُ مناصات ع دّة خاصية التحليالت)
ِ
•ال تشترِ ُم تابعين أو ُم عجبين
•اعطِ لكلِّ ذِي حقٍّ ح قّه.
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•التوثيقِ :م ن األمثلة الّتي تُب يّنُ كيفية توظيف وسائل ال تّ واصل االجتماعي في ال ُم ناصرة ،هو مثلُ
مات من قبيل منظمة
منصات كفايسبوك وإنستغ رام .فمنظّ ٌ
ٍ
الص ور والمقاطع ال ُم ص وّرة على
نشر ّ
ويتنس (واسمها اإلنكليزي  )WITNESSتسعى إلى تزوي ِد الم واطنين الشّ اهدين على انتهاكات
ات تُخ وّلهم استخدا َم مقطع الفيديو كدليلٍ دامغ -فيقوم بذلك ،مقام ،ال دّليل
حقوق اإلنسان بمهار ٍ
الص دد ،يُمكنُ وسائل
ُكشف بموجب ِه هويات ُم رتكبي هذه االنتهاكات .وفي هذا ّ
ُ
الموثّق الّذي ت
سبيل ُم جديًا يؤولُ إلى حفظ الوثائق وحمايتها،
ً
ال تّ واصل االجتماعي والمنصات الرّقمية أن تُش ِّك لَ
لئل تُنكر انتهاكات حقوق اإلنسان أو تُنسَ ى مع مرور الزّمن.
ّ
بوجوب ُم راجعة بروتوكوالت األمن الرّقمي،
ِ
أيض ا ،ال تّذكير
– و ِم ن األهمية بمكانٍ  ،هنا ً
منصات ال تّ واصل االجتماعي قد يكون عرض ًة لخطرِ
ِ
ذلكَ أنَّ أيَّ محت وًى يُطرحُ على
الص ورة أو تحرير المقطع ال ُم ص وّر أو تحريفه زُورًا
التالعب الم رئي من خاللِ تعديل ّ
حمالت ال تّزوير والتضليل.
ِ
وبهتانًا ِم ن قبلِ

أحد المحتجين في سباق  .MeToo#صورة معتمدة :ويكي كومنز

تُوفِّرُ هذه المنصات ،بشكلٍ عامّ ،مساح ًة تفاعل يّ ًة تُخ وّلُ المستخدمينَ نشرَ المعلومات نشرًا آن يًّا،
ختلف ،على غ رار مقاطع الفيديو ال ُم ص وّرة والنقاشات ال دّائرة
ٍ
كما تُخ وّلهم ال تّفاعلَ مع ُم حتوى ُم
على االنترنت .وفي حين تكا ُد أوجه استخدام وسائل التواصل االجتماعي ال ُم حتملة ال تُع ّد وال
بعض ِم ن السّ بل األساس يّة الّتي تجدي فيها تلكَ الوسائل نف ًع ا كبيرًا في
ٌ
تُحصى ،في ما يلي،
مناصرة العدالة االجتماعية.
توظيف وسائل ال تّ واصل االجتماعي،
َ
• بناءُ مجتمعٍ افت راضيّ  :أحسنَ بعض حمالت ال ُم ناص رة
ات
منص ٍ
أيض ا” (أي  MeToo#بال لّغة اإلنكليزيّة) الّتي وفّرت ّ
ومنها على سبيل ال ذّكر حملة “أنا ً
خص صة للناجينَ من العنف وال تّحرش الجِ نْسِ َي يْن ،إفساحً ا لهم في المجالِ للت واصل في ما
ُم ّ
بينهم و ُم شاركة قصصهم مشارك ًة جماع يّة .ويُع ُّد ذلكَ أمرًا في ُم نتهى األهمية ،فال نّاجونَ غال بًا ما
يتعرّضون للوصم بالعارِ وللتمييز إن برزوا شخص يًا وأخبروا قصصهم على المأل ،لك نّهم يل قَوْنَ
حلفا َء وشبكات تضامن تدعمهم على االنت رنت .فعلى سبيل المثال ،اتُّخِ َذ تطبيق تويتر أدا ًة في
منص ًة تكفلُ مشاركة ال تّجارب مع االعتداء الجنسي.
الحركات االجتماعية ال نّسوية ،على اعتبار ِه ّ
أيض ا” وتبعاتها على بنا ِء مساح ٍة
غبت في الحصول على مزي ٍد من التفاصيل عن حركة “أنا ً
فإن ر َ
خاص بهم وتبادلِ تجاربهم ،فقم بتصفح
ٍ
خص صة للناجينَ من االعتداء الجنسي بغي َة بنا ِء مجتمعٍ
ُم ّ
يستعرض نبذة عا ّم ة عن الحركة ،وبح ٍ
ث َ
آخر يُق دّمها ِم ن ِم نظارٍ عالمي مقارن.
ُ
بحثٍ
46

