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THE SYRIA CAMPAIGN

ال يشرح الدليل "كيفية" إدارة الحمالت. وال نؤمن بنجاح مقاربة 
بعينها على الدوام، وبالتأكيد ال نؤمن بأننا نمتلك كل اإلجابات. 

نظمنا الدليل اإلرشادي في فصول قصيرة، وأضفنا أمثلة مستقاة 
من الواقع في قسم دراسات الحالة الذي يضم قصص حمالت 

معينة سواء قمنا بها في حملة من أجل سوريا أو قام بها أحد 
شركائنا أو إحدى المنظمات التي نحترمها بعمق. نعتقد أن أفضل 

أشكال االستلهام هو النظر حولنا والتعّلم من تجارب اآلخرين. 

تتوفر نسخة موسعة من هذا الدليل رقميا ويتضمن العديد 
من دراسات الحالة وكذلك مقاطع الفيديو من الناشطين الذين 

شاركوا رؤى عميقة في عملهم وما تعلموه حول أفضل ممارسات 
الحمالت.

 

للوصول إلى النسخة الرقمية من هذا الدليل أو لطرح أي أسئلة، 
تفضل/ي بزيارة موقعنا:

guide.thesyriacampaign.org

أو بمراسلتنا على البريد اإللكتروني:
guide@thesyriacampaign.org

مقدّمة

مرحبًا بكم في ‘تنظيم الحمالت مع األبطال: 
الدليل اإلرشادي’. أسست ‘حملة من أجل سوريا’ 

الناشطين في  هذا الموقع ليكون مرجعًا  لجميع 
مجال حقوق اإلنسان. ستجدون هنا الكثير من 

التي نأمل  الحالة  النصائح والتكتيكات ودراسات 
أن تساعدكم على التفكير بطريقة جديدة في 

حملتكم. تنظيم 
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شكر وتقدير
 

شكرا لمؤسسة فريدريش إيبرت ستيفتنغ لدعمها إنتاج هذا الدليل عن الحمالت.
 

شكرا لألبطال والبطالت الذين وثقوا بمشاركتنا قصصهم ورحبوا بنا للقيام 
بحمالت إلى جانبهم على مدى السنوات الخمس الماضية. شكر خاص لحركة 

عائالت من أجل الحرية والخوذ البيضاء وراديو فريش وأطباء حلب ونشطاء الغوطة 
وداريا وحملة باسل الحرة، وجميع الناشطات والناشطين السوريين الذين يواصلون 

النضال من أجل حقوق اإلنسان على الرغم من الصعاب واآلالم التي يواجهونها.
 كل الشكر أيضًا لمجلس إدارتنا لمساعدتنا في هذا الدليل وجميع حمالتنا.

 
إن كل حملة هي برعم أمل، ولم يكن من الممكن تحقيق أي من القصص التي 

وثقناها هنا بدون صمود وإصرار ملحوظين من جانب الناشطات والناشطين 
السوريين.

نكّرس هذا الدليل لهم.

أنتجنا هذا الدليل على أمل أن ينتشر بشكل واسع وأن يستخدمه النشطاء واألفراد 
في كل مكان بهدف إحداث تغيير في مجتمعاتهم. نحن نشجعك على إعارة هذا 

الدليل ألصدقائك ونسخه ومشاركته مع زمالئك في العمل واالستفادة منه بأي 
طريقة تريدها. ومع ذلك، فإننا نقدر لك إخبارنا مسبًقا.

 ُيرجى إخبارنا بكيفية استخدامك لهذا الدليل عن طريق إرسال بريد إلكتروني الى 
االيميل التالي:

guide@thesyriacampaign.org

يسعدنا سماع تعليقاتك واإلجابة على أي أسئلة.

حقوق النشر @2020  من أجل سورية 
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ما هو تنظيم الحمالت؟

الفصل الرابع

الجوانب اإلبداعية 
والرقمية

وسائل التواصل االجتماعي هي المكان 
الذي ُنجري فيه النقاشات والمحادثات ونعّبر 
فيه عن أنفسنا. هي المكان الصاخب الذي 

يمّكنكم من تحقيق زخم لحملتك. ما من 
أمر يدفع الناس إلى التحدث أو المشاركة 
أكثر من محتوى إبداعي ظهر في الوقت 
المناسب، سواء كان صورة أو فيديو أو 
تغريدة. كذلك عليكم التفكير في كيفية 

إثارة مشاعر جمهوركم.

ولكن كيف يمكنكم تمييز محتواكم عن 
المحتويات الكثيرة األخرى؟

الفصل األول 

بناء حملة
عندما يعمل مجموعة من الناس معًا 

نحو هدف واحد، لتحدي السلطات وخلق 
التغيير في العالم، فهؤالء نشطاء 

ينظمون حملة. 

ولكن كيف يبدأ منظمو الحمالت 
بالعمل؟ كيف تنتقل من »نظرية التغيير« 

إلى بناء شبكة من الحلفاء الذين 
تحتاجهم لتحقيق رؤيتكم؟

الفصل الثاني

تكتيكات الحملة
بمجرد تبلُور نظريتكم للتغيير، يبدأ وقت 
العمل. تتكون تكتيكاتكم من المقاربات 

المختلفة، الصغيرة والكبيرة، التي ستعتمدون 
عليها لتحقيق أهداف حملتكم. كونوا جريئين 

وطموحين قدر استطاعتكم،   وفكروا بطريقة 
خارجة عن المألوف لكي تلحظكم أعين الناس. 

كيف يمكنكم االستفادة من األحداث الجارية 
لبيان مدى صلة حملتكم بقضايا أخرى؟ وكيف 

يمكنكم إيصال الرسائل الرئيسية لحملتكم؟

الفصل الثالث

صناعة اإلعالم
يمكن لصورة أن تساهم في تغيير الرأي 

العام، ويمكن لعمل صحفي استقصائي 
أن ُيسقط نظامًا فاسدًا، كما يمكن لعنوان 
متكرر على مدار أيام أو أسابيع أن يعطي 
السياسيين الحافز الذي يحتاجونه إلحداث 

تغيير حقيقي. 

لكن جذب اهتمام وسائل اإلعالم يمّثل 
تحديًا مع التغير السريع في أجنداتها. كيف 
تحصلون على النوع المناسب من التغطية 

اإلعالمية لحمالتكم وقضاياكم؟
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حين تعمل مجموعة من الناس معًا لتحقيق هدف يتضمن 
تحدي السلطات وإحداث تغيير في العالم، فهؤالء 

نشطاء ينظمون حملة.

ستتكون حملتهم من نشاط وحدث واحد أو أكثر، تعمل 
جميعها على تحقيق ذلك الهدف. لذا، عند بناء حملة ما، 

من الحكمة أن تبدؤوا بتحديد هدفكم. أطلقوا العنان 
ألحالمكم، ولكن حددوا هدفكم بدقة.

الفصل األول 

بناء حملة: من أين تبدأ

هدفكم

حين تبدؤون بحملة جديدة، أو حتى حين تعيدون النظر في 
حملة قديمة، من المفيد دومًا الرجوع خطوة إلى الوراء 

والتساؤل: "ما هي الخطوط العريضة لهدفنا؟".

من المهم أن تعّبروا عن هدفكم ببساطة، وأن يفهمه كل 
أعضاء الفريق. وإذا وصلت حملتكم إلى مكان غير متوقع، أو 

الحت في األفق فرصة جديدة مفاجئة، قد يساعد هدفكم 
العام المحدد مسبقًا على اتخاذ قرارات بشأن الخطوات 

التالية.

نظرية التغيير

تطوير 'نظرية تغيير' خاصة بكم  وهي وسيلة بسيطة وفعالة 
تساعدكم على استكشاف كيفية تحقيق هدفكم، وهو ما 

يقتضي التفكير في التغيير الذي تودون رؤيته في العالم، 
واألمور التي تظنون أن عليكم فعلها لتحقيقه.

يمكن التعبير عن نظرية التغيير، في أبسط أشكالها، بجملة 
واحدة معتمدة على هذه الصيغة:

"من أجل تحقيق س، يجب علينا فعل ع".

إليكم بعض األمثلة عن نظرية التغيير:

"من أجل وقف الفساد في وزارة الصحة، علينا فضح 
الممارسات المالية الفاسدة للوزير".

"من أجل وقف سوء معاملة الحكومة اللبنانية لالجئين 
السوريين، علينا الضغط على الدول المانحة الستخدام 

نفوذها والمطالبة بالتغيير".

"من أجل الحؤول دون نضوب التمويل اإلنساني، علينا 
كسر الصمت إزاء الظروف البائسة في مخيمات النازحين".

بعض المؤسسات أو منظمي الحمالت يفضلون استخدام 
نظريات تغيير أكثر تعقيدًا، تتضمن خطوات متعددة ومختلفة، 

تتطلب منكم مثاًل تلخيص جميع افتراضاتكم. إال أن التعبير 
عن نهج حملتكم بهذا الشكل البسيط )"من أجل تحقيق س، 

علينا القيام بـ ع"( طريقة ممتازة لتوضيح ما يتعين عليكم 
القيام به لتحقيق هدفكم.

يمكنكم تبسيط أو تعقيد التغيير كما تشاؤون، ولكن إليكم 
بعض األسئلة التي تساعدكم اإلجابة عليها في اتخاذ القرار:

ما هو التغيير الذي تريدون إحداثه في العالم بالتحديد؟

من/ما هو العائق في وجه تحقيق حلمكم؟

حّددوا األفراد الذين تحتاجون إلى إقناعهم، وضعوا قائمة 
بكل من يمكنم العمل معهم إلحداث التغيير.

ما الذي قد يقنع الناس بإجراء هذا التغيير؟ 

دليل جديد، ضغط عام، حكم قضائي، تقرير 
استقصائي…؟

ما هي المهارات والروابط والموارد التي يمكنكم 
استخدامها إلحداث فارق؟

 
هل هناك تواريخ أو قرارات أو أحداث رئيسية قادمة 

يمكنكم التأثير فيها؟

ما معيار نجاحات وانتصارات وخسائر الحملة؟

67

بمجـــرد التوصـــل إلى نظرية تغييـــر مقنعة، يصبح 
التفكيـــر فـــي قصـــة الحملة التي تريـــد أن تحكيها 

أســـهل بكثيـــر، فضاًل عن التكتيكات التي تتناســـب 
مـــع نظريتكـــم للتغيير، والتي ستســـاعدكم في 

تحقيـــق رؤيتكم.
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ارووا قصة، توجهوا إلى خيال الناس

ستسعى حملتكم طبعًا إلى تشجيع األشخاص على 
القيام باألفعال. ولكن ال يمكنكم مطالبة الناس بالقيام 

باألفعال على الفور. ينبغي عليكم بناء قضية متماسكة، 
وتقديم حجة مقنعة، ورواية قصة ملهمة لخيال جمهوركم 

المستهدف. وستكون صياغة هذه القصة من أهم ما 
ستفعلونه خالل الحملة. 

إليكم بعض النصائح للبدء: 
افهموا جمهوركم وامنحوه تركيزكم. وال تحاولوا مخاطبة 

العالم أجمع.
تحدثوا إلى جمهوركم، واكتشفوا ما يهّمهم، وماذا 

يقرأون ويشاهدون ويفعلون في وقت فراغهم؟
اكتبوا رسائلكم الرئيسية، والتي ينبغي أن تتضمن 

المشكلة والسبب والحل. 
تأكدوا من حصولكم على الدليل الذي يدعم حجتكم. 

بصفتكم منظمين للحمالت الحقوقية، تأكدوا من تركيز 
اهتمامكم على اإلنسان. وارووا قصصًا عن الناس، عن 

آمالهم وأحالمهم وتحدياتهم وانتصاراتهم. 
اعطوا جمهوركم عماًل محددًا وملموسًا يقومون به 

بشكل يغذي التغيير الذي تريدون رؤيته بشكل مباشر. 
اجعلوا جمهوركم جزءًا من قصتكم، وال تنسوا إخبارهم 
بمجرياتها. فإدراك الناس ألهميتهم وتأثيرهم سيشكل 

حافزًا لديهم للمبادرة من جديد.

رسالة أمل

إذا كنتم منظمين للحمالت الحقوقية، ثمة احتمال كبير بأن 
ما يحّرككم هو حنقكم على الظلم الذي ترونه في العالم. 

من المغري التفكير بأن حملتكم ستكون مؤثرة في حال 
عرضت صورًا مرّوعة: ضحايا الحرب أو الفقر أو التمييز. 

فلعلكم إذا تمكنتم من إحداث صدمة لدى جمهوركم بهذه 
الصور، ستتمكنون من دفعهم التخاذ اإلجراءات الالزمة؟

من المؤكد أن الصور الصادمة قد تدفع الناس في بعض 
األحيان إلى التفاعل. في حالة سوريا، أثارت صورة جثة 

الصبي ذي الثالث سنوات آالن كردي، والملقاة على 
الشاطئ عام 2015، موجة تغطية إعالمية واسعة. بيد أن 
ما تعلمناه من تجربتنا الخاصة هو أن الصور المروعة تخلق 

ردة فعل قصيرة األمد ال تتجاوز حالة الرعب األولية. قد 
يكون هذا مفيدًا في بعض األحيان، وقد يلفت االنتباه إلى 

قضيتكم، لكن من الممكن أن يكون له أثر عكسي أيضًا: 
إذا كانت الحالة عنيفة، قد تجبر الناس على إشاحة نظرهم. 
إذا كنتم تريدون حقًا أن يفهم الناس قضية ما وأن يتخذوا 
إجراءات بشأنها، عليكم أن ُتظهروا وجود األمل، وأن في 

وسع الجميع المساعدة.

لقد حاولنا دائمًا في حمالتنا إظهار أن:
الحلول موجودة. مهما كانت األحوال قاتمة، ثمة . 	

دائمًا أمور يمكن فعلها. قد ال تكون هذه الحلول 
سهلة المنال، وقد تضطر إلى تخصيص وقت للتفكير 

في ماهيتها. ولكن لكل مشكلة حل، وكمنظمين 
للحمالت، من واجبكم أن تعثروا عليها وأن تبّينوا 

للناس دورهم المحتمل.

جهود األبطال. سوريا عامرة باألبطال. بعضهم يعمل . 	
في منظمات، وبعضهم يجد سباًل أخرى لمساعدة 

مجتمعاتهم كأفراد. إن تسليط الضوء على عمل 
مجموعات مثل "الخوذ البيضاء" و"عائالت من أجل 
الحرية" أو غيرهم من الصحفيين ومخرجي األفالم، 

مثل هبة بركات ووعد الخطيب، وسيلة فعالة إلظهار 
اإليجابية التي ُيبديها الناس في ظروفهم القاهرة. 

وهو ما يبعث برسالة يطغى فيها التفاؤل على عقدة 
الضحية.

