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10 
  االت:ـخمس ح من مـحطـات بـارزة

 تركياو  المكسيك،و  كينيا،و  مصر،و والهرسك،  البوسنة
استعمال  املشروع وإساءة غري الكسب مواجهة يف غري العنيفة املدنية واحلركات االجتماعية املبادرات تأثريمثار و  أظهرتحاالت  بعمعمقة لس دراساتإىل التاسع  الثالثالفصول  عرضت
محلة دقيقة ظالم من  وهي: ،مماثلةالفصل مخس حاالت  هذا يلخص. عربو وثراء ما حتمله من دروٍس  باالبتكار متّيزت أخرى كثرية  أمثلة برزت البحثي، املشروع هذا إعداد خالل. السلطة

 Dejemos de«سَّة! خبِ  لنكف عن التصرف حركةو )، واهلرسك البوسنة يف( »Dosta! «يكفي ومحلة(يف مصر) مصريني ضد الفساد،  حركة/وشايفنكم تركيا)،يف ( الدائم الضوء أجل
«Hacernos Pendejos  )للتصدي لتحّركا واملهنيني والنساء، الشباب، منجمموعة صغرية من املواطنني  قّررت حنيانطلقت هذه احلمالت اخلمس من النقطة ذاهتا  . )املكسيك يف 

قطة ن حتديدمتثّلت يف وجودية  معضلة واجهت هذه التحركاتيف اهلند.  »PillerTH 5« الركيزة اخلامسة حركة غرار على مبلدا� يدمران كانا  ذْينلال املنهجيْني  العقاب من واإلفالت للفساد
 مةعلى متكني اجملتمعات شأ�ا شأن منظّ  كينيا  يف MUHURI»« من أجل حقوق اإلنسان مسلمني مةمنظّ املقابل، رّكزت  يف .الغموض يسربلهو االنطالق يف مواجهة فساد مستشري 

 National Foundation for Democracy« اإلنسان وحقوق الدميقراطية أجل من الوطنية واملؤسسة »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغريت
and Human Rights« من أجل حقوق اإلنسان مسلمني مةمنظّ و  شايفنكمحركة  كّل من  واستحدثت. أوغندا يف »«MUHURI  شعبية ومتابعة رصد بعملية للقيامتكتيكات 
 .تِباعاً  على الصعيدْين الوطين واحمللي

 في تركيا العصبة اإلجراميةإضعاف 

 ال البالد ضامةً متتد يف أوص شبكة هيف أكثر دقة وصفبو  ،املنّظمة اجلرمية مجاعاتو الدولة الرتكية  بنيالقائمة  الروابطوتشري إىل  ،»Crime Syndicate«ـِ ب اإلجرامية العصبة فتُعرَ 
يسري  الشائن، عاملُ  الشائكاجلرمية  عامل هوة يف البالد وقعت، 1996 عام حبلول 1.اخلاصّ  والقطاع واملافيا، األمنية، الدولة مبؤسسات مرتبطة عسكريةشبه  وجمموعات ،نيوشَرطي سياسيني،

كان مبثابة "ركيزة راسخة يقوم عليها نظاٌم جيين بل  كان الفساُد مستشريًا   Ezel Akay« 3« أكاي إيزل املدين والناشط السنمائي واملخرج للمنتج وفقاً  2.الدولة أرجاء مجيع على وخييم
 صبغتهاارك املافيا أو وارتبطت مبع القانون إطارالقتل خارج  حاالت شاعت آنذاك." سواءحٍد  على البالداالقتصاد وسياسة ب املستأثرة ‘العميقة الدولة’ شخصيات جليوبمليارات الدوالرات 

 للعامة؛ وصوالً العاملة، والقطاع املايل،  الطبقةهذه احلالة يف تركيا بدءاً من  من"لقد عاىن اجلميع  ،يف هذا الّصدد Ergin Cinmen« 4« شينمن نيكإر الشهري  احملامي يقول. السياسة
 كاّفة".  احلياة جوانبمبؤسسات الدولة األمنية واملافيا  املرتبطةشبه العسكرية  السياسية الرتكيبة ذهتأثري ه طال فقد

طريق سريع بني  علىبشاحنة  مسرعة فارهة، اصطدمت سيارة 1996/نوفمرب الثاين تشرين الثالث من يفانعطاف غري متوّقع لألحداث.  جرّاءالوضع ذروهتا خطورة  بلغت 
 :امساؤهم التالية الركابعلى متنها  تقلّ  السيارة وكانتمن بلدة  ُسوُسوْرُلوْك.  بالقرب ساحل حبر إجية إسَتانبولَ 

 األراضي حابأصكبرية من   كردية  عشريةاحلكومي آنذاك) وزعيم  الئتالفل اً شريك كان(الذي   القوميالطريق  حلزبحليف  برملاين: وهو »Sedat Bucak«سدات بُوَجاْك  •
 ؛البالد غريب جنوب يف

 .الشرطة أكادميية ومدير الشرطة جهاز رئيس وهو: »Huseyin Kocada«كوجاداغ   حسني •
ية، مبؤسسات الدولة األمن هي األخرى باجملموعات شبه العسكرية املرتبطة مرتبط: وهو جمرم فار، وقاتل مأجور، ومهّرب خمدرات »Abdullah Çatl« جاْتِليعبد اهللا  •

 ".1 رقم املطلوب" أنه على) اإلنرتبولاحملاكم الرتكية والشرطة السويسرية، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية ( وصنفته
 .جاتلي: وهي ملكة مجال سابقة وعشيقة »Gonca Us« أوس غوجنا •

 
الذي كان قد  -آنذاك القوميوالنائب عن حزب الطريق  الداخليةوزير - »Mehmet Ağar« أغاردبلوماسية مزّورة محلت توقيع حممد  هوية بطاقة وحبوزته جاتلي ُوِجدَ 

. ومل ينُج  من احلادث لاملا من رزمإىل جانب  صوتوكامتات  وذخرية، وأسلحة، كوكائني،على   السيارةيف  َوُعِثرالشرطة.  جلهاز رئيًسا(اهلويّة) عندما كان  الوثيقة هذه بإصدار اإلذن أعطى



الطلبة  نّظم حىت ،وما أن ذاع اخلرب 5.سواه اعُتِقلَ  ماف احلّظ، املنكود الشاحنة سائقأما  ،»Huseyin Kocada« كوجاداغوحسن   »Sedat Bucak« بوجاك سداتسوى 
 نفسهلطلبة يف اليوم مثـَُلت جمموعة أخرى من ا ال وبل. املعارضة علىاحلكومة   فعلرّد  كانلطاملا   القمععلًما بأّن  شديداً، قمعاً املتظاهرون  لقي. البالد أحناء خمتلفعفوية يف  احتجاجات

 . ايف التعليم. وُحِكَم على أفرادها بالسَّجن ملّدة مخسة عشر شهرً  حقوقهم يف البةللمطأل�ا رفعت يافطة يف الربملان  ،احملكمة النتهاكها قانون  التظاهر أمام
 للعصبةجمّرد رمز  سوسورلوك دثةحا كنت ملربملانية. ال تهحصانعليه  أبقىمبقعده يف اجمللس التشريعي الذي  ُحمتفظاً  الوزاري منصبه من فاستقال »Mehmet Ağar« أغارأما  

 والفساد، واملافيا، األمنية مبؤسساهتا بطةاملرت العسكرية شبه واجملموعات الدولة بني املتبادلة بالعالقات ااحلقيقيني مرورً  أفرادها من انطالقًا لتلك الشبكة وملموًسا واقعًيا جتلياً بل كان  اإلجرامية،
 العدالة. تضليلإىل  وصوًال وإساءة استخدام السلطة، واإلفالت من العقاب، 

 
 والتخطیط ستراتیجیةاال: األساسیة الركائز إرساء

 مهنيًّا عشر مخسة من إسَتانبولَ  يفجمموعة  وجدت نفسه،العام  من/ديسمرب األول كانون  شهر خالل. ينبغي فعله دومنا حتريك من أحدعّما  ونالناس يتحدث وبدأ تركيا، أرجاء عم الغضب
للتحّرك، والّدفع باجتاه إحداث تغيريات  سالنا تعبئةل جّو االمشئزار العامّ  واستغالل والالمباالة، باخلوف املواطنني شعور على للتغّلب فرصة سوسورلوك فضيحة بأنبعضهم بعًضا  يعرفون وناشطًا
الوازن  واحملامي الذكر، السابق »Ezel Akay« أكاي إيزالوالناشط  املخرجلمجموعة ل املؤسسنيقائمة األعضاء الرئيسني  ومشلت. وإضعافهااللثام عن الشبكة اإلجرامية  إلماطة ُحمددة

 السياسي املناخ من الرغم علىو . »Mebuse Takey« تيكاي مبيوز احملاميو  ،»Yüksel Selek« سيليك يوكسلعلم االجتماع  أستاذو   ،»Ergin Cinmen« إركني شينمن
 Citizen«الدائم  ضوءلامن أجل  املواطننيمبادرة  باسم ُعرفت. وشّكلوا جمموعة غري رمسية واخلطط االسرتاتيجيات إعداد بُغية دورية اجتماعات بعقداألعضاء  بدأآنذاك]،  السائد[ القمعيّ 

Initiative for Constant Light.« 

كانت شركة سلمان قد    سوسورلوك، فضيحةوقوع  قبل. اجملموعة صفوف إىل »Ersin Salman« سلمان إرسنيالعالقات الدولية  خبريمرور بضعة أسابيع، انضّم  وبعد 
من خالل  الكربى التلفازو  اإلذاعة هيئات إحدىإذ كانت املافيا قد بدأت بالسيطرة على  وصورهتا، مبصداقّيتهااألضرار اليت حلقت  إلصالحالوطنية  اإلذاعة هيئات رابطة من عقد كسبت
حادثة  أنّ  »Ersin Salman« سلمان واعترب). اإلعالم(أي  داخله اإلجرامية العصبة  توسُّع يف متواطئاً اإلعالم اجلماهري  كان  باجململ،والتالعب بالتشريعات.  جتارية عالقاتإقامة 

 الرسالة هذه رحى ودارت ،6لن يكون كما قبلها" سوسورلوك حادثةبعد  ما أنأّن " آنذاك احملورية. وكانت الرسالة استقالليتهاحوهلا لتأكيد  االلتفافلوسائل اإلعالم  ميكن مركزاً  سوسورلوك
بصفتهم [ واجباهتم أداء"احلملة [اإلعالمية] دعت الناس إىل  إىل أنّ  »Ersin Salman«سلمان  ريشي. 1997وكانون الثاين/يناير  1996/نوفمرب الثاين تشرين بنييف الفرتة املمتدة 

 ".الردّ الدائم  الضوء] أجلمحلة [دقيقة ظالم من  وكانت]، مواطننيَ 
َذت   يف عملنا أن لنافلم يسبق  للجميع كبرية  مدرسة[اجملموعة]  شّكلت"لقد  ،»Ersin Salman« سلمان ستذكريو . خمتلفة برئاساتٍ يف اجتماعاٍت  باإلمجاع القرارات اختُّ

اإلسراع يف اّختاذ خطوات و  االندفاع من فبدًال أفقية."  بطريقة العمل وجبت وهذه املهمة، هرميةُبىن األخرى ذات  املنّظمات أو السياسية األحزاب على عملنااقتصر  إذغري حكومية،  منّظمات
"حيرّكوا  كي  قانونيتهاو  مبشروعيتهامتّيزت  واضحةأهداف أعضاء اجملموعة  حّدداألول، من خالل إجراء نقاشات غري رمسية. ففي املقام  بدّقة وإجراءات، عملت اجملموعة على التخطيط للحملة

الكشف عن العالقات بني الشبكة اإلجرامية والدولة العميقة، والشروع بتفكيكها، وحتقيق هذه  يف للمجموعة العاّمة األهداف متثّلت Ezel Akay.«7«" حسبما أفاد أكاي ،األغلبية
 وبوجاك أغار أمثالاسدين واملشّرعني الف الوزراء متنطقاليت  الربملانية احلصانة رفعإىل  أوًال  فسعوا ؛ملااملعواضحة  اً أهدافلذلك، حّدد األعضاء  حتقيًقاتقويض الدميقراطية.  دون األهداف

Mehmet Ağar & Sedat Bucak»« توفري  ضمانل سعوا ا،أخريً . والعدالة احملكمة أمام اإلجرامية اجملموعات يمؤّسس مثول أرادوا ثانًيا،واملقاضاة.  التحقيقاتمن  ةيحديد حبماية
 .انتقامية يف هذه القضايا يف حال واجهوا أعماًال  بالنظر املضطلني للقضاةحلماية  غطاء

قيادة املواطنني  على يدوالتشد االنتقامية لألعمال التصّدي أجل من ال قائد هلا سوى املواطننيواعتمدت هيكليًة تنظيميًة  سرتاتيجيةااجملموعة خيارات  اّختذتمنذ البداية  
 قاعدة أكربطاب واستق كبري،وبناء ائتالف   التشهري، محالتضد  ومحايتهم هلا مبلكيتهم اإلحساس العاديني للناس يتيح مما السياسي غري بطابعها امتازت املبادرةعلى ذلك،  عالوةً . لحملةل

 األحزاب هذه أخربنا" ،على ذلك »Ersin Salman« يعلق سلمان. اجلهود هذه دعم أعربت عن إرادهتا يف األحزاب السياسية يذكر أن بعض. التعبئةعملّية  من خالل اجلمهور من ممكنة
 مع التواصل خالل من ممنهج وحن على رمسي غري الفًاتائ اجملموعة شّكلت الوحدة، بناء ضرورة فهم من انطالقًا." مواطننيبصفتهم إلّينا  اإلنضمام بإمكا�م أنهاملقابل أخربناهم  يف ،برفضنا

سنان، واملهندسني املدنيني، املهنية (من قبيل الصيادلة، وأطباء األ والنقابات واجلمعيات واالحتادات، ،تنسيق غرف املهن يف إستانبول وهيئةغري السياسية، مبا فيها نقابة احملامني،  املنّظمات
 يوماً  صفها يتوحد مل اليت"للمّرة األوىل، وجدت اجملموعات  ،»Mebuse Takey« تيكاي سبوحب. املدين اجملتمع ومنّظمات)، واألطباءالكهربائيني،  واملهندسنياملعماريني،  واملهندسني

 8".الفقرية األحياء قاطينًال إىل و جمتمع األعمال وص من ،جنبا إىل جنب تشاركيف تركيا 
طة واإلرادة السياسية أصحاب السل على هائل ياجتماع ضغط خللقمجاعي من  حتدٍ  إىلإىل  وترمجتها وتطلعاته اجلمهور أصوات شحذيف كيفية  مليًّا املنّظمون فّكر وبعد، 

 واإلحساس ،ختّطي العقبات الفعلية، مثل السَّجن، واإلجراءات القمعية العنيفة، واخلوف العامّ  بغيةتكتيك غري عنيف  استحداث إىلسعى املنّظمون  وعليه،. اإلجرامية للعصبة للتصّدي
 املخاطر، الكثري من على ينطوي وأالَّ  يذ،التنف وسهولة والقانونية، باملشروعيةالتحّرك  اتساماألول يف وجوب  االسرتاتيجي االعتبار متّثل. سرتاتيجيةامني عّدة اعتبارات . وكان لدى املنظّ بالعجز

أّي  هلم شيئا ال ميكن أن يوّرطهم يف اخرتنا لذا السياسي، احلراك يفاالخنراط  يف"مل يرغب الناس  ،بالقول ذلك» Ersin Salman«سلمان  فّسري حيث. الوطنية بالوحدة شعورًا يوّلدوأن 
 للغاية السهل من"لقد كان  على ذلك، »Ergin Cinmen« شينمن يعلق. واحد وقت يفهي من أتت بفكرة إطفاء األضواء  املراِهقة شينمن ابنة وكانتولكن ميكن رؤيته."  مشاكل،

 ،»Ezel Akay« أكاي أفاد اإلطار هذا يف. كد من سيصدر الدعوة إىل التحرّ يتحدفتجسد ب الثاين االعتبار أما." النحو هذاعلى  العْيشمواصلة  رغبتهم يفأن يصرّح الناس عن عدم 



وكان  ،ذلك شابه ما أو، التقاعدي راتبهاعلى  تعيش عّمة أو طفل، أو الشارع، منبل عن شخص  ،من املفكرين أو النخبة ثلة عن صادرةتبدو وكأ�ا ليست  أن للفكرةينبغي  بأنه"شعرنا 
 .نورال الدائم الضوءدقيقة ظالم من أجل  محلة أبصرتوبفضلها  ،األضواء إطفاء على تركيّ  كل  حتضللحملة  رمزًا"العّمة اجملهولة"  غدت ، وهكذااألخري وقع جّيد للخيار

 
 دقت ساعة التحرك

التقنيات املتاحة  يف توظيف اجملموعة أبدعتذلك،  مع. 1997 يف عام قد ظهرت بعدتركيا، وبالطبع مل تكن وسائل التواصل االجتماعي  أحناء كلّ   يف منتشرة بعد اإلنرتنت شبكة تكن مل
لتصغوا إىل صوت : "فكما يلي  للدعوةاملوّحدة  الرسالة وجاءت. كلتحرّ لمواطن تركي  كلّ ل دعوة لتوجيه الفاكس أجهزةأعداًدا كبرية من  ضّمتسلسلة  نشرتحيث  ،أقصى حد إىلآنذاك 

املنشورات  املنّظمات هذه نم كلٌ   أرسلت بدورها،إىل االئتالف غري الرمسي.  املنضمة ماتمن صفحة واحدة عرب جهاز الفاكس إىل مجيع املنظّ  املؤّلفةاألغلبية الصامتة!" وأُرسلت املنشورات 
ضرب از التعبري. ج إن كما الربق،التحرك   نداء بذيوع أمثر ذلكبالفعل . وغريهمٍ واألصدقاء، واجلريان،  األقارب،بني على أوسع نطاق ممكن على نشر الرسالة  حاضًة إياهم إىل أعضائها

الدائم. ويف  لضوءاحلملة دقيقة ظالم من أجل  دعًما] املنشور[مع  التواقيع جلمع محلة دمجأدى إىل  بل فحسب، اخلربالفاكس  ينشر مل إذ ،واحدة عصفورين حبجرٍ جهاز الفاكس  توظيف
 أول ذلك انك  األمر، واقع ويف. املنّظمني مما بسط سرائر ؛الفاكس جهاز عرب احلملة إىل إرساله وإعادة عليه التوقيعمن خالل  التحّرك لنداءشخص  آالف 10 استجابغضون أسبوع، 

 .كل التوقعات  تيف إطار احلملة فاق إّختاذها متّ  يتال التالية اخلطوة احلملة. غري أنّ  به تثمر شعيب حتّرك
 

  الدائم الضوءالمواطنين من أجل  مبادرة
 "للتحّركدعوة و " بيان

Sürekli aydınlık için 1 dakika karanlık! 
 ]الدائم! الضوءدقيقة ظالم من أجل  محلة[

Suç örgütlerini kuranların ve onlara görev verenlerin, mutlaka yargı önüne çıkarılması 
konusundaki kararlı isteğimi göstermek; 

 ]خدماهتا، من واملرتحبنياملنظمات اإلجرامية  ةِ عِّ نَـ صَ على حماكمة  صراريإعن  إعراباً [
olayı soruşturan kişi ve mercilere destek vermek; 

 ]،املذكورة األحداث يف حيّققون الذينوالسلطات  ألشخاصا ملساعي اً ودعم[
demokratik, çağdaş, şeffaf hukuk devleti özlemimi duyurmak için, 

 ]،وشفافة وعصرية، دميقراطية، قانون دولةل توقي إلمساع وسعًيا[
1 Subat 1997 Cumartesi gününden başlayarak, 

 ]،1997/فرباير شباط من األول املوافق السبت يوم من ابتداءً [
her gün saat 21.00’de ışığımı BİR DAKİKA süreyle karartıyorum. 

