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 ��ه� ا���و�
 ا������؟
 م
ه� ا���وی� ا���
��؟  ←←←←

� أن  ←←←←� أ$�#�م م�و!� ����
ع؟�	
ذا ی

 !أری� أن أ!.- م�و!� ����
ع �,%� + أم�* ا�#()ة ا��&%�� ←←←←

 م� ُی%34 ب��ش�� م�و!� د�
���؟ ←←←←
 

��و��ت ا�������؟ �� ���� � ��ه� ا"��اع ا�
�� أزم
ت ←←←←�
 م�و!
ت �	7

←←←← 
89
ی ���
 م�و!
ت �	7

 م�: ت�<�ل م�و!� ا>زم� إ�: م�و!� ��89؟ ←←←←
 

 �ع؟��ه� ا#�����ت ��و��ت ا���
 خ�@�� م��7م
ت�� ←←←←

←←←← BCا��ا Dا��<�ی 

 ه�ف م<�د ←←←←

←←←←  �>@�"
 "ت8
م� م%7

 ب)ی� إ�,�)و!� ����ا�� ←←←←
 

 : ��و�� د�����إ�%�ء
 ه��ً
اخ�)  ←←←←

←←←← 
 آّ�ن �)ی&

 أ!.- ا�	�و!� ←←←←

 روج �&��8* ←←←←

 

 ا��0 ��و��/ �.آ,ًا ��*%�ط
9
�C م ←←←← J!7*أ	� 

←←←← � 	7*ا�)ف م

 اخ�) ا�%.
ط  ←←←←

←←←← � 	7* ح)ك م

 

 �ً*�1 /2�� ا34 

�ی
ت�O)س ا�	<�  
 

7ــــ.�ـ0ــت  
 Ethan,وآ.��ن س��� 4
 >.��4 وإ�;�ن تأن أش8. أود 

Zuckerman  وآ�رول دار, Carol Darr ��� و����8 أ
Michael Anti س�س�آ� ���ود� David Sasaki  و��ر���

���4�4�� Georgia Popplewel  ���2ت_^ �� آ���4 ه[ا��
 ا�����

 

 ��a�� ا����� ��ري ���2� ��,��8*/ �0.�� ا�� �

Mary Joyce �_0��� .b� com.ZapBoom.www 
 

 Global Voices أ�eات �������2^ ا����ع �� : ا�*�ش.
 Advocacy 

 

 



                                                                                                                           


 أ�� ����- 3� 
  ����وی� ا���
��"أ��ات �
�	��"د���  ! ا���و�

 
 

 

 و$��� $��O ی%.- ا�  O!< ���
,�P)ون م�و!� د�

 Q9ء م�
.!S �4ُی7%: ب&��8 ورخ� J!(�!Sا :��
م
، إذ ی�ج� ب
�	�و!
ت �9ا�� م�TOة $�@
 ت	3% 
 

ب7
 اح�)ا��
، آ	
 إ!X م� ا��OW إ�: ح� مY Q9�	ا�


بZء ا�

 م� خ\ل إض
�� إض@O��� �4#.ا� Q�>@4ط  و��رة �)أس ا��Z#ت�7ی� ا>��ان وا�

!�� ا�#�م� �� مB]7 م�8�W@� ا�	�و!
ت �و  Blogger م�P(ا�	�W#�م�، ب
Sض
�� إ�: م

(WordPress.1)  :�� �!ء م�و
ا�&BW ا��
�� ی�8	� و�\ت �,��(
ت ���ی� ت.)ح �* آ�@�� إ!.
Blogger و WordPress(. 

 
Qى واح�ةوم�$ JW�� ء
.!Sا ���O$و ��!
� م� مTای
 ا���
ع ��  *��89��o&�  : ذ�* �nن م

 ت��3 �9ر آ(�) م� ا��@
����، �@� . م�و!�O!أ *�pت آ
آ� ت�وی%� أو م&
�� ی�ج� وم� مTای
 ا�	�و!

 

�� ی��و!� جTًء م� م��	Q ا�	ی�BO�7م,
ن ی��T� 3وار ا�	�Q9 آ�
ب� ت��7&
تBO، م	��
�ون ، وب
 �� (Pأآ ��Y(#%م BOW@!��89*أ. 


 ��ة م�q@��، م	
 ی��3 ا�	.�X!n م� ا��OW أن ی,�� �� اوب
Sض
�� إ�: ذ�*، Oو!� ذات�	رآ� �� �

 ،

 ت	,%* أی8
 م� إدراج و$
oC م��7دة و$o ذ�* ا�	<��ى م�P آ	ا�7	� ��: ت<�یD م<��اه

��7 ا�	�و!� جpاب� ا��4ر وا�@��ی�، وا��4ت�
ت، وهpا ا�%�ع م� ا�	�اد ا� BOر م
�\��� �rب4
 .��	�W#�م��

 
وأخ�)ا، �nن ا���وی� أداة د�
��C را�7C، إذ ت	,� أي ش#t ��یX ات4
ل مQ اJ!(�!S م� إY\ق 

 ،��
مQ �9رة �����ل ��7
�B ب-$)�O� ،w ی	%3 ا�	�ا�Y ا�7
دي ح	�� م� أج� ا����v) ا+ج�	

ء�� ا��Z�W، وی4W	� ت�4ق + ��!
%Q م�4را ب�ی\ ��	��7م
ت، وی%[B ا�	�8
م%��، ویov8 إم,
Bت-ی��ه �W,� ا�&�ة BO: م� ب-ی�ی��اف (Yأ �%� ��
، واxن أ�(<J و$
�C ا����v) ا+ج�	
  .أ�
ب7* ت%�[) ا�%&) ��: ��ح� ا�	@
ت�3

 
�وتpآ) إن خ�م
ت ! أ�Y �8)ی&� ��(�ء ه� ا���)ی

D�>ب �		م4 J!(�!S: ا��ت 
 ا8�$
�� ا�	�و!
 .ت,�ن ی�W)ة ا+$�#�ام ��v) ا�#()اء

 Qب
Zا� ��
�&� ا$�J7Z أن اآ�.y آ�y ی	,%%� إض
وذ�* ب&8
ء ��)ة ) HTMLب�B�7 ا�&��� م� ��v ح�:  (Bloggerا�.#�4 ��: م�و!� �� 


� �� ا�	 �� ا�7	� مQ ا�()!
م~ وا�(<D �� ج�جا�[�O)ةO	Oأ� B� ت ا���
>�Z4 . *!
آ�p* بnم,
 ا�pي ی<�ي د��� ا�	�و!�� و$�()أن ت�)ب آ��(
ت ا�@��ی� ا����7	�� ا��
���، ب
Sض
�� إ�: 

ء وا��)وی~ ��	�و!�.!Sق ا(Y �� ی�
v�� ت م@��ة
 .م��7م

م�8�W@� م�و!
ت ج��ی�، ) وورد ب)س( WordPress و )ب���) (Bloggerی�7() آ� م� 

�� ی	,%* أن ت%.- م�و!�* ا���
��� ب��v* ب�+ م� ا����ء ��

ت ��ی�ة، وبvن ا�#�م� ب�

 ی&�م	O!<

 J%إذا آ BOی� أم) مT���!Sم<��ى م�و!�* إ�: ا �	م� إن ت)ج B�(: ا���ی�، وT���!Sا �v��

 ت�W) ���* ا+$�	)ارO!< ا>م *�vا�(�ء ب� *��� �v)%ی X!دو���، إ+ أ ��	ی�ب�4د ح. 

 
                                                 


ت ا�	�و!
ت ا>خ)ى ا�	pآ�رة أ�\w، خ
�� أ��8 درج
ت ا����ی� م� ح�D ا�	[O) وا�(%��، ) ووردب)س (WordPressب�%	
 ی	3%  1@�8�Wن مn�
Blogger) (رة ا��&%�� ��ى �)ی&*) ب���
O	�� �	C\م (Pأآ X!ي ت)ى أpا� y�8�W	اخ�) ا� *�p� ،ء
.!Sًا �� ا(�Pآ �O$أ.   

 ��ه� ا���و�
 ا������؟

س ی��W#�م�ن ا�	��و!
ت      م ا�	�و!�� �	,
�<�� ا�[��B، �       ا�ا����
�� ه�� ا$��#     ا���وی�  �%�


�>�

د ا�              �	,�W@وا� ،(C
���� ا��Wا� ��Pم ،B��]ی��ة م�� ا���م�، وا����ه�ر    أ!��اع ��,>


نW!Sت ح&�ق ا

آO�!ا�(��� وا. 

� أن أ$������#�م م�و!������  ������
ذا ی�����	�

ع؟���� 


ع �,%�� +    أری� أن أ!.- م�و!�� �����      
  م
ذا أ��7؟!أم�* ا�#()ة ا��&%��

 

1. 
 ا����jن ا������ن ����ان

 

 
���
 ا���0kا�� د��� اس�_���lm� ��j ا�
http://rising.globalvoicesonline.org
/library/Introduction-to-Citizen-

Media-EN.pdf 
 
 

 

 و���*%�nا�د��� ا���وo�� 
p�.��qا  

handbo/pdf/IMG/org.rsf.www://http
-ok_bloggers_cyberdissidents

pdf.GB 



                                                                                                                           


 أ�� ����- 4� 
  ����وی� ا���
��"أ��ات �
�	��"د���  ! ا���و�

   3�Z4ع "م
ی&��8 أ!* ت�<�ث  "Advocacyا���

ً	Oا+ مq$ نn� اp� ،(خ� t#ش ��ب� 
�%�
� أن ب� ی

 �)9 *W@! :�� Xح(Zء ت
ه� : م�و!� د�
��� ه�إ!.
��ّي ا�<� �� أن أت<�ث ب
$B ذ�* ا�.#t أو ت�* 

 ا�	�	���؟
 


إذا آ%J م.�(,
 مQ ا�&��8O%� Qب.,� ب.,� وث��، أو إذا   ا��� ت�ا� *W	ا�&��8 ت J!
آ
 �� Q9و B�]ن ا�

ا�&)ی� أو ش#�4، أو إذا آO�� ��7ی%� ا��� ت�	ا� + 
 م
  ب.-نح
ج� ��&��، �)ب	

 . إذا آ
ن ��ی* ا�<� �� إ!.
ء م�و!� د�
��� أم +
 

 �W>�W	ا� �	ب.,� ش#�4، � X�(7ت + 
�,� إذا آ
!J ا�&��8 ت<�ث �� ب�ٍ� �خ)، أو ت	  ش4#ً
  . ح�ل ا>م) 9(� أن ت��Z م�و!�*7¢ ا�����9ت�)ي بأن 


 ب
�&��8 ب.,� م(
ش)، ���-آ� م� أن م�و!�* أو+ Y
���* أن ت��4 ب
>ش#
ص ا>آP) ارت(
)���

��هB �7\) ا���W�$ . Qت�ا� J%وإذا آ��ب� 
�! XC
 ش#t م
، ���7* ا+ت4
ل ب-��9


��� –ا�	&)ب��، أو Pم (Pش– ا>آ
�  م� أن م�و!�* �� ت,)ر ���* أن ت��&. )ة ب@)د �� أ$)تX ا�	(
 
 یn� (8ن إ!.
ء م�و!� د�
��� �9 – �� ب7¢ ا�<
+ت –وآ�p* . $(� وأن 9
م�ا بX ب
�@�7ش��


، �pا ���* ا��-آ�ا�.#t أو ا�&��8 ا��� تOت��
Wول م
 . أن هpا �� ی<�ث<
 

��Pه� م�و!� أح� ا>م ،���
 ح
و�J  ا���2 ) �\ء&�ا $)احأ�Y( ��: ا+م�%
ع �� إ!.
ء م�و!� د�
و�9 ، 2006ا�ov8 م� أج� إY\ق $)اح ا�	�ون ا�	4)ي �\ء �(� ا�@�
ح ا�pي ا��&� �� 

 
Oخ)ی� –أ!.-ت� ���	�
.  ب�ون ا��%��W ا�\زم مQ زوج� �\ء وأ��9
XC �� م4)– مQ م�و!�� �
 آ� ا�	��7م
ت ��  آ
!J ت<
ول ت)ت��– زوج� �\ء -وهpا أدى إ�: !�
 ~C���W, >ن م%
ل 


 ا�	.�)آ� د�� �\ء وم%
ل	O�!م� خ\ل م�و 
Oزوج net.manalaa.www  . 
 وا��� ت7)ضJ م%Free Alaa (- p( م�و!�%
  أنهpا ب
Sض
�� إ�: أن �\ء آ.y �� وJ9 +ح�

�%X ��)ة أ�Yل >ن ا-ذ�* ا�<�� ��&)�%� $ �� J))Wی� م�  �9 تT	ب ا�pج t#.آ Xم� رأت�,>�

�� آ��Oی� أآ()��
 .ا+ه�	
م وب

 

ب�� ه� ا�<	�� ا�
ل أآP) إیPخ�)ةم< Free Fouadاد (q� ا�&�Yأ( com.freefouad.en://http .