|

إنشاء حملة للمناصرة :مجموعة أدوات لممارسي أعمال الذكرى

•التثقيف والتوعية العا ّم ة :أفا َد مركز بيو لألبحاث ( ،)Pew Research Centerأنَّ الوسم
ال ُم ربّع اإلنكليزي ( BlackLivesMatter#ومعنا ُه حياة السّ ود مه ّم ة) قد اس تُخ ِدمَ ،في الفتر ِة
ال ُم متدة من ت ّم وز /يوليو من العام  2013ح تّى أيّار /مايو من العام  ،2018ح والَى  30مليون
منص ة تويتر وحدها ،أي بمعدلٍ يُساوي  17,002مرّة في اليوم ال واحد .وفي حين أُثِيرَت
ّ
مرّة على
اجس مح قّة حولَ وجة استخدا ِم الوسم ال ُم ربّع هذا أو نشرِ الرسم الغ رافيكي الّتي ال تُع بّرُ عن
هو ُ
أيض ا ،أنّ الوس َم ال ُم ربّع
مشارك ٍة فعل يّ ٍة في سبيلِ ُم كافحة التمييز العنصري بحقّ السّ ود ،تب يَّنَ ً ،
المخص صة للصغار
ّ
مقاالت وم وارد تعليم يّة ،على غ رار المناهج التعليم يّة
ٍ
قد اس تُخ ِد َم في وس ِم
وال ُك تب الموجّ هة للصغارِ من ُم ختلف الفئات العمرية .وتُساهِ ُم هذه الم وارد في تزويد العا ّم ة من
ات تُخ وّلهم اإلحاط َة بمفهوم القمع المنهجي ،بغي َة ُم حاربة هذه العنصرية.
ّاس بأدو ٍ
ال ن ِ
•التعبئة :ال تّحوّ ل من ال رّقمي إلى الفعلي :تعو ُد منصات ال تّ واصل االجتماعي ،من قبيل تطبيقات
حركات العدالة
ِ
واتساب ( )WhatsAppوسيغنل ( )Signalوتليغ رام ( ،)Telegramعلى
االجتماع يّة بمنافِعَ جزيلة ،فهي تنشرُ سري ًع ا ال دّع وات إلى األنشط ِة الحضوريّة وتشِ ُّد العز َم على
الخطابات وغيرها من األحداث .واح ذَر ِم ن المنصات الّتي ال تعتم ُد
ِ
ات و
ال ُم شاركة في ال ُم ظاه ر ِ
ال تّشفير ،فح تّى الرسائل الخاصة ال ُم رسلة عبرها قد تُنشر على المأل .ويجدرُ التنويه بأنّ منصة
منص ة ُم ش فّرة وغال بًا ما تُعتبرُ األكثر أم نًا لجه ِة حماية خصوصية ُم ستخدميها.
سيغنل هي ّ
•وخالصة القولِ إنَّ منصات وسائل ال تّ واصل االجتماعي قادر ٌة على تحطي ِم الح واجز الجغ راف يّة،
وهي أقلّ تكلف ًة ِم ّم ا عداها ِم ن وسائل اإلعالم التقليديّة ،ويتيسّ رُ على السّ واد األعظم من ال نّاس
بت في االطالع على دراس ٍة – ُم ع دّة بال لّغة اإلنكليزية -تناولت كيفية تأثير
الوصول إليها .وإن رغِ َ
وسائل ال تّ واصل االجتماعي في الرّبيع العربي ،فانقر هنا.
ال ُم ناصرة ووسائل ال ّت واصل االجتماعي
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التّوعية
تخليد ذكراهم

نما ِذ ُج مناص ر ٍة من حول
العالم
الض مير ،منذ تأسيسه في العام ،1999
لم يت وانَ التحالف ال دّولي لم واقع ّ
عن دعم أعضائه في إعدادهم حمالت ال ُم ناصرة الرّائدة الّتي تُس لّط
ُحض جماهيرها
تكب ،وت ّ
الضو َء على المظالمَ ،م ا ارتُ ِك َب منها وما يُ ر ُ
بعض من نماذِجَ
ٌ
على العملِ في سبيلِ حماية ال ُم ستقبل .وفي ما يلي،
الض مير وغيرها من
ُم ختارة عن العمل ال ُم م يّز الّذي أنجزته م واقع ّ
سياقات ُم ختلفة.
ٍ
الجهات ،وتسهلُ أقلمته وإعادة تنفيذه في
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احتفا ًء بمناسبة مرورِ  43عا ًم ا على اندالعِ الحرب األهلية ال لّبنانية،
وتخلي دًا لذكرى َم ن أُخ ِف يُوا خاللها وعددهم 17,415مخف يًّا ،أطل قَت
جمعية “لنعملَ م ًع ا من أجل المفقودين” ،وهي عض ٌو في التحالف ال دّولي
الض مير ،حمل ًة حولَ قضية المخفيين ،وحولَ أهمية ال ذّكرة في
لمواقع ّ
مات
ال تّص دّي للمظالم .ومن أجلِ هذه الغاية ،نص بَت الجمعية ُم جسّ ٍ
ثالثية األبعاد تُم ثِّلُ المخفيين ،وذلكَ في  35موض ًع ا مختل فًا ِم ن بيروت
حيث وقعت عمليات اإلخفاء .وقد حملَ ُك لُّ مجسّ ٍم رسال ًة
ُ
وضواحيها
ف أشخاص .هنا
قصيرة ،و ُم قتضبة و ُم ع بّرة ،هي ال تّالية“ :هنا اخ تُطِ َ
أو هناك ،لقد حان الوقت لمعرفة ما حصل لهم”.
وقد راف قَت الحملة ،حافل ٌة جالت ُم ختلف األرجاء
بعض األحياء الّتي دُعِ يَ قاطِ نوها
ِ
وتوقّفت في
إلى ركوب الحافلة واالطالع على خارطة النصب
التذكارية واألماكن المرتبطة بالحرب باإلضافة
بعض المعلومات والشّ هادات .من أجلِ
ِ
إلى تص فّحِ
االطالع على مزي ٍد من المعلومات ،يُمكن زيارة
الموقع التالي:
http://www.actforthedisappeared.com

خرائط ّ
والضمير في ال ّ
شرق
الذاكرة
ّ
األوسط وشمال أفريقيا
ص ّع بت ال نّ زاعات المستمرة واألنظمة القمع يّة
القائمة في الشّ رق األوسط وشمال أفريقيا على
كثيرٍ من الجماعات أن تحصي – أو أق لّه أن تُقرّ-
بالمظالم وانتهاكات حقوق اإلنسان الّتي ارتكبتها
جهات حكوم يّة وغير حكوم يّة خاللَ السّ نوات
ٍ
أيدي
المنصرمة.
ال ُم ناصرة ووسائل ال ّت واصل االجتماعي
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ومن أجلِ ضمانِ ّأل تضيعَ تجارب ال ُم عتقلين في تلكَ
الض مير
األماكن أدراجَ الرّ ياح ،تعاونَ ال تّحالف ال دّولي لم واقع ّ
وأعضاءَه األربعة عشر في ثمانِي دولٍ  ،ووضع وا هذه
الخريطة الرّقمية الرّامية إلى توثيق السّ رديات وانتهاكات
حقوق اإلنسان الّتي وقعت في تلكَ الم واقع على امتداد الشّ رق
األوسط وشمال أفريقيا ،وإلى نشرها وتعميمها على ح ّد س واء.
وفي ُم وازاة رسم الخريطة ،نظّ َم األعضاء ال ُم شاركونَ
حمالت مناصر ٍة فرديّة وأصغر نطاقًا –بما فيها الحمالت
ِ
ال ُم قامة على وسائل ال تّواصل االجتماعي وورش العمل
و ُم سابقات ال تّصوير -بغي َة التوعية على هذه المسألة في بل ٍد وسياقٍ ُم عي َن يْن .إنَّ موقع هذه
ال ُم بادرة ُم تاحٌ بال لّغ َت يْن اإلنكليزية والعربية على الرّابط ال تّاليwww.mappingmena.org :

