كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تھمكم ،إلى عدد كبير جدا من
القراء والقارئات.
لضمان إشراك-إيصال مواضيعكم القيمة في الحوار المتمدن أو المواضيع اليسارية والعلمانية والديمقراطية
التي تھمك ،إلى عدد كبير جدا من القراء والقارئات من مستخدمي الشبكات االجتماعية وخاصة الفيسبوك
والتويتر ،نقترح إجراء ما يلي بعد نشر كل موضوع من خالل الخدمات الموجودة أسفل نص كل موضوع.

 -1نشر الموضوع في الفيسبوك
انقر على المربع  -اإلشراك في الفيسبوك  -أدناه ) نفترض ان اللغة المستخدمة في الفيسبوك ھي العربية(

ستفتح صفحة جديدة  -مشاركة ھذا الرابط  -لنشر الموضوع في الفيسبوك حيث يمكن نشره بسرعة في:
•
•
•
•
•

موقعك الشخصي في الفيسبوك.
مواقع األصدقاء والمعارف ،من خالل كتابة أسمائھم في الفيسبوك.
المجموعات الفيسبوكية التي تنتمي إليھا من خالل كتابة أسماء المجموعات.
الصفحات الفيسبوكية ويمكن اختيارھا من خالل قائمة تظھر بعد اختيار  -في صفحتك . -
أو إرسال الموضوع إلى األصدقاء كرسالة خاصة.

بعد االنتھاء من اختيار نوع اإلشراك وملء المعلومات انقر على الزر  -مشاركة رابط .-
يمكن النقر مرات عدة إلشراك الموضوع في الفيسبوك ،وبخيارات مختلفة مثال االشتراك في الصفحة
الشخصية ،المجموعات ،صفحات األصدقاء .....الخ.
مالحظة إذا لم تظھر صورتك أو رمز الحوار المتمدن عند فتح صفحة  -مشاركة ھذا الرابط  ،-أغلق الصفحة
وافتحھا مرة أخرى لضمان جودة اإلشراك ،ألنه ھناك أحيانا زخم كبير على عملية اإلشراك.

 -2نشر الموضوع في التويتر وكوكول بلوس
يمكن إشراك الموضوع في التويتر وكوكول بلوس من خالل الصور -الروابط:

 -3إشراك الموضوع في الشبكات االجتماعية األخرى
بمكن إشراك الموضوع في العشرات من الشبكات االجتماعية األخرى من خالل الصورة-الرابط:

 -4اإلعجاب والتوصية على كل كافة أنواع المواد المنشورة.
يمكن اإلعجاب والتوصية على كافة المواد المنشورة )المواضيع ،االخبار ،االفالم ،الكتب  ......الخ( من
خالل الصورة  -ننصح بھذا  -الموجودة أسفل كل صفحات الحوار المتمدن:

أو

ساھم في إيصال-إشراك أصدقائك ومعارفك بمواضيعك التي تنشرھا في الحوار
المتمدن ككاتب-ة ،أو المواضيع التي تھمك كقارىء-ة ،وھي مشاركة مھمة
وضرورية لتعزيز الفكر اليساري والعلماني على شبكة االنترنت من خالل إيصاله إلى
اكبر عدد ممكن من القارئات والقراء وإشراكھم في التفاعل والحوار حولھا.