 ]،ملّدة دقيقة واحدة األضواءسأطفئ  يوميًّا مساء 9:00 الساعة متام يف[
Ve bu ülkede yaşayan herkesi, bir ay süreyle, her gün saat 21.00’de ışıklarını karartmaya 

çağırıyorum! 
 ]واحد! شهر ملّدة مساء 9:00 الساعة متام يف اإىل إطفاء أضوائهم يوميًّ  البالد أهايلمجيع  وأدعو[

Bu çağrı, YURTTAŞTAN YURTTAŞA yapılmıştır. 
 ]هذا النداء صادر من مواطن ملواطن. إنّ [

Lütfen Yaygınlaştırın! 
 ]!النشر فأرجو[

Adı-Soyadı Mesleği İmzası 
 التوقيع املهنة، العائلة، اسم -األول االسم

 الدائم الضوء أجل من املواطننب مبادرة
 الفاكس رقم اهلاتف، رقم العنوان،
 ضحايا مركز: مينيابوليس(الفساد  إل�اء نداء ،»Liam Mahoney« وليام ماهوين »Ezel Akay« أكاي إيزل: املصدر

 .2)، 2003 التعذيب،
  



 يف ادتهقيالذي كان سلمان قد توّىل  العاّمة العالقات مشروع من أفادت تواصل خطةتطوير  على أيًضا املدنية املبادرة عملت ،»Ersin Salman« سلمان خربة وبفضل 
شباط/فرباير  من األّول يف(يوم سوسورلوك)  سوسورلوك حبادثةاملبادرة املرتبطة  انطالقاملدنية. وقبل شهر واحد من  املبادرة إىل انضمامهقبل  الوطنيةاإلذاعة  هيئاتلصاحل رابطة  سوسورلوك

 العصبةالذي تشّكله  لتهديدا إزاء اهتماما أبدوا نمم لصحفيةلألعمدة ا احنو ستّني كاتبً  مع ةشخصي صبغة ذات رسائل بواسطةوتواصلوا  ُممنهجة،أحباثًا  املدنية املبادرة منّظمو أجرى، 1997
 وتعبئةرسالة احلملة  إعالمية من أجل نشر تغطية أوسع واجتذابوسائل اإلعالم،  استقطاب إىل. وسعى املنّظمون ذاك التهديد حتّرك املواطنني ملكافحته معلتعاطفهم  باإلضافة اإلجرامية
 ،/ينايرالثاين كانون  15 ويف. ّركالتح ساعة حلولعكسي قبل  بعدٍّ شرعت قنوات تلفزيونية كثرية  سوسورلوك،حادثة  بشأن اإلعالميلتوعية والتأهيب ا أمثرت. املشارب خمتلف من املواطنني

إرساله عرب الفاكس. ومل يكن  متّ  الذي التحّرك لنداء استجابوا الذين املواطنني أمساء بوضوحمثريا عن حادث السيارة، وعرضوا  مسرحًيا عمًال  فيه قّدموا استثنائًيا صحفًيا مؤمتًرا املنّظمون عقد
 ،الذي شغل منصب األمني العام ملبادرة املواطنني على ذلك »Yüksel Selek« سيليكعّلق ي. و الصحفينيعن أسئلة متحدث رمسي باسم احلملة، حيث أجاب أفراد خمتلفون  مثّة أيّ 

 9".فرد آالف 10"لقد كان املؤمتر الصحفي األول الذي يعقده 
افة من ك للحراك املنضمنياملواطنني  عددازداد  ومع كل عشيةواحدة.  دقيقة ملّدة األضواء، شرع املواطنون بإطفاء 1997/فرباير شباطمن  األّول مساء 9:00متام الساعة  يف 

 ورقصوا التقاطعات، ندعأبواق سياراهتم  ومنهم من أطلق األضواء، أومض من ومنهمالقدور واملقايل،  قرعمن  فمنهم ة،الناس بإضافة أساليبهم اخلاصّ  بدأ. وحبلول األسبوع الثاين، دأحناء البال
 واحتشادهم،خماوفهم  على ." ومع تغّلب املواطننيالدورسيأتيك  وإالَّ  مثل "ال تصمت الشعارات وترديد األحياء، ومسريات ليليةالشموع ال مسرياتعن  ناهيك حلقات، يف التقليديية رقصاهتم
 نفسه، املبىن يف يعيشون بأ�م، نسوه"بدأ الناس يتذكرون ما  ،»Ersin Salman« سلمان يذكرمبادرات حملية.  ُأطلقت. ففي بعض املناطق، حتفاليةا ُحَلًال  السكنية الساحات ارتدت
بدء العمليات اإلنتقامية  ستغرباً ميك  ومل[من خالل وسائل اإلعالم]"  يشاركو�م التحرك البعيدينيروا جريا�م والناس  أن إليهمللغاية بالنسبة  مثريًا كان"لقد   وأضاف،." نفسهما واملدينة واحليّ 

 واإلهانات اإلزدراءحململة باشرعّية احلملة ونزاهة مجيع املشاركني بكيل التصرحيات العلنية  تقويضكبار أعضاء االئتالف احلاكم   حاول . إذالشعب سلطة وتعاظم بالتزامنإثر األسبوع الثاين 
فحسب، بل تواصلت املقاومة  احياهلاملواطنون عن استيائهم  يعربإذ مل  ،ولكن عادت هذه احملاوالت بنتائج عكسية وخيمة ،يانةباخل واالهتامات اجلنسية بالتلميحات اليت كان بعضها حافًال 

 10املدنية دون أي رادع يقف يف وجهها.
 دعمه لسحباملواطنني  اضةانتف وظف إذ العثمانية، األمرباطوريةالعلمانية اليت تشّكلت يف مرحلة ما بعد  للدولة حامياً  بنفسه يعتد كان  الذيغري املتوقع من اجليش  وحدث 

 فرصةني حراك املواطن يفقد رأوا  -الرفاه ذي امليول اإلسالمية حزب أي–الشريك الرئيس يف االئتالف احلاكم  نقادمن  وغريهم اجلنراالت إن ،»Ezel Akay« أكاي حبسب. للحكومة
 يف »Necmettin Erbakan«رئيس الوزراء جنم الدين أربكان  وبقيشباط/فرباير.  28 يف االستقالة على االئتالفية احلكومة القومي األمن جملس ليجرب احلكومة؛ لتقويض ساحنة
 الدائم الضوءن أجل دقيقة ظالم م محلة استمرت بالبالد، عصفت اليت السياسية االضطرابات من وبالرغم. أشهر سّتة مرور بعد اجلديدة احلكومة على الربملان مصادقة حني إىل منصبه

  ".ةه اخلاصّ حتقيًقا ملآرب احلركة استالباجليش  إلرادة ، مدركنياحلكومة الالدولة، -شبكة اجلرمية املنّظمةلاحلملة  استهدف"حاولنا أن نشّدد  ،»Ersin Salman« سلمان يؤكدبالعمل. 
اليت  اخلطوة جاءتواقع، ال يف". ضوءنا تسرقوا بأن] اجليش أيّ "لن نسمح لكم [ ،جاء فيها بإعالنات موقفها معززةتنأى بنفسها عن التدّخل  كي  صحفًيا ااحلملة عقدت مؤمترً  وأضاف أنّ 

 املنّظمون أِسف سلف، ما لىع وقوفاً . السلطة مقاليد يتوّىل  ّمنن مىت و ع النظر بغضّ  الفاسد النظام يف شامل وتغيري فاعلةحكومة  إلجياد الرامية احلملة ألهداف معاكسةأقدم عليها اجليش 
راالت اجلن استطاع ملااألقل،  فعلى أفضل، األمر لكان حدث، ملا معارضتنا عن عّربنا قد كّنا"لو   11،قائال بذلك »Mebuse Takey« تيكاي يعرتفموقف أكثر مباشرة.  اّختاذ عدمعلى 

 ".حظي بدعم املواطنني ‘مابعد احلداثي’ إنقالهبم بأنّ  عاءدواالأعيننا  يف التحديق
. البالد أرجاء كافة  من) السّكان مناملئة  يف 60 أيمليون شخص ( 30حواىل  شارك املنّظمني، تقديراتإىل  استناًدا .اذروهت التعبئة بلغت/فرباير شباط من الثاين النصف يف 
من  التاسع يف مقررة كانت  اليتالتعبئة  عمليةعلى ذلك، ألغْت اجملموعة  وبناءً . بالّنصر شعورا أعطى مما تالشيها،و  احنسارهاعن انتظار  اعوضً  ذروهتا يفاحلملة  إ�اءاجملموعة  قّررت ئذٍ آن

ات، التحقيق مسار عرقلة بغيةلتكتيكات املماطلة والثغرات القانونية  -»Necmettin Erbakan« فيهم رئيس الوزراء أربكان نمب- السلطة أصحاب استغالليف ظل و  لكن/مارس. آذار
قيقة ظالم من أجل د محلة نظمتها اليت التعبئة عرب الضغوط مبمارسة فتمثلتأصغر نطاقاً  وكانت أوهلما أمابطريقتْني.  1998 عام من طويلة فرتة خالل الضغوط متارس اجملموعةتنثين  مللكن 
 القطبْني  احلملة وحتّدت". لوكسوسور  أمحق" دميقراطية بآلة ُعرفت مضحكةُلعبة  الستخدام باإلضافة نظيفة، بدولة لمطالبةلمع استخدام األشرطة البيضاء كرمز  ترافقت واليت الدائم الضوء

 12".فقط الدميقراطية أجل من :الدبّابات دوي"ال [للعيش] يف ظّل الشريعة وال  شعار جّسدهارؤية ثالثة  واعتمدت-واإلسالمينياجليش)  من املدعومنيالعلمانيني (- املتنافسْني  السياسيْني 
مجاعية،  صورةبالعنيفة، مبا فيها إرسال نسخ "مسروقة" من حتقيقات احملكمة العليا إىل مجيع املشّرعني عرب الربيد  غري التحركاتفتمّثل يف سلسلة من  الضغوط ممارسة من الثاين النمط أّما

 ملبادرة املستديرة لطاولةا حمادثاتعلى اجلمهور، وعقد  سوسورلوك مواطن تقريرأنا مواطن!"، وعرض  فمن اآلن. عبًدا كوين  من ستقيلأ: "أن املشرتكفيها  يعلنوإطالق محلة جلمع التواقيع 
 .الرسائل كتابة  جمال يف املساعي وبذل املدين، الدستور

 
      النتائج
 سلمان وهو ما يعرب ،الفاسد القائمزعزعت الوضع حنو الشعب  سلطة خطى وتسديد، انأغلبية السكّ  من تعبئة الدائم الضوءاملواطنني من أجل  مبادرة متكنت قصرية،مّدة  خالل

»Ersin Salman« الفساد. اليت جتّسدت يف روابطها مع الدولة و  اإلجرامية العصبةوقد كسرت احلملة طوق احلظر املفروض على جماهبة  ."مدنية نتفاضةإاحلملة "كانت  بأن
 مسعود الالحقئيس الوزراء ر  واصل بدوره،. أعمالوأصحاب  عسكريني، سؤولنيمو  ،شرطنيو  املافيا، يففيهم زعماء  مبن سوسورلوك، ادثةبارتباطهم حب املشتبهوجنحت يف حماكمة 

النقاب عن  كشفتق  حتقي جلنةالربملان  أّلف كما.  اإلجرامية العصبةضحايا  أمساء فيه أُدرجت اتقريرً  أصدرت حتقيق جلنة فّوض إذ القضية،متابعة  »Mesut Yilmaz« يلماز
 بدأت املسبوقة ريغ التدابري جمموع هذهأّن   يُذكرجبل اجلليد هلذا النظام الفاسد، وصدرت أحكام حبّقهم.  قّمة أفرادا ممن يقفون علىاإلجرامية. وّمتت حماكمة  الشبكة أنشطة

 اإلجرامية. عالقات العصبةبعض شخصيات و البعض  هوية تكشف



هذه  التأز ، إذ سلسلة من التحقيقات بالتعاون مع هيئة التنظيم والرقابة املصرفية »Sadettin Tantan« طانطان سعدالدينالداخلية ، أطلق وزير 2001 عام ويف 
الربملان  داخل لفسدىء اشركا معاقبة منقوصاً دونكان   قالذي حتقّ  لنصرأّن ا غري ،معروفني أعمال أصحاباعتقال عّدة  عن أسفرت كبريةاختالس   عملياتالسرت عن  التحقيقات
 اليت االنتخابات ويف على السواء. واجليش القائمة السياسية للمؤسسة عقابا كان  رمبّا الذي األمر التايل، العامالربملان خالل  تشكيلة من تعديلالناخبني  متكن كن،لو واحلكومة. 

 من احلرس القدمي قيادات ُأخرجت فيما ،أساًسا مناصب يشغلون كانوا  املنَتخبني مناملئة  يف 70بأن  »Ezel Akay« أكاي أفاد، 2002 عام/نوفمرب من الثاين تشرين يف جرت
 فالًتا - للداخلية ووزيًرا لشرطةل اقائدً  كان  الذي -»Mehmet Ağar« أغارحممد  يزال وماالعدالة والتنمية اإلسالمي الدميقراطي اجلديد فوًزا ساحًقا.  حزب وحّقق ا،السلطة متامً 

/سبتمرب أيلول حىت من املقاضاة بفضل احلصانة الربملانية اليت كان يتمّتع هبا احمميًّ  أغار بقي، 2007 عام ولغايةيوًما بعد يوم.  عليه تضيق احللقة أن من الرغم على العدالة قبضة من
 ماهو  وها ،احلكم ربح طعنه يف أنّه غّري   13".املافيامن  وأعضاء الدولة من فاعلة اية مسّلحة ضّمت أطرافً عصابة إجرام تشكيلهُحِكَم عليه بالسَّجن ملّدة مخسة أعوام "لإذ  2001

 .طليًقا حرًّا يزال
 حزباملتحدث املشارك باسم  »Yüksel Selek« سيليكنذكر منهم متثيًال ال حصرا  ُقُدًما املنّظمني بعض مضى بل إ�ائها رمسيًا يوماً،مل تعلن مبادرة املواطنني  

املدّمر الذي  1999عام  زلزال. ويف أعقاب الشعب سلطة ممارسة سبيل يف أخرى مدنية ماتمنظّ الشعب و املنّظمون صفوفهم مع  دحّ و  احلامسةللثبات عند املنعطفات . اخلضر
ظالم من  لدقيقة أخرى، أُطلَقت محلة 2003/فرباير شباط ويف. املنكوبني إلغاثةتعاونوا مع رابطة املستوطنات البشرية من أجل بناء ائتالف مدين وتنظيم املواطنني  د،ضرب البال

 عارضوا السًكان مناملئة  يف 94 أنّ  أظهرتاالستقصائية اليت خيَص احلرب على العراق. ويف ضوء الدراسات  كي فيمااألمري  اجليش مع تركيا تعاونعلى  عرتاًضاالدائم ا الضوءأجل 
 عطى الضوء األخضريُ  تدبري ضد خجولةبأغلبية  الربملانصّوت  العام، ذاكاملعارضة إىل حتّرك. يف األول من آذار/مارس من  من ترمجة جمجدا ةاجلماهريي التعبئة ومتكنتحلرب، ا

 الضوءمحلة دقيقة ظالم من أجل  خيبو نورومل  14.التدبري إقرار توقّعاتلشّن هجمات [على العراق] على الرغم من  قاعّدةً تركيا  جنويبالواقعة  املناطقباستخدام  ريكياألم للجيش
  الصوت(يوم االنتخابات العامة)، رفع املواطنون  2011حزيران/يونيو  12/مايو ولغاية أيار أولالفرتة املمتدة من  ويف ا،فبعد مرور أربعة عشر عامً  ،يوماً  الشعب ذاكرة يف  الدائم
واملفاعالت  الكهرومائيةاقة الط توليدوخصخصة املياه، وتشييد سدود  ،للجامعات القبولمن ضمنها الفساد يف امتحانات  ،القضاياإزاء سلسلة من  إجراءات باختاذ املرّشحني ملطالبة

  Hrant Dink«.15« دينك هرانتالرتكي -األرمينواغتيال الصحفي  الصحفيني،و  العّمال حقوقباإلضافة إىل  الفحم، علىالنووية ومنشآت الطاقة العاملة 
مل يكن باستطاعة  املاضي ففي تغيرياً؛ النظام شهديف تركيا. " السلطة وأصحابيف العالقة بني املواطنني  اتغيريً  الدائم الضوءمبادرة املواطنني من أجل  أحدثتهكذا  

 ومؤامرات مكائد هتانت هل يبقى السؤال ."الناس ملساءلة خاضعني اجلنراالتاليوم فقد أصبح  أّماتفعله احلكومة وما يفعله الوزراء،  ما بشـأن االستفسار وأ الدولة، مساءلةأحد 
 أجل من النضالزال  ال الدائم، الضوءمبادرة املواطنني األصلية من أجل  وقادة »Ersin Salman« سلمان إىلبعد. فبالنسبة  تنتهِ  مل ال، متاماً؟ العميقة والدولة اإلجرامية العصبة
 Ersin« سلمان قوف"، مواضعها يف الصخور حال دون بقاء ذاتيف تركيا  زلزاًال  أحدثناما نظرنا إىل املاضي "نرى أنّنا  إذا لكن. مستمراً والدميقراطية  العدالةو املساءلة  حتقلق

Salman«. 
 

