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 بناء الحمالت
والمناصرة

األدوات
:
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 أدوات للتكتيكات
 التي تريد

 استخدامها في
بناء حملتك

 بمجرد وضع رؤية لبناء حملتك والمناصرة والتفكير
 في نظرية التغيير التي ستساعدك على الوصول

 إلى أهدافك، فقد حان الوقت لبدء تنفيذ التكتيكات
التي ستقودك إلى التأثير

 ستساعد األدوات التالية في دعم تكتيكاتك - فهي
 ليست بأي حال قائمة شاملة. يمكنك اختيار ما هو

.مفيد لك وما قد يساعدك في دعم قضيتك

.

.
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أدوات رقمية
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 الرسائل اإللكترونية
الجماعية
Blasting
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 قم بتدعيم
 قائمتك البريدية،

قم بتحديثها
:

 قد يكون إنشاء قائمة بريدية أحد أكثر األشياء •
 المفيدة التي يمكنك القيام بها خالل بناء حملتك.

 إنها طريقة سريعة للوصول إلى جمهورك
 بتحديثات الحملة والطرق التي يمكنهم من خاللها

 التحرك للتضامن مع حملتك. فهي تساعد في بناء
 وتعميق التفاعل مع قضيتك، مما يساعد جمهورك

 على البقاء على اطالع بعملك ومشاركتهم في
 رحلة التغيير. القوائم البريدية مفيدة بشكل خاص
 لتعميم الروابط الخاصة بتوقيع عريضة أو حمالت

.جمع التبرعات
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• 

• 

• 

• 

 تأكد دائًما من إضافة ارتباط في تذييل أي بريد
 إلكتروني حتى يتمكن األشخاص الذين تمت إعادة

توجيه البريد اإللكتروني منهم من االشتراك

أفضل جزء في هذه األداة هو أنها - مجانية

 طريقة سهلة لبدء قائمة بريدية هي إضافة عناوين
بريد إلكتروني إلى ورقة

يمكنك أيًضا بسهولة إنشاء رابط نموذج
 ومشاركة الرابط في رسائل البريد اإللكتروني أو

على وسائل التواصل االجتماعي

 سيكون من السهل نسخ ولصق عمود من رسائل  
 البريد اإللكتروني في عميل البريد اإللكتروني

الخاص بك عندما تريد إرسال تحديث

أو Excel.Google

Google

.

.

.

!
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docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSfbulDYvHgbFvJ9zcyG-0t-

v59p7KTT4bz21zfXkO6MB8O9CQ/viewform

هذا مثال على نموذج
 يتم استخدامه لبناء عضوية وقائمة بريدية لنقابة

جديدة للعاملين في المنظمات غير الربحية في لبنان

الذي

:

Google Form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbulDYvHgbFvJ9zcyG0-t-v59p7KTT4bz21zfXkO6MB8O9CQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbulDYvHgbFvJ9zcyG0-t-v59p7KTT4bz21zfXkO6MB8O9CQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbulDYvHgbFvJ9zcyG0-t-v59p7KTT4bz21zfXkO6MB8O9CQ/viewform
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 االستثمار في
قائمتك البريدية

• 

• 

 هناك طريقة أخرى لعمل وحفظ قائمة بريدية هي
استخدام برنامج

 في إنشاء قوالب لرسائليساعدك

Mailchimp

Mailchimp

Mailchimp
 هناك العديد من أدوات

.

إدارة القوائم البريدية، ولكن
 سهل االستخدام وسهل اإلعداد. يمكنك التسجيل

 مجاًنا، ولكن يمكنك دائًما الترقية إلى الخطط
المدفوعة التي تحتوي على بعض الميزات اإلضافية

 البريد اإللكتروني الخاصة بك، وإضافة الشعارات
والعناوين والتذييالت
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• 

• 

 يساعدك على إدارة جمهورك وكذلك تحليل عدد
 األشخاص الذين فتحوا رسائل البريد اإللكتروني

 الخاصة بك وعدد الروابط التي نقرت عليها والتي
 أرسلتها. تساعدك هذه البيانات على اتخاذ قرارات

مستنيرة بشأن حملتك والدعوة وجمع األموال

 كما أنه يساعدك على تقسيم وتحديد الجمهور
 المستهدف حسب الموقع واللغة وغير ذلك حتى

يمكنك البدء في تخصيص اتصاالتك
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 رسائل البريد اإللكتروني التي يرسلونها إلى
 المتضامنين أو المتضامنين المحتملين وذلك في
 دعوة منهم للمتضامنين للتحرك من أجل القضية
أو الطالع المتضامنين على آخر تحديثات الحملة

 إرسال رسالة
الكترونية جماعية

Blasting

• 

• 

""

.