رؤية لمستقبل أفضل. كانت اآلمال المتعلقة . 	
بالحرية وبمستقبل أفضل هي ما دفع السوريين 

إلى النزول إلى الشارع عام 2011. والحفاظ على هذه 
الرؤية كجانب من حمالتنا ضروري لمنح الناس الطاقة 

واإللهام التخاذ اإلجراءات الالزمة.

لقـــد حاولنا دائمًا فـــي حمالتنا إظهار 
أن:

 لكل مشـــكلة حل. 
مهمـــا كانت األحـــوال قاتمة ,ثمة 

دائمًا أمـــور يمكن فعلها.

المحاججة

عليكم التفكير مليًا في الحجج التي تقدمونها في حملتكم، 
خاصة إذا كنتم تعملون على مواضيع مثل حقوق اإلنسان، 

إذ ستجدون من يجادلكم ويتحدى حججكم. 

في كتاب قواعد المحاججة
)A Rulebook for Arguments(، يقدم أنتوني ويستون 

أسلوبًا مفيدًا لبناء الحجج.

"لتقديم حجة ما، عليكم أواًل التأكد مما تحاولون إثباته. 
ما هو استنتاجكم؟ تذكروا أن االستنتاج هو المقولة التي 

تقودكم األفكار إليها، أما المقوالت التي تنطلق منها 
أفكاركم فهي افتراضاتكم".

"بغض النظر عن قوة حجتكم، بدءًا من االفتراضات 
ووصواًل إلى االستنتاج، سيكون استنتاجكم ضعيفًا إذا 

كانت افتراضاتكم ضعيفة".

"حين تبدؤون بتشكيل موقف، حّولوا فكرته األساسية 
إلى حجة. جّهزوا ورقة مسودة كبيرة وصيغوا افتراضاتكم 

واستنتاجكم في الخطة العامة". 

"بمجرد صياغة الفكرة األساسية كحجة، عليكم االنتقال 
إلى المرافعة والتطوير". 

دعوة للتحرك

يتلخص الهدف األساسي من أي حملة في إحداث تغيير 
محدد، وغالبًا ما يتحقق ذلك عن طريق إلهام عدد كبير من 

األشخاص للقيام بعمل ما، األمر الذي من شأنه إقناع 
أصحاب السلطة بإحداث التغيير. بداًل من ذلك، يمكنكم 

التواصل مباشرة مع من تحاولون إقناعهم. وفي كلتا 
الحالتين، يتعين عليكم الوضوح فيما تطلبون فعله من 

المجموعات أو األفراد. هذه دعوتكم إلى التحرك. 

إليكم بعض األمثلة، ولكن ال تتقيدوا بهذه القائمة! إذ 
يمكن للطلبات غير المتوقعة أن تجذب انتباه الناس. 

يمكنكم أن تطلبوا من الناس التالي:
كتابة رسالة إلى ممثليهم السياسيين.

توقيع عريضة.
االتصال بالسفارة أو صناع القرار.

ارتداء قميص موحد.
االنضمام إلى احتجاج.

مشاركة فيديو أو محتوى على وسائل التواصل 
االجتماعي.

تعبير عن التضامن أو أي أشكال التحدي لما يحصل. 

الحلفاء

حّددوا رفاقكم المحتملين أو من يمكن التنسيق معهم 
إلحداث التغيير. فيما يلي بعض األفكار:

الناشطون الحقوقيون أو منظمات المجتمع المدني. 
والموسيقيون. الفنانون 

الشركات.
المصممون اإلبداعيون ومخرجو األفالم. 

المشاهير.
السياسيون اللطفاء المتعاطفون.
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دراسة حالة

الشراكة مع الخوذ البيضاء
يبدو األمر غريبًا اآلن، ولكن كان هناك وقت لم تكن فيه منظمة 

الخوذ البيضاء معروفة كثيرًا خارج سوريا. في عام 2014، كنا 
متحمسين لحشد الرأي العام العالمي ضد الحرب الجوية التي 

يشنها النظام وروسيا ضد المدنيين السوريين.

إذ كان حجم القصف واالستهداف المباشر للمدنيين أمورًا 
صادمة. كانت الصور مرّوعة لدرجة أن الناس كانوا يشيحون 
بنظرهم بعيدًا، وال يمكنهم الشعور بتجارب المدنيين على 
األرض. وسادت رواية في وسائل اإلعالم، مفادها أنه لم 

يكن هناك "أشخاص صالحون" في سوريا، وأن الحرب 
كانت بين النظام واإلرهابيين واإلسالميين، ما يجعل من 

التدخل أمرًا مستحياًل.

وركزت حملة الخوذ البيضاء بشكل أساسي على رواية 
الحقائق، وشرح ما يجري على أرض الواقع. بدأنا نالحظ 

ظهور صور لشبان يحملون أطفااًل مصابين بعيدًا عن 
األنقاض في المناطق التي تم قصفها. كان هؤالء 

المتطوعون الشجعان جزءًا من مجموعة ُتعرف باسم الدفاع 
المدني السوري )حتى يومنا هذا، ُيعرفون بهذا االسم 

إلى جانب الخوذ البيضاء(. 

وبعد االتصال والتحدث مع الدفاع المدني السوري، قررنا 
معًا أنه عبر التعريف بعملهم البطولي، يمكننا زيادة الوعي 

بالغارات الجوية المستمرة وأثر القصف على سوريا.

كان أول ما فعلناه، وحسم قدرتنا على سرد قصة الخوذ 
البيضاء بشكل فعال، هو وجودنا مع العشرات من 

المتطوعين في المنظمة لمدة أسبوع أثناء تدريبهم في 
تركيا. وقد ساعَدنا ذلك في التعرف على الخوذ البيضاء 

كأفراد وسماع قصص عمليات اإلنقاذ التي قاموا بها 
بشكل مباشر. أثر ذلك الوقت الذي قضيناه سويًا كان أكبر 

بكثير من تأثير المقابالت عن ُبعد، والتي يمكن أن تكون 
أكثر رسمية وتجعل من الصعب على الناس أن يفتحوا 

قلوبهم.

اإلبداع

تمحورت الحملة األولية حول أركان رئيسية ثالثة، أولها 
اإلبداع. وقد نشرنا ثالثة مقاطع فيديو، بما في ذلك 

مقطع the Miracle Baby، الذي أجرينا فيه مقابلة مع 
أحد المتطوعين الموجودين إلنقاذه طفاًل، وقد انتشر 

على نطاق واسع. ونشرنا أيضًا صورًا ملهمة من وسائل 
التواصل االجتماعي مع حروف بيضاء كبيرة تدل على

 تفاني وتصميم الخوذ البيضاء،
 على سبيل المثال: "ال أيام إجازة". 

الدعم الشعبي: 

وأما الركن الثاني فكان الدعم الشعبي.
 فقد أردنا تغيير الشعور بعدم التمكين الذي عانى الناس 
منه، ومنحهم إجراًء فعااًل يمكنهم القيام به للوقوف مع 

المدنيين في سوريا. أطلقنا عريضة على موقع إلكتروني 
جديد للخوذ البيضاء، موجهة إلى الحكومات المانحة لزيادة 

الدعم للمجموعة حتى يتمكنوا من الحصول على جميع 
المعدات الالزمة إلنقاذ األرواح من تحت األنقاض. وأمكن 

لألشخاص في أي مكان التوقيع على هذه العريضة كشكل 
من أشكال الدعم للخوذ البيضاء.

ُيعد طلب التحرك جزءًا أساسيًا من أي حملة. ويتوجب 
أن يشعر الداعمون بمنطقية ما ُيطلب منهم القيام به، 

وبوجود تصور نظري حول كيفية تأثير تصرفاتهم.

وسائل اإلعالم

تمحور الركن الثالث حول وسائل اإلعالم. وإذ أصبح اسم 
الخوذ البيضاء مألوفًا اآلن، إال أن الحال لم يكن كذلك في 

أيامهم األولى. وعلى الرغم من تلّهفنا لتعريف العالم 
بهؤالء األبطال ودعمهم، إال أن وسائل اإلعالم والوعي 
الجماهيري الذي تم بناؤه تدريجيًا بمرور الوقت، يعد جزءًا 

ال يتجزأ من الحملة. قابلنا الصحفيين، وحاولنا، كلما أمكن، 
التأكد من حصولهم على فرصة لحضور التدريبات والجلوس 

مع هؤالء األبطال وجهًا لوجه.

وفي مقال بعنوان 'تعرف على األشخاص األكثر شجاعة 
في سوريا'، كتب صحفي من هافينغتون بوست: "عبر 
الذهاب حيث ال أحد يذهب، أكثر من 1,000 شخص في 

مجموعة يبعثون األمل في حاالت ميؤوس منها لوالهم". 
  :FairPlanet وأضاف صحفي من

"هؤالء الشبان يتوجهون كل يوم إلنقاذ األرواح، مدركين 
تمامًا أن المزيد من القنابل قد تسقط على الموقع 

نفسه".

في نهاية المطاف، اشتهرت الحملة، ورأينا قدرًا هائاًل من 
الدعم الشعبي للخوذ البيضاء، كما اتضح من التبرعات. إذ 

تبرع اآلالف من الناس من جميع أنحاء العالم للخوذ البيضاء 
منذ عام 2014.

كانت الشراكة واالستثمار من أهم أسباب نجاح هذه الحملة. 
إذ تم تصميم جميع أنشطة الحملة والمحتوى بالشراكة مع 
الخوذ البيضاء واستجابة الحتياجاتهم. وقد قضينا سنوات 

في هذا العمل الذي يستمر حتى يومنا هذا.

ما تعلمناه: قصص األبطال مؤثرة بشكل خاص، وتسمح للناس 
بالتواصل مع قضيتك. من األهمية بمكان بعد أن تروي قصة ما، 

أن تقدم للناس إجراًء يمكنهم القيام به حتى يشعروا بالتمكين 
بداًل من الضعف.
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عائالت من أجل 
الحرية

انطلقت "عائالت من أجل الحرية" بشـــكل رســـمي في 
شـــباط عام 2017 في محادثات الســـالم الســـورية في 

جنيـــف. كنـــا قـــد حاولنا على مر الســـنوات التأثير على 
قضايـــا االعتقـــال واالختفاء القســـري، جنبًا إلى جنب 

مـــع منظمـــات المجتمع المدني الســـورية األخرى. نحن 
نعلـــم أهميـــة هذه القضية لمعظم الســـوريين، ولكن 

التقاريـــر كانـــت قليلة للغاية وكذلك االشـــتباك العالمي 
العلنـــي بهذه القضية.

تمثلـــت نظريتنـــا فـــي التغيير فـــي التفكير بأن إيصال حجم 
وشـــدة أزمة االختفاء القســـري – وهي واحدة من أكبر 

الجرائم ضد اإلنســـانية التي تحدث اآلن – ســـيمكننا من 
إجبـــار األطـــراف المتحاربة، والحكومـــات المتداعية إلى طاولة 
المفاوضات لمناقشـــة مســـتقبل ســـوريا، على جعل إطالق 
ســـراح المعتقليـــن أولويـــة. كنا نأمـــل بإحراز بعض التقدم عبر 

إدراج قضية االعتقال على أجندة محادثات الســـالم.

ولـــم يكن من الســـهل إيصـــال حجم األزمة وأهوالها. كانت 
"صور قيصر" المســـّربة من الســـجون الســـورية في غاية 

الوحشـــية، وكذلـــك قصـــص التعذيب التي كان يرويها 
الناجـــون. كان ثمـــة شـــعور طـــاٍغ بالعجز والترّدد في صفوف 

النـــاس. كانـــت العائالت تخاف مـــن التحدث عن أحبائها 
المســـجونين لئال يؤدي نشـــاطها إلى زيادة تعذيب أحبائها 

أو إعدامهـــم. هـــذه العقبات عّســـرت النجـــاح في توجيه التركيز 
الدولي إلى االعتقال واالختفاء القســـري، األمر الذي ناســـب 

المســـؤولين عن ذلك، بطبيعة الحال.

وفـــي إحـــدى حلقات العمل التـــي نظمتها منظمتا دولتي 
والنســـاء اآلن مـــن أجل التنميـــة، قابلنا أمينة خوالني، 

والتـــي ألقـــت كلمـــة مؤثرة عـــن إخوتها الذين اعُتقلوا في 
ســـوريا، وتمكنت من إبكاء كل من في القاعة. بمســـاعدة 
مـــن منظمتـــي دولتي والنســـاء اآلن، قمنا بالتواصل مع 
أمينة وناشـــطات من أســـر أخرى أبدين 

اســـتعدادهن لكسر الصمت الذي 
يلـــف قضية االعتقال واالختفاء. 
قمنـــا بدعوتهن إلى محادثات 
الســـالم المقامة في جنيف 

ّن  في شـــباط 2017، حيث َتَمكَّ
مـــن دفـــع قضية االعتقال إلى 

رأس األولويـــات، ومن التحدث 
إلـــى اإلعالم ورواية قصصهم.

قـــررت النســـاء الخمس اللواتـــي حضرن إلى جنيف مواصلة 
العمـــل معـــًا تحت اســـم عائالت من أجـــل الحرية. وكتبن بيان 

المجموعة التأسيســـي ومطالبها في غضون ســـاعة.

عبـــر الوســـائط البصريـــة والمقابالت اإلعالمية والبيانات 
العامـــة، تمكنـــت حركـــة عائالت من أجل الحرية من حشـــد 

النـــاس حـــول مطالبها بالحرية والعدالـــة من أجل المختفين 
في ســـوريا. وســـارعت مجموعات أخرى من المجتمع المدني 

ومدنيون ســـوريون إلى دعمها، ما زاد من شـــرعية عائالت 
مـــن أجـــل الحريـــة وأظهر الدعم الواســـع لمطالبها. كما تواصلت 

مـــع مجموعـــات أخرى تمثل أســـر المفقودين في دول أخرى، 
مثل البوســـنة ولبنان.

وتمكنـــت عائـــالت مـــن أجل الحرية مـــن لفت النظر إلى قضية 
االعتقـــال بطريقـــة لـــم تتمكـــن مجموعات أخرى من القيام بها. 

ورغم محاولة "حملة من أجل ســـوريا" االســـتفادة من التقارير 
واألبحـــاث المتعلقـــة باالعتقـــال واالختفاء لدفع الناس إلى 

االنتباه، غير أن الناس لم تســـتمع إال حين اجتمعت نســـاء كّن 
فـــي قلـــب الكفـــاح وتحدثن كحركة. وكان من المســـتحيل حتى 

على أقســـى الساســـة أو صانعي القرار أن ينكروا شـــجاعتهن 
األخالقية.