 مصر في رصد ومتابعة حركة یطلقن النساء: التحّرك إلى العارم الغضب من
ىل للنضال غري الشرارة األو تعود  ،الشائعةاخلاطئة  اتللتصورّ  فخالفًا. أسابيع غضون يفالدميقراطية والعدالة  تحقيقل 2011 عام يفيف مصر  اجلليلةيناير (كانون الثاين)  25ثورة  تندلع مل

احلركات اليت  ولأ- كفاية  باسم تُعَرفاليت -) 2006-2003( التغيري أجل من املصرية احلركة وكانت. 2003 عامإىل  العنيف ضد نظام حسين مبارك الدكتاتوري الذي ناهز ثالثني عام
 ومحلة)، 2010" (سعيد خالد نا"كلّ  الشبابية واحلملة)، 2008( أبريل 6شباب القمع الوحشي اليت مارسها النظام، وهذه احلركات هي: حركة  موجة حتّدتانطلقت، وتلتها حركات أخرى 

 اللفظي التالعب بني جتمع اليت ،"شايفنكم" جمموعة وهي أال التغيري أجل من أخرى شعبية قوة برزت د،ويف خضّم االضطرابات اليت عّمت البال 16).2010( اإلصالح أجل من الربادعي
  17.اإللكرتوين اجملموعة موقع اليت تُلصق باسم ‘com’و"نراقبكم"  أو" نكم"شايف بكلمات

خالل االحتجاجات  للنظام تابعة رمسيةغري  قوات على أيدي للتحّرش واملتظاهراتالصحفيات  تعّرضت األسود، باألربعاء يُعَرفالذي بات  ليوم، ا2005 /مايوأيار 25 يف 
انتشرت على موقع يوتيوب ومواقع  اليت لالعتداءاتالناحية العملية. وبالرغم من مقاطع الفيديو  منالرئيس حسين مبارك  ضد الرتّشح يصعبس كان  الذي شبوهامل الدستور تعديلعلى استفتاء 

يف حني ، النصف األول من شاشتها لبّث مؤمتر صحفي عقده وزير الداخلية لنفي وقوع االعتداءات العاملية اإلخبارية اجلزيرة قناة خّصصت وعندما ،مسؤوليتها احلكومة نفتإلكرتونية أخرى، 
 بشرف مساساً  لنساءا التعدي على. ففي اجملتمع املصري، تصديق نفي احلكومةبالغضب وعدم  جاءت ردة فعل الناسهنا  ،وقوع االدعاءات تُثبتلقطات أفردت النصف الثاين لعرض 

ا يضع مل َمن جبني على عار وصمةو الضحايا  هذه اجملموعة  مشلتو التحرك قدما، النساء  من أخرى صغريةاملصريات احتجاجات صامتة، قّررت جمموعة  األمهات رابطة نّظمت وفيما. له حدًّ
بأننا "غضضنا  املتمّثل السائد امّ الع الرأيب باالستعانةكامل، وأستاذة اللغة اإلجنليزية اجلامعية غادة شهبندر.   بثيةومقّدمة الربامج التلفزيونية الشهرية  حداد، إجني ةمستشارة العالقات العامّ 

 رصد ومتابعةركة "ح بناء-دحلدا اوفقً - احلركة ذه. وكان هدف إنشاء ه2005/أغسطس آب يف" نكم"شايف حركةَ  اجملموعةُ  أنشأت"، عميان أننااحلكومة  حىت ظنت االطرف ملّدة طويلة جدً 
 فحوىهو  ذاه"عندما تكون االنتخابات فاسدة، فإننا نراقبكم. وعندما تتالعبون باألصوات، فإننا نراقبكم. وعندما تعّذبون السجناء، فإننا نراقبكم.  ،19عن ذلككامل   عربت 18".شعبية
 ".رسالتنا

 
 الحضور سقف ورفع المخاطر سقف خفض



 لتسجيلومة وتزويد املواطنني مبنّصة احلك تقرتفهااليت  املخالفات لرصد ومتابعةموقع إلكرتوين  وإطالق له، نصّية رسائل إرسالاالتصال به أو  شخص أليّ  ميكن هاتف رقم بتوفري النساء بدأت
 20.شهر غضون يف احلملة يفللمشاركة  أمساءهمشخص  500 حواىل سّجل حيث ،"نكم"شايف ركةحل املبدئية االستقطاب طريقة أرسى أًوّال، :اإللكرتوين عّدة وظائف وقعامل أّدى. الشكاوى

العنيف، استطاع الناس  القمع أعمالب الشوارع وبالتايل االصطدام احلتمي يف. فبدًال من التجّمع وسيلة متكن املواطنني من املشاركة يف تكتيك قليل املخاطرةاملوقع اإللكرتوين   اعُترب ثانًيا،
 آخر حتّديًاا شّكل  عن مشاعرهم حيال ذلك، وهو م التعبريمن خالل املوقع اإللكرتوين  الناس متّكن أخريًا،املنافية للقانون.  وأفعاله ،وحصانته النظام، تانتهاكابشكل مجاعي وآمن فضح 

 وضعن عليهو . هبن اتصلوا ينالذ املواطنون عنها عّرب  اليت ةالرئيس املظامل إحدىالفساد كان  أنّ  النساء اكتشفتما  وسرعان. املعارضة َسَحقَ لطاملا غري العنيفة يف بلٍد  اتالتحّدي مجلة من
اخلوف الذي متّلكهم  "حاملا يتخّلص [الناس] من ذلك،اجلماعية عن التغيري. وشرحت كامل  املسؤولية حسحكم مبارك املرعب ويساهم يف بناء  من كّل حتّرك  حيدّ  حبيث اسرتاتيجية عملهن

 نفعله ما وإدراك ،بنافعله حكومتنا ت ماو نقف اآلن وما هي وجهتنا التالية،  أين ورؤية أعيننا، فتحب اخلطوات أوىل تجتسد" ،وأضافت." شيئا فشيئاالتغيري فجأة، بل  يطرأ لن ا،ملّدة طويلة جدً 
 ."لبلدنا

بالرغم من أن النظام رفض طلبات حضور  2005/سبتمرب أيلول يف جرت اليت الرئاسية االنتخابات رصد ومتابعةاجلدد  الناشطاتقررت  إذباجلرأة  التالية اخلطوة اتسمت 
 21".تروا أن وميكنكم عيون، ديكمل. انتخاباتكم هذه: "فيها جاء موجهة للمواطنني املستقلةاليوم  املصرييف صحيفة  إعالنية محلة نشرن، إالَّ إ�ن لإلشراف على االنتخابات دوليني مراقبني
واملكاملات اهلاتفية،  ،ةعلى التبليغ عن االنتهاكات من خالل الرسائل النصيّ  الشعب وشّجعن شايفنكم، حلركة اإللكرتوين املوقع على املخالفات من نوًعا عشرين يفوق ما بتسجيل وقمن

 22مكاملة. ألف 28أيام، تلقّنيَ  ثالثة غضون فيف. للمعلوماتوالكّم اهلائل  احلركةابتكرن نظام تعّقب للتعامل مع  ،االنتخاباتمن . فبحلول اليوم الثاين ضخًما لردّ وجاء اوشبكة اإلنرتنت. 
 – نكمأصدرت حركة شايف حق،ال ويف. لالشتكاءواتصل مسؤول من وزارة الداخلية  الشائعات، يبثثنكن   بأ�ن حكومةلل التابعالتلفزيون املصري الرمسي  وحىت قبل انتهاء االنتخابات، زعم

وكان هذا  23.والدولية واإلقليمية، احمللية، اإلعالم وسائل من سيلٌ  احلركة غمر أن إال كان  فما. للحكومة يف جعبتها من نقدما  معلنةً  النتائج اليت توّصلت إليها -رادع أليإنثناء  دومنا أي
 األمريكية اخلارجية وزارة أن حىت. بأسره العامل أمام االحتياليةيف الكشف عن املمارسات االنتخابية  باملشاركةكل مواطن أرسل معلومات ل سنحت احلملة. اجملموعة أول االنتصارات اليت أحرزهتا

 200524. للعامحقوق اإلنسان  ها السنوي بشأنتقرير  يف املعلومات استخدمت
 

 االنتخابات البرلمانیة: نحو شاخصة األنظار
 نياملواطن لتعبئةإىل حد بعيد  منّظمةمحلة  اء. ويف غضون أشهر قليلة، نّفذت النس2005املزمع إجراؤها يف كانون األول/ديسمرب  الربملانية االنتخابات حنواجملموعة أنظارها بعدئذ  وّجهت

 وقليلةمّيز بكو�ا خالقة اجلماهريي تت للتحّرك تكتكيات تطوير إىل" نكم"شايف حركة عمدتالتصويت والكشف عن األفعال غري املشروعة. ومرّة أخرى،  عمليةللمشاركة يف رصد ومتابعة 
 إىل احلملة يدخلشعارها، حيث كان من شأن ذلك أن  حيملشاي  كوبألف   100 حوايلمن أجل رفع مستوى الوعي، وتسجيل حضور بارز، وحشد الدعم. فوّزعت احلركة  املخاطر
 عيدوأ األكياس هذه واسُتخدَمت". مراقبينكماالنتخابات  يفو  شيفنكم" شعار ملحي بالستيكي كيس  لفأ 250 من أكثراجملموعة  طبعت كما.  البالد أرجاء كافة  يف واملقاهي البيوت

  25".املتاجر ناشطي" اسم حامليها على أطلق التجارة وزير أن درجة إىل كثريًا  استخدامها
 التصاالت العاملي ظاموالن ،ةحممول حاسوب وأجهزة رقمي، تصوير مبعّدات السيارات جّهزت فقدللغاية.  دقيقة رصد ومتابعة خطّة شايفنكم حركة نّفدت االنتخابات، وقبل 

 ها ومتابعتها،الالزم رصد نتهاكاتمرجعية باال وقائمة وتعليمات، شارات،مراقب رزمة حتتوي على  مئيت بالفعل استلم 26األعضاء واملتطوعني على استخدامها. بتدريب قامتو  احملمول، اهلاتف
الفيديو، ونشر الصور من  بواسطةمال التزوير أع وتوثيق الثالث، التصويت عملية مراحل تصوير مبهمة وُكّلفوا. احملليني احلملة مبنسّقيحيث التقوا  املصرية، احملافظات ةوانتشر املراقبون يف كافّ 

 »Projector«ط الضوئي باستخدام املسال ةالفيديو على جدران املباين يف الساحات العامّ  لقطات عرض وحىت اإلعالم، وسائلمع  ومشاركتهاالفور  على ةتحميلها على املواقع اإللكرتونيب
. شخص عشر أحد ودى حبياةأوحشية الشرطة، والعنف،  اءعملية التصويت خمالفات جرّ  شابتجمدداً مدجمة لتسجيالت الفيديو.  أقراًصا وّزعت اليت الذكر، اآلنفة كفاية  حركة معالتعاون  ومتّ 

 27.الشعبية القواعد مستوى على الشعب سلطة مصدر النساء وكانت بالفساد، منها املئة يف 80 ارتبط حيثنتهاكات، اال بشأنتقرير  4200عن  يزيد ما شايفنكم حركة وسّجلت
 

 !"العدل"یحیا 
 ووسائل والعدل الداخلية زاريتّ و  إىلالنتائج  أرسلواو  كماحتقيق،   أي اليت توّصلوا إليها إىل جلنة االنتخابات العليا اليت رفضت إجراء النتائجإرسال  عنالقادة  مل ينثين، 2006 عامربيع  يف

مبا فيها حالة  اثلة،ممتوّرطهم يف أنشطة  ُزعم امثانية عشر قاضيً  حّددقد  احلركة أعّدته الذي التقرير أن ، علماً عنها املسجلة واملبلغاالنتهاكات  إحدىان االحتيال القضائي ك  28.اإلعالم
 قاضيْني البالقادة  اجتمعيف ذات السياق،  29 "!الّسجن يف سألقيك أو أخرجيبالقول:  ردّ ف ،ما تفعله خطأ إنّ  النتائج. فتوّجهُت حنوه وقلُت له: بتغيري يقوم قاضًيا"رأيت  ،شهدهتا حداد

 على وأكداعشرة،  الثماين تاحلاال يفالقاضيان  نظربنقابة احملامني.  االقضاة الذي يُعَرف أيضً  أي نادي املهنية رابطتهما مع النتائج ناقشان االلذ مّكي، وحممود بسطويسي هشام النزيهْني 
 شايفنكم، حركتاإذ أطلقت  عكسية، بنتائجأتت  الرتهيب محلةأّن  غري ،القاضيني إىل التحقيق ةأحال إذ مل يتواىن عن ،دمضا مهجو  شنّ لالنظام  ُيستغرب جنوح ملوقوع احتيال قضائي. 

 واعتربارج نادي القضاة. خ اخليم من مدينة إقامة إىل وصوًال وجتّمعات  مسريات بتنظيم بدءًا الشارع، يف حتركاتالدميقراطية  ةومناصر  اإلنسان حقوق جمايل يف الشباب نو والناشط وكفاية،
ااألخري  التكتيك  يُذكر أنالثة أيام يف نادي القضاة ملّدة ث اعتصاًما نزيًها قاضًيا مخسون نّظم ،/أبريلنيسان أواخر وحبلول. تقريًبا أعوام سّتة بعد التحرير ميدان الحتاللومّهد  أنبأ هألنّ  مهمًّ

 .املستشفى إىل محزة حممود القاضي نقلعن  تأسفر  اليت ، ومل يسلموا من االعتداءات اليوميةاخلطوة هذهعلى  إلقدامكان دافعها هلم ل  املواطنني إخوا�م موقف
 إجراءات . وتواصلت االحتجاجات يف الشوارع بالرغم منالتحرّكات هذه عن األساسية احلرية هذه يصونقانون جديد  بسنّ  واملطالبة القضاء استقاللأجل  محلة من انبثقت 

وحركة   والعّمال، الشباب موعاتجم التّفت شايفنكم، ركةباإلضافة حل، العامل أحناء خمتلفغري عنيفة يف مصر ويف  كاتذكرى األربعاء األسود، نُظَِّمت حتّر  يف ،أيار/مايو 25 ويف. العنيفة القمع
 احتجاًجا قاضٍ المثائة "، فيما نّظم ثالعدل حيياو " "الطغاةمن  خّلصونا قضاة يا يا قضاة: "املتظاهرون هتف القاهرة، يفوبالفعل و اإلخوان املسلمني حول القضاة.  ومجاعةكفاية، وحزب الغد 



 أخربهتم أ�ا كامل  كرتستذ . عنفأعمال  أيوقوع  دون للحيلولةبني اجلانبْني  أنفسهم مقحمني األمن قوات معاشتبكوا  حيث التحرّكات، هذه يف نكمأعضاء حركة شايف وشارك. صامًتا
العامل كامل وهي  أحناء تلفخم". وأظهرت التقارير اإلخبارية اليت بـُثَّت يف واحد شعب بأننا تنسوا الو . مثلكم مصريون فهم. عهم بلطفم تعاملوا والشباب، األوالدتقرتبوا من هؤالء  عندما"

 من وحرمانه ويسيسطالقاضي ب "تأنيب"ّمت  فيما إليه املوجهةهم من التّ  ي/مايو من ذلك العام، ّمتت تربئة القاضي مكّ أيار ويف. الشغب مكافحة شرطييألحد  امتّد يدها لتقّدم ملصقً 
  30.الرتقية

 
 الفساد ضد مصریین حركة: الدعم كسب
ى عمدت عل، فكانت حركة مصريني ضد الفساد اليت نكمحركة شايف ملؤازرةجديدة  حركة تأسيس ، متّ 2006ففي أيلول/سبتمرب  اسرتاتيجياً؛ ختطيطاً  خطوطهن املقبلةالناشطات  تخطط

لة أنصار النظام الستما ُصّممتنطاق النضال من خالل استحداث منّصة اجتماعية شاملة  توسيع إىل حركة مصريني ضد الفساد سعت .توى أكثر جرأة على موقعها اإللكرتويننشر حم
َُميِّزةالتعطيل  دينامية شايفنكم حركة لتفعَّ  ففي حني. الشعبواسعة من  وشرائح

 وبالفعل،. ّفهاصسلطة الشعب، رّكزت حركة مصريني ضد الفساد على تغيري الوالءات واستمالة الناس إىل ل امل
 لنضالا خطاب ياغةص. وأعادت حركة مصريني ضد الفساد أعربوا عن إدراهتم النضمام لركب احلركتني مبارك حسين إليه ينتميالوطين الدميقراطي الذي  زباحلمن  أعضاءً  أنّ  احلركتان أفادت

 غرار على لكوارث،ا عن النامجةالكسب غري املشروع واملآسي  بني الروابط الكامنة عرض خالل من ووذلكلدى املواطنني  اصدى واسعً  القتاليت  اليومية األمورعلى  صابًة ُجل تركيزها
 واهليئات الكيانات بعض لمثالفاسد،  الراهن لوضعل املغذية الروافدخمتلف و  الشعب استهدفت تواصل سرتاتيجياتاوا�يار املباين. وطّورت احلركة  امللّوثة، واألغذية القطارات،حوادث 
 :يلي كما  ةياألساس الرسائل وكانت. اإلعالم ووسائل والسياساتية، السياسية والنَُّخب احلكومية،

 .القاعدة إىل القمة منو القاعدة إىل القمة  منمشكلة جمتمعية ينبغي التصّدي هلا  الفساد •
 .شىت الطرقكلنا ضحايا للفساد كل يوم وب •
 .هلم يعود حبقوقهم الناس مطالبة قرار •
 .الفساد من خالية وحياةاحلق يف العدالة، واملساواة،  لديهالديه/ بأنّ  ويعتقد وحيّبها، مصر هتّمهمواطن  أيّ  أمام مفتوحللمجموعة  االنضمام باب •

 التحرّكات وشّكلت". كحقّ "اكسب  باسم ُعرفتتثقيف مدين  محلةإىل  باإلضافةالشباب على وجه اخلصوص،  الستهداف مبتكرًا تعليمًيا إلكرتونًيا موقًعا احلركة أطلقت
باهلوية  إحساًسا التكتيك هذا ومنحيف الغالب.  الفردية التفاعالتخالل  من اجلديدة الشاراتاألعضاء اآلالف  حيث باع ،املدنية لمبادرةاملميزة لالسمات  إحدىاجلماهريية املبتكرة 

إىل  وارتدوه شعار احلملة دبوساملواطنون الذين اشرتوا  انضمّ  األمهية، من نفسهاألنشطة. وبالقدر  لتمويلبيع الشارات  من املتأتيةاحلركة، واسُتخدَمت العائدات  إىل واالنتماءاالجتماعية 
 حداد تفسر). 7 الفصل(انظر  اهلند يف القيمة الصفريةالروبية  ورقة Piller» TH«5الركيزة اخلامسة حركة  استخدام يشبه ةاملخاطر متدين  معارض حتّرك يف املشاركني اآلخرين املواطنني آالف
وقبل  31".تحقيقهى ل، وهو ما نسعنقاشلل فرصة، فإنك متنح الشخص اآلخر الناجتة عن ذلكالدبوس وارتدائه واحملادثات  شراءب لكنتعاجل الفساد.  لنالشارة  أنّ  الواضح من" ،بالقول ذلك

ل مكافحة ألبطا التصويت الناس يستطيع حيثالذي يصادف اليوم الدويل ملكافحة الفساد.  ،/ديسمرباألول كانون  9الفساد يف  ملكافحةمسابقة شعبية  تنظيميف  الناشطون�اية العام، شرع 
 أللوفلتحركات اجلماعية من خالل ا منح فرصةيف تعزيز النزاهة فحسب، بل  التكتيكهذا  يساهم. ومل باحلركة اخلاصّ الرسائل القصرية أو على املوقع اإللكرتوين  ةالفساد عن طريق خدم

 .العربية الفضائية القنوات على التحرك اممن شهدو  اآلخرين املصريني
 

 القانونیة باألدوات االستعانة خالل من القمع مجابهة
 تفتيش ىشاهدًا عل املذكور العام من/مارس آذار شهر وكان. الفساد ضد مصرينيو  نكمشايف يتحرك الزخم الذي حققته، ازداد شعور عناصر النظام باالنزعاج يف ظل 2007 عام حبلول
َمت حركة شايف دقيًقا تفتيًشا حبداد اخلاّصة العاّمة العالقات شركةل األمن قوات  جمموعة إحداها(كانت  حلكومةا سياسةب تطعنبالتحريض، وُمراَسَلة كيان أجنيب، وامتالك وثائق  نكمواهتُّ

َمت كما)،  »Transparency International« الدولية الشفافية مةمنظّ  أدوات  اللخ من احلكومةَ جنحت يف مقاضاة احلركة  إالَّ أن. مصر احلركة بإشاعة معلومات تشوه صورة اهتُِّ
 ال غىن عنه وهو شرط املصرية، عالوقائُأجَربت احلكومة على نشر االتفاقية يف  ،وعليهملكافحة الفساد.  حدةعلى اتفاقية األمم املتّ  موّقعة مصرأّن  إىل اأنشطتها كانت قانونية نظرً  أنّ  إثبات

 .املصرية احملاكم يف االتفاقيةإلنفاذ 
 

 الفساد مكافحة إرث
اليت   2010ين الثاين/نوفمرب تشر  يفالتالية خالل االنتخابات الربملانية  التحّول نقطة حدثتحىت  النضال دّفةمصريني ضد الفساد  حركة، لتقود نكمحركة شايف تفّككت، 2008 عام يف

