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 المناصرة ألجل
الصحفيين
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 ما هي
المناصرة؟

 في األسبوع األول؛ عّرفنا المناصرة على أنها "بناء
 دعم لمشروع خّطة أو تغيير نرغب برؤيتهما في

العالم"، لكن هذا أحد التعاريف فحسب

 بشكل عام؛ ترتبط المناصرة بالقوة: من يمتلكها، وكيف
يستخدمونها، وكيف يمكن أن تتغّير قواها المحّركة

 إن تصميم وإطالق الحمالت باستخدام العناصر التي
 تعلمناها في األسبوعين األول والثاني يمكن أن

 يكون عاماًل قوًيا للمناصرة؛ ولكن هناك طرق أخرى
 لبناء الدعم لمطالبهم واالنخراط في هذا النضال

على القّوة

.

.

.

.
•

•

•



3 الموضوع       |       عنوان المسار       

 هل يجب على
 الصحفيين المشاركة

 في حمالت
المناصرة - وكيف؟

 كما هو الحال خالل إطالق الحمالت، يجب على
 الصحفيين -وجميع األفراد والجماعات- أن يقوموا
 بالموازنة فيما إذا كانوا يريدون الدخول في صراع

 على القوة قد يؤثر على مفهوم استقالليتهم،
 والذي قد يؤثر بدوره على مصداقية تقاريرهم

وعملهم االستقصائي

 يتمثل أحد مجاالت المناصرة األساسية للصحفيين
بحقوق الصحفيين، حمايتهم وعافيتهم

 هناك مجال مناصرة آخر مرتبط بقضايا المصلحة
 العامة التي يكشفها الصحفيون عبر تقاريرهم

 وعملهم االستقصائي. يمكن للصحفيين اختيار
 المشاركة في المناصرة من أجل رفع مستوى

 المشاركة في تقاريرهم، حتى إن لم يكونوا راغبين
في االنخراط مباشرة في مطالب معينة

.

.

•

•

•

.
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 حقوق
 الصحفيين،
 وحمايتهم
وعافيتهم

 إن الدفاع عن حقوق الصحفيين وحمايتهم وعافيتهم
 أمر بالغ األهمية. يشمل ذلك وقف انتهاكات حقوق

 اإلنسان التي ُترتكب بحق الصحفيين، بما فيها
 الرقابة، االختطاف، السجن والتعذيب، إضافة إلى

 تحسين ظروف العمل، بما في ذلك توفير التدريب،
 الرعاية الصحية، المعدات، الرعاية الصحية النفسية

وشبكة أمان للصحفيين المستقلين وغير ذلك

2018 قُتل جمال خاشقجي بشكلفي أكتوبر

.

•

•
 وحشي، وكان ذلك بمثابة تذكير مرّوع ومؤثر

 بالتهديدات التي يواجهها الصحفيون في جميع
.أنحاء العالم
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 أمثلة على حمالت
 المناصرة من

وألجل الصحفيين
 

وقع مركز سمير القصير لإلعالم وحرية التعبير

 تمنح مؤسسة سمير قصير جوائز لحرية الصحافة
 سنوًيا، وغالًبا ما يحضر حفل التوزيع أعضاء من

 الحكومة واإلعالم، ما يمنح المتحدثين فرصة لتقديم
 مطالبهم مباشرة إلى صانعي القرار

NAWA رسائل مشتركة مفتوحةومقّره لبنان، في
.

.

SKeyes , •

•

تطالب بإطالق سراح صحفيين معتقلين
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 تعمل مجموعة من المنظمات في جميع أنحاء العالم
من أجل حقوق الصحفيين وحمايتهم

 على سبيل المثال؛ تجمع لجنة حماية الصحفيين
 البيانات واألدلة على االنتهاكات ضد الصحفيين

 كوسيلة لزيادة الوعي والضغط على المتورطين في
االنتهاكات لوقف االعتداءات

 كما يكتبون رسائل إلى الدول والهيئات الدولية لحقوق
 اإلنسان ويصدرون تنبيهات لتسليط الضوء مباشرًة

على القضايا العاجلة

.