.

إرسال رسالة جماعية

 إذا كنت تعمل على حملة محلية قصيرة المدى،
 فيمكنك أيًضا التفكير في استخدام برامج المحادثة

WhatsApp بداًل من البريد اإللكتروني.كمثال عنها

 هو ما يسميه النشطاء 

 ومع ذلك، بالنسبة للحمالت طويلة المدى، من
 المفيد االستثمار في مشاركة المتضامنين

 والمناصرين لحملتكم في مجريات الحملة
باستخدام هذه الرسائل اإللكترونية
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 قوة موضوع
الرسالة

• 

• 

• 

 اختر سطر موضوع الرسالة بعناية - يجب أن
يجذب انتباه الناس لحملهم على فتح رسالتك

إذا كنت تستخدم

 كنسبة لفتح الرسائل التي تتضمنتعتبر نسبة

 فيمكنك اختبار 

 دعوة الى: العدالة لجمالساعة للبدء بالحملة

Mailchimp

.

.

:

 سطر الموضوع. على سبيل المثال، يمكنك إرسال
 رسائل بريد إلكتروني تحتوي على عدة سطور

"24موضوعية إلى عينة من جمهورك، مثل

30%

""/
""/ ." يمكنك تحليل نحتاج إلى مساعدتكخاشقجي

.

 اإلحصائيات لمعرفة سطر الموضوع األفضل
 لرسالتك، ثم إرسال رسائل البريد اإللكتروني

المتبقية باستخدام ذلك

 سطر موضوع ملفت للنظر ممتاًزا في صناعة
 الحمالت. ال تشعر باإلحباط إذا لم تتم قراءة رسائلك

اإللكترونية. يمكنك، ويجب عليك إرسالها مرة أخرى
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 محتوى رسالتك
الجماعية

• 

• 

 يجب أن تحتوي الفقرة األولى من رسالتك الجماعية
 على تحديث موجز لجميع المعلومات. افترض أنك

 ستكون لديك الفرصة لجذب انتباه القارئ لبضع
 ثوان فقط، استثمرها جيدًا باختيار ماذا ستحتوي

الفقرة األولى

تجنب المقدمات الطويلة وتناول الموضوع مباشرة

.

.

◊
◊
◊
◊
◊

 حاول تضمين عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء
حيثما أمكن ، والتي يمكن أن تكون

 توقيع عريضة
كتابة رسالة

االتصال بصناع القرار
المشاركة على مواقع التواصل االجتماعي

قم بالتبرع

:
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• • 

• 

.

 إذا كان سؤالك يتضمن الضغط على رابط للتوقيع
 على عريضة، أو التبرع، أو مشاركة شيء ما على
 وسائل التواصل االجتماعي، فتأكد من أن تضع

الرابط بعد الفقرة األولى من نص الرسالة

 قم بتضمين نظرية التغيير التي تركز على القارئ.
 ما هو دور القارئ في هذه القصة؟ كيف يساعد

 توقيعهم على عريضة أو التبرع أو المشاركة على
وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز القضية؟

] 
[.

 راجع نصائح سرد القصص في األسبوع الثالث من
 عندما يكون ذلك ممكنًا، حاول أن ال يزيد نص

400 كلمة أو بضع فقرات. بالطبع دائًماالرسالة عن
 هناك استثناءات، لكن ال تدع هذه االستثناءات تصبح

 القاعدة في كتابة الرسائل الجماعية. هناك نسبة معينة
 من األشخاص يستحوذ هذا التكتيك من رسائل البريد

 اإللكتروني الجماعي أو وسائل التواصل االجتماعي
 على اهتمامهم، فأحرص على مضمون رسالتك

.الجماعية لتحافظ على استخدام هذا التكتيك

الدورة التدريبية
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• 

• 

.