 خالد ناومحلة كلّ  أبريل 6حركة شباب  إىلحركة مكافحة الفساد  ضّمتان" و .اقانونيً  الربملان يكن مل إذ ،مهزلة كانحداد يف هذا الّصدد أّن "ما شهدناه   تؤكد 32موضع انتقاد دويل. كانت
. وفيما انتفض الناس ضد النظام، لديكتاتوريا النظامغري عنيف ضد  عصيانيف  للمشاركة الناس لتعبئةجماّيل العمل والدميقراطية  يف الناشطنيالغّد إىل جانب  حزب يف الشباب وجناح سعيد،
 .املنهوبة دمن أجل استعادة أصول البال جديد نضال رحلة يف انطلقوا، 2013 عاممبارك وأعوا�ا. ويف  عائلة راكمتهااملكاسب غري املشروعة اليت  لتجميد جهوًدا زمالئها وبعض حداد بذلت

إذ  جديد، منالواجهة  إىلما يبدو  على شايفنكم حركة عادت يناير، 25 ثورة من األوىل األيام وخالل، 2011 عام ففي ،آخر استثنائيعن تطور  مؤخًرا حداد وأعلنت 
 طالبني كاملبثينة   الشباب مع تواصل. و 2011/مارسآذار يف رمسًيا احلركة إحياء وأعادت الشعار، يثدّ وحت االسم العتتماد عادت الشباب الناشطنيجمموعة من  اكتشفت حداد أنّ 

اجملموعة الشبابية وطلبت  عادت، 2012 عام/نوفمرب من ذلك العام. ويف الثاين تشرين خاللجرت  اليتو مبارك  عقبما  مرحلة يفاالنتخابات الربملانية  أوىل رصد ومتابعةمساعدهتا يف 
ن هم أعضاء ينتمون إىل فئة الشباب فيما الستة اآلخرو  منهم تسعة ا،من مخسة عشر عضوً  املؤّلفأعضاء يف جملس أمناء اجملموعة  النساء حىت غدت ،الفسادقضايا  يفالنساء  مع العمل



 غرار على ،اجلديدة شايفنكم ركةح وتّتسموالعشرين يف مصر.  السبع احملافظاتحمافظة من  يف كلّ  فروًعا-سعيدخالد  نامنهم حلملة كلّ  كبري  عدد ينتميالذين -. وأنشأ اليافعون أكرب سنًّا
 حدةاتفاقية األمم املتّ  بشأنالعمل  ورش مثل التعليميةمكافحة الفساد يف نفوس أقرا�ا، ومتكينهم من خالل املبادرات  قيم ترسيخ يتجسد يف هتريدما ف. احملايدة بأيديولوجيتها سابقتها،

غري املشروع  لكسبا تعطيللناهيك عن سعيها  ،عن حاالت الفساد على سبيل املثال لإلبالغاستحداث مركز اتصال جماين  خالل منترغب يف تنشيط الشعب  كماملكافحة الفساد،  
 على حداد تعلق. عضوألف  150الـعتبة  2012اجلديدة حبلول آب/أغسطس  شايفنكم حركة أعضاء عدد فاقفقد  حداد، وحبسب. الرصد واملتابعةمن خالل  السلطة استعمالوإساءة 

 واحلركات ساَعْدنا دفق" ،الشباب يتمّتعون بطاقة كامنة أنّ  حداد رأت ة،املاضي األحداث " وبالنظر إىل.حزب سياسي باستثناء اإلخوان املسلمني [احلركة] اآلن أكرب من أيّ  باتت" ،ذلك
 ."حبقوقهم ويطالبوا ينتفضوا كييف نفوسهم   الوعيوترسيخ هذا  زراعة على-كفايةمثل  - األخرى السابقة

قضية رأي  جعلتاهو الفساد من ظلمات النسيان  أخرجتاإطالق مبادرتْني متميزتْني  عنعدد قليل من النساء  وشجاعة إستياءأسفر  ،أعوام  بضعةفرتة قصرية ال تزيد عن  ويف 
بكة اإلنرتنت ووسائل ش عرب توظيف السلطات على الضغوط املبادرتان تومارس ،القضاء استقاللأجل  منشرارة الثورة  اتوأطلق دنية،امل قاومةامل يفالناس  غضب وسخط عرب ترمجة عامّ 

 احسب، بل قلبتا عالقة القوة رأسً ف املرعب. ومل ُتضِعف املبادرتان حكم النظام تعطيًال مباشراً وتعطيل املمارسات الفاسدة  ،والتعبئة ،والتوعيةالتواصل االجتماعي الناشئة من أجل التواصل، 
 .النظام توحة علىهم من يراقب ويبقي عيناً مف ليصبحوااستخدم املواطنون التكتيكات غري العنيفة  ا،مدار مخسة وعشرين عامً  على الناس ما كانت الدولة هي من ترصدعد، فبعقب على

 
 كینیا النفوذ فيأصحاب  على الضغط :التدقیق االجتماعي عملیاتممارسة 

على  لساحليةا قاطعةاملمع اجملتمعات املهّمشة يف  اليت تعمل املدين اجملتمعمنّظمات  إحدى هي كينيا  يف مقّرها مومباساو  MUHURI»« اإلنسان حقوق أجل من مسلمونمنّظمة  إنّ 
 اإلنسان حقوق على قوميإرساء أسس "جمتمع عادل  يف رؤية املنظمة تتمّثلالقانون، واملساءلة على الصعيد الوطين.  وسيادةحقوق اإلنسان،  عن الدفاع إىل وتدعومستوى القواعد الشعبية، 

منّظمة مسلمون من أجل  إىلالشكاوى  بتقدمي[يف كينيا]  املواطنون بدأ، 2005 عام يف 34هدفها فيكمن يف تعزيز حكم رشيد حيرتم حقوق اإلنسان وسيادة القانون. أما 33".الرشيد واحلكم
ى الرغم من املبالغ اليت ُصرفت بأنه عل املنّظمة املواطنون أبلغ. ويف هذه احلالة، أوغندا يف اإلنسان وحقوق الدميقراطية أجل من الوطنية املؤّسسة خاضتها اليت التجربةغرار  علىحقوق اإلنسان 

 وبدأ اإلنسان، حقوق على نرّكز"كّنا  ،الوضع هذا دحسني خال الشاب التنفيذي املدير يستذكر. فوائدعلى أّي  حيصلوااستشارهتم ومل يروا أّي تغيريات أو  تتمالتنمية يف جمتمعاهتم، مل  رضلغ
 الكسب وأنّ  للفقر، بالتصّدي مرتبط اإلنسانحقوق  أجلالنضال من  أنّ -معهم عملتملن من خالل اإلصغاء - مةاملنظّ  أدركتوهنا  35".؟إىل هذا احلد فقراء حنن ملاذا يتساءلون الناس

 ".مبكافحة الفساد وزيادة املساءلة والشفافية البدء إىل رنار اضطالفقر،  مستويات خفض"من أجل ، خالد يضيف ،املسألة هذه صلب يف يقعغري املشروع 
 وضعت قدمسلمني من أجل حقوق اإلنسان  مة)، مل تكن منظّ 8الفصل  راجع( »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغريت منّظمةمثل  متاًما 

 إىل بالنسبة جًدا مهّمة التزمت مبتابعة الشكاوى اليت تلّقتها أل�ا "(أي الشكاوى) كانت أّ�ا غريإىل االرجتال.  مما اضطرها؛ توسيع أنشطتها بغيةمتويل  بأيّ  متّتعتبرنامج أو  يف البداية أيّ 
 لصاحل الربملان يفعضو  كلّ ل وُمتَنحدوالر أمريكي  يوناملل تناهزعبارة عن خمّصصات سنوية  هيو اإلمنائية للدوائر االنتخابية،  بالصناديق املظامل معظم وارتبطتقال خالد.  ماحسبالناس" 
نبيلة وعصرية ظهرت يف عامل  فكرة رةمثاإلمنائي للدوائر االنتخابية  الصندوق جاء. السّكان حياة مبستوى والنهوض الالزمة العاّمة األشغال مشاريع تنفيذ شعار حتت متثّلهاأو  ميثّلها اليت املنطقة

تنتهي هذه املخصصات ما  االبً والفساد املستشري، غ اجملديظّل غياب اإلشراف املستقل  يف لكن،. اإلمنائية هاخططالتنمية، أال وهي تفويض السلطة وتزويد اجملتمعات باملوارد الالزمة لتنفيذ 
 36املشاركة احمللية يف اختيار مشاريع التنمية وإدارة األموال. أمام اجملال إلفساحقد أُعّد  الربنامجأّن  بداسوء اإلدارة والكسب غري املشروع، حىت ولو  إىل
 

 االجتماعي التدقیق أصول
بذلك زمام  آخذةً  الساحلية اطعةاملقالصندوق اإلمنائي للدوائر االنتخابية يف  من املدعومة املشاريع بشأناملزيد من املعلومات  معرفةاألطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين  حاولت، بادئ األمر يف

مسلمني من أجل  منّظمة بعثت 37.وحمدودة ةاملعلومات املتوفرة عامّ  فإنّ  إلكرتوين، موقع على الصندوق يدعمها اليت املشاريع يدرجونكينيا   يفاملشّرعني  املبادرة من املواطنني. وبالرغم من أنّ 
 على الضرب ّىت ح لالعتداء أعضاؤهاوتعّرض  بالرفض، القبول املنّظمة رفضت ذلك، مع ،جدوى بالمن عام  ألكثرملكاتب الصندوق ومسؤوليه وتواصلت معهم  برسائلاإلنسان  حقوق
املعلومات و  احمللية، االحتياجات شأنب إفاداهتمعمله، ومجع  طريقةبتثقيف الناس ل الصندوق بشأنبعقد منتديات جمتمعية  مةخالد. ويف الوقت نفسه، بدأت املنظّ  قول حدّ  على مهامجني، أيدي

تعرتض سبيل  ليتاوجودة املواد املستخدمة وما إىل ذلك. وبنفس القدر من األمهية، ُصّمَمت هذه املنتديات للتغّلب على العقبات النفسية  ،مدى إجناز املشاريعحتديد  مثل باملشاريع املتعّلقة
 " .باالزدياد خذةاآلالفقر  مستويات ناهيكوبلغ الفساد واإلفالت من العقاب ذروهتما،  ،يئس الناسبالالمباالة. فقد  "كان مثّة شعور عامّ  إنّهخالد ستذكر ي. التحرك

 إحدى التقارير الرمسية أحد األثرياء أُدرجت يف ابناه اً بئر  بأنّ  مةاكتشفت املنظّ  حيث االنتخابية، مافيتا دائرة يف اإلنسان حقوق أجل من مسلمني ملنّظمة األوىل الفرصة انتك 
 بأنّ  املنّظمةحملليون ا السّكان أخرب كما.  القطاع اخلاصّ  من بدعمٍ علماً أ�ا بُنيت على القائمة  مدرجة أخرى بئر ووجدتالصندوق اإلمنائي للدوائر االنتخابية.  من مدعوممشروع على أ�ا 

مل يستلموا  األطفال نّ إجّسد املثال األخري مدى تفّشي الكسب غري املشروع وسوء اإلدارة، إذ  ولقد. قةدارس املنطمل خمّصصة كمبيوترأجهزة   ةالربملان يف هذه الدائرة استحوذ على عشر  عضو
 كم:  التايل السؤال يفكري "لقد دفعنا ذلك إىل التف ،السياق هذا يف خالد وقال. للكهرباء املدارس غالبية افتقار يف ظل فما نفعها ،]استلموها لو حّىت [ األحوال مجيع ويف ،الكمبيوتر أجهزة

الربملان  عضو إىلسالة ]، وأرسلت ر الشأن هذا يفعن املعلومات [اليت حصلت عليها  املنّظمة وكشفتباحتمالية أن نكون إزاء رقم هائل"  أنّ  آنئذٍ  أدركنا ؟ماثلةامل األخرى املشاريع عدد يبلغ
 .التمهيديةمن خالل هذه األنشطة  عمليات التدقيق االجتماعي معامل ُرِمسَتيف احملصلة  منتدى جمتمعي. يف املشاركة إىل تدعوه

تمع املدين منّظمة اجمل أقنعتإذ  كبريًا،  تقّدًمامسلمني من أجل حقوق اإلنسان  مةالسلطة، حّققت منظّ  صحابأب وااللتقاء ن التواصلعامْني  مرور بعد أي، 2007 عام يف 
 أن شأنه منالشفافية، ما ب يتحّلى الذي داألّول يف البال املشرّعسيكون بذلك  أنّه حبجةاإلمنائي لدائرته االنتخابية  الصندوقسجالت  عن بالكشفعضو الربملان عن منطقة تشانغاموي 



اعتربهتا جلنة الصندوق  مشروَعا عشر أربعة مشلتسوى جمموعة جزئية من السجالت  املنّظمة تستلم وملالعام املذكور.  يف االنتخابات القرتاب انظرً  املهّمة املرحلة هذهيف  العاّمة صورته حيّسن
 .يف وقت وجيز جترييب، حيث أتبع ذلك بتدقيق اجتماعي لالنطالق كافيةأكثر من   كانت  السجالت هذه بأن تبّني  لكن،األفضل.  أّ�ااإلمنائي لدائرة تشانغاموي االنتخابية 

 البّناء الدعم: الدولیة الفاعلة األطراف
 وشراكة »Open Society Intiative’s East Africa Program« أفريقيا لشرق املفتوح اجملتمع مبادرة برنامجومها  دوليتان، حكوميتْني  غري متاننفسه، أجرت منظّ  العام خالل
آب/أغسطس  يفمنحة من هذه املبادرة  وبفضل. الشبابية املدنية الفاعلة األطراف مع اتصاالتاليت تُعترب أحد شركائها،  »International Budget Partnership« الدولية املوازنة

من مخس  مشارًكاستني  وضّمتاإلمنائي للدوائر االنتخابية  الصندوق بشأنملّدة أسبوع  استمّرت مكثفة تدريبية وطنيةبتنظيم دورة  اإلنسان حقوق أجل من مسلمني نّظمةقامت م، 2007
 االجتماعية علوماتيف احلصول على امل احلقّ خمضرمني من حركة  أعضاءتدريب ضّم  فريق الدولية املوازنة شراكة واستقدمت. كينيا  كافة أرجاءمن   املدين اجملتمعمن منّظمات  مةعشرة منظّ 

حفزوهي الكيان املدين  ،»MKSS« والعّمال الفالحني متكني ّحتادال أيًضا ممن كانوا ينتسبون– اهلندية
ُ
 بفعالية تمعيةاجمل الرصد واملتابعة ، واستخدمت احلركةالبارزالنضال غري العنيف هلذا  امل

ومجع  وموازناته،، الصندوق اإلمنائي للدوائر االنتخابية بعمل املتعّلقة الفنية املعرفة بناءإىل  املنّظمون سعى أّوًال، ،ثالثي هدف هذه العمل لورشة وكان 38.لديه املتوفرة التكتيكات بوتقة ضمن
 متكني إىل – اكتسبوها اليت عمليةال اخلربة خالل من - جاهدين سعوا أخريًا،بني األقران.  مالتعلّ  تيسريأرادوا  ثانًيا،املواقع.  وزيارات االستخدام، اليسريةاملعلومات  وجتميع وحتليل البيانات،

اإلمنائي لدائرة  الصندوقب اخلاّصة عشر األربعة التقارير مستخدمنيتدقيق اجتماعي  أّول املشاركون أجرى األسبوع، ذلك خاللخطط عملهم.  تطويرلالكينيني  املدنيني والناشطنيالقادة 
 39.االجتماعي التدقيق وعملية يةاالنتخاب للدوائر اإلمنائي الصندوق بشأنشراكة املوازنة الدولية إلعداد دليل تربوي  معاجملتمع املفتوح لشرق أفريقيا  مبادرة عملت كما.  االنتخابية تشانغاموي

 
 من أجل حقوق اإلنسان: مسلمین لمنّظمة الُسداسي االجتماعي التدقیق
 40:من سّت خطوات هذا األسلوب يتألف، لتدقيق االجتماعيلواضح غري عنيف و  اأسلوبً  اإلنسان حقوق أجل من مسلمني مةمنظّ  صقلت االبتكاري، التعاون هذا من انطالًقا

] املكتب[إىل  اإلنسان قوقح أجل من مسلمني مةإرسال ممثلني مدرَّبني عن منظّ  ويتمً . االنتخابية للدوائر اإلمنائي للصندوق احمللي املكتب من السجالت ُجتمع: املعلومات مجع .1
 .املشّددة لحراسةل اخلاضعةاملعلومات  على واحلصولمع املسؤولني  التواصل العاديني املواطنني إىلبالنسبة  جًدا الصعبمن  ألنّه

 ورصد واملوازنات،رموز الوثائق  فكّ  كيفية  يتعّلمون يثحبالرجال والنساء كي يصبحوا ناشطني يف اجملتمع احمللي،  تدريب تتجسد هذه اخلطوة يف: احملليني السّكان تدريب .2
 .العاّمة لألشغال مادي تفتيش وإجراء النفقات،

احلصول على املعلومات ومساءلة أصحاب الوصول و  اإلمنائي للدوائر االنتخابية وحقوقهم يف الصندوق بشأناملواطنني  خوةتثقيف اإل يتمّ : املواطنني خوةاإل وتعبئة تثقيف .3
، شراكًا مباشراً إالناس  وإشراكاالنتباه، على استقطاب مسلمني من أجل حقوق اإلنسان  ومنّظمة احمللي اجملتمع يف الناشطون عمل السلطة. وبالتزامن مع اخلطوة الثانية،

 ذاعةاإلو  ،بواققرع الطبول وإطالق األ ومواكب الشوارع، يف املسرحية العروض مثل عنيفةغري  تكتيكات" من خالل اعتماد عاّمةات االستماع العلى حضور "جلس وتشجيعهم
 .وإفاداهتم الناسعل ف ردود باإلضافة جلمع املشروع، غري والكسب الصندوق استخدام إساءة بشأن معلوماتباإلضافة لنشر  اإلعالمية للمنشورات املتطّوعني وتوزيع احمللية،

 نيستعينم األرض على واحلقائقت بني السجال ويقارنون ودقيًقا، منهجًيا االناشطون توثيقً  املواطنون: جيري االنتخابية للدوائر اإلمنائي الصندوق املشاريع املدعومة من قعامو  تفتيش .4
التدقيق االجتماعي،  عملية يف االهتمام وخلقاإلمنائي للدوائر االنتخابية،  الصندوقمن  املدعوم باملشروع املتعّلقةالسجالت  ومشاركتهم انمع السكّ  للتحدث امليدانية زياراتالب

الصندوق  دعوم منم تسوق ملركز تفتيش كشف  مثال ذلك:. استخدام السلطة وإساءة الفساد بشأنومجع معلومات إضافية  العاّمة، االستماع جلساتوتشجيعهم على حضور 
 هبأنّ  املنطقة يف سّكانال مع احلديث خالل من الناشطونعلى ذلك، عِلَم  عالوةً الصندوق.  وثائق تنص عليه مامع  باملقارنة متدنية نوعيةاستخدام ألواح تسقيف ذات اإلمنائي 

 41 .ذات الصلة طبقاً للسجالت بالكامل جديدة مواد شراء وجوب استخدام مواد من مركز السوق القدمي يف املبىن اجلديد على الرغم من أُعيد
 إىلسائل اإلعالم ومدراء املنطقة، وو  برملان، وأعضاءللصندوق اإلمنائي للدوائر االنتخابية، وأعضاء جلنة الصندوق،  احملليون سؤولونامل يُدعى: العاّمةاالستماع  اتجلس عقد .5

الشعارات، ويرددون  حيث حيمل املشاركون يف املوكب اجملتمع،شوارع وأحياء  يف يسري امن أجل حقوق اإلنسان موكبً  مسلمني ملنّظمة التابع املسرح فريق ويقوداجللسة.  حضور
 املنتدى مةتتح ممثّلون خمتلفون عن املنظّ !" ويفأموالنا نعيداملشاركون: "ماذا نريد؟  فيما يهتف يرقصون ويغنون أثناء سريه وصغاراً بالغني  الفريق ويضمشبابية.  فرقة برفقةاهلتافات، 

 باإلضافة لإلشارةنا"، "جمتمعات على والنفع بالفائدةالصندوق  من املمنوحةاألموال  عودةاجلميع مسؤولية ضمان  وتقاسم التدقيق،ب احملليني انالسكّ  قيام إىل اإلشارة خالل من
سؤويل الصندوق، على م أسئلة واحلضور الناشطونالناشطون احملليون نتائج حتقيقاهتم، ويطرح  املواطنونوحاملا تبدأ اجللسة، يقّدم  42.سياسية ليست التدقيق أهداف أنّ  إىل

على تواقيعهم على  حتصل مثّ  ،كخطوًة أوىل  املشاكل مبعاجلةعلى وعود من املسؤولني  املنّظمة حتصل املواطنني، ومسمع مرأى علىويطالب اجملتمع بإخضاعهم للمساءلة. و 
 .التزاماهتم ينص على"ميثاق املساءلة" الذي 

رفعها ألعضاء اللجنة احمللية للصندوق اليت ي اليت يتوّصل إليها اجملتمع احمللي والتوصيات النتائج يتناول تقريرًا اإلنسان حقوق أجل من مسلمني منّظمة تُعدّ : املسؤولني مع املتابعة .6
 حتقيق تنفيذ هذه التوصيات. يتابع مثّ اإلمنائي للدوائر االنتخابية، 

 ألفيو  1,500العمل التدريبية املذكورة أعاله، شارك ما بني  ورشةخالل  2007/أغسطس آب 26 بتاريخ اإلنسان حقوق أجل من مسلمني منّظمة عقدهتا اليت االستماع أوىل جلسات يف
 الرغم وعلى. املعارضة نم مرشحني ثالثة اجللسةاملقاعد. وحضر  لعدم كفايةاليوم  ذاك طوال ساعاتلحتت املطر  منهم العديدمن سكان حّي تشانغاموي الفقري، حيث وقف  اشخص تقريبً 

 الواضح والفساد اإلدارة لسوء جملتمعا توثيقب ُووِجهوا وما أن. ملًفا مخسني جعبتهم يفو حضر ثالثة مسؤولني من الصندوق اإلمنائي للدوائر االنتخابية  املدعّوين،من عدم حضور مجيع املسؤولني 
ا ضد املقاولني تسجيل الشكاوى اليت قّدمها اجملتمع احمللي والّتهم اليت وّجهوهلعضو الربملان  أذعن، قالئل. وبعد مرور ساعات سارع باحلضورالربملان الذي  عضوحىت ُهرُِعوا باالتصال ب

 :التدريب يف شاركا اللذان »MKSS«احتاد متكني الفالحني والعمال  من الناشطان وقالاملعنيني. 