إعادة القصص إلى موطنها
بُغي َة التوعية على انتهاكات حقوق اإلنسان الّتي ارتُ ِك بَت إبّانَ حكم يحيى جامع االستبدادي،
وكذلكَ تثقيف الجماعات على عمليات العدالة االنتقالية في غامبيا ،قا َم عضو التحالف
الض مير ،وه َو الشّ بكة األفريقية ال ُم ناهضة لإلعدا ِم خارج نطاق القانون
ال دّولي لمواقع ّ
واإلخفاء القسري (African Network against Extrajudicial Killings and Enforced
رِّس للصورِ ال ُم لتقطة بواسطة الهاتف ،وقد حملَ
معرض ُك َ
ٍ
 )Disappearancesبإطالقِ
يكتف المشروع هذا الّذي
ِ
الض حايا .ولم
واستعرض قصص ّ
َ
المعرض عنوان “واجِ ُب ال تّذ ّك ر”
ُ
نالَ دع َم ال ُم بادرة العالمية
للعدالة والحقيقة وال ُم صالحة،
أصوات ش تّى ،كانت
ٍ
بإعال ِء
لتذهب هبا ًء بع َد انتهاء ال نّ زاع،
َ
بل أسبغَ طاب ًع ا إنسان يًا على
عملية العدالة والحقيقة في
البلد الّتي عاد ًة ما يجدها ال نّاس
كال ًم ا ُم جرّدًا .وقد كانَ الضحايا
وأبناء المجتمع وممثلونَ عن
الصورة المعتمدة :جاسون فلوريو .إهداء من .ANEKED
السّ فارات ال دّولية وممثلون عن
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لجنة الحقيقة وال ُم صالحة والتعويضات ،وأف را ٌد من المجتمع المدني ووجوه إعالم يّةِ ،م ن عِ دَاد
الجمهور الّذي حضرَ حفل افتتاح المشروع الّذي أُقِي َم في  21شباط /فب راير في المركز الوطني
الض مير في بانجول.
للفنون والثقافة ،واستضا َف ُه عض ٌو آخر من تحالف مواقع ّ

تعميم قصص النّاجين
ٌ
ذكريات يومية
بسبب العنف في أفغانستان ،أطلقَ عض ُو التحالف ال دّولي لمواقع
ِ
بُغي َة تذ ّك رِ َم نْ قَضوا
الض مير في كابول ،وهو منظمة حقوق اإلنسان والديمق راطية في أفغانستان (Afghanistan
ّ
 ،)Human Rights and Democracy Organizationمشروعً ا حملَ عنوان “مشروع
الض حايا مع ال نّ زاع من خاللِ ُم شار َك ِة ذكرياتهم.
صندوق ال ذّكريات” الّذي يتمحورُ حولَ تجارب ّ
وقد أبصرَ المشروع النور بفضلِ هب ٍة ُم ق دّمة من
خص ت المنظم ةُ ،في عملها ،أف راد
التحالف .وقد ّ
عائالت القتلى ،فق دّمت ال دّع َم للناجين وآزرَتهم في
ّكريات ،إك را ًم ا ألحبائهم .وقد
ِ
صنعِ صناديق ال ذ
ض ّم ت العروض الحميمة تلك ُم قتنيات يومية،
والص ور واألشعار ،الّتي كانت
ّ
على غ رارِ األوشِ حة
تعو ُد ملكيتها للمتوفى وحافظَ أهله عليها .بع َد ذلك،
سياقات ع دّة ،وقد
ٍ
رِض ت صناديق ال ذّكريات تلك في
عُ َ
الض و َء على إنسانية َم ن قضوا نحبهم وعلى
س لّطت ّ
الحاج ِة إلى مستقبلٍ عادلٍ وسلمي .ويجدرُ التنويه
بأنَّ مشاريع المناصرة الّتي تُولي ضحايا ال نّ زاع
سياقات
ٍ
إحداث أثرٍ بالغٍ في
ِ
أهم يّة قُصوى قادر ٌة على
حيث تُحَ يَّ ُد الرّسائل السياسية العلنية عن
ُ
تشه ُد قم ًع ا،
يستهدف رجال السّ لطة منظمي
ُ
حيث
ُ
مقاصدها ،أو
الحمالت .والجدير ّ
بالذكر أنّ صحيفة ذا نيو يورك
ص صت ح ي ًّزا
تايمز ( )The New York Timesقد خ ّ
لتغطية هذا المعرض في العام .2019
ال ُم ناصرة ووسائل ال ّت واصل االجتماعي
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تجارب ال نّساءِ مع ال نّزاع
ُ
يُع ُّد “محفوظات قصصها” (واسمه اإلنكليزي  ،)The HerStories Archiveوهو عض ٌو في
الض مير في سريالنكا ،مشروعً ا ينتمي إلى علم األنثروبولوجيا الذاتية،
التحالف ال دّولي لم واقع ّ
قص ًة شخصية رَ َو ْت َه ا أ ّم هات ِم ن
ويجمعُ ّ 285
جنوب سريالنكا وشمالها وشرقها .أ َّم ا منش أُ هذا
المشروع فَفكر ٌة مفادها أنَّ قصص النسّ اء عن
ال ُم قاومة والبسال ِة واألمل في أيّا ِم السّ لم كما في
ُقص ى عم دًا من ال تّاريخ.
ش أو ت َ
أيّام الحرب ،تُه ّم ُ
ويقو ُم هذا المشروع مقا َم الشّ اه ِد على هذه القصص
بالض ياعِ الّذي يؤول إلى الح ِّد من المخاطر
ّ
ال ُم ه دّدة
القص ة ال واحدة ال ُم وحّ دة السّ ائدة في
ّ
ال ُم نبثقة ِم ن
سريالنكا بع َد الحرب .وقد جُ ِم َع ت القصص كما
صورة بعدسة :شارني جاياواردينا
روتها ال نّساء في رسائل خطَ طْ نها بأيديهنَّ أو في
قابالت قصير ٍة ُم ص وّرة،
ٍ
مقاالت ُم صورّة أو في ُم
ٍ
وأُدرِجَ ت جميعها في موقعٍ إلكترونيّ واح ٍد هو
التالي ./http://theherstoryarchive.org :ويُمكن اتّخا ُذ هذه القصص أدا ًة إلطالقِ ش رارة
إلحداث تغييرٍ من شأنه أن يُع دِّلَ في طريقة تدريس ال نّ زاع السريالنكي في المدارس،
ِ
الح وار أو
وأن يُح ّد َد عناصر ال نّ زاع ال ُم رتبطة بال نّوع االجتماعي الّتي لَم تُعالَج بعد ،وأن يُحسّ نِ وعي العا ّم ة
ال ثّقافي حولَ التباينات في الن زاع السريالنكي.