 إ+ أن م�ی) BW9 2007 دیW	() �7�11: ا�)�B م� أن ا�	�ون ا��7Wدي �qاد ا�@)ح
ن ا��&� ی�م 

م� ب� �)ب�� »� ��: ات4
ل مQ زوج� �qاد و�B ی(�أ ر$	�
 ح	�� $ ��	�
ا���
ع �� أ��ات �

X�

، 9)اب� أ$(���� ب�7 ا��&O�&م�ا� X�Z�أ 
 . YS\ق $)احX إ+ ب�7م
 

  یT�(8وج� �qاد ش7)ت م(�أی
 أن ا�	W-�� ی	,� أن ت<� ب�Oوء، وأن ا��)وی~ �#() ا+��&
ل �9

ت w()�7�$ م�4رًا Sث
رة ا�&\�9 ��یX ر�(� �� ا��<)ك ض� ا�<,�م�، �,� Z�Wن ا�< 
Oزوج
 �� 
Oزوج ��
W�$ م�

 ب�ون ت��v)، ارت�J زوج� �qاد أن ح	�� �Oزوج Qوض �« 
ح�%	

X: ح)ی���ا�<�4ل . 
 

Q ا>ش#
ص ا�8
���7 م(
ش)ة �� ا�&��8 ا��� ت<�ز هpان ا�	P\ن ی�ض<
ن ت7&�� ا���وی� ا���
��، و�pOا �X!n م� ا�	BO ج�ا ا��%��W م
 م%BO ا�<�4ل ��: م�ا�&�ا���
ع �� ش#t م
، �	� ا�\زم ���* أن ت<
ول ا آ%J ت<
ول ، إذ)م�ا�&�(ا�W(�� إ�: ذ�* ه� واه�	
م*، 

BO%� ب�
 .ب<�D ی	,%* ا���
ع !�
 
 

 

                                                 

 ت7)ضJ م%p أشO) ����9 �7	��� 9)�%� وتB حpف آ� م<��اه
، ) BLOGGERب��v) (أ!.-ت ��: مy�8�W ا�	�و!
ت  Free Alaaم�و!�  2O%,�

 .وا�	�و!� �B ت�7 م�ج�دة

�ة أش.�k ا������ ا���ض���l ه[s ��� م� ُی%34 ب��ش�� م�و!� د�
���؟
��v�� أ���� 

 

 
.<��4 o�� ��blogger أ�%w ��و

xxr339/com.tinyurl://http 
 
 

 
�o وورد4.س � ��WordPress أ�%w ��و

actbj2/com.tinyurl://http 

 



                                                                                                                           


 أ�� ����- 5� 
  ����وی� ا���
��"أ��ات �
�	��"د���  ! ا���و�

 
 
  

 
 
 
 

 
<� ت ی	,� أن ��B ا�	[
� ��: ا�ت4%� م�و!
ت ا>زم
ت 

��(Wب 
Oی,�ن ��ی 

 م)�

ر زم%� وج�T، و�Yإ 
Oی��� ،

�)W! (ش
  .ه�ف م(

 B7%ا م�&�Yت أ
� بYn\ق $)اح ا�	�و!�� ا�	�7&���، م�P م�و!�
Zت ا��� ت
�	B]7 ا�	�و!
org.cybversion.freemonem.www  ادq� ا�&�Yوأcom.freefouad.en://http  ا�&�Yوأ

 Bآ)یorg.freekareem.www  *�pت، وآ
 ،"+ ت<�(�ا ا�	�و!�"، ب�أت آ	�و!
ت ت7
�~ أزم

ن �
م وه� م�و!� �Wآ

ت ب���)  ��: م�وQ�(� J7$2006 ا�<[) ا�	J9q ا�pي �)ض �� ب!
Blogger blog-the-block-dont/main/com.pakistan-help://http   :�� ج��ًا +ً
Pت�7 م

 .م�و!
ت ا>زم
ت
 

 Tت)آ:�� 
 ح
�� ج
ری� م� ا�[�B ا��� م�و!
ت ا�&8
ی
 ،Qأو $)ی �O$ ح� 
O�  ��Yإ 
Oی� ���ی�Y �%ر زم


� آ�P)ة م�.
ب,��
Zم 
)�
  .و�
 وا��� ت)آT ��: ا�&8
ی
 T&T ت� و ت�  ا�	�	��� ا�<&���9 ا>م��P ��: م�و!
ت ا�&8
ی
م�و

��
 ticMoم�ت�* و com.blogspot.rightsactiongroup.www ا�(���� �� ت)ی%�اد وت�ب
 ا��
ی\!�ی� �
آJو com.blogspot.motic://http ا��� ت7
رض ���)ة اJ!(�!S �� ا�	v)ب
 وم� م�و!
ت .com.wordpress.facthai://http ا��� ت7
رض ر9
ب� اJ!(�!S �� ت
ی\!�


 ا��� ت)وج +$�#�ام اKubatana J!(�!Sی
 ا>خ)ى ا���ی)ة ب
�pآ)، م�و!� آ�ب
ت%
 ا�&8

ن �� زم(
ب�يW!Sء ح&�ق ا
Z.! �Z$ب�ا net.kubatana.wwwم�و!� و" 
" + ت%�Wا ب�م

� �$
�Wا� Q: ا��ض��م 
� ا�)\د وه� م�و!� ��ر خJ44 �	�ا��� ت(آ�T ا+ه�	
org.dontforgetburma.www. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

���و�
 ا������؟� ���� � ��ه� ا"��اع ا�
 


، ب�� O%ذج م
ه%
ك ا��7ی� م� ا>!�اع ا�	#��@� ��	�و!
ت ا���
���، وهpا ا����� م��ء ب%	

ت ا���
��� ت%&BW إ�: W9	�� م	�Tی�ت�7() أن ا�	�و!أ!X �9 ی,�ن م� ا�	@�� �* أن  :


89
ی ���
�� أزم
ت، وم�و!
ت �	7�
 .م�و!
ت �	7
 ��
Wی&� �9 ی(Zا� wpOت ب

عتy�%4 ا�	�و!���
 ��: ر$B ا$�)ات����BO، ا�	7%��� ب


ه�X ب�ون ت)ددومQ ذ�* إذا وج�ت أن هpا ا��y�4% ��) م@�� �*، ��    .(nم,
!* ت

2. 

2 .
89
ی ���
 م�و!
ت �	7

�� أزم
ت. 1�
 م�و!
ت �	7

 
SEA-EAT .lb�0م ا�k 

http://tsunamihelp.blogspot.com 
  م�و!� أزم�: ا�*�ع

���nارد : ا��	ا� ��ت 
ت&�یB أخ(
ر وم��7م
 ����Z�	د ا��Oت وج

��ات وا��()�W	وا�


م� �
م !�Wرث� ت
 . 2004ب�7 آ

�	�: �و��ا�� 

�v����Tی�: ا�!Sا  
 

 
Kubatana �*آ��4ت 

http://www.kubatana.net 
 م�و!� ��89: ا�*�ع

���nم� 9ِ(� : ا� J!(�!Sا$�#�ام ا TیT7ت
  .م%[	
ت ا�	��	Q ا�	�!� �� زم(
ب�ي

 زی	(
ب�ي: ��و��ا
�v����Tی�: ا�!Sا   

o�� .�lا ا��vأ�
 Dailymotion  د��� ��ش
http://censorship.cybversion.org 

   

 
 

 م�و!� أزم� ت<��J إ�: م�و!� ��89: ا�*�ع
���nب� ا��7وا!�� : ا�
�pب ا!�(
w ا��	�Oر ��)9�


�Cة �� ا�(\دWا�. 
 ت�!  : ��و��ا

v����Tی�، ا�@)!��W: �ا�!Sا�7)ب��، ا  
 

� 



                                                                                                                           


 أ�� ����- 6� 
  ����وی� ا���
��"أ��ات �
�	��"د���  ! ا���و�


 ت!
م�و!� ��89، ح�%	
 + م�و!� ا>زم�  4(3أح�
 B�]ا� Q�(ی ���
ل ا�P	خ\ل ��)ة زم%�� �49)ة، وا�

 Bا آ)ی�&�Yه� م�و!� أ w
� Free��: هpا ا+ت
Kareem� ()  ا��� أ!.-ت	و!� �2006 !���	آ 

� ب
�<)ی� ��	�ون �
Z4)ي أزم� ت	(� ا���7&� 	ا�

ن، 	��$ ��)! Bب�7 ُحا�,)ی 
	�� ��W�
 $%�ات ب�O	� ازدراء ا>دی
ن وإه
!� B,4 ��: آ)یB ب

 �C(ا�. 

ر زم%� �Yی� >!X أ�(3 Yو!� ا>زم� إ�: إ�	م%� ا�&�4) �Tر ا�
YSت�* ا��<[� ت<�ل ا ��

 .: �� أ��Y $)اح آ)یB، أن ح	�� ا�S)اج �%X $�,�ن �Yی��م� ا��اض3، ح�
 


ل �خ) ��: م�و!� Pم� م
!�Wة ت��
Wإ�: م�و!� ��89، ه� م�و!� م J��>: (أزم� ت�ت�
7
م ا�(<) Y �!م�و 
ا��� �	�EAT-SEA( com.blogspot.tsunamihelp.www  Jأی8


��ات �� أ�&
ب آ
رث� ت�W!آ	W	ت وا�

دل ا�	��7م)�� T\د �� )آ�	د ا�

م� �.�� أ��
2004��7�)Zم� ا�,�ارث ا� 
 .، وب�7ه
 أخpت �� ا��%(�v� X�)ه

 
 %O	,�� مإب&
ء ا�%
سه� �%�م
 ت�<�ل م�و!� ا>زم� إ�: م�و!� ��89  ت<�ي ی[O) ث	�
 ت�Zی) X م� ا�	BO	\ت �Yی�� ا�	�ى، �pا �n! ا�< ت)ه&BO وذ�* >ن ا�	��Z��� �9،)ب
�	�و!�(


ت Y
 .  ا�	��Z��� م�O	��Sب&
ء إب�ا���!.
م� ا�	BO آ�p* ا�<@
ظ ��: ا��%[�B ا��»�@� ��: ا�	�ى ا��Zی� م� أج� ا$�v\ل ا>ح�اث 

 ��W�C(ا�)ت

�&�رة ��: ا$�v\ل ت�* ) م�P ا+!�#
ب� ،
Oا������8* ��-آ�� &� 
ا��� ت��) �)�ً

$� أم) أ$
$� �� ت<&�� ا���Wح ا�
4
رات �� ح	\ت ا�&8
ی
 �Yی�� ا+<[
ت م� ا+!@��!

  .ا�	�ى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

م�: ت�<�ل م�و!� ا>زم� . 3
 ��؟إ�: م�و!� 89

��و��ت ا����������ذج �� 
 

 
 

��nا س.اح آ.�^kأ 
http://www.freekareem.org 

 ��89م�و!� أزم� ت<��J إ�: م�و!� : ا�*�ع
���nون : ا��	ق $)اح ا�\Yم� أج� إ ov8ا�


ن	��$ ��)! B(� ا�,)ی��7&� 	4)ي ا�	ا�.  

