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 الفصل الثالث 

 : كورياقائمة  العارإدراج المرّشحين الفاسدين على 
 تلت. أجيالٍ  ثالثةِ ه مادياً لِ عائلتُ  تستقرْ ، سياسي رفيع منصبٍ  زمامَ  لد رجليتقمىت  

  1،غِلن َمانرِن -      

م االنتخابات شينة يو يارات ماصة، وختسوقها املصاحل اخلوعالئق ، واتفاقات خلف الكواليسمنكوثة،  ووعودفاسدون،  ساسة
ما ولكن  نتخابية.الاواجهات الخلف باتت شكاوى مألوفة يف الدميقراطيات وحىت يف أنظمة احلكم االستبدادية املتسرتة مجيعها  . . .
 نيالقادة املدني إطالق م2000شهد عام  ؟املرشحني ُعفونةً الالمباالة، أو التصويت ألهون ، أو النقمة والغضبسوى  عامة الناسبوسع 
بية على الالئحة االنتخا للمرشحني املدرجني املستوى العامتحسني لو الفاسدين الساسة ملتهم الرامية ملنع ترشح حل ني الكوريّ نيواملواطن

 2.ةللجمعية الوطنية السادسة عشر 

  السياق
 وقبل أربعة عقود على ِميتة حممد بوعزيزي املأساوية يف تونس عقب إضرامه النار يف نفسه، أقدم تسون تشييل 1970يف عام 

»il-Chon T’ae«  -ويف كلتا احلالتْني أوقد  3على الفعل نفسه ليلقى املصري ذاته. -وهو شاب يعمل يف قطاع النسيج يف كوريا اجلنوبية
ميقراطي مدين. وكم كان طويال وشاقاً ذاك الطريق الذي سلكته كوريا حنو الدميقراطية. إذ رزحت البالد منذ انتحار الشابني شرارَة حراٍك د

، حيث حشد ماليني الناس أنفسهم 1987ولعقوٍد تلت حتت نري أنظمة احلكم االستبدادي املتعاقبة إىل أن حل عام  1948عام 
ويف األعوام اليت  June 10 Citizens’ Democratic Revolt«.4«  فاضة يونيو الدميقراطيةبقيادة جمموعات طالبية وعّمالية فيما ُعِرَف بانت

تلت احلراك، غدا الكثريون ممن اخنرطوا يف هذا النضال قادة ملنظمات جمتمع مدين ترمي لتحقيق اإلصالح السياسي واالقتصادي يف 
سبيل تفكيك النظام القدمي الفاسد، وتعزيز املؤسسات الدميقراطية، وتوطيد احلكم التمثيلي. وكان يف طليعة هذه املنظمات منظمة 

، وحتالف املواطنني من أجل »People’s Solidarity for Participatory Democracy«من الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية تضا
 Korean Federation for« ، واالحتاد الكوري للحركات البيئية»Citizens’ Coalition for Economic Justice« العدالة االقتصادية

Environmental movement«، ومنظمة كوريا اخلضراء املتحدة »Green Korea United«. 

فت إذ كش من الصعب احلد من الفساد يف كوريا.كم االستبدادي كان ارجة من دائرة احلكما هو حال العديد من الدول اخل
وما َعِقبها من كساد مرهق عن عدم كفاءة وفعالية احلكومة، ناهيك عن االفتقار  1997األزمة املالية اليت عصفت بالبالد يف عام 

أن "مسؤولية األزمة تقع على  »rae-Kim Young«ويرى أستاذ العلوم السياسية تشيم يونع ري  5الشامل للشفافية يف النظام السياسي.
 6السياسيني الذين كانوا يتحكمون بالنظام االقتصادي."
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وازدادت وترية امشئزاز الشارع الكوري أكثر فأكثر إزاء العواقب اليت تكبدها جرَّاء الركود االقتصادي، امشئزاز وصل حد احلنق 
 لف القطاعات، وإساءة استخدام السلطة واالمتيازات، ناهيكنتيجة سلسلة من الفضائح هّزت البالد، من كسب غري مشروع يف خمت

الضخمة اليت باتت تُعرف بتكتالت األعمال  »Chaebols«عن رشوة الساسة واملسؤولني الرفعي املستوى واملصارف وشركات الشايبولز 
الية واملعارضة سيان يف مجع األموال بسبل إذ كانت األحزاب املو  7.التجارية الكربى اليت تربطها أواصر وثيقة بشخصيات سياسية والدولة

أو باألحرى -غري مشروعة يف حني أحبط املشّرعون اجلهود الرامية إلصالح قوانني االنتخابات ومكافحة التمويل السياسي. إذ استخدموا 
َوُمسيت  8الفات السياسية.خامل تقصيلتقويض التحقيقات. يف حني بدا أن اجلهات املسؤولة ُمصابة بفقدان الشهية ل حصانتهم-استغلوا

مما َخُلَص ببعض القادة املدنيني إىل  9؛‘باملوت الدماغي’وومست ‘ املضادة للرصاص’السلطة التشريعية الكورية آنذاك باهليئة الوطنية 
دما الحت يف وعن 10نتيجة مفادها "أن الفساد يف كوريا استشرى حىت أضحى ُكربى العقبات اجلامثة يف سبيل تقدم اجملتمع الكوري."

، كان الريبة تساور الشارع الكوري حيال الساسة، 2000األفق االنتخابات (الربملانية) للجمعية الوطنية اليت كانت مقّررة يف نيسان 
 11واألحزاب السياسية، والنظام السياسي برّمته.

 حملة "لنغّير السياسة القديمة من خالل سلطة المواطنين"

 جذور الحملة

السياسي ومكافحة الفساد عامال حموريا بالنسبة للجهود اليت بذهلا اجملتمع املدين يف جمال توطيد دميقراطية  شّكل اإلصالح 
الناشط الدميقراطي املخضرم ورئيس فرع منظمة الشفافية الدولية يف   »sung Kim-Geo«سنغ كيم -ويف هذا الصدد أفاد جو 12كوريا.

 13ركات الدميقراطية اليت نشطت يف العقود املاضية."كوريا: "لقد خلفت حركُة مكافحة الفساد احل

من املبادرات املدنية  سلسلةً -م 1994ام اليت تأّسست يف ع- أطلقت منظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية
اليت سعت لسّن قانون حازم يُعَىن  1996يف عام  »Transparent Society«خالل ذلك العقد ابتداء من محلة حنو جمتمع شفاف 

الذي سعى لتعديل قانون حريّة اإلعالم احلايل، وزيادة إنفاذه  1998يف عام  »Sunshine«مبكافحة الفساد مرورا مبشروع سطوع الشمس 
منظمات اجملتمع املدين أوائل تسعينات القرن العشرين، شرعت  ويف 14.املوازنةإىل أقصى حد ممكن، والكشف عن إساءة استخدام 

ويف  15برصد ومتابعة أصحاب السلطة، وكان الغرض من ذلك يف بادئ األمر إجراء انتخابات عادلة ومبادرات "مراقبة مؤمتر البلدية".
هذا التكتيك إىل مستوى جديد، ومن مجلة أعضاء ذاك االئتالف منظمة بنقل  ائتالف من أربعني منظمة مدنية قام، 1999عام 

الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية، وحتالف املواطنني من أجل العدالة االقتصادية، واالحتاد الكوري للحركات البيئية اآلنفة تضامن 
، أُطلَقت /سبتمربأيلول 8. وبتاريخ »Korean Women’s Associations United« الذكر إىل جانب احتاد اجلمعيات النسائية الكورية

 Citizens’ Solidarity for Monitoring the National Assembly«اقبة تفتيش اجلمعية العامة للمكاتب احلكومية ملر رابطة املواطنني 

Inspection of Government Offices«  من أجل تسجيل حضور املشّرعني، وتقييم أدائهم، والتمحيص إذا ما درست اللجان لـقائمة
رد ان ، كمن حضور اجللسات -من ذوي اخلربة من خرباء اجملتمع املدين – مراقبنينع مُ  عتدما  16دراسة وافية. 166مهام اإلصالح الـ