لن يُنسَ ى ذكرهم
“ال ُك رسي الشّ اغر” هو مشروعٌ أع دّته الف نّانة
جيليغو جا بال تّعاون مع عض ِو ال تّحالف ال دّولي
الض مير في نيبال “وسيلة أصوات ال نّساء
لمواقع ّ
اإلعالم يّة” (.)Voices of Women Media
يحمي المشروع ويُكرِّ ُم ذِكرى َم ن قضوا إبّان
شخص وأُخْ فِيَ ،
ٍ
حرب نيبال األهل يّة ( .)2006-1996فقد حص َد ال نّ زاع أرواحَ أكثر من 17,000
شخص آخرين .وبغي َة مؤازر ِة جهود ال ُم حاسبة والعدالة في البلد ،أع لَت
ٍ
خاللَ هُ ،أثَرَ حوالَى 1300
“لقاءات عائل يّة” جم َع ت َب يْنَ الفقي ِد وال ُم شتاقينَ
ٍ
أصوات هذه القصص ،من خاللِ تنظيم
َ
جيليغو
له .فقد التقطَ ْت الف نّان ُة صورًا شخص يّة ألف را ِد عائلة الفقيد وهم يقفونَ أما َم صورٍ عائلي ٍة قديمة
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تُظ ِه رُ فقيدهم .وتُع بِّرُ جيليغو عن ذلكَ قائل ةً“ :في
صور ٍة واحد ٍة يتداخلُ مرور الزّمنِ والوجود والغياب”.
أُط لِقَ المشروع في ظلِّ تفشي جائحة كوفيد،-19
ما استدعَ ى عرضه افت راض يًا على منصات وسائل
التواصل االجتماعي ،وقد حازَ المشروع جائز ًة في
معرض “حال العالم” الّ ذي
ضمن
ُم سابقة أفضل صورة
َ
ِ
أُقِي َم في العام ّ 2020
ونظ مته “جائزة باريس للتصوير”
( .)Px3أ ّم ا الوسوم ال ُم ربّعة الّتي اس تُخ ِد َم ت في
الحملة فكانت( wherearethey# :وترجمته أي نَهم؟)
( wherearetheynow#وترجمته أينهم اآلن؟) ( memorymatters#وترجمته ال ذّاكرة ُم ه ّم ة)
( dayofdisappeared#وترجمته يوم المخفيين) ( justicenow#وترجمته العدالة اآلن).

ناجونَ منتص بُو القامة
تؤدّي وسائل األعالم ،في ال بُل دَان الّتي تشه ُد ن زاعً ا أم
خرجت منه ،دورًا محوريًّا في نشرِ قصص ال نّاجينَ ،
ف تُوجِ دُ ،بذلك ،تعاط فًا أكبرَ وفه ًم ا أوسعَ حولَ مسألة
انتهاكات حقوق اإلنسان .ولعلَّ واحد ًة من ال ُم قاربات
الض حايا أن تعتمدها ،تكمنُ
الّتي يُمكنُ منظمات ّ
في ال ُم بادرة إلى إقامة ش راك ٍة مع صحافيّ أو ُم ص وّر
محلي أو وطني أو دولي يُناطُ به أن يبتدعَ مل فًا تعريف يًا
بالناجينَ  ،على غ رار هذا الّذي يُخ لِّ ُد ذكرى مجزرة
الملعب الّتي اقترِفَت في كوناكري في غينيا يو َم 28
أيلول /سبتمبر من العام  .2009وبحلولِ ال ذّكرى
ارتكاب المظلمة ،نشرَ موقع الجزيرة
ِ
السّ ابعة على
مصدر الصورة :تومي ترينشارد  ،الجزيرة
سلسلة الملفات هذه الّتي تُخ لِّ ُد اعتداء الحكومة الوحشي
شخص ا
ً
على مظاهر ٍة مؤيّدة للديمق راطيةُ ،ق تِلَ فيه 156
وتصف المقالة ال ُم ص وّر ُة المجزرةَ ،وتُق دِّم نبذة
ُ
وتعرّض ت عش رات ال نّساء لالعتداء الجنسي.
َ
تاريخية عن انتهاكات حقوق اإلنسان في غينيا ،كما تُق ِّد ُم روابطَ تُحيلُ إلى مصادرَ ُم حكمة
الص ور ال ُم رفقة بالمقالة ف تُظ ِه رُ
على غ رارِ تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن االعتداء .أ ّم ا ّ
ص وِّرَ كثيرٌ منهم
ال نّاجينَ أنفسهم يقومونَ بزيار ِة الملعب ُم ج ّددًا .ومن أجلِ حماية خصوصيتهمُ ،
وهم يُديرُ ونَ ظهورهم لِعدسة الكامي را.
ال ُم ناصرة ووسائل ال ّت واصل االجتماعي
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إقامة الحوار