�	�: ��و��ا� 

�v����Tی�: ا�!Sا  
 
 

 
 

T&T ����nlا� ������ ا�
http://rightsactiongroup.blogspot.com 

 ��89م�و!� : ا�*�ع
���nا��)وی~: ا� B,>)ش�� ا��� ��	وا��% ،

  .ا�	��Wام� ا�%[�@�
 ت)ی%��اد وت�ب
��: ا��و��
�v����Tی�: ا�!Sا  

 
 

 

 
Netzpolitik 

   
   

     
               Beyond the Stars 

http://netzpolitik.org 
 

 م�و!� ��89: ا�*�ع
���nا� : TیT7�4ر، ت	ا�()ام~ م@��ح� ا�

وح&�ق م�W#�م� اJ!(�!S وح)ی� ا��7(�) �� 
�,�Sء ا
  .)و!�ا�@8


: ا��و���!
 أ�	
�v����Tی�: ا�!Sا��!
  وا>�	

 

� 
http://beyondthestars.wordpress.com 
 

 م�و!� ��89: ا�*�ع
���n: ا�(��� : ا���ظ 
ا��)وی~ �<	�� ا�<@

  .�� ه�!~ آ�!~
 ا���4: ا��و��
�v�ا��4%��: ا�  

 

 

 
 



                                                                                                                           


 أ�� ����- 7� 
  ����وی� ا���
��"أ��ات �
�	��"د���  ! ا���و�

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If you read just one page... 
read this one! 3. 

  !ا�.أ ه[s..  ة ��nإذا آ*p س�n.أ e��l وا#�
 م
 ه� اح��
ج
ت م�و!
ت ا���
ع؟

 
  �l�e"�*0� 
 "ت���
  

� أن تT� �7وار ا�	�و!� 9
C	� م�  �ی
 

 ت8
م%O,� أن ی&�م�ا ب	ت ا��� ی
Y
ا�%.

*��89 Qم) . �� �Z.!<ذج ���* ا
	! ���$
 ) 17 و �16@<� 

 
��Pأم:   
←   �>@�"X�7� *%,	ی 
��: م�و!�  !"م

Bا $)اح آ)ی�&�Yأ 
www.freekareem.org/what-you-

can-do 
 


ء"�@<�  ←Z.%م�و!�  "م�ارد ا� :��
 أ!&pوا دار��ر

http://savedarfur.org/pages/activis
t_resources 

 

 
  
 �eا���� �� 4.�� إ��8.و

 
ا�7
م��ن �� اS�\م وا�	qی�ون ی<�
ج 

ا�	<�	��ن أن ی,�!�ا 9
دری� ��: ا+ت4
ل 
، �pا ت-آ� م� أن ) أي ب,
ت� ا�	�و!�(ب* 

ت7)ض ب.,� واض3 ا�()ی� ا�S,�)و!� 
 .ا�pي ی	,%BO م� ا+ت4
ل ب*

 

لPم: YourCause@gmail.com  
   

 

 ه�ف ��lد
 

�� رأی*، أي و$��� $�,�ن أ��8 �� 
pا� B�]ا� Q؟ ر�X>�
 ي ت,

ا>ه�اف ا��اض<� ا�(�Z�W ه� ا>��8 

ب� P	وت,�ن ب ،
O�

 م� ا��OW إی4O!<

7
��� ��	qی�ی�� (Pأآ T�
 .ح
ه��* ه� مO	� م�و!�* ا���
���، و���* 
أن ت,�ن 9
درًا ��: ��
��X �� ج	�� 

 .واح�ة
 


لPم:   

$�د $SASOD 
 م�	��� م&)ه

8
ء ��: &�

  م��O7ة ب!
ج	�Oری� ��
 .� ا��%�W	��ل�	��T ��: أ$
س ا�ا�

http://sasod.blogspot.com 
  

 

0����ت��� ����� 
 


؟�� .1O%� Qه� ا�&��8 ا��� ت�ا� 

ذا ( ت�ا�Q �� ت�* ا�&��8 ���ذا .2	�

B�
« ��
 ؟)ا��ضQ ا�<
3. 
ه� ض<�� هpا ا�[�B وم� / ه��

 أوQ9 هpا ا�[�B؟
4.  B�
إذا آ%J ت�7)ض ��: ح�ث »

  ح�ث؟آ�7و��o ) م�P ا+��&
ل(
 


لPم: �>@�" ��about "� �!م�و :�
B7%ا م�&�Yأ 

http://freemonem.cybversion.org/
about/ 

  
� أن ی,�ن ���	�Oر ا�&�رة  ��: �ی

 ا�	��7م
ت �� ��89*  أح�ثا�<�4ل ��:
 .  أوً+ ب-ول م� خ\ل ا�	�و!�

 

 
 ا���l�� ا��ا�^

 

� أن ی,�ن ���	�Oر ا�&��رة  ��: ی
 ا�	��7م
ت �� ��89*  أح�ثا�<�4ل ��:

 .  أوً+ ب-ول م� خ\ل ا�	�و!�
 



                                                                                                                           
 


 أ�� ���� - 8� 
���و�
 ا������"أ�eات ������"د���  ! ا���و��  

 
 

 

ی� أن ت<�د ه��ً
 9(� أن ت%.- م�و!�*   v�� BO	م� ا�

ا���
���، ه� ت)ی� �&o أن ت��) ا�	��7م
ت �� 

$�؟ ه� ��89*؟ ه� ت�$ (��vت w
�)ی� أن ت��Q ب
ت

 �� D>)ت �Y
W)م<�د �� ذه%*، أم أ!* ب (��vی* ت��
 ا�S\ح ب.,� �
م؟ 

 ����Z�	ا� T�@>�� 

 �* �&o �� ت<�ی� ا$�)ات����*، و�,%X مBO أی8	Oف ��  م�Oر ا�
اخ��

ح �ای� ت<�ی� یW(� �* م%p ا�(�دون أن � ه��* آ�y ی	,� �* أن ت%�3 �� ت<&�(وت7)یy ا�%
 –) زی
دة ا���� بX(أو ) م7
رض� ا�&
!�ن ا�@\!�( م�P –إن ام�\ك ه�ف واض3 !) ه�ف ��<&�&X؟


��ك آ�P)ًا �� ا�#�Zة ا�\ح&� م� �	��� إ!.
ء م�و!� د�
���، أي ت,�ی� �)ی�W: .$�ف ی��و 

ل، �7%�م
 ت&�لP	ا� ��)$" :Sف ا�O�Wت ��	ًا �<Tأری� أن أ!.- م�و!� ت,�ن م)آ Bآ)ی ��اج (�

Xت��
Wس م� م
 ه� !�اء أ�9ى آ�P)ًا م� "وت���) م��7م
ت �� ح
��X وا�9)اح ا�W(� ا��� ت	,� ا�%
��، وأ��&� أن ���%
 ��7 ش�ءإن آ)یB �� "ا�&�لWا�  ." X&&>ي ت)ی� أن تpف ا��O7)�� ا�	� p%م

 .ا�(�ای� ا�	(,)ة $�,�ن م@��ا �Yال �	) ت�* ا�<	��
 

- م�و!� د�
��� ب%@W*، �,� م� ا�		,� أن ت%.
S
Oح
�
ج إ�: ش(,� م� ا>��9
ء وا�<�@
ء!�>�$ . 

 BOت��
Wج م
إ��* 9
C	� ب-!�اع ا>ش#
ص ا�pی� $�<�
 . م	�Tة�� إدارة م�و!� 

بnم,
!* أی8
 �,) �� ا>��9
ء وا>ش#
ص اxخ)ی� ا�pی� ت�v.� BO�(7 ا>دوار ا�	#��@�، 
�7
ت اJ!(�!S ا+ت4
ل ب		–�Pم  ��	�

د أش#
ص �.�v ت�* ا>دوار، و+ ت&�� – أ��ات �� Sی


د ش#t �,� مO	�o&� �,� ، ح
ول�
��* - إذا �B تQZ�W إیZ�$د م� - �9ر ا��د أآ() 
� إی
  .ا�	�7
و!�� ا�	O)ة


م*  :)ون(م<)ر ←←←←Oم B�7&� ب&��8* ه� أه�	ر ا�
إن آ�
ب� ا�	�اض�Q ب���� �� �خ) ا>خ(
Pوب.,� م ،��
ا�,�
ب� (
�� ���* آ�
ب� م�ض�ع ج�ی� ��: ا>�9 م)ة آ� ی�م�� آ	�ون د�


��ت* �� آ�
ب� ا�	<��ى). ا���م�� أ��8W	� ��!و

د آ�
ب م7� .�pا ح
ول إی
 

9
در ��: آ�
ب� ا>وام) ا�()م��� :()م~م ←←←← t#ج إ�: ش
� م�ى اSت&
ن ، رب	
 ت<�W>ب
9
در ��: ا�pي ت)ی�w �	�و!�*،  t#.� آ��-��
 ا��� HTMLا��7
م� م�v� Q و$�<�
ج ب


 �� ت�7ی� Y)از م�و!�* Oم�#�Wوا���ن(ت o#ع ا��! �Pدرًا)ا�¼.. م
 ��: ، ب� رب	
 ت,�ن 9

ت ا�()م��� ا>خ)ى م�P ب� إت� ب� . تW@! B��7* ب7¢ ت�* ا>م�رvا�� 

 PHPأم�
� وا�

Javascript Q%4� م@��ة 
O%,� ،B�7ا�� �� �
دی� ج
!(�� ��O أ�7%� Widgets �Pم 
 .ش
رات م�<)آ�

 

←←←← B	4أو  :م ،B�	4ا�� ���إذا آ%J ت)ی� �	�و!�* أن ت(�و اح�)ا���، $�<�
ج إ�: ش#t ی
B�	4: ا����درًا 

!� ی��:  (. ب%@W*��7* ت,�ن 9�أح� ا$�#�ام ب)!
م~ ج)ا��,  م

GIMPرات

رات وا�.7!

 ). ��4	�B ا�(ً!
 آ
�@��ی� – �,� تQ%4 �)وض ج)ا��,�� أآP) إت&
 .$�,�ن م� ا�	@�� ا��P7ر ��: ش#t م�##t �� إ!.
ء ا�@��ی� –

 

  ه��ً
اخ�). 1
 

2 .
 آ�ن �)ی&ً
 

  ��و�� د�����إ�%�ء .3

��و��ت ا����������ذج �� 
 

 
��nا �aادkأ 

http://en.freefouad.com 
 م�و!� ��89: ا�*�ع

���nا� : �!�!
م7
رض� ا+��&
ل ��) ا�&

 .ن��	�ون ا��7Wدي �qاد ا�@)ح


�	�:ا��و���  
�v����Tی�: ا�!Sا�7)ب�� وا 

 
 

 
  ����< SASOD س�س�د 

http://sasod.blogspot.com 
 م�و!� ��89: ا�*�ع

���nا� : �� T��	رض� ا��
ج	�Oری� م7
��W%�
  ��: أ$
س ا�	��ل ا�!
��. 


 :ا��و��!
  ج	�Oری� ��
�v����Tی�: ا�!Sا 

 



                                                                                                                           
 


 أ�� ���� - 9� 
���و�
 ا������"أ�eات ������"د���  ! ا���و��  

   

أث%
ء ا��)وی~ �<	��*، م�� ا�	B�O ج��ًا أن ت	���* ���د آ(��) م�� ا+ت�4
+ت                    : �\9
ت م�ی) ←←←←

�� أن ی,����ن ا�������ة، $����<�
ج �.���#t ی���7)ف م����و!�� �خ���)ی�، و  ���P	ا�  Qت م���+
��ی���X ات���4

 . وا�4<@���3ا�	%[	
ت ��) ا�<,�م�� 
 

←←←← Bج        ه�� :م���)ج

��ك ���� ت)ج	��� م���و!�*، �,	��
 ُذآ��) ���� ا�	&�م���، $���<���W�$ t#��.ا ا�p
���Tی���� إذا آ%���J ت)ی���� أن ت�����Z ح	����� دو������ !Sإ����: ا �����$
. ��)ج	���� ب���7¢ ا�	��7م���
ت ا>$


ٍت أخ)ىv� :إ� �	ج إ�: ا��)ج
� ا��	�Oر ا�pي تX��O�W، رب	
 ت<�W>وب. 
 

إ!.
ء م�و!� ه� ا�#�Zة ا>آP) وض��ح
 ��� ا����وی�           
             Q�9و��� ا��ا ،J�9أ��9 و pت-خ 

 آ�P)ًا مO%,� ،��
ا���


  ���nن أح��� ��ا���C ا$���#�ام ا�	���و!
ت ������
ع    ��O!ه��� أ 
ت	,� م� إY\ق م�Q9 إ�,�)و!�� ی7	�� ب,@�
ءة خ�\ل            


ء ا�	�و!� ب%@wpO� ،*W �)�� آ(��)ة             .  $
�� أو أ�9   24.!S رات ا�8)وری�
O	ت,� ��ی* ا� B� وإذا

دة م� ا�@)ی� ا�pي آ@�$\��ّ��� X�!�! 