وقـــد حظيـــت مطالـــب عائالت من أجل الحرية بتغطية واســـعة 
في وســـائل اإلعالم منذ تأسيســـها، من قناة الجزيرة إلى 
صحيفتـــي الغارديـــان ونيويـــورك تايمز. وتظل هذه الحركة 

واحـــدة مـــن أقوى األصوات المناديـــة بقضية المختفين في 
ســـوريا، ومـــن األهميـــة بمكان إبقاء هـــذه القضية على األجندة 
السياســـية. كما تتعاون عائالت من أجل الحرية بشـــكل منتظم 

مـــع بعـــض مجموعات ســـورية رائعة أخرى تمثل عائالت 
المختفيـــن، مثل "رابطـــة عائالت قيصر" و"تعافي".

تعمـــل عائـــالت مـــن أجل الحرية اآلن مع نســـاء في كل من 
ســـوريا وتركيـــا ولبنـــان وألمانيـــا وإنكلترا. وهي تمثل أكثر من 

2,500 شـــخص، وتتألـــف لجنتهـــا التوجيهيـــة من متطوعين، بمن 
فيهم جميع األعضاء المؤسســـات. ورغم صعوبة تنســـيق 

حركـــة تطوعيـــة فـــي العديـــد من األماكن، وفي موضوع بالغ 
الحساســـية واألهمية، إال أن حملة من أجل ســـوريا تفخر 

بقدرتهـــا المتواصلـــة علـــى دعم برنامج عائالت من أجل 
الحرية، إلى جانب شـــركائنا في دولتي والنســـاء اآلن من أجل 

التنمية.

باص الحرية

بدأ "باص الحرية" رحلته في تشـــرين األول من عام 2017. 
ومع توقف محادثات الســـالم في ســـوريا، لم تتهيأ ســـوى 

لحظـــات قليلـــة لتوليد ضغط شـــعبي واهتمام إعالمي حول 
قضايـــا االعتقـــال واالختفـــاء. جاءت فكرة باص الحرية في 

جلســـة عصـــف ذهني إبداعـــي حول عرض قضية االعتقال 
بشـــكل مرئي. وللباصات دالالت رمزية في ســـوريا، فقد 

اســـُتخدمت فـــي وقت مبكر من األزمـــة الحتجاز المتظاهرين، 
ثم لتشـــريد الناس قســـرًا من مناطقهم. لذلك أردنا عكس 
تلـــك الروايـــة وتحويل الباصات إلى عمل إيجابي ُيســـتخدم 
للتجمـــع مـــن أجـــل حرية المعتقلين. كما جاءت الفكرة بشـــكل 

جزئي من الممثلة الســـورية يارا صبري التي كانت تنشـــر 
رســـمة مبهجـــة لبـــاص في كل مرة يفـــَرج فيها عن معتقل.

قررنا شـــراء باص للعائالت يمكنهم الســـفر فيه بين البلدان 
واســـتخدامه إليصال رســـائلهم. وتعاونا مع شـــركة إنتاج 

مذهلة في بريطانيا باســـم "نجعل األشـــياء تحدث"
 )We Make Stuff Happen( اشـــترت باصًا مقابل مبلغ 

زهيـــد مـــن المـــال، وطلته باللـــون األحمر، ووضعت عليه صورًا 
مؤطرة للمختفين كنا قد أرســـلناها لها. وتقوم الشـــركة

بصيانـــة البـــاص وقيادته إلى المواقـــع التي نحتاجه فيها. 
لـــم تكـــن تلك مهمة ســـهلة. وألننـــا رصدنا مبلغًا صغيرًا 

لشـــرائه، كان البـــاص قديمـــًا وبحاجة إلـــى الكثير من الصيانة،  
لكن الشـــركة نجحت في "جعله يحدث"!

ســـافر الباص إلى كل مكان الحت فيه فرص لمناشـــدة 
التأييـــد، مـــن برلين حيث اجتمع مع مكتب المستشـــارة 

األلمانية، إلى بروكســـل حيث شـــارك في مؤتمر "مســـتقبل 
سوريا".

يمّثـــل بـــاص الحرية صـــورة بصرية صارخة تجذب انتباه 
الصحافـــة والجمهـــور فـــي كل مـــكان يذهب إليه. واألهم من 
ذلـــك أنـــه أصبـــح رمزًا محبوبًا لدى عائالت ســـورية عديدة في 

المنفـــى، تنتظـــر خـــروج أحبة مـــا زالوا في المعتقالت. وقد 
تمكنـــوا مـــن وضع صورهـــم المؤطرة على الباص، وائتمان 

حركـــة عائـــالت مـــن أجل الحرية علـــى قصصهم، وهم يعلمون 
أن نضـــااًل يتـــم خوضه نيابة عنهم.

ما تعلمناه: ُيعد بناء حركة أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا 
طوياًل، ولكن أحيانًا يكون هذا العمل الشاق في بناء حركة 
شعبية هو الوسيلة الوحيدة إلحداث التغيير وتحقيق األثر. 

يمكن للحركات المرئية الطموحة أن تكون أداة عظيمة 
إلشراك الجمهور ووسائل اإلعالم في قضيتكم. وال تزال 
منظمة عائالت من أجل الحرية متحمسة للقيام بالمزيد من 
الجوالت بالباص. يمكن أليقونة قوية أن تساعد المجموعة 

أو الحركة في حشد الناس.
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دراسة حالة 

كسر الحصار
أطلقنـــا حملـــة كســـر الحصـــار في كانـــون الثاني 2016، حين كانت األخبار 
تتحدث عن أشـــخاص يموتون جوعًا في بلدة صغيرة تســـمى مضايا 
قرب دمشـــق. كانت الحملة مشـــروعًا طويل األمد، اســـتمر ألكثر من 
عاميـــن، وتضّمـــن مجموعـــة كاملة من التكتيـــكات الموجهة نحو تحقيق 

هدف واحد: زيادة الضغط الشـــعبي العالمي لكســـر الحصار الوحشـــي 
في سوريا.

تحضيرًا للحملة، قابلنا عشـــرات األشـــخاص تحت الحصار، 
وكان ذلك حاســـمًا لفهم الحياة في ظل الحصار وســـماع 

قصـــص، ليـــس فقـــط عن العنـــف والحرمان، ولكن أيضًا عن 
األمـــل واالبتـــكار. كان الناس تحت الحصار يقومون بأشـــياء 

ال تصـــدق مـــن أجـــل البقاء وإنقـــاذ مجتمعاتهم، إذ عمل 
المســـعفون باســـتخدام أدوات بســـيطة. كان الناس يتبرعون 

بالدم باســـتمرار، بســـبب غياب الكهرباء الالزمة لتخزين بالزما 
الـــدم بأمان، واســـتخدموا مصـــادر بديلة للطاقة، مثل األلواح 

الشمســـية. جمعنا هذه القصص ونشـــرناها على موقع 
إلكترونـــي. وأطلقنـــا الصفحـــة في كانون الثاني 2016، مع 
عريضة تطالب األمم المتحدة بتســـليم المســـاعدات إلى 

المناطق المحاصرة.

فـــي البدايـــة، فوجئ الناس باســـتهداف حملتنا لألمم 
المتحـــدة؛ أليســـت من "األخيار"؟ وقـــد أثبتت المقابالت التي 

أجريناهـــا مع أشـــخاص تحت الحصـــار األهمية البالغة لإلحاطة 
بذلـــك. أخبرونـــا أن األمـــم المتحدة لم تقف بشـــكل كاٍف في 
وجه النظام الســـوري، الذي منعها من توصيل المســـاعدات 
إلـــى مدنهـــم. كما قال ســـوريون إن إحصاءات األمم المتحدة 

لم تبّلغ عن العدد الحقيقي لألشـــخاص الذين يعيشـــون 
تحت الحصار. وعلى الرغم من خطورة اســـتهداف أشـــخاص 
أو منظمـــات ُينظـــر إليهـــا على نطاق واســـع على أنها خيرية، 

إال أنه من الضروري عرض أصوات ومطالب األشـــخاص 
المتضررين بشـــكل مباشـــر من الحصار.

كتبت المنظمات المحلية في الغوطة الشـــرقية رســـالة 
مفتوحـــًا بمطالبهـــا إلى رئيس اإلغاثة اإلنســـانية في األمم 

المتحدة، ســـتيفن أوبراين. اســـتجاب األخير للرســـالة، مساهمًا 
فـــي إحـــداث بعض التغطية اإلعالميـــة. ونتيجة لذلك، أصبحت 

الرســـائل المفتوحة تكتيكًا مهمًا للناشـــطين من مناطق 
الحصار في ســـوريا لســـنوات، إذ أســـهمت في إيصال ما يمر 

بـــه المجتمـــع، وفي حشـــد الـــرأي العام حول مطالب الناس.

 تمّثـــل التكتيـــك اآلخـــر للحمـــالت حول الحصار في إصدار 
اإلحصاءات. ففي عام 2015، أنشـــأت منظمة PAX للســـالم 

ومعهد ســـوريا مشـــروعًا لجمع البيانات يسمى
 Siege Watch. وقـــد عملنـــا معهـــم علـــى إصدار بيان لإلعالم 

الدولـــي، حيـــن ُقّدر عدد األشـــخاص تحت الحصار بمليون 
شخص.

 نشـــرت وســـائل اإلعالم ذلك الخبر على نطاق واســـع، 
حتـــى أنـــه وصل إلى الصفحة األولـــى لصحيفة اإلندبندنت 
البريطانيـــة. مـــن المفيـــد لجذب االنتبـــاه إلى الحملة، معرفة 
متـــى يتـــم االقتراب من الوصول إلـــى اللحظات المفصلية.

من بين األســـاليب المهمة األخرى في حملة كســـر الحصار 
كان "تقرير االنحياز"، ورســـالة مفتوحة من نســـاء في داريا، 

إلـــى جانـــب حملة اإلمـــدادات الجوية إلى داريا والتي تمت 
بالتعـــاون مـــع الراحلة جو كوكس.

ما تعلمناه: من المهم إيصال مطالب األشخاص 
المتأثرين مباشرة باألزمة بدقة. ولتحقيق أثر ملموس، 
ستحتاج أحيانًا إلى استخدام العديد من التكتيكات على 

مدى فترة طويلة من الزمن.

تحضيرًا للحملة، قابلنا عشـــرات األشـــخاص 
تحـــت الحصـــار، وكان ذلك حاســـمًا لفهم الحياة 

فـــي ظل الحصار وســـماع قصص، ليس فقط 
عـــن العنف والحرمـــان، ولكن أيضًا عن األمل 

واالبتكار.
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قائمة التكتيكات

إذا كنتم مجموعة صغيرة تنظم حمالت، وتعملون في 
قضايا حقوق اإلنسان، قد يبدو من الصعب أحيانًا تحقيق 
أهدافكم، نظرًا لقوة المجموعات التي تواجهونها. ولكن 

إذا اخترتم التكتيكات الصحيحة، بإمكانكم توليد قوة 
وطاقة في األماكن المناسبة لتغيير األشياء. وكما تقول 
عالمة األنثروبولوجيا مارغريت ميد في عبارتها الشهيرة: 

"ال تشكك في قدرة مجموعة صغيرة من المواطنين 
الطموحين والملتزمين على تغيير العالم. في الواقع، هم 

الوحيدون الذي لطالما استطاعوا فعل ذلك".

ثمة مجموعة كاملة من التكتيكات المتاحة لمنظمي 
الحمالت. لكي تكونوا فعالين، عليكم التفكير بالقوة التي 

يمكنكم حشدها. فالتكتيكات التي قد تنجح في حالة ما، قد 
تفشل في حالة أخرى. 

على سبيل المثال، إذا كنتم تعيشون في بلد يستجيب فيه 
الممثلون السياسيون لناخبيهم، فقد تكون كتابة عريضة 

أو رسالة إلى أحد هؤالء الممثلين خطوة فعالة. ولكن في 
سياقات سياسية أخرى، لن يكون هذا خيارًا متاحًا. 

ومن غير المرجح أن يحقق تكتيك معين بمفرده التغيير 
الذي تودون القيام به. ووفقًا لبيئتكم السياسية، 

يمكن لبعض هذه التكتيكات مجتمعة أن تحدث 
التغيير:

 
نظموا إضرابًا

نظموا احتجاجًا 
ادفعوا تكاليف لوحة إعالنية أو إعالن في صحيفة

اطلبوا من الناس أن يغردوا أو ينشروا شيئًا 
اطلبوا من الناس أن يكتبوا لممثليهم في الحكومة 

اطلبوا من الناس التوقيع على عريضة 
اكتبوا تقريرًا سياسيًا

التقوا مع صناع القرار 
رتبوا تغطية إعالمية 

اعملوا مع فنان على قطعة فنية 
أطلقوا فعالية ما

مرحبًا بكم في الجزء الخاص بالمرح واالبتكار، حيث يمكنكم وضع 
نظريتكم للتغيير موضع التنفيذ. كونوا جريئين وطموحين قدر اإلمكان. 

فّكروا بطريقة خارجة عن المألوف لجذب االنتباه.
لعل أكثر التكتيكات نجاحًا هو استغالل أخبار اللحظة، تزامنًا مع التواصل 

مع الحملة.

الثاني  الفصل 

تكتيكات الحملة

التخطيط النتهاز الفرص

أيًا كانت التكتيكات التي تختارونها، ال تظنوا أنكم بحاجة 
إلى االنتظار حتى تجهزوا الحملة المثالية. ال تخافوا من 

المجازفة، فالبدء بتنظيم األنشطة وصياغة المحتوى الذي 
تنشرونه مهم للغاية لتوليد الطاقة والزخم، كما أن اختبار 

األشياء سيساعدكم في صقل حملتك. أثناء اكتسابكم 
للزخم األولي، قد يكون لديكم بعض األنشطة المستمرة 

الطويلة األجل، مثل محتوى التواصل االجتماعي. وقد 
يفيدكم أيضًا أن تفكروا بلحظات معينة خالل حملتكم 

تستحق التركيز، كتلك المرتبطة بأحداث خارجية )كاالنتخابات( 
أو بأحداث خططتم لها بأنفسكم. وفي كلتا الحالتين، يمكن 
أن تكون لحظات "الصعود" هذه فرصًا لتركيز طاقة فريقكم 

بأكمله واتخاذ خطوات كبيرة نحو أهداف حملتكم. 

فرص الصور

ليس من السهل التقاط صورة قوية تتبناها وسائل اإلعالم 
أو تحظى بمشاركة واسعة. إال أن األسلوب الكالسيكي 

ألي حملة هو رصد شيء مذهل بصريًا ووضعه في المكان 
المناسب لرسالتكم. 

ألقوا نظرة على صور الحمالت الشهيرة أدناه وتأملوا 
في أسباب نجاحها الباهر.