ُناس نيويورك
أ ُ
ُ
اب َت َدأَ ال ُم ص وِّرُ ب راندن ستانتون في العام  2010حملة “أناس نيويورك” الّتي سُ رعانَ ما اكتس بَت
منصات إنستغ رام
ِ
شعبية واسعة ال نّطاقِ على وسائل ال تّواصل االجتماعي ،بفضلِ استخدامها
وفايسبوك وتويتر .وكانَ المشروع ،في أوّله ،يقو ُم على نشرِ قصص األشخاص الّذينَ يُصادفهم
ّب وجهة المشروع فأصبحَ ينشرُ قصص
ستانتون يسيرُ ون على األرصفة .لكنَّ ستانتون ص و َ
ال نّاجينَ من المظالم اليومية في عش رات السّ ياقات ،ومنها الع راق والمكسيك وأوغندا وأوك رانيا.
وعلى الرّغم ِم ن ش دّة تأثير المشروع على ُم شاهِ دِيه ،فإنَّ صيغ َت ُه في غاية البساطة :فالمشروع
شخص كما رواها على لسانه .ومن أجلِ تسليط
ٍ
بقص ِة
ّ
الص ور تُرفقُ
عبارة عن مجموع ٍة من ّ
هيئات من قبيل ال ُم فوضية
ٍ
الض وء على قضايا العدالة االجتماع يّة ،أقا َم ستانتون ش راك ًة مع
ّ
بأصوات ال ُم هاجرينَ في هذه الحالة.
ِ
السامية لألمم ال ُم تحدة لشؤون الالجئين من أجلِ اإلجهارِ
الص يغة
الص يغةـ فهي زهيدة التكلفة نسب يًا ويسيرة التنفيذ .هذا وتُع ُّد هذه ّ
وتسهلُ أقلمة هذه ّ
محفوف بمخاطِ رَ ج ّم ة ،إذ ال يُشترطُ إظهار وجه ال نّاجي
ٌ
حيث األمنُ
ُ
وسيل ًة ط يِّ َع ًة في السّ ياقات
(أو غير ذلكَ من العالمات ال دّالة عليه) .وقد ش ّك لت هذه السّ لسلة موضوعَ ِك تا َب يْن هما أُناس
نيويورك ( )Humans of New Yorkونيويورك :قصص (.)New York: Stories

Image via Instagram.
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ُ
قنوات ال ّثقة
شخص
ٍ
أودَى ال نّ زاعُ في كولومبيا بحيا ِة أكثر من 200,000
ما بينَ العا َم يْن  1958و .2013وبُغي َة مؤازرة ال ُم تضرّ رين
أب الصدع التاريخي في البلد ،تُس دِي
من ال نّ زاع ،والشّ روع في ر ِ
ُ
صالحة
م
وال
والحقيقة
ال ُم بادرة العالمية للعدالة
المشور َة للجنة
الحقيقة الكولومبية ال ُم نشأة رسم يًّا في  29تشرين ال ثّاني /نوفمبر
خص صة لجمعِ
من العام  ،2018في شأنِ األدوات ال فُض لَى ال ُم ّ
قصص الناجينَ من ال نّ زاعِ وتوثيقها ونشرها -وهو ما يُع ُّد خطو ًة
أساس يّة في سبيلِ ضمانِ مستقبلٍ ُم ستدا ٍم في البلد .وفي هذا
اإلطارِ ،دع َم ت ال ُم بادرة العالمية للعدالة والحقيقة وال ُم صالحة سبعة
مشاريع ُم ناصرة لل ُم صارَحة في الجماعات
ال ُم ه ّم شة ،وقد تتض ّم نت هذه المشاريع رسم
ال لّوحات الجداريّة وإنتاجِ األفالم الوثائق يّة
والقيام بأعمالٍ يدويّة .وقد أسهمت هذه
خاص ةً ،في إقامة الحوار
ّ
المشاريعُ ،م ساهم ًة
الص مت
حول الن زاع ،الّذي عاد ًة ما يُق وِّضه ّ
والمحرّمات .و ِم ن هذه المشاريع ،مشروعٌ أُقِي َم
في أراضي الوايين ،وتمحورَ حول حقائب
الظّ هر ال ُم س ّم اة “موتشيال” الّتي تشتهرُ بها
تلكَ األراضي وعاد ًة ما يحوكها ال نّساء هناك.
ففي هذه الحالة ،حاكَ الناجونَ من القتلِ
حقائب تُجسِّ ُد فقيدهم.
َ
وأقارِب المخفيينَ
ُ
قصص ا عنه وع بّرَ عن مشاعره إزا َء
ً
ّث ُك لُّ فر ٍد عن فقيده أثنا َء حياكته الحقيبة ،فسر َد
وتح د َ
ونصوص ا ث ّم أدخلها
ً
ال نّ زاع .وعن َد الف راغِ من الحياكة ،وضع الفر ُد في الحقيبة بطاقات وصورًا
جميعها في حقيبة موتشيال أكبر حج ًم ا تُجسِّ ُد أراضيه وتُدعى “موتشيال الحقيقة” .وقد حُ ِم لَت
موتشيال الحقيقة المملوءة بكثيرٍ من حقائب الموتشيال الشخصية ومعها جهاز تسجيلٍ ِ ،م ن
معرض ُم تعدد الوسائط وتفاعليٍّ ج وّال ،يُسألُ  ،عبره ،أبناء ال ُم جتمع
ٍ
قري ٍة إلى قرية لتقو َم مقا َم
ال ُم ناصرة ووسائل ال ّت واصل االجتماعي
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عن تجاربهم الشّ خصية مع ال نّ زاع ويُطلب إليهم تسجيلها .وقد قا َم فريقٌ آخر بخطو ٍة ُم ماثلة،
فابتدعَ د ًم ى تقليدية تُشب ُه قريب العائلة المفقود .ويُسجّ لُ أف راد العائلة ذكرياتهم ح تّى يتس نّى
عرض ها .وقد عادَت هذه ال ُم بادرة بمنافِع ج ّم ة على ُم حاربة الالمباالة تجا َه
ِ
إرفاقها بال ُّد َم ى عن َد
غرض
ٍ
ينكب الفر ُد على صنعِ
ُّ
تفرض تح ّديًا وازنًا في كولومبيا ومناطِ قَ ش تّى .فحينَ
ُ
ال نّ زاع ،الّتي
أرض الواقع
ِ
فعليّ  ،إنّما يُفرغ فيه مكنوناته العاطف يّة أكثر .وهذه الطّ اق ُة النا ِف َذ ُة تُترج ُم على
حيث تُش ِّك لُ هذه األغ راض حافزًا يُسرِّعُ ال ُم صارحة بينَ أبناء المجتمعِ .م ن أجل
ُ
في المعارض
االطالع على المزيد من المعلومات ،يُمكن النقر هنا.

