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 المقدمة 

تكتيكاتنا   في  المتابعة  يمكننا  قبل جائحة  واستراتيجياتنا ال  التوق    كورونا،  التي وضعناها  لنقي دون  واقعنا  م  ف 

غير منحوتة في الصخر. علينا أن نتكيف ونتمحور    ، ن االستراتيجية كلمة فعليةإ  ،انزغالحالي. كما ذكر مارشال  

في   ،حملتيفي كيف أثر الوباء  :ي نفسك/سألاوالجديدة. احترم واقعك الجديد  واألوضاع  والمكانمع الزمان 

القوة الجديدة؟ كيف ستحقق أهداف حملتك؟   سنوقف الحملة كي نركز على    وهلجماعتي؟ ما هي ديناميات 

المصابون    مكبار السن، أ  ما في مجتمعي؟ هل هم مرضى السكري، أأولويات أخرى؟ من هم األكثر ضعف  

المنزلي،    م أ  مزمن،بمرض رئوي   للعنف  يتعرضون  األساسيون  م أالذين  العمال   ""العاملون  )يعمل غالبية 

األساسيين في مجاالت الرعاية الصحية واألغذية والزراعة والمرافق الصناعية والتجارية والسكنية وصناعة 

 ؟ المنصات عبر اإلنترنتأي تفاعل عبر أولئك الذين ليس لديهم اتصال باإلنترنت أو   مأ  ،(الخدمات 

  "الشارع   مظاهرة "وحتجاج  اال ر خطط الحركات وتكتيكاتها. إن هيمنة  الوباء العالمي، ستتطو  مع استمرار أزمة  

ل ضمن النطاق األوسع لتكتيكات  ر. لكن الحاجة إلى التحو  هذا التطو  تعرقل    قد   ،المجتمعيكتكتيك مركزي للعمل  

ا مثلنا    -  الناشطون  يضطرحيث    ،والنموهي أيض ا فرصة لإلبداع    ، العمل المجتمعي استجابة    ،إلى االبتكار  -   تمام 

المباشر" عن نطاقها في العمل المجتمعير. على سبيل المثال، خرجت "مجموعة التصر  لعالم متغي  في    ،ف 

األساسي إطالق   ا هدفه والتي كان ،Survived and Punished NYاسمها و  ،والية نيويورك األمريكية

السجون في  الجنسي  االعتداء  تقدم  و  ، سراح ضحايا  ال  بالعادة  التي  استراتيجيتهم  بتعديل  أو  القاموا  خدمات 

يحتاج السجناء    للسجناء، والذي   صابون لتحصيل ال  للوضع اآلني، وقاموا بالعمل   ستجابة سريعة ، كاتبرعاتال

 . 1كورونا فيروستجن ب ا ل  باستمرار يهم كي يغسلوا أيد نه، وتوفيره للسجناءعادة إلى دفع ثم 

 

 هدف هذا الدليل

االستراتيجيات   من  مختلفة  أنواع  للنجاح  ن التي    والتكتيكاتهناك  في  حتاجها  األوضاع،  هذه  هذه  ومواجهة 

أمثلة   مشاركة  إلى  الدليل  هذا  يهدف  والتكي عن  األوقات.  البقاء  على  المنظمين  تساعد  التي  ف  التكتيكات 

هو إلهامك إلنشاء  ها  الغرض من  يستعرض تكتيكات مختلفة،في ظل فيروس كورونا. هذا الدليل    ،واالزدهار

ل اختيار أفضل التكتيكات )سواء تم ذكرها هنا أم ال( التي ستحو   ، كما أو التعلم من اآلخرين  بك، تكتيك خاص 

بعة خالل هذه  لة لجميع التكتيكات المت  مجتمعك. األمثلة ليست شامفي  مواردك إلى التغيير الذي تريد تحقيقه  

 األزمة العالمية.  

والوضع الذي  الفيروس  إلى حداثة االعربية. نظر  إلى هذا الدليل  تُرجمثم   ليزية،كاإلن باللغة البحث أوال   أجري

لقلة وجود دراسات أكاديمية رسمية تخوض في موضوع تنظيم    ،، هناك قيود منهجية واجهناها في البحثيخل فه

 المجتمع خالل الوباء.  

 

التالية للتكتيكات  باالستعانة    ت تم  ولذلك   ، واالستراتيجياتالتكتيكات  منع ا لخلط في المصطلحين،    التعريفات 

هي أنشطة أو تصرفات محددة من خاللها يتم تنفيذ االستراتيجية. االستراتيجية    ،التكتيكاتف  ؛واالستراتيجيات

التي تتجذ   ر في تحليل القوة المتعدد الجوانب الذي يربط ما بين عدة قضايا، فهي تأخذ في  الناجحة هي تلك 

يركز آخرون   قصيرة المدى.  المدى، وأخرىوتستخدم تكتيكات طويلة    التكتيكات،عة من  االعتبار مجموعة متنو  



 

5 

 التكتيكات.   وعددعلى المستوى التكتيكي: المحلي واإلقليمي والعالمي 

ألن بعضها ال يزال قيد    ؛فيروس كورونا  أنه من الصعب اإلشارة إلى التكتيكات األكثر فاعلية في ظل    ، الحقيقة

دون رد فعل واضح من المستهدف من    ،وعادة ما تشير التقارير اإلعالمية عن تصرف أو تكتيك ما  .التنفيذ 

قوة   ومساهمتها في بناءشيوعها خالل األزمة بسبب هنا . اختيرت هذه التكتيكات أو نتيجة أثر التكتيك  التكتيك

تعاونية ال  تهاوقو  ، مجتمعية  المستهدفتغل  في  قيادة  ، وب على  تركز علىمن وجود  من    : منظمة  المستهدف 

تكتيكات الدعم    اختيارتم    ،مثال    . التكتيك، مدى قابلية تطبيقها في العالم العربي، وتنوع في مواضيع الحمالت

شعبي  ال تعلم  الا خالل الجائحة. أما تكتيك جلسات  ا وشيوع  األكثر استخدام    األنهم  واإلضرابالتظاهر  والتكافلي  

ا أو  ا لسهولة تطبيقها في العالم العربي.  تم اختيارهفاالفتراضية،   ا إلى كون معظمنا يالزم بيته، خيار  ونظر 

ا، ،  تكتيكات تحريك النقود اختيار  السبب تمولهذا    ،هذا ال يعني أن نقودك ال تستطيع أن تتحرك عنكف  اضطرار 

الحياة لن تعود إلى طبيعتها بعد انتهاء الجائحة،    نتقول بأ  وغيرهمالمجتمع  ومنظمات    كما أن التوقعات لمنظمي

 د المجتمع المستقبلي.  ل خيالنا وتكتيكاتنا لتجس  فعلينا أن نفع  

 

أهل:    استخدمت إذا   أخبر مؤسسة  التكتيكات  هذه  من  في    farah@ahel.orgأي  الدليل  هذا  ألهمك  كيف 

 . تمحورك االستراتيجي 
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 التكافلي : تكتيكات الدعم أولً 
التكافلي العالم  هي  كان الدعم  التعاوني شيوع ا في جميع أنحاء  في ظل فيروس    ،أكثر أساليب بناء المجتمع 

  ، حماية المجتمع. لقد أظهرت لنا أزمة الفيروس أوجه القصور في الرأسمالية  من  ننها استراتيجية تمك  إ  .كورونا

 .2 من مؤسساتها البيروقراطية بدال   ،واستجابت المجتمعات بسرعة لالعتماد على بعضها البعض 

 

 ما هو الدعم التكافلي؟ 

. في  3الصداقة والتضامن  يعنصروتعتمد على    ،مجتمعات العربية في ال  "الفزعة"هي فكرة قريبة من مبدأ  

بعد انتهاء مهمة  ال تنتمي للحملة أو األهداف المؤسسية.    ، ون من عوامل خارجيةالفزعة المتضامنون محفز  

الناس بشكل تعاوني لتلبية احتياجات كل فرد في   التكافلي يعملالقوة. في أنظمة الدعم الفزعة، تتبدد وتتالشى  

  إعالة أنفسهم إلى  األفراد اضطرار   من ، بدال  أفرادهاا مسؤولية رعاية  وتأخذ المجتمعات على عاتقه  ، المجتمع

 . بأنفسهم 

الطبقة العاملة  أو   نون(، والفقراءالمضطهدون )السود، والسكان األصليون، والملو   -تكي فت أطباع البعض منا  

ن  أكما    ،ب جهد اتطل  . في هذا السياق، فإن إدراك ما نحتاج إليه يالتغاضي عن تسمية حاجتناعلى    دناوتعو    -

  عد  . نظام الدعم التكافلي يشمل الكل. يُ أيض ا  ب جهد اطلب المساعدة في تلبية احتياجاتنا من شخص آخر يتطل  

وتلبية   المجتمع  يحتاجه  ما  إلى  االحتياجات،  االستماع  التكافليتلك  الدعم  نظام  تكتيكات  خالل  ا    ،من  أمر 

، ولكن للبقاء على قيد الحياة في الحجر الصحي أو  فحسب   اإلصابة بفيروس كورونا  لتفادي ليس    ،ضروري ا

 اإلغالق اإلجباري.  

 في الجدول التالي تم جمع صفات الدعم التكافلي واألمثلة من تكتيكاته: 

 

الدعم التكافلي ال   الدعم التكافلي  أدوات وأشكالعلى أمثلة  التكافلي صفات الدعم 

 يشمل

مستوى   الناس  عال  به  بين  الثقة    ؛ من 

عالقة    أن  حيث يخلق    تكافلية، الدعم 

جميع السلع المادية أو المساعدة  ال  مويقد  

لبعضهم البعض. تنظيم الدعم التكافلي  

المتطوعون بينهم   وتسود  ،يديره 

باالحتياجات    والدعم  ،الشفافية  مدفوع 

 التي أوضحها أفراد المجتمع.

دوائر   البعض  دوائر   العطاء،ينظم  الهدايا،  دوائر 

اإلقراض. ال يمكن لمجموعة أن تدين بعضها البعض  

إذ يثقوا  االنقود  تبني   لم  "قد  البعض.  ببعضهم 

مجموعات الدعم التكافلي الثقة من خالل التركيز على 

االنخراط في األنشطة الروابط المشتركة للمجموعة و 

 . 4االجتماعية 

 عمال الخيرية،  األ

أو  الخوف،  ترويج 

 اآلخرين.على  الشفقة

 

النزيه  التكافلي  الدعم  عملية    ة تساعد 

 ،على رفع مستوى الفئات األكثر ضعف ا

المساواة   يوتول عدم  ألوجه  ا  اهتمام 

وقت مواجهة وبخاصة في    ،االجتماعية

أن    .5األزمات  التكافلي  كما  الدعم 

ذاتيا    قريةفي   كان  في    مكتفية  بمصر،  أفراد الهياتم 

يدعم من    ،البعض  مبعضه   ون المجتمع  كان  عندما 

تلق   العمال  الصعب  من  األموال  وجمع    المغتربين،ي 

األساسية والمساعدة الطبية.   وتوصيل السلع  الطعام،

الدعم  مجموعة  تركت  الناس،  كرامة  على  للحفاظ 

مساعدة    االحترام،قلة  

على  مبنية  غير 

الناس ،  احتياجات 

السبب    معالجة

لعدم   الجذري 
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التكافلي المحلية صناديق الطعام على درجات المنزل.    يرفض السياسات الحزبية المتطرفة.

الرعاية وعليها  طرود    جيءالحكومة،  عندما تدخلت  

ثمشعارات   إلى    سياسية،  القدوم  الناس  من  طلبوا 

تقديم  الستالمهاالشاحنة   على طريقة  الناس  احتج    .

على   أن الدعم التكافلي مبني  وهو ما يؤك د  المساعدة.  

 .6هو تكتيك مبجل ينبع من داخل المجتمع االحترام، و 

 .المساواة

االستجابة؛   سريع  التكافلي  ألن الدعم 

المجتمع  المن سلطة  تبني  كانت  ظمات 

تجري  الثقة  الوباء.  تواجه  أن  قبل 

. سطحية  أسرع من العالقات الجديدة أو 

تتخط   التكافلية  تالشي  العالقات  ى 

رؤية   ،الفزعة مع  متوافقة  وهي 

   المنظمة الطويلة األمد.

فريقيا كانوا قادرين على االستجابة بسرعة  أفي جنوب  

 تجربةبسبب مراكمة    ؛الوباءالحتياجات المجتمع في  

حمالت   سابقة أثناء  الصحة  فيروس    مواجهة  تنظيم 

 . 7نقص المناعة البشرية/اإليدز 

تبدد   سريعة  طفرة 

المجتمع بمجرد   سلطة

 ، تلبية الحاجة 

أثناء   فقط  تُستخدم  ال 

الطوارئ   أو  األزمات 

لرفض    وكذريعة

االستراتيجيات 

طويلة  والتكتيكات 

 .المدى

المشاركة   في  يساهم  التكافلي  الدعم 

المجتمعوجمع   تلبية    بهدف  موارد 

التبادلية  ،االحتياجات خالل    . من 

تتطل   من    هنا  بوالموافقة  الكثير 

 التواصل واتخاذ القرارات.

تقع مسؤولية رعاية   الوباء،مع إغالق المدارس خالل  

النسوي  الفعل  رد  تبين  النساء.  عاتق  على  األطفال 

لألزمة من خالل صنع مصدر للدعم التكافلي. صمم 

عبارة عن آلة حاسبة    وهي  ،البعض أداة الدعم التكافلي 

مي رعاية األطفال من جدولة الرعاية وفق ا  ن مقد  تمك  

المتاحة كمصدر أنها  كما    ،إلمكانياتهم  الوقت    تعامل 

ألن األمهات    ؛ن عالقات مجتمعية متينةوتبي   ،مجتمعي

  .8ألطفالهنم الرعاية يلتقدأخريات تثق بأمهات 

وجود  لعدم  سبب 

االجتماعي  الضمان 

    .الحكومي

جب أن يكون الدعم التكافلي في ظل  ي

 .فيروس كورونا محلي

معلومات   شبكة  األصليين:  للسكان  التكافلي  الدعم 

والرأسمالية.  لالستعمار  مناهض  إطار  ذات  ودعم 

ا   نحن نسعى إلى تنمية تنظيم هذا الجهد ليصبح مركز 

نعتبره جزيرة  ما  أنحاء  من جميع  للمنظمين  جماعي ا 

 السالحف.  

https://www.indigenousmutualaid.or

g/directory/ 

ليس   التكافلي  الدعم 

تم    ؛جديداتجاه   فقد 

تاريخي ا   استخدامه 

ذاتية   مساعدة  كأداة 

األفارقة  لألمريكيين 

من  الخارجين 

 .9العبودية 

 

 

 

 

 

https://www.indigenousmutualaid.org/directory/
https://www.indigenousmutualaid.org/directory/
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 جنوب أفريقيا  - مثال شبكات الدعم التكافلي في كيب تاون

 

 في مدينة كيب تاون قصة كوفيد

ا من اجتياح فايروس كوفيد، حيث   في جنوب أفريقيا، كانت المجتمعات ذات الدخل المنخفض هي األكثر تضرر 

نقص   بسبب  المرض  انتشار  السيطرة على  في  والتحدي  الغذائي،  األمن  وانعدام  الدخل،  فقدان  الناس  واجه 

الفردية. مث ل الوصول إلى ا المياه والمراحيض  لمياه النظيفة مشكلة قبل الجائحة، حيث كان حوالي  صنابير 

مليون شخص يتشاركون الصنابير المشتركة؛ لذا، فإن مطالبة الناس بغسل أيديهم بالماء والصابون في    7.5

ا غير واقعي!   10المناطق المكتظة بالسكان يعد  أمر 

التخطيط المكاني   الفصل العنصري    - جعل  لم يتغي ر منذ حقبة  تاون "مدينة جُ   - الذي   city of)  زر"كيب 

islands)  ما يعنى فصل بعض أجزاء المدينة عن أجزاء أخرى، وتكثيف االنقسامات االجتماعية والثقافية ،

واالقتصادية. أُعلنت حالة الكارثة الوطنية، وأعلن وضع اإلغالق على مستوى البالد، وحظر السلع والخدمات  

أقسى  أحد  هذا  األساسية". أصبح  والجيش صالحيات    "غير  الشرطة  وأعطيت  العالم،  اإلغالق في  عمليات 

 مفرطة الشدة لتنفيذها وعدم التفريق في ذلك بين الغني والفقير.   

ورغم اإلعالن عن وقف عمليات إخالء المنازل طيلة فترة اإلغالق، فقد واصلت الوحدات المعرفة بـ "الوحدات  

. في كيب تاون، أدى ذلك إلى الهدم العنيف وغير اإلنساني  المناهضة لغزو األراضي حمالتها في اإلغالق 

لمنازل الناس في منطقتي إمبولويني وخايليتشا. عندما ابتعد رجال القانون عن المنطقة في تلك الليلة، سُمعوا  

 أنهم يخبرون األشخاص الذين فقدوا منازلهم حينها "الذهاب إلى الداخل"، ألنهم انتهكوا أمر اإلغالق.  