رؤساء العالم
بقايا طعام على سجادة حمراء 

ترامب المنفوخ
عرض دببة الباندا )المعجون الورقي(

بانسكي في غزة 
بقيادة الحمير

إذا اخترتم التكتيكات الصحيحة، 
بإمكانكم توليد قوة وطاقة في األماكن المناسبة 

لتغيير األشياء.
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دراسة حالة :ترشيح أبطال لجوائز

ترشيح الخوذ البيضاء 
لجائزة نوبل للسالم
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تتسم جائزة نوبل للسالم بالتنافسية الشديدة، 
إذ يتم ترشيح عشرات العاملين الرائعين في 

المجال اإلنساني لها كل عام. كنا وما زلنا نعتقد 
أن منظمة الخوذ البيضاء تستحق الجائزة. وبمجرد 
علمنا بترشيحها، رغبنا في منح الناس في جميع 

أنحاء العالم وسيلة إلظهار دعمهم لترشيحها. 
وعلى الرغم من عدم تحديد الفائز بالجائزة عبر 

التصويت العام، إال أننا أردنا توفير طريقة لمختلف 
الجماعات كي تظهر دعمها لعمل الخوذ البيضاء 

الُمنقذ لألرواح.

بـــدأت الحملـــة بإطالق موقع إلكترونـــي يطالب بمنح الجائزة 
للخـــوذ البيضـــاء، والذي ضـــم عريضة ُطلب من الناس 

توقيعها.

ســـلط الموقـــع الضـــوء على عمل الخـــوذ البيضاء المذهل عبر 
الصـــور والفيديـــو والنصوص، وعـــّرف الزائرين بالمتطوعين 
الذيـــن يخاطـــرون بحياتهـــم إلنقاذ اآلخرين. مّثل الموقع أداة 
لتعريـــف النـــاس بعمل الخـــوذ البيضاء وتأمين الدعم الالزم 

لترشـــيحهم إلى جائزة السالم.

وعملنـــا أيضـــًا مـــع أصدقاء حملة من أجل ســـوريا للوصول 
إلـــى األشـــخاص المؤثرين لتأييد حصـــول الخوذ البيضاء على 

الجائزة. كان عدد من مشـــاهير القائمة مثل أليشـــيا كيز وجورج 
كلوني وبن أفليك من بين عشـــرات المشـــاهير الذين أيدوا 

المجموعـــة علنـــًا. وقد حصلنا علـــى موافقاتهم عن طريق 
أشـــخاص وجـــدوا طريقة للوصـــول إليهم والحصول على 

دعمهم.

مـــن المهـــم التواصل مع المشـــاهير والمؤثرين في الوقت 
المناســـب. إن لـــم يكـــن عامـــة الناس على دراية بقضية 

حملتـــك، فمـــن غيـــر المرجح أن يكون أي من المشـــاهير الذين 
تلتمس دعمهم قد ســـمع عن القضية. وقد ســـاعدتنا 

التغطيـــات الصحفيـــة الممتـــازة التي تناولت عمل الخوذ 
البيضـــاء، حيـــث قمنا بنشـــر هـــذه المواد خالل الحملة. وقد 

تواصلنـــا مع األشـــخاص الذين أبـــدوا اهتمامًا بالعمل الخيري 
بشـــأن قضايـــا لهـــا عالقـــة بالحملة، بما في ذلك الصراع 

الســـوري، وحمايـــة المدنييـــن، والقصف، والالجئين، وحقوق 
اإلنســـان. قد يســـتغرق بناء العالقة مع المشـــاهير وقتًا. 
ففـــي البدايـــات، كنـــا نطلب من شـــخص ما إعادة تغريد أو 
مشـــاركة شـــيء ما على وســـائل التواصل االجتماعي، ثم 
التوقيـــع علـــى عريضة أو رســـالة مفتوحة، ولكن تضمنت 

طلبـــات أخـــرى التبـــرع، أو دورًا في فيديو، أو زيارة من مســـتوى 
رفيـــع. مـــن األفضـــل أن تبدأ بعالقة بســـيطة وأن تبني عليها 

الحقًا.

دعمـــت المنظمات الســـورية والدولية الكبرى حصول 
الخـــوذ البيضـــاء على الجائزة، وحظيـــت الحملة بدعم كبير 

بيـــن الســـوريين، وهـــو أمر في غايـــة األهمية لعملنا. كان 
الســـوريون أصحـــاب الحملة حقـــًا، ودعمهم للعمل الذي 

نقـــوم بـــه مهـــم للغاية وال ينبغـــي غض الطرف عنه بحال من 
األحوال. وقد وفرت هذه الحملة وســـيلة عامة للســـوريين 

للتعبيـــر عـــن اعتزازهـــم بالخوذ البيضـــاء وإيصالهم إلى منصة 
دولية أكبر.

اكتســـبت الحملة زخمًا كبيرًا، وحصل ترشـــيح الخوذ البيضاء 
على تغطية واســـعة في الصحف، فيما ذهبت بعض وســـائل 

اإلعـــالم إلـــى صنـــع فيديوهات عـــن المتطوعين أو التعبير عن 
تأييدهـــا العلنـــي لفوزهم بالجائزة.

وعلـــى الرغـــم من اســـتماتتنا لفوز الخـــوذ البيضاء، إال أننا كنا 
مســـتعدين الحتمال الخســـارة. ومباشـــرة بعد اإلعالن، الذي 

ُمنحـــت فيـــه الجائزة لرئيـــس كولومبيا آنذاك خوان مانويل 
ســـانتوس، أرســـلنا إيمياًل يناشـــد الناس بالتبرع لحملة تمويل 

جماعـــي، حيـــث جمعنـــا مليـــون دوالر للخوذ البيضاء، وهو ما 
يعـــادل قيمـــة الجائزة التي كانوا ســـيحصلون عليها.

يعكـــس هـــذا اإلجراء النهائي النبـــرة اإلجمالية للحملة، التي 
كانـــت إيجابية بشـــكل كبير، حيـــث احتفت بإنجازات الخوذ 

البيضـــاء، وبالحـــب والوحدة الكامنين وراء ترشـــيحها للجائزة.

ما تعلمناه:  إنه ألمر مثير ومجدد للطاقة أن تطلب من 
الناس أن يفعلوا شيئًا إيجابيًا، مثل الدعوة إلى االحتفاء 

باألبطال، بداًل من إدانة شيء ما.

اكتســـبت الحملة زخمًا كبيرًا، وحصل ترشـــيح 
الخـــوذ البيضاء على تغطية واســـعة في 

الصحـــف، فيما ذهبت بعض وســـائل اإلعالم 
إلـــى صنع فيديوهات عـــن المتطوعين 

أو التعبيـــر عـــن تأييدهـــا العلني لفوزهم 
بالجائزة.



دراسة حالة 

أشالء في السفارة 
الروسية

كان هذا عماًل مباشرًا استغرق أسابيع من التخطيط 
السري. تمثل هدفنا في تنظيم احتجاج بصري 

يلفت االنتباه لتسليط الضوء على اشتداد الحصار 
في حلب، حيث ضربت عشرات الغارات الجوية 

المستشفيات والمناطق المدنية المزدحمة.

أردنا نثر مئات القطع البالستيكية على شكل أطراف بشرية 
في أحد مداخل السفارة الروسية في لندن، وأغلقناه فعليًا. 

وكان من شأن ذلك أن يرسل إلى روسيا رسالة مفادها أن 
الناس في جميع أنحاء العالم يعلمون أنها ترتكب جرائم 

حرب في حلب وأنهم مصممون على وقفها. نظمنا 
العمل بالشراكة مع منظمة لديها سنوات من الخبرة في 
االحتجاجات البصرية، ولم ترغب في الكشف عن هويتها.

كان يجب إبقاء الحدث طي الكتمان حتى ال يعّطل الشرطة 
أو السفارة فيمنعوا حدوثه. تحقيقًا لهذه الغاية، تناقشنا 
باستخدام اسم مشّفر ولم نتقدم بطلب للحصول على 

تصريح تظاهر. كانت تلك طريقتنا لفرض نوع من المساءلة، 
ألن المجتمع الدولي كان يتغاضى عما يحصل في سوريا 

وينشغل باالنتخابات األمريكية.

اشترت منظمتنا الشريكة األطراف البالستيكية، وعملنا 
معها على خطة دقيقة لهذا اليوم، تضم جدواًل زمنيًا 

بالدقيقة للمشاركين. كان ذلك حاسمًا لضمان تنفيذ اإلجراء 
المباشر بسالسة. ولم يكن لدينا سوى دقيقتين أو ثالث 

لوضع مئات األطراف عند مدخل السفارة وكّبلنا أنفسنا 
بالسالسل وصواًل إلى البوابة. يجب أن يكون لكل إجراء 

مباشر جدول زمني لكل دقيقة.

تم االتفاق على األدوار قبل الحدث. وعيّنا منسق العمل 
المباشر، الذي كان الشخص المسؤول، والذي اتخذ كل 
القرارات النهائية، وكان على جميع أعضاء الفريق اتباع 

توجيهاته. يصبح ذلك الدور حاسمًا حين تسير األمور بسرعة 
وبشكل علني توخيًا لاللتباس. كان منسق العمل المباشر 

مسؤواًل أيضًا عن اإلشارة إلى نهاية العرض، وهو أمر 
مهم لتجنب االرتباك. سار جميع المشاركين في أزواج 

أو مجموعات ثالثية في اتجاهات مختلفة لتجنب تحديد 
هويتهم.

كان هناك أيضًا منسق للشرطة، وتمثل دوره في استقبال 
الشرطة فور وصولها، وإيضاح سلمية االحتجاج. يجب أن 
تكون لهجة منسق الشرطة ودودة وتعاونية، وحازمة في 

الوقت نفسه، لضمان تحقيق األهداف.

أخبرنا جهات االتصال اإلعالمية الموثوقة مسبقًا بشأن 
هذا التحرك. إذ أن ضمان التغطية الصحفية مسبقًا أمٌر في 
غاية األهمية لتفضيل المراسلين غالبًا تغطية الحدث بنقل 
مباشر بداًل من تغطيته بعد حين، عبر بيان صحفي أو على 

وسائل التواصل االجتماعي.

قمنا ببث ما جرى بالكامل على فيسبوك عبر فيديو مباشر، 
وقد تلقى 713,000 مشاهدة، وما يقرب من 11,000 

مشاركة، و16,000 رد فعل. تعد خدمة التغطية الحية على 
فيسبوك فعالة للغاية فيما يخص االحتجاجات البصرية 
المباشرة، حيث يرغب األشخاص في المتابعة مع تطور 

الحدث. ويجب إعداد المتحدثين الرسميين مسبقًا للتحدث 
إلى الكاميرا.

صّورت أنا بِرس فيديو للحدث، وقد أثار الكثير من النقاش 
عبر اإلنترنت، وحظي بأكثر من 4,000 رد فعل و457 تعليقًا 

على فيسبوك. كما قمنا على الفور بتحميل الصور 
ومقاطع الفيديو الخاصة بالحدث ليستخدمها الصحفيون 
وقد كتبنا عنها على موقع "ميديوم". بعد هذا اإلجراء، 

ادعى الروس كذبًا أننا احتجزناهم في السفارة حين أغلقنا 
مدخاًل واحدًا فقط. قررنا عدم إنكار هذا ألنه جعل حملتنا 

تبدو أقوى!

قدمت روسيا شكوى رسمية إلى المملكة المتحدة بشأن ما 
نقوم به، خاصة وأن وزير الخارجية آنذاك بوريس جونسون 

دعا أيضًا إلى مظاهرات خارج السفارة. وكتبت السفارة على 
موقعها على اإلنترنت: "اليوم )3 تشرين الثاني( أوقفت 

حركة احتجاج لمجموعة من األشخاص عمل السفارة، عبر 
إغالق مدخل القسم القنصلي بكومة من قطع المانيكان، 
في حين كّبل المتظاهرون أنفسهم بسلسلة وصلت إلى 

البوابة. عالوة على ذلك، قام متصلون بغرض اإلزعاج، 
بإغالق خط هاتف السفارة ما جعل من المستحيل التواصل 

مع المتصلين الحقيقيين«.

ضمنت لنا الطبيعة البصرية للحملة والجرأة فيها تغطية 
في  إندبندنت، وإيفنينغ ستاندرد، وإذاعة أوروبا الحرة، 

والعربي الجديد، وتلغراف. تمت تغطية ذلك أيضًا في قناة 
روسيا اليوم الموالية لروسيا.

ما تعلمناه: تتطلب التحركات المباشرة الكثير من التخطيط 
المتقدم وتحمل المخاطر، ولكن يمكن لها أن تكون فعالة 

للغاية في إحداث الصخب اإلعالمي أو التغطية لحملة 
مهمة.

من أجل سورية
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كتابة التقارير

تقرير "االنحياز" عن 
األمم المتحدة

منذ بدء الصراع السوري، شعر المدنيون بالخيانة والتخلي من جانب 
المجتمع الدولي، وبشكل خاص األمم المتحدة. في سوريا، ُينظر إلى 
األمم المتحدة على أنها تعمل عن قرب مع النظام، سواء كان ذلك عبر 
تعيين موظفيها في الفنادق التي يملكها حلفاء النظام، أو منح العقود 
للمنظمات المرتبطة بالنظام، أو في انتظار الحصول على إذن لتوصيل 

المساعدات إلى مناطق المعارضة المحاصرة.

في عام 2016، شرعنا بكتابة ملخص من صفحتين حول دور 
األمم المتحدة في سوريا وفقدانها للحيادية هناك. ولكن، 

حين بدأنا في البحث، أدركنا أن المشروع أكبر من ذلك بكثير، 
وأن إنهاءه سيستغرق ثالثة أشهر.

أجرينا مقابالت مع موظفي األمم المتحدة السابقين، 
والمنظمات السورية، والمنظمات غير الحكومية الدولية 
لسماع رواياتهم عن سلوك األمم المتحدة في سوريا، 

وتتبعنا المعلومات المتاحة للجمهور والتي تم دفنها في 
تقارير غير مقروءة على نطاق واسع. وكان مفتاح عملنا 

مراجعة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بتكليف من برنامج 
المساعدات في سوريا.

ومن األسباب التي جعلت تقريرنا يحقق تأثيرًا كبيرًا كان 
غضب موظفي األمم المتحدة الحاليين والسابقين من 

الطريقة التي يتم بها التعامل مع العمليات في سوريا، 
وكانوا على استعداد لفضح ذلك. وقد وعدناهم بعدم 

الكشف عن هويتهم، لكن تعزيز الثقة مع هؤالء األشخاص 
كان أمرًا أساسيًا أيضًا. حاولنا قدر اإلمكان اللقاء معهم 
وجهًا لوجه واالستماع إلى أي مخاوف قد تكون لديهم.

باستخدام بيانات من برنامج األغذية العالمي، صممنا 
الرسوم البيانية إلدراجها في التقرير واستأجرنا محررًا 

ومصممًا للتأكد من صحتها قدر اإلمكان. كما طلبنا من 
العديد من المصادر الموثوقة قراءة المسودات المبكرة 
للتقرير واقتراح تعديالت للتأكد من صحتها. في بعض 

األحيان، استلزم ذلك إجراء اختصارات كبيرة، لكنها جعلت 
التقرير أقوى. واستعرضنا بالتفصيل تقارير األمم المتحدة 
العامة للعثور على البيانات التي يمكننا تحليلها وتقديمها 

بطريقة أوضح.