توثيق الماضي اليو َم
من شأنِ إش راكِ الجماعات في الحوار أن يُساه َم في
بناء ال ثّقة بع َد انتهاء ال نّ زاع ،فتم ُّد جسور التالقي بين
االختالفات .لقد أقا َم ت المبادرة الشّ بابية لحقوق اإلنسان
في البوسنة والهرسك (Youth Initiative for Human
 )Rights in Bosnia and Herzegovinaعشرة ب رامجَ
بلدات صغير ٍة في مختلف أنحاء
ٍ
تج وّل من أجلِ الذاكرة ،في
البلد ،وقد أتى ذلكَ في إطارِ مشروع المناصرة الجديد
درّب
َ
الض مير .وقد
الّذي نالَ دعم ال تّحالف ال دّولي لمواقع ّ
طالب ثانويون-
ٌ
البرنامج ال ُم شاركين الشّ باب – وأغلبهم
بحث حولَ المعالم المحل يّة وأهم يّتها بال نّسبة
ٍ
على إج راء
إليهم وبالنسبة إلى أبناء مجتمعهم اليومَ .بع َد ذلك ،أخرجَ
ال ُم شاركون مقاطِ عَ فيديو عن المعالم الّتي أجروا فيها
قابالت مع سُ ّك ان المنطقة لسؤالهم عن تح ّم لِهم أوزارَ
ٍ
ُم
ُعرض برنامج
َ
المشاكل االجتماعية .ومن ال ُم مكن أن ي
عابر لألجيالِ كهذا في المدارس والمكتبات والم راكز
المجتمعية ،كما من ال ُم مكن نشره على وسائل ال تّواصل
ُبث عبر
االجتماعي في آنٍ م ًع ا .ويسهلُ تعديل البرنامج ل ي َّ
الرّاديو أو البودكاست.

56

|

إنشاء حملة للمناصرة :مجموعة أدوات لممارسي أعمال الذكرى

جُ درانٌ ناطقة
لطالما اس تُخ ِد َم ت ال لّوحات الجداريّة ،في أصقاع العالم
ك لّها ،لتحسينِ الوعي حولَ مسائل العدالة االجتماع يّة ،وإبقاء
ال ذّكريات ح يّة ،والجمع بينَ أبنا ِء ال ُم جتمع -إ َّم ا على نح ٍو
ناشطٍ من خاللِ إش راكهم في رسم ال لّوحة الجدارية وفي إطالق
ش رارة الح وار وال ُم شاركة الفاعِ لة فيه ،وإ ّم ا على نح ٍو أقلَّ
نصب قطع ٍة فن يّة ُم حاكية للشارع والتأثير
ِ
نشاطً ا ،من خاللِ
ووصول
ً
فيها على ح ّد س واء .ف ِم ن كولومبيا ،مرورًا بنيويورك،
الض مير ومنظمات ُم ماثلة بل ّم شملِ
إلى نيبال ،قامت م واقع ّ
الناجين -ومنهم ،على سبيل المثال ،أقارب المخفيين -وذلكَ من
أجلِ ابتكارِ أعمالٍ فن يّة عا ّم ة ،ومنحهم فرص َة ال تّعافي من األلم
وفرصة تم لّكِ قصصهم من خاللِ تجسيدها لي راها مجتمعهم.