 
 املتعّلقةعرض املعلومات  بضرورة) ابأسره دالبال يف ورمبافيها مسؤولو الصندوق اإلمنائي للدوائر االنتخابية يف تلك الدائرة االنتخابية ( يشعراملرة األوىل اليت  كانت

كان والزمان اللذْين اختارومها يف امل احمللي اجملتمع أعضاء ودعمه ونّظمهأقامه  منتدىإطار  يفالصندوق على املواطنني يف دائرهتم االنتخابية  من املدعومة باملشاريع
 43.أنصاره أو الربملان عضو مهاباملقارنة مع مسرية نظّ 

 
 والتصّدي للترهیب العنیف غیر واالنضباط االبتكار

 عملية خالل الشعب لطةس وممارسة املواطنني، وتعبئة ،رسائلها إليصالمن السياقات احمللية  املستمّدة املبتكرة التحركاتمن  عةمتنوّ  جمموعة اإلنسان حقوق أجل من مسلمني منّظمة تُوظف
 اجملال،يف هذا  املستخدمةيكات تستقطب التكتإذ . تهديدختلو من ال بطريقةومعاجلة املسائل اخلطرية  التوّترات، حّدة ختفيفإىل الفكاهة واملرح من أجل  يُلجأما  وغالًبا. االجتماعي التدقيق

 مواجهةيف عن آرائهم  التعبري ءإزاالناس  خوفوتتغّلب على  احلماسة،أقدام ويرتدي الزي التقليدي، االهتمام، وتثري  عشرة طوله يبلغ الذي املقّنع الرجلإىل  وصوًال  الدمى مسرحيات من بدءًا
بالصناديق  اخلاصّ ية إىل القانون تدابري املساءلة والشفاف بإضافةفيها  طالبت مرتًا مخسني طوهلا بلغ القماش من الفتة على عريضة املنّظمة أطلقت العاّم، تشانغاموي منتدى يف. السلطة أصحاب

 وأضاف املدنية للضغوط أذعن نأ لبث ما لكّنه ،يف بادئ األمر العريضة تلك دعم-للقانون مبعارضتهُعرَف  الذي-اإلمنائية للدوائر االنتخابية وإقرار قانون حرية اإلعالم. ورفض عضو الربملان 
 .املعارضة مرّشحي فيهم مبن ،) عليها كل الناسبصمأو وّقع ( بعدما امسه

  الرتهيب. مالأعب ُووِجهت حّىت -الكامنة الشخصية املصاحل هتديدأي - الفاسد القائممسلمني من أجل حقوق اإلنسان واملواطنون بتعطيل الوضع  منّظمة شرعتأن  وما
اب على ما تدابري استباقية للحفاظ على االنضباط غري العنيف من خالل تدريب الشب نّظمةامل اّختذت ثانَيا، وشّددت على طابع نضاهلا السلمي. ،االستسالم اجملموعة أبت كخطوة أوىل،

أي أعمال  وقوع وند للحيلولة بنا نين" خاصّ "مرشدي ، هنا أدركنا حاجتنا لوجودالسيطرة عليهم يف حشود غفرية من احملال ،إذا أراد الشباب املواجهة والقتال" ،بالالعنفخالد  ووصفه
 ،احلادثة خالد يروي. جومهلويف إحدى األمسيات، تعّرضوا  هناك، يبيتونكانوا   حيثحبراسة مكتبها  شبان عشرة بدأ السياسّيني،أحد  من هتديدات مةاملنظّ  تبعدما تلقّ " بالفعل، .عنف
 ".وفعلوا ذلك، وتعرّضوا للضرب ،[الشباب] على اجللوس فحسب تدّرب"لقد 

 يفكوين االنتخابية عملية التدقيق االجتماعي لدائرة لي خالل. ملراده عكسية بالالعنف، ليأيت اهلجوم بنتائج التهديدات أخطر أحد مبواجهتهااملنّظمة انتصارًا  حّققت أخرياً،
الغاية من  نأأحد احلراس للطعن يف عنقه. وأدركت املنظمة عندئٍذ  وتعّرض املنّظمة، مكتبتسعة أشخاص  من مؤّلفة عصابة اقتحمت العاّمة،ليلتْني من جلسة االستماع  قبل 2009 عام

ذلك  عينياليت حبوزتنا،  الوثائق لسرقة أتوا إذا" ة،العامَ  التحّدي روح رداً جسد -الشباب والناشطني السّكان أحد- »Malfan« مالفان آنئذ رد. كالتحرّ  يدويل  الذعر بثالقمع متثّلت يف 
 –عّرب خالد وفريدة رشيد وبدال من الرتاج واخلوف، ويف اليوم التايل،  44".املعلومات من املزيدعلى  للحصولوبفعلتهم تلك ال يزيدونا إال إصراراً ، على ما يبدو خيفونه امثّة أمر كبري جدً  أنّه

. وتعّهد الناشاطان عتداءاالاليت تقف خلف  اجلهةمع  وكذلك الشعبللتواصل مع  رئيسا منربًا شّكلت شعبيةإذاعية حملية  آرائهما على أثري حمطة عن-ناشطةأخرى أصبحت  مواطنةوهي 
 العزم عقدنا إننا’ عندما وصل سكان ليكوين هذا الصباح، قالوا لكن... إخافتنا"حياولون  ،املستمعني خماطًبا خالد توجهوشّددا على الوحدة واملسؤولية اجلماعية.  ،للرتهيب يذعنابأ�ما لن 

لى عقب. وأعلن خالد ع رأًسا اهلجوم املدنيان القائدان قلب بذلك"‘العاّمة االستماع جلسة خالل إليها توصّلنا اليت النتائج تقدمي من غًدا نتمّكن كي  العمل هذا ومحاية هنا املكوث على
 ويعلنواأن خيرجوا  وإىل-الظهربعد  2:00يف متام الساعة  بوماينيف  اعقده غدً  املقرر االجتماع حيضرواكأن -همضيبقدهم وقضهذه العملية  يف"إىل أن خيرج املواطنون ويشاركوا  ،اهلواءعلى 

 45.وسيبقى السياسي يغىن ويثرى ،نتأمل ونأسى سنبقى-الشعب حنن- فإننا ،التغيريورغبتهم يف  مقصدهم
 

 :األعداد قوة تسخیر
 :واالستقطاب والتعبئة الجماعیة الهویة

 روادهم الناس العاديني  أن-) 8 الفصل(انظر  »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغريت مةمنظّ  مثل اًمامت- اإلنسان حقوق أجل من مسلمني منّظمة تعترب
 اجملتمعية الرصد واملتابعة بادراتمو احلال  ي" وكما هوحنن ساند�ا. اجملتمعات يف الرئيسة الفاعلة األطراف متثّلت" ،اإلطارخالد يف هذا  وأّكد. هؤالء الناسيف متكني  دورهافيما يكمن  لتغيري،ا

 اهلوية يدّعم الشعب سلطة عناصر نم أساسًيا عنصًرا شّكلت اليت املواطنني، جهود إىل] املنّظمة أجرهتااستندت عمليات التدقيق االجتماعي [اليت  ،أفغانستان ووتش إنتيغريتاليت أطلقتها 
غّلب على مشاعر يد العْون." وسعت اجملموعة إىل الت هلا نقّدم أن مّنا وطلبت اجملتمعات، ملك القضايا كانت" ،بالقول ذلك خالد وفّسر. بالقضية االلتزام وكذلك اجلماعيتْني، واملِلكّية

 كمااعتمدهتا.   اليتة كتيكات غري العنيفة االبتكاريالالمباالة، واليأس، والدونية اليت متّلكت الناس العاديني إزاء أصحاب السلطة من خالل االتصاالت اليت أجرهتا، وأنشطة التواصل، والت
 راصدين ومتابعني عملهم من بدًءانني املواط لتحّركوتوفري الفرص املبتكرة  واإلرشاد، الفنية واملعرفةاملعلومات والتدريب  ما يلزم من وتوفري ملظامل،لرفع اتعزيز املسؤولية اجلماعية  إىل سعت

 :يلي ما إىل الدولية نةاملواز  شراكة عن صادر تقرير وخلص. اخلوف على التغّلب على ويساعد األعداد قوة ل هذا األخرييفعَّ  إذإىل املشاركة يف املنتديات اجملتمعية،  وصوًال متطوعني 
 أنّ  هماجتارهبمن أجل حقوق اإلنسان عمليات تدقيق اجتماعي يف بيئات معادية. وتبّني  ومسلمني »MKSS«منظمتا احتاد متكني الفالحني والعمال  أجرت

جتماعي التدقيق االجتماعي سيفعلون ذلك يف سياق منتدى تدقيق ا دون منمن اإلفصاح عن معارضتهم للمسؤولني احلكوميني  عباألفراد الذين يشعرون بالر 
  46.مجاعي تقييممن عملية  جزءًا لونيشكّ  أّ�م إىل نظًراالسبب يف ذلك إىل القوة اليت يتصّورو�ا  يعود ورمبا كبري،  مجهور حيضره

 باجملتمعات، املنّظمة ةعالق حول سؤال خالد على طُرح عندما. مبادراهتا باالشرتاك مع هاته اجملتمعات وتُنّفذاجملتمعات،  منمسلمني من أجل حقوق اإلنسان  منّظمة تنبع جذور
.  عضوي طنشا يس إالَّ لالتدقيق االجتماعي  عمليات جراءإل املواطننياستقطاب  اعُترب" وبالتايل، .امنه جزء وحننمّنا،  جزء اجملتمعاتف ينتهي اآلخر،أين يبدأ أحدنا و "ال أعلم أين  ،أجاب

 ،احملتملني من املواطنني اشطنيالنأفراد اجملتمع احمللي  حّدد كمامن الشبكات احمللية غري الرمسية.   اجزءً  وكانوا اجملتمعات يف املستويات خمتلف علىاّتصال  جهاتاملدنيون  القادة أقامكذلك 
 ألنّ  االستدامةبمشاركة [اجملتمعات احمللية] يف عمليات التدقيق االجتماعي  واتسمت. خالد أفاد حسبما آخرين، إشراك إىل األنشطة هذه يف اخنراطهم فور جينحون الناشطني هؤالء حيث أن



 يف يصبّ  ذلك أن "عندما يعلم الناس، السياقيف هذا  خالد يتابعاجلماعية. املسؤولية  حس عزز ما ،ة ومبحض إرادهتميفيها طواعاملواطنني شّكلوا القوة الدافعة هلذه العمليات وشاركوا 
 ".باملسؤولية التحّلي ويتومسون هبماآلخرين يعتمدون عليهم  أنّ  يعلمون عندما سّيما ال باألمر، للقيام طريقة جيدون فإّ�م مصلحتهم،

 
 النتائج

احلصول على املعلومات. ول و الوص يف عن السجالت اليت حبوزهتم مهّمًة شاقًة يف ظّل غياب قانون احلقّ  بالكشف االنتخابية للدوائر اإلمنائي الصندوق ومسؤويل الربملان أعضاء إقناع شّكل
 اجتماعي تدقيق تعمليا املنّظمة أجرت التالية، الثالثة األعوام وخالل وبالتايل،. الوثائق على االّطالع منمسلمني من أجل حقوق اإلنسان يف مناسبات عديدة  منّظمة متّكنتذلك،  مع

 إغالق متّ  أنّه املدنية املبادرة َعِلَمت ،2010 عام خاللسبيل املثال،  فعلى. وتصويبهااملخالفات  عن الكشف متّ  الشعب، سلطة وبفضل. الساحلية املقاطعةدوائر انتخابية يف  عشر يف شاملة
ألغراض الرتمتيم صف أُغلق املستو  بأنّ  االنتخابية للدوائر اإلمنائي الصندوق جلنة وزعمتإىل أجل غري مسّمى.  كيساوين  يفمستوصف للمرضى املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية 

لعملية التدقيق  نتيجةً لكن و . لقانونلخالفاً عليها املستوصف  ُبيناألرض اليت  تبيع ال بلالرتميم،  عمليةل مالية ما من خمصصات بأنّه املواطنني من الناشطونالواقع، اكتشف  يف. والتحديث
 47.املطاف �اية يففتح أبوابه  الذي أعاد ملستوصفرتميم ال املوازنةمن  أموال وُخّصصتصفقة بيع األرض،  أُلغيتاالجتماعي، 

تزامن بالبتوسيع نطاق مبادرات التدقيق االجتماعي  اسرتاتيجًيا قرارًا 2010 عام خاللمسلمني من أجل حقوق اإلنسان هبذه النجاحات، اّختذت  منّظمة اكتفاء عدم ضوء يف
، واجملتمعات، والناس اجملتمع املدين منّظماتمن -يف ضمان االستدامة من خالل متكني اآلخرين  القرار هلذا. ومتّثل اهلدف الشامل القيام هبذه املبادراتزيادة قدرة القواعد الشعبية على  مع

اجملتمع املدين  اتمبالتعاون مع اجملتمعات إىل تدريب منظّ  االجتماعي التدقيق عمليات إجراء من أّوًال  املنّظمة فتحوّلت. مساءلة مستقلًة وحمايدةً  والساسةلسلطات مساءلة ا على-العاديني
مراقبة  من بدًال يف منطقتهم  واحًدا امشروعً  مبوجبه السكانُ  يرصد ويتابعاالجتماعي املصّغر، الذي  بالتدقيق يُعرف ما املنّظمة طّورت ثانًيا،هبم.  ةاملدنية اخلاصّ  املبادراتواملواطنني على إجراء 

 Integrity« أفغانستان ووتش إنتيغريت منّظمة أطلقتها اليت الرصد واملتابعة مببادرات املستحدثهذا األسلوب  يذكرنا 48الدائرة االنتخابية. أحناء خمتلفجمموعة كبرية من املشاريع يف 
Watch Afghanistan«،  قة املواطننيثانتصار صغري أن يبين  كلّ   شأن منبل  فحسب، إىل أحد مستويات اجملتمع القاعدية سلطة الشعب تفويضال يقتصر هذا األسلوب على 

 بقيادة اجتماعي تدقيق عمليات يف البحثالدوائر احلكومية من أجل  مع مناقشات الراهن الوقت يف املنّظمة جتري ثالثًا،يف حياهتم اليومية.  انواضحة تعود باملنفعة على السكّ  ويؤيت بثمار
 49.السلطات مع بالتعاوناملواطنون 

ادة من النظام االستف إىلإذ سعت  املؤسسات، نطاق خارجو  داخلمسلمني من أجل حقوق اإلنسان بني مصادر الضغط  منّظمة حترّكات مجعت فقداملستوى الوطين،  على أّما
 السجلو املكسيك (انظر أدناه)،  يف Dejemos de Hacernos Pendejos»« ]سَّة!خبِ  لنكف عن التصرف[ دي أسرينوس بيندخيوس دخييموس حركة فعلت مثلماالقضائي 

 ةدستوري يف للطعن الكينية احملاكم أمامدعوى قضائية  املنّظمة رفعت، 2009 عاماملذكورة أعاله يف مصر. ويف  شايفنكم وحركة)، 4 الفصل(انظر  الربازيل يف »Fich Limpa« النظيف
 السلطة إىل صادمة رسائل بعثلفقد كانت القضية كافية  ،بالدعوى مةاملنظّ  فوز عدممن  الرغم وعلى. الصندوق يف الربملان أعضاء دور إىل استناًدا االنتخابية للدوائر اإلمنائية الصناديق قانون

َد احلاكمة من قوة  بذلك ستفيدينموطنية لتغيري قانون الصناديق اإلمنائية للدوائر االنتخابية  محلة إطاريف  صفوفهم-اجتماعيأجرت عمليات تدقيق - دوائر انتخابية مثاين من ناشطون. وَوحَّ
على عدد من اإلصالحات  حيتوي 2012تقرير يف متوز/يوليو  صدر ،يف احملصلة 50من ذلك العام، أنشأت احلكومة الكينية فرقة عمل ملراجعة القانون. /يونيواألعداد. وحبلول حزيران

 51.للقانون
ن واملسؤولون إذ ُأجَرب املشّرعو  والشعب،أن غّريت العالقة بني أصحاب السلطة  القّمة، إىل القاعدة من ضغطًا استحدثتاليت  االجتماعي، التدقيق عمليات شأن من وكان
 باستقالل منوالتصّرف  قراراتالعلى اّختاذ  هتمقدر . ومنّى املواطنون ةإجيابي نظرةينظرون بدورهم إىل أنفسهم  األشخاص هؤالءوبدأ  املساواة، قدم على العاديني األشخاصعلى التفاعل مع 

اليوم فهذا يعين أن  ،ممكًنا تشجيع الناس على اخلروج كانمن العدالة. "إذا   املزيدمن شأن هذا الشعور أن يُفضي إىل  هبأنّ  خالد عتقدي ،املتتاليةحتقيق االنتصارات و  العنيف غري التحّرك خالل
من احلقوق  الكثري إلعمال إال مدخل الصندوق ما وبالتايل،. أخرى أيام يف خمتلفة ومسائل أمور دور وسيحني آخر، أمر دور سيكون وغًدا ،الصندوق اإلمنائي للدوائر االنتخابية دور سيكون
 الدولية املوازنة شراكة صتوخلّ يف أفغانستان.  اجملتمعية الرقابةالقاعدة إىل القّمة على غرار مبادرات  منعمليات التدقيق االجتماعي الكينية الدميقراطية  ومتارس هذا 52الناس" هبا يتمّتعاليت  ال 

 أكثر ولعلّ  53".احلوكمة صعيد لىعالتقليدية املعمول هبا  ‘اللعبة قواعد’ تتحّدىالدميقراطية التشاركية  يف ممارسات] "االجتماعي التدقيق[عمليات  متّثل: التايل النحو على الدينامية هذه
، وّجهت نائب رئيس جلنة األخالقيات 2013في شباط/فرباير فبتشجيع التحرك املدين.  شرعواأصحاب السلطة يف بعض أوساط احلكومة الكينية  تكمن يف أنّ  السياق هذا يف ثورية األمور

رصد  نيالكيني ىعل... الفساد حباالت مكاتبنا وإبالغعلى مستوى القواعد الشعبية،  التيقظ"نطلب من الكينيني  ،التايل العامّ  النداء »Irene Keino« اينوومكافحة الفساد آيرين ك
 54 ".عنها إبالغنايف  يرتّددوا أًال  جيباختالس،  حلاالت اكتشافهمحال  ويف. العامة إدارهتم لألموالو القادة  ومتابعة

خامتة  القّصة هلذه كانقد  ف ة،العامّ  للرقابة االنتخابية للدوائر األمنائي الصندوق سجالت أخضع َمن أّول كان  الذي االنتخابية تشانغاموي دائرة من الربملان عضو إىل وبالنسبة
األمر. فقد فاز يف انتخابات  حجنبالفعل و  احلملة، خالل هبا متّيز اليت الشفافية ضااستعر  إالَّ أن ذلك سنح للعضو االجتماعي، التدقيق خالل اكُتِشفَ  الذي الفساد من الرغم فعلىسعيدة. 