حين ُنشر التقرير، الذي يحمل عنوان "االنحياز: افتقاد األمم 
المتحدة للحيادية واالستقاللية في سوريا"، كان تأثيره 

فوريًا. وتمت تغطيته في صحيفة الغارديان على صفحتها 
األولى، وبي بي سي، وقناة الجزيرة، وإيه بي سي نيوز، 

وُأشير إليه فى تشاتام هاوس لألبحاث. أما على تويتر، 
فقد شاركته المنظمات المعنية بالشأن السوري مثل 

كرايسيس آكشن، وسوريا UK، والشبكة السورية لحقوق 
اإلنسان، ومؤسسة كرم، ومعهد سوريا، باإلضافة إلى 
الصحفيين مثل  كريم شاهين من صحيفة الغارديان. وال 

يزال هذا العمل القديم يفضح إخفاقات األمم المتحدة في 
سوريا.

اقرأه هنا: 
takingsides.thesyriacampaign.org

ما تعلمناه:  قد يمّكنك التقرير، الذي تم البحث فيه بدقة، 
من تحدي أكثر المؤسسات احترامًا، مثل األمم المتحدة. 

سيساعدك بناء الثقة مع مجموعة من جهات االتصال في 
الحصول على المعلومات الداخلية القّيمة التي تحتاجها.

2223

تنظيم الحمالت مع األبطال: الدليل اإلرشادي من أجل سورية



25

الثالث  الفصل 

اإلعالم
يمكن أن تساعد صورة في تغيير الرأي العام، 
ويمكن لصحافة استقصائية أن ُتسقط نظامًا 

فاسدًا، كما يمكن لعنوان متكرر على مدار أيام أو 
أسابيع أن يعطي سياسيين حافزًا يحتاجون إليه 

إلحداث تغيير حقيقي. 

اإلعالم

يصعب إثبات تأثير التغطية اإلعالمية على سياسة 
وممارسة حكومة من الحكومات، لكن يمكن القول إن 

التغطية الواسعة ألزمة أو ظلم تضع صانعي القرار تحت 
الضغط وتحملهم على التصرف. كما أن التغطية اإلعالمية 

المستمرة تبقي الضغط عليهم وتحّملهم مسؤولية 
وعودهم. 

وكما قال برنارد كوهين: "قد ال تنجح وسائل اإلعالم في 
معظم األحيان في توجيه عقول الناس وكيف يفكرون، 
ولكنها مذهلة في قدرتها على توجيه انتباه قرائها وما 

يفكرون فيه".

ما هي األخبار؟

يجب أال ننسى أبدًا أن وظيفة الصحفي نشر الحقائق 
بدقة ونزاهة وحياد. وال تتمثل في تغطية الحمالت أو 
إحداث تغيير في العالم. كتب سي بي سكوت، محرر 

صحيفة مانشستر غارديان، التي أصبحت فيما بعد صحيفة 
الغارديان: "جمع األخبار هو المهمة الرئيسية للصحيفة. 

وعليها أن تخاطر بوجودها لكي تتأكد أن المصدر غير 
مشكوك فيه". 

لكي تحصلوا لحملتكم على تغطية، يجب أن تقوموا بشيء 
ذي أهمية إخبارية، كتنظيم حدث أو تقديم معلومات أو 

قول شيء مهم أو رواية قصة. 

األخبـــار يحددها المحـــررون والصحفيون، ولكن أيضا
ً الجمهـــور، وعدد المنافـــذ اإلعالمية التقليدية 

التـــي تهمهـــا أعداد قرائها، األمر الذي 
يســـاعدها على تحديد القضايا األكثر شـــعبية. 
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لكي تحصلوا لحملتكم على تغطية، يجب أن 
تقوموا بشيء ذي أهمية إخبارية، كتنظيم حدث أو 
تقديم معلومات أو قول شيء مهم أو رواية قصة. 



جوهـــر القصة اإلخبارية

تتبع معظم القصص قائمة غالتونغ وروج لقيم األخبار 
الشهيرة، والتي لخصها أوين سبنسر توماس وسنتوسع 

في تلخيصها هنا: 

التأثير
كلما زاد تأثير قصة ما، زاد عدد المتأثرين بها.

من المرجح تغطية األحداث التي تقع فجأة، وتتناسب مع 
جدول البث، أكثر من التغيرات األطول أجاًل )واألبطأ( في 

المجتمع. 
من المرجح أن تتم تغطية القصص اإلخبارية السيئة أكثر 

من الجيدة.
ُتعتبر األخبار الخارجة عن المألوف ذات أهمية إخبارية أكبر 

من تلك التي تحدث كل يوم.
غالبًا ما يكون تأثير األحداث السهلة الفهم أكبر من تأثير 

األحداث المعقدة.

التعـــرف على الجمهور
يهتم الناس بأخبار الناس. لذلك ضعوهم في صميم 

قصصكم.
يجب أن يكون الموضوع مفهومًا من قبل الجمهور. 

تلقى القصص عن القوى العالمية اهتمامًا أكبر من تلك 
التي تتحدث عن الدول األقل نفوذًا.

تهتم وسائل اإلعالم بقصص األغنياء والنافذين 
والمشهورين وسيئي السمعة.

وصـــول الحمالت إلى اإلعالم

قبل البدء في كتابة بيان الصحفي، فكروا فيما تحتاجه 
الوسائل اإلعالمية المستهدفة حقًا.

إليكم قائمة بالخيارات:
تحديث موجز عن الوضع مع معلومات وإحصائيات جديدة 

وبضع اقتباسات
قصة مصورة للطباعة أو البث

أفكار تحقيقات صحفية مع معارف جاهزين لنشرها
رسالة مفتوحة

رسالة إلى المحرر
إحاطة بالمعلومات األساسية )عن طريق الهاتف أو وجهًا 

لوجه( من خبير أو شخص متضرر
لقطات أو مقابلة حصرية

فكرة لمقال صحافة استقصائية
معلومات جديدة وقد تكون غير رسمية

إحصائية جديدة
اقتراح لمقال رأي

اقتباس للتعليق على إعالن أو حدث مفاجئ

أهـــم النصائح لإلعالم

كونوا مواكبين للتطورات في وقتها، فقد تنال القصة 
اإلخبارية اهتمامًا لمدة ساعة أو يوم فقط

قدموا حجة وادعموها باألدلة، فبما أننا منظمو حمالت 
فال بد أن لدينا آراء

الناس هم األهم دائمًا؛ ال تدعوا »القضايا« تعطلكم، 
وتذكروا ما تعنيه تلك القضايا للبشر

تحدثوا إلى الصحفيين واستمعوا إلى ما يريدون وما 
يحتاجون إليه

ليســـت كل وسائل اإلعالم متساوية

تعد مصداقية وجمهور المنفذ اإلعالمي أمرًا مهمًا. وتلتزم 
بعض المنافذ بقواعد السلوك وتخضع للمساءلة من جانب 

أمناء المظالم، وبعضها مملوك للدولة والبعض اآلخر 
للقطاع الخاص.

يبحث الناس عن مصادر موثوقة لمعرفة األخبار، ولكنهم 
يدركون صعوبة تحقيق ذلك على اإلنترنت، ويزداد األمر 
صعوبة في وقت تتنافس فيه العديد من المنشورات 
لجذب انتباه القراء. ووجدت رويترز عام 2019 أن 55% من 

الجماهير من 38 دولة حيث جرى المسح، قلقون بشأن 
التضليل اإلعالمي. و70% من الجمهور في بريطانيا 

يشكون بمصداقية األخبار. بينما يتحقق 41% من الجمهور 
في الواليات المتحدة من المعلومات عن طريق التحقق من 

مصادر متعددة أواًل.

شرائح الجمهور المختلفة تتابع منافذ إعالمية مختلفة، 
وتتابع األخبار بأشكال مختلفة. عليكم معرفة من تحاولون 

الوصول إليهم وما الذي يشاهدونه ويقرؤونه ويتصفحونه. 
فكروا في أفضل المنافذ للوصول إلى جمهوركم، واسألوا 
ما الذي يحتاجه هذا المنفذ لتغطية حملتكم، واستهدفوهم 

بمعلومات أو قصص محددة.

ولكن ال يتعلق األمر دائمًا باألرقام التي تم التوصل إليها. 
هل هناك شريحة ذات أهمية خاصة يجب أن تصل إليها 

حملتكم؟ إذا كان األمر كذلك، فقد تكون لمقالة تصل 
إلى أكثر الصحف شعبية لدى هذه المجموعة قيمة أكبر 
من مقالة في صحيفة لديها جمهور أكبر بكثير ولكن أكثر 

عمومية. على سبيل المثال: إذا أردتم التأثير على سياسة 
الحكومة، فما هي الصحف الرئيسية التي يقرؤها معظم 

السياسيين )على وجه الخصوص سياسيي الحزب الحاكم(؟

يعاني الصحفيون مع المعلومات المضللة منذ زمن 
طويل، وهو ما قد يعاني منه منظمو الحمالت أيضًا. 

وإذا وجدتم أنفسكم تتعرضون لهجمات الذباب اإللكتروني 
أو المتصيدين أو وسائل اإلعالم المتحيزة، فليس من 

الحكمة دومًا أن تحاولوا مواجهة كل ادعاء كاذب بالحقائق. 
أواًل، قوموا بتقييم الضرر الذي يحدثه الهجوم، إذ ستظل 
األكاذيب على الهامش في أغلب األحيان، وقد تخاطرون 
بجذب المزيد من االنتباه إليها عند مواجهتها. في بعض 
األحيان يمكن أن تتسرب المعلومات المضللة إلى الرأي 
العام، وعندها بإمكانكم التفكير في كشف حقيقة أدوات 

للعلن. التضليل 

عليكم معرفة من تحاولون الوصول 
إليهم وما الذي يشاهدونه ويقرؤونه 
ويتصفحونه. فكروا في أفضل المنافذ 

للوصول إلى جمهوركم، واسألوا ما 
الذي يحتاجه هذا المنفذ لتغطية 

حملتكم،

براغماتيـــة التغطية اإلعالمية
تتلقى القصص التي تتوافق مع توقعات وسائل اإلعالم 
تغطية أكبر من تلك التي تتعارض معها. وُيرجح أن تغطي 

وسائل اإلعالم نبأ تم اإلعداد له جيدًا.
تحصل القصة التي تمت تغطيتها سابقًا على نوع من 

الزخم – تصبح "الـ"قصة.
تتنافس القصص للحصول على حيز لها في وسائل 

اإلعالم. فقد يسعى المحررون مثاًل إلى تحقيق توازن 
بين مختلف أنواع التغطية. 
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مثال بيان صحفي 

تصعيد النظام السوري لهجماته على 
إدلب، مما أسفر عن مقتل 39 شخًصا 
هذا الشهر حيث يخشى المدنيون من 

شن هجوم شامل
منذ 	 فبراير، كثف نظام األسد هجماته بشكل كبير 
على إدلب، باستخدام مزيج من القصف المدفعي 

والذخائر العنقودية والغارات الجوية. على مدى 
األسبوعين الماضيين، ُقتل ما ال يقل عن 9	 مدنيًا 

في إدلب وجرح 88. في 5	 فبراير وحده، قتل 
النظام تسعة أشخاص، من بينهم ستة أطفال، في 

هجوم على خان شيخون، المدينة التي استهدفها 
النظام باألسلحة الكيماوية في أبريل / نيسان 

7	0	. هذه االعتداءات انتهاك واضح لمنطقة إدلب 
منزوعة السالح، والتي تم التوافق عليها بين تركيا 
وروسيا العام الماضي. كما أنهم يهددون بتفاقم 
الوضع اإلنساني الحرج بالفعل في إدلب من خالل 

تشريد آالف المدنيين اآلخرين.

كما هو الحال مع الهجمات السابقة، يستهدف النظام 
المباني المدنية، بما في ذلك المدارس والمنازل، وال 

سيما في جنوب إدلب. يقول الناشطون والناشطات 
إنهم يخشون من أن األسد قد يستعد لهجوم شامل 

الستعادة شمال غرب سوريا، وهو أمر ممنوع من خالل 
اتفاق المنطقة المنزوعة السالح.

يقول عالء، الناشط اإلعالمي في خان شيخون: "منذ 
15 فبراير، ُقتل وُجرح عشرات األشخاص، وُأحرق بعضهم 

حتى الموت بسبب الصواريخ شديدة االنفجار"." لقد 
دفع القصف العائالت إلى مغادرة منازلهم والبحث عن 

مالذ في القرى أو المخيمات القريبة. الشوارع فارغة 
اليوم والقصف مستمر. الناس الذين بقوا في منازلهم 

خائفون مما سيأتي بعد ذلك".
 

تقول الصحفية والناشطة والمصورة من معرة النعمان 
حنين السيد: "المدنيون هم الذين يدفعون الثمن، نحن 

مستهدفون بشكل يومي. إن المدنيين، ومعظمهم من 
النساء واألطفال من العديد من المدن، بما في ذلك 

معرة النعمان وخان شيخون، ُيقتلون كل يوم. ال يمكن 
للنظام أن يستمر في االدعاء بأنه يستهدف اإلرهابيين 
ألنهم يستهدفون المدنيين والمدارس والمخابز فقط. 
امرأة في خان شيخون أحرقت حتى الموت يوم األحد."

 
لم ُيخِف األسد أنه يريد استعادة إدلب والمناطق المحيطة 

بها، والتي يقطنها ثالثة ماليين مدني، مليون منهم 
من األطفال. في األشهر األخيرة، اجتاحت حركة تحرير 

الشام المتطرفة أجزاء كبيرة من المنطقة، والتي تعارضها 
الغالبية العظمى من السكان. مهددة من قبل المتطرفين 

على األرض والنظام في السماء، الماليين يعيشون 
خوفًا دائمًا على حياتهم.

للنشر الفوري 
لمزيد من المعلومات أو طلبات المقابلة يرجى االتصال بـ:

االسم / البريد اإللكتروني / رقم الهاتف

ومما يضاعف من المشكلة الهجوم المستمر الذي تقوده 
الواليات المتحدة ضد الدولة اإلسالمية في العراق 

والشام )داعش(، والذي من المرجح أن يؤدي إلى نقل 
أعضاء سوريين من هذا التنظيم إلى إدلب، مما يفاقم 

التحديات التي يواجهها المدنيون في المنطقة. قد يتم 
استخدام وصول المتطرفين أيًضا كذريعة من قبل النظام 

وروسيا لزيادة هجومهم على المنطقة.
 