الشبكة الوطنية لعائالت المختفين والمفقودين في نيبال

فالمنهاجيات الفن يّة تقو ُم مقا َم لغ ٍة بديل ٍة يستخدمها ال نّاجونَ كي
الص دمة ال ُم ت رتّبة عن تجاربهم ،وكذلكَ كي يتعامل وا
يُع بِّرُ وا عن ّ
المبادرة العالمية للعدالة والحقيقة والمصالحة  ،كولومبيا
تعامل ملي ئًا باالبتكار واإلبداع وهم يتص وّرونَ
ً
مع الماضي
ستقبل جدي دًا .أ ّم ا في السياقات الّتي تُع ُّد أكثر قم ًع ا ،أو في
ً
ُم
تلكَ الّتي ال ي زالُ فتحُ مظالم الماضي فيها أمرًا ُم حرّ ًم ا أو غيرَ ُم ح بّ ذٍ ،ف يُمكنُ أن تُ تّخذ المشاريع الفن يّة
سبيل ُم لتويًا يؤول ،في نهاية المطاف ،إلى تنفيذ حملة ال ُم ناص رة من دونِ إثارة شكوك السّ لطة أو
ً
نفوس أبناء ال ُم جتمع بطريق ٍة الواعية .فمن ال ُم مكن أن يسنحَ الفنُّ للناجينَ
ِ
تهديداتها ،وإلى ال تّأثير في
وبحسب تص ّور ِه اإلبداعي
ِ
وأبناء ال ُم جتمع أن يُعالِجُ وا ال واقعَ ،كلٌّ ضمنَ ظروفه الزّمنية والمكان يّة
الخاص الّذي غال بًا ما يكون ُم ن تِجً ا وشديد ال تّأثير.
ّ
استنهاض ال نّاس ،فبال تّعبير
ِ
الص دد ،تشرحُ منظمة آمبليفاير ،قائل ةً“ :للفنِ القدر ُة على
وفي هذا ّ
الجماعي نستطيعُ أن نُولِّ َد المشاعر ،ونسر َد القصص ونُل ِه َم ال نّاس ونُح فّزهم .فالفنُّ  ،إذ يُ تّخ ُذ قنا ًة
لتيسيرِ المسائل االجتماعية ،إنّما يُصبحُ ُم ح فِّزًا للتغيير ال ُم جدي ”.وهذا ال ُم عتقد تتب نّا ُه ال ُم نظم ُة في
حمالتها ك لّها ،ومن بينها ،حملة “أوف وا ال ُم عاهدات” (وأصلها اإلنكليزي )Honor The Treaties
ات من المسؤولينَ في المنظمات المعنية بمعاهدات حقوق اإلنسان
الّتي نُ ِّف ذَت بال تّعاونِ مع العش ر ِ
بينَ العا َم يْن  2010و ،2015وقد ُك رِّسَ ت لإلجهارِ بأص وات السّ كان األصليين ،وذلكَ عن طري قَيْ
الفن وال ُم ناصرة االجتماع يّة .وقد م وّلت هذه الحمل ُة الشّ ركات الّتي أُقيمت بين الفنانين األصليين
ومجموعات ال ُم ناصرة األصل يّة ،بغي َة ضمانِ أن تستقطِ َب رسائلهم أوسعَ شريح ٍة ُم مكنة من
الجمهور ،وذلكَ في سبيلِ حماية سالمة أراضيهم ومياههم وتقاليدهم.
ال ُم ناصرة ووسائل ال ّت واصل االجتماعي
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الم وارد
اإلعالم وال ُم ناصرة والعدالة االنتقال يّة:
بناء
نهج شامل ومستدام للعدالة االنتقالية ،المبادرة العالمية للعدالة
مجتمع متع لّ م :دروسٌ نحو ٍ
ٍ
والحقيقة وال ُم صالحة ( ُك ت يّب متوفّر بال لّغتين اإلنكليزية والعربية)
الذاكرة إلى العمل :مجموعة أدوات لتخليد ّ
تحويل ّ
الذكرى في مجتمعات ما بعد ال ّ
ص راع،
الض مير ( ُك ت يّب ُم توفّر باللغ َت يْن اإلنكليزية والعربية)
التحالف ال دّولي لمواقع ّ
وئام في عالق ٍة ُم ضطربة ،المركز ال دّولي للعدالة االنتقالية
اإلعال ُم والعدالة االنتقالية :حل ُم ٍ
(إحاطة متوفّرة باللغة اإلنكليزية حصرًا)
مسارات اإلبداع :اضطالع المجتمع المدني بالنهوض بالعدالة االنتقالية ،ال ُم بادرة العالمية
ّب متوفّر باللغ َت يْن اإلنكليزية والفرنسية)
للعدالة والحقيقة وال ُم صالحة ( ُك ت ي ٌ
لوحة جدارية في شارع ميلروز في داكوتا الجنوبية .تنص اللوحة الجدارية على أن “ The Black Hillsليست للبيع!”
وهي عبارة عن حشد مشترك لحقوق المعاهدة في محمية باين ريدج الهندية .تصوير خوان لويس جارسيا

حُ ر يّة الكالم والتعبير:
القانون ال ّد ولي لحقوق اإلنسان ،منظمة األمم المتحدة ( ُم توفّر بلغات أمم ال ُم تحدة الرّسمية ك لّها)

الخاتمة:
ألف شكلٍ وشكل .وما مجموعة األدوات هذه ّإل ُم نطل قًا لحملة ال ُم ناص رة أو بناء الحركة.
للمناص ر ِة ُ
كثب مع شركاء
ٍ
منذ العام  ،2014عملت المبادرة العالمية للعدالة والحقيقة وال ُم صالحة عن
ومجموعات من المجتمع المدني في أصقاع العالم ك لّها ،وذلكَ في سبيلِ بناء القدرات
وتمهيد الطّ ريق أمام ُم شارك ٍة على نطاق المجتمع بأكمله في عمليات العدالة االنتقال يّة
الرّسمية والقائمة على المجتمع على ح ٍّد سواء .ونأملُ  ،كلَّ األملِ  ،في أن تُجدي مجموعة
األدوات هذه نف ًع ا في العمليات اآليلة إلى مناصرة الحقيقة والعدالة وال ُم حاسبة .ويُمكنكَ
يص ا لهذه الحملة ِم ن هنا .هذا ويُدعى
خص ً
الص ور الّتي أع دّتها منظمة آمبليفاير ّ
تنزيل ّ
شركاء المبادرة العالمية للعدالة والحقيقة وال ُم صالحة إلى التواصل معنا عبر البريد ال تّالي
 coalition@sitesofconscience.orgمن أجلِ م دّهم بمزي ٍد من ال دّعم.
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اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،منظمة األمم المتحدة ( ُم توفّر بلغات أمم ال ُم تحدة الرّسمية
ك لّها)
تقرير منظمة دار الحريّة ( )Freedom Houseللعام  2019عن الحرية على االنترنت“ :أزمة
وسائل ال ّت واصل االجتماعي” (تقرير متو ّف ر باللغة اإلنكليزية حصرًا)

