
الدليل التدريبي لتنفيذ حملة





مقدمة

المحلية-  والتنمية  ن  للتمك�ي الفلسطينية  المؤسسة  عملت 
االجتماعية  التنمية  ي 

�ن جديد  لنهج  كحاضنة   REFORM
خالق  بشكل  تستجيب   ، ن فلسط�ي ي 

�ن واالقتصادية 
المستهدف،  لجمهورها  والمعنوية  المادية  لالحتياجات 
عىل  ن  الفلسطيني�ي قدرة  ي 

�ن المتصلة  الهوة  ولمناهضة 
النوع  أسس  عىل   - العامة  الخدمية  للمرافق  الوصول 
السكن  ومكان  والجهة،  العمرية،  والفئة  االجتماعي، 
وخالفه من التصنيفات وتيس�ي عمليات إصالح اجتماعي 
الالزمة  والموارد  والمعارف  االأدوات  توف�ي  خالل  من 
لجهة  والضغط  االجتماعي،  والتعاضد  التناغم،  لتيس�ي 
ي صناعة سياسات عامة مستجيبة 

اكة المجتمع �ن تعميق �ش
الحتياجاته، والنهوض بواقع الظروف المعيشية للمواطن 
. بالتوازي مع تهيئة ظروف استجابة الحاكمية  ي

الفلسطي�ن
ي 

الفلسطينية الحتياجات الفئات المهمشة واالأقل حظاً �ن
وتعزيز  والشباب،  النساء  تحديداً  ي 

الفلسطي�ن المجتمع 
 . ن ام الحقوق الفردية والجمعية للفلسطيني�ي اح�ت

 Flash" ي للمشهد التمثيىلي تم تطوير هذا الدليل التدري�ب
Freeze Mob /Mob" من خالل مؤسسة REFORM، ضمن 
اكة مع  "، بال�ش ن من أجل التغي�ي وع “نشطاء سياسي�ي م�ش
ن  تحس�ي إىل  يهدف  والذي   ،Norwegian People’s Aid
صناعة  عمليات  ي 

�ن المرأة  سيما  الشباب  مشاركة  واقع 
القرار، ع�ب تطوير قدراتهم عىل مراقبة السياسات العامة 
ن مختلف المكونات المجتمعية  وتحليل عالقات القوة ب�ي
ن  مواطن�ي ليصبحوا  تمكينهم  ي 

�ن والمساهمة  المختلفة، 
بشكل  وواجباتهم  وحقوقهم  لمسؤولياتهم  ن  مدرك�ي
نسان الجمعية )اقتصادية،  ن بقيم حقوق االإ م�ي ن ، مل�ت أك�ب
الديمقراطية  لتحقيق  وثقافية(  وسياسية،  اجتماعية 
والعدالة االجتماعية. من خالل إنشاء شبكة من الشباب 

ن اجتماعياً وسياسياً.  الفاعل�ي
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ما هي أداة المسرح الصامت أو
Freeze Mob / Flash Mob

واحدة   Freeze Mob / Flash Mob الصامت  الم�ح  أداة  تعت�ب 
تقديم  أجل  من  بها  االستعانة  يمكن  ي 

ال�ت ية  التعب�ي االأشكال  من 
ساحرة،  إبداعية  بطريقة  المشاهدين  تجذب  ة،  مث�ي درامية  مشاهد 
حيث يشغل الم�ح الصامت خطاب الصمت الذي يع�ب رمزيا عن 
مجموعة من القضايا الذاتية والموضوعية أك�ش مما يع�ب عنها الحوار 
يماءات  واالإ شارات  االإ يوظف  الم�ح حينما  أن  ي هذا 

. ويع�ن المبا�ش
والصمت يؤدي وظائف إيجابية أك�ش من الم�ح الحواري الذي يرتكن 
إىل الرتابة والتكرار واالستطراد والملل بسبب تطويل الكالم وامتداد 

. التواصل المبا�ش

بسبب  الراصد  الجمهور  عىل  جيد  تأث�ي  الصامت  للعرض  ويكون   
بكث�ي  أفضل  والمكثفة  المضمرة  وتلميحاته  الشاعرية،  إيحاءاته 
الطويلة.  والحوارات  المنولوجات،  عىل  ي 

المب�ن سال  االس�ت تأث�ي  من 
 ، ، اليمكن تقديم عرض صامت إال بممارسة التشخيص الحركي وبالتاىلي
ي لينسجم مع  ، وترويض الجسد اللع�ب وتشغيل قسمات الوجه المع�ب
ي تحقيق 

لغة العرض. وغالباً ما يكون للم�ح الصامت آثار مفيدة �ن
ي الحقيقي.