ضافة التظاهر ومحلة اهلواتف/ أجهزة الفاكس/ الربيد اإللكرتوين إىل عتاده، مما أمثر باستقطاب اهتمام وسائل اإلعالم وخلق إاالئتالف 
 ،احلملة على �ايتها مع إصدار تقرير برتاتبية املشّرعني استنادا إىل أدائهم. ولكنتشرين األول/أكتوبر، شارفت  20نقاش عام. وبتاريخ 
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اطالٍع كامل على إجراءات اجلمعية الوطنية. وقد كان هلذا الفشل الظاهري أثر غري متوقع، إذ أنه حّفز مل تنجح احلملة يف احلصول على 
شط خمضرم يف حركة الدميقراطية ونائب األمني العام ملنظمة تضامن الشعوب ، وهو نا»Taeho Lee«املعرتك املدين حسبما أفاد تيهو يل 

املنظمات املدنية من قبيل منظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية جهود  بذلوبعد  17من أجل الدميقراطية التشاركية.
 تتغري، وأن الساسة مل ميثلوا مصاحل السكان. على مدار أعوام، توّصلت إىل خالصة مفادها أن األحزاب السياسية الكورية مل

أضحى سلوك املشّرعني الرافض وغري املتعاون قضيَة رأي عام؛ مما أثار حفيظة املواطنني جراء املعاذير الواهية اليت ساقها 
رصد ومتابعة املمثّلني  يفعن التذرع بعوز اجملتمع املدين للخربة أو حىت احلق  ناهيك-للمكانمثل افتقار غرف االجتماعات -املشّرعون 

ولكن ما هو ذلك اإلجراء؟  18املنَتخبني. وأدركت منظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية "احلاجة الختاذ إجراء أقوى."
خالل مناظرة متلفزة اشرتك فيها مع أعضاء اجلمعية الوطنية بأن حق  »Taeho Lee«، أعلن يل 1999مث يف تشرين األول/أكتوبر 

املواطنني ال يقتصر على رصد املشّرعني وحسب، بل ويف إحلاق اخلسارة هبم يف االنتخابات. وأظهر استطالع آلراء املشاهدين بعد بث 
هد ذاك اليوم زارعة بذرة حتالف املواطنني من أجل ؛ ليش»Taeho Lee«يف املئة منهم يثنون على رأي يل  80الربنامج التلفزيوين أن 

 .  »Citizens’ Alliance for the General Elections« 2000نتخابات العامة يف عام اال

-منظمة مدنية فرقة عمل لدراسة جدوى إطالق محلة شعبية  ةعشر  نشأت مخسعلى االنتهاء، أُ  1999عندما شارف عام 
ن هذه الفكرة إىل واقع. وشغلت منظمة تضامن الشعوب م وإخراج-السوداءحتديدا محلة تُعَىن بإدراج الساسة الفاسدين على القائمة 

نفة الذكر وداء من محلة اجملتمع الشفاف اآلأجل الدميقراطية التشاركية منصب األمانة العامة للمجموعة. وانبثقت فكرة إعداد القائمة الس
 19اليت سبق وأن أعدت قائمة بأصحاب السلطة يف البالد من مشرعني، ووزراء، ونواب وزراء متورطني يف فضائح فساد كربى.

 التحليل االستراتيجي

كانون   18بأن فرقة العمل قّيمت الوضع العام تقييما اسرتاتيجياً. وقد أكملت فرقة العمل التحليَل حبلول  »Taeho Lee«أفاد يل 
. إذ قّيم األعضاء مواطن قوهتم وضعفهم احملتملة. وتوّصلوا إىل نتيجة عامة بكمون قوهتم يف الدعم العام الذي حيظون به، /ديسمرباألول

السرعة.   االفتقار لشبكة متتد يف خمتلف أرجاء البالد، وبالتايل فهم حباجة إلنشاء واحدة على وجهفيما متثّلت نقطة ضعفهم الرئيسة يف
عالوة على ذلك، حّدد األعضاء عقبتْني رئيسيتْني. متثّلت أوهلما باحلاجة لالستعداد لتداعيات محلة إدراج الساسة الفاسدين على قائمة 

من قانون االنتخابات وبالتايل ينبغي التغّلب على اهلواجس اليت انتابت  87تهاكًا للمادة سوداء وإحلاق اهلزمية هبم كو�ا تشكل ان
سعيًا للتصّدي هلذا التحّدي، قّرروا استطالع آراء اجلمهور ومدى استعداده  20اجملموعات املدنية واملواطنني من االخنراط يف احلملة.

شخص من كافة  500، ُأجريت دراسة استقصائية جملموعة متثيلية تألّفت من 2000للتحرك. وبالتايل، ويف مطلع كانون الثاين/يناير 
 على النحو التايل: »Taeho Lee«أحناء البالد. وطُرَِحت على املستطَلعني ثالثة أسئلة رئيسة صاغها يل 

ية، وإسقاط األهلية لوطنإجراء تقييم للمرّشحني للجمعية ا -منظمات اجملتمع املدين واملواطنني أي-هل جيوز للمجتمع املدين  .1
 21يف املئة أيّدوا ذلك). 79.8عنهم، والسعّي إلحلاق اهلزمية هبم؟ (النتيجة: 

من قانون االنتخابات، فهل ستدعم إطالق محلة هبدف إحلاق اهلزمية  87بالرغم من عدم قانونية هذه األنشطة مبوجب املادة  .2
 22بأ�م سيدعمون املسعى حىت وإن مل يكن قانونياً). يف املئة قالوا 71.8باملرّشحني الفاسدين؟ (النتيجة: 
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يف املئة قالوا بأنه ينبغي تغيري القيود الواردة يف القانون ألن املواطنني  65.1هل تعتقد بأنه ينبغي تغيري هذا القانون؟ (النتيجة:  .3
 23لديهم احلق يف إعداد قائمة سوداء).

 
عالوة على ذلك، حصلت الدراسة االستقصائية على آراء الناس بشأن معايري إعداد القائمة السوداء. وتوّصلت فرقة العمل إىل 

تعّذر  ويف حال-نتيجة مفادها أن الناس كانوا يريدون إطالق محلة إعداد القائمة السوداء، وإدخال تعديل على قانون االنتخابات 
 غري العنيفة. وكان من شأن الدراسة االستقصائية أن سامهت يف بلورة الفكر الذي والتحركات املباشرةللعصيان املدين  سيلجأون-ذلك

يف هذا الّصدد بالقول إن: "الناخبني هم وسيلة نْيل احلقوق."  »Taeho Lee«خالل املناقشة املتلفزة. وعّلق يل  »Taeho Lee« أثاره يل
الدراسة االستقصائية القادَة املدنيني بالذخرية الالزمة حلث وإقناع منظمات اجملتمع املدين، واملنظمات غري باإلضافة إىل ذلك، رفدت 

احلكومية، وجمموعات املواطنني باالنضمام إىل التحالف. وأخريا، مّكنت الدراسة االستقصائية خمطّطي حتالف املواطنني من أجل 
ات املدنية اليت شعرت بعدم االرتياح حيال خرق قانون االنتخابات مطمئنًة إياهم بدعم االنتخابات العامة من التواصل مع املنظم

 املواطنني للعصيان املدين اجلماهريي.
أما العقبة الثانية فقد متثّلت يف النية اجللية ألصحاب السلطة باهتام القادة املدنيني بالتحّزب السياسي بغية تقويض احلملة. 

مات، توافق القادة املدنيني على اعتماد سياسة للشفافية. ومن الناحية العملية، انطوت هذه السياسة على نشر للتصّدي ملثل هذه اهلج
لف امعايري اإلدراج على القائمة السوداء، وإجراء التقييمات استنادا إىل املعلومات املتاحة للجمهور وإصدارها على املوقع اإللكرتوين لتح

ت العامة، وإشراك املواطنني يف املداوالت، وعدم وضع استثناءات على القائمة السوداء بصرف النظر عن املواطنني من أجل االنتخابا
 أقدمّية السياسي، أو سلطته، أو انتمائه احلزيب.