 مثال على ذلك: "من خالل مساعدتكم بالضغط
 على الحكومات المشاركة في محادثات السالم

 في سوريا، لدينا فرصة أقوى لجعل هذه القضية
 حديث مباحثات السالم. الرجاء المساهمة في

التوقيع على عريضتنا

 شاهد أمثلة عن الرسائل الجماعية في وثيقة
األمثلة في األسبوع الثاني

".

.
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-تكتيك حملة جمع التواقيع
انشاء عريضة للتوقيع
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 •توقيع العرائض

• 

• 

 يعتبر تكتيك التوقيع على العرائض من األدوات
 القوية لجذب االنتباه إلى قضيتك. هناك الكثير من

 الجدل حول ما إذا كان هذا التكتيك فعااًل وهناك
 الكثير من النقاشات تدور حول معنى التوقيع على

العريضة وما إذا كان هذا التكتيك فعااًل أم ال

 في عدد من البلدان، بما في ذلك الواليات المتحدة
 والمملكة المتحدة، سيؤدي الوصول إلى عدد معين
 من التوقيعات على منصات محددة إلى إثارة نقاش

أو رد رسمي في البرلمان أو من البيت األبيض

 ومع ذلك، حتى عندما ال يكون األمر كذلك، فإن
 التوقيع على العرائض هو وسيلة فعالة لنشر الخبر
 حول قضيتك - اعتبرها أداة نشر لمساعدة قضيتك

 على اكتساب الشعبية واإلشارة إلى بدء الحملة
والبدء في حشد الناس

.

.

.
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 بعض األمثلة
الجيدة

• 

• 

 األمثلة التالية هي عرائض من منظمة مراسلون
بال حدود، لجنة حماية الصحفيين ومنظمة

 ويدعون إلى وضع حد لالنتهاكات الممارسة ضد
الصحفيين واتخاذ إجراءات لحماية حرية اإلعالم

Get Up.

.
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 بعض النصائح
 إلعداد وكتابة

عريضتك

• 

• 

 اثنان من أشهر مواقع توقيع العرائض التي يمكنك
استخدامها إلعداد عريضتك مجاًنا هما

 أكثر سهولة في االستخدام،يعتبر موقع

Avaaz.org

Avaaz.org

Change.org

.

Change.org

و

 هو موقع تواقيع العرائضلكن موقع
الوحيد الذي يدعم اللغة العربية
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 عناصر كتابة
العريضة

• 

• 

• 

 يجب أن يكون عنوان العريضة قصيًرا وواضًحا وأن
 يجسد جوهر السؤال. كن محدًدا بقدر ما تستطيع.

 على سبيل المثال، عنوان العريضة الذي يقول "ال
 تخنقوا حرية التعبير!" سيكون أقل قوة من "شربل
قرداحي: أسقطوا التهم عن الصحفي شربل خوري

 يساعد العنوان الواضح في نشر العريضة
 ورسالتك على وسائل التواصل االجتماعي حتى

 عندما ال يتم التفاعل مع العريضة او الضغط عليها
والمشاركة في التوقيع عليها

 يجب أن يكون نص العريضة قصيًرا - يجب أال يزيد
عن ثالث الى أربع فقرات

"!

.

.

.



23 الموضوع       |       عنوان المسار       

• 

• 

 يجب أن تتضمن الفقرة األولى جميع المعلومات
 التي يحتاج الموّقع المحتمل إلى معرفتها ليشارك

توقيعه على العريضة

 عليك أن تفترض بأن من سيقوم بقراءة العريضة
 ومن الممكن أن يشارك توقيعه قد يقرأ فقط

 الفقرة األولى - يقضي معظم الناس وقًتا قصيًرا
على مواقع الويب ومواقع جمع التواقيع

.

.
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 •محتوى العريضة

• 

ادمج شيًئا يسمى

 تأكد من تضمين نظرية التغيير التي تركز على القارئ
 في نص العريضة الخاص بك كما تفعل في نص

 الرسالة الجماعية. سيكون هذا مشابًها لنظرية التغيير
 التي حددتها لحملتك، ولكن يتعين عليك أن توضح

ع دوره في إحداث التغيير للموقِّ

 في فقرتك األولى.