.

.

•

•

•
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A Culture of Safety Alliance (ACOS)

 من أبرز وسائلهم صياغة مجموعة من المبادئ تسمى "مبادئ
 سالمة الصحفي المستقل" والتي تهدف إلى تحويل الثقافة،

أو السائد، نحو ما هو مناسب في غرف األخبار. المزيد
www.acosalliance.org/the-principles

 تحالف ثقافة السالمة  هو "تحالف جديد من منظمات إعالمية،
 جمعيات صحفيين مستقلين، منظمات غير حكومية معنية بحرية
 الصحافة، حيث يعملون مًعا لدعم الممارسات الصحفية اآلمنة

 والمسؤولة لكل من الصحفيين المستقلين والمحليين في جميع
".أنحاء العالم

:

•

•

https://www.acosalliance.org/the-principles
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 حشدت شبكة الصحفيات السوريات
 التضامن مع الصحفيات الالتي

 يواجهن اإلزعاجات والتنمر المنحدر
.من التمييز الجنسي
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 اليوم العالمي إلنهاء اإلفالت
 من العقاب على الجرائم
المرتكبة ضد الصحفيين

 حددت اليونسكو تاريخ 3 نوفمبر من كل عام يوًما عالمًيا إلنهاء
 اإلفالت من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين،

 لزيادة الوعي وحشد الحكومات، المنظمات والجمهور للتصدي
لقضية اإلفالت من العقاب

 حيث ُتستضاف فعاليات جماعية لمناقشة القضايا الراهنة
 التي تواجه الصحفيين وحلولها المحتملة، ما ُيتيح للمتضررين

الدفاع عن مطالبهم

•

•

.

.
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 باإلضافة إلى ذلك؛ تستخدم منظمة مراسلون بال حدود البيانات
 واإلحصاءات للدفاع عن حرية الصحافة باستخدام مؤشر حرية

الصحافة العالمي

ويصدرون بيانات صحفية تطالب بحرية الصحفيين

 كما يقومون بحمالت متعّلقة بمطالبات السياسة العامة، على
 سبيل المثال استحداث منصب ممثل خاص لألمين العام لألمم

.المتحدة لسالمة الصحفيين

.

.

•

•

•
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رفع القضايا
 

 أحياًنا؛ قد ال يرغب الصحفيون بالدفاع عن حقوقهم
 فحسب، وإنما برفع القضايا أو القصص التي

كشفوها أو انخرطوا فيها أيًضا

 تمتلك العديد من وسائل اإلعالم خطوًطا تحريرية
 قوية وقيًما ناشطة بالتأكيد، لكنك قد ترغب في

المشاركة بمناصرة قضايا معينة أحياًنا

 على سبيل المثال، اتخذت صحيفة الغارديان نهًجا
 مباشًرا للمناصرة بشأن تغير المناخ، والضغط على

 المنظمات الخيرية للتخلي عن استخدام الوقود
 األحفوري. يمكنك االنخراط في نفس الُنهج

والمبادئ الموضحة سابًقا

•

•

•

.

.

.
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 كيف نشارك في حمالت
  المناصرة؟
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 عناصر
المناصرة

 

 صياغة سياسات أو مطالب واضحة ليتبعها الناس

 الوعي بالحقوق والمعايير

 أهمية الدليل

 الضغط على صناع القرار، علًنا أو سرا، التخاذ إجراء
 معين، علنا أو سرا تغيير ديناميكيات القوة من خالل

 بناء قوة وشرعية مطالبك

 قم بالتوعية

استفد من المنصات الموجودة تحت تصرفك

•

•

•

• 

•

•  
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 ال يوجد علم خاص بالمناصرة أو منهجية لكيفية
صياغة أعمال المناصرة الخاصة بك

:اسأل نفسك األسئلة التالية

 تعتبر خريطة القوة هاّمة بشكل خاص؛ نظًرا لتعاملك
1(انظر األسبوع   )  مع القوة وكيفية استخدامها .