بالغ والتواصل السيميا�أ االإ

ي منها 
ي يعا�ن

تكون المشاهد عبارة عن أفكار من المشاكل والقضايا ال�ت
المجتمع، حيث تمسهم لتعطي ردود أفعال من المشاهدين.يصاحب 
ي 

�ن المطروح  والموضوع  الفكرة  ي 
�ن هام  دور  لها  موسيقى  المشاهد 

الزوايا  جميع  من  وتصويرها  المشاهد  هذه  عمل  ويتم  االأداء، 
والجوانب مع أخذ كل تفاصيل المشاهد، بحيث  يتم بعد ذلك عمل 

.Freeze mob فيلم قص�ي حول القضية المطروحة عن طريق

:Freeze Mob / Flash Mob خصائص المشهد الصامت
 يؤثر بشكل فاعل بالجمهور والمشاهدين.

 ليس له جمهور محدد.
.  يستخدم عنرص المفاجئة وبشكل أساسي

 يوصل االأفكار والقضايا العالقة للجهات ذات العالقة بالقضية.
 يعت�ب حدث فاعل ومؤثر بالواقع داخل المجتمع.

4



مراحل إعداد وتنفيذ المشهد التمثيلي
Freeze Mob / Flash Mob

تحديد
القضية

كتابة
السيناريو

التحضير

تنفيذ
العرض

التهيئة 
والتدريب

مرحلة
ما بعد 
العرض
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المرحلة األولى

تحديد القضية
ي تناولها الأهميتها، حيث يتم 

تبدأ المنارصة بتحديد قضية أو مشكلة ترغب المجموعة �ن
اىل  تقود  ي 

ال�ت واالجتماعي  ي 
والثقا�ن يعي  الت�ش المستوى  عىل  االأسباب  دراسة  ي 

�ن البدء 
ي 

المشكلة، كما يعمل فريق العمل عىل تحليل البيئة السياسية والمتمثلة بحرية المشاركة �ن
ي البلد، وانتقاد الجهات ذات العالقة بموضوع القضية. 

يعات �ن مناقشة السياسات والت�ش
القضية،  حول  الناس  لدى  الموجود  الوعي  لمعرفة  واالجتماعي  ي 

الثقا�ن المستوى  وعىل 
، وما مدى انفتاح المجتمع عىل مناقشة هذه القضية،  وجهوزية المجتمع الإحداث التغي�ي

وهل هناك قضايا ممنوع التعامل معها مجتمعيا.

ي المجتمع.
ي تؤثر سلباً �ن

 يجتمع الفريق لتحديد القضايا والمشاكل ال�ت
 تحديد القضية ذات االأولوية.

 أن ال تؤثر القضية المراد التعب�ي عنها عىل بعض أفراد المجتمع أو الجماعات سلباً.
ية. ي تشمل الوقت والمال والكوادر الب�ش

 التأكد من توفر الموارد ال�ت
لمراجعة  ذاتها  المشكلة  تناولت  سابقة  تدخالت  أو  دراسات  وجود  من  دائماً  التأكد   

نتائجها وتوف�ي الوقت والجهد والمال.
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المرحلة الثانية

تحض�ي ومناقشة سيناريو المشهد التمثيلي
ا، ومشاهد لتوصيل الفكرة اىل الجمهور، لذا  يعد السيناريو قصة مروية من خالل الكام�ي
ي 

يحرص كاتب السيناريو عىل تطوير قصة سهلة بسيطة تمكن عامة الناس من فهمها، و�ن
ة ومخترصة لتسهيل عرضها ع�ب مواقع التواصل االجتماعي، لذا  ذات الوقت تكون قص�ي
وع بعد التشاور مع المجموعة عىل تحديد كاتب أو شاعر أو مخرج أو  يعمل منسق الم�ش
ي تصور القضية المراد التعب�ي عنها 

ي مجال الفن بشكل عام ولديه الخيال الواسع �ن
خب�ي �ن

لبناء الحوارات والمشاهد واللقطات عىل الورق بطريقة مفصلة. 