رة االنتخابية، أخربهم الدائ يف األصوات فرز عمليةمسلمني من أجل حقوق اإلنسان يراقبون  مةمقاعدهم. وفيما كان ممثّلو منظّ  السابقني الربملانأعضاء غالبية يف حني خسر  2007 عام
 55قيق االجتماعي.تعاونه يف التد إىل تُعزىاألصوات اليت حصل عليها عضو الربملان  مناملئة  يف 40عن  ما ال يقلّ  مسؤول يف الصندوق األمنائي للدوائر االنتخابية بأنّ 

 
 والهرسك البوسنة: السلطة الستعمال"كفى!" إلساءة الرئیس  یقولون الشباب

 اشخصيً  اللقاءعلى شبكة اإلنرتنت  الصغرية الدردشة اتجمموع ىإحد أفراد قرر بعدما 2006 عام! باللغة العربية هي حركة مقاومة شبابية غري عنيفة ظهرت يف كفى  واليت تعين! دوستا إنّ 
 Dejemos de« دي أسرينوس بيندخيوس دخييموس حركةوعلى غرار  56.احلربما بعد  فرتةعن االكتفاء باحلديث عن السياسة واملشاكل اليت عصفت بالبوسنة واهلرسك يف  عوًضا

«Hacernos Pendejos املدنية املشاركة وحتفيز بالشع أمام احلكومة ومسؤولية املساءلة"تعزيز  إىلإذ تسعى احلركة  حتويلية، بكو�ا دوستا حلركة  العاّمة األهداف متّيزت املكسيك، يف 



الشباب ثالث  حّدد ذلك، مع وبالتزامن 57.احلركةمؤسسي   أحد،»Darko Brkan« كانا داركو بر  أفاد حسبما ،انتمائهم الديين أو اإلثين عن النظر بصرف البوسنيني املواطنني جلميع
 58.السياسي اخلوف تكتيكات تذكيها، والكراهية اإلثنية اليت يف احلكومةوهي: املواطنني السلبيني، والفساد واجلرمية  ،معاجلتهاال بّد من مشاكل أساسية 

أراد الشباب  األمر، بادئيف  BrkanDarko «.59« بركان هاكما وصف- باإلضافة ألن تكون ذات "عقلية متحررة" حركة غري رمسية ومستقلة تكون أن إىل! دوستا وتسعى
 -شخص  600 حواىل جتّمع وقد الطاقة.قطاع  تنظيم جلنةإّختذته  الذيرفع أسعار الكهرباء  قرارضد  تظاهرة، نّظموا 2006عن خماوفهم. ويف آذار/مارس  والتعبري االحتجاجببساطة 
هذا احلدث  وحظيَ  .الشباب إىل بالنسبة ساّرة مفاجأة شّكل الذي األمر ،البالد يف أوقات السلمه تشهد فيماكرب احلشد املدين آنذاك األ اعُتربو  -عاًما اخلمسني معظمهمأعمار  جتاوزت
 إدارة كيفيةتياء إزاء  باالس عاًما عورًاش تنوع مظامل أطيافه إالَّ أ�م يتشاطرون رغم هبأنّ  للتعبئة الشعيب الدعمذلك، أّكد  معاملسؤولني.  من ردّ  أيَ  يلقَ أنّه مل  غريإعالمية واسعة،  بتغطيةاجلديد 
 وفهمت حركة دوستا! بأ�ا أشعلت شرارة معارضة صغرية. 60.للبالد احلكومة

جمموعة متنوعة من  ستخدمةً م االنقسامات اإلثنية والدينية تاملدين، وجتاوز  والنشاطاحلركة الشبابية مرادفة للتنظيم على مستوى القواعد الشعبية،  أصبحت التالية، األعوام ويف
 احتجاًجا سراييفو على عنيف غري صارح وفرض الشرفاء،باستقالة املسؤولني احملليني غري  طالبةم عرائض ووتقدمي وإعداد الفساد، ضد صامتة مسرياتتنظيم  غرار علىالتكتيكات غري العنيفة، 

 واعتبارًاوأصحاب السلطة، ووسائل اإلعالم.  الشعب، أوساط يفاحلركة معروفة  غدت، 2010 عام. وحبلول بديلة اجتماعية خدماتوتقدمي  ثقافية، أنشطةعلى وحشية الشرطة، وتنظيم 
 الفروع هذهجديدة انبثقت عن  ماتمنظّ  أنّ  Darko Brkan»« كانا بر  ما أشار إليه هو ذلك عن أمهية يقلّ  ال. وما اشطة، كان لدى احلركة مخسة فروع ن2012/أغسطس آب من

، باستقاللفرع يعمل  لّ ك  أنّ  غري ،والتخطيط سرتاتيجية،واال العاّمة، الرؤية قيادة مسؤوليةسراييفو  ومقرّهويتوّىل فرع التنسيق  61.اإلثنية االنقسامات وعرب دالبال أرجاءيف غالبية  شطةنا وباتت
هم من  متطوعيها إنّ إذ  ،رمسي تنظيم وأ ،بأجر موظفني أو تشغيلية، موازنة أيّ  احلركة متتلك وال. واخلطأ التجربةب الوقت مرور مع اهليكلية هذه رت. وقد تطوّ بالتوافق القرارات حني تُتتخذ يف

 .بالكامل ومتويلها قيادهتايتوّلون 
 

 :الملموس إلى المجّرد من
 المشبوهة الوزراء رئیس شّقة صفقة

 دخييموس حركة َيكفية حركو  الدائم، الضوءجديدة بغية التصّدي للفساد املستشري. وعلى غرار مبادرة املواطنني من أجل سرتاتيجية ااعتماد  ضرورة! دوستا حركة أتتر ا، 2008 عامأوائل  يف
وجد الناشطون أنفسهم  أعاله، املذكورةاهلند) يف ( »PillerTH 5« الركيزة اخلامسة حركةاملكسيك)، و يف ( »Dejemos de Hacernos Pendejos« دي أسرينوس بيندخيوس

إىل نتيجة مفادها  حملصلة خلصوايف ا ؟أو ما الذي ينبغي عمله ؟يبدأون عساهممن أين  ،هبذه الضخامة أمر على التأثري كيفية  لذا شرعوا يف تدبر. أمام حتٍد يبدو وكأمنا ال ُميكن التغلب عليه
. وعندما ينهامؤسسة بعالفساد أو  من حمّددشكل من  بدًال [على الفساد]  ومثاًال عربة  العاّمة الشخصيات إحدى من علاجلو )، لسلطةا( الستعمال امللموسة باإلساءةضرورة ربط الفساد 

صاصات اخت إنّ عن ذلك،  فضًال املؤسسات البوسنية مسألة يف غاية الصعوبة.  مساءلةألّن  األفراد استهدفنا"لقد  ،حول السبب وراء ذلك، أجاب Darko Brkan»«كان ا بر  ُسئل
 املسؤولية لتملص منا القرارات، أو صدورعرقلة  أو ،األمور بعض يفاجملادلة السلطة]  أصحابإىل [ بالنسبة السهل ومن احلكومة، ضمن كثرية  مستويات فهناكيشوهبا الغموض،  احلكومة

 أّكد الذي ،»ćBrankovi Nedžad« برانكوفيتش نيدزادوزراء احتاد البوسنة واهلرسك  رئيسعلى  الرتكيز املركزية للحركةالقيادة  وعليه قررت 62".ال تقع على عاتقهم باإلدعاء أ�ا
 ويفيدديد البوسنة واهلرسك. حعندما شغل منصب مدير عام شركة سكك  1994عام  وحىتخالل الفرتة السابقة  خمالفات الرتكابه سيئة مسعة اكتسب بأنّه Darko Brkan»« بركان
 يف ينياحلكوم الزعماء كباربأنه إذا كانت مساءلة أحد   الشباب الناشطونبالنظام [الفاسد] برّمته." وباملِثل، أدرك  -Nedžad Branković»« برانكوفيتش أي –"لقد ربطناه  ،بركان

 .النضال مواصلة على املواطنني ويشّجععلى فساد أصحاب السلطة،  ثرمن شأن النجاح أن يؤّ  البوسنة عن الفساد ممكنة، فإنّ 
دة سراييفو اليت جتّسدت من خالل جرمية قتل مراهق والالمباالة الشدي يفالسالمة الشخصية  ظروف تدهورمسألة  يعاجلوا كيبادئ األمر   يف احلملة الناشطون أرجأ وقد هذا

التعبئة  منأشهر  وبعدجتاه اجلرمية.  »Semiha Borovac« بوروفاك حةبلدية سراييفو مسي ةورئيس Samir Silajdžić»« سراييفو مسري سياليديتش كانتوناليت أبداها رئيس وزراء  
 تشرين ويف. آخر انتصاًرا احلركة لتسجل ،Samir Silajdžić & Semiha Borovac»« وبوروفاكللمطالبة باستقالة كّل من سياليديتش  أسبوعياً  األشخاصآالف  احتجّ  املدنية
. وأُجِربَ سياليديتش Darko Brkan»« كانيف الربملان، حسبما أفاد بر  األغلبية حزهبا خسر كمايف االنتخابات،   »Semiha Borovac« ، خسرت بوروفاك2008/أكتوبر األول

»«Samir Silajdžić معارض صغريحزب  حىت استحال إىل قط منها يتعافَ  مل احمللية االنتخابات يف ساحقةُمَين حزبه هبزمية  بعدما منصبه من االستقالة على. 
ُمجلة  كشفت احلركة،  2009 عام. يف مطلع الصدد هذا يف به القياممتدبرين الالزم  الوزراء رئيس حنوأخرى  مّرة أنظارهم، حّول الشباب 2008 عامالربع األخري من  وخالل 

 األشخاص أنّ  غرياستخدام مبالغ طائلة من املال،  ُأسيء"،Darko Brkan»« براكان ريستذك. بال جدوى املواطنني ووسائل اإلعالم إشراك للجمهور وحاولتفضائح فساد  من 
" ورّكز الشباب .احلركةصفوف  يف وينخرطوا خطورة الفساد يروا كيطريقة ما   إجياد إىل واضطررناالعيش مع النظام الفاسد،  الشعبإذ اعتاد  ،تبصر أمهية ذلك بالنسبةمن  يتمّكنوا مل العاديني

، Energoinvest»« انفست انرغو شركةيشغل سدة إدارة  Nedžad Branković»« برانكوفيتشكان   بينما ،2000 عامففي  ،القواعد الشعبية لدى صدىهلا  كانعلى حادثة  
يف أوساط  الصفعة وقعاخلفّية  ةالصفق ذههلوكان  63!فقط أمريكيدوالر  500 مقابل حصريةاألكثر  سراييفو شوارععلى شقة كبرية وفخمة من احلكومة يف أحد  قياسي، وقت يف استحوذ،
. اخلانقةوقراطية واإلجراءات البري  الرشاوى ءمعّقدة جراّ  املنازلعمليات شراء  باتت إذ ممتلكاهتا، واستعادة مسكن إجياد أجل من آنذاك األمرين تعاينتزال  ما العائالت فقد كانت املواطنني

 ّدتعملية أ[شّقة]"، مضيًفا أّن هذه ال ميس اجلميع، فالكل يريد ملموًسا، أمرًا فقد كانت ،الناس من استيعاب الصفقة املشبوهةمتكن : "قائًال  حدث ما Darko Brkan»« براكان يروي
 ".بالقضية الناس"ربط  إىل
إذ اشرتت احلكومة وشركة مملوكة للدولة  ،الغامضة الصفقة عن -2007 عاممركز الصحافة االستقصائية  صدرا عن- كثريون  ماعليه يطّلع ملمقال وتقرير  كشفوقد   هذا 
 برانكوفيتش حصلتالية، مرحلة ويف .خبصخصتهاقامت  مثّ احلرب لصاحل الالجئني،  بعد اسُتحدثت" اليت الشقق فائضإىل قائمة " مث نقلتالضرائب،  يدافعُكِبدت ل  كبرية  بتكلفة سكنامل
»ćBrankovi Nedžad« خطوة من خطوات هذه العملية  ، متّيزت كلّ التقنيةومن الناحية  64بضعة أيام. يف ّمتت العملية هذه بأنّ  علًما الثمن، متدنيةإيصاالت  بواسطة سكنامل على



 «Dubioza دوبيوزا كولكتيففرقة  إصدار إبان تطفو على السطحبدأت القصة ، 2008يف عام للسلطة.  الصارخ االستعمالدون إساءة  من لتحدث تكن مل لكّنها بقانونيتهاالشائنة 
«kolektiv اتريب سويت بعنوان مصّورًا وشريطًاالشعبية أغنية  البديلة »Šuti i trpi« )من مقابلة أجراها مركز الصحافة االستقصائية  ربطها أُعيد لقطاتوخذ). وعرضت األغنية  اخرس أي

ّدت أ وما أن تلقفت احلركة الشبابية غري العنيفة املسألة حىت غدت قضية سياسية 65".قانوين بشكلشراؤها  أنّه "متّ  غريكيف اشرتى الشّقة   رأن يتذكّ  يستطيع ال أنّه فيها زعممع رئيس الوزراء 
 إليه. املنتمي الدميقراطي العمل حزب صفوف داخل من به حيظى كان  الذي الدعم من تبّقى ما واكتساح الوزراء رئيس سلطة تقويض إىليف �اية املطاف 

 
 الثمن الزهیدةتكلفة مقابل الشّقة  فرض

لعّدة  2009/يناير الثاين كانون  يف املبادرة إطالقأّوًال  قّررت. للحملة التخطيط عند واالّتصاالت والتكتيكات، التوقيت، بشأنسرتاتيجية اقرارات  املركزية للحركةالقيادة  اّختذت 
انتهاء النصف  مع التوقيت هذا ويتزامن الفاسدة احلاكمة األحزابأسفرت عن خسارة  اليتو ، 2008 لعامانتهت االنتخابات احمللية  ،Darko Brkan»« براكان فبحسبأسباب. 

 استخدام"حاولنا  ،يف هذا السياق Darko Brkan»« براكانحزبه. وقال  يف األطراف بعضالذي بدأ خيسر الدعم من  Nedžad Branković»«برانكوفيتش  واليةاألول من 
 براكان وصرّح. غرّة حني لىع والسلطات الوزراء رئيسب اإلمساكيف املقاومة الرقمية من أجل  واالخنراطلنقل النضال من الشارع  سرتاتيجًياا عزماً ! دوستا حركة عقدت ثانًيا،" .التوقيت لصاحلنا

»Brkan Darko« ،قد اعتادت  كانت  أل�ّا متاًما احلكومة فاجأ الذي األمر واهلرسك، البوسنة يف اإلنرتنت شبكة على بالكامل ُنّظَمت اليت احلمالت أوىل"كانت  66يف هذا املقلب
 تعزيز وبالتايل- عداداأل أي- املشاركة زيادة يف فتمّثل املبادرة إلطالق الثالث السبب ا" أمّ .هلا واستعّدتاالحتجاجات اليت نّظمتها حركة دوستا  على ،احلملة انطالق عند ،2009 عام

 ".الشوارع ال يشاركون بالضرورة يف التحركات اليت تُنّظم يف لكّنهميدعمونك  للذينأخرى  كاتحتّر  تنظيم إىلذلك بالقول: "إنك حتتاج  Darko Brkan»« براكانالشعب. وفّسر  سلطة
 Nedžad« جدران املبىن الذي تقع فيه شّقة برانكوفيتش على غرافييت، ظهرت كتابات ورسومات 2009كانون الثاين/يناير   10خالل الساعات األوىل من  ،ما مرحلة يف 

«Branković "!حتقيقات عن أسفر اسريعً  إجراءً إنفاذ القانون  قوات ّختاذاعلى  رئيس الوزراء يرغي ويزبد معلنًا إصراره التحّدي املدين جعل هذا جاء فيها: "أِعد الشّقة، أيها اللّص 
 من طلب كمااجلناة،   حبقّ  سريعة قانونية إجراءات اّختاذ إىلعن ذلك، دعا رئيُس الوزراء القضاء  فضًال  67.املبىنحلماية  الشرطة واستدعاء سراييفو، أحناء كاّفة  يف دوريات وتسيري واعتقاالت،

إذ . احلركة ىلإاألمر الذي مّثل هديّة بالنسبة  ومضايقته، بإزعاجه !دوستا حركة وجه إصبع االهتام حنو الوزراء رئيس إنّ  »Brkan Darko« براكانوقال  68يف املسألة. حتقيق فتح الربملان
ُبث ل فحسب، ب الغرافييت وكتابات رسومات خبربإذ مل تسمع البوسنة واهلرسك بأسرها   69،الزخم من جرعة احلملةمعطياً رّد فعل رئيس الوزراء املتشّدد بنتائج عكسية على حنو مذهل،  أمثر
 بانتقادهابشكل خاّص  شتهرتال  اليت - احلاكمةالتابعة للطبقة  اإلعالم وسائل غّطتبدورها . النطاق واسع سخطًا مثيرياً معه، يف طول البالد وعرضها الشّقة على املشبوه االستحواذ خرب
البوسنة واهلرسك من خالل االستعانة  اداحتّ  يف الشعب لتعبئة 71؛الفرصةتلقفوا  أن فما كان من الشباب إّال  70.باملتعجرف الوزراء رئيس ردّ  ووصفت التحّرك، - رتشنيأصحاب السلطة امل ولوم

 .Nedžad Branković»« والفكاهية وذات املخاطر املتدنية اليت توّحدت حتت لواء مطلب واحد أال وهو استقالة برانكوفيتش املبتكرةبالتكتيكات 
 

 االبتكاریة التكتیكات
 آالف 7 من أكثر انضمّ  ْني،يوم غضون ففي خللق معضلة جلهات إنفاذ القانون، "الغرافييت كتابات  كتب  منأنا ُعرفت باسم " فيسبوكاحليلة جمموعًة على موقع  الواسعوالناشطون  أنشأ