ماذا نريد؟
 كما هو الحال مع الحمالت؛ دع الرؤية، نظرية التغيير،

والوسائل ترشدك

.
••

◊

•
.

:

ما هي مطالبنا؟ ◊
من يمكنه إنجازها؟ما الذي نعرفه عن هدفنا؟

كيف نقنعهم؟ ما الذي يمكننا تحقيقه؟
◊
◊
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 صياغة سياسات أو
مطالب واضحة

 لكي يكونوا فاعلين؛ يجب على النشطاء، على"

Hope in the darkريبيكا سولنيت ,

.

•

•

 األقل في بعض األوقات، أن يقّدموا مطالب قوية،
 بسيطة، وعاجلة. مطالب من النوع الذي يمكن كتابته

 على الالفتات والملصقات، والذي يمكن أن يهتف به
 ألف شخص في الشارع. كما يتوجب على النشطاء

 أن يدركوا أن انتصاراتهم قد تأتي على شكل تغييرات
 صغيرة، معّقدة وبطيئة، وعليهم أن يحتسبوا هذه

التغييرات على أي حال
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صياغة المطالب
 

•

•

•

 يمكن أن يشّكل المطلب البسيط والقوّي شعاَر
 حشد مفيد ألعمال المناصرة الخاص بك. إن عبارة

 من قبيل: "أوقفوا الرقابة على وسائل اإلعالم في
 بيالروسيا!" قد تؤّدي دور تنبيه، حيث ُتلّخص قصة

النضال المصيرّي، ويسهل حشد الناس خلفها

 رغم ذلك، ُيعّد هذا مطلًبا واسًعا، وفي حين أنه يعتبر
 مفيًدا في العروض التوضيحية ومحتوى الوسائط

 االجتماعية وما إلى ذلك، فقد ترغب في صياغة
 مطلب أكثر دّقة وتحديًدا

 يساعد ذلك في الضغط على من تستهدفهم، وخلق
 تصور إجراء الواضح الذي يمكنهم إما اتخاذه أو عدم

اتخاذه لتلبية مطالبك

.

.

.
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••  على سبيل المثال، في النضال لوقف الرقابة
 على وسائل اإلعالم في بيالروسيا يمكن أن يكون

  المطلب ملموًسا وأكثر تحديًدا، بتوجيهه
 للشركة األمريكية التي تبيع تقنيات فرض الرقابة

على اإلنترنت للحكومة البيالروسية

 مثال آخر هو المطلب الذي تبّنته عائالت من أجل
 الحرية، عائالت أشخاص مختفين قسرًيا في سوريا.

 على الرغم من مطالبهم الواضحة ألطراف النزاع
 بالكشف عن مصير أحبائهم، إال أن لديهم طلًبا قصير

 المدى أكثر قابلية للتحقيق: إصدار قرار من مجلس
 األمن التابع لألمم المتحدة من أجل "إطالق سراح

 أحادي الجانب على نطاق واسع لجميع األشخاص
 المحتجزين في السجون ومراكز االعتقال غير الرسمية،

 حيث ُيحتجز المعتقلون في ظروف سيئة ويتعرضون
 للتعذيب والحرمان من الغذاء، الماء، الصرف الصحي

vوالرعاية الطبية المناسبة

.