 األهداف، واالستراتيجية، والرؤية، وخطة العمل

لة. ل إىل العمل على إعداد خطة احلمثالثة أشهر من موعد االنتخابات، انصرفت فرقة العم علىقبل ما ال يزيد بكثري 
) وحتسني نوعية ونزاهة املرّشحني الذين 2من قانون االنتخابات، ( 87) تعديل املادة 1وحّددت فرقة العمل ثالثة أهداف، وهي: (

وتألفت االسرتاتيجية  24) وإزاحة "السياسيني الفاسدين وغري اَألْكَفاء" من اجلمعية الوطنية.3املتقدمني النتخابات نيسان آنذاك، (
الشاملة اليت اعتمدهتا فرقة العمل من "محلة الناخبني لسحب الرتشيح وإبطال االنتخاب"، هبدف ثين الساسة الفاسدين عن ترشيح 

 25أنفسهم وإحلاق اهلزمية مبن مازال منهم ُخيتار للرتشح.
زاب قيم املؤسسة السياسية، واملمارسات الفاسدة لألح باحملصلة خرجت فرقة العمل رؤية من شقْني، يف املقام األول سعت لتغيري

قية على يالسياسية، واألفعال املنافية للقانون اليت ارتكبها املمثّلون املنَتخبون. ويف الشق الثاين أرادت حتقيق دميقراطية كورية تشاركية حق
وتنبع  هورية دمقراطية ذات سيادة مستقرها ومآهلا الشعبالنحو املنصوص عليه مبوجب املادة األوىل من الدستور: "اجلمهورية الكورية مج

 27"حنتاج لتغيري النظام والوعي العام." ،»sung Kim-Geo«سنغ كيم -جو أو كما أكد 26سلطات الدولة قاطبة من الشعب الكوري."
حني غري رشّ أال وهو إدراج امل-وضعت فرقة العمل خطًة للحملة متحورت حول تكنيك مييز هوية احلملة ويلخص هدفها 

أما العناصر املركزية للخطة فقد متثّلت يف  28يف فلك ذاك اهلدف جمموعة من التكتيكات غري العنيفة. ويدور-سوداءاَألْكَفاء يف قائمة 
الرتشيح)  (سحب ناكشون) 1بناء ائتالف، وحتديد معايري إدراج األمساء على القائمة السوداء، وجتزئة املبادرة املدنية إىل مرحلتني، ومها: (
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الساسة ب(إحلاق اهلزمية). وتضّمنت املرحلة األوىل إجراء تقييم شفاف ملرّشحي احلزب احملتملني، وإعداد قائمة سوداء أولية  ناكسونو) 2(
 عوزهم الكفاءةت ساسةالذين من احملتمل أن يرّشحوا أنفسهم، وممارسة سلطة الشعب للضغط على األحزاب لكيال ترّشح  غري اَألْكَفاء

وسحب ترشيح مرشحي األحزاب غري األكفاء. وتضّمنت املرحلة الثانية إصدار قائمة سوداء ثانية باملرشحني غري األكفاء وتعبئة املواطنني 
 نيسان. 14إلحلاق اهلزمية هبم يف التصويت الربملاين يف 

 »A is for Alliance«إقامة التحالف 

 الكثري من، تواصلت فرقة العمل مع 2000ومطلع كانون الثاين/يناير  1999 ديسمربيف الفرتة املمتدة بني كانون األول/
ية، ذالشبكات املدنية الوطنية واحمللية، واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين، واملنظمات التعليمية واملهنية والدينية (البو 

وضّمت  29جملموعات الثقافية، واجلمعيات األهلية، وجمموعات املواطنني.والربوتستانتية، والكاثوليكية)، وجمموعات الطلبة والشباب، وا
السجناء السياسيني وصوال إىل مجعية الشبان املسيحيني/ مجعيات الشابات املسيحيات  ُأسرفرقة العمل جمموعات متنّوعة من قبيل 

يف هذا الصدد: "اقرتحنا عليهم  »Taeho Lee«  ل يلشبكة من املشاهري، ورابطة رسامي الرسوم املتحركة. وقا وحلق ذلك انضمامقاطبة، 
االنضمام للحملة وسقنا هلم نتائج االستطالع وخطة احلملة." وأشار أعضاء فرقة العمل إىل إمكانية السَّجن وفرض الغرامات عقابا 

لون هلذه املخاطر. إقرار بأ�م متقبعلى خرق قانون االنتخابات، وطلبوا من رؤساء تلك املنظمات اليت انضّمت للتحالف التوقيع على 
ومن أجل احلفاظ على تركيز متماسك وتنمية التحالف، قّرر أعضاء فرقة العمل الرتكيز على الفساد فقط دون سواه. وفسّر يل ذلك 

، ويف 2000 كانون الثاين  12قائال: "لقد احتجنا أن حندد مسألة اتفق عليها اجلميع، والفساد مسألة تثري غضب اجلميع." وبتاريخ 
 200030.منظمة حتالف املواطنني من أجل االنتخابات العامة لعام  470وسط ضجة عارمة يف مركز سيؤول اإلعالمي، أطلقت 

أصدر التحالف "بيانا مدنيا من أجل اإلصالح السياسي" جاء فيه "ما تزال السياسة يف قابعة يف القرن املاضي بينما اجملتمع والناس 
وا طريقهم حنو القرن اجلديد واأللفية اجلديدة. إن الفساد السياسي هلو العقبة الكأداء اليت تعرتض تقدم اإلصالح يف حزموا أمرهم ليشقّ 

 31اجملتمع الكوري واليت مل يعد من املمكن التهاون معها."
يوم التايل، ففي ال كان إلنشاء حتالف املواطنني من أجل االنتخابات العامة حبّد ذاته وقع صادم على املؤسسة السياسية.

وحاملا انطلقت احلملة،  32: ماذا لو كنَّا على القائمة؟"األحزابالكربى عنوانيها "الرِعدة ُختيم على فرائص  دونغو إيلبوصدرت صحيفة 
"لقد أصبح  على ذلك،» Taeho Lee«وعلق يل  33شبكة وجمموعة مدنية. 1,104أصبح حجم االئتالف مذهال، حيث أصبح يضّم 

 ف] أكرب ممّا توقّعنا."[االئتال

 »B is for Blacklist«القائمة السوداء 

شّكل منهج القائمة السوداء بعداً مركزياً للحملة؛ فبموجبه ُتكشف عدم كفاءة الساسة الفاسدون للرتّشح، يف املقابل ُحتفز عملية 
 تعبئة املواطنني والتحركات غري العنيفة الناخبني على إحلاق اهلزمية بأولئك الساسة يف ميدان االنتخابات. وبُدَلت جهود كبرية من أجل

والنقاشات اليت ُعقدت مع املواطنني آنذاك لتضع  2000للقائمة باالستناد إىل نتائج الدراسة االستقصائية اليت أجرَيت عام  وضع معايري
نهائية راجعتها اللجنة التنفيذية التابعة لتحالف املواطنني من أجل االنتخابات العامة وأخرجتها يف صيغتها ال-فرقة العمل ُمجلة من املعايري 
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. وفيما يلي املعايري مرتمجة عن الرتمجة اإلجنليزية املعتمدة ملنظمة تضامن الشعوب من يف هذا الصدد »Taeho Lee«ضح يل حسبما أو 
 أجل الدميقراطية التشاركية:

 الضلوع بأعمال فساد؛ •
 خرق قانون االنتخابات؛ •
 الدستوري؛الضلوع بأنشطة مناهضة حلقوق اإلنسان ورامية لتدمري الدميقراطية والنظام  •
 اخلداع يف التشريع واألنشطة املناهضة للجمعية (الوطنية) والناخبني؛ •
 املواقف بشأن مشاريع القوانني والسياسات اإلصالحية؛ •
 السلوكيات املشبوهة اليت تنعكس على املؤهالت األساسية للساسة؛ •
 34عدم أداء الواجبات املدنية من قبيل اخلدمة العسكرية ودفع الضرائب. •

 
وعليه اْسُتقصيت سجالت تعقب املرشحني لكشف عمَّا  35املعايري الثالثة األوىل األهم للحسم يف حتديد القوائم السوداء. اعُتربت

ي ميلي: أحكام اإلدانة الصادرة حبقهم لتلّقيهم الرشوة أو انتهاك قوانني االنتخابات، أو العضوية يف اللجنة التشريعية جمللس األمن القو 
للحصول على دعم الناخبني ‘ العداء اإلقليمي’، أو التحريض على »Chun Doo-hwan«ام احلكم االستبدادي لشون دو هوان التابع لنظ

قصد الرحالت اخلارجية  من منطقة معيّنة، ناهيك عن تكرار تقلب االنتماء احلزيب، أو االستثمارات العقارية القائمة على املضاربات، أو
 36"ال تليق مبشرّع". املكلفة، أو إصدار بيانات

استندت التقييمات إىل الوثائق املتاحة للعموم، مبا فيها تقارير اجلمعية الوطنية، والتغطيات والتقارير اإلعالمية الصادرة عنها على 
 العهودقارنة ممدار العقد املنصرم، باإلضافة للتقارير القضائية، والتقارير الصادرة عن املشرعني، والكتب والكتّيبات ذات العالقة، و 