 

 ب	�و!�*Oإدراج �� � :وإ��* ب7¢ ا�	<��ی
ت ا��� ��7* ت)�

 


ت ←←←←�����$
 : ، آ����� م�و!����� د�
������� ت<�����
ج  7آ	����
 ه����� م�ض����3 ������ ا�����4@<� رB����9      :ا>$
 

 )م
ذا، أی�، م�:، م�، �	
ذا، آ�y(�� ��89* : خ�@�� م��7م
ت�� ����

���� BCا��ا Dا�&��8:ا��<�ی �� . 


ل(Q؟  آ�y ت)ی� �pOا ا�[�B أن ی)�:ه�ف م<�د ����Pم :Bا آ)ی�&�Yأ(! 

����  �>@�"

ت ا��� ی	,� ��	�Oر ": ت8
م� م%7Y

ا�%.Oم ب

!�ة ��89*ا�&�W	�� . 

 .��	,�� ا>!4
ر واS�\م��� م� ا���ا�� م7*: ب)ی� إ�,�)و!� ����ا�� ����

 


 ���رة، �p�Oا ی���7 م��و!�*                     :ا��4ر ←←←←�Oأن ی,��ن ب ��v)%آ�� ت�وی%�� ی ،
ً���
Pذب���     م
 أآ�P) ج
�#���  %J ت�ا�Q �� ش#t، م� ا�	BO إض
�� ��ر �pOا ا�.�#t ���: ا�	�و!��                وإذا آ . ��Tوار

�@Y

ذب �� . ت

ب ���,�)           Flickr Zeitgeistا��ـ  �W)ض ���ر م�� ح��رة م�<)آ�� ت���3 ��* 
 Flickr ه�� ش�


!(� �	�و!�* � .http://flickr.com/fun/zeitgeistا�#
ص ب* ��: ا�7	�د ا�
 


رات إ!�
ج ا�@��ی�،      إذا آ
ن ��ی* ��8 ب
�@)ی� �      :ا�@��ی� ←←←←Oم Xج ����ی� ی.�)ح       �ی
�,َِ) �� إ!�
 com.youtube.www  ا���ت���ب  م�Pوم� ثB9 Bّ ب�<	��X ��: م�اQ9 م.
رآ� ا�@��ی�         . ��89*


�� ی,��ن ب	&��ور ا�	��و!��           �,� ی�%�� م.�
ه�ات أآ      com.DailyMotion.wwwو  ���
�P)، وب

!�ة ��89*W	� BOت
 . اxخ)ی� إدارج ا�@��ی� �� م�و!

 )       ��
�� ه%�������������
 ب�������������7¢ ا>م���������������P ا�����������������ة ���������������: ا�@���������������ی� ا������������������������������$ :
video_multimedia/org.cybversion.freemonem://http( 

 

                                                 
3 NGOs : non-governmental organizations ت ��) ا�<,�م��
  ا�	%[	

��و��ت ا����������ذج �� 

 
 � ت*�2ا �4ر��

http://www.dontforgetburma.org 
 م�و!� أزم� ت<��J إ�: م�و!� :ا�*�ع
��89. 

���nت :ا�

ج�
!�ة اح�W	� ن، ب�أت
 ا�)ه(
ی�ض3 ا�%
س ��X أ!X ب)�B  ه� �8
ءواxن 

 :�� 
OCأض�ا o��Wم ت\�Sا �C
ت#@�y و$

 آ� ی�مOی@,)ون ب BO!إ+ أ ،
 . ب�رم


�	� :�ا��و�� 
�v����Tی�ا :ا�!S 

 

 
Motic /ت���  

http://motic.blogspot.com 
 م�و!� أزم� ت<��J إ�: م�و!� :ا�*�ع
��89. 

���nا�:  �� J!(�!S: ا��ب� 
���ث�� ا�)9
  .ا�	v)ب
 ا�	v)ب :ا��و��
�v� ا�@)!��W :ا�

---------------------------------- 

    
 

 أ!.- ا�	�و!�. 3
 



                                                                                                                           
 


 أ�� ���� - 10� 
���و�
 ا������"أ�eات ������"د���  ! ا���و��  

 

وا�.
رة ه� ج)ا��* ���v) ی	,�� ��	��و!��         هwp مO	� أخ)ى ��	4	B �� �)ی&*،        :اتش
ر ←←←←

ر د�      O«S BOت
 م�� ا�		,�� أن تQ�8 ش�
رة �<	���*            .	B�O �<	���*   اxخ)ی� أن یw�78 �� م�و!


�Y م�)د ��رة، أو      W):        –وت,�ن ب��رة أ
Oم Xی�� B	4	ن ا�
 ی	,�� أی�8
 أن تQ%�4        – إذا آ

ل . (ش�����
رات م�<)آ������ �����Pاد      وإ�������* مq������ ا������&�Y<)آ������ م������ م�و!������ أ�	رة ا�
 ج������� ��.�����

175/archives/org.alfarhan.www://http(  
 


ت أخ��)ى   ←←←←Y
��.%� oك أ���)اد          :رواب��
إذا آ%��J ت7	��� ����: ����89 ش���O)ة، ���9 ی,���ن ه%��

ت وت�Zر م<��ى       Y

ت أخ)ى ت&�م ب%.�
 م� ا�	BO ج�ًا أن ت(&�: ���:         �pا. ی��B ��89* وج	


ت                   Y
ات4
ل مQ ا>ش#
ص اxخ)ی� ا�	7%��� ب&���8*، آ�� ت��	,� م�� ا��-آ�� م�� ت%���W ا�%.�

 ب�%,B وتT7یT آ� م%,Â� Bخ)	��. 

 


 إ���: ت���وی%
ت*       :ا��$���م ←←←←O@���8ح���� ت

د    ا��$���م ه��� آ�	��
ت م@����
�� ا�%��
س ����: إی��W��
 ه��� أح��� أش��O) م<)آ��
ت  �www.technorati.com ت%���رات,وم�Q��9 . ا�	<����ى ا�#��
ص ب��*

     Xص ب��

م ا��$���م ا�#����]! Xت و��ی��
 م��� م�Q��9   �%���م
 ت&���م بnض��
�� آ���د  .ا�(<��D ���� ا�	���و!
$����	,� ا�%��
س م��� ا����P7ر ����: ا���وی%��� ���� م�Q��9   � ���� آ��� ت�وی%��� م��� ت���وی%
ت*،  ت,%���رات


ت>�Z4	ت�* ا� �� D>)�
 ت,%�رات� ب
 

أ!.�������-ت ����������ّ� م��������و!�*،   ��������9 ���������ی* �)ی��������، و 
، أ!��������J  اxن ی(���������أ ا�7	��������� ا�<&�&��������� !(��������)وكم

ب<
ج���������� �������������)وی~ �&������������8* ������������ م<
و������������  
   Xوم��������
وم���������P أي . ����������4<�3 ا�[���������B ا���������pي ت&

ا�.�����#t أو ا�	�	�������� ا�������� ت	�������* ا�&������ة     : ح	������� د�
�������� أخ�����)ى ��������* ت<�ی������ ه�������*    
�)�������Q ا�[�������B ا�������pي ت&
وم������X م�������و!�*، ث������B ���������* ا�ov������8 ��������: ذ�������* ا�.������#t أو ت�������* 

 .ا�	�	��� ��<&�� ه��*
 


ل، ا�[�����������������B ا�����������������pي آ
!����������������J م�و!����������������� أ�Y&�����������������ا       ����������������P	�����������������7: $����������������(�� ا��
B7%م���������http://freemonem.cybversion.org    �@���������W7ا�� �����������Wن ا�
 ت&
وم���������X آ���������

ا�7	�������� ���������: إ�������Y\ق $�������)اح م�������B7%،  ��	��������ون �(�������� ا�	�������B7% م<	��������د، وا���������Oف آ�������
ن   

ی��������، !�<��������ا ح�%	�������
    . وا�	�	���������� ا�	���O��������W آ
!�������J ا�<,�م�������� ا�	�������4)ی�    O%و��������� ا�


�(BO بYn\ق $)اح مB7% �� أذ�%J ا�<,�م� اZ	� 4)ی�	2007 ی�!�� �2 . 
 

������nن ا�<,�م������ ت,������ن ا�	�	�������� ا�	���O������W م������    ) أ�Y&������ا م�����B7% (وآ	�����
 ه������ ا�<�����
ل �������   
 ���������
أن ت������qث) م(
ش������)ة ��������: �-!������J ت)�������� �	�������و!�* . 9(������� ا��7ی������� م������� ا�<	������\ت ا���

�C  ا�<,�م��������، �,%�������* + تQ�Z��������W أن ت)$�������� م��������)د ر$�������
�� ب
�()ی�������� ا�S,�)و!�������� ���������)   

��������-ث�) ��������: ا�<,�م������� ه������� !��������ً
 م������
 أآ������P) ت7&��������ًا م�������    ! وت��Q������9 أن ی�v������4 إ��������* �

 .$��B ش)ح آ� ذ�*.. ذ�*، �,� + ت&��
 


رات م#��@��������� �����������-ث�) ���������� 4ا�)$��������B ا���ض���������<� ���������� ا���������4@<� ا��
����������� ُی(���������� ��������Wم 
�ا�<,�م� وی�ض3 أي ت�* ا�Z)ق أ!��
�Q، وآ�@�� ت@��7 ت�* ا>$ . 

 ، بnم,
!�������* أن ت&�������)أ ا�.�������)ح ا���ض��������<� م7&�������� ب�������7¢ ا�.��������ء  7)ت أن ا�)$�������B إذا ش�������


�� $�ف ی4(3 م@�Oمً��
  .وب

 
 

 

  �	�و!�*ْجرّو. 4
 

���

ذج ��	�و!
ت ا���	! 

 OurKingdom �*�8ـ��� 
http://ourkingdom.opendemocracy.

net 
 م�و!� ��89: ا�*�ع

���nد$��ر : ا� Qة إ�: وض��ا��
 .دی	�9)ا�Y �� ا�		�,� ا�	�<�ة

  ا�		�,� ا�	�<�ة   :ا��و��
�v����Tی�: ا�!Sا 

 

��nا �*0^kأ 
http://freemonem.cybversion.org 

 م�و!� أزم�: ا�*�ع
���nق $)اح : ا�\Yإ :�� D>ا�

 B7%	(� ا���7&� 	4)ي ا�	ون ا��	ا�
 م<	�د
م4)، ت�! ، ا�	v)ب، (�	� �
 :ا��و��


 ) ا��+ی
ت ا�	�<�ة ا>م)ی,��، $�ری
�v����Tی� وا�@)!��W وا�7)ب��: ا�!Sا  
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�<,�م�ات�4 ب .1 
 	�اY%�� �خ)ی�ات�4 ب .2

�C اS�\م ا��&���ی�ات�4 ب .3$� 

�	�و!�� ا�	.
ه�)ات�4 ب .4 
 )ا�	%[	
ت ��) ا�<,�م�� (NGOsات�4 ب
�ـ  .5

 
 

 

��و��ـ/ : 1ا��8% � 
8�  �� ا��8l��أن ت�a.آ�7 �
���8lا� �� .��w�� ه[ا ا�.س^ ��ض� ���2 ��2رات �

 



                                                                                                                           
 


 أ�� ���� - 12� 
���و�
 ا������"أ�eات ������"د���  ! ا���و��  


رات و!�ض3 أي م�$�ف W	�9 آ� ت�* ا�
%! ~C
� ا�ov8 ��: ا�<,�م� ی<&� !���
 أ$
 آ	
 ی	,� ا$�#�ام !@  ت�* ا+$�)ات���� �� ا�ov8 ��: أه�اف �9ی� أخ)ى م�P .أ��8

 .ا�.)آ
ت ا��و���
 


�C ه����    ���O%ن ه�����* ا�n���� ،
����$
�$ 
ًZش���
! J���%إذا آ

ر        Wی(�و أن أ��8 م ��
��
ا��-ث�) ��: ا�<,�م�، وب

   �
<,�م�����، ��7	����� ������ی* ه����� ا+ت����4
ل م(
ش����)ة ب

ح �� أن ی�v4ا إ��*>�Sوا. 