عن ثغرات هائلة في شبكة األمان االجتماعي في جنوب أفريقيا، والتي نجمت عن صعود الليبرالية  وفيد  ككشف  

ا مضت. آلية إدارة الكوارث في الوالية استجابت ببطء. وتم إنشاء    25الجديدة المهيمنة على مدى أكثر من   عام 

أصحاب رؤوس   تبرعات من بعض ، فبدأ بالرد على األزمة  مليارات راند لتمويل  4صندوق تضامن بقيمة  

البارزين في البالد. هناك الكثير من الروتين والعديد من العمليات البيروقراطية التي تحد  من الوصول    األموال

أبسط   إلى  حتى  تحصيل  يستطيعون  ال  الذين  أفريقيا  جنوب  سكان  من  الماليين  األموال.  غضب  هذه  إلى 

الصحية والرعاية  الغذاء  مثل  الرعاية    االحتياجات،  قطاع  من  الرغم  ذلك  والسكن،  التحتية  والبنية  والتعليم 

 والذي يقارن بمثيله في الواليات المتحدة.    الصحية الربحي في جنوب أفريقيا يعد  أحد أكبر القطاعات في العالم،

 

 

 

  تكتيك الدعم التكافلي

المجتمع   منظمو  اجتمع  تاون،  كيب  مدينة  احتياجات  العامة  لتلبية  الصحة  مجال  في  والعاملين  والنشطاء 

"، وهي شبكة متنامية  كيب تاون مع اوالفنانون، وبدأوا بتشكيل قيادة مجتمعية، فشك لوا مظلة عامة معروفة باسم "

( األحياء  مستوى  على  التكافلي  الدعم  مجموعات  (  CANs: Community Action Networksمن 

المدينة. تتكون الشبكة من آالف المتطوعين الذين يجتمعون مع ا لتشكيل تلك الشبكات.  منتشرة في جميع أنحاء 

بعضها تضم متطوعين يجتمعون مع ا ألول مرة،    ،شبكة دعم تكافلي في المدينة   170هناك حالي ا أكثر من  

   الجمعيات والشبكات المجتمعية القائمة.نظمتها والبعض اآلخر 
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نفسها في مج األحياء  ببعض أشخاص في مجموعة  تنظ م  تبدأ عادة   أو    WhatsAppموعات دعم تكافلي؛ 

Telegram  .وتنمو من هناك من أجل دعم االحتياجات المحددة للجيران وأفراد المجتمع من جراء الوباء ،

ا، إال  أنه يمكن القول إنها منتشرة   ال توجد الشكات في جميع األحياء، كما ال تعمل جميعها بشكل فع ال تمام 

ا. يمكن للفرد أن ينضم إلى شبكته المحلية من خالل موقع "كيب تاون مع ا"،   نوع ا ما، وكان هذا االنتشار محفز 

للفرد المصادر الالزمة، واإلرشاد بشأن كيفية   أو أن يشك ل شبكة محلية جديدة. و"كيب تاون مع ا" يوفرون 

قراراتهم على أي من الشبكات المحلية. لقد لب ت  ، لكنهم ال يفرضون  11إنشاء مجموعة الدعم التكافلي المحلية 

  شبكات الدعم التكافلي تلك احتياجات مثل الوصول إلى الغذاء والماء والطرق اآلمنة للعزل الذاتي، وحماية 

 .  همإخالء منازلرجال القانون الذين يحاولوا من  الدخل المنخفض  اتالعائالت ذ 

كت بسرعة فاقت رد فعل الحكومة. وكان السبب في ذلك يعود  رفضت هذه الشبكات السياسة   الحزبية، وتحر 

إلى قوة العالقات، الشخصية منها المحلية، وخاصة تلك التي نشأت ضمن شبكات الدعم التكافلي. إن رفض  

عنها  أي بيروقراطية تؤدي إلى تركيز السلطة والتسلسل الهرمي سمح بديناميكية مذهلة في الشبكة، والتي عُب ر  

الثقة تتحرك    على أي أن العالقات المضمونة في شبكات الدعم التكافلي المبنية   على أنها "تتحرك بسعة الثقة"

 .أسرع من الحكومة والقطاع الخاص في الرد على األزمات

تمويل مركزي لهذه الشبكات، ولكن بعض التبرعات الخاصة بالشبكة المحلية تتم داخل الشبكة، ما   ليس هناك 

بإعادة توزيع الموارد المالية وغيرها حيثما تكون مطلوبة لدعم هذه المبادرات. من خالل التمسك بطرق    يسمح

وتطلب من الناس    - وليس األعمال الخيرية    -عمل الشبكة التكافلية، تُبنى هذه العالقات على أسس التضامن  

ي أنه إذا أرادت شبكات الدعم التكافلي  التعامل مع أشكال مختلفة من االمتيازات وديناميكيات القوة. هذا يعن

أجل   التسجيل كمنظمة تطوعية من  أو  بأمان،  الغذائية  الطرود  لتوصيل  المحلي  الشرطة  التعاون مع مركز 

للتنقل . هذه قرارات واستراتيجيات مستقلة تختارها الشبكات استجابة   خالل الحظر الحصول على تصاريح 

 وال ينبغي لها ذلك.  -لشبكة أن يخبرها بخالف ذلك لواقعها المحلي، وال يمكن ألحد في ا

تنظيم محايدة،  أداة  الالمركزية هي  لها جوانب سلبية.  لكن  يكون  للشبكات    وقد  المتغيرة  القوة  باالقتران مع 

شبكات   مثل  الرسمية  وغير  يصعب  CANsالجماعية  التي  المعقدة  والتناقضات  التوترات  تثار  أن  يمكن   ،

ا    باستقاللية،التصرف  قادرة على التصرف بناء  على    CANsأن  التعامل معها. في حين   فإن هذا يعني أيض 

تتخذ قرارات ال تتماشى مع المبادئ التأسيسية للشبكة. على سبيل المثال، أنشأ عدد من    CANsأن بعض  

CANs    هياكل مساءلة بيروقراطية للتعامل مع التبرعات النقدية، وفي حين أن هذا قد يتعارض مع مبدأ التنظيم

ا للتعقيدات المحلية.   المستند إلى الثقة، فقد يكون أيض ا استجابة مناسبة وضرورية تمام 

 

 

 نتائج هذا التكتيك  

التنظيم   امن خالل  التكافلي هي المصدر الوحيد    ، فإن العديد منبما هو متاح من موارد فور  شبكات الدعم 

أو تبتلعها شبكة ضبابية    ،إلغاثة السكان الذين يلجأون إليها في مناطقهم، في حين أن موارد الدولة بعيدة المنال

 ! ال مفر منه أمر  كلونه فريقيا يتقب  أمن عدم الكفاءة والفساد الذي أصبح العديد من مواطني جنوب 

الناس مطابخهم المنزلية  أتاح  في بعض شبكات الدعم التكافلي،  ؛ فتجربة عدة نماذج للمطبخ المجتمعي  جرت

  القسري   ح المطاعم المحلية التي أغلقت في ظل اإلغالقعيد فتلجيرانهم. في حاالت أخرى، أُ   يطهونوبدأوا  

كمطابخ مجتمعية مجانية. ظهرت شبكة تكافلية لمزارعي األغذية من داخل الشبكة، لربط صغار المزارعين 
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والمساهمة في رؤية السيادة الغذائية    ،تبادل المعرفة والبذور  ، بهدفوالبستانيين المجتمعيين ومزارعي األغذية

 ة. في المدين

ساعدهم موظفون عموميون أدركوا هذا    .منع اإلخالء غير القانوني   تهم تم القبض على أعضاء الشبكة لمحاول

يمكن التفاوض على اإلفراج بغرامة. مك نت العالقات الموثوقة مع مسؤولي   عريقة ومن خالل عالقات  الظلم،

  ، إنفاذ القانون المحليين بعض شبكات الدعم التكافلي من مواصلة جهود توزيع المواد الغذائية تحت اإلغالق

غير    وحصلت عليها عند تسليم الطرود الغذائية في أجزاء  ،وطلبت شبكات أخرى الحماية من الشرطة المحلية

 آمنة من منطقتهم.  

ل نحو إعادة البناء في  ن على شبكات الدعم التكافلي االستجابة للتحو  سيتعي   الفورية، كوفيد مع بدء تسوية أزمة

ا؟" أو اقترحوا أن الطريقة الوحيدة للمتابعة هي    ،عالم ما بعد الوباء. تساءل الكثير "كيف سيكون هذا مستدام 

كمنظمة الرسمي  الطابع  المانحين""إضفاء  "بإرهاق  سيصابون  الناس  إن  آخرون  قال  عن    ،".  وسيتوقفون 

 ر ما هو ممكن. المساهمة. لكن الحقيقة هي أن هذه التحذيرات تفتقر إلى تصو  

رت الطريقة التي تعمل بها المنظمات المجتمعية نحو األفضل. جمعت المنظمات  إن التحديات الفريدة للوباء غي 

بين   وجمعت ت وتخط   ،طوارئ األخرى خبراتها ومواردها لتشكيل شبكات تعاونيةالتي عملت خالل حاالت ال 

بأن ال أحد    نيعترفو  "اكيب تاون مع  "تعاونية    واالجتماعية والثقافية واالقتصادية في المدينة. منظم  ”الجزر“

م أشكال جديدة من العمل الجماعي  ولكن مشاركة وتعل    ، أو يمكنه القيام بهذا العمل بمفرده  ، لديه كل اإلجابات

 المجتمعي.  العمل  ذ  يف تنو  ي السؤال والتعلم خالل مسار بناءهم دائم  ،ولهذا  الصحيح،كنا في االتجاه  يمكن أن تحر  

 

فرق االستجابة، وتنسيق تبادل العاملين في اإلجازات المرضية، والخط    :أمثلة أخرى لتكتيكات الدعم التكافلي

السريعة،  ا لالستجابة  األموال  المتبادلة، وجمع  المساعدة  )العالج/المشورة(، وحجرة  العاطفي  للدعم  لساخن 

معد   توزيع  وتنظيم  فوائد،  بدون  قروض  وتقديم  البديلة،  األقنعة  الشخصيةالنظافة  ات  والمدارس  وجمع  و   ،

م أسواق  لجان طوارئ تطوعية، تقد  واألمن الغذائي،  وتعزيز    األغذية وتسليمها، وإعادة توجيه فائض الطعام

الجماعية،   األقنعة  خياطة  المتطوعين،  نفايات  جمع  توفير  جانبية،  و  تحضير  في  التنفس  المساعدة  أجهزة 

الشوارع،  في  الصحي  الصرف  توفير  اليدين،  معقم  المساعدات، صنع  توزيع  المستشفى،  ومواد  الصناعي 

، تقديم  شيء بديل ممكن يستفد منه الغير  واترك من الموجود على الطاولة  ذ  منزلية يومية، خطبيبة  زيارات  

أثناء اإلغالق، تقديم خدمات طبية مجانية غير متعلقة بـ نفسي مجاني  تقديم مواد تعليمية مجانية    كوفيد دعم 

 ة...  نقل، العيادة صحية المتCOVIDللطالب، توزيع معلومات حول موارد الرعاية الصحية المجانية أو موارد  

  

 
 

 

 

 

قم بإنشاء أو االنضمام إلى مبادرة الدعم التكافلي، أو تشكيل دليل لبلدك يمركز الدعم التكافلي: 

https://www.mutualaidhub.org/  التي تلبيها واالحتياجاتأو ورقة إكسل أبسط تسرد المبادرات. 
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 للقراءة المتعمقة 

 في أمريكا الجنوبية )منظور إقليمي(: العمل الجماعي كوفيد  .1

(. رسم خرائط للعمل الجماعي  2020دوكي فرانكو، آي ، أورتيز ، سي ، سامبر ، جي ، وميالن ، جي )

في المستوطنات العشوائية في مدن أمريكا الالتينية. البيئة والتحضر،   COVID-19الذي يواجه جائحة  

32 (2 ،)523-546 . https://doi.org/10.1177/0956247820944823 

 مثال:  ، التنظيم العربي في السياق األمريكي، متمركز في العمل المتجذر في التحليل المقاطعي .2

e_coronavihttps://ssir.org/articles/entry/lessons_from_mutual_aid_during_th

 rus_crisis 

المتحدة:   مجموعة مساعدة متبادلة مقرها المملكة 500أمثلة على  .3

aid-mutual-19-covid-https://theecologist.org/2020/mar/16/birth 

المدى(    .4 طويلة  واالحتياجات  المدى  قصيرة  االحتياجات  لمعالجة  جيد  مثال  الطفولة،  مناصرة 

9  1-https://kaboom.org/covid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1177/0956247820944823
https://ssir.org/articles/entry/lessons_from_mutual_aid_during_the_coronavirus_crisis
https://ssir.org/articles/entry/lessons_from_mutual_aid_during_the_coronavirus_crisis
https://kaboom.org/covid-1
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 ا: تكتيكات تجسيد المجتمع المستقبلي  ثانيً 

 
 استراتيجية تجسيد المجتمع المستقبلي 

ر ما  غير مألوفة، تدفعنا إلى إعادة تصو    ،ف مباشراستراتيجية تجسيد المجتمع المستقبلي تكتيكات تصر  تضمن  

ل نهاية العالم  ل تلك الرؤية. "إن تخي تخي   حوتوض  ل التي تظهر  وتنفيذ تكتيكات التدخ    ،هو ممكن في المستقبل

نشاط  خالل من  سنوات،عشر هذا هو الشعار الذي انتشر حول العالم قبل  ؛ "!ل نهاية الرأسماليةأسهل من تخي 

  .12أمريكا   " فيoccupyحركات "

  ، أجبرت األوبئة البشر على االنفصال عن الماضي  تاريخي ا، حت أرونداتي روي أن الوباء هو بوابة: "صر  

ا  13بوابة بين عالم وآخر"   بوابة،إنها    ا؛ل عالمهم من جديد. هذا ليس مختلف  وتخي    جديد ا، . في حين أننا ندخل عالم 

  في عدة الفيروس. نحن نعيش منذ سنوات اجتياح   أنه ليس لدينا زر يمحي ماضينا ومشاكله المختلفة ما قبل إال  

  والجديد ال يمكن أن يولد". يتم اآلن حث    ، حيث "يموت القديم  ،" الوحوشزمن  "رامشي  غأنطونيو  أسماه    ما

وكل شيء يبدو على   نعرفه،العالم كما   الجديد على عجل، ألنه بعد ذلك، ال شيء يعود إلى طبيعته. إنها نهاية

!  على هذه األرض ما يستحق الحياة :  الشاعر محمود درويش  ولكن، كما قالفي آن واحد.    ،ما يرام، وهش ا جد ا 

للتغيير. الوباء إشارة واضحة إلى أنه عندما ال   فإننا    ،تجاه ما نعمل فنتصر  فعلينا أن نستغل هذه الفرصة 

ا  خصوص    ، ر قيمة الضمان االجتماعي الحكوميد يعلمنا فيروس كورونا جميع ا أن نقد  نجازف بحياة الماليين. ق

   .14للعمال

ا ما يُ  متها حركة الحقوق المدنية األمريكية على أنها أعمال مقاومة شجاعة  شار إلى االعتصامات التي نظ  "كثير 

وكانت تجسد وتنبئ المستقبل بطريقة    بالتأكيد، كذلك    تضد نظام الفصل العنصري في أمريكا. لقد كان  ، وناجحة

مجموعات مختلطة األعراق من   -إن تصرفات الطالب   15.غير مباشرة

األشخاص الذين ينتهكون القانون من خالل الجلوس في طاوالت الغداء  

تنذر بالنصر وتنبأ    - في المطاعم المفصولة عنصريا  والمطالبة بالخدمة  

الذي   االندماج  يسكنون  كانوا  فيه:  العيش  يريدون  الذي  بالعالم  مسبق ا 

 16  يريدونه ".