 37املقطوعة واألنشطة املنفذة على أرض الواقع خالل تقلدهم مناصبهم.
حتالف املواطنني على احلكومة من أجل اإلفراج اإللزامي عن  كان النجاح حليفًا للضغوط اليت مارسهايف بعض احلاالت،  

درجة امسائهم  جمات مضادة منّسبا هلوحت 38سجالت املرشحني اجلنائية، والضريبية إىل جانب سجالت خدمتهم العسكرية.
ُ
السياسة امل

على القائمة السوداء، أرفد منظمو احلملة عملية التقييم بثالث اسرتاتيجيات للتصدي ملثل هذه اهلجمات. ومتثّلت هذه االسرتاتيجيات 
دينة للمرّشحني وإتاحة الفرصة هل

ُ
لدحض ما ورد  ميف استخدام املعلومات الواردة يف طي السجالت العامة، وإرسال نسخ عن الوثائق امل

وقد ُوِضَع  39عن طريق الفريق االستشاري من احملامني اخلرباء التابع للتحالف. وذلك-الذمّ من قبيل –فيها، واستعراض املسائل القانونية 
عوب من شإطار تشاركي معّقد لعملية إدراج أمساء املرشحني على القائمة السوداء. وتوّىل فريق احملامني االستشاريني التابع لتضامن ال

 أجل الدميقراطية التشاركية تنسيق التقييمات اليت أجراها فريق حتقيق تطوعي من اخلرباء املدنيني، مبا فيهم حمامني وناشطني يف جماالت
 ف. لمكافحة الفساد، والبيئة، وحقوق املرأة على سبيل الذكر ال احلصر. وُسلِّمت النتائج لعدة جلان، وفرق، وهيئات تنظيمية تابعة للتحا

عنصراً يف عملية إعداد القائمة السوداء  املواطنني إدماجعامة النتخابات االعالوة على ما تقدم، اعترب حتالف املواطنني من أجل 
ال للوفاء للطابع املدين للمبادرة فحسب، بل لزيادة شرعية القائمة ودحض اهتامات ذوي النفوذ بتحزب القائمة وعوزها للدقة. أساسياً 
ناخب. إذ طلبت فرقة العمل من شركة استطالع للرأي تقدمي املساعدة  100ج أعضاء فرقة العمل حبٍل مبتكٍر أال وهو جلنة الـوعليه خر 

كوري (انظر اجلدول أدناه). وأُعدَّت مصفوفة لتحديد تركيبة اللجنة وتوجيه عملية   100يف صياغة معايري إنشاء جمموعة متثيلية وطنية من 
شكلة لفرقة العمل، إذ مت حتديد م، وأُتِبعت تلك اخلطوة تملنيحتديد األعضاء احمل

ُ
واطنني باختيار عشوائي من منظمات اجملتمع املدين امل
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متطوعني يف املنظمات املدنية عوضا عن ناشطني أو موظفني رمسيني، ومن بني هؤالء اختريت جمموعة وفقا ملعايري املصفوفة آنفة الذكر. 
يف هذا الّصدد أن اللجنة » Taeho Lee«مَل للتواصل مع هؤالء الناس ودعوهتم لالنضمام للجنة املائة. وأشار يل وقّسمت فرقُة العمِل الع

وباالستعانة بالنتائج اليت توّصل إليها فريق التحقيق، قّدمت اللجنة توصيات للمجلس التمثيلي التابع  40"عملت مبثابة هيئة حتكيم".
بشأن القائمة السوداء. ومت حتديد القوائم السوداء النهائية من خالل تصويت اجلمعية  االنتخابات العامةتحالف املواطنني من أجل ل

 41العامة للتحالف.
 ناخب 100لجنة الـ
 العدد في اللجنة المتغّير

  النوع االجتماعي
 51 ذكور
 49 إناث

  العمر
 27 يف العشرينات
 28 يف الثالثينات
 19 يف األربعينات

˂ 50 26 
  المنطقة

 25 سيؤول
 16 بوسان وكيونغنام
 11 داغيو وكيونغبك

 25 انتشيون وكيونغكيدو
 11 هونام

 2 دجييون
 2 تشنغبك
 4 تشنغنام

 3 جانغوون
 1 جيغو

  الوظيفة
 11 مزارع

 12 ذو مهنة حرة
 17 عامل يف مصنع

 14 عامل مكتب
 5 طالب جامعة

 33 ربّة منزل
 8 غري ما ذُكر

منظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية، عرض باستخدام  ،»Eungyoung Kim«املصدر: يونيونغ كيم 
 ».Taeho Lee«تيهو يل  »Eungyoung Kim«، حصل عليها املؤلف من زميل كيم غري مؤرخ  PowerPointبرنامج
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سياسي على القائمة السوداء. شهد يوم الرابع والعشرين من كانون  102يف مرحلة سحب الرتشيح، أُدرج ما جمموعه 
غري َأْكفاء قائمة بأمساء ستة وستني مشّرعا يف اجلمعية الوطنية اعُتربوا " حتالف املواطنني من أجل االنتخابات العامةالثاين/يناير إصدار 

شهد ذاك احلدث تغطية تلفزيونية مباشرة غري مسبوقة من القنوات الرئيسة. وكثريون منهم كانوا شخصيات و  42ألن يرّشحهم أي حزب"،
مثال هؤالء. عن ترشيح أ لإلحجامزنة يف احلزب احلاكم وأحزاب املعارضة. ومتّثل هدف التحالف يف ممارسة الضغوط على األحزاب او 

كانون الثاين/يناير، وكان من بينهم واحد وأربعون سياسيا مل يتوّلوا أي   27بتاريخ  وأصدرت احلملة قائمة ثانية بستة وأربعني سياسيا
مناصب يف اجلمعية الوطنية آنذاك بل كانوا مشرعني سابقني أو أعضاء رفيعي املستوى يف جملس الوزراء، وحمافظني، أو رؤساء بلديات  

القائمة قد أمساؤهم على  إن عشرًة من بني السياسيني املدرجة »Taeho Lee« وذكر يل 43كان من املتوّقع ترشحهم لالنتخابات.
أمسكوا أنفسهم عن الرتشيح، حيث اّختذ بعضهم هذا القرار بسبب ظروفهم السياسية وبعضهم اآلخر بسبب احلملة، ليثمر ذلك بأول 

تهمني إياهم هامهم حنو قادة التحالف مس املتنفذون. وكما توقع التحالف صوب حتالف املواطنني من أجل االنتخابات العامةانتصارات 
 44بالتحّزب والتآمر، والتدخل، ال بل بلغ احلد بِبضعهم بتشبيه احلملة "بـاإلرهاب السياسي".

لقائمة ا حتالف املواطنني من أجل االنتخابات العامةنيسان/أبريل، أي قبل عشرة أياٍم على موعِد االنتخابات، أصدر  3بتاريخ 
ضّمت القائمة ستة ومثانني مرّشحا من ضمنهم أربعة وستني مرشحا وردت امساؤهم على  .ل مؤمتر صحفي كبريالسوداء األخرية خال

القائمة السوداء األصلية لسحب الرتشيح. وخالل اإلعالن عن األمساء، لوّح أعضاء التحالف بالبطاقات احلمراء على غرار البطاقات 
إحدى  الرئيسيني يف سيؤول االعضاء  كما وحدد  45م للتعبري عن طرد العب ارتكب خمالفة.اليت يستخدمها احلّكام يف مباريات كرة القد

ٌل من هود مرّكزة إلحلاق اهلزمية باملرّشحني غري اَألْكفاء، ال سّيما املتنفذين والفاسدين منهم. وُعّنيَ كحباجة جلوعشرين منطقة اسرتاتيجية 
 46إحدى هذه الدوائر االنتخابية.قادة احلملة ليتوّىل املسؤولية عن اجلهود يف 

  »C Is for Citizen Engagement«إشراك المواطنين 

الداعمة  محلة وطنية ضخمة جلمع التواقيع حتالف املواطنني من أجل االنتخابات العامةمع صدور القائمة السوداء األوىل، أطلق 
 10,000لتحالف مل يقرتب من إحراز هدفه (الذي متّثل يف بنية استمرار هذه احلملة حىت موعد االنتخابات. وعلى الرغم من أن ا