 
   ،y$r� �,�      ً
آ%�J أح�� ا�	��و!�� ا�	.�
ه�)      ح�: ��   . هwp ا+$�)ات���� م� ا�	)ج3 أ+ ت��ي !@7

 إن م<
و���� ا�ov��8 . �,��� ا�	q��Wو��� ا�<,���م���، ���nن ه��pا + ی��8	� أن ی%����4ا ���* �ا�	��7)و��

ء إ���*          >ن ا�<,�م�� ���       ��: ا�<,�م� م(
ش)ة �� ا>رج3 ��� ت@��3          v��Ä� 
O7ی��� T�

 ح�Oی���

� �nن . (آ�!* م�ون وح��)Wا ا�pOو�].� .) �� ا�)$B ا���ض�<� م%&o و��  م�4\]ا� � ا"#
 


ه�* دون أن ت7
!� ��ا9� $��(��      �%�م
 ت,�ن ش4#ً
 وح��ًا م� ا��OW ��: ا�<,�م� أن ت         �إن . �
            Sا�&��4ى ا 
O�>��4ا�<,�م�� إن م�� م Q�%&ه�� أن ت X��7� *��� 

ء ��*  مv��    *و�,�� ی�<&�� ذ�� ،


��ت* �� ا�ov8 ��: ا�<,�م�W	� ص �خ)ی�
 .أ!J ب<
ج� إ�: أش#
 

اxن أ!��J ت���رك أ!��* ب<
ج��� إ���: أش��#
ص �خ��)ی�     

��ت* �� ا�ov8 ���: ا�<,�م��      W	� .     ا ی7%�� أنpه�

ه����* ه��� إ��%9
ع م���اY%�� �خ��)ی� ب�7ا���� ����89*       
� :%���Wی� ��
�����

��ت* ����� ا�ov���8 �����: وب���Wم B���O

  .]ا� � ا"��.[ ا�<,�م�
 

    y�$r� �,�-          �&ب
�W�4@<� ا��
 إن ا�#�o ا>خ�8) م�%&o و���      - آ	�
 ی	,�� أن ت�)ى ��� ا�)$�B ب
         *��89 TیT7ت �� +ً
� �� إن ه�pا ا�#��
ر أ��9 �7
����           . م�4\، م	
 ی7%� أ!X ��  خ�
رًا �7)Wوا�


�� . ه� أن مB]7 ا�%
س ���  ���ی BO���B ب�ج��د م��و!�*             ���
م آ�� ه�q+ء   آ��y ی��-ت: ��* إ��\     : وب
 ا�%
س �� م�و!�* وح	��*؟ 

 
  �C
مB����]7 ا�%����
س یWـ�ـ&����ـ�ن م��7م����
تBO م����� و$����

ا���@Tی����ن وا�)ادی���� وا�y>���4  (اS����\م ا��&���ی����  

ت ��        )وا�	�\ت��7)ی�p� ،  yا ��nن إح��ى ا+$��)ات�

 B�7����$ 

، وا������ ب����وره���	O%� م ا��&���ی����\����Sا �C
ا�7
م���� ب	����و!�* و�����89* ه���� إخ(���
ر و$���
Yا�	ا� ��%]
 . ]ا� � ا"زرق ا��اآ

 

 م&�
ً+ ��� ��<�@� أو م���� أو ی�-ت�ن                          �O%� ن�)�,��$ ،��	Oم���ن إن ���89* م\�Sی�7&�� ا 
�%�م

��� ���89* ��� و$�
�C      ب	&��ور ا>ش�#
ص ا��pی� $�	�7ا         و$��,�ن   . ��: ذآ)ه
 �� !.)ة إذا���    
��، وی7)���ا و$�
�C     ی<��4ا ��: م��7م
ت أح��ث ��� ا�&�8        اS�\م ا��&���ی� أن ی���ا م�و!�* و     


��وك �� ا�ov8 ��: ا�<,�م�. ا��8
م�W�$ م�
 .وم� خ\ل هpا ا��8
 

 
 
 
 
 
 
 

��و��ت ا����������ذج �� 

 
FACT pآ�� 

http://facthai.wordpress.com 
  ��89 م�و!�: ا�*�ع

���nا� : �� J!(�!S: ا��ب� 
م7
رض� ا�)9
 .ت
ی\!�
 ت
ی\!�  :ا��و��
�v����Tی� وا��
ی\!�ی�: ا�!Sا  

 

 
 ��#� ���ت�� #.ة

http://www.freekeyboard.net  
  ��89 م�و!�: ا�*�ع

���nا� : J!(�!Sس �� ت4@3 ا

��ة ا�%Wم
 �%�ب<)ی�، م� خ\ل آ�
ب� إرش
دات ح�ل ت

 .وآ�
ب� أخ(
ر �� ا�)9
ب� ا�)9	�� ا�@��)ة
 إی)ان  :��و��ا

�v�  ا�@
ر$��: ا�
 

 ات�4 ب
�<,�م� .1

 ات�4 ب	�اY%�� �خ)ی�. 2

ات�4 ب�$
�C اS�\م . 3
 ا��&���ی�
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؟   ��Oل ب
.��-ن ت<�ی���  أخ��p ��9)ار ب�%���واxن، أٌي م��� ا��$��
oC اS�\م���� �����* أن ت<��
ول ا+ت��4

Oا��� ت��4 ب �O� 4 :، ���* ا+$�)ش
د ب
�qWا��� ا��
����ا�

 
    
O!س        ه� ��89* م<���؟ أي أ
 ش�ء ی%(��v ���: ا�%�


؟        �&�o   �� م�ی%�* أو 9)ی��*      �Oب B��� :��� أن ی,�!��ا 
وم������ ث�����Bّ ��������* أن تB������O ب
�y>�����4 وا�)ادی������      
�؟ أم��
 إذا آ%��J ت�7&��� أن     ��W>� ����>	ی���ن ا�T@وا���
                ��Pم ،��	�
��89* ج�ی)ة ب
+ه�	
م ا�7
�	�، �pOا ی7%� أ!* �9 ت)�� �� ا+ت4
ل ب�آ
�� أ!(
ء �


ء ا�@)!����W أو ا>$�ش����� ب��)س  وآ
���� اروی���)ز، أو ��)!< .   �&���Wت B�
�	B��]7 ا�y>��4 ح���ل ا���7
 .أخ(
ره
 م� ت�* ا��آ
+ت

 

��آ�
+ت                      � ،
�O� ا�����ل ���!
� �,�W ب��� ش�O)ة ا�&%�
ة وإم,$
�,� ضQ �� ا��(
رك إن ث	� ت%

 >ن ه%��
ك ا��7ی��� م���     ��O� ���4أن ت �ا�7
�	���� �Z7���$ ا!�.��
رًا أو$��Q �&����8*، �,��� م��� ا�7��4


ا�&��4��Oم
و����: ا�%&���¢، م��� ا>$���O ا������ل إ���: ���<�@� أو م<t .  ���Z ا����� ت���W<�ذ اه�	

         ح�B ا+!�.
ر ا�pي ی	,�� أن ت���)        ت�@Tی�ن م<���، �,�  �O!< ��9���8* $��,�ن أ&� w    ر
 ذات ا!�.�

o&� ��>م.  
 


!� ا���pي ت<���
ج ���@,���) ب��X ه���   ��Pم��� ا�
أٌي م��� : ا�7

رًا ���    ا��$
oC اS�\م�� ح)ة ب	
 ی,@� ��,��� أخ       �)


 و$
�C إ�\م ت��<,B        ��89*؟ �
��7ی Oم� ا��ول ��ی �
  
O��            م\��Sا �C
ا�<,�م��، و��� ه�wp ا�<
��� ��nن و$�


�� ����* ا��@,��) ���         ت%.)ا�	<��� �9 +    ���
 �49 �� ��89* خ
�� �� آ
!�J ت%�&�� ا�<,�م��، وب
��	�
 . ا����ل إ�: و$
�C اS�\م ا�7

 

ری� ا>    –ومQ ذ�*   %�Wا� �� 

 م���O$ Q ا�����ل، ��$�
�C           –ول   وآ	�W,� �$
�nن ا�<)ی� ت�%


 م
 ت,��ن أآ�P) ح)ی�� ��� إذا��� t�49 ت%�&�� ا�<,�م�� ا��Y%��� �(��� �خ�)،                          )�
� ��	�
اS�\م ا�7
  
��Oه
���pب ا!�(�  �
. �,��� م��� ا�7��4� أن ت�����* اه�	
م��ً
 >ن ه%��
ك ا��7ی��� م��� ا>خ(��
ر ا����� ت�%��


    و��: ا�%&�¢، م� ا>$�O ا����ل إ     Oی�ن م<���، �,� �9 + ی,�ن ���یT@ت� �Z>أو م �@�>� :�
 .ا�<)ی� ا�,
��� Sذا�� أخ(
رك

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

رMichael Antiش,)ًا ��4<@� وا�	�ون م
ی,� أ!��  4YSا اpOب 
 . ��Tوی�!

 
����bا ا���وlت �     

 

http://help-pakistan.com/main/dont-
block-the-blog/ 
 

  م�و!� أزم� ت<��J إ�: م�و!� ��89:ا�*�ع
���nا�: �� J!(�!S: ا��ب� 
 م7
رض� ا�)9

ن�Wآ
 ب

ن:ا��و���Wآ
  ب
�v����Tی�:ا�!Sا  

� 

 

 
 ر��� ا�b*/ ا��و��

www.worldbankpresident.org 
  ��89 م�و!�: ا�*�ع

���n: : ا���ا��8ء  o��Wت" ��Zvا��
اS�\م��، وا�P)ث)ة ا��اخ���، وردود 

 
ا�@�7 ا�)$	�� و!.
ط ا�	��	Q ا�	�!� ��	
�Tی
دة " ی���7 ب)�C  ا�(%* ا��و��

���
 .ا�.@
 م)ی,��  ا��+ی
ت ا�	�<�ة ا> :ا��و��
�v����Tی�: ا�!Sا  

 

 
 أ�n[وا دار��ر

http://savedarfur.org/blog 
  ��89 م�و!�: ا�*�ع

���n: ا� �� ��ا�� Qی� ور��	ا�� Q	��

!�� �� دار��W!Sا>زم� ا. 

  ا��+ی
ت ا�	�<�ة ا>م)ی,��  :ا��و��
�v����Tی�: ا�!Sا  

 

1 . B�� :�� م� ت)ی� أن ی,�ن
 ب-خ(
رك؟

 

2 . ��,�� ���
م� ��یX ا�<)ی� ا�,
 أخ(
رًا �� ��89*؟
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ت<�ث إ�: أ�8
ء : أو+آ�y ت�� م)ا$��� �\ت4
ل بBO وتTوی�هB ب-خ(
رك؟ اxن و�%�م
 ت�#p 9)ارًا ب.-ن و$��� اS�\م م<��� أم دو���، 
9
ت بn�\م��� B � ��ى أي م%�O)ی&* ��7)ف إن آ
ن\)�	Oم 

 وأر$�X إ�: و$
�C اS�\م ).  م�ی) ا�7\9
تهwp ح&ًً�@>� 
!
ثB اآ�� ب�


Oت ��) ا�<,�م��. (ا��� اخ�)ت
	]%	�

ت ا�4<@�� أی8
 م@��ة ج�ًا �\ت4
ل ب!
تpآ) إ!* إذا آ%J ت)�� �� ا+ت4
ل ب�$
�C إ�\م .) ا�(�
���Tی�، وهwp مO	� ا�	�)جB �� �)ی&*�
�	��، �9 ت<�
ج �,�
ب� ا�(�
ن ا�!S
 .5وإ��* Y)ی&� ��
�� ا�(�
ن ا�4<@�. 4<@� ب

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


ر زم%� . ب�7م
 ت)$� ا�(�
ن ا�4<@�، ا$��7 >ن ی��4 ب* ا�4<@��ن وی�ج�Oا إ��* ب7¢ ا>$���Yن �� إ��	آ) أن ا�4<@��� ی7pوت

ود ا+ت4
ل� Bا إذا ات�4 ب* أح�هp� ،ق ض��\Y,%* م� إ	ح�: ت 
O%� ط ا��� ت�د ا��<�ث
 بX م(
ش)ة وآ� م�7�Wًا ب&
C	� م� ا�%&

ا��<�ث ��4<@��� ی%(�v أن ت,�ن آ� ا�<&
�C ا�)��W�C �&��8* �� م�%
ول ی�ك، ح�: ت�	,� م� إج
ب� أ$���  و�%� .ت4)ی<
ت ج��ة

 ���&)ی) ��: م�و!� إذا آ%J م��&ً
 ب	
 ��X ا�,@
ی� �p�ُآ)  و.ا�4<@��� بW)�� ود�9ًZراب Q8م، ت-آ� م� أن ت\�Sا �C
��89* �� و$


 م�4اp� ،��9ا أب)ز ا��&)ی) ب�ض�ح ��: م�79*. ا���
ع ا�#
�� ب*O�Z7م ی\�Sآ) ��89* �� اp�. 
 