    

من  إلى  ا  نظر   المزيد  الجسدي وقضاء  التباعد  منا  تتطلب  الجائحة  أن 

  األطفال   ليلعبوأكبر    هالجعل  واألرصفة،  مثل الشوارع   ،فإن الناس يستعيدون األماكن العامة  المنزل،الوقت في  

منازلهم مجال    ، خارج  على  اإلبقاء  أخذ مع  في  للمشاة.  العاصمة  الناس  واشنطن  يمتلك    ن الذيو  ،مجتمع  ال 

والسماح    ات،لتقليل مساحة الشارع للسيار  ،األقماع   بوضع  قونها الشوارع، أو يضي    سيارات، يغلقون  هممعظم

 .  17الستمتاع في خارج باللمشاة واألطفال وراكبي الدراجات 

الت التالية أن تلهم تجسيد المجتمع  للتدخ  ال يمكن أن يولد الجديد. ربما يمكن    نا في زمنأنرامشي  غكما ذكر  

ع  على توق   أفكار تحث    ، تردننا من إعادة توظيف واستعادة األماكن العامة. في القسم التاليالمستقبلي الذي يمك  

 يساعدنا على بناء استراتيجياتنا وتكتيكاتنا.   قد ما  ،األزمةانتهاء ر المستقبل بعد  وتصو  
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 والستعداد للمستقبل ر تصو  الإعادة 

 

عون بيان ا  أكاديمي ا هولندي ا يوق    170  اكتب البيان الخاص بك! ما الذي سئمت منه حق ا؟ ما هي أحالمك؟ .1

لنقاش  اتقوم على التضامن الدولي. وأصبح محور    ،من أجل مجتمعات مستدامة ومتساوية ومتنوعة

من "العمل على هذه    البيان ليمك نهم تب  ب تكرار أخطاء الماضي عند التخطيط للمستقبل. ككيفية تجن  

،  "التي تهدف إلى تحقيق المزيد من األرباح   ،الرؤى اإليجابية لمواجهة استجابات" رأسمالية الكوارث

 غير مستدام.  مان ا وتعزيز تلك السياسات التي جعلت الكوكب ،من بؤس اآلخرين حتى

 

حيث يرغب المزيد من الناس في العيش في مناطق    ،ر المدن بعد فيروس كوروناع البعض أن تتغي يتوق   .2

هذه    ذات تشير  مترامية األطراف،  الضواحي  نحو  مدننا  توجيه  إعادة  من  "بدال   أقل.  سكانية  كثافة 

والبحث    ، في توفير جودة الحياة األساسيةيتلخ ص  الدراسة أن جوهر تصميم المجتمع ما بعد الجائحة 

 .18عن األمان في ذات الوقت 

 

ع في مصر زيادة مشاكل  من المتوق  ف ؛لمشاكل المستقبلية من فيروس كورونا وآثارها على البيئة ع ا توق   .3

االستخدام غير  تلو   ناتج عن  التلوث  بالسموم، وهذا  والمياه  للتربة  البيئة  التنظيف  مقن  الث  ألدوات  ن 

  ا،سريع    ب تدخال  بات الكحول والكلور، وهو ما يتطل  والسوائل الكيماوية التي تحتوي على مرك    ،والتعقيم

ر   ما بعد األزمة، ستكون   ، الفترة المقبلة إنهذا الوضع. يمكن القول  نتيجة  مشاكل مستقبلية منع ا لتطو 

المختلفة العالم  دول  في  أولوياتها  في  العالمية    ؛ مختلفة  المنظمات  ستتحرك  لدراسة  إذ  والحكومات 

  .انقاذ االقتصاد وتوفير الحاجات األساسية التي سيتم تحديدها تباع  وإل   ،الخطوات األكثر فائدة للمواطن

يخل   المتكاملة  وقد  االستدامة  بمفهوم  النظام  مؤقتة   -ويصب    ، هذا  تعاف   لفترة  األبعاد    -  ولو  في 

البيئية  واالجتماعية على حساب  العل    .19االقتصادية  الطبيعية  منا  للموارد  استهالكنا  نضبط  أن  وباء 

ر المناخ إلى تقليل إنتاج  كورونا وأزمة المناخ.  يؤدي تغي  وباءالربط بين علينا التعرف  ؛ كماوغيرها

ر في أنماط الطقس  جوع ومجاعة وسوء التغذية لدى األطفال. أدى التغي   يخلق أزمةالمحاصيل، ما  

ا  ث الهواء أيض ا على صحة اإلنسانيؤثر تلو  كما    ، المالريا والكوليراإلى ظهور أمراض مثل   .  عموم 

ة  الستجابةاستغالل ايجب  هنا   إلى أن  هذه الجائحة  تنب هنا  .  أيض ا  ر المناخللوباء في معالجة تغي    الملح 

الطوارئ   أن  معاملة جميع حاالت  المناخ(  يجب  أزمة  األزمات )مثل  .  على أنها كذلك نعامل جميع 

 .20اآلراء الشخصية على وليس  ، نحتاج أن نستمع ونبني أفعالنا على العلموهنا، 

 

ر في الحياة مع لقاح الفيروس، ما هو شعورك حيال ذلك؟ ماذا عن أهل قضيتك؟ من الذي سيحصل فك   .4

 ؟ ما هي القضايا التي ستنشأ مع الوصول والتوزيع؟ على اللقاح أوال  

 

نفلونزا  أزمة مثل هذه. عندما اجتاحت اإل سابق ا  صنع الوباء أزمة حريات: لم يواجه االتحاد اآلسيوي   .5

التي يبلغ عمرها و ،(ACLU)، لم تكن منظمة اتحاد الحريات المدنية 1918اإلسبانية البالد في عام 

إن    ،(ACLU)  موجودة بعد. قال أنتوني روميرو، المدير التنفيذي التحاد الحريات المدنية   ،عام  100

  ، هي "أزمة محتملة للحريات المدنية لجميع األمريكيين"  لوباءاستجابة ل اإلجراءات التي تم اتخاذها  
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حذرينو نكون  أن  ا   ؛"علينا  تمام  جديد  عالم  في  الوقت!نحن  في  األ  ".  االتحاد  فإن  مريكي الحالي، 

 . 21الت على الحقوق األساسية التي يدافع عنها بحماس للحريات المدنية على استعداد لقبول بعض التوغ  

 

أن   .6 الممكن  أنه من  العامة   تحدث أضاف روميرو  يتحدث    .تصادمات مستقبلية مع مسؤولي الصحة 

، لتخصيصها لمرضى للحاالت النادرة  الصناعيأجهزة التنفس  شح في    بعض المهنيين الطبيين عن

كبار السن وبعض األفراد المعاقين سيحصلون    يعني أن . وهذا  للنجاة  أعلى فرص   أصحاب كورونا  

على    ،)وفي مراكز صحية أخرى ستعطي األولوية لألصغر سنا (   الدولة على األولوية في مؤسسات  

عكس عدد من القوانين الفيدرالية التي تحظر التمييز على أساس اإلعاقة أو العمر. نحن واضحون أنه  

   ! ات الطبيةأساس ا لرفض الرعاية أو إعطاء أولوية أقل للمعد    ،العمرأو    ،ال يمكن أن تكون حالة اإلعاقة

 

في   ناء  على أفق مفتوحال تتصرف المؤسسات ب تخطيط السيناريو: عند التفكير في المستقبل،  .7
من  التخطيط، وإنما تعمل وفق ا لنسخة متوقعة تتالءم مع استراتيجيتها ولكنها بحاجة إلى خيال أوسع.  

فمن الصعب على قادة القطاع   ،توقعات ألفضل حالة أو أسوأ حالة اء بنتخطيط السيناريو في  الشائع 
التفكير في    -مجتمعاتهم وموظفيهم لرعاية ال صواوخص   الذين استجابوا بشكل عاجل - االجتماعي 

إدراك أنه    منطلقة ،. تخطيط السيناريو هو نهج للتفكير في المستقبلومبدعةالمستقبل بطريقة منظمة 
ل  اع القرار البدء في تخي لكن يمكن لصن  الظروف الجيدة، ، حتى في بدقة ال يمكن توق ع األحداث 
 . 22ن على كيفية استجابة مؤسساتهموالتمر   ، صور متعددة للمستقبل

 

ر الشامل  ظيرون النواب يخالفون القواعد والح  الناس عندما ل غضب  هل يمكنك أن تتخي  

ل رد فعل  منتخبيهم؟ هل تتخي بين  يرقصون في الشارع دون كمامة  ويهم،  علفُرض  الذي  

الذين   طقوسهم الناس  ممارسة  من  حفالت    الجنازات، التخرج،    الزفاف،)حفالت    ُمنعوا 

ليجدوا النواب    ، اإلغالقيلزموا منازلهم خالل لميالد المجيد(    العيد،  رمضان،استقبال المولود، أعياد الميالد،  

 أنهم فوق القانون؟   يتصرفون كما لو

 

ماذا لو شجعنا مبادرة ألعاب بين المنظمين العرب البتكار ألعاب تحتوي على تكتيكات تعبر  

  أو حتى تعريف منظمات ومنظمي المجتمع التكتيكات بطريقة مسلية؟  عن الحقيقة لقوتهم؟ 

الفساد فابتكر لعبة تسم    ، إيلي كسرواني  ، الالعب اللبناني ي لبنان: تم  ى "واسطة" لمكافحة 

، والقت  )في بيروت(  الميناء  في   نفجارحادثة اال ، قبل شهرين من  حزيران/إصدار اللعبة ألول مرة في يونيو

 ليزية  ك إننسخة  شعبية كبيرة، خاصة بين اللبنانيين في الشتات، لدرجة أن كسرواني يعمل اآلن على إنشاء 

 لتتوافق مع أحدث أعمال الدولة.   ،مع شخصيات مصورة جديدة موسعة،
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 تكتيك الحتالل: متشردون يحتلون منازل خالية مملوكة للدولة  - مثال

ويتماشى  يتوقعونه،  د المستقبل الذي  سم التكتيك عندما استخدموه، لكنه تكتيك يجس  اهذا التكتيك لم يحددوا    ومنظم

يمكن أن    ، تكتيك االحتالل  ، وهي توفير منازل للعائالت المشردة. هذا المثال  ،مع نظرة المؤسسة طويلة األمد

ل أن الدولة تعرض مساكن شاغرة على سكانها المشردين؟  يلهم تجسيد المجتمع المستقبلي. هل يمكنك أن تتخي 

"البقاء  بـ    جائحة كورونا  وقت   ألوامرلاستجابة     ،س منازل خالية مملوكة للدولةواحتل المشردون في لوس أنجل

 ! 23أوامر البقاء في المنزللتنفذ لدولة ل  املك   اعائلة بيت   احتلت في المنزل". 

الذي دعا إلى اتخاذ تدابير حكومية لتوسيع  و  ،(ACCEل تحالف سكان كاليفورنيا من أجل تمكين المجتمع )عم  

  ، كاليفورنيا  –  مع العائالت المشردة في لوس أنجلوس  ،وغيرها من تدابير حماية المستأجرين  ،رقابة اإليجارات

 مرت بـ "البقاء في المنزل". التي أُ 

حيث ضغطت األمهات    ، مجموعة من األمهات في شمال كاليفورنيا أهل القضية في جنوب كاليفورنيا  ألهم نجاح

احتلت مجموعة    . ت الشركة تخطط لتجديده في مدينة أوكالند لبيع منزل شاغر كان  "ويدجوود"بنجاح على شركة  

  " ويدجوود"وافقت شركة    ذلك،. بعد حدوث  كانون الثاني /في يناير  ه األمهات المنزل لمدة شهرين قبل إخالئ

  ، منزال  آخر تملكه في أوكالند  50حوالي    ، على منح األراضي المجتمعية ومنظمات اإلسكان ميسور التكلفة

اللمسات األخيرة على صفقة مع صندوق  لمن احتلوا المنزل مسبق    بهدف تأمين سكن   ا. تقوم الشركة بوضع 

وساعد    ،القضية االهتمام الوطني والذي يهدف إلى إسكان أولئك الذين احتلوه. جذبت    بالعقار،األرض الخاص  

رها البعض على أنها عمل ناجح من العصيان المدني. وقال    لصفقة،لط  الحاكم غافن نيوسوم في التوس   وصو 

دوا  لكنهم أك    ،المتظاهرون إن أفعالهم تتماشى مع دعوة المحافظ لتحويل الممتلكات العامة إلى مساكن للمشردين

بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والعمل بشكل أسرع للحصول    ،ن اآلخرينوالمسؤولين المنتخبي  ،أن نيوسوم

   الجائحة. على مساكن مستقرة. لكن أمهات لوس أنجلوس عدلوا على التكتيك خالل 

 

 

 تكتيك الحتالل  

  انقلت العائالت وأنصاره  السبت،إلى منزل تملكه الدولة. في صباح يوم  وتنتقل عائلة في لوس أنجلوس تحتل 

  ، د للكهرباءإنهم يعتزمون إحضار مول    المنزلاحتلت  ت األم التي األثاث والنباتات من شاحنة إلى البيت. وقال

التي تعمل يومين في  و  األم. قالت  خدمة المياهتفعيل  على    ،والمسؤولين المحليين  ،وا المسؤولين في الواليةوحث  

ها لتحتل المنزل الشاغر. وقالت إن المحتجين  نإن األمهات في أوكالند ألهم  ة،مسن  لمة رعاية  األسبوع كمقد  

خاصة في ظل المخاطر    مستقر، والذين ليس لديهم سكن    ،يحاولون دفع الدولة والمدينة لرعاية السكان المشردين

 الجديدة المرتبطة بانتشار الفيروس.  

  ، ط المتظاهرون لالستيالء على عدة منازل شاغرة مملوكة لدائرة النقل في والية كاليفورنياخط    ألصل،افي  

  د منتم تنبيه إدارة شرطة لوس أنجلوس إلى أن عد  الفجر،. في ساعات ما قبل  "كالترانس"المعروفة باسم  

اقتحام عقارال القبض على شخصين  ،رجال كانوا يحاولون  الغير.    بتهمة  ،وتم  التعدي على ممتلكات  جنحة 

من   متأخر  وقت  قد تجمعوا    الصباح، بحلول  الضباط  إخالء   ،الشارع في  كان  يحاولوا  لم  من  لكنهم    المنزل 

 من حقوق اإلنسان".  المؤيدون يهتفون "السكن حق  كان   ذلك،العائالت. وأثناء 

وتوستراد.  لتوسيع األ  أُلغيت استعداد ا لخطة  ، تها دائرة النقل منذ سنواتالمنزل واحد من عدة منازل التي اشتر

قبل أن يبدأ    ، حتى ميل  6.2البالغ طوله   األوتوستراد  مشروع   أدت عقود من التقاضي والتشريعات إلى توقف

https://www.acceaction.org/
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الخليجاتخذ  البناء.   ومنطقة  أنجلوس  لوس  في  المنخفض  الدخل  ذوو  والمقيمون  اإلسكان    ،المشردون  أزمة 

مليون منزل للعائالت    1.4ر بـ  لالستيالء على المنازل. في كاليفورنيا نقص يقد    اميسور التكلفة في الوالية مبرر  

٪ عن العام 16بزيادة قدرها    -  151,000حوالي    ،دين فيهاويبلغ عدد السكان المشر    ،الدخل المنخفض   واتذ

 الماضي. 

التكتيك: كالترانس  النقل بكاليفورنيا. يقول سكان بيوت كالترانس إن    المستهدف من هذا  هي جزء من دائرة 

الوكالة الحكومية أهملت ممتلكاتها منذ فترة طويلة. رفع المستأجرون دعوى قضائية ضد شركة كالترانس،  

زاعمين أنها لم تتبع قواعدها الخاصة لضمان وصول السكان ذوي الدخل المنخفض والمقيمين منذ فترة طويلة  

وال يؤجرونها". في    يصلحونها،من منازل الوكالة شاغرة اآلن. قال: "إنهم ال    200ر أن  المنازل. ويقد    إلى

وحدة سكنية. يبدو    24بما في ذلك    "،  على أنها "غير صالحة للسكنمنزال    37تم إدراج حوالي    ،2015عام  

 من منزال   163أن  نيوز ستار يناباسادأن هذا الرقم قد زاد في السنوات األخيرة. وجد تحقيق أجرته صحيفة 

إنه سيتم بيع المنازل    ،في ذلك الوقت  ،شركة كالترانس كانت شاغرة العام الماضي. وقالت  منزال    460بين  

   لكنها لم تقدم جدوال  زمني ا.  الوالية،الشاغرة وفق ا لقوانين  

من مجموعة أخرى  لكن مع تعديل عليه،    ،التكتيك قابلية التطبيق في الوطن العربي: قامت المجموعة بنسخ هذا  

. ربما ال يوجد في العالم العربي عدد كبير من السكان  Moms 4 Housingتدعى    ،في أوكالند كاليفورنيا 

 .يأويهم الذين يحتاجون إلى مأوى وسقف  و  ،ولكن لدينا عدد كبير من الالجئين والنازحين داخلي ا  دين،المشر  

فإن تطبيق هذا التكتيك يحتاج إلى دراسة متأنية. يجب أن يكون    ، ، وبالتاليظروف مختلفةلكل الدول العربية 

  ، ع بعض المنظمين االعتقاللقيادتك فريق قانوني جاهز للتعامل مع اآلثار المترتبة على مثل هذا التكتيك. قد يتوق  

 أكد من وجود وسائل اإلعالم لتغطية الحدث. ا، بينما يحتاج البعض اآلخر إلى الت أو يخضعون له عمد  

 للقراءة المتعمقة 

اإلنسان   .1 بحقوق  المعنيون  كان  إذا  اإلنسان:  واألمل، وحقوق  الجائحة،  بعد  ما  مستقبل  سيناريوهات 

تخي   في  يبدؤوا  أن  فعليهم  الجائحة،  بعد  ما  عالم  مالمح  تشكيل  في  المساعدة  اآلن يريدون  من  له 