".

Crisitunity
 هذا المصطلح يعني أنها فرصتك الذهبية وبذات

 الوقت فقد تشكل لك فرصتك األخيرة. على سبيل
 المثال: "يتم التحكم بسوبر ماركت سبينيس من قبل

 شبكة قوية المدراء والمعارف لقمع حقوق العمال في
 نقابة العمال - ولكن إذا انضممت إلى حملتنا وحركة

 االحتجاجات التي نقوم بها، فسوف نستطيع معًا
 تقديم اإلدارة للمساءلة القانونية وضمان المعاملة

العادلة لجميع موظفي سبينيس

.
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• 

• 

 فكر ملًيا في تحديد هدفك في عريضتك. من غير
 المرجح أن يتم التجاوب مع عريضتك من قبل رئيس

 دكتاتوري أو حتى حكومة بأكملها، بغض النظر عن
عدد الموقعين المشاركين في العريضة

• 

• 

 في المثال التالي، تم توجيه مطالب حملة تدعو
 الى ايقاف التنمية الساحلية في لبنان إلى وكالة

التنمية الفرنسية

 تعتبر العرائض المحلية النشطة، مثل المثالين
 التاليين، أكثر تأثيًرا بشكل عام ومن المرجح أن تنجح

ويستجيب لمطالبهم

(AFD) بداًل من توجيهها أي هيئات

(AFD)
 لكن من المرجح أن يستجيب الى عريضتك مسؤول
 معين في الحكومة، أو شركة أو منظمة. قد تكون

 المنظمات المسؤولة أمام الجمهور أيًضا أكثر عرضة
لالستجابة. األفراد هم أيضا أكثر عرضة لالستجابة

.

.

 حكومية لبنانية. حيث كان من المرجح أن تستجيب
وكالة التنمية الفرنسية

.
 وتتفاعل مع مطالب

الحملة بشكل جدي أكثر من الهيئات الحكومية

.
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 اختر الصور التي
 ستقوم بوضعها

 على العريضة
 بحكمة وأعطي

 وقتًا مطواًل للبحث
 في خياراتك

المناسبة

• 

• 

• 

 الصور التي تستخدمها في عريضتك وفي وسائل
 التواصل االجتماعي الخاصة بك ال تقل أهمية عن

 عنوان عريضتك. يجدر استثمار الوقت في اختيار
الصورة المناسبة

 حيثما أمكن، استخدم صور للناس وأظهر وجوههم. تأكد
دائًما من حصولك على إذن الستخدام هذه الصور

 تجنب استخدام صور األطفال، ألنها قد تشكل مشاكل
 تتعلق بالخصوصية وحقوق األطفال وانتهاكًا الستخدام

 صور األطفال. يمكنك استخدام صور األطفال التي
 التقطتها المنظمات اإلنسانية أو التنموية التي ستأخذ

هذه األمور في االعتبار قبل نشر الصور

.

.

.



29 الموضوع       |       عنوان المسار       

• 

• 

 تجنب الصور التي قد تحصل عليها من مواقع بيع
الصور الجاهزة مهما حصل

 للمزيد من األمثلة حول استخدام الصور المناسبة،
 اطلع على عنوان الورشة اإلعالمية التي قامت بها

NAWA بعنوان "وسائل التواصل االجتماعيمنظمة

.

هي موارد إعالم مرئية.
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 أمثلة على مجموعة من الصور
  ذات المحتوى البصري القوي

بعض العرائض
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 أمثلة على مجموعة من الصور
ذات محتوى بصري أقل قوة
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جمع التبرعات
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 جمع التبرعات من
أجل قضية ما

• 

• 

• 

 تستخدم حمالت جمع التبرعات نفس مبادئ الرسالة
 الجماعية وتوقيع العرائض: تأكد من أن الناس

 سيكونوا مهتمين بقراءة الفقرة األولى من النص
 وفهم موضوع الحملة. تأكد من تضمين نظرية التغيير

التي تركز على القارئ أيضًا

 جمع التبرعات، سيكون عنصر الثقة هو المفتاح. تأكد
 من تحديد هوية الشخص أو المجموعة التي تقوم