نشَئت على شّجعت اجملموعة اليت أُ  مثّ . كالبوسنة واهلرسك  صغري بلد إىلبالنسبة  وكان عدد املشرتكني يف اجملموعة هائًال  72.مسها/اامسه انبجب صورة منهم كلٌ   ونشرشخص إىل اجملموعة، 
تلّقت بالفعل  73"الغرافييت كتابات  كتبكٌل منهم فيها "اعتقلوين، فأنا َمن    يقولمراكز الشرطة باملكاملات اهلاتفية والرسائل عرب الربيد اإللكرتوين اليت  إغراقاملواطنني على  فيسبوكموقع 

 حشدو يف مجيع األحوال، فيما كسبت احلركة الدعاية  اخلسارة هينتيجته  حمرج موقف أمام السلطات باتتوبالتايل،  74فقط. اإللكرتوين الربيد عربرسالة  آالف 4عن  يزيدالسلطات ما 
 إىل أفضت أن الرقمية عبيةالش القواعد شأن من وكان. فيسبوكاألفكار من خالل موقع  ويتداولونويتشاركون  يتواصلونكان آالف األعضاء من املواطنني   نفسه،القواعد الشعبية. ويف الوقت 

ميكن أن  فيما"فّكرنا  ،Darko Brkan»« براكان قال حيث التربّعات، فيسبوكموقع  على شرتكنياملمجع بعض  ،متّثل يف اللوحات اإلعالنية. ومبباركة حركة دوستا! ديدجُمعضل حتّرك 
 ًداج بارزة مواقعلوحات إعالنية ُنصَبت يف  عشر رّوجت ،/ينايرالثاين كانون  24 وبتاريخ" !أحّبونا ألّ�م إضافيةلوحات إعالنية  أربع الشركة وأعطتنا)، مجعناها يتاألموال (ال بواسطةنستأجره 

أغلبية اللوحات اإلعالنية  هبدم الكانتونويف غضون مثاين وأربعني ساعة أمرت حكومة  75"!للقانون اوفقً  عقاراً  متّلك! للتحويل قابًال  بوسنًيا اماركً  920سراييفو "لشّقة بسعر  أحناء خمتلفيف 
أفاد بأ�ا ُنصَبت منذ أعوام  »Brkan Darko« براكان عالمات عليها إلزالتها خالل متوز/يوليو املاضي بالرغم من أنّ  ُوضعتسبق وأن  وأنّه قانونية غري أّ�ا زاعمةً على وجه السرعة 

 وسائل حّىت - اإلعالم ائلوس مجيع"غّطت  ،براكان وحبسب. للمعضالت املثرية التحرّكاتمع  شائع هو كمااملعارضة انتعاًشا   أفواه لتكميم السلطات بذلتها اليت اجلهود وشهدت76.عديدة
 77".بالكاملباحلكومة  العار حلقتى  احلدث، -العاملية اإلعالم

من  "أنا  بعبارة زُيّنتميص ق ألفيّ  حواىل-فروعها خالل من-إذ وزّع أعضاء احلركة  املالبس، وهو أال ،ترسانتها إىل آخر ُمعضل حترًّكا احلركة أضافت تقريًبا، نفسه الوقت ويف 
 شاشات التلفاز مشهورة وهي تردي هذه األقمصة على شخصيات ظهرت فيما هبم، خاّصة قمصانًااملواطنني صّمموا  إىل درجة أنّ  كبريًا  رواًجاالقمصان  هذه القت" الغرافييت كتابات  كتب

"ميكنَك أن ترى الناس وهم يرتدون القمصان يف الشوارع".  ،هذه األحداث قائًال  Darko Brkan»« براكان يستذكر. «Dubioza kolektiv» دوبيوزا كولكتيففرقة  مثل قائد
 .نفسهاالرسالة  هاملصق محلت كلّ  ألف 25و شارة ألفيّ حواىل  الناشطون ووزّعأضافة لذلك 

 الضغوط وتكثيف وإشراكهم ارقميً  النشيطني غري الناس إىل الوصول أجل من ذروهتاالتغطية اإلعالمية إىل ب للبلوغ يف السعي الناشطونحىت بدأ املبادرة املدنية،  انطلقت وما أن 
كيفية استخدام علينا االتصال هبا و  يتعّني وسائل اإلعالم اليت  حّددت للتواصل سرتاتيجيةا وضعنا[احلملة]،  انطلقتأن  ما" ،بالقول ذلك Darko Brkan»« براكان وّخلص. االجتماعية

 ة، وضعنا خطّ على ذلك عالوةً . والقمصان الغرافييت وكتابات رسومات على للرتكيز[وسائل اإلعالم]  انتباه ونلفتقدر ممكن  بأكربنكون متواجدين  كي  ةشبكة اإلنرتنت. ووضعنا خطّ 
 ؛ لذا عليهاستخدام منصبه يسيءو : رئيس الوزراء فاسد كالتايل!   دوستا حلركة" وكانت الرسائل الرئيسة .دعمنا ميكنهم[املدنية] يف امليدان واحللفاء احملتملني الذين  جملموعاتبا تواصل خاصة



  فقد" اجلمهور إشراكحيث  من من أمهية األكثر تكان" األخرية الرسالة فإن ،Darko Brkan»« براكان ووفق" الغرافييت كتابات  من كتب"أنا باإلضافة لرسالة الّشقة،  االستقالة وإعادة
 .مما أكسب السخط مسة هوية مجاعية الغرافييت كتاباتل حتمالية كتابة أي بوسينتشري ال فببساطتهايف آن.  وشاملة وبسيطة، قصرية، الرسالة هذه كانت

 
 النتائج

االنتخابات  السليب على تأثري برانكوفيتش إزاءأعضاء احلزب عن قلقهم  وأعربحزبه.  داخلمن املناصرين  قلةوى س Nedžad Branković»« لربانكوفيتش يبقَ ، مل ةاملدني التعبئة نتيجة
االستقالة  Nedžad Branković»« برانكوفيتش من طُلبَ  وعليه،املقاومة املدنية.  مصطلحات وفق ،والئهم على تغيري أقدم هؤالء األعضاءإذ ، 2010املرتقبة يف تشرين األول/أكتوبر 

 فسه،نسنة ونصف من �اية واليته. ويف الوقت  قبل استقالبالفعل و  شهر مرورهلذا الطلب بعد  وامتثل، 2009أيار/مايو  يف ُعقدحزب العمل الدميقراطي الذي  مؤمتر خاللمن منصبه 
مالعام،  ذاكنيسان/أبريل من  وخالل ندما  ع الشّقةبكيفية شراء  املرتبطةاالحتيال  عمليةوّقع على  الذي ،Edhem Bičakčić»« الوزراء ورئيس الوزراء السابق أدهم بيجاكيتش رئيس اهتُّ
 ،‘للقانون طبًقا’ ّمتت الشراء عملية أنّ  حبّجة 2010 عامتربئتهما  ّمتت هيف سراييفو، إال أنّ  احمللية احملكمةوَمُثال أمام  78.السلطة استعمالإساءة و  الوظيفة باستغالل ،منصبه يف يزال ماكان 

حلكومة  فيها، وليس من أجل ا سكنوا أن هلماليت سبق  للدولة اململوكة الشقق يشرتوا كيُوضع من أجل الناس   القانون"أضاف أيضاً أن  الذي Darko Brkan»« براكان أوضح حسبما
 مثاًال  عتربهيَ  أنّه غريعلى احلكم،  كانيعرتض بر  وال هذا" .قليلة أيام بعد قيمتها مناملئة  يف 1من فرد ما ومن مثّ "بيعها" لرئيس الوزراء مقابل  نقًدا شرائها خالل من" ة"عامّ  ما شقة جتعل كي

 تمتّ  الشّقة شراء عملية أنّ  يف حمّقني"كان القضاة  ،السياقيف هذا  يفيد براكان. السلطة أصحاب جانب من االستعمالإلساءة  اليت جتعله ُعرضةالنظام القضائي  تشوب اليت العيوبعلى 
على االستقالة يف  ُأجرب  أنهإالَّ للحصول على الشّقة  ذا الثغراتشيء استعان هب كلّ   ميتلكالرجل الذي  وبأنّ  الطريقة هبذه األمر هبذا القيام إمكانية احلقيقة األهم أنه ومع ،‘للقانون طبًقا’

 " .�اية املطاف
احلركة  مصداقية من تعزيز أوالًّ  احلملةمتكنت  ،Darko Brkan»« براكان إىل. فبالنسبة أمهية عمَّا سبق لكن ال تقال وضوًحا أقلّ ! نتيجتْني دوستا محلة حّققتكذلك  

 جهةمن  املدين والنطاق جهة وموازين القوى بني احلكومة والسياسيني من العالقة طبيعةاملدنية  املقاومة غّريت ثانًيا،استدامتها.  وحتسني إليها، املنتسبني عدد رفعوالعضوية فيها، وبالتايل 
 :مبا يلي ذلك الشاب الناشط وفّسر. أخرى

ذلك  يفضي مماثًال، أمًرا ّققونحت ومىت. السياسي والنظام املواطنني وبني ،والساسة املدين اجملتمع وبني واملواطنني، املدين اجملتمع بني خمتلفة روابط احلملة أنشأت
 ة[اخلاصّ  القرار عصن عملية يف األساسية واهليكليات السياسي النظام على التأثري خالل ومن. السياسي النظام يف القواعد من جديدة جمموعةإىل استحداث 

 يف اجملتمع. أكرب سلطةاملدين واملواطنون  اجملتمع يتمّتعبأصحاب السلطة]، 
ن االنتخابات، اليت متّثل نوعّيا ع باختالفها تتمّيز الشعبو بني أصحاب السلطة  القّمة إىل القاعدة منجديدة  صلة احلملة أنشأت بل فحسب، العالقات تتغري مل اخلتام، يف 

صنع  عند احلسبان يف األمرهذا  أخذ عليهم "يتعّني  إىل أنه Darko Brkan»« براكان خلص. املساءلة قدرهتم على ويكتسبون السلطة خالهلا من الناسالوسيلة التقليدية اليت ميارس 
 إىل حضر مهامه، Mustafa Mujezinović»« فبعد يومْني من استالم رئيس الوزراء اجلديد مصطفى موجزينوفيتش ،املتغّريةبارز على هذه الدينامية  مثال جتّلىالقرار." وسرعان ما 

 ملناقشة متلفز برنامج يف واملشاركة إليه االنضمام إىل" ودعا رئيس الوزراء على الفور حركة دوستا! .مطالبنا تلبيةمعنا وحياول  ث"يتحدّ  كي  براكان ذكركما -! دوستا حركة نّظمته احتجاج
 .التلفزيونية احملطّة إىلرئيس الوزراء  مع للتوجهمن الشارع  Demir Mahmutćehajić»« دميري ماموتشيهايتش عضو احلركة اْختري ، وعليهواليته

 
 المكسیك في تغییر أجل من المواطنین تغییر

 México no va( "اخلطأ االجتاه يف املكسيكمتضي " بينما املريرالواقع  جتاهلبإمكا�م  يـَُعد مل بأنّه أصدقاء عشرة من مؤّلفة جمموعة شعرت، 2008 عام /نوفمربالثاين تشرين يف
bien( ،أزويال ماييت أفادت حسبما »Azuela Maite«، دي أسرينوس بيندخيوس دخييموسمؤسسي حركة  إحدى وهي »Dejemos de Hacernos Pendejos«.79 

 األزمة وكانت. »Felipe Calderon« باحلرب على املخدرات اليت شّنها الرئيس فيلييب كالديرون يمن املدنيني يف أعقاب ما مسُ  اآلالف حبياة يوديالعنف املرتبط باملخدرات  وكان
على سبيل املثال،  80ن العقاب.فساد أصحاب السلطة وإفالهتم مفاستشراء  آخًرا، وليس أخريًاأما . العشرين القرن ثالثينات منذ األسوأ اعُتربَ  كبري  اقتصادي برتاجع تسّببت قد العاملية املالية

الوطن  إلنقاذ ّركن احلاجة للتحتتيق اجملموعة مما جعل 81.الرشاوى على الشهري دخلها مناملئة  يف 33 تنفق الدخل املنخفضةاألسر املعيشية  أنّ الدراسات االستقصائية  بعض أظهرت
 اإللكرتوين لصحيفة أطلقت اجملموعة دردشًة على املوقع ،مدين بتحّركمدى االهتمام  قياس أجل ومن. اقلقه يشاطرو�ااملواطنني الذين  بكتف كتف  إّال  بذلك القيام ميكنها ال وبأنّه ،الغايل

 Maite« أزويال تستذكر. اجملموعةما أثار دهشة  الدردشة،شخص يف هذه  آالف 6. وشارك ديف البال وقراءة ااألكثر تأثريً  الصحف بني من ُتعترب اليت ،»El Universal« يونيفرسال إل
«Azuela يبدأون كيف  يعرفوا مل لكنّهم ما، خبطوة والقيام]، احلملة إىل[ االنضمام ادواالناس أر  أنّ "علمنا  ،هذه األحداث." 

 دي خييموسد هكذا وقع االختيار علىول، اسم مثري للجدل للحركة، امسًا وجب عليه أن جيمع بني االستفزاز، والظرافة، واجلد، والشم اختبارأعضاء اجملموعة على  عمل 
املعىن  أنّ  ّتضحا ،"خبسة التصّرف عن فّ أو لنك عن التصّرف حبقارة لنكف" هي لالسم احلرفية الرتمجةحني أّن  ويف .»Dejemos de Hacernos Pendejos« بيندخيوس أسرينوس
 يف مالقائ الوضع عن اجلماعية املسؤوليةوحتمل " التحّرك إىل دعوةذاته " حبدّ  يشّكلاسم احلركة  أنّ  إىل Maite Azuela»«أزويال  أشارتأنفسنا". و  خداععن  لنتوقف" هوالفعلي 

أنّه "مثّة نزعة يف املكسيك إللقاء  Maite Azuela»« أزويال وأّكدتيف الوقت نفسه.  واجلمع املتكّلم إىل تشري بصيغة اسُتخدمت Pendejos بيندخيوسكلمة   أنّ  ذلك املكسيك،
 بتنظيم نياملواطن بدءك هو حتتاجه املكسي ما" أنّ  مضيفةً "، دناال نقوم بالعمل الذي يقع على عاتقنا ملكافحة الفساد وحتسني وضع بال نياملواطن حنن إنّناقلنا  أنّنا إال احلكومة، على اللوم

 ".وأمورهم أنفسهم
. واقتصاديًا واجتماعًيا، ا،يف إعادة املكسيك إىل املسار الصحيح سياسيً  احلركة هذه اعتمدهتا ومتثّلت الرؤية اليت ،وثوابت احلركة الناشئة على وجه السرعة معامل يف اجملموعة حيثت 

 شملوت 82".مسؤولياتنا حتّمل أيًضا يعينحسب، بل و  يعين أن منارسمواطنني ال  فكوننايف الطريقة اليت يفهم ويدرك الناس فيها معىن مواطنتهم.  فّعال"إحداث تغيري  على فنّصت رسالتها أّما



فتجسدت مبا  ،إحرازها إىل احلركة سعىت اليت ةالعامّ  األهداف إىل بالنسبةأما " .منّظم حتّرك إىل للتغيري املواطنني عاتوتوجيه تطلّ اليت تعرتي الشعب  الالمباالة حالةالرؤية التغّلب على  هذه
 :يلي

 ؛اليومية املواطنني حياة يف التغيري حفيزة لتيرام مدنية مبادات استحداث •
 ؛املسؤولية وانعدام والالمباالة، الفساد، اجملتمع يرفض كيالثقايف   التواطؤ منوذج كسر •
 اخلدمات استخدام وضمان السلطة أصحاب ملساءلة اهتممسؤولي حتّملمتكينهم من  عربشعور [املواطنني] بالغضب إزاء الكسب غري املشروع واإلفالت من العقاب  توجيه •

 ؛أصحاب السلطة مصلحة من بدًال من أجل الصاحل العام  الً وفّعا ،فاوشفا ،استخداماً نزيهاً  ةالعامّ  واملوازنات واملوارد
 مسؤولية املواطنني.   لتعزيز كوميةوغري احل احلكومية ماتواملنظّ  املؤسسات تبذهلا اليت اجلهود دعم •

 
قاء الذين انضّموا سّجلت ازدياًدا سريًعا يف عدد األصد فيسبوكالأطلقت صفحة على موقع  االهتمام من خالل الدردشة على املوقع اإللكرتوين للصحيفة، اجملموعة أثارت بعدما 

 أحناء تلفخميف  فيسبوكموقع  على أصغر جمموعات تلقائًيا سيشّكلونالناس  أنّ "اعتقدنا  :هذه األحداث قائلةً  Maite Azuela»« أزويال تستذكرآالف. 4عددهم  حىت وصلإليها 
". وبالتايل، أدركت .قراطيالدمي غري احلكم من عقود بعد األبوية الثقافة تسوده جمتمع إنّه. أفعاهلمالناس هنا ينتظرون أن ميلي عليهم أحدهم  أنّ  غريهبم،  خاّصة محالت ويطلقون البالد

لذا، تعّني  ؛املواطنني حفيزبت كفيلة  ذاهتا دّ لن تكون وحدها وحب ،"اجلميل"اخلطاب  اسم عليها أزويال أطلقت اليت النظرية، والنصائحاملواعظ  أنمن عشرة أصدقاء  املؤّلفةاجملموعة األصلية 
يف  نيععلى املشرّ  الرتكيزاجملموعة  قّررتوعليه، . التحّرك على احملّفز بدور االضطالع »Dejemos de Hacernos Pendejos« بيندخيوس أسرينوس دي دخييموسعلى حركة 
 83.شعبال خدمة عن عوًضا الشخصية وأجنداهتم ة،اخلاصّ  ومصاحلهم السياسية، حزاهبمأل خدمةً  مناصبهم يشغلون أّ�م على عموًما إليهم يُنظَراملكسيكي، الذين  الكونغرس

مليالد. فقد جرت ات عيد اعالو  وهياجلمهور فحسب، بل ترمز إىل الفساد واإلفالت من العقاب الراسخْني يف النظام السياسي،  غضب تثرياجملموعة مسألة لن  وحّددت هذا 
 أّ�م إال امليزة، هذه نمأعضاء الكونغرس) املكسيكيون أي النواب ( يستفيد كما.  الدخل لضرائب وختضعشهر واحد  راتب تعادلعالوة إجازة  على املوّظفوناملكسيك أن حيصل  يفالعادة 
املسرتَد إىل اخلزينة. يف  املبلغإعادة  إىل 500نواب من أصل  4سوى  يعمد، مل 2008 عامصرفها يف  متّ  اليت العالوة وبعد. العشبدون علم  الضريبة السرتدادسلطتهم  استعمال يسيئون

  إذا ما لرتى" املعلومات على واحلصول"الشفافية  قانون يف »Dejemos de Hacernos Pendejos« دخييموس دي أسرينوس بيندخيوسحلركة  املركزية القيادة نظرتاملقام األول، 
 زويالوحبسب أ. الدولة ىلإيف تقدمي التماس  للمواطنني احلقّ  أنّه واكتشف املكسيكي، الدستور بدراسة اجملموعة يف احملامني أحد قام مثّ . مناسًباذلك مل يكن  أنّ  إّال  استخدامه، ممكًنا كان

»«Maite Azuela، إنزالأو  املزعومة ملشروعةا غري لألفعال التصّدي أيًضا عليها يتعّني بالرّد [على االلتماس] يف غضون ثالثة أشهر فحسب، بل  ملزمة ليست ةالسلطات العامّ  إنّ ف 
 . نيناملواط التماساتتستند يف حتركها إىل قانون احلركة  وأنّ  قانونية، غري النواب هااملبالغ اليت اسرتدّ  أنّ . وخلص احملامي إىل نتيجة مفادها العقوبات