".

https://cpj.org/2020/09/authorities-block-local-news-websites-amid-belarus-protests/
https://syrianfamilies.org/ar/
https://syrianfamilies.org/ar/
https://syrianfamilies.org/ar/
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••

•

•

 تعتبر المطالب المحددة وقصيرة/متوسطة المدى أداة
 فعالة في مجال المناصرة، فقد تساعد في تحقيق
 بعض التقدم نحو أهدافنا، ال سيما تلك التي تبدو

معقدة للغاية أو مستحيلة التحقيق

 كما إن صياغة المطالب التي يمكنك الفوز بها
 -والتي ُتلّبى في النهاية- يحّفز جميع المشاركين في

 القضية، ويمكن أن ينشر الحماس في الحركة. على
 سبيل المثال، يمكن أن تكون هذه المطالب للحصول
 على تصريحات عامة أو التزامات أو قرارات... وإذا كان

 صانع القرار متصّلًبا، رئيس دولة أو حكومة قمعي
 مثاًل، يمكن أن تستهدف المطالب حلفاءه، شركاءه أو

كيانات أخرى قريبة منه

 يمكن أن تمّثل الطلبات الواضحة والملموسة حاًل
للتواصل مع األشخاص وحشدهم

 من المهم أال يغيب الهدف الرئيسّي عن أعيننا عند
 القيام بتغيير مرحلّي في المطلب، فما قمنا به

وسيلة لتحقيق غاية وليس غاية في حد ذاتها

.

.

.

.
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الحقوق والمعايير
 

•

•

•

 هناك قوانين ومعايير دولية يمكنك اللجوء إليها من
 أجل دعم قضيتك، مثل اتفاقية القضاء على جميع
 أشكال التمييز ضد المرأة، اإلعالن العالمي لحقوق

 اإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية

 كما أنها طريقة مهمة لصياغة وترسيخ ما تناضل من
أجله كحق، ما يمكن أن يساعد في مّد مطالبك بالقوة

 يمكن أن تساعد لغة "الحقوق" هذه في إضفاء
 شرعية وقوة على حملة المناصرة بشكل خاص عندما
 تكون الجهات المسُتهدفة راغبة في أن تبدو محتِرمة

 للحقوق -مثال: الوزراء المعينون حديًثا الذين يبنون
 سمعتهم، الشركات التي تهتم بالصورة العامة

ومنظمات المجتمع المدني

.

.

.
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 على سبيل المثال، تم
 تأطير نضال النساء من أجل

 منح جنسيتهن ألطفالهن
 في لبنان بربطه باتفاقية

 القضاء على جميع أشكال
 التمييز ضد المرأة. وكان

 محور رسالة المحتجين
 مطالبة الحكومة بالتصديق

 على المادة 2 من االتفاقية،
 والتي ستمنحهّن الحق في

.منح جنسيتهّن
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• •

•

•

 يمكن أن تكون عمليات المناصرة من خالل
إجراءات الحقوق مفيدة

 يمكنك أيًضا إشراك مقّررين خاصين، الذين يتم
 تعيينهم من قبل مجلس حقوق اإلنسان للتحقيق

وتقديم تقارير حول مواضيع معينة

 قد تساعد البيانات أمام مجلس حقوق اإلنسان
 على رفع مستوى قضيتك بين المدافعين عن

 حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم، وكذلك بين
 الدبلوماسيين الذين قد يكون لهم بعض التأثير

على قضيتك

.

.

.
.

 كما يمكن أن تساعد مشاركتك في عمليات المراجعة
 الدورية الشاملة في بلدك على إشراك جهات

 فاعلة حكومية في منبر قد تكون فيه أكثر استعداًدا
 لالنخراط في مجاالت حقوق اإلنسان بداًل من

 المناورة السياسية. يجب على الدول أن تبرر قبولها
 أو عدم قبولها للتوصيات، وعلى الحكومات أن تنّفذ

تلك التوصيات إذا تّم قبولها
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 ادعم سياساتك
ومطالبك باألدلة

•

•

•

 تعتبر البيانات، اإلحصاءات والرصد أدوات قوية
 بشكل كبير لدعم مناصرتك. يمكن للمناصرة

 المدعومة باألدلة وتقصي الحقائق أن تساهم في
إيضاح قضيتك وحشد الرأي العام

 وهو ما نراه من خالل مؤشر حرية الصحافة
 العالمي الذي تصدره منظمة مراسلون بال حدود

 ورصد االنتهاكات ضد الصحفيين من قبل لجنة
حماية الصحفيين

 تقوم منظمات مثل األرشيف السوري واألرشيف
 اليمني بدعم جميع دعوات مناصرتها بالبيانات.