-and-hope-futures-pandemic-https://www.openglobalrights.org/post

 rights/?lang=Arabic-human 

ستستمر؟ .2 هل  السيارات.  من  الخالية  الشوارع  في  االهتمام  كورونا  فيروس    أثار 

-seattle-coronavirus-streets-free-https://www.huffpost.com/entry/car

oakland_n_5ecea5acc5b648933b607cd9؟ncid=engmodushpmg   

تخي  .3 قرب:  الجائحة عن  بعد  ما  مستقبل  https://www.openglobalrights.org/up-:  ل 

close-futures/#up-close/pandemic 

خارج   .4 للسير  للناس  أكبر  مساحة  لتوفير  الشوارع    العاصمة:استعادة 

-widening-are-residents-dc-https://ggwash.org/view/77102/frustrated

themself-sidewalks 

تمري .5 هي  اللبنانية  االحتجاجات  من  مستوحاة  لوحية  لعبة  السوداء الواسطة:  الفكاهة  في    ن 

-inspired-game-board-choice/wasta-www.albawaba.com/editors//

7613940-humor-black-exercise-protests-lebanese 

https://www.openglobalrights.org/post-pandemic-futures-hope-and-human-rights/?lang=Arabic
https://www.openglobalrights.org/post-pandemic-futures-hope-and-human-rights/?lang=Arabic
https://www.huffpost.com/entry/car-free-streets-coronavirus-seattle-oakland_n_5ecea5acc5b648933b607cd9؟ncid=engmodushpmg
https://www.huffpost.com/entry/car-free-streets-coronavirus-seattle-oakland_n_5ecea5acc5b648933b607cd9؟ncid=engmodushpmg
https://www.huffpost.com/entry/car-free-streets-coronavirus-seattle-oakland_n_5ecea5acc5b648933b607cd9؟ncid=engmodushpmg
https://www.openglobalrights.org/up-close/pandemic-futures/#up-close
https://www.openglobalrights.org/up-close/pandemic-futures/#up-close
https://ggwash.org/view/77102/frustrated-dc-residents-are-widening-sidewalks-themself
https://ggwash.org/view/77102/frustrated-dc-residents-are-widening-sidewalks-themself
http://www.albawaba.com/editors-choice/wasta-board-game-inspired-lebanese-protests-exercise-black-humor-1394076
http://www.albawaba.com/editors-choice/wasta-board-game-inspired-lebanese-protests-exercise-black-humor-1394076
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 تكتيكات التظاهر في زمن كورونا  :اثالثً 
  وأن عدم وجود مظاهرات ال يعني أن الشعب راض    ، يعتقد البعض أن الفيروس يثني الناس عن االحتجاج

بسبب   الحظر  أو  اإلغالق  يعني  ال  الحالي.  تكتيكات    انتشاربالوضع  تستخدم  ألصواتنا.  إسكات  الفيروس 

للتدخل    ؛للضغط على المستهدف من التكتيك  ؛مورفتح األ أو  األشياء إغالق في عدة أهداف، مثل: المظاهرات 

. يؤجج الفيروس غضب الناس  24قضية ما لتسليط الضوء على    جيد؛ في النظام؛ لتمكين الناس؛ للدفاع عن شيء  

حيث أن جميع التفاوتات االجتماعية برزت أكثر من أي وقت مضى.  قال أحد المتظاهرين في    ، في هذا الوقت

و ]فيروس كورونا[ يزيد الوضع   - وظائفهم وحياتهم ]اليومية[  - لبنان: "كثير من الناس فقدوا كل شيء بالفعل 

ا . وهذا ما قاله  25م خيار"لذا أعتقد أنه بعد ]فيروس[ كورونا يجب أن يخرجوا إلى الشارع. ليس لديه  ،سوء 

  على شكل   ليس لدينا خيار؟ من قال إن االحتجاج يجب أن يكونالكثير من الناس قبل التظاهر، لكن هل فعال  

 تجمعات جماهيرية؟   

بالدراجات والشاحنات والسيارات والقوارب إلى اسعى كثيرون   نظ  26الحتجاج  آخرون مظاهرة  .    ،رمزيةم 

في األرض أمام البيت األبيض أو أي معلم استراتيجي مع   لوجههم وثبتوهاصورة عليها  تات حيث وضعوا الف

شهدنا أيض ا  وموا احتجاجات الهولوغرام.  نظ    ،إسبانيا  وفي  ،27الشخصي   دهم من وجوبدال  رسائل االحتجاج  

شخص   كل  بين  جعلت  ومسيرة  الجسدي،  التباعد  تراعي    وآخراحتجاجات 

في   التعاون    تايالند، مترين.  عدم  أشكال  من  كشكل  االحتجاجات  أو  تستمر 

م النشطاء سلسلة بشرية  . أما في لبنان، نظ  28التجول الحكومي  االمتثال لحظر

نات القضائية، ولكن  لالحتجاج على تسييس التعيي  ،حول قصر العدل في بيروت

اإلجراءات   عكس  المتظاهرون    السابقة،على  ،  قفازاتالوالكمامات  ارتدى 

لتقليل مخاطر احتمال نقل فيروس    ، على مسافة من بعضهم البعض   وحافظوا 

 كورونا.

 

 المظاهرات التي تراعي التباعد الجسدي  

. تابع البعض االحتجاج  تجاهه  أكثر سلطويةوأخرى    ،الحكومات متساهلة للغاية بشأن انتشار الفيروسهناك  

مجموعة  نظمت  بريطانيا  الكمامة والقفازات. في  استعمال  مع    ،ولكن على بعد مترين  ،التقليدي في الشارع 

بدالت طبية  التباعد الجسدي، مرتدين    ، وحافظ المتظاهرون علىمظاهرة  Pause the Systemتدعى  

 أشخاص حضور  دون أخرى  مظاهرات  نُظ مت     .29يكفي الحتواء الفيروسأنها ال تفعل ما  بلحكومة  ل كرسالة

مثل تعليق المآزر على جدار قرب الرصيف    ،نيالصور أو األشياء الرمزية بدل المتظاهرباستخدام    فعليين،

 .30رسائل االحتجاج  وعليها ، لعاملين المطاعم

  خالللمستوى المخاطر  وفق ا    التظاهر  صياغة توجيهات عندب  (USCPR)قامت مجموعة فلسطينية أمريكية  

 :31الوباء. ال يزال بإمكانك المشاركة في احتجاجات خارجية بعيدة جسدي ا طالما أنها 

 

 من عصيان مدني كبير،  ف، ولكن مستوى تنسيق أعلى. بدال  لديها عدد أقل من األشخاص في التصر    -1 

  الحملة، ف حسب االقتضاء مع مستوى تصعيد  )التكي   بالحملة   خاصة  ت تطوير وتخطيط وتنفيذ تصرفا  ممكن
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من تناقل الالفتات   واختيار أماكن مختلفة الستهدافها(. صمم تصرفك بطريقة تحد   الفيروسي،ومستوى التهديد  

ا مساحة بين األشخاص كي تقلل من مصادر العدوى.  جعلا و ،أو األشياء بين الناس  دائم 

 

ولتكن المواقع    ،اختر مواقع متعددة  واحد،  من تركيز األشخاص في مكان  مظاهرات متعددة المواقع: بدال    -2

أو    ،أو خارج منازل مجلس اإلدارة  ،مختلف    فرعي    ك  موقع ا لبن   25للحملة )على سبيل المثال، خارج    رمزية

ا  . العمل(  في فة حيث أصيب شخص ما بالربو  مواقع مختل أنه من الصعب على الصحافة تغطية عدة    إلى  نظر 

المعقودة المجتمعية  تصرفات الصغرى  المظاهرات  أحد    أو  أن  من  تأكد  واحد،  آن  في  مختلفة  مواقع  في 

 .  عن تصرف حملتك ليسهل على اإلعالم كتابة تقرير  ،مركزي عنوانإلى ويرسلها الصور   طالمتطوعين يلتق

 

  6تكتيك التحليق حول المستهدف/بناية: خط به مسافة بين كل شخص لتطويق بنك أو مساحة عامة. اترك  -3

إذا كان لديك أكثر من سطر واحد. اترك ثغرات بين الناس    ، م بعمل خط مزدوج أو ثالثيأقدام بين الناس. قُ 

 خاللها.  المرورليتمكنوا من 

 

 . ما يتيح مساحة بين الناس عام،أو موقع  ،أو شارع  ،أو مربع ، أمام مبنى ل خط  الخط البشري: يشك   -4

 

يتخلله  احتفالي ا  تكون المسيرة طقس ا . يمكن أن بطول ذراعان  شخص   ي، يكون بين كلمسيرة: موكب فرد  -5

والذي قد يكون له أحيان ا تأثير قوي  ، أو بطيئ ا وصامت ا التصفيق،أو كئيب ا مع إيقاع الطبول أو  ترانيم، أو أغنية  

   . في مدينة صاخبة سريعة الحركة

 

للتظاهر خارج المنزل شعور خاص يشعر به المتظاهرون في ضغط اللحظة. هل يمكن لتكتيك التظاهر  

    خالل؟من السيارة أن يساعد حملتك في تحويل مواردك إلى التغيير الذي تريد أن تحصل عليه 

 

 

 مثال مظاهرات السيارات 

.  تشكل ضغط ا على المستهدف من التكتيك  التي  أهداف مختلفةذات  عرض أمثلة عديدة لمظاهرات السيارات  نس

. كتبت مجموعة تدافع عن جعل شوارعنا  فهناك من يعارضونه  ؛ق على كيفية تطبيق هذا التكتيكليس الجميع متف  

الدراجات وراكبي  للمشاة  مالءمة  ب  ، أكثر  السيارات  استخدام  تعارض  عاممقالة  بشكل    وهذا  ،شكل  التكتيك 

الشكل من االحتجاجتعارض  خاص.   السياسي )الذين حاصروا مبنى    ، المجموعة هذا  اليمين  قبل  سواء من 

ألنه في بعض الحاالت منعت احتجاجات السيارات طرق دخول    ؛أو اليسار السياسي  ،معهم سالح ناري(  وكان

اإلسعاف   السائقين  المستشفيات، إلى  سيارات  المؤيدين غير  يمكن  واد    ،واستبعدت  أدوات  السيارات  أن  عت 

ستخدم مع تكتيكات  األنه    ، لم تكن نتيجة استخدام هذا التكتيك واضحة  ، في األمثلة التالية.  32تسليحها بسهولة 

 الصعب تحديد مدى فاعليته. إذ    ؛أخرى

 

ون حيث كان سائقو الشاحنات يحتج    ،إبطاء حركة المرور  هو  مظاهرة الشاحنات: هدف هذا التكتيك  ●

كما    .في والية كاليفورنيا وفي أريزونا  ؛منخفضة في موقعين  ةفي شاحناتهم من خالل القيادة بسرع
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يد من الحماية من برنامج الرواتب الخاص  مطالبين بمز   ،الشاحنات حول مبنى الكابيتول بالواليةالتفت  

، لم يتمكنوا  لغيرهموالمطهرات  بهم. بينما كان هؤالء السائقون ينقلون لوازم التنظيف ومعقمات اليدين  

الشاحنات في البالد    وسائقأصيب  إذا    أنه  حذرت المجموعة سابق او ل تكاليفها.  أو تحم    تزويد أنفسهم بها، 

 !33فقد تكون سلسلة التوريد األمريكية في خطر  كبيرة،بأعداد 

 

ساقوا   ● المعلمين  من  مجموعة  موكبمركباتهم  هناك  على    وألصقوا  ، في  مرسومة  ورسائل  الفتات 

إلى أن تدعم    ،سبتمبرأيلول/أغسطس وآب/يطالبوا المدارس بتأجيل استئناف المدارس في    ، سياراتهم

 .34سالمة هذه الخطوة المتخصصة علميا  البيانات  الجهات و

احتجاجات   ● في  سياراتهم  وزوامير  أبواق  وفيالدلفيا  وميلووكي  شيكاغو  في  التعليم  موظفو  أطلق 

بلوس  و   ،السيارات التجارة  مبنى غرفة  خارج  المتظاهرون  هارتفورد    . أنجلوساحتشد  منطقة  وفي 

 منزل الحاكم.  من بها وامسيرة بالسيارات مر 400حوالي ل  ك  بوالية كونيتيكت، شُ 

قافلة سيارات في مدينة شيكاغو   ● اإليجارات"  "إلغاء  تزم    األمريكية،حملت مجموعة  ح  ر وتلو  وهي 

بارك.   ألباني  حي  في  مرورها  أثناء  الوطني  أطلق  بالالفتات  "اليوم  اليوم  ذلك  على  المنظمون 

إلغاء جميع إيجارات الشقق والمنازل والشركات الصغيرة. قال  وطالبوا ب،  35السيارات"   الحتجاجات 

قوافل السيارات  دعت  كفي. كما  تبين المدن والوالية لوقف عمليات اإلخالء ال  الجهود  المتظاهرون إن  

الرهون العقارية طوال مدة أزمة فيروس كورونا. قال المنظمون إنه نتيجة لألزمة  تسديد  إلى تعليق  

عن  االقتصادي الناجمة  يتمكن    الوباء،ة  إيجار  30لم  دفع  من  المستأجرين  من  األقل  على  شهر  ٪ 

أن  ،أبريلنيسان/ بطلب    80,000تقدم    ه غير  إغاثة   2000مستأجر  المظاهرة    .منحة  هذه  حملت 

 .36عريضة بها مطالبات واضحة

وقبل االنفجار في بيروت في    ،مظاهرات السيارات في لبنان خالل انتشار فيروس كوروناازدادت   ●

، كان الشعب  الوباءمثل السلسلة البشرية. قبل    ،أيض ا مع تكتيكات أخرى  واستخدمتأغسطس.  آب/

ل    استقالة الحكومة،بوكانوا يطالبوا    ،على الحكومة ألسباب مختلفة  اللبناني يحتج   وجاء االنفجار ليعج 

ناك جهة قيادة منظمة لمظاهرات السيارات في  . لم تكن همن االستقالة التي طالبت بها االحتجاجات

أنه من األفضل أن تكون االحتجاجات    يد عي  البعض اآلخرو  ، حيث أن البعض يؤيد االحتجاجات  ، لبنان

أخرى  ،المركزية ناحية  من  السياسيين.  من  سئموا  قادة"  إالمتظاهرات    إحدىقالت    ، ألنهم  "كلنا  ن 

لمناقشة القضايا الشائكة للتمثيل السياسي    ، في جميع أنحاء البالد  ،. تم تشكيل لجان في المدنكأفراد

، وأخر  مجهول الهوية بعضها    اإلنترنت، محددة من المطالب. ظهرت عدة قوائم على    وقائمة   ،البديل

كيف سيكون المتظاهرون  لم يتضح  مثل جمعية الشفافية اللبنانية، لكن    ،منظمات غير حكومية   نشرته

   حدين في دعمهم.مت  

 

 كيف ممكن نجعل مظاهرات السيارات أكثر فعالية؟ 

يمكن أن تجعل هذا   التكتيك. هناك طرق  نتيجة حاسمة من هذا  يوجد  أعاله، ال  المذكورة  األمثلة  في جميع 

 التكتيك أكثر فعالية: 
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 . وأن تكون المجموعة أو التحالفات القيادية واضحة ،ومكتوبةدة أن تكون المطالب موح   ●

 مظاهرة السيارات: هل هي مسيرة؟ قافلة؟ حصار؟ تبطئ السير؟   وهدفتحديد نوع  ●

و  معرفة ● المشاركة  السائقو،  لوحها  رقامأالسيارات  دور  ومعرفة    تحديد  القيادة  ليكون مسؤوال  عن 

   الطريق فحسب. 