 �B ی,� ��ی* ات4
ل م(
ش) مQ اS�\م ی	,%* أن ت�W#�م م�و!
ت أخ)ى أآP) شO)ةإذا 

��ت* �� زی
دة �)�� W	رك��O« . �&)ی ،o�.! ء ت�وی�
8� 
Oا��ول ا��� ب B]7م �@�

 Bری)ه
ا�4<@��ن ��%ً
 ��: ��د ���9 م� ا�	�و!
ت ا�)�W�C ��<�4ل ��: أ�,
ر ��&
  .اSخ(
ری�

 *��89 �� �� م%X أن ی,��Zه�) وت
&)أ ، ودون �%
ء $�]ا� � ا"زرق ا���ت�[م
 ت<�
ج �@X�7 ه� أن ت,�� >ح� أو��* ا�	�و!�� ا�	.

O%� ��� ب7¢ ا��ول، آ
���4، ی�4@3 ا�	)ا$��ن أی8
 م%��ی
ت اJ!(�!S ا�	.�Oرة، �pا  (.ا�	)ا$� م&
�* ��: ا�	�و!� ا�	.�Oرة وی,�

 ).���* أن ت7)ف م
 ه� م4
در اJ!(�!S ا�	7)و�� ��4<@��� �� دو��*
 

 وه� ا+ت4
ل ه%
ك Y)ی&� أخ)ى مO	� ج�ًا ���)وی~ �&��8* وزی
دة ا�ov8 ��: ا�<,�م�

ت ��) ا�<,�م��	]%	�

 . بO87وب ،��%Yا�	ت م� ا�
��	����* ا�	%[	
ت ت	�P م4
�3 م

���
�,� ا��7ی� م� م%[	
ت ا�	��	Q ا�	�!� . ��) $�
$��، م�P ا�	%[	
ت ا��ی%�� وا+ج�	
W	ب B�O�$ ا��� B�
89
ی
 م<�دة، و$�,�ن ه%
ك ��: ا>رج3 إح�ى ا�	%[	
ت �� ا�7 �� Qت* �� ا��)وی~ �&��8*ت�ا���
. 

 
 ��
��

 ات4
+ت �9ی� ب�$
�C اS�\م ا��&���ی�، وبOت ��ی

��ت* بZ)ق ��ی�ة، �
��7ی� م� ا�	%[	Wت ��) ا�<,�م�� م
ی	,� ��	%[	

 ،*��8&� ��@>� ��Zv: ت��ت* �� ا�<�4ل ��
Wم BO%,	ی]^�n�2� . ]ا� � ا"e�. ا�
 
 
 

                                                 
 . ��Tوی�!
 ب	��7م
ت ح�ل Y)ی&� آ�
ب� ا�(�
ن ا�Zephyr Teachout�@>4  ت�,-وتش,)ًا �Tی@) 5

 
  ]ن�0*�اا[
 

 �Äر$
ل ا�@�ري
 
 ]ه�ت�/ ا� ��ي و4.��ك ا�8�q.و��اس�/ ور�^ [
 
]
����lmن ا���bا� [ 
 

� أن ت�8	� اSج
ب� �� �ا�#
�� ) م�، م
ذا، م�:، أی�، آ�y(ا�@&)ة ا>و�: م� ا�(�
ن ا�4<@� ی

�� إ. ب&�4*��
 ��:  ا��&)ی)�,)ة ��&�)ح ذا 9)أ ا�	)ا$� ا�@&)ة ا>و�: �&B�ُ�$ ،o ب,� ش�ء ی<�
جXوب

!* (ت4)ی<
ت���� ��	,� أن ت�8	� �� أو ا�P\ث� ا��
� أم
 ا�@&)ت.ا�	<)رW� :�� (���
أو  أو ت@

 .أح�اث م<�دة، أو ت�ض�3 >ه	�� ا�&��8
 

 ات�4 ب	�و!�� م.
ه�). 4


ت ��) . 5	]%	�
ات�4 ب
 ا�<,�م��
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9
ت ب-�8
ء �� ا�<,�م�، وهpا ی7%� أ!X بnم,
!BOوب
Sض
�� ��p*، ب7¢ ا�	%[	
ت ��ی\� 
O ov8ش)ة  ا�
��: ا�<,�م� �4
�<* م(
]�*l*�
ی� �&��8* .]ا� � ا"e�. ا�v�� أن ی,�ن م@��ًا X!-ا م� شpوه . ��
��
آ�p* ��ى ا�	%[	
ت ��) ا�<,�م�� خ()ة آ(�)ة �� ا���
ع، وب

 ..-ن �%Q ح	�� !
ج<�ی	,� أن ی�Wوا �* ا��7ی� م� ا�4%
3C ا�	@��ة ب
 

� أن ت@,) �� ا+ت4
ل ب,� م� ا�	%[	
ت ��) ا�<,�م�� ا�	<��� وا��و���، ��)ى م� ی	,� أن ی@��ك�
ت ا�	<��� �,)ة . ی	]%	�
وأن ت(�أ ب

د ا�	%[	� وا�.#t ا�pي ی	,� أن ت��4 بX �� م%[	� ��) ح,�م�� ه� مO	� م�ی) ا�7\9
ت(. ج��ة�� ، و�� ا) �� �)ی&*إن إی�
v�

 .6ی,�ن ��ى ا�	%[	
ت ا�	<��� ات4
ل مQ ا�	%[	
ت ا��و���، وا>خ�)ة ت,�ن �7
�� �� م	
ر$� ا�ov8 ا�7
�	� ��: ح,�م� ب\دك
 

 أ!.-تا���  ، http://en.freefouad.comوم� ا>م��P ا�<�ی�P �� ا$�#�ام ا�	%[	
ت ��) ا�<,�م�� ���)وی~ �&��8، م�و!� أ�Y&�ا �qاد 
7
رض� ا��	� ()	Wن �� دی
) ��%� ح	
ی� ا�4<@���، و�	�J مQ م%[	� ��) ح,�م�� ه� 2007&
ل ا�	�ون ا��7Wدي �qاد ا�@)حCPJ( 

X��8&� ~وی(���. 
 

، آ
ن ��یX ��ی� �� ��%� ح	
ی� ا�4<@��� وات�4 بpOا ا��4ی� �$
م� ب� �)ب�ه� �	#)��Y �� ح	�� أ�Y&�ا �qاد، واح� م� ا�	�و!�� ا

ب ��	�* �(� اÈ م�* ب�7 ذ�* ا$�#�مS . Jخ(
رw �� ا��&
ل �qادZل خ

 ��: ح.� ت-ی�� ا�<,�م
ت ا�v)ب�� Sر$Oب� ج� �9رت �Wا�

�C

 مQ و$Oت+

�(�X ب
�S)اج �� �qاد، آ	
 ا$�#�مJ ا��W ب� ج� ات4Z	� �7دی�Wح,�م�� ا>خ)ى ���)وی~ ا� (�vت ا�
 اS�\م وا�	%[	
 .د�&q� ��8ا

 

 ��	�*، ب�أت ا��7ی� م� ا�y>4 وش(,
ت ا���@
ز ح�ل ا�7
�B إذا�� ت&
ری) �� ��89 Oب
Zب� ج� خ �Wا� X�� J�$ي أرpو�� ا>$(�ع ا�


 ا�%��رك ت
ی	T وا�(� ب� $� وا��W إن إنO�� 
9
ل ا���اء م%�4ر ا��)آ� ا�	�<�ث ب
$B وزاة ا��اخ��� أن وأث%
ء آ�
ب� هpا د���،. �qاد، ب	 

 .q�7اد $���Z $)احX 9)ی(

 
� .إن ا�7	� مQ ا�	%[	
ت ��) ا�<,�م�� م� ش-!X أن یTی� م� ت-ث�) ح	��* ب.,� ره�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ء وراء ا�<�ود",� اYS\ع ��: آ�
ب ��	Tی� �� ح	\ت ا���
ع ا�7
�	��، ی	 6Z.!) " م�7 آ�م��

بQ جZمComell 1998( *آ� Jر��
، ب�ا$�Z م

Margaret Keck  *%�,�$ ت)ی�
 .Kathryn Sikkink وآ
7 B)ج�	ری¼ : م\ح[� م� ا�

ن /  أب)ی� 26أث	)ت ح	�� أ�Y&�ا �qاد �� إY\ق $)اح ا�	�ون ا��7Wدي �qاد ا�@)ح
ن أث%
ء ت)ج	� هpا ا�����، ب�W�!2008 . 
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 م�O	�� ���* أن ت�رك أ!* 9
�C م�	7* وم%[	X، وأن ا�%
س ا�pی� ی-ت�ن �Tی
رة م�و!�*


��ت*Wض�ع وی)ی�ون م�	�
أ�BOZ مO	� واض<� ��<@�TهB، وب�� �BO آ�y ی	,� أن . 8ب

��ت* ت�* ا�	O	�، ��ی%#)�Yا W	� X�7� BO%,	ذا ی
 .وم

 

!&�4 . 9"مqث)ی�"آ� م�رآً
 أن ا>ش#
ص �� م�	7* م� ا�	<�	� أن ی,�!�ا   ←
�

� ی	qث)ب�$

ء م�!�
 أو $�Z.%ص ا�
�ی� م� ا>��9
ء وا�	7
رف، ، و��یBO ا�7ا>ش#

و9
دری� ��: ا��-ث�) �� هq+ء ا>��9
ء وإ%9
�BO ب
S!#)اط �� ح	��* وم�
ب�7 �خ) 
 .وو»@�BO ب@7
���، �nن ح	��* $�ف ت%�3إذا جJ�7 هq+ء ا�	qث)ی� $�7اء، . ا>خ(
ر

 

← Q	�B م
 أ$-�O. ب	�)د أن ی,�ن ��ی* م�	Q، أ!J ب<
ج� ��%� أآ() �
�Cة م� أ�8
ء ا�	

��ةW	ا� BO%م ��Yا Bث BOه� ا�#()ة ا��� ��ی. 

 


ت ا�����7  ←!
� م%BO أ�,
ر �� آ�@�� ت<��W ح	��* ثB أ!J4 ب��ی� �	&�)ح
تBO، وخ�Yا
 .�� ا�	�و!
ت راpO� �7Cا ا�v)ض

 

ا ب�� أ�8
ء م�	7* ��7)ف  ات#
ذ إج)اٍء م
 أو آ�
ب� م&
��، �9 ی,�ن م� ا���� أن ت�)ي ا$�@�
ًء�� ا�	)ة ا�&
دم� �%�م
 ت,�ن ب�4د ←

w ذ�*�
ط م��7 و�B ی.
رك ��X أح�، ��� ی%�3. رأیBO ت.! Jآ) أ!* إذا ا�9)حp(وت . Q9م� خ\ل م� 
!
�ی	,%* أن تQ%4 ا$�@�
ء م

com.freepolls.www أو com.stpollho.www*�!م�و �� Xوت�رج .( 
 

ی��3 �* أن  www.clustrmaps.comوم�Q9 آ\$�) م
ب . ت�(Q ��د ا�Tی
رات ا��� ت-ت�* ی�م�ً
 وم� أي ا��ول ی-ت� ا�TاC)ون ←
��C(ت ب�4رة م
 .ت7)ض ت�* ا�	��7م

 

←  ،X�� رآ�ن

ط ی..! BO�Z7�� J9ن ا��
وا��Oف م� ا�%.
ط ه� اxن ��ی* م�	Q، ح
v8ر$� ا�
، أي ا�.#t ا�pي ب��w �\ح�� ت&�یB ا�[�B ا�pي "ا�	�O�Wف"o ��: م	

Xرب

$�، �	� ا�	)ج3 أن ی,�ن ه��* رج� $�
$�. ت<�Wم� ا�%�ع ا� B�]ن ا�
. �nذا آ

د داخ� ش)آ�، $�,�ن ه��* م�ی) هwp ا�.)آ�W�  t#��89* ت J!
 .وإذا آ

 

← �� B�]ا� B* �\ح�� ت&�ی��	ي یpا� t#.ی,�ن ا� 
 ��ج�د ا��7ی� م� ت)ات�(
ت ا��Z�W ا�O)م�� .) م7)وف ��: وجX ا��<�ی�آ�P)ًا م
��C
W	�� ا��7)ض �%�
 . ی��7 ا�	qWول �� ات#
ذ اSج)اء ��) م7)وف وذ�* ح�: ی�Zش
! J%ذا آn� ؛
��
و�� ح
�� ا�.*، $�د �

B�]ا� 
O�� Q9ا��� و �&Z%	ا� �P	ي یpا��.)ی�7 ا�  ��
 ا$��Oف ا�)�C ، أو ا��87 �� ا�	ً�$
�B ارت,� م� 9(� وإذا آ
ن ا�[. $�
  .	�ی) ا��%@�pيش)آ�، ا$��Oف ا�ـ

 

←  �>@�"
� أن ت.	� " ت8
م� م%7�
 یً��
Pة ��89*، وم�!
W	� 
Oم ب

ت ا��� ی	,� ��%
س ا�&�Y
� أن ا��7ی� م� ا�%.�ا�#
�� ب* ی

ف ا�	#��@� م� مqی�ی*�Y<ا �$

ت م��Wی
ت م#��@� م� ا+��Tام ا����9 ح�: ت%Y
 .ا�%.