أدت قرارات الحكومات الدولية بقطع مساعداتها إلى 
شمال غرب سوريا، التي أثارها الخوف من اختالسها من 

قبل هيئة تحرير الشام، إلى ترك العديد من المدنيين 
يواجهون االعتداء دون مأوى أو إمدادات طبية كافية. 
يواجه النازحون بسبب الهجمات األخيرة احتماال ضئيال 

في العثور على مأوى ودعم في أماكن أخرى في 
المنطقة، مع اكتظاظ مخيمات النازحين بالفعل.

يحاول الدفاع المدني السوري، المعروف أيًضا باسم 
الخوذ البيضاء، مساعدة أولئك الذين يتعرضون للهجوم 

من خالل سحب األشخاص من تحت األنقاض، وتوفير 
الرعاية الطبية وإجالء المصابين إلى أقرب مستشفى.

 
تقول أمل أم عمر، وهي متطوعة في مركز النساء 
للدفاع المدني السوري في خان شيخون: "لقد كنا 

نستقبل المصابين في مركزنا وخاصة النساء واألطفال. 
أنا وزمالئي نعمل بال توقف إلنقاذ المدنيين وتقديم 

اإلسعافات األولية للمصابين. نقوم بنقل الحاالت الحرجة 
إلى المستشفيات في القرى المجاورة ألنه ال توجد 

مشافي هنا في خان شيخون. على الرغم من القصف 
المستمر، سنواصل مد يد المساعدة ألهلنا وإنقاذ أكبر 

عدد ممكن من األرواح."
 

تقول ليلى كيكي، المديرة التنفيذية لحملة سوريا: 
"بينما ينشغل العالم بالهزيمة الوشيكة لداعش في 

شرق سوريا، يستمر األسد في ارتكاب جرائم حرب ضد 
المدنيين في الشمال الغربي. بالنسبة لثالثة ماليين 

مدني في إدلب، فإن القصف وسفك الدماء هو 
واقعهم اليومي. يجب على تركيا وروسيا وجميع األطراف 
األخرى التأكد من دعم اتفاق المنطقة منزوعة السالح في 
ادلب ومنع النظام من شن هجوم على شمال غرب البالد 
من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية على نطاق ال يمكن 

تصوره."

يحاول الدفاع المدني السوري، المعروف 
أيًضا باسم الخوذ البيضاء، مساعدة 

أولئك الذين يتعرضون للهجوم 
من خالل سحب األشخاص من تحت 

األنقاض، وتوفير الرعاية الطبية وإجالء 
المصابين إلى أقرب مستشفى.
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العمل مع وسائل اإلعالم

تقرير "قتل الحقيقة"
لطالما شّكل الدفاع المدني السوري، المعروف أيضًا باسم الخوذ البيضاء، تهديدًا مزدوجًا لنظام األسد ومؤيديه.

جذب انتباه وسائل اإلعالم 

حساء الحصار

أوالً، تحبط أعمال اإلنقاذ الناجحة للمتطوعين من الخوذ 
البيضاء قدرة النظام على تهجير المدنيين من مناطق 

المعارضة عبر الهجمات العشوائية. فالعلم بوجود الخوذ 
البيضاء لإلنقاذ إذا سقطت قنبلة على المنزل، يشّكل 

مصدرًا للراحة ألولئك الذين يواجهون حمالت اإلبادة.

ثانيًا، تهدد الخوذ البيضاء النظام وحلفاءه عبر توثيقها ما 
يجري. فكاميرات الخوذ التي يرتديها المتطوعون توثق 

الهجمات غير القانونية التي يرتكبها نظام األسد وحلفاؤه 
وتجمع أدلة على جرائمهم.

كان ثمة دائمًا نظريات مؤامرة حول الصراع السوري. ولكن 
حين انخرطت روسيا بشكل نشط في حملة القصف الجوي، 

حصل تدفق كثيف للمعلومات المضللة التي تستهدف 
الخوذ البيضاء. أصبح المتطوعون الشهود الرئيسيين على 

جرائم الحرب، وسعت روسيا إلسكاتهم، فبدأت جيوش 
المتصيدين على اإلنترنت بنشر األكاذيب حول الخوذ 
البيضاء، ما أدى إلى تردد بعض الناس في دعمهم.

والستحالة مواجهة جميع الحمالت المضّللة على اإلنترنت، 
أردنا تقديم دليل قاطع على أن هذه مجرد حمالت تضليلية، 

وأن انتشارها جزء من جهد منسق لقتل الحقيقة.

أمضينا ستة أشهر في العمل مع مجموعة باحثين 
مستقلين تضم خبراء في مجال التضليل عبر اإلنترنت، 

تعمل تحت اسم "غرافيكا"، لتحديد كيفية انتشار األكاذيب 
على اإلنترنت. بحثنا أيضًا في كيفية قيام شبكات روسية 

رسمية بتطوير شبكات من المدونين واألكاديميين 
والمشاهير والمنظمات غير الحكومية المزيفة، إلعطائهم 

مظهر المصادر التي تمتلك معلومات موثوقة.

لدى اكتمال البحث، أدركنا أن ثمة خطوة أكثر أهمية يجب 
القيام بها. فقررنا دعوة شريك إخباري موثوق، لنشر 

عملنا، وتضمينه في حساب موثوق، مع بعض التحقيقات 
والتقارير اإلضافية.

تواصلنا مع الغارديان، وعرضنا عليها حقًا حصريًا في النشر. 
وقامت الصحيفة من جانبها بعد ذلك بإجراء مقابالت 

معمقة وعمليات تقصي حول الحقائق المنشورة، وهو 
بالضبط ما كنا نأمل به: كشف رسمي لحملة التضليل 
المدعومة من روسيا ضد الخوذ البيضاء. ويستمر نشر 

مقالتهم وتقريرنا، واإلشارة إليهما كوسيلة لفضح األكاذيب 
على اإلنترنت.

ما تعلمناه:   استثمر في أبحاث موثوقة، وشريك يمتلك 
منفذًا موثوقًا، لتحقيق أقصى تأثير ممكن.  فتأثير بعض 

التقارير يستمر لسنوات.

تم تحضير هذه الحملة في اليوم السابق لمحادثات السالم 
السورية في جنيف بتاريخ 29 كانون الثاني 2016. أردنا 

تذكير السياسيين والمشّرعين، أثناء مناقشتهم لكيفية إنهاء 
العنف في سوريا، بأن السوريين يعيشون ويموتون تحت 

الحصار في جميع أنحاء البالد.

وبالتعاون مع نشطاء من "كوكب سوريا"، وهي شبكة 
من مجموعات المجتمع المدني الرائدة في سوريا، نّظمنا 

لوحة خارج قاعة المحادثات فيها أشخاص يرتدون أقنعة وزير 
الخارجية الروسي سيرغي الفروف، والرئيس األمريكي 

آنذاك باراك أوباما، والرئيس السوري بشار األسد، 
والرئيس الروسي فالديمير بوتين واألمين العام لألمم 

المتحدة آنذاك بان كي مون، وهم يطهون حساء الحصار. 
سلط ذلك الضوء على الطعام الذي ُيجَبر المتضورون جوعًا 
تحت الحصار على تناوله، وهو في األساس ماء مع كل ما 

يمكن إضافته، وأحيانًا مجرد عشب وأوراق شجر.  وقمنا 
أيضًا بتنظيم حدث على فيسبوك للمساعدة في الترويج 

للعمل الذي أعلن 82 شخصًا نيتهم حضوره.

حصلنا على إذن للقيام بالتظاهرة، لكن في اللحظة األخيرة. 
وعلى الرغم من التأخر في الحصول على اإلذن، تلقت 

التظاهرة تغطية إعالمية واسعة، في ايه بي سي نيوز، 
وقناة العربية، ووكالة فرانس برس، والغارديان، ولوس 
أنجلوس تايمز، وميدل إيس آي، ونيوزويك، ونيويورك 
تايمز، وصحيفة وول ستريت جورنال. كما وصلت إلى 

الصفحة األولى في صحيفة ديلي ستار اللبنانية، وصحيفة 
الشرق األوسط الرائدة باللغة اإلنجليزية. ومن األسباب 

المحتملة لتلك التغطية هو أن المحادثات ُعقدت خلف 
أبواب مغلقة، فاستمات الصحفيون لتقديم التقارير. في 

حين كان استخدام األقنعة الكبيرة الفتًا للتصوير. 

وغردت شخصيات بارزة عن الحدث، بينها  ليس دوسيت من 
بي بي سي، وسوميني سينغوبتا من  نيويورك تايمز، 

وكريستيان بندكت من منظمة العفو الدولية. وشارك 
الصور كل من الحكومة البريطانية وائتالف المعارضة 

السورية في األمم المتحدة.

ما تعلمناه:  ال تستغرق الحمالت الفعالة شهورًا من 
التخطيط بالضرورة، قد ينصّب التركيز على جعلها جذابة 

لضمان وصولها إلى جمهور يتقبلها.
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دراسة حالة 

دراسة استقصائية عن الالجئين
في عام 2015، تعاونا مع منظمة "تبّنى ثورة" في 

دراسة استقصائية عن الالجئين السوريين المقيمين في 
ألمانيا. في ذلك الوقت، كان الجميع في أوروبا يتحدثون 
عن أزمة الالجئين والحلول المحتملة، لكن أحدًا لم يتشاور 
مع السوريين أو يستمع إليهم. قمنا بدراسة استقصائية 
ى ثورة ومركز  شملت 1,500 الجئًا سوريًا بالتعاون مع تبنَّ

أبحاث أكاديمي ألماني.

ساعدت نتائج الدراسة االستقصائية على تبديد بعض 
الخرافات الشائعة حول أزمة الالجئين. فقد وجدنا أن الغالبية 

العظمى من الالجئين فّروا من النظام السوري وليس 
من داعش، وأن هواجسهم الرئيسية تتمحور حول الغارات 

الجوية واالختفاء القسري، وأن معظمهم يريد العودة، 
ولكن قبل أن يتمكنوا من ذلك ينبغي أن تتوقف الغارات 

واالعتقال.

هذه المعلومات القائمة على األدلة ساعدت في تأمين 
تغطية إعالمية واسعة في ألمانيا واالتحاد األوروبي 

وبشكل واسع النطاق. كما أشارت المستشارة األلمانية 
أنجيال ميركل علنًا إلى الدراسة االستقصائية مرتين في 

يوم واحد. لقد كان بحثنا حاسمًا في رسم السياسات 
المتعلقة بأزمة اللجوء والمتجذرة في تجارب ومطالب أكثر 

المتضررين منها.

ما تعلمناه:  هل هناك معلومة مفقودة في نقاش 
عام كبير؟ إذا كان الجواب نعم، فبإمكانكم المساعدة في 

تشكيل النقاش عبر القيام بأبحاث ذات أهداف محددة.
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نداء عاجل لألمم المتحدة وروسيا والواليات 
المتحدة إلنقاذ داريا وتسليم المساعدات إلى جميع 

المدن المحاصرة في سوريا 5	 فبراير ,6	0	

بينما تجتمع مجموعة العمل المعنية بوصول المساعدات 
اإلنسانية في جنيف، هناك تقارير تفيد بأن مدينة 

داريا، 6 كم غرب دمشق، لن يتم تضمينها في وقف 
إطالق النار. التزمت مجموعة العمل المعنية بوصول 

المساعدات اإلنسانية بقيادة جان إيجالند باإلشراف على 
وصول المساعدة الفورية لمن هم في أمس الحاجة 

إليها والضغط على األطراف ذات الصلة للسماح بتسليم 
المساعدات إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب 

الوصول إليها. داريا، التي يبلغ عدد سكانها 8,500 نسمة، 
بحاجة إلى الوصول العاجل. لم تتلق مساعدة األمم 

المتحدة منذ ثالث سنوات. يتم إطالق ما بين 50 و60 
برمياًل يوميًا على بلدة داريا.

قال إبراهيم خالني من مجلس داريا المحلي: 
"العيش في داريا يشبه الوقوع في صندوق. عندما تبدأ 

البراميل المتفجرة بالتساقط، المكان الوحيد لالختباء هو 
قبو منزلنا. لقد عزلنا النظام عن بلدة المعضمية المجاورة 

التي كانت شريان حياتنا.
 

"نرفض اتهامات النظام السوري بوجود متطرفين 
يقاتلون هنا. ال توجد جبهة النصرة أو داعش هنا، ليس 

لدينا ميليشيات طائفية أو شيشانيون أو مقاتلون أجانب. 
جميع المقاتلين هنا هم من داريا أو القرى المجاورة - هم 

سكان هذه المنطقة.
 

"إن هذا الحصار المشدد هو تكتيك يستخدمه النظام 
لتفريغ دمشق من كل المعارضة. كما أننا قريبون من 

مطار المزة وهو مفتاح النظام. كل هذا من أجل السيطرة 
ال أكثر.

 
"وعدت األمم المتحدة بأن داريا ستدرج ضمن قائمة 
تسليم المساعدات اإلنسانية. حتى اآلن لم تتلق أي 

شيء سواء من األرض أو من الجو. لقد تحدثنا إليهم آخر 
مرة قبل بضعة أيام وأخبرونا مرة أخرى أنه سيتم تضمين 
داريا. نحن اآلن محبطون ألننا ال نحصل على شيء. ثمن 

كيس األرز في داريا اآلن 10000 ليرة، أو 40 دوالًرا، إذا كان 
متاًحا.

للنشر الفوري 
لمزيد من المعلومات أو طلبات المقابلة يرجى االتصال بـ:

االسم / البريد اإللكتروني / رقم الهاتف

"الجميع خائفون من أننا على حافة كارثة إنسانية. في 
غضون أسابيع قليلة، سيتضور الناس جوًعا ألنه ال توجد 

مساعدات قادمة، وال إمدادات طبية أو معدات.
 

"حتى اآلن تمكنا من البقاء على قيد الحياة باالعتماد 
على زراعتنا المحلية، هذه كانت رئتنا. لكن قصفت المزارع، 

والوصول الى مزارع أخرى يكاد يكون مستحياًل.
قالت بيسان فقيه من حملة من أجل سوريا:

"90 % من األشخاص المحاصرين في سوريا لم يتلقوا 
بعد مساعدة األمم المتحدة منذ تعهدت الواليات المتحدة 

وروسيا بتسهيل وصول المساعدات اإلنسانية الفورية 
إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها قبل 

أسبوعين. المساعدة التي تم تسليمها ستنتهي في 
غضون أسابيع فقط.

 
"إن روسيا عضوة في مجموعة العمل المعنية بوصول 

المساعدات اإلنسانية ولها نفوذ هائل على النظام 
السوري، وهو أكبر ُمحاِصٍر حالًيا. يجب أن تكون جادة في 

استخدام نفوذها للسماح بالمساعدة على أساس الحاجة، 
وليس حسب مصالحها العسكرية.

 
"لقد وعدت الواليات المتحدة وروسيا بوقف إطالق 

النار على كامل األراضي السورية. استبعاد داريا، حيث 
ال توجد مجموعات متطرفة، يتعارض صراحة مع شروط 

االتفاقية. إذا ُسمح للنظام باختيار المناطق التي يريد 
مواصلة القصف فيها، فسوف ينتهي وقف إطالق النار 

هذا قبل أن يبدأ.
 