خالل  من  الحقاً  المخرج  ويرافق  الموسيقى،  تحديد  عىل  السيناريو  كاتب  ويعمل  كما 
اجتماعات تعقد بحضور منسق فريق العمل للتأكد من فهم السيناريو وتطبيقه وحضور 

. ن مرحلة تدريب الممثلي�ي

ي تحض�ي سيناريو القضية.
 التنسيق مع كاتب يساعد �ن

 قبل كتابة السيناريو يعمل الكاتب عىل فكرة درامية قابلة للتشخيص والتثميل
 يُعرف منسق العرض كاتب السيناريو عىل كامل تفاصيل الفكرة والقضية.

ية الممكنة والمتوفرة.  يتم اطالع كاتب السيناريو عىل الموارد المالية والب�ش
ح لمناقشته مع مجموعة العمل أو من ينوب عنهم.  يتم تعريف سيناريو مق�ت

. ي
 االأخذ بالمالحظات ومن ثم كتابة السيناريو النها�أ

ن البداية والنهاية، وضبط   يراعي كاتب السيناريو تحقيق الهدف وتحقيق االنسجام ب�ي
الوقت. 

ي 
 يراعي كاتب السيناريو أن تكون القصة متوازنة متكاملة تمكن المشاهد من رؤيتها �ن

لوحة واحدة.
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المرحلة الثالثة

ية تحض�ي االحتياجات الفنية والب�ش
ي هذه المرحلة – حيث يكون قد تم تعريف سيناريو القضية – عىل 

يعمل فريق العمل �ن
ية )المخرج، ومنسق الموسيقى، وفريق التصوير(،  تحض�ي وتعريف كافة االحتياجات الب�ش
ي 

�ن المبنية  االأدوار  حسب   " ن "الممثل�ي ن  المشارك�ي تحديد  عىل  العمل  فريق  يعمل  فيما 
السيناريو وعددهم، وحجز مكان التدريب، وتحض�ي كافة اللوجستيات الفنية من مواد 
طة والبلدية والمحافظة. ومطبوعات وكل ما يلزم، والتواصل مع الجهات الرسمية كال�ش

 تحديد فريق العمل واالأدوار المنوطة بهم.
 تحديد مكان التنفيذ بما يتناسب مع إيصال الفكرة.

يقاع المناسب لكل مشهد بالتنسيق مع كاتب   يعمل المخرج عىل إعداد الموسيقى واالإ
السيناريو.

 يتم االتفاق مع فريق التصوير ومهندس الصوت.
ا.  االطالع عىل خطة التصوير وتخيل المشاهد من خالل الكام�ي

ي تخص الفكرة والرسالة.
 تحض�ي المطبوعات والمنشورات ال�ت

 يعمل فريق العمل )الكاتب، والمخرج، والمصور، ومنسق المجموعة( عىل زيارة مكان 
التنفيذ.

طة، والمحافظة،   يعمل منسق المجموعة عىل التنسيق مع كافة الجهات الرسمية )ال�ش
ن العام. ي الح�ي

ي حال كان مكان التنفيذ �ن
والبلدية( �ن

 يبقى كامل فريق العمل عىل تواصل دائم واجتماعات مستمرة قبل تنفيذ العرض. 
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مواصفات فريق العمل:
نجازها. ي يسعون الإ

ن بالهدف والقضية ال�ت  أن يكون أعضاء الفريق مؤمن�ي
بداع واالبتكار.   أن يكون أعضاء الفريق يمتلكون القدرة عىل االإ

 أن يكون أعضاء الفريق لهم القدرة عىل التواصل مع االآخرين. 
نم الفريق بتنفيذ الخطة المعدة.   أن يل�ت

م الفريق بالجداول الزمنية الموضوعة بالخطة.  ن  أن يل�ت
ة الكافية لتنفيذ المهمات الموكلة إليهم.  ن ولديهم الخ�ب  أن يكون أعضاء الفريق مدرب�ي