!�ة ��89* 9
Cوإ��*W	� �%,		ت ا�
Y
.%�

ت ا�#
�� ب* أی8
. 	� بY
.%�

ت ا���ی�ة واS. آ	
 ی	,%* أن ت&�م بY
.%�
ب�ا��� إن ا�&�
م ب
BOءأم) م
 . ا�%
س م%#)��Y �� ��89* وجpب اه�	
م اS�\م وا�.#t ا�pي ت�O�Wف ا� ov8���S Xب&

                                                 

م�7 ج�رج واش%�ZنCarol Darr هpا ا��Tء آ�� ب	.
رآ� آ
رول دار 8�
$� وا��ی	�9)ا��Y واJ!(�!S ب�Wا� �O7	� ب�
Wی) ا��	ا� .  

$� ا���د: م��7دو ا��-ث�) "9�W�7ا ا�!
� "The New Political Kingmakers: fluentials-Poli :�� (م��ا� aspx.default/Publications/org.ipdi.www  

*7	�9
�C م J!أ 
 

 .اج�7 م�و!�* م)آTًا ��%.
ط
�� أ��� �0����ت وإ��إ��/ �04 اqرش�دات ����0 ��و��/ ��� ��n �.آ,ًا �

 .8�.آ,ًا ��*%�ط

 
4. 

*7	� ا�)ف م

 اخ�) ا�%.
ط
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←←←← ���
ت، >ن أي م�7
yY ی	,� أن ی�Q9 خ\ل  ا�7)ی�8 ا�S,�)و!�� ه� :و�� ��o �.��� إ��8.وY
واح�ة م� أ$�O وأ$)ع ا�%.
 .د9
�C م�7ودة

���� 
!
� ثcom.ipetitions.www B أو petition-online-create/com.thepetitionsite.www ��: بnم,
!* إ!.
ء �)ی�8 م

���

 ��7)ی�8 ��: م�و!�* ا���ًZراب Qض. 

����  ��	�

، بnم,
!* زی
رة م�www.avaaz.org BO79) أ�
ز(آ�P)ا م
 ت�W#�م م%[	� ا�%.
ط ا�)9	� ا�7O�
 ا�7)اC¢ �� د�


O!م��#�Wا��� ی ��
 .ا�S,�)و!� �YÄ\ع ��: !	
ذج ا��4

���� �� J�4ت.7) أ!* ح 

 إ�: ا�.#t ا�	�O�Wف م� �%�مO�$وأر 
O7)Y)ی�8*، ا�ت �� 
: ��د آ
ٍف م� ا���7�9

 .ا�7)ی�8

 وأ!J ت&�م ا�7)ی�� �8	qWول ا�	�O�Wف، ثB ضQ ذ�* ا�@��ی� - إذا آ
ن ذ�* �م%ً
 –أن ت�4ر ���ی� ی[O)ك بnم,
!* ح�:  ����

���
 .��: م�و!�* ا���

 

�/ ا���2س� ←←←←;�
!�تBO �&��8*، ومQ ذ�* ه%
ك �� إن ا���Q�9 ��: �)ی�8 ه� أ :راس� �Wر م
O«S س
ح� ا�Z)ق ا�	�
ح� ��%

بً
 ��	qWول ا�	�O�WفZخ �� وQ9 أآ() م� م�)د ا���Q�9 إذا J)�Y م� ا�%
س أن ت,��
vا�. 


ح إذا J)�Y م� ا�	��Z��� ا�هpا  �����
�� م� ا�	<�	� أآP) أن ت<&� ا�%��
� و�9ً
 أآP)، وب�Zط ی�
 $��B ش)ح (%#(�ی��ا�%.

 �� ����Z�	دمأ!�اع ا�
 .ا�&�
م بpOا ا�%.
ط) ا�@�4 ا�&

����  

$�، آ	�Wا� BO�P	س �� م7)�� م� ه� م

�� ا�%W�� *�!: م�و��ت 

ب
ت، ���* آ�
ب� م��7مZ#ب� ا�
وب�4د ح	�� آ�

�Pل م

ب: ی%(�v ���* ت���) م��7م
ت ا+ت4Z#ل ا�
� أن ی,�ن ب	&�ور ا�	. (إ�: أی� ی	,� إر$�
، یً��
Pی�ی� أن مq

� م%BO ا$�#�ام ا�()ی� ا��&���ي�Zم� أن ت �O$ا أpو!� >ن ه(�,�Sا�()ی� ا ()� BOب
Zی)$��ا خ.( 


ب م� ا�	BO أن ت��) ��%
س  ����Z#ب� ا�

ب !	�ذج�أث%
ء آ�Zخ 
O%�	8ت BO��� ط ا���
&%�
 ��&�م�ا ب��7ی�X، أو 9
C	� ب


ب أ$�O وأ$)عZ#ب� ا�

بBO، وذ�* ���7 �	��� آ�Z#ب. 


ب
ت ا�%	�ذج��  ����Z#م� ا� ���
7� (Pط أآ

ب ا�	(�,) ا�	(%� ��: !&Z#م، ا�

ب
ت ) ا�	&��(�(وب.,� �Zت,�ن آ� خ Dح�


ب ا�. ا�	qی�ی� م�	
ث��Z#ا ی�7د إ�: أن ا�p(�,)وه	ر 
O«إ �� ���
7� (Pی,�ن أآ ��
��
 یv�W)ق و�9
 أ�Yل �� آ�
ب�X وب


ب ا�%	�ذج� >!X �,� مB]7 ا>!4
ر $. ا��8
م� مQ ا�&��8Z#ل ا�
� أن �@��8ن إر$�یv�W)ق و�9
 أ�9، و��p* ی

4
رت��3 �!rل

ط ی	,� أن ی�W#�م�ه
 �.X�%4#   اخ��
ر إر$&! Qذج� �,� م�	ب !
Zخ)Xت�7ی�.( 

���� X@ت
O� ا����ل ��!

$� ت��@�!�
 إذا آ%J ��ی* إم,�Wا� *�P		ل ب
��Z��� وإذا آ
ن بnم,
ن ا�	. آ	
 ی	,%* ب
��-آ�� ا+ت4

 � . م� ا�		,� ح�: أن ت&�م بpOا ا�%.
ط دو��
��Skypeی* ا$�#�ام ب)!
م~ $,
ی

 

←←←←  ��*�
، وبnم,
!* اS�\ن �� ا�	&
�7Y ��:  ):إآ�(���k ا�Oت
�إذا آ
ن ا�	�O�Wف م� ح	��* ش)آ�، �,) �� م&
�7Y م%�
���
 .م�و!�* ا���


�� ی	,� ��	�و!�� ) أ!
 أ9
QY إآ (و!�* ت&�ل  �� م�Badgesه� �%Q ش
رات  ا��)وی~ ��	&
�7Y أح� Y)ق ������
وب
BOCى 9)ا�� 
O7��
ر م.
رآ�BO �� ا�	&
�7Y وت.O«S BOت
 .اxخ)ی� ا�	%#)��Y �� ا�	&
�7Y أن ی�78ه
 �� م�و!

 

←←←← 

w ح	��*، م� ا���� �� آ�P) م� ا>ح�
ن أن ت :و�� ت�����4 �_0��� م%BO أن ��.��Q ا�%
س ��: ت%@�p ت�O7هB ا�pي ات#pوw ت�Z
 �O7: ت��ی��79ا pledgeامT��+ا اpOم�ا ب
9 �9 BO!أ :�� t%&� ی�أو  . 

���� Q9ات �� م��O7ب%* ا�� org.PledgeBank.wwwذج
�� ا��7ی� م� ا���O7ات، ی	,� أن تQ�Z ��: ب7¢ ا�%	�$ . 

 : إن ت�Q�9 ت�O7 ی#�م ه���� ����

9
م�ا بn�\ن ر$	� ب
��TامBOإ!X ی�: أو+ ←←←← BO!< ،BOات�O7س �7ً\ ب�
 .�7 م� ا�	)ج3 أآP) أن ی��Tم ا�%

←←←← 
�!

 ��	�O�Wف ) ب�7 أخp إذ!BO ب
�Q)Z(بnم,
!* أن ت�	Q أ$	
ء ا>ش#
ص ا�pی� و�79ا ا���O7 : ثOم�&�� �	C
9 �� 
O78وت


 �J�7 �� ت&�یB ا�7)ی�8	�P، م��	م� ا�<. 
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����0 ��o أرض  ←←←←� ^��
(ا��ا�� �jأو�:( Q9: أرض ا��ا��ت 
��
7� B�]%�� أداة ج��ة ���
م�P ا�	�W)ات ) أو�\ی�( ا�	�و!
ت ا���

ج�� أو � ).ح�D ی-ت� ب7¢ ا�7
م� ���7)��ا ��: ��89*(%�وات ا�ا+ح�

����  �	C
 .ب)ی�كی	,%* أن ت)وج �%.
ط أو�\ی� م� خ\ل إدراجX �� م�و!�* وإر$
�X �() ا�()ی� ا�S,�)و!� إ�: 9

ل ا�Z\ب �� ش��� �
م  ����P	ت ا>و�\ی� م<���؛ ��7: $(�� ا�
Y
 ا$�#�م�ا م�و!
ت ا��4ر ��T7یT 2006مB]7 ا�%.


�(� ب�B��7 أآP) ج�دةZ	ا� �	ت ا�8#

ج� .ا���� ب
+ح�
����  Q9أرض ا��ا :�� ��	�

ت �Y

 �J�7 ح	�� أ�Y&�ا آ)یB –آ	
 ی	,%* ا��)وی~ �%.	�Pات أ– م(�Wم J	]! م  إذ
م


ن	��$ ��)! B(� ا�,)ی�4)ي 	ون ا��	ا� ��
رات ا�	4)ی� ح�ل ا�7
�Q�(� ،B ا���� ب.-ن $@Wا�. 
 


ت : ا�j8م ا���b8تآ.ر ←←←←Y
، $�اء )إ$,
تX(!.) ا�,\م ا�pي ح
ول ا�(7¢ آ(�X إ�
دة ت�8	� Amplification " ��,)ارا" !.

ل أح� ا�%&��

ءم� خ\ل حpف م<��ی
ت م� ��: اJ!(�!S أو بZ. . 

 

 م� ا�	��Z��� و89
ی
 ه%
ك ب¢7  ����O%�7ت ب
��	�� م$

ت ا��� ت%Y
ا�%.