في أماكن أخرى، ال يزال الوصول إلى الخدمات 
الطبية حاجة ماسة لجميع المناطق المحاصرة. اضطر 

المستشفى في منطقة المرج في الغوطة الشرقية إلى 
اإلغالق عندما تم استهدافه ببرميل متفجر في 18 فبراير. 

خدم المستشفى حوالي 55000 مدني من 27 بلدة. 
وبينما كان مفتوًحا، فقد شهد ما معدله 8000 مريض 

شهرًيا. يضطر المرضى بمن فيهم الجرحى والمسنين 
إلى المشي لمسافة 15 كيلومتر للوصول إلى أقرب 

المراكز الطبية في دوما. تحتوي منطقة المرج على مهبط 
طائرات عسكرية

مثال بيان صحفي 

حول حصار داريا



الرابع  الفصل 

تنظيم حمالت 
رقمية

وسائل التواصل االجتماعي هي المكان الذي تجري فيه 
نقاشاتنا ومحادثاتنا ونعبر فيه عن أنفسنا. وألنه مكان يعّج 

بكل الضجيج المحيط باهتماماتكم، وهو المكان األنسب لجمع 
الزخم الالزم لحملتكم. 

ال شيء يحفز الناس ليتحدثوا أو يشاركوا أكثر من محتوى 
إبداعي يجدونه في الوقت المناسب، سواء كان ذلك صورة 

أو فيديو أو تغريدة. يتوجب عليكم التفكير في كيفية إثارة 
مشاعر جمهوركم.

ولكن، عذرًا، ال تظنوا أن بإمكانكم االكتفاء بإنتاج فيديو 
مثير لإللهام ومن ثم سيشاهده الناس ببساطة. فإنشاء 

منشور واسع االنتشار يتطلب مزيجًا من الحظ والعمل 
الشاق، ويتطلب بناء قاعدة متابعين وتواصاًل مع األشخاص 

المناسبين وحثهم جميعًا على المشاركة.

وليست جميع منصات وسائل التواصل االجتماعي 
متساوية. حيث تستخدم شرائح مختلفة من الناس منصات 

مختلفة عن بعضها البعض، وثمة أشياء مختلفة تحدث على 
كل من تلك المنصات. ال تنشروا المحتوى نفسه فقط عبر 
القنوات المختلفة، بل حاولوا تخصيصه للمنصة وللجمهور 

الذي عليها.

على سبيل المثال: إذا كانت حملتكم تدور حول األوضاع 
في مخيم لالجئين، وتريدون الوصول إلى الصحفيين 

وصانعي السياسات، قّدموا أدلة وشهادات جديدة على 
تويتر. أما إذا كنتم ترغبون في جمع األموال للمخيمات، 

فانشروا محتوى ذا طابع شخصي مستوحى من قصص 
حقيقية على فيسبوك وإنستغرام.

بناء قاعدة متابعين

من يتمتعون بعدد كبير من المتابعين يشتركون في 
العادات التالية غالبًا:

يغردون وينشرون بانتظام
يعملون من أماكن يصعب الوصول إليها أو يطلعون 

على معلومات ال يعرفها إال قلة
يحظون باالحترام بسبب آرائهم وتحليالتهم

يقدمون وجهات نظر جديدة أو غير متوقعة إلى القصص 
التي يشاركونها 

ينشرون لقطات أو صورًا تستحق االهتمام اإلخباري
يعّبرون عن مشاعرهم بشغف وروح دعابة وذكاء، وبشكل 

موجز
يمكنهم جذب انتباه المشاهير أو المؤثرين الذين 

يقومون بدورهم بمشاركة ما يشاركونه

االتصال بجمهورك

إذا اعتبرنا منصات التواصل االجتماعي )فيسبوك 
وإنستغرام( حفلة، فإن عليكم المشاركة في المحادثات 

الجارية أصاًل. ال تقفوا في الزاوية وتحاولوا جذب اهتمام 
الناس إلى ما ال يتحدثون عنه.

تتحرك وسائل التواصل االجتماعي بسرعة كبيرة تفرض 
عليكم العمل بسرعة لتكونوا جزءًا من المحادثة. ابحثوا عن 

طرق لتوصيل رسالتكم عبر إنشاء محتوى جديد أو إيجاد 
منظور جديد يساهم في الموضوعات الشائعة. وحين 
يوجد نشطاء في قلب قصة إخبارية، يمكن للبث الحي 
عبر فيسبوك اليف أن يزيد من طابعها العاجل وبالتالي 

مشاركة المعلومات بسرعة.

تتحرك وسائل التواصل االجتماعي بسرعة 
كبيرة تفرض عليكم العمل بسرعة لتكونوا 
جزءًا من المحادثة. ابحثوا عن طرق لتوصيل 

رسالتكم عبر إنشاء محتوى جديد أو إيجاد 
منظور جديد يساهم في الموضوعات الشائعة.
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الكتابة الرقمية

جربوا هذا التمرين: اكتبوا كل األشياء التي أعجبتكم 
وشاركتموها على وسائل التواصل االجتماعي لبضعة 

أيام، وقوموا بتحليلها. ما الذي يجعلها مؤثرة؟ لماذا 
دفعتكم للمشاركة؟

إذا قمتم بتجريد كل شيء ستجدون أن وسائل التواصل 
االجتماعي ليست سوى طريقة أخرى للتواصل بين 

البشر. لذا ركزوا على ذلك التواصل البشري بكل 
عاطفيته.

إذا لم تكونوا جزءًا من القصة فابتعدوا عنها. من األجدر 
السماح لشخص ما برواية قصته. فبداًل من القول: 

"لقد تحدثت منظمتنا إلى خالد هذا الصباح"، دع خالد 
يخبر قصته مباشرة.

اكتبوا كما تتحدثوا – وال تقولوا "نحن". من هذه النحن؟
ال تخافوا من التعبير عن المشاعر.

اختبروا. جربوا أنماطًا مختلفة واختاروا األفضل. توفر لنا 
الوسائط الرقمية بيانات تساعدنا على قياس النجاح.

يتواصل الناس مع بعضهم على إنستغرام وفيسبوك، 
لذا تواصلوا مثل الناس. بإمكانكم استخدام حساب تويتر 

ليمثل صوتكم التنظيمي.

أساسيات اإليميل

نحن نرسل اإليميالت إلى مناصرينا لنطلب منهم اتخاذ 
إجراء بشأن حملة ما، أو لتنبيههم بشأن موقف ما، أو جمع 
التبرعات ألنفسنا أو لشركائنا، أو إبالغ األعضاء بحدث في 
مدينتهم، أو تقديم تقرير عن اإلجراءات التي اتخذوها في 

الماضي.

أهم النصائح اإلبداعية

فكروا في الخط العام للقصة قبل التفكير في المحتوى. 
أنواع القصص الشائعة التي يجدر البحث عنها هي:

• األولى - هل هذه هي المرة األولى التي ُتروى فيها 
هذه القصة، هل هي جديدة؟

• األخيرة - هل هي المرة األخيرة التي سيتم فيها سرد 
القصة؟ هل انتهى شيء؟

• األسوأ؟
• أخبار؟ هل لديكم معلومات جديدة؟ 

• القصص العاطفية الشخصية
• هل لديكم وسائط بصرية مؤثرة بشكل خاص لبناء 

القصة حولها؟
• هل هي قصة حول موضوع من المؤكد اهتمام الناس 

به: الرياضة، الحيوانات، السفر؟

فكروا في جمهوركم. لدى جميعنا أشياء نريد قولها 
ولكن اسألوا أنفسكم: "لماذا تثير هذه القصة االهتمام 

ولدى من؟". ثم طّوروا الجانب اإلبداعي انطالقًا من تلك 
النقطة. إذا كنتم تفكرون بمقطع فيديو إلثارة اهتمام 

طفل عمره ثماني سنوات في لندن، فأنتم بحاجة لمقاربة 
إبداعية مختلفة عما إذا كنتم تريدون مخاطبة صانعي 

السياسات في بروكسل.

المنصة أمر مهم. أنشئوا محتوى مناسبًا للمنصة 
والجمهور الذي يستخدمها. يمكنكم أن ترووا القصة 
نفسها عبر رسم بياني على تويتر أو مقال رأي من 

منظور شخص عاش القصة في إحدى الصحف.

تجنبوا إطالة مقاطع الفيديو. يشجع فيسبوك 
المستخدمين على إنشاء مقاطع فيديو أطول من ثالث 

دقائق، لكن العديد من المشاهدين لن يتابعوا المشاهدة 
بعد الثواني القليلة األولى. هناك استثناءات، ولكن 

كلما كان الفيديو أقصر، سيزداد احتمال وصول األجزاء 
األساسية إلى المتابعين.

الثواني العشر األولى من التشغيل التلقائي للفيديو 
هي األكثر أهمية. أنتم بحاجة لجذب اهتمام المتابعين 

بسرعة، لذلك ال تملؤوا هذه الثواني بالشعارات أو 
المعلومات الصعبة. سيشاهد نسبة عالية من المتابعين 

الفيديو دون صوت، لذا استخدموا شرحًا كتابيًا.

عند مشاركة الفيديوهات أو الصور، فكروا في ماهية 
نص المنشور وما يضيفه. فيما يخص الفيديوهات، 

اجعلوها قصيرة وال تكشف النهاية مبكرًا.

يستخدم المصممون المحترفون برامج باهظة الثمن مثل 
فوتوشوب إلنشاء رسومات لإلنترنت، لكن ثمة مجموعة 

من البرامج المجانية التي تعمل بشكل مناسب لغير 
المحترفين.

ال تزحموا اإلنفوغرافيات أو صور وسائل التواصل 
االجتماعي بالكثير من المعلومات. فكروا في نسب 

وهرمية المعلومات. اسألوا أنفسكم أواًل ما القصة وما 
التصميم المناسب. فكروا جيدًا في الصورة والعبارة 

التي ستلفت انتباه جمهورك.

وسائل التواصل االجتماعي منصاٌت مرئية. والوسائط 
البصرية القوية هي أفضل فرصة أمامكم للحصول على 

اهتمام وتفاعل.

جربوا واختبروا. سيساعدكم التحقق من تحليالت حسابكم 
في وسائل التواصل االجتماعي على فهم نوع المحتوى 

الذي يهتم به جمهوركم .

 ُتعد المشاعر وقود المحتوى اإلبداعي. سواء أنتجتم 
فيديو أو نصًا، عليكم أن تثيروا المشاعر، الضحك أو 

الدموع أو األمل أو الرعب… من سمات العمل اإلبداعي 
البارع تحريك عواطف الناس.

وسائل التواصل االجتماعي منصاٌت 
مرئية. والوسائط البصرية القوية 

هي أفضل فرصة أمامكم للحصول على 
إنشاء قائمتكم البريديةاهتمام وتفاعل.

الثواني الثالث السحرية…
العنوان مهم جدًا. فنحو 80% من المشتركين بالقوائم 

البريدية للمنظمات غير الربحية لن يفتحوا رسائلهم. 
ويمكن أن يشكل العنوان الجيد فرقًا بنسبة %20-10. 

لذلك يجدر استثمار الوقت لكتابة موضوع جذاب.
على فقرتكم األولى أن تشحذ انتباه الناس. اعرضوا 

المشكلة والحل المحتمل في أقصر وقت ممكن. هناك 
أزمة، ولكن هناك أيضًا فرصة إلحداث فرق.

يجب أن يعرف األشخاص سبب تلقيهم لإليميل بحلول 
نهاية الفقرة األولى، وأن يشعروا أن هناك شيئًا يمكنهم 

فعله.

وضحوا »المطلوب«…
سيرغب مناصروكم في معرفة ما يمكنهم فعله 

للمساعدة. ما التصرف الذي يمكنكم "أن تطلبوه" 
منهم؟

يجب أن يكون الرابط المتاح إلى التصرف المطلوب في 
بداية الرسالة – ال تدعوا القارئ ينزل لألسفل كثيرًا
حاولوا تضمين رابطين أو ثالثة لنفس الطلب في 

الرسالة.
 ومع ذلك: هناك أوقات لن يتضمن فيها إيميلكم طلب 

أي فعل. في النهاية، المناصرون هم جزء من منظمتكم، 
ومن واجبكم مساعدتهم على فهم القضية. ويمكن أن 

يكون قراء إيميلكم أكبر من عدد قراء اإليميالت اإلخبارية، 
واألهم من العدد أن هؤالء يعرفونكم ويثقون بكم 

ويحبونكم.

كونوا إنسانيين وأصيلين…
يتفاعل األشخاص مع اإليميالت المرسلة من أشخاص 

آخرين وليس من منظمات.
ضعوا في اعتباركم شخصًا ما حين تكتبون – فأنتم 

تكتبون إيمياًل شخصيًا ال رسالة إخبارية.
قّصروا الفقرات، وخّلوا اإليميل بشكل عام قصيرًا.
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دراسة حالة 

إيطاليا: يجب الوقوف مع السوريين 
وليس مع األسد

أكثر مشاركات الحملة السورية انتشاًرا على فيسبوك

تذكر الدكتور معاذ
حقق منشور الفيسبوك هذا، الذي تم نشره في 28 

نيسان 2016، األداء األفضل على اإلطالق في حملة 
من أجل سوريا، حيث وصل إلى نحو 10 ماليين شخص. 
كتب الدكتور حاتم، مدير مستشفى األطفال في حلب، 

رواية مباشرة عن غارة جوية على مستشفى القدس في 
المدينة، أسفرت عن مقتل 27 من الطاقم الطبي بمن 

فيهم الدكتور معاذ، آخر طبيب أطفال مختص في المدينة.

في رسالته، يتذكر الدكتور حاتم زميله الدكتور معاذ بأنه 
"الطبيب المحبوب في المستشفى" الذي كان يعمل 

نهارًا في مستشفى األطفال، ثم يذهب إلى مستشفى 
القدس لياًل للمساعدة في حاالت الطوارئ هناك. واصل 
الدكتور حاتم مناقشة مخاطر القيام باألعمال الطبية في 

حلب، حيث يتم استهداف المستشفيات بشكل متكرر من 
قبل روسيا والنظام السوري. كتب الدكتور حاتم: "وعلى 

الرغم من معرفته بالمخاطر، بقي الدكتور معاذ في حلب، 
المدينة األكثر خطورة في العالم، بسبب إخالصه لمرضاه".