المرحلة الرابعة 

التهيئة والتدريب
المهارة  الفرد  يكتسب  حيث  التنفيذ،  عملية  ي 

�ن المراحل  أهم  من  المرحلة  هذه  تعت�ب 
حيث  حاجز،  أو  خوف  دون  الناس  عامة  أمام  التمثيىلي  المشهد  تنفيذ  من  تمكنه  ي 

ال�ت
ن بالسيناريو المراد تنفيذه، ويقوم  ي هذه المرحلة عىل تعريف المشارك�ي

يعمل المدرب �ن
ن ومعرفته بالسيناريو – تحديداً أن هؤالء  ي المتدرب�ي

بدوره بتوزيع االأدوار بناء عىل رؤيته �ن
ز  ن انما هواة ويمكن أن يكون أغلبهم يلتقون للمرة االأوىل – لذا ت�ب ف�ي ن ليسوا مح�ت الممثلي�ي
ن كي يكون جاهزاً  ي فريق الممثلي�ي

ي تجاوز العقبات آنفة الذكر وزرع الثقة �ن
أهمية المدرب �ن

للتنفيذ دون أي خطأ ح�ت لو كان بسيط.

ن من خالل رسم صوري أو  ي أذهان المشارك�ي
يعمل المدرب عىل استحضار مكان التنفيذ �ن

ي حال كان مكان خاص )كالجامعات 
ي نفس مكان التنفيذ �ن

فيديو، ويفضل تنفيذ التدريب �ن
والمدارس(.

يبقى فريق العمل )المصورين، المخرج والمدرب، وكاتب السيناريو، ومنسق المجموعة( 
ي 

اح الحلول للعقبات ال�ت ي مكان التدريب لغرض التشاور واق�ت
عىل تواصل ومتواجدين �ن

. ن تظهر وتقديم النصائح، ويكون المدرب هنا مسؤول عن فريق العمل والمشارك�ي
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أهداف مرحلة التهيئة والتدريب:
 ك� الحواجز الداخلية والخارجية داخل كل متدرب.

ي مع جميع االأفراد.
 خلق تواصل جسدي وذه�ن

 توسيع الخيال وتهيئة المشاعر لكل متدرب.
ي الفكرة بطريقة عملية.

 تدريب المجموعة المشاركة ودمجها �ن
ي االأماكن العامة.

 زرع الثقة والحد من خوف تنفيذ فكرة ) Freeze/Flash Mob ( �ن

خصائص مرحلة التدريب:
. ن  تنفيذ زيارة ميدانية لمكان التنفيذ تشمل طاقم العمل والممثل�ي

ي مكان التدريب قبل يوم من التنفيذ.
 يفضل أن يكون فريق العمل متواجد �ن

 التأكد وجود  كافة اللوجستيات واالحتياجات والمطبوعات.
 عدد مرات التدريب مرتبط بالموازنة المرصودة للعرض.

الوقت: من 20 - 30 دقيقة  ي 
حماء البد�ن تمرين االإ

 تقف المجموعة بشكل دائري )ليشاهد الجميع(.
 تحريك أطراف الجسم بتمارين حركة تبدأ من الرأس ح�ت القدم.

ي وبشكل راقص.
 تحريك الجسم بشكل عشوا�أ

.  تمارين المعدة وتمارين الشد العضىلي
يقاع الموسيقي.  تمارين الحركة حسب االإ

الوقت: من 10 - 15 دقيقة  تمرين الخيال 
 تحديد موسيقى تتناسب مع المجموعة المتدربة ثم الجلوس بشكل دائرة مغلقة.

 يغلق الجميع عيونهم ويجلس الجميع بشكل مريح ومناسب.
 تهيئة المجموعة واالستماع للموسيقى، ويع�ب كل فرد عن شعوره نتيجة الجلسة.
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الوقت: من 10 - 15 دقيقة  تمرين التواصل: المرآة 
 يقف الجميع بشكل متقابل ثم يحدد من يكون الشخص ومن يكون المرآة.