بجمع التبرعات وما هو سجلها الحافل بالقضية

 كن محدًدا قدر اإلمكان حول ماذا كيفية إنفاق أموال
 التبرعات هذه. يميل األشخاص الذين يقوموا بجمع
 التبرعات الى استخدام قوائم توضح ماهي األشياء

 التي سيتم شرائها من خالل حملة جمع التبرعات هذه،
 وهذه الطريقة هي من أفضل الطرق لتوضيح ماذا

 تريد من هذه التبرعات. اشرح لماذا قمت بتحديد هذا
المبلغ المستهدف وعلى ماذا سيتم صرفه

.

.

.



39 الموضوع       |       عنوان المسار       

• 

• 

[.3

 شارك قصة عن أهمية جمع هذه التبرعات. [انظر
الجلسة التدريبية حول سرد القصص في األسبوع

 اشرح كيف تنوي إنفاق األموال أو كيف سيتم
.توزيعها، وكيف ستقدم تقريرك إلى المانحين
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 بعض مواقع
جمع التبرعات

 

• 

• 

Zoomal.com

GoFundMe.com
إذا لم تكن الخدمات المصرفية مصدر قلق، فإن

 هي منصة لجمع التبرعات سهلة

Zoomaal

Zoomaal

%5

%20.30+

لكل حملة ناجحة رسوًما قيمتها

 هو واحد من أحد المواقع لجمع

.

.

 التبرعات الوحيدة في المنطقة. وهي تشمل دعًما
 باللغة العربية، باإلضافة إلى خيارات مرنة في طرق
 الدفع. وكذلك خيارات منوعة لتسهيل تحصيل هذه

 التبرعات من قبل جامعي التبرعات نقًدا أو عن طريق
طرق الدفع التي ال تتطلب حساًبا مصرفًيا. تتقاضى

.

 االستخدام. حيث أن هذه المنصة تتقاضى رسموًا
 دوالًرا لكل تحويل مالي والتيقيمتها

تعتبر رسومها أخفض من رسوم
لكنهم أقل مرونة من حيث خيارات طرق الدفع 

,
.
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 لحمالت جمع
 التبرعات طويلة

األمد
 

 لجمع التبرعات على المدى الطويل، على سبيل المثال •
 مشروع مستمر أو منظمة أو لعملك الفردي في

Patreon.comالصحافة أو ما بعده، يعد موقع
خياًرا جيًدا

 يمكن لألشخاص الذين يرغبون في دعمك أن
 يصبحوا راعيين لعملك، ويقوموا بالتبرع بمبلغ

 شهري. في المقابل، يمكنك منحهم، إذا أردت، حق
الوصول الحصري إلى المحتوى أو "الجوائز" األخرى

.

.
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رابط صفحة األرشيف السوري على
"Patreon"موقع
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صناعة المحتوى
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 •صناعة المحتوى

• 

 يمكن أن يكون المحتوى المرئي مفيًدا في لفت
 االنتباه إلى حملتك على وسائل التواصل االجتماعي.

 يمكن أن يشمل سياق المحتوى المرئي على هوية
 بصرية لحملتك: شعار وألوان وخط. يمكن أن تتضمن

 أيًضا وحدات ماكرو للصور. هذه هي الصور التي
 تتضمن الصور التي اخترتها لتمثل الحملة وضمنها

نص يتضمن إقتباسًا أو معلومة عن الحملة

 تجد العديد من الحمالت مصممين قد يرغبون في
 التطوع بوقتهم من أجل القضية. لكن هذا ليس

.ممكًنا دائًما

.
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 طريقة سهلة إلنشاء محتوى مرئي مجاني، وحتى وإن
لم يكن لديك أي خبرة في التصميم، هو موقع

 إلنشاء مقاطع فيديو بسيطة، بدون أي مهارات في
تحرير مقاطع الفيديو، يمكنك أيًضا استخدام موقع

 وهي أداة مجانية تتضمن أيًضا

Canva.net موقع سهل

Animoto.com

Canva.net موقع .