األمن والمناصرة:
منظمة ُم دافعو الجبهة األمامية ( ،)Front Line Defendersوال س يّما ُك ت يّبُ الحماية ال ُم وجّ ه
َ
للمدافعين عن حقوق اإلنسان (متوفّر بال لّغة اإلنكليزية حصرًا)
ض حايا وال ّ
حماية ال ّ
ش هود ،مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،منظمة األمم المتحدة
(فصلٌ متوفّر بال لّغة اإلنكليزية حصرًا)
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نصائح للحفاظ على السالمة ِم ن إعداد منظمة ال ّس الم األخضر ،غرينبيس (نصائح متوفّرة بال لّغة
اإلنكليزية حصرًا)
ال ّس المة أثناء ال ّت ظاهر ،منظمة العفو ال دّولية ( ُم لصق متوفر بال لّغة اإلنكليزية حصرًا)
نصائح للتظاهر
بسالم وسالمة ،منظمة هيومن رايتس ووتش ()Human Rights Watch
ٍ
(نصائح متوفّرة بال لّغة اإلنكليزية حصرًا)
دليل سالمة ال ّت ظاهر ،منظمة أكروس فرونتالين (( ،)Across Frontlinesدليل متوفّر باللغة
اإلنكليزية حصرًا)
دليل عن ال تّظاهرِ بسالمٍ،
منظمة “مسعفو الجبهة األمام يّة” ( )Frontline Medicsأع دّت ً
ص ا لكيفية التعامل مع الوباء ومخاوف السالمة ال ُم ترتبة عنه .ال دّليل متوفرٌ بال لّغة
خص ً
ُم ّ
اإلنكليزيّة حصرًا على الرّابط هنا.
حقوق ال ُم تظاهرين ،اتّحات الحريّات المدن يّة األمريكية (American Civil Liberties
( )Unionدليلٌ متوفر بال لّغة اإلنكليزية حصرًا)
إعدا ُد حمالت ال ُم ناصرة:

وسائل ال تّواصل االجتماعي ،وشرائح الجمهور وال تّسويق:
التقرير الرّقمي للعام  :2020نظرة شاملة في واقع االنترنت وأجهزة الخلوي المحمولة ووسائل
ال ّت واصل االجتماعي وال ّت جارة على االنترنت ،موقع هوت سوت (دراسة ُم توفّرة بال لّغة اإلنكليزية
حصرًا)
اتّخِ ْذ شبكتكَ االجتماعية أدا ًة إلحقاق العدالة االجتماع يّة ،مقالة من إعداد راينا ب راتد وأنيتا راتان،
هارفرد بيزنس ريفيو (( )Harvard Business Reviewمقالة متوفّرة بال لّغة اإلنكليزية حصرًا)
نصائح ّ
لبث ال ُم ظاه رات ،من إعداد منظمة ويتنس (( )WITNESSالنصائح متوفّرة باللغة
اإلنكليزية حصرًا)
ُم قاربات عمل يّة في شأنِ ال ُم ناصرة والفنّ والعدالة االجتماعية:
رس ُم خ رائط األجساد من أجل المناصرة ،ال ُم بادرة العالمية للعدالة والحقيقة وال ُم صالحة (مجموعة
أدوات متوفّرة بال لّغة اإلنكليزية حصرًا)
إنشاء قنوات ّ
الث قة :إخبار الحقيقة على ال ُم ستوى المجتمعي في المناطق النائية في كولومبيا،
ال ُم بادرة العالمية للعدالة والحقيقة وال ُم صالحة (مجموعة أدوات متوفّرة بال لّغة اإلنكليزية حصرًا)

صندوق األدوات بيوتفل ت رابل ( .)Beautiful Trouble’s Toolboxيُوفِّرُ أمثلة ودراسات
كثب مع مبادرات شعبية،
ٍ
حاالت وقصص من مجموع ٍة دولية تض ُّم ناشطين فنيين عملوا عن
مستخدمينَ في عملهم هذا مناهجَ ش تّى( .موق ٌع متوفّر بال لّغات العربية واإلنكليزية والفرنسية
واإلسبانية)
كيف ُت ِّ
نظ ُم مظاهرة أو مسيرة ،موقع ( ihollaback.orgموقع متوفّر باللغة اإلنكليزية حصرًا)
تخطيط متع لّق بأصحاب الشّ أن والجمهور ال ُم ستهدف :نطاق الحلفاء من موقع org.350
(الموقع متوفّر بال لّغتين العربية واإلنكليزية)
ُ
خريطة
النظ م اإليكولوجية الخاصة بال ّت غيير االجتماعي :دليل من إعدا ِد منظمة “مشروع حركة
البناء” (( )Building Movement Projectال دّليل متوفّر بال لّغة اإلنكليزية حصرًا)
مجموعة أدوات ال ُم ناصرة االجتماعية ،موقع ( socialbrite.orgموقع متوفّر باللغة اإلنكليزية حصرًا)
مجموعة أدوات وسائل ال ّت واصل االجتماعي ،منظمة المكتبة األمريكية (American Library
)Association
 198طريقة للعمل الالعنفي ،مؤسسة ألبرت أينشتيان ()The Albert Einstein Institution
(دليل متوفّر باللغة اإلنكليزية حصرًا)
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المراجع
1

ويقتبس فيه مقط ًع ا من تقرير هوت سوت للعام  ،2020إلى أنَّ “ استخدام وسائل ال تّواصل
ُ
يُشيرُ جون كوتسير ،في مقالٍ نشره في مجلة فوربس،
ُقارب تسعة ُم قابل واحد .ففي حين زا َد ُم جمل عدد السّ كان  82مليون نسمة ،أي ما يُعادلُ نسبة الواحد في
ُ
االجتماعي يفوق النمو السّ كاني وتيرةً ،بمعدلٍ ي

2

3
4
5
6

7

المئة ،زا دَ عد دُ مستخدمي وسائل ال تّواصل االجتماعي  321مليون شخ صٍ ،أي ما يُعادل  9.2في المئة”.
( )2015حياة السّ ود مهمة ( .)Black Lives Matter BLMالواليات ال ُم تح دّة األمريك يّة[ .أرشيف الموقع إلكتروني] .ت ّم استردادها من مكتبة
الكونغريس./https://www.loc.gov/item/lcwaN0016241 ،
/https://www.cbsnews.com/news/george-floyd-black-lives-matter-impact
 ،https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Briefing-Media-T.J.-2016.pdfال صّفحة 11
 ،https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Briefing-Media-T.J.-2016.pdfمن الصفحة  13إلى ال صّفحة .17
social-networks-and-social-media-in-/02/01/https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014
/ukrainian-euromaidan-protests-2
“نطاق الحلفاء” ،موقع  ،/Org، https://ar.trainings.350.org/resource/spectrum-of-allies.350ت ّم ت زيارته في  29حزي ران /يونيو من
العام .2021
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www.sitesofconscience.org
Facebook.com/SitesofConscience
@SitesConscience
SitesofConscience

www.gijtr.org
@GIJTR
@GIJTR
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