 . رات والوقود( طااإل   الماء،السيارة )زيت، تُفحص  أن  ●

 . وتحديد سرعة القيادة  ؛ والنهايةتحديد نقطة البداية   ؛ا على التكتيك قبل تطبيقالتدريب جيد  ●

األشخاص بمثابة تكتيك تأخير في حال أن قررت الشرطة    وهؤالء  ،تعيين شخص للتعامل مع الشرطة ●

 .37مخالفة أو القبض على المتظاهرين

 وثيقة توحيد المطالب.  يفيد وجود وهنا  ،التحدث مع الصحافة جهوزية ●

مخالفات مرورية ● تحصل  أن  الممكن  من  التكتيك:  هذا  مخاطر  الشرطة    ،التعرف على  مخالفة  مثل 

 م فيها المظاهرة. نظ  تحسب قوانين المدينة أو البلدة التي   ،وغيرهالالصطفاف المزدوج 

 . أو غيرها من المخالفات ،كر مخالفات السيرخرة لتذان ونقود مد  وأن يكون هناك محام ●

 

 للقراءة المتعمقة 

 : كيفية االحتجاج بأمان أثناء جائحة فيروس كورونا .1

safely-https://www.uwmedicine.org/coronavirus/protesting 

 دليل الحصار بالمركبات:   .2

-content/uploads/2009/08/basic-https://www.organizingforpower.org//wp

 blockading.pdf 

 احتجاج رمزي في العاصمة بدون متظاهرون: .3

-people-without-protest-dc-/ahttps://www.washingtonpost.com/local

-coronavirus-of-line-front-on-workers-care-health-for-ppe-activistsdemand

-a3ee-11ea-80d6-andemic/2020/04/17/e4a915b4p

 3e1ae0a3571_story.html1 

، إم ،  فريدلر ، د. ، ب. ، روزنبرغ ، ج. ، النارد ، إن. ، كامبل ، أي إف ، مايكلز ، إس ، باولي  .4

 ،Voght، K.، Miller، M.، Simaniإف ، بيكرين ، إس ، سبينيلي ، د .،  . كورن ، دي ، إتشافاري

E.، & Rosenberg، J( .2020 ال يزال النشطاء يخرجون إلى الشوارع .) -   في السيارات. األم

still-are-https://www.motherjones.com/politics/2020/04/activists-جونز.  

 cars-in-streets-the-to-taking 

 

 

 

 

https://www.uwmedicine.org/coronavirus/protesting-safely
https://www.organizingforpower.org/wp-content/uploads/2009/08/basic-blockading.pdf
https://www.organizingforpower.org/wp-content/uploads/2009/08/basic-blockading.pdf
https://www.washingtonpost.com/local/a-dc-protest-without-people-activistsdemand-ppe-for-health-care-workers-on-front-line-of-coronavirus-pandemic/2020/04/17/e4a915b4-80d6-11ea-a3ee-13e1ae0a3571_story.html
https://www.washingtonpost.com/local/a-dc-protest-without-people-activistsdemand-ppe-for-health-care-workers-on-front-line-of-coronavirus-pandemic/2020/04/17/e4a915b4-80d6-11ea-a3ee-13e1ae0a3571_story.html
https://www.washingtonpost.com/local/a-dc-protest-without-people-activistsdemand-ppe-for-health-care-workers-on-front-line-of-coronavirus-pandemic/2020/04/17/e4a915b4-80d6-11ea-a3ee-13e1ae0a3571_story.html
https://www.washingtonpost.com/local/a-dc-protest-without-people-activistsdemand-ppe-for-health-care-workers-on-front-line-of-coronavirus-pandemic/2020/04/17/e4a915b4-80d6-11ea-a3ee-13e1ae0a3571_story.html
https://www.motherjones.com/politics/2020/04/activists-are-still-taking-to-the-streets-in-cars
https://www.motherjones.com/politics/2020/04/activists-are-still-taking-to-the-streets-in-cars
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  تكتيكات اإلضراب ا: رابعً 

 

 اإلضراب في زمن كورونا 

ة  ستراتيجية ملح  ف مباشر يستجيب ال هو تكتيك تصر    ؛خالل األزمة  شهرته   االضراب مثل الدعم التكافلي في 

العديد من احتياجات العاملين وغيرهم أصبح  الحقوق في ظل فيروس كورونا. نتيجة الوباء،  للحصول على  

يعملون عدة وظائف في نفس الوقت لتغطية نفقاتهم  ممن هناك عمال  عملهم. ل محقق نتيجة فقدان الكثيرينغير 

أن هناك فئة كبيرة من العمال غير رسميين في العالم  كما    ،38على إجازة مدفوعة األجر  ولم يحصلوا  ،المعيشية

ا بالضغط على المستهدف  ا حاسم  دور  يؤدي  . تكتيك اإلضراب  39العربي الذين ال نعرف مدى تأثير الوباء عليهم 

ب المواجهة المباشرة مع  تجن  في  كما أنها تساعد النشطاء  .  يؤدي لنجاح الحركات المجتمعية  ما  ،من التكتيك

 .40شديد قوات األمن التي قد تؤدي إلى قمع 

التكتيك خالل هذه األزمة. فكر في الرئيس  يليس السياسيون في مناصب السلطة وحدهم المستهدف ن في هذا 

الذي يح البنك  لحماية الموظفين، أو رئيس  يكفي  تفعل ما  لمؤسسة ال  الرهون التنفيذي  تأجيل  الناس من  رم 

دور   جميع ا  لدينا  لالعقارية.  البعض نؤديه  بعضنا  أمان  على  التنفيذيوفالمدير  ؛لحفاظ  ليسوا  ون  للشركات  ن 

 . ا استثناء  

العالم  نُف ذت أنحاء  جميع  في  اإلضرابات  من  مختلفة  السجون،    ،أنواع  نظام  إضرابات  المثال،  سبيل  على 

  (. الشحن والتوزيع إلى المطاعم) ال في مختلف القطاعات واإليجار، والشركات، والجامعات، وإضرابات العم  

يتمتع العاملون في المجال الطبي الذين هم جزء من النقابات العمالية التي برزت في االضطرابات بقوة في  

العمل موظفيهم لها  أرباب حيث الطريقة التي يعامل بها  ثقافة جه نحو مانو: "نحن نت  هذه اللحظة. كتب ديفيد أر

فيروس كورونا  ة  حخالل جائالعديد من الموظفين والمستهلكين الشركات    .أكثر من مجرد تواصل ذكي"  أثر

 .41للمساعدة؟"  م "ماذا فعلت  :يسألون

مدنهم   يطالبون بهاأولية  قوائم  مطالب محددة. في ظل الوباء، قام البعض بتجميع باإلضرابات  تطالب عادة ما 

المثال الذين ثبتت إصابتهم   المطالبة  : المحلية والحكومات. على سبيل  تلقي    ،برعاية مجانية ألولئك  لضمان 

يجب أن    ذ ؛ إانتشار الفيروسالحد  من    في  وبذبك تكون مساهمة فعلية  ،تأمين صحي  العالج لمن ليس لديهم

 المحلية ضرورية.  عن اإلصابات آليات اإلبالغ  عد  تُ  كما يكون لدى المدن خطة إليواء المرضى.

 

جماعي بشكل  الديون  إضراب  التوق    ، تكتيك  للبنوكيشمل  الفواتير  دفع  إلى حينف عن  أهل    التفاوض   ،  مع 

القروض الطالبية أو    يعتمدوا علىألنهم    –ال يستطيعون العمل بدون هذه المدفوعات    البنوك   ألن  ؛القضية

االستهالكي   االئتمان  أو  العقارية  للتفاوض   -الرهون  شديدة  لضغوط  يتعرضون  هذا  فهم  مثل  ربط  يمكن   .

  األموال يمكن للمضربين تجميع  كما  اإلضراب بمطالب إصالح النظام المالي، أو تقديم إعفاء مباشر من الديون.  

أو كلهاالتي ال يدفعونها،   لدعم الحملة،  جزء منها  ائتمان    ،ووضعها في "صندوق إضراب"  بدء أنظمة  أو 

  أبريل،/ اإليجارات في نيسانتسديد  شخص إلى إضراب    000,15في إسبانيا، انضم أكثر من   .42مجتمعية بديلة 

 .43ل بتعليق اإليجارات أثناء حظر التجو  والذين طالبوا 

العاملين في وحدات    ،على وجه الخصوص و  ، أحد يستمع إليهميشعر العديد من العاملين في المجال الطبي أن ال  

الفيروس غير   العناية المركزة، حيث يقتل الفيروس المرضى، والذين حين خروجهم يسمعون من يقول إن 

معظم  44موجود في  منطقتك،  في  كورونا  فيروس  حالة  على  اعتماد ا  الصحيون    األحيان،.  العاملون  يكون 
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في باكستان بسبب    اإلضراب  ا طبيب    30مجموعة من  أعلنت  بترويج الخوف.  همهم  هناك من يت  ألن    ،مرهقين

بسبب عبء العمل الهائل    ،مجموعة من ثماني ممرضات في ديترويت العمل  وتركت  ،45ات الطبية نقص المعد  

مالبسهم الوقائية  . ليس من الواضح ما إذا كان األطباء قد حصلوا على  46ورفض اإلدارة تقديم المزيد من الدعم

ممرض ا    25كان على    ،  من ذلكلم تحصل الممرضات في ديترويت على دعم إضافي، وبدال  و  ،في باكستان

، ويدل  مهمما لتكتيك  المسبق تنسيق الأن   وردياتهن. هنا يمكن االستنتاجأطول لتغطية ورديات آخر العمل في 

 فقط.    ات المجتمع /منظمي   تهم من وجهة نظر دوا قصا أن ليس كل الصحافيون أصدقائنا بحيث أنهم لم يسرأيض  

بما    ،ات الطبيةمسؤولون عن نقل المعد  الالناقلون الطبيون  أعلن  كولورادو، الواليات المتحدة األمريكية،  أما في  

ا لكونهم  ،الوقايةضروريات المطالبة بالتأمين الصحي وغيره من  ،في ذلك فحوصات فيروس كورونا ال  نظر 

ا خارج مكتب الشركة لمدة ثالثة أيام    فنظموا  ؛باألمانيشعرون   أرسلوا خطاب ا  دوامهم، كما  عن    وتوقفوااعتصام 

واألجور    ، الحماية الشخصيةمستلزمات  على    الحصول   العاملون بهدف احتج  لون طلباتهم.  إلى مديريهم يفص  

تعر   حال  في  لحادثالتعويضية  اليوم    ، ضهم  في  خطر.  موقف  رسالة  تلق    التالي،أو  الموظفون  بريد  بالى 

ومعقم لليدين. لكن الموظفين لم يحصلوا  وكمامات  قفازات    بإعطائهم  ، تخبرهمدارةاإل لكتروني من مكتب  اإل 

  أو الضيق   اإلعياء،  تأو في حاال   ،على التعويض اإلضافي المدفوع للموظفين الذين يعملون في ظروف خطرة

  47.ن جميع نتائج اإلضرابات في تنظيم المجتمع الطبي متطابقة، وحالة هونغ كونغ مثال على ذلكال تكو

 

 مثال إضراب هونج كونج الطبي 

هونج كونج،    في  ،المثال. على سبيل  في عرض قوتها  خالل االضطرابات نشطت  دأت النقابات العمالية التي  ب 

  ، في نهاية المطاف  ، ما دفع  للحكومة، فبراير مصدر إحراج كبير  شباط/أصبح إضراب العاملين الطبيين في  

وهي خطوة لم    -من البر الرئيسي للصين    )الحدود(  إلغالق غالبية أراضيها  ،كاري الم  ،زعيمة هونج كونج

عريضة عبر من خالل  مقراطية بجمع التوقيعات  . قام المتظاهرون المؤيدون للدي 48قبال  تكن ترغب في اتخاذها  

موا أكبر إضراب للعاملين في المجال الطبي في  ونظ    توقيع،  35,000العريضة أكثر من    اإلنترنت. جمعت

الحكومة استجابتها  إلى أن تحس ن    ،من المتخصصين الصحيين العمل  9,000حيث رفض أكثر من    كونغ،هونغ  

 .49فيروس كورونا جائحة ل

كانون  في    300والذي كان عدد أعضائه ارتفع من    ،تحالف موظفي هيئة المستشفيات الجديد اإلضراب  نظ م 

  ،من القوى العاملة%  22.5ل أعضاء الهيئة  في أقل من شهرين. يمث    18,000إلى أكثر من   ،ديسمبراألول/

من الممكن  المدينة.العامة في  في الهيئة القانونية التي تدير جميع المستشفيات والعيادات    80,000البالغ عددها  

خمسة    اقتطعت أجور  ،بعد اإلضراب .50تكون مخالفة للقانونوقد    ،اإلضرابمواجهو مخاطر عديدة نتيجة  

األطباء الذين أعلنوا اإلضراب  البعض أن  . يرى  51للعاملين الصحيين المضربين في هونج كونج   أيام مضت

 إليهم.    عز  حاجتهموا عن المرضى في تخل   قدفي هونج كونج 
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 الورشة الفتراضية المربوطة في دعوة للتصرف ا: تكتيك خامًس 
وتشجيع العمل المباشر   ،مجتمعية تعاونيةيخدم هذا التكتيك العديد من االستراتيجيات التي تعمل على بناء قوة 

  وتقنياتوبناء  على مشكلتك    ،عبر اإلنترنتتمارس عملها  د. االتجاه السائد هو أن العديد من المنظمات  الموح  

قد تجد أن هذا تكتيك مفيد. كما هو الحال مع أي تصرف عبر اإلنترنت، يجب أن تترجم ما    قضيتك، أهل  

جعل غير المرئي مرئي ا. أثناء قيامك بالتنظيم    :مبدأ  تطب قلن    ،في عالم اإلنترنت إلى أرض الواقع، وإال    ييجر

ها البعض للوصول إلى اإلنترنت  التي يواجه  والعقباتعبر اإلنترنت، يجب أن تكون على دراية بالفجوة الرقمية  

قرأ الملحق في نهاية  ا  اختياره،   أو أسباب عدم   ،ف أكثر على طرق التنظيم عبر اإلنترنتوالتكنولوجيا. للتعر  

 الدليل.  

التغي  التي  بسبب  المجتمعية  تشج  سببها  رات  الناس  الوباء،  من  العديد  والتنظيم  ع  النشاط  في  ا  دور  ليأخذوا 

ز  رك  وظم الحمالت عن طريق نقل عملها عبر اإلنترنت للحفاظ على قاعدتها وتوسيعها. فت مع . تكي ي مجتمعال

ا تكتيكات عمل  آخرون على التعاون مع شركاء المجتمع من خالل تقاسم قو   تهم ومواردهم. ولكن هناك أيض 

التسلل والقرصنة    ،أو الخصم. على سبيل المثال  من التكتيك  هدفمستمباشر عبر اإلنترنت تؤدي إلى تعطيل ال

اإل  نفس الموقع  الدخول إلى  الجميع  الرقمي )يسجل  الوقت(والتعطيل  نفس  اختراق مؤتمر    ، لكتروني في  أو 

 .52أو فعالياتهم االفتراضية  ،أو االجتماع عبر اإلنترنت ،المعارضة

يكون االجتماعي  ممكن ا    قد  التواصل  وسائل  استخدام  يسالزيادة  للناشطين  العامة.  في  مشاركتهم  ذلك  عدهم 

التقليدية. يؤكد باحثون على قوة اإلنترنت في    ،الوصول إلى المزيد من األشخاص  وتجاوز قنوات الوسائط 

يمكن للمنصات الرقمية    التقليدية،مساعدة النشطاء على التنظيم الذاتي. بدون هيكل أو تسلسل هرمي للمنظمات  

ر  أن تسمح   ا من التصرفات. وجدبتطو  ت دراسة حديثة أن مجموعات الدفاع عن المناخ التي  أشكال جديدة تمام 

على   مختلفة    ، org.350مثل    اإلنترنت، بدأت  ونظريات  وتكتيكات  استراتيجيات  التغيير  لديها  عبر  عن 

 .Greenpeace  53، مثلمقارنة بالمجموعات البيئية القديمة ،اإلنترنت

 

نشئ قائمة تعرف الناشطين الجدد على الحمالت  اتعرف على حقوق الخصوصية على اإلنترنت. أو  

 المجتمعية في منطقتك. 

  

مثال  اختبارات    ، المسليةزلت تبني عالقات مع أهل قضيتك؟ قم بإنشاء تصرفات عبر اإلنترنت    هل ما

 .  اء  عليه بنتهدف إلى التثقيف عن قضيتك والدعوة إلى اتخاذ تصرف مجتمعي 

 

 

 ؟ الورشة الفتراضية المربوطة في دعوة للتصرف ما هي

للتصرفظهرت   دعوة  في  المربوطة  الطالبية  في    الورشة  االعتصامات  من  كمزيج  الستينيات  منتصف 

الرسمية غير  وبدال    ،والمحاضرات  فيتنام.  حرب  معارضة  والطالب  في  المعلمون  احتل  اإلضراب،  من   

م الشعبي ليوم  مدرسة دورات التعل    10,000جامعة و 1500للمؤرخ البيئي آدم روما، عقدت  الفصول. وفق ا  

 ، لتنشئة جيل من النشطاء.1970أبريل نيسان/  في ،األرض 
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مواضيع متعلقة  عن عبارة عن دورة تدريبية عبر اإلنترنت  الورشة االفتراضية المربوطة في دعوة للتصرف

ال و تكون الدورة، ذلك،دون  ،فالتي يجب أن تنتهي بدعوة للتصر  و ،تمعمي المجبحمالت أهل القضية ومنظ  

 .بناء القوة التعاونية للمجتمع تلب ي 

 

  org.350الكندية لمجموعة تغير المناخ  الورشة الفتراضية المربوطة في دعوة للتصرفمثال 

اآلمنإلى  ويعود    URLهو عنوان    . واسمها 2008في عام    org.350تأسست   ثاني أكسيد    المستوى  من 

الموجة األولى من المنظمات  وقد قادت المجموعة  .  جزء في المليون  350البالغ  في الغالف الجوي، و  الكربون

 .البيئية المهتمة باإلنترنت

عليهم أن    فإنعلى المدى الطويل،    المجتمع وإعادة بناء  ،إذا أرادوا التعافي من الوباء  المجموعة أنهم أدركت  

مستويات الحكومة، وخاصة    ضمن جميع الت واسعة النطاق في السياسة العامة  دثوا عن استراتيجيات وتدخ  يتح

الكبيرة التي تطالب    والشركاتالمستهدف من هذا التكتيك هو البرلمان الكندي    ، فإنولذاالحكومة الفيدرالية.  