 250,000يف البالد)، إالَّ أن احلملة قد متكنت من احلصول على تعّهد خطي من  227ناخب عن كل دائرة انتخابية من الدوائر الـ
شخص بالتصويت يف االنتخابات لكن لغري املدرجة امساؤهم يف القائمة السوداء. وكان ذلك تكتيكا ذكيا خللق حراك مجاهريي بقدر 
ضئيل من املخاطرة؛ مما أضفى مربراً للتواصل مع املواطنني وجلمع املعلومات عن آرائهم، واطالعهم باحلملة ورمبا كسب دعمهم، وتشجيع 

واطنني. إذ أجرى كثّفت الفروع احمللية اتصاهلا بامل  ومع دنو االنتخاباتل على التزامهم برفض املرشحني الفاسدين. مشاركتهم، واحلصو 
األعضاء، الذين كانوا بالدرجة األوىل مواطنني ناشطني ال كوادر مأجورة، اتصاالت هاتفية شخصية مع الناخبني يف جتّمعاهتم. عن ذلك 

 يعرفون العدد اإلمجايل لالتصاالت اهلاتفية اليت أجراها األعضاء، إالَّ أ�م متكنوا يف بعض املناطق مثل بأ�م ال »Taeho Lee«أفاد يل 
علومات عن املرشحني مب إنشتيون بالتواصل مع كل ناخب. كذلك بعث منّظمو سيؤول رسائل عرب الربيد اإللكرتوين لفروع التحالف

 وأرسلت بعض الفروع هذه املعلومات بصورة مباشرة للناخبني.املدرجني على القائمة السوداء يف مناطقهم، 
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 »       D Is for (Civil) Disobedience«العصيان المدني 

من قانون االنتخابات اآلنفة  87عالنية بالعمل "مببدأ العصيان" ضد املادة  حتالف املواطنني من أجل االنتخابات العامة أعلن
"االنتخابات على ذلك بأن  »Taeho Lee«الذكر. وساق القادة املدنيون حجة تستند إىل حق املواطنني يف تقييم املرّشحني، وأكد يل 

ىل أن املشّرعني بني مكفولة [مبوجب القانون]." وأشار التحالف إيف املبدأ هي للناخبني كما للمرشحني سواء بسواء، فحرية التعبري للناخ
ت نخالفوا أيضا هذا القانون، لكن الفارق آنذاك أ�م مل يعاقبوا على اقرتافهم خمالفات كهذه فيما مل ُختِف احلملٌة ما كانت تفعله بل كا

 مستعدة لتحّمل تبعات حتركاهتا.
لتنظيم  على نطاق البلد باإلضافة توعويةمتّثل يف إعداد القيادة الوطنية ملبادرات أن املبدأ األساسي » Taeho Lee« أفاد يل

 حتركات غري عنيفة يف العاصمة الستقطاب تغطية الوسائل اإلعالمية الوطنية، يف حني تقوم الفروع احمللية بتنفيذ نشاطاهتا اخلاصة. وبعد
 رشحني غري اَألْكفاَء، أطلقت القيادة الرئيسة نشاطات يف سيؤول دامت حىتمضّي فرتة وجيزة على إصدار القائمة السوداء األوىل بامل

املنظمون ميدانا لإلصالح السياسي يف كاتدرائية ميونغدنغ، اليت ما  أقام ،/مارسآذار 6و  2خالل االنتخابات. يف الفرتة الواقعة بني 
وتراوحت التكتيكاٍت األخرى اليت استخدمها املنظمون ما بني  47رين.انفّكت متّثل رمزا ومقاما آلراء املعارضة منذ سبعينات القرن العش

االعتصامات يف مكاتب األحزاب السياسية هبدف املطالبة بعدم ترشيح الساسة غري اَألْكَفاء، مرورا باملظاهرات، واملسريات، ومسرية 
 كبرية على مبىن، وأنشطة مسرح الشارع، انتهاء باأللعاب البهلوانية  الفتةآذار/مارس)، وتعليق  5ليلية محل فيها املشاركون الشموع (بتاريخ 

حتركات عالوة على ذلك، نظمت اجملموعات النسائية  48املثرية مثل اصطياد البطاقات احلمراء اخلاصة بلعبة كرة القدم من برميل ماء.
الشباب مظاهرات وأنشطة يف املدارس واجلامعات. آذار/مارس. ونظم  31من ُمجلتها مظاهرة خرجن فيها باملكانس، ومسرية أخرى يف 

املنشورات، والبالونات احلمراء، والبطاقات الصفراء واحلمراء املستخدمة يف مباريات كرة القدم،  َوُوزَِعت وكثريا ما ُوظِّفت االعتصامات،
قامة يف الشارع. وختلّلت األزر 

ُ
ستخدمة يف ار والشارات البطاقات أو الشعارات املناهيك عن األزرار، والّشارات يف كثري من الفعاليات امل

حتكيم مباريات كرة القدم واليت اختذهتا احلملة أحد رموزها، حيث ُكتب على تلك البطاقات والشعارات "مطرود"، "وأنا أصّوت"، 
 »Jeong-hyun Lee«هن يل -جونغة الشهري  اإليقاعية ملغنية البوب" !"والتغيري/ التغيري". وحصل التحالف على حقوق أغنية " َغّري! َغريّ 

الستخدامها يف احلراك. ومبا أن حراك الشارع شكل عصيانًا مدنياً، ابتكر الناشطون تكتيكا بارعا وهو مسريات الفرد الواحد إلرباك 
 49قانون االنتخابات.
خللق زخم على تدّخل سيؤول القيادة التحالف يف نيسان، قّرر خمّططو  انتخاباتيف ضوء  املسار الزمينونظرا لضيق  يف الواقع

/يناير تنظيم كانون الثاين  30ومكنت أعضاءها، وأشركت املواطنني؛ ليشهد الفروع احمللية،  وحياكة تكتيكات كان من نشطت األرض
َمت املسريات يف شعب. ونُظّ حقوق ال رتداديوم اساملواطنني من أجل انتخابات عاما والذي أُطلق عليه  تحالفأوىل التعبئات الوطنية ل

 1خ ومن ّمث بتاريومع ذكر ُكِل اسم من أمساء مرشحي القائمة السوداء لوَّح الناس بالبطاقات الصفراء. سيؤول وست مدن أخرى. 
ر وأصد، للشعب، نّظم التحالف يوم سيادة 1910الضم الياباين يف عام  من، الذي يصادف يوم االستقالل الرمسي لكوريا /مارسآذار
 اّوح هبليلالبطاقات الصفراء ُوزَِّعت ومرة أخرى،  51.كربىست مدن   جمدداً الدعوة إلطالق املسريات يفميثاق استقالل املواطنني  50 فيه

احلملة  أجرت /مارسبأنه حبلول منتصف آذار »Taeho Lee« يل واستذكرالقائمة السوداء.  ساسةكل سياسي من   عقب ذكر الناس
شّىت أرجاء البلد، حيث توقفت احلافالت يف تسع عشرة مدينة لكسب دعم املواطنني ومجع  احلفالت اليت جابت أوىل جولتني من

 سبما بّني يل، إذ حتكتيكا مبتكرًا آخرون خريا، طّور املنظمون الرئيسأاللصيق للقائمة السوداء. تعّهد والتزامهم بالتواقيعهم 
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 »Taeho Lee«  قائدا مشهورا للحملة املدنية مبثابة مرّشح ظل، أي شخص شّكل نظريا منطقيا ومنافسا رمزيا يف  أرسلت احلملةأن"
بصفة مرشح ان حمرتم حمامي حقوق إنس بُعث والعشرين. فعلى سبيل املثال، االسرتاتيجية االثنتنيالوقت ذاته" لكل منطقة من املناطق 

مفتول قائدة مدنية رشيقة مقابل مرشح مرّشح الظل أنه يف إحدى املناطق "كان  »Taeho Lee« دٍّع عام فاسد. وأضاف يلظٍل مل
 العضالت."