 األمر الذي يفيد في مّد تلك المطالب بالقوة
بشكل خاص

.

.

.
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•

•

•

•

•

•

 ساعد هذا الدليل وسائل اإلعالم على رفع
 القصة، وكان بمثابة أساس إلشراك الحلفاء

والتخطيط للحمالت

 إن معلومات موّثقة بهذه الدقة تجعل اإلنكار
 أمًرا صعًبا على  األطراف المتحاربة، أو تزيد من

تكلفة القيام بذلك

 تساعد األدلة المنشورة على زيادة التكلفة
السياسية النتهاكات حقوق اإلنسان

 في رد فعل أولي على مطالب دعوات
 المناصرة؛ يميل منتهكو حقوق اإلنسان إلى

إنكار ارتكابهم لالنتهاكات

.

 يمكن أن يساعد تدعيم مطالبك ببيانات
 قوية، موضوعية وغير قابلة للدحض على بناء

قضيتك وقوتك

 على سبيل المثال، من أجل الضغط على
 مرتكبي الهجمات على المنشآت الصحية

 من قبل األطراف المتحاربة في اليمن؛ قام
 األرشيف اليمني، (الشريحة التالية)، بتجميع
 قاعدة بيانات لألدلة، مع توضيح لمنهجيتهم

وكيف خلصوا إلى وقوع كل هجوم

..

.

.

.
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 يدعو األرشيف السوري إلى سياسات أكثر عداًل في إدارة المحتوى
 المنشور على منصات التواصل االجتماعي الرئيسية. حيث يهتمون

 بالمنصات التي تزيل المحتوى الذي يوثق انتهاكات حقوق اإلنسان والذي
 يمكن أن يمّثل دلياًل رئيسًيا في المحاكم أو دعوات المناصرة. يراقب

 األرشيف السوري حجم المحتوى المرتبط بالنزاع في سوريا واليمن
 والسودان والمحذوف بواسطة فيسبوك، يوتيوب، وتويتر وينشرون

 إحصائّيات شهرية لرصد حجم المشكلة، وتحديد االتجاهات المتعلقة بإدارة
 المحتوى. من خالل إظهار حجم المشكلة واألشخاص الذين تؤثر عليهم؛

 تمكن األرشيف السوري من الوصول إلى موظفين عاملين في منصات
.التواصل االجتماعي للدفاع عن مطالبهم بشكل مباشر
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 عرض
السياسات

•

•

•

 بوصفك مدافًعا؛ يمكن أن يساعدك البحث
 والمعلومات المعّمقة على إنشاء سياسة أو

 مجموعة من السياسات أو التوصيات التي ترغب أن
ُتعتمد - وهو ما فعلته منظمة

 ُيعد طرح توصيات السياسة مفيًدا بشكل خاص عندما
 تكون قادًرا على إشراك الجهات الُمستهدفة بشكل

 بّناء، ويكون ما يطلبونه هو وسيلة للمضي قدًما

 من الممكن أن تتساءل أحياًنا ما إذا كانت وظيفتك
 هي وضع سياسة. في بعض األحيان، قد يكون ذلك

 مهمة الحكومة أو كيانات أخرى - وقد تكون مهّمتك
هي التأكد من قيامهم بذلك

 عند

.

ACOS
 صياغة مبادئها، حيث قّدموا فيها طريًقا للجهات

المستهدفة للمضّي ُقدًما

.