.
 االستخدام للغاية. لديهم العديد من القوالب الجاهزة

التي تستطيع استخدامها في تصاميمك

.قوالب مجانية
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 أمثلة عن صور
 بسيطة ولكن فعالة

وذات تأثير قوي

 يمكن تصميم هذه الصور بشكل مجاني وبدون خبرة •
احترافية في التصميم وذلك من خالل موقع

Canva.net
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 اللحظات الحاسمة –
انتهاز الفرص
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 األحداث المهمة
واللحظات الحاسمة

• 

• 

 إذا كانت حملتك أو فعالية المناصرة التي تقوم بها
 هي "رد وتفاعل على حدث معين"، على سبيل المثال

 رد على قرار حكومي، أو على انتهاك خطير لحقوق
 اإلنسان، أو كارثة بيئية، أو اعتقال شخص ما، فإن

 "اللحظة الحاسمة" لحملتك موجودة بالفعل. أي أنه
 في األساس هناك مباحثات تجري في ذات السياق

وبالتالي سيكون لحملتك سياق

 ومع ذلك، قد ترغب في بعض األحيان في القيام
 بحملة بشأن القضايا التي ال يتم فيها التكلم بها. في

 هذه الحالة، قد ترغب في استخدام األحداث العالمية
 أو اللحظات المحلية والدولية الهامة كوسيلة ونقطة

بداية إلطالق حملتك أو إطالق أحد تكتيكاتها

.

.
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 األحداث العالمية
 التي يمكن

 استخدامها كوسيلة
 ونقطة بداية

 إلطالق تكتيكات
حملتك

مارساليوم العالمي للنسخ االحتياطي•
مايو

يونيو

أغسطس
 يونيو

31-

12-

20-

30-

G7G8G20 الـالـ ,,

3- •
•

اليوم العالمي لحرية الصحافة
اليوم العالمي لمناهضة عمالة األطفال

اليوم العالمي لالجئين•
•
•
•
•
•
•

اليوم العالمي لضحايا االختفاء القسري
 اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة

 تقام خالل شهر سبتمبر من كل عام
اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان

اجتماعات حلف الناتو
اجتماعات مجموعات الـ

–
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 تنظيم نفسك وتنظيم
 مجموعة العمل

الخاصة بك
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 العمل على
التنظيم معا

•

•

•

 ال يمكن ألي شخص تنظيم الحمالت ومبادرات
 المناصرة بمفرده. سواء كنت تعمل محلًيا أو

 إقليمًيا أو دولًيا، ستحتاج إلى األدوات المناسبة
 للتواصل مع النشطاء اآلخرين والصحفيين

والمنظمين والمتطوعين

 يجب أن تكون األولوية األولى لديك هي السالمة
 واألمن. في أسوأ السيناريوهات، قد يتمكن

 األشخاص أو المنظمات التي تعارض حملتك من
 استخدام االتصاالت الداخلية ضدك. في البلدان

 االستبدادية قد تواجه المحاكمة. وفي أفضل
 السيناريوهات - ال تريد أن تفقد عنصر المفاجأة

في تكتيكاتك

 للتواصالت ذات الخصوصية السرية، تأكد من
Signalاستخدام منصات آمنة مثل

.

!
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 إدارة المهام
واألنشطة: منصة

Trello

•

•

 عندما ال تكون محتاجًا لتنظيم حملتك بشكل سري،
فبإمكانك استخدام منصة

 هي أداة إلدارة المهام يمكنها Trelloمنصة

Trello لتنظيم عملك.

Trello
 احتفظ بالمعلومات الخاصة أو الحساسة بعيًدا عن

لوائح منصة

Trello
 مساعدتك في تنظيم حمالت كاملة أو تكتيكات

 فردية. إنه منصة رائعة لتعيين مهام محددة، ورسم
 خرائط لجميع أجزاء العمل المختلفة التي يجب القيام
 بها في مشروع معين، وتنسيق المتطوعين، وأكثر

من ذلك بكثير

.

.
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•

يمكن أن يكون

إنها منصة مجانية

المثال التالي هو إحدى لوائح منصة
 المستخدمة إلدارة المتطوعين ألعمال التصميم

والترجمات وحمالت إرسال بريد إلكتروني الجماعي

!

أداة مفيدة إلدارة المتطوعين Trello

Trello

.

.

.
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