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 دليل األفالم
 حول بناء الحمالت

والمناصرة
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 الكثير من أفكار بناء الحمالت والمناصرة
 تأتي من اإللهام. سيساعدك دليل

 األفالم هذا في إعطاءك االلهام والتحفيز
.المناسبين لتبدع في بناء حملتك
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 كيف تنجو
من الطاعون

How to 
Survive a 

plague

• 

• 

• 

 يتبع هذا الفيلم الوثائقي الحمالت الدعائية وأعمال
 المناصرة لجذب االنتباه والمطالبة باتخاذ إجراءات

خالل األيام األولى لوباء اإليدز

 كم عدد التكتيكات المختلفة التي يمكنك تحديدها
 خالل الفيلم الوثائقي؟ الفيلم مليء بهم، وسُيلهم

تكتيكات الحملة الخاصة بك

 يكشف الفيلم أيًضا عن المخاطر التي كان النشطاء
 على استعداد لتحملها في حركتهم باإلضافة إلى

 غضبهم. يتم العمل بالعديد من الحمالت اآلن من
 قبل المنظمات التي قد تنفر وتتهرب من الرسائل
 القوية، وتضطر إلى تجريد نبرة الغضب والمهاجمة

 الصريحة في لهجتهم. إذا كنت من الناس الذين تنفر
 وتتهرب من المخاطرة، فقد يكون هذا الفيلم مجرد

.جرعة من األدرينالين

.

.
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 صلوا من أجل
 عودة الشيطان

إلى الجحيم
How to Pray 

the Devil Back 
to Hell

• 

•

 يروي لنا الوثائقي "صلوا من أجل عودة الشيطان
 إلى الجحيم" كيف قامت النساء الليبراليات

 المسيحيات والمسلمات بالحشد والمناصرة إلنهاء
 الحرب األهلية، وإحالل السالم في بلدهن، وانتخاب

أول امرأة كرئيسة للدولة

 هؤالء النساء هن أيًضا خبيرات بارعات في التكتيك،
 حيث يشكلن "لحظة" ضخمة أجبرت صناع القرار الى

االستماع إلى مطالبهن وااللتزام بها

.

.
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- Ayouni عيوني

 يتتبع هذا الفيلم الوثائقي عائالت المختفين قسرًيا في
 سوريا، القس اإليطالي األب باولو داألوليو والمبرمج
 والناشط السوري باسل خرطبيل. إن الحملة والمناصرة
 التي يقومون بها ال هوادة فيها، بل إنها تنطوي على

 قيادة حافلة حمراء كبيرة حول أوروبا للمطالبة باتخاذ
 إجراءات من المجتمع الدولي للمطالبة باالفراج عن

.المختفين والمغيبين قسرًا في سوريا
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منتزه فيرونجا
Virunga

 فيلم وثائقي عن مجموعة من األشخاص يحاولون حماية
 منتزه فيرونجا الوطني في الكونغو. يحتوي  الوثائقي

 على عنصر استقصائي، يفضح أنشطة شركة تخاطر
.بمستقبل المنتزه - موطن آخر غوريال الجبال في العالم
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سلمى
Selma

 فيلم جميل عن حركة الحقوق المدنية في الواليات
 المتحدة، من بطولة مارتن لوثر كينغ. وثائقي مهم
.للحصول على نظرة عامة على التكتيكات الالعنفية
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نبضة في الدقيقة
BPM120

 فيلم آخر ال ُينسى عن مكافحة مرض اإليدز. يتحدث هذ
Act Up تماًما كما هو الحال في ،الوثائقي عن حركة

."How to Survive a Plague.
مجريات الوثائقي "كيف تنجو من الطاعون

ولكن في باريس 
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The E Team
 فيلم وثائقي يتبع فرق التوثيق في منظمة

 هيومن رايتس ووتش أثناء كشفهم عن جرائم
حرب وجرائم ضد اإلنسانية

 هذا الفيلم مفيد بشكل خاص للمهتمين بأعمال
.البحث والتوثيق

.
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سوفرجت
Suffragette

• 

•

 يصور هذا الفيلم نضال الحركة النسوية المبكرة من
أجل حق التصويت في المملكة المتحدة

 شاهد هذا الوثائقي بحًثا عن التكتيكات، وللتعرف
 على التحديات التي قد تنشأ أثناء بناء الحركة على

.وجه الخصوص

.
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