عات اخلاصة بعض "دوائر" احلملة أو اجملمو  ادرتبالتكتيكات اليت وظفها التحالف يف طول البالد وعرضها، ذه باإلضافة هل
 اجلامعات، فيما طلبة يفحمادثات مع  جل االنتخابات العامةحتالف املواطنني من أيف  املنخرطون. عقد األساتذة أخرى تطبيق أنشطةب

التعليم قطاع لني يف احتاد املعلمني والعام /مارس قيامآذاريف املدارس االبتدائية والثانوية، ليشهد ثاين أسابيع عقد املعلمون حصص خاصة 
ونّظمت دائرة  52.االهتمام الوطين يف العملية استقطب مماد، عقد حصص يف الدميقراطية يف كافة املدارس يف شّىت أرجاء البالبالكوري 

"اذهبوا،  مناملهرجان  واختذ. 1969األسطوري يف عام  وودستوكعلى نسق مهرجان  شبايب كبريالشباب املهرجان األمحر، وهو حدث 
وعندما انتهى  53.مشاهري، وعقد أنشطة خمتلفة كان أبرزها حفل موسيقي استضاف مغنيني شعارًا له والعبوا، وصّوتوا، وغّريوا العامل"

 50,000 املهرجان قُرابة العرض، لوّح اجلمهور بعدد هائل من البطاقات احلمراء، ورّددوا شعار "أخرجوا" على إيقاع املوسيقى. وحضر
 54يف إطار احلملة. قعأرض الوابذلك احلشد األكرب الذي ّمت تنظيمه على شخص؛ ليكون 

سريات احمللية يف املدن، ، واملالشموع الليلية مسريات مبا يف ذلكتكتيكاهتا ، شرعت الفروع احمللية بتطبيق /مارسحبلول آذار
البالد، نظّم  غريب قن. ويف املنطقة اليت تقع إىل شر ومحالت التواقيع، واملظاهرات الشبابية مثل املظاهرة اليت نُّظَمت يف مدينة انتشيو 

جنوب  الواقعةكبرية الدينة ملادايغو ت مسريات يف املقاطعات الشرقية. ففي املواطنون سباقا للدراجات اهلوائية وسّري املزارعون قوافل. ونُّظمَ 
 هم.بصمات َأُكف املواطنون عليه وإعالن تظاهري ضخم طبع ضم احتجاج لألطفال نُّظم حدث يف إطار احلملةشرقّي كوريا، 

 يقتصر ة من قبيل اإلصالحات السياسية والقضائية. وملمرجعية للناخبني حول مواضيع رئيساحلملة مواد  أخرجت يف احملصلة
من عقد  ألحزابنبغي لبأنه يالغرض املتوّخى على تسليح الناخبني مبعلومات ذات مغزى، بل اشتمل أيضا على إقناع املؤسسة السياسية 

 55االنتخابية. احلمالتخالل  مسياساهت مقرتحات بشأن نقاشات

 الترهيب

من قانون  87ة دعاوى بالتشهري وخمالفة املادة رفعت األحزاب السياسية الرئيس حىت القائمة السوداء األولية ُأصدرت وما أن
أجل تحالف املواطنني من رئيس اللجنة الدائمة ل »soon-Park Won«بارك وونسون  /فربايرشباط 17 ليثمل يف 56االنتخابات.

ابات. املدعي العام خلرقهما قانون االنتخ مامأمن منظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية آخر وزميل  االنتخابات العامة
الناشطني و أن بعض املنظمات َم معاً. وأضاف ومنهم من اْعُتِقَل َوُغرِّ  اعتقاهلم وأ عدد من قادة املنظمة تغرمي »Taeho Lee«ذكر يل ي

"، نفسيةصعوبات "  املدرجني على القائمة السوداء"، فيما كابد البعض واجهوا "ضغطا اجتماعيا سلبيا لوقوفهم يف وجه املرشحنينينياملد
قائمة السوداء على درجني على الملرشحني م، أقدم العاملون يف احلملة االنتخابية حادثتنيفي . فصريحلكن قلما ما اسُتخِدم العنُف ال

استخدمنا  تكتيكياً " »Taeho Lee« ولكن كان التحالف مستعدا لذلك. إذ أوضح يل 57الشوارع وجوالت احلافالت، ترهيب فعاليات
  اسرتاتيجيةبّني بأن املرشحون بأن العنف سيأيت بنتائج عكسية." وت َعِقلَ  حىت محاية اآلخرينبُغية براز األحداث ونفوذنا برّمته إلشبكتنا 
التحالف.  اتبتقليد تكتيكنف ضد احلملة فحسب، بل شرع املرشحون املدرجون على القائمة السوداء الع ُختمد، إذ مل صائبةكانت 
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[غري العنيفة] ذاهتا." وعندما طُلَب من يل أن يضرب أمثلة على  التكتيكات"حاولوا أن جياهبونا معتمدين  »Taeho Lee« فبحسب يل
 درجني على القائمة السوداء.املذلك، أورد مثال األمهات اللوايت تظاهرن دعما ألبنائهن 

 2004عامة ال نتخاباتاالتحالف المواطنين من أجل 

ية الوطن التعبئةمعتربين  (انظر "النتائج" أدناه) 2000انتخابات عام يف أعقاب احنّل التحالف بعد أن أحرز أهدافه املباشرة 
تفّجرت  ىتتكرارها. لكن ما لبثت ح يف كوريا اليت يصعبحركة اإلصالح السياسي  وإحدى صوى اليت حققها التحالف ظاهرة فريدة

ء سوداإعداد قائمة املدنيني . ونتيجة لذلك، قّررت جمموعة من القادة 2004عام لفضائح سياسية جديدة قبل انتخابات اجلمعية الوطنية 
 345 لينضم حتت لوائه، 2004 لعام عامةالنتخابات اال، اُطلَق حتالف املواطنني من أجل /فربايرشباطبالفعل يف الرابع من . جديدة

، النطاقاسعة وتعبئة و قادة التحالف لتشكيل ائتالف كبري  هذه الكرة بعدم اعتزام ، فقد كان الفرق»Taeho Lee« منظمة. وحبسب يل
أجل  وفقا لتقرير منظمة تضامن الشعوب من-رّكزت نّظف" الرائدة على شبكة اإلنرتنت، واليت بل أطلق التحالف مبادرة "انقر و 

سوداء، ومراقبة أموال االنتخابات، وتقييم األحزاب السياسية، ومحلة الناخبني." وأصدر "إعداد قائمة  على -58الدميقراطية التشاركية
) إىل جانب قائمة سوداء �ائية تألفت 109عليها  املدرجة امساؤهم الساسةلسحب الرتشيح (بلغ جمموع  سوداوينيالتحالف قائمتني 

 مشرّع صّوتوا إلقالة الرئيس موهيان رو 100للرتّشح" والثانية يف  أْكفاءمرشحا اعُتربوا "غري  106من فئتْني: متثّلت الفئة األوىل يف 
»hyun Roh-Moo«.59  ومل يؤيّد أعضاء التحالف القرار األخري تأييدا كامال، وكان من شأن االنقسامات حول هذه املسألة أن أضعفت

 60.التحالف
 

 سمات الحملة

 ظيمنالقيادة والت

قيادة متطورة جدا وهيكلية تنظيمية على الصعيدْين الوطين ودون  االنتخابات العامة حتالف املواطنني من أجلكان لدى 
نظرا لشّدة ضيق اجلدول الزمين املتاح للتخطيط، والوترية اليت توّحدت هبا صفوف التحالف، واملدة  استثناء شكلالوطين، األمر الذي 

شخص) ثَّل كل منها موتألفت اللجنة التنفيذية من أربعني منظمة مدنية ( لف،حجر زاوية التحااحملدودة للحملة. ومثّلت اللجنة التنفيذية 
وجاءت  تبة الثانيةاحلملة. يف املر  طوالالقرارات احلامسة  لتتخذشّكلت القيادة لإلمساك بزمام األمور، وبذلك تواثّين عشرة رئيسا مشاركا 

 يف التحالف. وعملت هاتان اهليئتان (اللجنتان) جنبا إىل جنب يف من عشرة أعضاء من املنظمات املدنية األخرى اللجنة التمثيلية
 500الذي ضم  يُعرَفت أيضا باسم اجمللس التمثيلاليت –نطاقا أال وهي اجلمعية العامة  املداوالت والتخطيط. وقّدمتا اخلطط هليئة أوسع

  . ووفقا لليية يف َعقد بعض االجتماعاتجنحت اجلمع، ِقصر اإلطار الزمين . وبالرغم منمن خمتلف أرجاء البالد ممّثل
»Taeho Lee«.َذت أغلبية القرارات باإلمجاع، باستثناء القائمة السوداء األوىل اليت طُرَحت للتصويت يف اجلمعية العامة  ، اختُِّ