ي المرآة.
ن بعمل حركات وتقليد حركاتهم �ن  يبدأ المتدرب�ي

يماءات والنظر.  يكون التواصل من خالل الحركة واالإ

الوقت: من 15 - 20 دقيقة  تمرين كن شيئا 
ء من الكون. ي

 يطلب المدرب من كل شخص أن يتخيل نفسه سش
ء دون أن يتحرك.  ي

ي تجسيد ال�ش
 يقوم كل مشارك �ن

ء بحالة جماد ويجسد المشارك الحالة ويعدل ويضيف عليها المدرب. ي
 يكون ال�ش

الوقت: من 10 - 15 دقيقة  تمرين الثبات والتحمل 
ي مكان مفتوح وليس قاعة مغلقة(.

ي )ويفضل �ن
 تقف المجموعة بشكل عشوا�أ

 كل مشارك يقوم بحركة ثبات بشكل درامي.
 يقف المشارك ويكون بحالة جمود )Freeze( ويحدد مقدرة الثبات والتحمل.

الوقت: من 15 - 20 دقيقة  تمرين عمل لوحة 
ة مكونة من )5-7( أشخاص.  تقسم المجموعة لمجموعات صغ�ي

ي حالة )Freeze( تمثل قضية أو فكرة.
 تقوم كل مجموعة بعمل لوحة �ن

 تأخذ كل مجموعة وقت للتفك�ي وتجسيد الفكرة وعرضها.
ي المجموعات تحليل اللوحة ومعرفة الحالة بشكل كامل.

 عىل با�ت

المرحلة الخامسة

تنفيذ العرض 
ي تضمن تحقيق االأهداف المرجوة من العرض حيث يعمل 

وهي مرحلة تنفيذ النشاط ال�ت
قبل  جاهز  الصوت  منسق  يكون  حيث  العرض،  مكان  من  موقعه  أخذ  عىل  فريق  كل 
شارة مع مخرج العمل، أيضا يعمل فريق  وقت العرض ويكون عىل تواصل شفهي وباالإ
ن عىل الحفاظ  التصوير عىل التأكد من جهوزية أدوات التصوير، ويعمل فريق المتطوعي�ي
ن وعدم حدوث أي إشكالية كون العمل  عىل عدم تدخل من هم من خارج فريق الممثلي�ي
ي مكان عام دون ابالغ مسبق أو معرفة لدى الناس بطبيعة النشاط، هنا يجب أن 

يتم �ن
يتفق فريق العمل مسبقاً أثناء التدريب والتحض�ي عىل اختيار طريقة أو أداة تلفت انتباه 
ن اىل  ة وهي دخول فريق الممثل�ي العامة إىل أن هناك حدث ما. وهنا تبدأ المرحلة االأخ�ي
للتعب�ي من خالل أداة Freeze Mob أو  م�ح العرض حسب أماكن توزيعهم مسبقاً، 

وعة. Flash Mob عن القضية المجتمعية ذات االأهداف العامة والم�ش
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خصائص مرحلة التنفيذ:
. ي

 يتعايش الجميع مع فكرة وتفاصيل السيناريو بشكل أدا�أ
 يقوم فريق الصوت والتصوير واالإخراج بأخذ جميع االحتياطات لتنفيذ الخطة.

 تهيئة المؤدين نفسياً والتعايش مع المكان قبل التنفيذ.
 أن تكون أداة لفت انتباه الناس اىل مكان الحدث إبداعية وجذابة.

 تحديد نقاط البداية والنهاية من قبل المخرج.
ورة اكمال العرض والتعامل مع الخطأ غ�ي المحسوب كونه جزء من المشهد.  رصن

 تصوير جميع المشاهد من جميع الزوايا والمواقع وردات فعل الناس.

المرحلة السادسة

ما بعد التنفيذ )مرحلة التقييم وإنتاج الفيديو(
ي تتم بعد مرحلة 

ن المرحلة االأوىل: التقييم وال�ت ة اىل قسم�ي تقسم هذه المرحلة واالأخ�ي
التنفيذ،  تاريخ  من  ن  اسبوع�ي تتجاوز  ال  أن  عىل  تحديدها الحقاً  يتم  أو  ة  مبا�ش التنفيذ 
من  المستفادة  والع�ب  الدروس  ن الستخالص  والممثل�ي العمل  فريق  بحضور  تتم  حيث 
ي تحقيق الهدف، لتطوير عمليات التخطيط 