 
 جس النبض

 احلملة من اهلدف". وكان 001 دخييموس دي أسرينوس بيندخيوسخطط محلتها األوىل اليت أطلقت عليها اسم "عملية  األساسية اجملموعة أعدَّت، 2008/ديسمرب األول كانون  خالل
التدابري  إىل ضافةوباإلسلطة الشعب). بإعمال املؤسسات (أي  نطاقمن خارج  وطعالوة عيد امليالد من خالل اجلمع ما بني التدابري (القانونية) املؤسساتية والضغ ضريبة اسرتدادوقف 

 جذاب شعار ذات للمواطنني التماس محلة احلركة نّظمت، 2009 عاملرباير /يناير وشباط/فالثاين كانون  شهريخالل  نياملواطن اتمن خالل االستعانة بقانون التماس اختاذها القانونية اليت متّ 
 تحوذيس"فيما  أنّهتعين  اليت )ذوي ذيول قصرية املواطننيو  طويلة، ذيول ذويالنواب ( ”Diputados coludos, ciu- dadanos rabones“ العامّية العبارة إىل استند وفكاهي
 أسرينوس بيندخيوس دخييموس ديوالربيد اإللكرتوين، نّظمت  ،احلركة اإللكرتوين وموقع فيسبوك،العن استخدام موقع  وفضًال " .املواطنون هذه األموال خيسر العاّمة، األموال على النواب
 وتوكستال، ،كرييتاروو  وبويبال، وواهاكا، ومرييدا، وخاليسكو، ،الفيسبوك يف مدن غواداالخارا على األعضاء فيه نّظمالوقت الذي  يفميدانية جلمع التواقيع يف مدينة مكسيكو،  محالت

 أزويال قول حدّ  على احلملة، لشرح" نيولغة املواطن"مجع التواقيع  بشأناملشرتكني بعريضة من صفحة واحدة ومبادئ توجيهية  هؤالء املركزيةالقيادة  وزّودت هذايهم.  اخلاّصة حترّكاهتم ويوكاتان،
»«Maite Azuela .ن أجل توسيع نطاق احلوار وسائل اإلعالم التقليدية م انتباه لفتأرادت املقاومة  أّوًال،املقاومة الرقمية وامليدانية.  بني ماقضى باجلمع  سرتاتيجًياا قرارًا الناشطون واختذ

هو أكثر من  مبا القيام"أردنا أن خنرج عن إطار الفيسبوك لكي نكتشف ما إذا كان الناس يريدون  Maite Azuela»« أزويال تقولكما   ثانًيا،من الدعم.  املزيد واحلصول علىالعام 
قّدمت العريضة بالفعل توقيع خطي وإلكرتوين، و  آالف 4جمموعه  ما »Dejemos de Hacernos Pendejos« دخييموس دي أسرينوس بيندخيوسمجعت حركة  ،باجململ." نقرة

 إىل الكونغرس.
خييموس دي أسرينوس دفريق حركة أجرى بالفعل و  حيصل، ما مبالحظة اإلعالم وسائل بدأتحىت  الوقت، وما آن حان. املدين الضغط تكثيفيف  فتمثلت التالية اخلطوة أّما 

 اإللكرتوين عملوقعلى ا لنشرها مقالة كتابة  خالل من] احلملة[إىل  دويل ضغط عنصر الفريق وأضاف. وصحفية إذاعية مقابالت »Dejemos de Hacernos Pendejos« بيندخيوس
للمشّرعني  اإللكرتونية سائلالر كيفية إرسال   بشأنعلى شبكة اإلنرتنت للمواطنني  دليًال  الناشطون وأعدّ . إسبانيا يف تداوًال  واألكثراليومية ذات النفوذ الكبري  »El Pais« الباييس لصحيفة

عضو من أعضاء  أيّ  ردّ ي ومل. اإلعالم وسائل وعرب اإللكرتوين، احلركة موقعو  ،الفيسبوكعالوة عيد امليالد، حيث جرى تعميم الدليل من خالل  ضريبة اسرتدادواالتصال هبم خبصوص 
 الثالثني.  اهلاتفية واملكاملات واخلمسني املئة اإللكرتونية الرسائلالكونغرس على 

 Dejemos de« دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس حركة أحرزتيف عملية التحقيق،  واملماطلة العريضة إلحباط الكواليس خلف بُذَلت اليت اجلهود من الرغم على 
Hacernos Pendejos« أزويال وصفته ما »«Maite Azuela "للمجلس اجلدد األعضاء أوقف، 2009 عامأكرب". ففي أعقاب االنتخابات التشريعية اليت جرت  بانتصار 

 قانوين صارانت إحراز من أمهية أكثر ذلك كانعلى ذلك: "لقد   تعليًقاأزويال  وأّكدت. ألنفسهم امليالد عيد عالوة من املقتطعة الضريبة إعادة) 2012-2009( والستني احلادي التشريعي
 84".الفاسدة املمارسة غّرينا ألننا



 
             أوجهايف  »Dejemos de Hacernos Pendejos« دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس حركة

 إىل بنيالناخدعا االئتالف و  – مدنية مةمنظّ  سبعنيمن  ائتالف مجعية املواطنني الوطنية، وهي إىل الناشئة احلركة انضّمت، 001دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس عملية  تقّدمظّل  يف
النظام السياسي الذي  مع نالتعاو  وقفهذه اخلطوة  من. وكان اهلدف بيضاءمن خالل تقدمي أوراق اقرتاع  2009/يوليو متوز 5 يف ؤهاإجرااليت كان من املزمع  نيةالربملا االنتخابات مقاطعة
 مفادها رسالةب احلملةهذه  وبعثت. Maite Azuela»« أزويال أفادت حسبما ،االقرتاع أوراق مناملئة  يف 5إلغاء  متّ لوائه فاسدة. ونتيجة لذلك،  حتت املنضويةاألحزاب  ةكافّ   اعُتِربَت

دخييموس دي  حركة إىلالنسبة ب للغاية قّيمةالتجربة كانت  هذه أنّ  وتبّني . من إعالء الصوت هبذا الرفض خائفنياألحزاب السياسية، ومل يعودوا  نع راضني غريمن املواطنني  اكبريً   اعددً  أنّ 
 لى بلورة أولوياهتا.ع ساعدهتاهو أّ�ا  كّلهورمبا األهم من ذلك   املدين، اجملتمع ماتمنظّ  من الكثري  مع التواصلو خماوف مشرتكة،  اكتشاف من احلركة مكنت ا�ّ إإذ  ،أسرينوس بيندخيوس

نفيذية السلطتْني الت وهو ما ُمييز - "مشروعة غري أفعال اقرتاف على عقاب وال مساءلة، ال عواقب،"ال  على أنه اإلفالت من العقاب Maite Azuela»« أزويال تُعرف  
 اختذتبرّمتها،  ملشكلةا معاجلة »Dejemos de Hacernos Pendejos«  دخييموس دي أسرينوس بيندخيوسأن حتاول  من وبدًال الدولة.  مؤسسات كذلكو  حلكومةا يفوالتشريعية 

لطة التشريعية الس تّتخذ ا،ثانيً السلطة التشريعية.  مع باملقارنة أكرب تدقيق لعمليات اعمومً  الرئيس خبضوعل أوهلا متثتركيزها على الكونغرس لثالثة أسباب رئيسة.  حبصر اإسرتاتيجيً  اقرارً  احلركة
 بدًال نظام السياسي الفاسد برّمته السياسيني على ال يحتدّ  ريؤثّ  أناملمكن  منالكونغرس. وبالتايل،  يفالرئيسة ممثّلة  األحزابكاّفة   أما ثالثاً ألناملال العام. وإنفاق  باملوازنة املتعّلقةالقرارات 

 :على احلركة أطلقتها اليت احلمالت رّكزت الالحقة، األعوام ويف. لرئيسا إىلاحلال بالنسبة  يحزب واحد كما ه من
 ؛السياسية لألحزاب(احلكومة)  العامّ  القطاع موازنات تقليص •
 ابعة؛الرصد واملت غرار علىالكونغرس واإلنفاق من خالل اعتماد تكتيكات  أنشطةب املتعّلقةيف احلصول على املعلومات  همحقّ  ممارسة مناملواطنني  متكني •
 ؛السياسية األحزاب على قطبّ يُ  لكي اإلعالم حرية قانون تغيري •
 ؛السياسي الفساد منع •
 ؛املشّرعني مساءلة •
 ضعها مببادرة املواطنني.و  يتمّ  اليت والتشريعات ،االّحتاديةواالستفتاءات  ،املستقّلة الرتشيحاتآليات الدميقراطية التشاركية يف السلطة التشريعية، مثل  مأسسة •

 
 سمات الحركة

الوعي العام،  وزيادةأجل بناء الوحدة،  من »Dejemos de Hacernos Pendejos« دخييموس دي أسرينوس بيندخيوسوسائل التواصل االجتماعي األدوات الضرورية حلركة  توّفر
لتعذر  انظرً  الناشئة حلركةا ىلإبالنسبة  ةأمهية خاصّ  ىاكتس الذي األمر الناس، إىل للوصولمكلفة  وغريعلى إطالق احلركة، إذ وّفر وسيلة سهلة  فيسبوكالوقد ساعد موقع  املواطنني. وتعبئة

 وتبادل مشاركة املستخدم ختّول اليت امليزةمبا يف ذلك  ،على السواء للتواصل مع اجلمهور ووسائل اإلعالم اعنه غىن ال وسيلةإىل وسائل اإلعالم التقليدية. وسرعان ما أصبح موقع تويرت  وصوهلا
 أمساءتدمج  [اليت تطلقها احلركة] مالتاحل فمعظم. تأسيسها. ولطاملا شّكلت الفكاهة مسة ممّيزة للحركة منذ فوراً مشاركة املواطنني  غري العنيفة اليت ميكن أن تزيد اتلتحركّ لتسجيالت الفيديو 

 زناالتو  وحتقيق اخلوف، على والتغّلب ،املواطنني إشراك سبيل يف ركةاحلّختذته ا سرتاتيجًياا اقرارً  غدا الذي األمر واملرح، باخلّفة سمتتّ  عنيفةغري  كاتحتّر و  ،األنظار تلفت مثرية وأعماًال  جذابة،
 يف وخبري حمام، من اباملهنيني الشب من هم للحركةالرئيسني  املؤّسسني األعضاءقدر كبري من  أنّ  يُذكرواإلفالت من العقاب، والعنف، واليأس.  الفساد، فيما خيصبني الرسائل القامتة 

 والتخطيط، جيات،اتيسرت اال إعداديف العاصمة هبدف  يًاشهر جامعات. يلتقي األصدقاء  وأساتذة عليادراسات  وطّالبومثقف يف جمال وسائل اإلعالم،  ن،يوالعالقات العامة، وحمرر  اتاإلعالن
مع  التعاون ظل يفهبا،  ةاخلاصّ  اتاملبادر  تطّور حيث ،مستقلّ  شبه حنو على دالبال من أخرى مناطق. وتعمل اجملموعات احمللية للحركة اليت تنتشر يف االقرارات معً  واختاذ التحركات، وتنفيذ

 احلمالت الوطنية. نبشأللحركة  املؤّسسني األعضاء
 

 بارزة ومحّطات حمالت
 مستوى على طابتدرجي خل بناءإىل  ترميمحالت  عّدة »Dejemos de Hacernos Pendejos« دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس حركة نّظمت ،2009 عام من اعتبارًا
 :ركةاحل نّفذهتااليت  املبادرات فيما يلي ُمجلة منو  ،طأاخلو  ضمن التجريب واحملاولةالعملية  واندرجت ،مسؤولية إنقاذ املكسيك يتحّملوناملواطنني  أنّ  مفاده دالبال

 
 /أكتوبراألول تشرينبني  »Dejemos de Hacernos Pendejos« دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس حركة قامت: »Ya Bájenle«‘اآلن فلتسقطوا’ محلة 
احلركة  التمويل املخّصص للبنية التحتية واخلدمات االجتماعية. ودعت خفض من بدًال لألحزاب السياسية  صةاملخصّ  املوازنة خفضأجل  مناملشّرعني  بتحّدي 2009 /ديسمرباألول كانونو 

عد ذلك، ب. ردّ  أيّ  ونواطنامل يتلقّ  مل أخرى، ومّرة. نيملشّرعا إىلعرب الربيد اإللكرتوين  رسالةآالف  3بُِعثت الذي ميثّلهم من خالل موقعها اإللكرتوين، حيث  املشرّعالتواصل مع  إىلاملواطنني 
 أطلقالذي  ،كسيكو. وخالل النشاطمدينة م يف الشهري الذي يضّم نصًبا تذكاريًا االستقالل متثال ميدانأربع وعشرين ساعة يف  ملّدةنشاط  لتنظيم موقعّي تويرت وفيسبوك إىل الناشطون جلأ

 الدراجة لركوب دورهم بانتظار شخص اصطّفوا 200 أنّ  Maite Azuela»« أزويال تفيد. الدّواسة على الناس يضغط عندما ُيضيءضوء على دراجة ثابتة  ُعّلقاملواطنني،  ضوءعليه اسم 
كان من شأن إلظهار دعمهم. و  كالتحرّ صحفيون وعدد قليل من أعضاء الكونغرس إىل  وانضمّ . تضامنالرسائل  دالبال أحناء شىت منالواليات األخرى  سّكانالنشاط. وأرسل  انطلقعندما 

 حزب من نائب وتوّىل . الليل الطو  ئاتامل جذبت أن- تويرت حساهبا علىوعرب اإللكرتوين  هاموقع على- املباشر نقل احلركة للحدث عرب بث الفيديوو  نشاطتغطية بعض وسائل اإلعالم لل
 لغ يتّم اقتطاعه منأن حتظى املوازنة املخّصصة للبنية التحتية واخلدمات االجتماعية بأّي مب على نصّ ي امؤقتً  اُحكمً  واستصدر الكونغرس، إىل احلركة مقرتح رفع الوسطي-اليميين الوطين العمل



من هذه اجلهود،  الرغم علىو . الشيوخ جملس إىلمقرتَح احلركة  الوسطي-اليساريمن حزب الثورة الدميقراطية  وخالشي جملس أعضاء أحد رفع شهرْين، مرور وبعد. السياسية األحزاب موازنة
 األحزاب السياسية.  سائر إذ مل يلقى التحرك دعم تغيري أيّ  يطرأمل  هبأنّ  Maite Azuela»« أزويال صّرحت

 و ،غواداالخارا مدنو  العاصمة، يف املواطنون عقدها اليت االجتماعاتيف  إفادات املواطننيإىل  ااستنادً : »Aventon Ciudadano«‘نياملواطن توصيالت’ محلة 
جديدة  محلة طالقإل بالتخطيط »Dejemos de Hacernos Pendejos« دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس، شرعت حركة 2010 /ينايرالثاين كانون  يف مونترييو  ،تالكسكاال

 خمتلفة أقطار أربعة كو منمدينة مكسي مبسار مشي طويل قاصديناحلركة  متطّوعو خرج ،نفسه العاممن  /مايووأيار /أبريلنيسان شهريّ  وخالل. السياسية لألحزاب املخّصصة املوازنة تقليصل
طالب احلركة. واعتمدت م تضّمنتالنّواب  جملس إىلمن رسالة موّجهة  اجزءً  ]عني[من املتطوّ  جمموعة كلّ   ومحلت). الشرقي نوباجلو  ،الغريب نوباجلو  ،الغريب شمالالو  ،(الشمال املكسيك نم

 خالل األربع اجملموعات لتقتوا. تويرت وموقع احملمول اهلاتف أجهزة بواسطة تناقلها جرىو  مباشراً  رحالتال هذه ونُقلت. للمبادرة حال دعمهم يف مساعدهتم طالبةً على املواطنني  اجملموعات
 حركة.لالعام ل الدعم وعّززتتغطية إعالمية كبرية  جنحت هذه احلملة باستقطابالنواب.  جملس إىلوقّدموها  الرسالة أجزاء مجعواو  االستقالل متثال ميدانعام يف  جتّمع

 Dejemos de Hacernos« دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس حركة أطلقت :»Operación 003/500sobre500« ‘ 500 على 500 /003 العملية’ 
Pendejos« تبين"لـ"مواطن  مخسمئة وُدعي. اجلديد الكونغرس علىيف إطار تركيزها  وذلكعلى موقعها اإللكرتوين  تفاعليةخالل منّصة  من ومتابعة رصد محلة 2010 /فربايرشباط يف 

على ذلك،  عالوةً لة الكونغرس. ساءمو  شفافيةل تعزيًزا أدائهم ممثليهم وتقييم عمل رصد ومتابعة منالناس العاديني  متكنياحلركة من خالل هذه احلملة إىل  ورمتمنهم.  النائب الذي ميّثل كًال 
والتصويت.  ،وازنةوامل ،نشطتهمأ حولللحصول على معلومات  الناخبنيمن  وهااليت تلقّ  اهلاتفية واالّتصاالت ةاإللكرتوني رسائلالعلى  للردّ الضغوط على املشّرعني  ممارسة إىلسعت احلركة 

شخص  ألفيّ أكثر من  بأنّ  يف هذا السياق Maite Azuela»« أزويال تُفيد. الرقمية املنصة بواسطة املعلومات على احلصول طلب كيفية  بشأناملواطنون بدليل خاص وتعليمات  دُزوّ و 
كاملعتاد   عملهم ةمزاولسرعان ما عادوا إىل  لكن الناخبني،واّتصاالت  رسائلأجاب بعض النواب على  ،األمر بادئ ويف. بأربع مّرات العدد املتوّقع منأكثر  أيهذه احلملة،  يف شاركوا

  .من يُفرتض أن يقوموا على خدمتهممتجاهلني 
 ومتابعة رصد نّصةم، وهي ديبوتوميرتوأطلقت  مثّ . الصفر نقطةعادت القيادة األساسية إىل  ،للمطالب السابقة النواب لتجاهل نتيجة :»Diputómetro« ديبوتوميرتو محلة 

 متّ  طّالب ومعظمهم - ونعاملتطوّ  ويتّوىل ،وعدد اجتماعات اللجان ،عليها املوافقلسات واللجان، وعدد املبادرات اجلحضور  :مثل التشريعية األنشطة عن املعلومات جتّمع رقمية تفاعلية
 .واحلفاظ عليه املنّصة عمل متابعة -اجلامعات من استقدامهم

الُنظم الداخلية و  اديةاالحتّ  والتشريعات الدولةإىل تغيري تشريعات  2011 /أغسطسآب يف لَقتطِ أُ  اليت احلملة تسعى: »No al Chapulizano« للجنادبال  محلة 
 خييموس دي أسرينوس بيندخيوسدالناشطون يف حركة  ذنفّ يو احلايل.  منصبهممع  يتداخل قدواليتهم ملنصب آخر  املنتهية غري نياملنَتخب نياملسؤول ترّشح دون للحيلولةلألحزاب السياسية 

»Dejemos de Hacernos Pendejos« منصب نمالذين يقفزون  الساسة وجوهالشيوخ وهم يرتدون أقنعة  جملسوقة ر العبور يف أ مثل ،جداً  وفكاهيةواضحة و  مثرية حترّكات 
 ".يومنايف بات اجلنادب حديث الكثريين " عن ذلك، Maite Azuela»« أزويال تقولالعام.  الوعي زيادةاستقطاب التغطية اإلعالمية و  من احلركة ومتّكنت. إىل آخر منَتخب

 نقاشات بتنظيم 2012 /ينايركانون الثاين  من اعتبارًا احلركة بدأت: »Dejemos de Hacernos Pendejos« دخييموس دي أسرينوس بيندخيوسمقهى حركة  محلة 
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