ة وثالثة يسإقليمية/رئمة عشر وحدات حضرية عاالنتخابات االعلى الصعيد دون الوطين، كان لدى حتالف املواطنني من أجل 
ومخسني فرعا قطريا/ فرع مدينة حملي. ومتّتعت هذه الفروع والوحدات باالستقاللية يف تنفيذ األنشطة، واالتصاالت، وتوعية املواطنني 

حلاق اهلزمية اُألخر إل شرة أيامعأما للاحملليني.  الناشطنيعن احلملة ُعَين بكيفية توجيه  مرحلي الفروع بدليل وإشراكهم. وزّود املركز الرئيس
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ادة املنظمات املدنية ُعّنيَ كٌل من قهلا؛ إذ  وضع خمّططو التحالف عنصرا تنظيميا إضافيافقد باملرشحني املدرجني على القائمة السوداء، 
دائرة ال إحدى مة السوداء يفئ" أُنيَطت به مهّمة إدارة احلملة اليت تُعَىن بإحلاق اهلزمية باملرشحني املدرجني على القااً يف التحالف "هّداف

 61نتخابية.الا
ختصيص  »Taeho Lee« ذكر يليعامة عّدة دوائر أو جمموعات وظيفية. النتخابات االوكان لدى حتالف املواطنني من أجل 

وسائل اإلعالم، وجمموعات تُعَىن بالعالقات العامة، واألداء، واألحداث، وامللصقات، والرموز، وجمموعات تُعَىن  لرصد ومتابعةجمموعات 
 65 باب جمموعة رئيسة كو�ا متثلَرب الشالشباب. واعتُ  بتعبئةتُعَىن  وأخرىبالتوعية على شبكة اإلنرتنت، وجمموعات تُعَىن بالدين املنظّم، 

اركة خبارهتا والتحدث يف برامج تلفزيونية ملشفنيني" بتنظيم حلقات دراسية، الرباء اخل" من وقامت جمموعة 62من مجهور الناخبني. يف املئة
ا فيهم الرئيس اختصاصيني قانونيني، مب تضمان هناك جمموعة كما وكاملواضيع ذات الّصلة من قبيل االنتخابات والعصيان املدين.   يف

ملة املعتقلني، رشاد ألعضاء احلاملناصرة، وقّدمت املساعدة واإل عمليات امني الكوريني. وقد اخنرطت هذه اجملموعة يفالسابق لنقابة احمل
ا جمموعه أربعني م كربىمنظمات مدنية   أرفدت. وخالل املائة يوم اليت سبقت االنتخابات، للناشطنيدليال قانونيا باإلضافة إلعداد 

 احلملة. يفام كامل دو من كوادرها للعمل بموظفا 

 الصورة

 :ومها اهتماما واسَع النطاق يف صفوف املواطننيأساسيتْني استقطبتا  مستنيعامة النتخابات االمنّى حتالف املواطنني من أجل 
] تستند املثلبةيف هذا الصدد "أ�ا [أي هذه  »Taeho Lee« الفاسدين والسياسة، حيث أوضح يل الساسةعن  االستقاللية .1

 أفكارنا حول االستقالل عن اليابان."على 
 جدد.ة شباب بزوغ قاد مما يعيق باملناصب واالمتيازاتمؤسسة سياسة احلرس القدمي املتجذرة واملتشبثة مقابل  الشباب .2

 الوحدة

اعُتَربت  -منظمة اجملتمع املدين اليت أطلقت احلملةوهي –بالنسبة ملنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية 
، كان يعمل 2001�اية عام  ومع. وإحدى مسلمات اليت ترتكز عليها احلملة الوحدة أمرا أساسيا من أجل حتقيق التغيري االجتماعي
أّكد اثنان من قادهتا أنه "ال يتعّني عضو مواطن.  14,578خبري متطوّع و 300مخسون موظفا لدى هذه املنظمة، وكان لديها أيضا 

العمال، واملزارعني،  عبئةت يفاملدنية أن تستقطب اهتمامات الطبقة الوسطى وتستجيب هلا فحسب، بل وأيضا أن تساعد على اجملموعات 
هريية معا ملعارضة اجلماا والطلبة سعيا لتحقيق اإلصالح الذي سيعود بالّنفع عليهم. فبهذه الطريقة، ميكن أن تعمل احلركة املدنية وحركة

واجهة املؤسسة مل اسرتاتيجيةعامة الوحدةَ ضرورة النتخابات اال، اعترب خمّططو حتالف املواطنني من أجل وعليه 63"جمتمع أكثر عدال. إلجياد
لعاديني عرب وشبكة اإلنرتنت السبيلْني إلشراك الناس ا الكبريالسياسية الفاسدة ودحض اهتاماهتا بالتحّزب السياسي. وكان التحالف 

-البيئة احلضرية مقابل البيئة الريفية، والفئات العمرية، والنوع االجتماعي، واملهنة، والوضع االجتماعيأبعاد متعددة، وهي اجلغرافيا، و 
 االقتصادي.

 ويف احلملة. فعلى سبيل املثال، ووفقا هليان تشأيضا األفراد الذين انضموا بعدئذ لركب الناشطني االئتالف  حفَّز
 »Hee-Yeon Cho«  ،د جسدقالذي كان يشغل منصب رئيس جلنة السياسات ملنظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية 
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ًا للحملة، منهم دعمًا قوي ، واحملامني، وأصحاب األعمال التجارية، واملمثلني، والفناننيورجال الديناألطباء، واألكادمييني، واملعلمني، 
ويف حاالت أخرى من خالل املنظمات أو االحتادات املهنية. فضال عن ذلك، من عملوا فرادى،  زمالئهم، ومنهم من َعمَل ملشاركة

سلطة الشعب من أجل إحلاق اهلزمية باملرشحني املدرجني على القائمة السوداء. فعلى سبيل املثال، شّكل  حتركاتاشرتك عدد منهم يف 
هدفوا مرشحا يف بوتشان، حيث است املواطنني من أجل االنتخابات العامةتحالف تابعة لل ناشطة الكاثوليك جمموعة رجال الدينبعض 
  64.الدكتاتوري النظامحقوق إنسان خالل عهد بانتهاكاته ُعرف 

عامة. إذ أجرت لانتخابات االاستقصائية أن نسبة كبرية من املواطنني العاديني دعموا حتالف املواطنني من أجل أّكدت دراسات 
الستطالعات الرأي العام الكورية ثالثة استطالعات رأي قيل بأ�ا احتوت على األسئلة ذاهتا الستقصاء  »Gallup«مؤسسة غالوب 

كانون   12عم بتاريخ بـن يف املئة من املستطلعة آراؤهم 59، أجاب عن سؤال مدى مرغوبية أو مشروعية احلملةاآلراء حول املبادة املدنية. 
أي بعد يوم واحد على  /أبريلنيسان 14بتاريخ  يف املئة 78، وكذلك /مارسآذار 17بتاريخ   املئةيف 70 لتصل النسبة إىل، /ينايرالثاين

 65إجراء االنتخابات.

 التمويل

تحالف إلعالنات اليت ُنشَرت يف الصحف واملوقع اإللكرتوين لل بقدر كبرياحلملة من خالل مسامهات املواطنني الذين استجابوا  ُمولت
تربّعا  5,667عامة. وصّرحت منظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية بأن حصيلة النتخابات االاملواطنني من أجل 

ل رقما قياسيا يف مجع األموال لدعم دوالر أمريكي)، األمر الذي شكّ  291,826(أي ما يعادل ن كوري و و  350,191,652بلغت 
 سامهاهتممنفسهم إىل املقّر للتربّع باملال، فيما أودع آخرون ودائع مباشرة أو أرسلوا وأفاد القادة بأن املواطنني توّجهوا بأ 66بادة مدنية.م

دوالر أمريكي)،  274,043(أي ما يعادل  كوري   وون 328,851,681من خالل شبكة اإلنرتنت. وبلغ جمموع النفقات اإلمجالية 
 67.ملةللح التربعات النفقات النهائية جسد إحدى صوى احلملة إذ فاقتوهو ما 

 التفاوض

من البداية أن يتحاوروا مع املؤسسة السياسية ويعتمدوا أسلوب اإلقناع غري  حتالف املواطنني من أجل االنتخابات العامةحاول قادة 
الب اجملتمع على "اإلصغاء ملط حلضهمالعنيف معها. وقيَل بأ�م أجروا نقاشات مع ممثّلي األحزاب السياسية ورؤساء جلان الرتشيح 