 الدوالرات.   إلنقاذها بمليارات الحكومة 

 

وتنميتها    في صفوفها  للناشطين القائمين من خلفيات اجتماعية مختلفة لالنخراط  مفيد أرادوا إنشاء إطار عمل  

  من تكتيك لتسجيل العضوية في المنظمة على وجه التحديد. بدال   به، في العمل التنظيمي الذي يقومون 

  ، شرق البالد إلى غربهامن    ورشات افتراضية المربوطة في دعوة للتصرف  org.350وعقدت المجموعة  

طوال    Just Recoveryباستراتيجية    م كيفية الفوزجميع أنحاء كندا لتعل  من  مجتمع ا    40من  شارك فيها أكثر  

 ر في مبادئ "االسترداد العادل" الذي يشمل ثالث استراتيجيات رئيسة:  الصيف. هذا التكتيك متجذ  

 .مطالب أهل القضية من خالل الدعم التكافلي االستجابة ل -1

 . التعافي من آثار الوباء -2 

 إعادة البناء نحو "الصفقة الخضراء الجديدة" في كندا.   - 3

 

تصرف كانت مختلفة من ورشة لورشة. فهم  كان موضوع الورشة عن االسترداد العادل، لكن الدعوة لل 

هذا يعني أن دعوة التي طرحها ميسر/ة الورشة   بناء  على منطقتهم  يحتاجون فقط إلى تعديل دعوة للتصرف

للتصرف تحث مشاركي التدريب على اتخاذ تصرف يتماشى مع هذه االستراتيجية ومراحل التنظيم المذكورة  

أن تحديد    ،كيتي بيرفيت ،org.350ت منسقة هذا التكتيك من منظمة أكدوواالحتياجات والمطالب المحلية.

  منظمي الدورات االفتراضية والمحلية. إحدى التصرفات كانت أن ينظماألصعب لجزء هو الف التصر  

م الشعبي  نظم بعض المشاركين الذين حضروا دورات التعل    ،فعال  و . م شعبي خاصة بهمدورة تعل   المشاركون

الحال يمكن لمنسقي الدورة المتطوعين التسجيل من خالل موقع    هالخاصة في مجتمعهم المحلي. في هذ

الورشة االفتراضية المربوطة في دعوة  ميسر/ة  الموارد من  استالم نترنت، أو على اإل  org.350المنظمة 

 . للتصرف

عدم وجود درجة واضحة من التوجيه حول ما يجب القيام به بعد الدورة.    ورشات من مدرسي ال  ونالحظ الكثير

وتحدد    ،ألنها يمكن أن تجمع األشخاص مع ا   ؛قال العديد من المضيفين إن موارد التدريس كانت مفيدة  ذلك، ومع  

آخرون   شكل.  ر ثم المشاركة بشكل أكب ذلك، األعمال الرائعة التي تحدث في جوارهم وبلداتهم ومدنهم وما إلى 

أو  "  Just Recoveryفريق   العادل"  وكما  "االسترداد  الجديدة".  الخضراء  استخدمت    توقعوا، الصفقة 

https://justrecoveryforall.ca/
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المجتمعية اإلطار الذي  ،المنظمات  أهل قضيتهم  التي تتبع    نوقادت  القائمة  المجتمعية  جندتهم إلى المنظمات 

الورشات  شخص في    500-400شارك    وحقوق العمال، إلخ.   المناخية،وتنظيم العدالة    اإليجار،اإلضراب عن  

أعلى بكثير   وا من سجليكون عدد  أخبرهم المضيفون أنهم حضروا الدورة )عادة  ما    على ما بناء     ،االفتراضية

 لدورة(.  ل  من حضروا فعليام

 

أو    ، org.350تقدمها  ي تال   الورشات االفتراضية المربوطة في دعوة للتصرفيمكن للفرد إما االنضمام إلى  

 : ا /استضافة دورة خاصة به 

اإل   -1 موقع  هناك خريطة على  مكان وزمان عقد   ، لكترونياالنضمام:  البحث عن  للمشاركين  يمكن  حيث 

والنقاط الحمراء  النشاطات التي نُف ذت، تعليمهم المحلي عبر اإلنترنت. تشير النقاط الزرقاء على الخريطة إلى 

 القادمة. النشاطات تشير إلى  

ومالحظات    ، حيث تم إعداد مجموعة األدوات ومجموعة الشرائح  ،يمكن للمنظمين تنظيم تعليمهم الخاص   -2

 المحادثة لهم، فهم يحتاجون فقط إلى تعديل دعوة العمل بناء  على منطقتهم. 

 

 54  الورشة الفتراضية المربوطة في دعوة للتصرفكيفية استضافة 

 

 . : اختر التاريخ والوقت1الخطوة 

 . Google Meets/ Zoom / Jitsi/  GoToMeeting   اختر التكنولوجيا الخاصة بك: : 2الخطوة 

 . : دعوة الناس 3الخطوة 

 حدد األشخاص الذين تريد دعوتهم في شبكتك ومجتمعك. يمكن أن يشمل ذلك: 

 .عائلتك وأصدقائك وجيرانك الذين تم تنشيطهم بسبب هذه األزمة ●

 . أعضاء جمعية الحي أو الدعم التكافلي المحلية  ●

 . خرىاأل عدالة االجتماعية  منظمات ال ●

الذين   ● إضرابات    ،قابلتهمالمنظمون  إلى  ينضمون  الوقود  اإل والذين  إنقاذ  عمليات  ومقاومة  يجارات 

 . األحفوري

 . زمالئك في العمل أو منظمة العمال ●

عالمنا رأس ا على عقب، وقد تم تنشيط العديد من    تتذكر أن جائحة الفيروس التاجي قد قلب ○

تنظيم  ل ن األيام معارضين األشخاص سياسي ا ألول مرة. حتى األشخاص الذين كانوا في يوم م

المناخيمثل   والعمل  المهاجرين،  العمال، وعدالة  المطالبة    ، نقابات  في  اآلن  إلينا  ينضمون 

لعمليات   بأشياء مثل اإلجازة المرضية مدفوعة األجر، والرعاية الصحية للجميع، ووضع حد  

م حديث ا في شبكتك  إنقاذ الشركات. إنه الوقت المثالي لدعوة جميع األشخاص الذين تم تنشيطه

 لالنضمام إلينا. 

ا.   المحضرة لك مسبق    الدورة  عرض و  التدريب   مالحظات  مع  ، األجندةبقم باالستعانة  الخطوة الرابعة: الممارسة:  

تراضية  م شعبي افتعل    أو تكييفها لتعكس بشكل أفضل سياقك المحلي! على كل دورة  ،يمكنك استخدامها كما هي

تحد  أ التصر  ن  في  د  الناشطين  على  الذي  يعكس    ويجب  ، اتخاذهف   Justاستراتيجية  مع    ويتماشىأن 

Recovery. 

https://docs.google.com/document/d/19pQqF2nhU75jPh-a_Hz1fzGLxiC4brpG1J9soSiYXCg/edit
https://docs.google.com/document/d/19pQqF2nhU75jPh-a_Hz1fzGLxiC4brpG1J9soSiYXCg/edit
https://docs.google.com/document/d/19pQqF2nhU75jPh-a_Hz1fzGLxiC4brpG1J9soSiYXCg/edit
https://docs.google.com/document/d/19pQqF2nhU75jPh-a_Hz1fzGLxiC4brpG1J9soSiYXCg/edit
https://docs.google.com/document/d/19pQqF2nhU75jPh-a_Hz1fzGLxiC4brpG1J9soSiYXCg/edit
https://docs.google.com/document/d/19pQqF2nhU75jPh-a_Hz1fzGLxiC4brpG1J9soSiYXCg/edit
https://docs.google.com/document/d/19pQqF2nhU75jPh-a_Hz1fzGLxiC4brpG1J9soSiYXCg/edit
https://docs.google.com/document/d/19pQqF2nhU75jPh-a_Hz1fzGLxiC4brpG1J9soSiYXCg/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1SrSodaMT_bLq7NlZk5qBmU0sLiF3ZvBvBV739WZ_ax0/edit#slide=id.g77fd96e68e_0_12
https://docs.google.com/presentation/d/1SrSodaMT_bLq7NlZk5qBmU0sLiF3ZvBvBV739WZ_ax0/edit#slide=id.g77fd96e68e_0_12
https://docs.google.com/presentation/d/1SrSodaMT_bLq7NlZk5qBmU0sLiF3ZvBvBV739WZ_ax0/edit#slide=id.g77fd96e68e_0_12
https://docs.google.com/presentation/d/1SrSodaMT_bLq7NlZk5qBmU0sLiF3ZvBvBV739WZ_ax0/edit#slide=id.g77fd96e68e_0_12
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  ورشة قم بإجراء تجربة لل  ؛ تواصل مع شخص أو شخصين يمكنهم مساعدتك في استضافة البرنامج التدريسي

مرتاح لمشاركة شاشتك وكتم صوت المشاركين . تأكد من أنك  في ذلك  استخدام التكنولوجيا على    والتدريب معهم  

 ن من المحتوى. على شرائح العرض حتى تتمك   ى /باآلخرين. تدر  

 

 الخطوة الخامسة: إرسال تذكير! 

في   التسجيل  صفحة  تستخدم  كنت  إذا  الدورة.  بدء  من  يومين  أو  يوم  قبل  المدعوين  إلى  ا  تذكير  أرسل 

Eventbrite    350أوorg،  يد اإللكتروني مباشرة  من لوحة تحكم المسؤول. يمكنك  فيمكنك إرسالها بالبر

وإرشادات حول كيفية تنزيل البرنامج    -إرسال إرشادات إلى الحاضرين حول كيفية االنضمام إلى المكالمة  

 وتشغيله إذا لزم األمر.

 

 ! الورشة االفتراضية المربوطة في دعوة للتصرف ي /مالخطوة السادسة: قد  

يمكن حتى  ف ، ع المعضالتتوق   سريعة، وقمت بإجراء جولة  ،بت على استخدام التكنولوجيا حتى لو كنت قد تدر  

 . يواجهوا صعوبات خالل استعمالهم التكنولولجياللميسرين عبر اإلنترنت أن 

الناس.   التدريب. هل هناك موسيقى تحبها؟ اجعلها تلعب في الخلفية بينما ينضم  ال تلتزم بالنص  استمتع في 

ا وطبيعي ا استخدم  بل    وحسب، خاصة في البداية. امنح األشخاص وقت ا    األمر،. ال تتسرع في  لغتك لتكون مرتاح 

الناس أحيان ا إلى توضيح.  ليقولوا مرحب ا وإجراء محادثة غير رسمية قبل الدخول في المحتو ى. وقد يحتاج 

 اشكر المشاركين على الحضور! 

 

 الخطوة السابعة: المتابعة 

ا على تحديد ما إذا كنت تريد البقاء على اتصال   وكيفية ذلك. افعل    ،مجموعةبالفي نهاية مكالمتك، ستكون قادر 

مجموعة   األفكار:  بعض  قضيتك.  وأهل  أنت  يناسبك  قا  Googleما  خدمة  أخرى؛  أو  إلكتروني  بريد  ئمة 

  تقرره،أو خدمة الرسائل النصية الجماعية األخرى. مهما كان ما    ،Whatsappمجموعة    ؛ مجموعة الفيسبوك

طلب  ا واشكر الجميع على االنضمام، و  ،تأكد من المتابعة في غضون يوم أو يومين من التدريس الخاص بك 

ا لديهم أيض ا نموذج  منهم المشاركة ب الذي يبقي    55م متابعة للتعل  أفكارهم. دعهم يعرفون الخطوات التالية. أخير 

 تصال مع منظمي الدورات. ا المؤسسة على 

ترودو بالحاجة إلى "انتعاش  جاستن  ت حكومة  أقر    العادل، بفضل الحركة التي يقودها الناس من أجل االسترداد  

وفق ا لـ  و  سبتمبر.أيلول/ البرلمان في  عمل  ستأنف  ء بشكل أفضل" عندما يُ من أجل "إعادة البنا  ،أخضر" عادل

350.org  أو قضيتهم  : استخدمت الحركات الجماهيرية هذا التكتيك لبناء فهم مشترك للمشكلة التي يواجهونها

يمكننا أن نبدأ  ع في األماكن العامة )بعد!(،  قد ال نكون قادرين على التجم  وفي حين  .  والنجاح   وخطتهم للفوز

أداة  وهي    ،مين الجدديشارك فيها الكثير من المنظ  ؛ إذ  إشراك اآلالف في هذه الحركةو   ،في بناء هذا الفهم نفسه

 مثالية للبدء. 

 



 

28 

 للقراءة المتعمقة 

عبر اإلنترنت: نظريات التغيير والجماهير المستهدفة واالستراتيجية  للنضال من أجل تغي ر المناخ  .1
عبر اإلنترنت:  

 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09644016.2015.992600
 

خطة التعافي العادلة، كندا:    .2

https://static1.squarespace.com/static/5aae198d96e76f27dc9377ce/t/

ity+Counc5eb2dc63e72d270d75d5bea3/1588780133923/Letter+to+C

 d%2C+Green%2C+and+Just+Recovery+%284%29.pdfil+on+a+Bol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09644016.2015.992600
https://static1.squarespace.com/static/5aae198d96e76f27dc9377ce/t/5eb2dc63e72d270d75d5bea3/1588780133923/Letter+to+City+Council+on+a+Bold%2C+Green%2C+and+Just+Recovery+%284%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5aae198d96e76f27dc9377ce/t/5eb2dc63e72d270d75d5bea3/1588780133923/Letter+to+City+Council+on+a+Bold%2C+Green%2C+and+Just+Recovery+%284%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5aae198d96e76f27dc9377ce/t/5eb2dc63e72d270d75d5bea3/1588780133923/Letter+to+City+Council+on+a+Bold%2C+Green%2C+and+Just+Recovery+%284%29.pdf
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 ا: تكتيكات تحريك النقودسادًس 
ختيار  ا االستثمارات. تم   وسحباالستثمار، المقاطعة   ؛ك بنفسك، فقم بتحريك أموالكإذا كنت ال تستطيع التحر  
ألن القوة الشرائية موجودة حتى خالل الجائحة. استثمر في  و ،األوبئة نة ضد هذه التكتيكات ألنها محص  

  ،لديها ممارسات تساهم في تغي رات المناخ واسحب أموالك من البنوك التي والمحلية،الشركات الصغيرة 
فيروس كورونا.  جائحة تستجيب الستراتيجية استباقية في ظل  أن لتكتيكات  يمكن ل ك أموالك عندما ال وحر  

 ة يستهدف الخصم الحكومي أو الشركات الخاصة. هذا التكتيك عاد

 

 الستثمار 

التجارية المحلية   األعمال  االستثمار في  بسببالمعر    والمجتمعية يمكننا  لخطر اإلغالق  فيروس    جائحة  ضة 

واألشخاص المحتاجين في    ،والشركات المحلية المملوكة للعائلة   ،كورونا. استثمر في منتجات التنظيف النقابية

م بمطالبة الحكومة باالستثمار  مثل العاملين في مجال تقديم الطعام والفنانين العاطلين عن العمل. قُ   ،الوقت الحالي 

تحتاجه    مما ال تخزن أكثر    ، استهلك بشكل مسؤول.  الصحة العامة والتعليم والنقل  ؛في السياسات االجتماعية

 .56من المنتجات األساسية في منزلك 

ن االنتعاش االقتصادي ألي  إوسط.  ذكرت بسمة المومني الحاجة إلى تعزيز ثقة الجمهور في منطقة الشرق األ 

ب مستويات عالية من ثقة  الة تتطل  ن استراتيجية صحية فع  إبلد يعتمد على مدى إدارته ألزمة الصحة العامة، و 

باع اإلرشادات الصحية  ات    المسؤولين منهم  إذا أرادوا   ، في قادتهمالمواطنين  الشعب. في الواقع، يجب أن يثق  

التي نص   أنه  وا عليها.  المناسبة  المومني  الحظ،  ذكرت  الشرق األوسط  فلسوء  العامة في  الثقة  أن مستويات 

الحكما    ، منخفضة األزمة. وفي هذا  أعربت عن شكوكها في أن  تبذل كل ما في وسعها إلدارة هذه  كومات 

  المحتاجينالصدد، ذكرت أن األمر ال يتعلق فقط بالدعوة إلى اإلغالق، بل توفير الدعم االقتصادي للمدنيين  

ا،  ل تكلفة مالية كبيرة لم تكن بعض الحكومات مستعدة لتحم  البطالة. وهذا يمث  نسبة  رتفاع  امع    ، إليه لها. أخير 

بشكل كبير في    التي تستمر في االستثمارأشارت المومني إلى خيبة أملها في العديد من دول الشرق األوسط  

تخصيص هذه المبالغ الكبيرة لالستثمار في الصحة العامة والثقة،    ، من ذلكدت على أنه ينبغي بدال  الجيش. وشد  

 .57 عن تعافي االقتصاد فضال  

 

 المقاطعة 

،  المغرب إلى تركيامن    ،العالم العربي واإلسالمي في أعقاب المقاطعة اإلسالمية لفرنساهذا تكتيك شائع في  

  .58مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية  كما أنها شائعة سياق

 

نت استجابة تحالف عمال إموكالي لـلجائحة التماس ا لحاكم فلوريدا لحماية عمالهم وتزويدهم  تضم    فلوريدا، في  

لم    هألنالذي يقاطعونه    ر الوباء على حملة تحالف عمال إموكالي لمقاطعة مطعم وينديزات واقية. لم يؤثبمعد  

منع فتح فرع للمطعم في   من . وتمكن التحالف ينضم إلى برنامج الغذاء العادل الذي يتماشى مع رؤية التحالف

 يبي ن لنا هذا النموذج أن الوباء قد ال يشك ل عائق ا لنجاح هكذا حمالت.  . 59لف كوست وجامعة فلوريدا غ
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 سحب الستثمارات 

للتخل  قُ  الحكومات  بالضغط على  العسكريم  اإلنفاق  من  منه ص  وبدال   االجتماعية.     ،  الخدمات  في  االستثمار 

األدوية الكبرى، والنفط والغاز، وال المؤسسية )من شركات  أموالك  أو    ،ن من الحرب( يمستفيداحصل على 

 استفد من األسعار المنخفضة لشراء األسهم من أجل نشاط المساهمين في المستقبل! 