عملية التنفيذ، وتحليل مدى فعالية المشهد �ن
ي 

لحمالت المنارصة المستقبلية. ويساعد التقييم عىل النظر إىل محصلة عمل الفريق �ن
ة طويلة من العمل ويركز عىل النتائج  المنارصة بصورة أك�ش استقاللية وموضوعية بعد ف�ت

ي السياسات.
ي ميدان التغي�ي �ن

والمردودات من حيث تحقيق االأهداف المحددة �ن
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ويمكن أن يتم التقييم والمتابعة لمخرجات المشهد التمثيىلي من قبل أطراف خارجية، 
العمل،  فريق  من  تتم  أو  العمل(  فريق  خارج  ومن  المنارصة  حملة  عن  مسؤولة  )غ�ي 
ن  ب�ي يقارن  كمي  استبيان  إجراء  خالل  من  ك  مش�ت تقييم  أو  ي 

ذا�ت التقييم  يكون  قد  كما 
الموقف قبل بداية العمل وبعده. ويمكن أيضاً االستعانة باالستبيانات لجمع معلومات 
عن مستويات معرفة االأشخاص الذين تعمل معهم المؤسسة ومواقف االأطراف الفاعلة. 
ولكن يجب االنتباه إىل أن االستبيانات تستغرق وقتاً طويالً، ومهارات وأموال، وقد تكون 
ونية، أو  محدودة االأثر لو لم يتم إعدادها بشكل جيد. هذا إىل جانب االستبانة االلك�ت
ي 

ع�ب الطرق النوعية: ومنها المناقشات والمجموعات البؤرية كوسيلة لجمع آراء مختلفة �ن
ن النقاش حول مخرجات المنارصة، ويمكن أيضا استخدام طرق نوعية  وقت واحد، لتحف�ي

ة من االأشخاص  لتقييم أثر العمل. مثل إجراء مقابالت مع مجموعة صغ�ي

التصوير عىل استخالص أهم  الفيلم، حيث يعمل فريق  انتاج  الثانية مرحلة  والمرحلة 
ة – من مجموع ما تم تصويره  ة وقص�ي 3 دقائق – أقل أو اك�ش لكن يجب أن تكون مع�ب

لتكون الفكرة واضحة وجلية.

.)Freeze/Flash Mob Video( ي إنتاج المشهد
 يعمل فريق التصوير عىل البدء �ن

 .  استخالص الدروس والع�ب
ي تم التعب�ي عنها.

ي القضية ال�ت
 تقييم مدى فاعلية فريق العمل عىل التاث�ي �ن

. ن ي آراء السياسي�ي
ي احداث تغي�ي �ن

 تقييم صدى وتأث�ي القضية �ن
 ن�ش الفيديو التمثيىلي ع�ب مواقع التواصل االجتماعي.
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فريق العمل

 المدرب
. مخرج العمل والمعد لتفاصيل الفريز موب والعنرص االأساسي

 كاتب السيناريو
ي 

الذه�ن العصف  جلسة  ي 
�ن ن  المشارك�ي ومن  الواقع  من  االأفكار  يلتقط 

جمها لسيناريو مكتوب ومفصل. وي�ت

 فريق التصوير
ة  ف�ت وتصوير  الفكرة مصورة  وتخيل  السيناريو  عىل  االطالع  ودورهم 
وفات وتصوير المشاهد بوقت العرض والخروج  بفيديو  التدريب وال�ب

. قص�ي حول المشهد التمثيىلي

 منسق الحملة
ن جميع أعضاء فريق العمل. وهو حلقة الوصل ب�ي
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 مهندس الصوت
ي التدريب والعرض .

وهو المنفذ للموسيقى وصوت المشاهد �ن

 المساعدين
ي تشكل 

وهم اللجان المختلفة "لجنة النظام، لجنة اللوجستيات" ال�ت
.Freeze/Flash Mob ي انجاح ال

لغرض مساعدة منسق العمل �ن

ن  المشارك�ي
السيناريو  كالم  ويجسد  المشاهد  يؤدي  والذي  التمثيل  فريق  أي 

والفكرة.

فريق اإلعداد

ي  نديم قنديل  أم�ي جبارين  رزق عطاونة
�ن إسالم ص�ي

قاوي تدقيق: روان �ش
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