.
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 الضغط على
صّناع القرار

•

•

•

 من المفترض أنك حددت أهداف المناصرة ضمن
 خريطة القوة الخاصة بك. تتمثل إحدى طرق إحراز

 تقدم في قضية ما في طلب اجتماع بشكل
 شخصّي مع الجهة المستهدفة لعرض قضيتك

مباشرًة؛ لتحقيق التغيير الذي تطمح إليه

 يجدر بك أن تطلب االجتماع حتى لو كنت تعتقد
 أنهم سيرفضونه - يمكنك بعد ذلك أن تشير علًنا

 إلى حقيقة أنهم رفضوا التعامل معك، األمر الذي
سيساعد في حشد الضغط العام

 من المهم أيًضا إرسال خطاب مناصرة. وفيه يمكنك
تضمين مطالبك وقضيتك، مع طلب اجتماع

انظر المصدر الخاص بكتابة خطاب المناصرة )(.
.

.

.
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 نصائح
 للضغط في
االجتماعات

•

•

•

 إذا تمكنت من الحصول على اجتماع للضغط على
 الجهة المستهدفة مباشرة؛ فكن مستعًدا. تأكد من

 أن يكون كل من سيحضر االجتماع متفًقا. ما هي
 اللهجة المستخدمة - هل تميل للود أم االتهام؟

 إلى أّي مدى ترغب في أن تعارض ما يقولونه؟ من
 يتحدث عن ماذا؟

 اختر رسائلك الرئيسية الثالث والتزم بها. حاول أال
 تخرج عن الرسالة. ادعم مطالبك بالقصص واألدلة -

كلما كانت القصص شخصية أكثر كان ذلك أفضل

 دّون المالحظات، وأرسل بريًدا إلكترونًيا إلى الهدف
 بعد ذلك مع سجل الجلسة ونقطة العمل الرئيسية.

 التوثيق هو صديقك، خاصة فيما يتعلق بالوعود
.وااللتزامات المقطوعة أو غير المقطوعة

.
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 بناء القوة يعني
 بناء شبكات

العالقات

•

•

•

 انضم أو كون تحالفات لدعم قضيتك. يمكنك
 االستفادة من قّوة األشخاص والمؤسسات من

خالل الوصول إليهم  لالنضمام إلى قضيتك

 على سبيل المثال، إّن إشراك المنظمات الحقوقية
 الرئيسية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس
 ووتش للتوقيع على خطاب مفتوح أو تبني قضية؛
يزيد من إدراك الجهة المستهدفة ألهمية قضيتك

 في حين أن التحالفات والشبكات تساعد حًقا في
 بناء القوة؛ إال أنه يمكنها أيًضا إضعاف رسالتك
 أو جعل العمليات تستغرق وقًتا أطول. ضع في

اعتبارك ما هو مناسب لك

.

.

.
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 قد تساعدك المنظمات التي تتمتع بمنصب في المجلس االقتصادي
 واالجتماعي التابع لألمم المتحدة في الوصول إلى منصات األمم

 المتحدة مثل مجلس حقوق اإلنسان لإلدالء ببيانات ولقاء صناع القرار.
 ضع في اعتبارك الوصول لحلفاء يتمتعون بمنصب في المجلس

.االقتصادي واالجتماعي
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 اطلب
المساعدة

•

•

•

 من الجدير دائًما أن تطلب المساعدة ومراجعة عملك
واستراتيجيتك في مجال المناصرة

 يمكنك التفكير في تشكيل مجموعة استشارية
لألشخاص للتطوع بخبراتهم لقضيتك

 إضافة إلى ذلك؛ قد يساعد طلب المساعدة
 واستشارة اآلخرين في تجنب حدوث نزاعات

 ومنافسات غير ضرورية. الناس مرتبطون بقضاياهم
 وقد يشعرون بالتهديد عندما يأتي العبون جدد.
 التواصل هو أحد الطرق لتجّنب ذلك! قد ال يكون

 التعاون سهاًل دائًما، ولكنه سليقة؛ وبمجرد شحذها
 يمكنك أن تجعل النشاط غير مقتصر على تحقيق

 التقدم لقضيتك فحسب، وإنما للمجتمع حولك أيًضا،
من خالل العمل نحو نفس األهداف، وبنفس القيم

.

.

.
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