ل. م�%�7P	: $(�� ا���و!��، وأ��8 ا$�#�ام �,)ارا�: �	أ��8 ��ى ا� �	ی7 

��Wب� وا�
 .�X ه� م�اج�O ح
+ت ا�)9

�,)ار آ�&%�� ��%.
ط ا�)9	� وه� م%[	�  ه%
ك م%[	� را�Cة �� ا$�#�ام ا� ����


 ���AMNESTY ا�7@� ا��وO��	ح J)�Y Dح� ) Q	&ر ا�p7م�

Irrepressible (http://irrepressible.info رات
 م� ا�	�و!�� أن ی�78ا ش

X�p>ب� ب

ت م� م<��ى إ�,�)و!� 9
مJ ا�)9$
 .��: م�و!
تBO ت[O) ا�9(

و��	
 ب�7، 9
مJ ح	�� أ�Y&�ا مB7% بQ%4 ش
رة ت[O) ت4)ی<
ت ��	�ون  ����

 B7%	(� ا���7&� 	ث�� ا�
م<	�د، وآ�p* ح	�J أ�Y&�ا �qاد �J7% ش
رة م	

www.alfarhan.org/archives/175. 


ء، ب� : ر$
�� ا��,)ار واض<� وه� ����Z.%آ\م ا� J),ی �� oش
�� أي !$

X	#8�$. 

 

←←←←  �*e�7 :�.ضً�ا@�

ب&�، �)وضً
 �&� ذآ)ت بWت ا�
Y
)ض وا�7.  ب�@��4 أآP) ��9\�,� أود م%
X�.9 م#��@� �� $�
ق ا�%.
Display
O&�4د ب	و+ءك ��&��8 ا� (O]ت ��C(م� م\� . 

 

ب�، ه� أم��P ��: ا�7)وض ا�S,�)و!�� ����Wل ا�
P	ا� �� 

ه	%.9
 .ش
رات ا�	�و!
ت ا���
��� م�P ا+ث%�� ا�pی� !
� م� ا�%
س ارت�اء م\ب  ح	)اء �� ی �����Zأن ت �Pم ،Q9: أرض ا��ا��وض (� B�]�� �!و�	ا$�#�ام ا� 
�م ی	,%* أی8


م � 
 ؛ �&� ا$�#�م�ا ا�	�اQ9 ا�S,�)و!�� 2007م��7، وهpا ه� م
 �X�7 أ!4
ر م�W)ات ا��ی	�9)ا��Y �� ب�رم

ت ا�@�  ب�ك وا�	�و!
ت، ���Z(�ا م� ا�%
س أن ��	�، ث�Y B(�ا م� 2007 $(�	() 21ی)ت�وا م\ب  ح	)اء �� وم

	���� ب�رم
 ��: ا�@�  ب�ك ا�%
س أن ی�4روا أ!@BOW ب��* ا�	\ب  وی)��7ه
 ��: م
24957770200=php?gid.group/com.facebook.harvard://http 

����  

ه)ة ��: أرض ا��اQ9 �� ی.
ه�ه]	� ،�$
إن وضQ ا�7)وض ا��� ت&
م �� أرض ا��اQ9 ��: ا�O� J!(�!S أم) أ$
م� ا�%
س �� م,
ن م<�د، �,� إذا ��رت ا�7)ض ��ت��)ا��
 أو ب
�@��ی� ووضX�7 ��: م�و!�* ا���
��� $�ى ��9 

 .$�,�ن ب	&�ور ا��7ی� وا��7ی� م� ا�%
س أن ی.
ه�وw وی,�!�ا ��: ��B ب&��8*
 
 
 
 
 

��ذج ��%�رات� 
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 ا������"أ�eات ������"د���  ! ا���و��  

 
 

�#�4��ج ا�.ه�bن �� �4ر�� �e� �4ك ا� ���ا� ������ �eرة �
 


ح !.
Y*أ�8
ء ا�	�	Q هB م��Z��ن ی7	 ←←←←� .��ن ��: إ!


ب�  ←←←←Wا�@�4 ا� �� ��Pم� ا>م J]�9 ت,�ن +ح 
أن ه��* أث%
ء إت
ح� أ!.�Z آ	

 �� ����Z�	�� 7* ه�	�
 $��O"مO�7� ".أن ت

←←←←  �Z.!<�7 ا�آ� م�رآً
 أن ا�	��Z��� وBO�9 م<�ود، واح�)م ذ�* م� خ\ل أن ت


ح ح	��*$��O وذات�� ا�.)ح آ�	
 أم,�، �,�	
 آ
ن ا�%.
ط أ$�O؛ آ�
 اش�)ك ��X أ!
س أآP) وزاد !	�. 


ء وJ9 ���9 ج�ا أ#�.�,) �� م�	7* م� ا�	��Z��� آO)م، �	B]7 ا�%
س هB م��Z��ن ت&���ی�ن  ←←←←Z�وی)�(�ن �� إ 

ب�%	
 ح@%� ����9 م� .  ی)�(�ن �� ت,)ی  وJ9 أآP)4.ت���nو��د أ�9 ب,�P) م� ا�	��Z��� هB م��Z��ن !#(�ی�ن . �&��8*


��و!* �� إدارة ا�<	��أ��.�ف ی��Z��ن �rدوار ا�&�
دی� ا�%
س $Wی Q9و�� ا��ا  . ���و$�<�
ج أن ی,�ن ��ی* ا$�)ات�


ت��	� .��7	� مQ ا�P\ث م


ت ��: �@<�  ←←←←Y

�� " ت8
م� م%7
"ا>م) ا>$
$� ه� أن ی,�ن ��ی* !.��
� آ� م��Wى م� م��Wی
ت ا+��Tام، وب$
ت%


ط ا�pي ی%
$(X أآP)ی�	,� ا�	��Zع م� اخ��
ر ا.%�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*7	�
 $��O: ح)ك مO�7اج  
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وهpا أح� . �pا اج�7 أي !.
ط ت&�)ح X���BO �49) �9ر اSم,
نمB]7 أ�8
ء م�	7* هB أ!
س م%.��vن، : م��Z��ن ت&���ی�ن ←←←←

 �7�
 تv�W)ق دQ�9���� o&� ���&�9ا�7)اC¢ ا�S,�)و!�� ش�O)ة ج�ا هwp ا>ی
ما>$(
ب ا��� تO!<  .ل ب
)ج� $�
$�، أو آ�p* ا+ت4


تy ا�#��ي Oا� :�� ��
 �X ی	,� أن ت,�ن �	��� $)ی�7 إذا و�)ت م��7م
ت ا+ت4
ل ا�#
�� SMSإر$
ل ب)ی� إ�,�)و!� أو ر$

Xو!��. ب�	�� �)W%�
� $)یQ و$�Oوب�Y * ه���	وی~ �<(��� BOت
� وضQ ش
رات ��: م�و!�Y نn�  . �	9(دل ا�
��ضQ إ!X ا�	7

 !م��4 ��: $�
رة

 

←←←← �Zن !#(�ی�نم���: ����Z�	م� ا� (�v4�7د ا��� �)W%�
� م%BO أن "ا�%#(�ی��" ب�Z,� أن ت	ن، ی�Y(#%7\ م� Bی� هpأي ا� ،


ت أآP) ت7&��ًا، �,� 9
��ة Y

 $��O"ی&�م�ا ب%.O�7ری�" اج
$ Jزا�
�nذا آ
!�ا ی%[	�ن �7
��� آ	�W)ة أ�BOZ م�	��� أو 9
C	� . م

BOZ�Z#�7 ت�
 ��: ا$��7اد ��&�یB ا���ج�X وا���B ا�.#�4، وتpآ) أن مO	�BO ه� .  ��@7
��� أ$�Oم� ا>ش�
ء ا��� ت	Cوآ� دا


ح ح	��*�
��ت* �� إ!Wم. 

 


م ا���م��:�)ی� ا�&�
دة ←←←←O	ت وا�
��
��ت* �� وضQ ا+$�)ات�Wم X�@�«دة و
وإذا أ!BO� J4 .  ا�\زم� ���7 ح	��* مqث)ة �)ی� ا�&�


�� ح	��* وا$�.)تBO $�ف ت�W@�� م� خ��
4
ت �* وب!Sا �� �Y
W)ار ا>وام) $�ف ی��9@�ن ب��nب J�@إذا اآ� 
()اتBO، أم

�!
7�$. 

م�	Q ا�	��Z��� ا�#
ص ب	�و!�* ا���
���: 2ا�.,�   
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، ی<	� و»�@�* وخ����4* وأم%* ا�.#�4 م� ا��-ث) ب	
 ت,�� �� ا�	�و!�، وه%
ك  Anonymously ب.,� م��Oل ���وی�إن ا
 :��ة Y)ق ��<@
ظ ��: م�����O* أث%
ء ا���وی�

 
 . ت�W#�م أي م��7م
ت ش#��4 ��: ا�	�و!�، آ
$	* أو م,
ن ا�7	� أو ا�	�ر$� أو ا�	%Tل أو ا�	�ی%�+ -1

7
رًا أو + ت�W#�م أي ا$B ��: اYS\ق -2�Wم 
 .ا$�#�م ا$	ً

 .+ ت%.) أي ��رة �%@W* ��: ا�	�و!� -3

 .ت7&� م��7م
ت ا���Q ���7)ف ��: ه�ی�*، >!X م� ا�		,� ج)+ ت�W#�م خ�م� ا�	�و!
ت أو ا�()ی� ا�S,�)و!� م����� ا> -4


ب ب)ی�ك ا�S,�)و!� ب	��7م
ت مTی@�  -5Wح �� ).ا�¼.. + ت�W#�م ا+$B ا�<&�&� أو ا�7%�ان ($

ا���W�W ا�		�Tة م� ا>ر9
م ( واح� IPا$�#�م أجTOة ح
$�ب م#��@� �� ا�%.) ��: م�و!�*، ح�: + ت)ت(o م�و!�* ب7%�ان أي ب�  -6

�$
إن ا��7)ف ��: ا�<
$�ب ا�pي !.)ت م%X ا���وی%
ت، ی&Q ��: ب�7 خ�Zة واح�ة م� ). ب ��: اJ!(�!Sا�	)ت(�Z ب,� ح

 .ا��7)ف ���*

 ).هpا ی#@� �%�ان ا>ي ب� ا�#
ص ب*(�� ت4@3 اS!�)!J " ب)وآ�W $�)�)"ا$�#�م خ
دم !�
ب�  -7

� م� ��ی� �� دو�� أآP) ح)ی� أن ی�ی) ا�	�و!� ا� -8�Yی�، ا

��� ب�+ �%*، وت,�@� بnر$
ل ا�	��7م
ت ا��� ��<&�� أ49: ح	��


 �� Y)ی� ب)ی� إ�,�)و!� م��OلO!ج�
 ).5 #ا![) . (ی<�

 .Wordpress ومy�8�W ا�	�و!
ت ووردب)س TorیBW9 *>4% ا���
ع �� أ��ات �
�	�� ب
$�#�ام ا�#
دم ا�%�
ب� ت�ر  -9

 
 

Tی� م� ا�	��7م
ت ا�	�7	&� آ
ن هpا م�)د م&�م� م#�4)ة �Âم
ن ��: ش(,� اS!�)!J، و�	
���
 : واSرش
دات ا�	@��4 �� آ�@�� ا$�#�ام ا��&%�
ت ا�	pآ�رة �� ا�&
C	�، ی)ج: ا�)ج�ع �rد�� ا��

 

 "ا���وی� ب.,� م��Oل ب
$�#�ام ووردب)س وت�ر: "ا�7%�ان ←←←←
�Z$ب�ا (.! : ��	�
 ).BW9)2007 ا���
ع �� أ��ات �

��	>��� :/guide/tools/org.globalvoicesonline.advocacy://http 
 

 "د��� ا�	�و!�� وا�	%.&�� ��: اJ!(�!S": ا�7%�ان ←←←←
�Z$2005(م)ا$��ن ب\ ح�ود : !.) ب�ا.( 

��	>��� :
-handbook_bloggers_cyberdissidents/pdf/IMG/org.rsf.www://http

pdf.GB 
 
 


ی�O%ا� 
 مـالـر العـيـق وغـلـطـاآلن ان!  ���� 

 ا4ـ3ِ �ـ�ـ2ـ/ 1�ــ*ـً�
 
ی%�Zي ا���
ع ��: ات#
ذ م�اy9 ��) م<(pة أو م�P)ة ����ل، وا!�&
د آ�P)ًا م

�
إذا آ%J ت�7&� أن ا�	�اد �� م�و!�* . � أ�8
ء ا�<,�م�أش#
ص أ�9ی
ء، خ
 .5 .ا���وی� ب.,� م��Oلا���
��� ی	,� أن ت78* �� م.,��، م� ��8* �,) �� 

 
 

 