تكتيك سحب    بتنظيم  ،كاليفورنيا  –  في سان فرانسيسكو  ،Extinction Rebellionقامت مجموعة تسمى  

التي تمو  د المت  يتعه  ، حيث  االستثمارات البنوك  ل الوقود األحفوري من أجل  صلون بسحب االستثمارات من 

.  تدمير الغابات يستثمر بكثافة في  كونه    ، هو الهدف  " تشيس"في هذه الحالة، كان بنك    .يوم األرض   تصرف

 Stop)  "أوقفوا مجرى األموالتدعى  جزء من حركة أكبر    ، وهيالتي  للبنوك بديلة مت الحملة اقتراحات قد  

the Money Pipeline)60. 

 

 

 لغوغ تقييماتمثال التكتيك كتابة  

 

األوبئة. اختارت الحملة تكتيك ا خارج    ن ضد  محص   وهو أيض ا  ،هذا التكتيك يخدم استراتيجية سحب االستثمار

  التقييماتحيث ال يستطيع البنك السيطرة على   ،61" تشيس"في هذه الحالة بنك    . سيطرتهومجال خبرة الهدف  

 .غوغلالمنشورة على صفحاتهم التجارية على 

 

منظمة تعمل على وقف تدفق األموال من   120أكثر من    ائتالف يضم  هو  تحالف "أوقفوا مجرى األموال"  

أكبر ممول    كونه  ،في أمريكا  "تشيس"إلى صناعة الوقود األحفوري. لديهم حملة تستهدف بنك    "وول ستريت"

ل المسؤولية األكبرا  عالمي لصناعة الوقود األحفوري   .62تدمير المناخ والمجتمع في  لتي تتحم 

 

 ؟ كتكتيك لغوغتقييمات يكون استعمال التكتيك: كيف  

في كل   ، وتويتر ،، انستغرام(google reviews)  لغوغعلى  تقييمات في    "تشيس"بنك   صفحات من خالل 

 Chaseمراجعات تكشف مدى ضرر أفعال البنك على البيئة. لديهم خريطة لموقع  تُكتب  فرع في الدولة.  

Banks  اإلنترنت على خرائط في  مون التعليقات  يترك المنظ  ، وفي جميع أنحاء الواليات المتحدةGoogle 

التكتيك هو جزء من حملة مطاردة أقدم  Twitterو  Instagramو  Facebookو   ، النطاق  وواسعة . هذا 

 الوباء.  خالل تها الحملة هذا تكتيك واحد من عدة تكتيكات تبن  أن حيث  

يكتبوا مراجعة  ي ؤطلبوا من م أن  قم  مضمونها  "تشيس"لـ  ديهم  لتدمير حياتنا.  استخدام أموالنا  : "توقف عن 

مستدام مستقبل  ا    يمكن  ".بتمويل  بأيض  تالمناخب  تهتمأخرى    تقييمات"اإلعجاب"  والتي  الهاشتا،    غ ستخدم 

#TakeoverChase  # وStopTheMoneyPipeline.  وإرشادات    ،وصور  ، للتقيماتعي نات    هم لدي

في تحويل    واساعدو أن يأسفل الخريطة مباشرة؛    تقيمهم  لوا سج  يطلبوا من مناصريهم أن ي  . متاحة أكثر تفصيال  

 . 63الخريطة إلى اللون األخضر!

  ،Instagramمراجعة على    13و  ،Twitterمراجعة على    30و  ،Facebookمراجعة على    47  تُركت

 ل!غوغعلى تقييم  2073و
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بنوك  تقترح     وإغالق   ،إلى بنك آخراألموال  واضحة عن كيفية تحريك    ومعلوماتبديلة لالستخدام،    االحملة 

  .64لديهم آلية إبالغ دقيقة للتصريف كي يتابعوا مع أهل القضية كما أن  ، "تشيس"حساب بنك 

ا بإقرار سياسة مناخية جديدة  " تشيس" قام بنك    ،2020فبراير  شباط/ا: في  للحملة األوسع نطاق    بالنسبة   ، أخير 

  لنفط والغاز في القطب الشمالي. فردية ل واستثنى منها بعض شركات تعدين الفحم والتمويل المباشر لمشاريع  

 عند مقارنتها بحجم األزمة.صغيرة في سياساتهم،  هي خطوة

 

  االستجابة  " تشيس بنك"، بدأ مالكو والناشطات النشطاءقبل  بعد سنوات من الضغط من   ،2020 مايو/في أيار 

إذلتيارل اتفاقية  %  49ت  صو    ؛  تتماشى مع  البنك على وضع خطة عمل  إجبار  البنك لصالح  من مساهمي 

ر  للتصدي لتغي  تهدف  ،2015في عام    تبن تها معظم الدول،  اتفاقية باريس هي اتفاقية بيئية تاريخية  .65باريس

في    ،إلى تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري العالمية بشكل كبير  التفاقية المناخ وآثاره السلبية. تهدف ا

هذا القرن إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، مع   في من زيادة درجة الحرارة  محاولة للحد  

 درجة. 1.5إلى   ، لتصلالسعي وراء وسائل للحد من الزيادة

 

 تحليل القوة 

يتوق   الضغط حتى  االستمرار في  بنك  اآلن، هدف الحملة هو  إن    " تشيس"ف  المناخ.  أزمة  تمويل  ا عن  تمام 

من    % 7ألن "إقراض تشيس لصناعة النفط والغاز كبير، لكنه ال يمثل سوى    ، ذلك فرص نجاح الحملة مرتفعة

نحو اللون األحمر )الحزب الجمهوري(،  تميل  "إذا كانت الخريطة االنتخابية    ، وثاني ا  ؛ ربح البنك"  ودخلأعمالها  

  " تشيس" هم األشخاص الذين يهتم بهم    والديمقراطيون   . إلى اآلخر )الحزب الديمقراطي(تميل  فإن خريطة المال  

حيث يهتم    األزرق،حق ا، أولئك الذين لديهم أموال لالستثمار، موجودون في الغالب في تلك الجيوب ذات اللون  

 المناخ".  أزمةبشكل كبير في الناس 

  ، أو خطوط األنابيب  ،ال تستطيع شركات الوقود األحفوري ببساطة بناء مناجمها الجديدة  األموال،بدون هذه  

المقاومة التاريخية في    أشعلالذي  و  ،خط أنابيب داكوتا أكسيسهو    جيد ا، موثق ا  أو تكسير اآلبار. لنأخذ مثاال  

  3,8، التي تقف وراء خط األنابيب،  Energy Transfer Partners -ETPف شركةكل    . وقد2016عام  

 ETPلم يكن بوسع برنامج    ،والتي من غيرهامليار دوالر. تم جمع ثلثي هذه األموال من القروض المصرفية.  

ا في خط األنابيب.   ا    " ستريتوول  كما أن "أن يجمع رأس المال للمضي قدم  متواطئة في أزمة المناخ، تمام 

مثل أولئك في ائتالف    بجهد كبير لإلشارة إلى دورها،   عمل النشطاء مثل صناعة الوقود األحفوري، والتي  

Stop the Money Pipeline  66. 
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 للقراءة المتعمقة 
: يجب على المهنيين الصحيين والمنظمات  BMJاالستثمار في اإلنسانية: حملة سحب االستثمارات من   .1

ك اآلن:     https://www.bmj.com/content/bmj/368/bmj.m167.full.pdfالطبية التحر 
 timeline-action-https://visualizingpalestine.org/collectiveالمقاطعة: حمالت   .2

 / https://investigate.afsc.orgهل هناك انتهاكات مخفية لحقوق اإلنسان في استثماراتك؟   .3

ل صناعة الوقود األحفوري  2020تموز/يوليو    14جورج، ك.، وهاريسون، إي. ) .4 (: البنوك التي تمو 

 ال تستحق عملك. التين رائج. 

 change-climate-fund-https://www.teenvogue.com/story/banks  

 

 

  

https://www.bmj.com/content/bmj/368/bmj.m167.full.pdf
https://visualizingpalestine.org/collective-action-timeline
https://investigate.afsc.org/
https://investigate.afsc.org/
https://investigate.afsc.org/
https://www.teenvogue.com/story/banks-fund-climate-change
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 الختام 
  من خالل حب نفسك واالهتمام بصحتك، فإنك تدرك أن ثورتك األولى داخلية. اعتن    !ع ش حياة مدفوعة بالحب

ا إلى ثم انشر حبك لمجتمعك.   ، باحتياجاتك وأحبائك . أنت ال  لديك في ا كا ا وقت  ال تجد ، ربما ظروفك المتقلبة نظر 
ألن هذه    ،ضروريةخطوة    فهذه   ؛ الصحياإلغالق أو الحجر  خالل    تنظم المجتمع ألن لديك الكثير من الوقت 

 مي المجتمع لبناء العالم الذي يطمحون من أجله.  لمنظ   وفرصةبوابة لعالم جديد 
الوباء  أث   النفسية  في  ر  الجميعالصحة  مار    ؛لدى  والصغار.  لنفسك  الكبار  الحب  بدافع  الذاتية  الرعاية  س 

بدل الخوف. استهلك معلومات الوباء باعتدال. وإذا التزمت المنزل ولم تستطع تركيز وقتك للتنظيم    ولآلخرين،
الفردي المستوى  على  للمجتمع  فعله  يمكن  الكثير  هناك  لتنظيم    ، المجتمعي،  مهاراتك  وتطوير  البحث  مثل 

في    فنحن  ؛االستراتيجي  أو تحقيق هدفك  ،ب على خصمكللتغل    والتكتيكاتالمجتمع. ابحث في االستراتيجيات  
قضيتك أو حملتك، وابحث عن البيانات  ب خريطة القوة الخاصة    ئنشا عصر المعلومات. ابحث عن معارضيك، و

  Littlesis.orgتدعى  مجموعة  هناك  العالم. على سبيل المثال،  في  ومعلومات لحملتك، وتأثير الوباء    الصحية، 
 والحكومة.  من هم في رأس هرم األعمال  هي قاعدة بيانات مجانية تكشف عالقات

ر مهاراتك في التنظيم المجتمعي ومجموعة من التكتيكات    االستراتيجية ما الذي يجعل    ؛راجع مبادئ القوة  ،طو 
ندوات، مؤتمرات، وورشات   احضر  ،جديدةم مهارات والقوة تحترم القوة. تعل   ،أي أن القوة في العالقة ؟جيدة

الذي توف   المثال، تدريب مساق  اإلنترنت. على سبيل  للتعل  أهلره منظمة  افتراضية عبر  لحظة  م من  . وهذه 
زمة األ ألن لديهم العالقات الالزمة إلحداث تغيير في    ،ق بالصحةموا حمالت تتعل  منظمي المجتمع الذين نظ  

 صحية. ال
ا أن الفيروس أصبح حقيقة ال  خصوص   ،أيام مريرةبالمقابل، ستمر في  م بشكل رائع،  ستواجه أيام سعيدة وتنظ  

منه العالم  ا مفر  حول  األحياء  بعض  ما  ، في  الجيران، أرواح  يحصد  زال    حيث  حولنا؛  من  األهل   أناس  أو 
  الحالي، ل ما تفعله في هذه اللحظة. كن صادق ا مع نفسك ومجتمعك. عش في الوقت  ألحباب. التاريخ يسج  او

 ى مع تجربتك التي تعيشها، فقم ببناء تكتيكك الخاص! إذا لم يكن أي مما سبق له صد    .وكن مبدع ا في تكتيكاتك 
ا قيادي ا،   الوباء، هول. مع هذا  وقم بإدارة وقتك بشكل جيد. ال شيء يدل على القيادة مثل مواجهة المج  خذ دور 

ال أحد يعرف حملتك أكثر منك. شيء  لكن   ،هناك الكثير من األمور المجهولة. هناك عدد كبير من "الخبراء"
 ا! لذا قم بإدارته جيد ا. ال يوجد وقت نضيعه! كن المع    ؛الوقت هو مورد محدود  مؤكد،واحد 

http://www.littlesis.org/
http://www.ahel.org/
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 المساهمون في هذا الدليل
 

لدعم هذا    ،مؤسسة أهل لتنظيم المجتمعولجميع أفراد  ،منير ونسرين حاج أحمد ىشكر وتقدير خاص لمصطف

 نور أبو حجلة.  هذا الدليل   وكتبتبحثت  كورونا.وباء فترة البحث والدليل خالل 

 

 عن أهل 

وناشطون   ،وطن فيه شباب ونساء مسؤولون ؛نساننا نحلم بوطن عربي تسود فيه العدالة وكرامة اإل ألن   أهل  في بدأنا 

ما شجعنا    ،ملون أصحاب القرار. بداية تجربتنا كأفراد كانت مع مجتمعات ملتزمة ومنفتحة للتعل  ئيسا  ،في مجتمعاتهم

 ذلك وتأسيس أهل. في  ستمراراال على 

 والتي ليست بالضرورة من األقارب.  ، تعني ذوي االستحقاق والمقدرة. وتستخدم كلمة أهل لتشير للعائلة "أهل"

للمجموعات المجتمعية لتنظيم وبناء قوتهم وقيادتهم ومواردهممؤسسة مجتمعية تقد    أهل الدعم الضروري  على    ،م 

سس  أمه من تدريبات وتوجيه على  دعم الذي تقد  شكل حمالت لقيادة التغيير ولتحقيق العدالة والحرية. وتبني أهل ال 

 تنظيم المجتمع القيمي. 

  : مثل  ، بدعم من أعضاء مبادرة مجتمعيو   ،2011عام    في  أهلقامت نسرين الحاج أحمد وميس العرقسوسي بتأسيس  

النمريإو   ،وروان الزين  ،سمر دودين وباسل    ، وسوسن الزعتري  ،وريم مناع   ، ونورا عواد  ،وكفاح عدنان  ، يمان 

التوجيه والمشورة  أ و  ،جبريل بجامعة هارفرد،  البروفيسور مارشال غانز، من كلية كينيدي  شرف حمزة. ويستمر 

 أهل.  لمشاريع ونشاطات 

ان  أهل في  ن مقرأبالرغم من   في شراكات مع حمالت    أهلفتدخل    ؛دول عربية مختلفة  عملها يمتد إلى  نأال   إ  ،عم 

حيان تدخل  . وفي بعض األ ا خالل رحلتهالدعم    ، كما تقد م لهاتحقيق التغييرإلى    ساعية  مختلفة،  ومبادرات مجتمعية 

الناس   لتمكين  العدالة وحماية حقوق  في  أهل في شراكات مع منظمات محلية تسعى  لتحقيق  الجماعي  العمل  قيادة 

 اإلنسان. 