الحديث عن وفاة الدكتور معاذ على نطاق واسع في 
وسائل التواصل االجتماعي، نظرًا لدوره المهم في 

مساعدة أطفال حلب، كان أحد أسباب االنتشار الواسع لهذا 
المنشور. وقد سهرنا على كتابة هذا المنشور ونشره، 
تزامنًا مع االنتشار الواسع السم الدكتور معاذ، بهدف 

ضمان وصوله إلى أكبر جمهور ممكن. وتمكنت مشاركتنا 
من المساهمة في الحداد الجماعي، ألنها كانت من أوائل 

من نشروا صورة الدكتور معاذ، وكلمات الدكتور حاتم 
المؤثرة حول صديقه وزميله. كما نشرنا مقالة أطول في 
موقعنا على شبكة اإلنترنت تضم بيانًا من جمعية األطباء 
المستقلين ومقابلة موسعة مع الدكتور حاتم. والتقطت 

منشور الفيسبوك صحيفة اإلندبندنت ومترو وشاركها 
مراسل هيئة االذاعة البريطانية.

ساهمت الصورة المستخدمة في المنشور بشكل كبير 
في درجة انتشاره. حيث لم تكن قد تمت مشاركة الصورة 

على نطاق واسع آنذاك، رغم نعي كثيرين للدكتور معاذ 
على اإلنترنت. ُتظهر الصورة وجهه بوضوح، وهو ينظر 

إلى مريض رضيع بقلق وتعاطف ظاهرين، وقد حكت الكثير 
عن الدكتور معاذ، ومقدار الخسارة التي تعرضت لها حلب 

بفقدانه.
بعد ذلك، غّير فيسبوك خوارزميته، التي غيرت ترتيب  ظهور 
المنشورات على التايم الين في حسابات المتابعين. ومنذ 

ذلك التغيير، أصبحت األولوية لمنشورات األصدقاء على 
حساب منشورات المجموعات ومنها منشورات الجمعيات 
الخيريه وحمالت الترويج لحقوق االنسان، وبالتالي من غير 

المرجح أن يحصل منشور الدكتور معاذ على الكثير من الزخم 
إذا تم نشره اليوم.

ما تعلمناه: حين تلقى قصة ما اهتمامًا واسعًا، ابحث عن 
شيء جديد سيرغب الناس في مشاركته للمساعدة في 

الوصول إلى جمهور أكبر.

أصدقائي األعزاء،

أنا الدكتور حاتم، مدير مستشفى األطفال في مدينة حلب.
يوم األربعاء، في غارة جوية على مستشفى "القدس" 

القريبة ُقتل 27 من العاملين فيها وعدد من المرضى، 
صديقي الدكتور محمد وسيم معاذ طبيب األطفال األكثر 

كفاءة في المدينة قتل في الهجوم.
اعتاد معاذ العمل لدينا في مستشفى األطفال أثناء النهار، 

وبعد ذلك كان يذهب إلى مستشفى »القدس« للمناوبة 
في قسم حاالت الطوارئ طوال الليل.

كنت أنا والدكتور معاذ نقضي ست ساعات في اليوم 
مًعا. كان شخًصا ودوًدا ولطيًفا، اعتاد المزاح كثيرًا مع جميع 

العاملين. كان الطبيب األروع في المستشفى.
أنا في تركيا اآلن، وكان من المفترض أن يزور عائلته هنا 

بعد أن أعود إلى حلب. فهو لم يرهم منذ أربعة أشهر.

بقي الدكتور معاذ في حلب، المدينة األكثر خطورة 
في العالم، بسبب تفانيه لصالح مرضاه. وغالًبا ما يتم 

استهداف المستشفيات من قبل الحكومة والقوات الجوية 
الروسية.

قبل أيام من موت الدكتور معاذ، كان هناك غارة جوية على 
بعد 200 متر فقط من المستشفى، وعندما اشتد القصف، 
هرب الطاقم الطبي إلى الطابق األرضي من المستشفى، 

حاملين حضانات الرضع من أجل حمايتهم.

مثل آخرين كثيرين، ُقتل الدكتور معاذ بسبب إنقاذه األرواح. 
اليوم، نتذكر إنسانية الدكتور معاذ وشجاعته. يرجى مشاركة 

قصته حتى يعرف اآلخرون ما يواجهه األطباء في حلب وكل 
أنحاء سوريا.

ا، حلب قد تسقط تحت الحصار قريًبا.  الوضع اليوم حرج جدًّ
نحن في حاجة إلى انتباه العالم.

 شكًرا لكم لتذكرنا.
الدكتور حاتم

عزيزتي بيسان،

قال وزير الخارجية اإليطالي إن حكومته تدرس إعادة فتح سفارتها 
في دمشق.ما لم نوقف هذا األمر، ستصبح إيطاليا أول دولة 
أوروبية تعيد تطبيع العالقات مع نظام األسد، على الرغم من 
أن نظام األسد يخضع لعقوبات االتحاد األوروبي بسبب جرائم 

الحرب الموثقة والجرائم ضد اإلنسانية. يعتقد وزير الخارجية 
اإليطالي إنزو مافيرو ميالنيزي أن تصريحه سيمر دون انتباه أحد 
ألن اهتمام العالم حاليًا بعيد عن سوريا - ولكن إذا تصرفنا اآلن، 
يمكننا تغيير ذلك. دعونا نغرق وزارة الخارجية بالرسائل ونجبرهم 

على التعهد علنًا بأنهم لن يعيدوا فتح السفارة وإضفاء الشرعية 
على جرائم األسد.

أخبروا إيطاليا: ال مصافحة مع مجرمي الحرب:
https://act.thesyriacampaign.org/letter/italy- 

normalisation

هذه الخطوة هي خيانة لمئات اآلالف من الضحايا والناجين من 
وحشية األسد والذين يبحثون عن العدالة. وهي تجاهل تام 

لسياسات االتحاد األوروبي الحالية. إنها إشارة إلى الطغاة في 
كل مكان بأنه يمكنهم كسر كل قاعدة من قواعد القانون الدولي 
بدون مواجهة أي عواقب.أغلقت إيطاليا سفارتها في عام 2012، 
مشيرة إلى القمع غير المقبول للمدنيين من قبل نظام األسد. 

في حين أن العنف قد يكون قد خمد في أجزاء من البالد 
والتي تمكن األسد من استعادتها بالقصف المتواصل والحصار 

والتجويع، ال يزال النظام حتى يومنا هذا يقتل ويخفي آالف 
المدنيين قسرًا. إن إعادة العالقات الدبلوماسية لن تؤدي إال 

إلى تمكين جرائم األسد.
على مدى األسبوعين الماضيين، ُقتل عشرات المدنيين في 

إدلب جراء قصف النظام السوري.
إذا مضت إيطاليا قدمًا، فمن المرجح أن تتبعها دول أخرى - فقد 

أعادت اإلمارات والبحرين بالفعل فتح سفارتيهما في دمشق.
دعونا نظهر لصانعي القرار في وزارة الخارجية اإليطالية أنه حتى 
يتحقق السالم الحقيقي في سوريا - السالم القائم على العدل 
والشرعية السياسية - لن نقف مكتوفي األيدي بينما يصافحون 

قاتاًل جماعيًا.

انقر/ي إلرسال رسالة إلى وزارة الخارجية اإليطالية اآلن:
https://act.thesyriacampaign.org/letter/italy-

normalisation

عندما كانت إيطاليا تمنع حظر الوقود الذي تستخدمه مروحيات 
النظام إلسقاط البراميل المتفجرة في عام 2014، أرسل اآلالف 

منا رسائل غيرت موقف إيطاليا. دعونا نفعل ذلك مرة أخرى.

مع كل التضامن،
ميس
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دراسة حالة 

تغيير موقف إيطاليا

دراسة حالة 

من يقتل المدنيين 
في سوريا؟

كان هذا أحد أنجح مشاريع االستجابة السريعة في حملة من 
أجل سوريا. ففي عام 2014، عارضت إيطاليا الحظر المقترح 
من االتحاد األوروبي على بيع وقود الطائرات إلى سوريا. 

وتمكّنا، خالل 26 ساعة فقط، من إقناع وزيرة الخارجية 
اإليطالية آنذاك فرانشيسكا موغيريني بتغيير سياسة 
بالدها بشأن هذه القضية الحساسة. وقد نجحت هذه 

الحملة لثالثة أسباب: االستهداف والتوقيت وتويتر.

بدأت الحملة بمعلومة سرية مفادها أن الحكومة اإليطالية 
تخطط لدعم بيع الوقود لسوريا، وهو ما أمل االتحاد 

األوروبي في حظره كجزء من حزمة عقوبات أوسع. وبسبب 
علمنا أن هذا الوقود سُيستخدم لتشغيل طائرات النظام، 

بدأنا االتصال ببروكسل لمعرفة ما إذا كانت تقارير مقاومة 
إيطاليا للحظر صحيحة. بمجرد التأكد من ذلك، انطلقنا إلى 
العمل وطلبنا من قائمة الداعمين على البريد اإللكتروني 

إرسال إيميالت وتغريدات إلى موغريني لحملها على تغيير 
موقف إيطاليا. وبما أن موغريني كانت على وشك تولي 

منصب رفيع في المفوضية األوروبية، فقد علمنا أنها 
ستكون حساسة تجاه أي ضغوط شعبية قد توحي بأنها خارج 

اإلجماع األوروبي حول هذه القضية الحرجة. 

التقطت وسائل اإلعالم القصة، بما في ذلك بلومبيرغ و
European Voice )الصحيفة األسبوعية األكبر في االتحاد 
األوروبي، والتي أصبحت اآلن جزءًا من بوليتيكو(، وبدأت 

تكتسب اهتمامًا على تويتر، بما في ذلك من الممثلة 
والناشطة ميا فارو. 

ال تزال هذه الحملة من أبسط وأكثر حمالت "من أجل 
سوريا" تأثيرًا. فحين كان ُينظر إلى داعش على الصعيد 

العالمي باعتباره أكبر تهديد للمدنيين، تعاوّنا مع الشبكة 
السورية لحقوق اإلنسان لتصميم رسوم بيانية تزيد الوعي 
حول من يقتل الشعب السوري حقًا. وبحسب البيانات، في 
آذار 2016، كان النظام السوري بقيادة بشار األسد مسؤواًل 

عن الغالبية العظمى من القتلى بنحو %95.7.

لم يكن هذا اإلحصاء باألمر المفاجئ للكثير من السوريين، 
لكنه صدم الجماهير التي كانت على دراية بجرائم داعش، 

ولكنها أقل دراية بحجم العنف الذي يرتكبه النظام السوري. 
ونظرًا لمستوى التغطية التي تمحورت حول داعش، 

انتشرت رسومنا البيانية بشكل كبير، ما يدل على أهمية 
التوقيت.

انتشرت رسومنا البيانية على نطاق واسع عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، حيث ُنشرت في إعادات تغريدات 

نت في مقال نشرته ديرشبيغل.  بالمئات على تويتر وُضمِّ
وعلى فيسبوك قمنا بتحميل جميع الرسوم البيانية في 

ألبوم واحد، وحظي بمئات المشاركات. كما اسُتخدمت 
الصور أو استشهد بها شركاؤنا في عملهم. كان لشركائنا، 

إلى جانب مراقبي سوريا وأصدقاء "من أجل سوريا"، 
دور حيوي في مساعدة هذه الحملة على الوصول إلى 

جمهور أوسع. جمعنا أيضًا كل رسومنا البيانية المحّدثة على 
موقع واحد، وُتظهر المسؤول عن أكبر عدد من القتلى بين 

المدنيين منذ عام 2011 وحتى عام 2019، باإلضافة إلى 
األطفال والنساء والناشطين والمسعفين الطبيين.

تقوم مجموعات توثيق حقوق اإلنسان، كالشبكة السورية 
لحقوق اإلنسان بعمل مهم للغاية،، وتمتلك كنزًا من 

المعلومات. ويمكن لجمع هذه المعلومات بطريقة بصرية 
مبتكرة أن يساعد في نشرها وتوليد تأثير هائل.

ما تعلمناه:  تنتشر المعلومات الجديدة على نطاق واسع 
دائمًا، لكن المعلومات غير المتوقعة لها تأثير أكبر.

اّدعت موغريني التفاجؤ بردود األفعال الشعبية، وردت 
على فاور بالقول إن إيطاليا تدعم العقوبات على سوريا. 

وبعد أن أجبنا بأن المشكلة كانت دعم إيطاليا لبيع وقود 
الطائرات لسوريا، قالت موغريني، مرة أخرى على تويتر، إن 
إيطاليا لم تدعم ذلك. واتفقت تغريدتها مع ما سمعناه من 
اتصاالتنا في بروكسل بأن إيطاليا وافقت أخيرًا على دعم 

قرار حظر الوقود.

أرسل إلينا أحد المطلعين في بروكسل رسالة إلكترونية 
قال فيها: "لقد كان لحملتكم تأثير كبير". بينما علق 

أحد الصحفيين: "من المثير لالنتباه ما يمكن لقليل من 
التشهير أن يفعله". في المجمل، أرسل 3,655 شخصًا 

رسائل إلكترونية إلى موغريني )باإلضافة إلى التغريدات(. 
وأظهرت الحملة شعبيًة كبيرًة بين المتابعين، وهي مثال 

رائع على ما يمكن لالستجابة السريعة، محددة الهدف، 
أن تحدثه من تغيير ينقذ أرواحًا. وقد بدا ذلك جليًا في 
14 تشرين الثاني 2014 حين أخبرنا مسؤول من إحدى 

الحكومات المشاركة في المحادثات أن حملتنا كانت 
"حاسمة" في تغيير موقف إيطاليا. المسؤول نفسه أخبرنا 

أنهم فعلوا كل ما يمكن فعله دون أن يتمكنوا من تغيير 
رأي روما. إال أن حملتنا تمكنت من ذلك.

ما تعلمناه: يمكن للضغط الشعبي، في بعض األحيان، 
أن ُيحِدث التغيير الذي ال تستطيع جهود المناصرة من 

الداخل القيام به.

تنظيم الحمالت مع األبطال: الدليل اإلرشادي من أجل سورية
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CAMPAIGNING WITH HEROES: THE GUIDE 

من أجل سورية

من أجل سورية
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لقد وصلت إلى نهاية الدليل! نأمل أن تكون النصائح 
وأفضل الممارسات التي شاركناها مفيدة لك في عمل 
حملتك ونشاطك. ستكون حمالت حقوق اإلنسان دائًما 

محددة السياق، ولكن التجارب التي شاركناها ستثير األفكار 
لك.

 
للوصول إلى النسخة الرقمية من هذا الدليل أو لطرح أي 

أسئلة، تفضل/ي بزيارة موقعنا:
guide.thesyriacampaign.org

أو بمراسلتنا على البريد اإللكتروني:
guide@thesyriacampaign.org
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THE SYRIA CAMPAIGN

من أجل سورية

thesyriacampaign.org 

للوصول إلى النسخة الرقمية من هذا الدليل أو لطرح أي 
أسئلة، تفضل/ي بزيارة موقعنا:
guide.thesyriacampaign.org

أو بمراسلتنا على البريد اإللكتروني:
guide@thesyriacampaign.org