م التمكين والتوجيه ألهل الحملة خالل  التدريب على أسس وممارسات تنظيم المجتمع وتنظيم الحمالت، وتقد    أهلم  تقد  

 جراء البحوث وتوثيق دراسات الحالة المتعلقة بقيادة المجتمع للتغيير. إرحلتهم، وتقوم كذلك ب
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 الملحق 

 

 أم ال؟ اإلنترنت،هل ننقل التنظيم المجتمعي إلى  
 

. نقلوا  1الكثير من المؤسسات قامت بنقل وتعديل تنظيمها عبر األنترنت لتحافظ على تواصلها مع أهل القضية

وجمع التبرعات. يمكن للحملة   االجتماعات، األحداث، المؤتمرات، الندوات عبر اإلنترنت، ورشات العمل،

أن تمكن التوجيه وتخلق مجتمعات لدعم الزمالء ودعم المجموعات المحتاجة إلى تمثيل أكثر في الميدان  

عل الغير مرئي مرئي ا كي  المجتمعي. إذا قمت بتنظيم تصرف مؤسسي عبر اإلنترنت: التزم بمبدأ الذي يج

يترجم قوة الفعالية إلى أرض الواقع. على العكس من ذلك، جادل كبار العلماء في الحركات االجتماعية مثل  

إيريكا تشينويث وزينب توفيكجي وآخرون بأن ميدان اللعب الرقمي يميل نحو الديكتاتوريين. وأن معظم  

 فائدته هو لتنظيم تكتيكات الدعم التكافلي. 

 

ماذا نقلت المؤسسات معظم أعمالها من جمع التبرعات إلى المؤتمرات وحتى اإلضرابات االفتراضية عبر  ل

بعض األحيان لتضع   وفي اإلنترنت؟ كي تتكيف مع أوضاع الزمن، لتبقى على تواصل مع أهل قضيتها 

 ضغط على المستهدف من التكتيك.  لكن التنظيم عبر اإلنترنت ليس خيار جيد للجميع.  

 

مهمة ألننا جميعا  متأثرون بطريقة أو بأخرى، و   وهيإن التواصل المستمر في هذه األزمة ساعد كثيرا  

خصوصا لمنظمي المجتمع الذين يسمعوا ألهل قضيتهم و يدونوا مطالبهم الموحدة. مثال قامت هذه المجموعة  

تحرير السجناء،    (،جار )أو ديونال إي عمل،بكتابة أهم خمسة مطالب خالل الوباء: رعاية صحية مجانية، ال 

 1 .وتوفير منازل للجميع

 

 التكيف مع التنظيم المجتمعي عبر اإلنترنت 

: البحث عن معلومات خاصة أو تعريفية عن )فرد معين(  doxxingأو  Doxingهناك من يستخدم 

 ونشرها على اإلنترنت، وعادة ما يكون ذلك بقصد ضار والبعض من يقوم:  

 

 بتقديم المشورة بشأن االنتقال إلى التواصل عن بعد وتنظيم الحمالت  ●

 بتقديم المشورة والموارد بشأن اإلدارة المالية الفعالة خالل األزمة ●

 لفني والتدريب على األدوات الرقمية واألمن والخصوصية عبر اإلنترنت توفير الدعم ا ●

 بتقديم مشورة برنامجية حول كيفية تكييف استراتيجيتك وأنشطتك مع الواقع الجديد  ●

 2بتقديم المشورة حول كيفية تغيير تركيز التصرف واالستراتيجيات للتكيف مع الوضع الحالي ●

 
 



 

39 

 

لم تشارك الفتيات والنساء في إنشاء أدوات    واإلنترنت. إذاعلينا أن ننتبه للوصول المتساوي إلى التكنولوجيا 

رقمية ومحتوى عبر اإلنترنت مثال ، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم عدم المساواة القائمة. كما تؤثر فجوة  

مليون   600ادي والتنمية. إذا تم توصيل التكنولوجيا بين الجنسين سلب ا على إمكانات البلدان للنمو االقتص

سنوات، فسيترجم هذا إلى ارتفاع في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي يتراوح   3امرأة أخرى باإلنترنت في 

 3.مليار دوالر أمريكي 18مليار دوالر أمريكي و  13بين 

 
 قائمة مصادر التكيف والقيادة لتنظيم المجتمع عبر اإلنترنت: 

 

 / https://socialmovementtechnologies.orgالحركة الجتماعية: تقنيات 

 

يحتوي هذا على قائمة شاملة من األدوات عبر اإلنترنت حيث يمكن للمنظمين استخدامها لتنظيم األحداث الفتراضية:  
the-during-organizers-event-for-examples-and-tools-tips-of-list-compuate-https://cmxhub.com/a -/تفشي فيروس كورونا  

 

قيادة المجموعات عبر اإلنترنت: دليل بسيط وقذر لقيادة الدورات والجتماعات والدورات التدريبية واألحداث عبر اإلنترنت أثناء 

 / https://www.leadinggroupsonline.org (. 2020جائحة فيروس كورونا. )

 

يوليو(. غير قابل للتجزئة.  23،  2020فيروس كورونا. ) بناء المجتمع خالل 

coronavirus-during-building-https://indivisible.org/resource/community      

 

 events-virtual-https://indivisible.org/resource/hosting التكيف مع األحداث الفتراضية: 

 

-https://plan(. الخطة الدولية. 2020. )COVID-19كيف تأخذ نشاطك على اإلنترنت في وقت 

international.org/girls-get-equal/how-take-your-activism-online-covid-19 

 

خطوات لبناء مجتمع على اإلنترنت )مع أمثلة(. مفكر.   7نوفمبر(.  17،  2020بيرتون ، سي )

https://www.thinkific.com/blog/how-to-build-an-online-community/#types-of-online-

communities 

 

 جمع التبرعات خالل كوفيد:

Centre/The%20Big%20Rethink.pdfhttps://www.ourcommunity.com.au/files/Funding 

 

 

   future-covid-post-planning-steps-https://afpglobal.org/news/tenجمع التبرعات خالل كوفيد: 

 

 / https://www.internetsociety.org/covid19-policy-recommendationsتوصيات سياسة اإلنترنت: 

//:www.ripe.net/publications/news/abouthttps-على اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:  COVIDتأثير 

in-internet-on-19-covid-of-impact-20-ripe/menog-and-ncc-ripe -  الشرق األوسط 

 

 /  events-virtual-cookies-https://www.adalovelaceinstitute.org/privacyالخصوصية والشفافية: 

 

 

https://cmxhub.com/a-compuate-list-of-tips-tools-and-examples-for-event-organizers-during-the%20-تفشي%20فيروس%20كورونا/
https://www.leadinggroupsonline.org/
https://indivisible.org/resource/community-building-during-coronavirus
https://indivisible.org/resource/hosting-virtual-events
https://www.ourcommunity.com.au/files/FundingCentre/The%20Big%20Rethink.pdf
https://afpglobal.org/news/ten-steps-planning-post-covid-future
https://www.ripe.net/publications/news/about-ripe-ncc-and-ripe/menog-20-impact-of-covid-19-on-internet-in
https://www.ripe.net/publications/news/about-ripe-ncc-and-ripe/menog-20-impact-of-covid-19-on-internet-in
https://www.adalovelaceinstitute.org/privacy-cookies-virtual-events
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 وجهة النظر ضد التنظيم المجتمع اإللكتروني 
ساحة اللعب الرقمية  ألن    ،االعتماد على اإلنترنت لتنظيم المجتمع  بعدممن الناحية األخرى، هناك من ينصح  

أو    ، تتحكم العديد من األنظمة االستبدادية بشدة في مزودي خدمة اإلنترنت في بالدهم  .4تميل نحو الدكتاتوريين
وفرض    ،مات عبر الشبكات الرقمية بسهولة أكبرحتى تديرهم بشكل مباشر. وهذا يسمح لهم بمراقبة تدفق المعلو 

أو منع    -كما هو الحال في "جدار الحماية العظيم" الشهير في الصين    -الرقابة عليها في كثير من األحيان  
النشطاء بشكل انتقائي من الوصول إلى اإلنترنت والحفاظ عليه. هذه القيود بدورها تجعل بدء إجراءات الحركة  

 أكثر صعوبة.
تكون المراقبة    المحتوى، أو تفرض رقابة على    ،الحكومات القمعية الوصول إلى اإلنترنت مباشرة  تتيحا  عندم

على   عليها  للمحافظة  تكلفة  وأقل  بكثير  الرخيصة  اإلنترنتأسهل  والتكنولوجيا  الناس  قلة  مع  يمكن   نسبًيا،. 
النشطاء على   ألنشطة  شاملة  الحصول على صورة  بسهولة  القمعية  يتخذ    اإلنترنت،للحكومات  حتى عندما 

النشطاء احتياطات ضد المراقبة. غالًبا ما تؤدي المعلومات التي يتم جمعها من خالل المراقبة عبر اإلنترنت  
إلى العنف بشكل مباشر، كما هو الحال في البحرين، حيث استخدمت الحكومة الصور المنشورة على وسائل 

، حيث ارتبطت مستويات أعلى من  ةقالهم بشكل مباشر، أو سوريالتواصل االجتماعي الستهداف النشطاء واعت
 الوصول إلى اإلنترنت ارتباًطا مباشًرا بقمع عنيف أكثر استهداًفا من الحكومة.

  نيسان/أبريل، يمكن لألنظمة إغراق الفضاء اإللكتروني بمعلومات كاذبة أو دعاية حكومية. في أوائل    وأخيًرا،
بما   للحكومة،موقع تويتر عشرات اآلالف من الحسابات المزيفة المرتبطة باألحزاب الحكومية أو الموالية    ألغى

يبدو أنه تم إنشاؤها رًدا مباشًرا على حملة   ،حساب مرتبط بالحزب الحاكم في صربيا 9000في ذلك أكثر من 
الخاطئة بهذه الطريقة أسهل على    عمل غير عنيفة ضد الحكومة. إغراق الفضاء عبر اإلنترنت بالمعلومات

تم إنشاء أكثر    ، Twitterالهامش من إنشاء ونشر معلومات حقيقية. في الحسابات التي كانت جزًءا من إزالة  
الدعاية   3000من   يصدقون  ال  الناس  كان  إذا  حتى  هندوراس.  حكومة  في  واحد  موظف  بواسطة  حساب 

 ببساطة يمكن أن يقوض الثقة والتنسيق داخل شبكات النشطاء.   فإن إغراق الناس بالمعلومات الخاطئة  الحكومية، 
يمكن أن يكون لها أيًضا آثار سلبية على   للحكومات،بينما توفر وسائل التواصل االجتماعي العديد من المزايا 

الحركات االجتماعية، مما يعزز حراك دون بنى تحتية تنظيمية قوية. في حين أن أعداًدا كبيرة من األشخاص 
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أو قد يتم حشدها في البداية لالنخراط في نشاط    ،تكون على استعداد للمشاركة في األنشطة عبر اإلنترنت   قد
فمن غير المرجح أن يعزز العمل الرقمي وحده شبكات    اإلنترنت،في العالم الحقيقي عن طريق مكالمة عبر  

دى الطويل. بدون هياكل تنظيمية قوية،  الثقة المتبادلة القوية التي يمكن أن تحافظ على حركة أكثر من على الم
 تقل احتمالية تحمل الحركات للقمع، وقد تكون أكثر عرضة للفشل في النهاية. 

  
الدعم   للتنظيم المجتمعي حول  أدوات وسائل التواصل االجتماعي  استخدام  يتم  للعديد من الحركات،  بالنسبة 

إلى إيطاليا  من  المحلي  المجتمع  حركات  تستخدم  وتنسيق    التكافلي.  الغذاء  لتوفير  الرقمية  األدوات  أوكرانيا 
المساعدة للمرضى والذين يعانون اقتصادًيا. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الدعوات المبهرجة التي يغذيها تويتر 

عالقات ثقة قوية يمكن أن   ولكنها لم تبن    ،والتي ربما أدت إلى مظاهرات عامة كبيرة في الماضي  ،للتصرف
مدى الطويل. ال يزال بناء الثقة عبر الشبكات عبر اإلنترنت أمًرا صعًبا، ولكن شبكات الدعم  تستمر على ال

 .4المحلية الصغيرة النطاق قد تساعد في التغلب على هذه الصعوبة
 

 ما الذي يمكن أن يفعله منظمو المجتمع إلعادة التوازن إلى ساحة اللعب الرقمية أثناء الوباء؟ 
 Paradigm Initiativeالحكومية. منظمات مثل    ، وخاصة ًء في التعامل مع الرقابةأصبح النشطاء أكثر ذكا

لديها مشاريع طويلة األمد تعلم الناشطين    Mobilization Labو    Tactical Technology Collectiveو  
اإلنترنت األمن عبر  للحفاظ على  الهامة  األدوات  إلى طرف،    ، كيفية االستفادة من  طرف  التشفير من  مثل 

النشطاء في   الرقمي. لطالما تهرب  المجال  المزايا االستبدادية في  المستفادة حول مواجهة  الدروس  ومشاركة 
الحكومية   الرقابة  التعبيرية،  الصين من  والرموز  الذكية،  التورية  خالل  للرقابة  تغيير  و من  الخاضعة  الكلمات 

واألدوات التي استخدموها بشكل جيد لنشر انتقادات الطبيب آي فين للحكومة الصينية بسبب تعاملها مع تفشي  
COVID -19 5تمقالته من اإلنترن حذفعندما حاولت الحكومة   ،األولي في ووهان . 

 
بإنشاء تحالفات واسعة النطاق لمواجهة المعلومات الحكومية    ،مجموعات المجتمع المدني كما    ،يقوم النشطاء

الدولي   اليوم  البلقان مبادرة في  المدني من  المجتمع  الخاطئة بشكل استراتيجي. أطلقت شبكة من مجموعات 
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وأنشأت   منطقتهم.  عبر  الخاطئة  المعلومات  لمواجهة  الحقائق  وسا  50لتقصي  من  اإلعالم  مجموعة  ئل 
ومجموعات المناصرة العامة في المكسيك حملة مشتركة على تويتر لنشر معلومات دقيقة عن الصحة العامة  

 كورونا. لجائحة ستجابة اال حول 
 

لن تختفي تحديات التنظيم المجتمعي عبر اإلنترنت، ولكن مثلما تعلمت الحكومات القمعية االستفادة من هذه  
مل المجتمعي أن تستفيد مرة أخرى من خالل التفكير بشكل استراتيجي حول كيفية  األدوات، يمكن لحركات الع

ف مع الوباء الشرارة التي تساعد على بدء هذا  التصرف في المشهد الرقمي. في الواقع، قد تكون ضرورة التكي  
 التغيير. 

 ربما تصرفك المجتمعي يضمن إعادة التوازن إلى ساحة اللعب الرقمية.   

 

 للقراءة المتعمقة 

 ./Www.Shorouknews.Com(. 2017اإلنترنت كحق من حقوق اإلنسان. ) .1

-https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=19062017&id=6634a3c1

 8453f40a066b-9c4e-477e-5d17 

ة المجتمعات على فهم صحة أحيائها وسكانها بشكل أفضل. بيانات صحية أفضل  تعد البيانات الصحية أداة قوية لمساعد .2

for-data-https://www.rwjf.org/en/library/collections/better-  لتنظيم مجتمعي حول حمالت الصحة:

health.html-etterb   

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-تأثير كورونا على الصحة النفسية:   .3

0/fulltext-3099(20)30797 

 عبر اإلنترنت:كيفية التنظيم اآلمن  .4

مختبرات المساواة. متوسط.   -(. المرونة الرقمية في زمن فيروس كورونا 2020نيسان/أبريل  1معامل المساواة. ) .5

-coronavirus-of-time-the-in-resilience-https://medium.com/@EqualityLabs/digital

 d1f733008359 

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-تحمل المرأة المزيد من المسؤوليات:  .6

-rgende-lockdown-women-homeschooling-childcare-news/coronavirus

 9512866.htmla 

  في كل مكان: COVID-19جة ملحة لوضع منظور مجندر على استجابات نحن نعلم أن هناك حا .7

-tackling-are-organizations-feminist-grassroots-ways-https://womendeliver.org/2020/4

19/-covid 

 

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=19062017&id=6634a3c1-75d1-477e-9c4e-8453f40a066b
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=19062017&id=6634a3c1-75d1-477e-9c4e-8453f40a066b
https://www.rwjf.org/en/library/collections/better-data-for-better-health.html
https://www.rwjf.org/en/library/collections/better-data-for-better-health.html
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30797-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30797-0/fulltext
https://medium.com/@EqualityLabs/digital-resilience-in-the-time-of-coronavirus-d1f733008359
https://medium.com/@EqualityLabs/digital-resilience-in-the-time-of-coronavirus-d1f733008359
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-childcare-homeschooling-women-lockdown-gender-a9512866.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-childcare-homeschooling-women-lockdown-gender-a9512866.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-childcare-homeschooling-women-lockdown-gender-a9512866.html
https://womendeliver.org/2020/4-ways-grassroots-feminist-organizations-are-tackling-covid-19/
https://womendeliver.org/2020/4-ways-grassroots-feminist-organizations-are-tackling-covid-19/
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تأثير كوفيد على األمن الغذائي:   .8

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_

security.pdf 

https://mutualaiddisasterrelief.org/wp-صقل مهاراتك التنظيمية:  .9

pdf.pdf-3-zine-content/uploads/2019/06/Skills 
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