ة للقيام االسرتاتيجي اخلطةإلطالق  أمرها سيؤول لكن، وعندما مل تبِد األحزاب أّي استجابة، حزمت قيادة التحالف يفو  68املدين."
 .ةغري العنيف بالتحركات

 االلتزام بالمقاومة الالعنفية  

ن من املمكن أن يتعّرض الناس التابعني للتحالف للمضايقة أو اهلجوم من بأ حتالف املواطنني من أجل االنتخابات العامةتوّقع قادة 
ندما طُرح . وعمهما بلغت الظروفجانب مؤيدي األحزاب السياسية خالل احلملة، ومع ذلك فإ�م رفضوا بشّدة اللجوء إىل العنف 

، إذ اعتقدنا بأن العنف ال مثة مدعاة له [العنف] "مل يكن ،»Taeho Lee« سؤال حول السبب الذي دفعهم إىل ذلك، أجاب يل



 

 Curtailing Corruption: People Power for Accountability and Justiceاحلد من الفساد | كتاب   من: كوريا قائمة  العارإدراج المرّشحين الفاسدين على الفصل الثالث: 

 14 | صفحة 

بالعنف خالل  ثرينيساعد محلتنا ألن التصويت إجراء سلمّي، وحىت ولو تعّرضنا للضرب، فسوف يستغل خصومنا أي عنف ليقولوا بأننا 
ة ميثاق سالم أّكد ذلك صياغ غري العنيف، مبا يف القصاصاحلملة سلسلة من اخلطوات االستباقية حفاظا على  وعليه اختذتاحلملة." 

ة وفروع التحالف القيادة الوطني عقدتاخلصوم إىل العنف.  جلوء يةاحتمالارتفاع رغم  يلتزم املمارسات غري العنيفةعلى أن التحالف 
ني يف احلملة. واشتمل على املشارك املمارسات غري العنيفة ُوزِّعَ احمللية عّدة مؤمترات صحفية لإلعالن عن ذلك. وطّور التحالف دليال حول 

 الدليل على تعليمات حول التعامل مع اخلصوم مثال:
 .اجللوس هو الرد املتبعيف حال نشوب عراك جسدي،  •
 ، دعهم يفعلون ذلك.باحلملةيف حال أخذ الناس املواد والعرائض اخلاصة  •
 لمواجهة.جتنباً ليف احلاالت األكثر خطورة، اهرب بعيدا  •

 التكنولوجيا الرقمية

بأنه وللمرة االوىل مت أخذ  »Taeho Lee«االتصاالت الناشئة إىل أقصى حد ممكن. إذ صرّح يل  تقنيات لتوظيفسعت احلملة 
شبكة اإلنرتنت بعني االعتبار يف إطالق مبادرة مدنية يف كوريا. واسُتخِدَمت شبكة اإلنرتنت على وجه اخلصوص من أجل إشراك الشباب 

وهو جمتمع  ،»tizen-M«تايزن إم  تطبيق احلملة، واالنتخابات، واإلصالح السياسي على بشأننقاشات  . فقد أجرى الشبابوتعبئتهم
موقعا إلكرتونيا حّقق بالفعل جناحا كبريا. فقد بلغ عدد زيارات املوقع  حتالف املواطنني من أجل االنتخابات العامةوأنشأ  69رقمي.

. ومت إرسال 10,569، وبلغ معّدل عدد زيارات املوقع يوميا /أبريلزيارة يف الفرتة اليت سبقت االنتخابات يف نيسان 856,090
وعرض املوقع اإللكرتوين  70رسالة على لوحة اإلعالنات. 45,674رسالة عرب الربيد اإللكرتوين إىل املشرف على املوقع ونشر  8,000

أي بعد مرور ثالثة أيام على نشر - /أبريلنيسان 6". فعلى سبيل املثال، بتاريخ األكفاءرّشحني "غري امل بشأنالقوائم السوداء ووثائق 
 زيارة، 300,000عليها  لالطالعنشر التحالف سجالت املرشحني اجلنائية، وبلغت عدد زيارات املوقع  -النهائيةالقائمة السوداء 

ويف إحدى أوىل حاالت  71.التلفاز، والسينما، خصيات وازنة يف جمال املوسيقىمن شوعرض املوقع اإللكرتوين أيضا شهادات التأييد 
ا على املوقع اإللكرتوين دعما للحملة وسّجلو  امساءهم شخص 28,310نشر ما جمموعه  -إن مل تكن احلالة األوىل-املقاومة الرقمية 

 .األخرى تعميم النتائجلهذه النتيجة غري املسبوقة لتوظيف التحالف لتلّقي املعلومات اإللكرتونية، مما دفع 
، وهو أحد »Cyworld« على ساي وورلد وخلق لنفسه حضورخدمات الرسائل القصرية لتبليغ الرسائل  التحالفاستخدم 

بأن التحالف استخدم أيضا نغمات رنني اهلواتف احملمولة،  »Taeho Lee«أوائل مواقع التواصل االجتماعي اليت أُنشئت يف كوريا. وأفاد يل 
يت شنّتها بضعة آنذاك." وأخريا، أتت اهلجمات اإلعالمية المبا يفي بالغرض إال أ�ا مل حتّقق تأثريا كبريا ألن "التكنولوجيا مل تكن جيدة 

ون على شبكة واملبادرات الصحفية اليت أطلقها املواطن صحف عدائية بنتائج عكسية، إذ أ�ا أعطت زمخا لوسائل اإلعالم البديلة الناشئة
 .أوقات احلسم مما أمثر خبلق الزخم الالزم يف، بّث املؤمترات الصحفية الرئيسةلتحالف و بتوفري التغطية لاإلنرتنت اليت شرعت 

 االتصاالت

وأهو ما  ملة. حلأقساما متعددة من الالتصاالت تناولت وخطة  اسرتاتيجيةعامة النتخابات االوضع حتالف املواطنني من أجل 
ق جزءا من فري تشململ واخلطة] مهمة للغاية، إذ  االسرتاتيجية" كانت [مهّمة وضع  يف هذا الصدد فقد »Taeho Lee« يلكده 
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ّدة عناصر ع العالقات العامة فحسب، بل وشّكلت أيضا جزءا من موظفي االتصاالت والتخطيط الرئيسيني." واشتملت اخلطة على
 التحركاتمع  الهتاوصة، والرسائل املوّجهة، والعالقات مع وسائل اإلعالم، وحمطات االتصال، واملؤمترات الصحفية، وهي: الرسائل الرئيس

البطاقات  ماأ"، و"اقضوا على الفساد". ختلو عن السياسة الفاسدةغري العنيفة. وضّمت الرسائل اجلوهرية "حان وقت التغيري!"، و"
خدَمت البطاقة الصفراء استُ لرمزيتهما الثقافية املألوفة. إذ  احلملة برّمتهافقد أوجزت كرة القدم   املقتبسة من مبارياتراء الصفراء واحلم

 اء.اهلزمية باملرشحني املدرجني على القائمة السوديف اجلولة األخرية الرامية إلنزال خالل مرحلة سحب الرتشيح والبطاقة احلمراء 
، وهي: املواطنني، واملؤسسة السياسية، ووسائل اإلعالم، وجلنة للحملةة األربعة لألهداف الرئيس وأُعدت رسائل خمصصة

 يستذكرحسبما -االنتخابات الوطنية. وُحثَّ املواطنون على املشاركة يف االنتخابات، وعدم التصويت للمرشحني الفاسدين، وُحّثوا أيضا 
 املقلب يفعلى تغيري السياسة".  هي القادرة حصراً سلطة الشعب  أي "سلطة الناخبني رسالة مفادها أن على إظهار -»Taeho Lee« يل

على عدم اختيار املرشحني الفاسدين واملدرجني على القائمة السوداء واالمتناع السياسية واملشرعني  األحزابَ  اآلخر، حضت الرسائلُ 
يف  72ّيتها.دميقراطية عملية اختيار املرشحني وشفاف تعزيزى ئل عل، ومن ناحية أخرى حضت الرساجهةاملناطقية من عن تأجيج املشاعر 

ئية والضريبية، املعلومات عن سجالت املرشحني اجلنايف ضرورة توفريها للجنة االنتخابات الوطنية حني متثّلت الرسالة اليت ُوجِّهت 
 إسكات أصوات املواطنني.سلطتها لوقف تدفق التمويل غري املشروع لألحزاب السياسية عوضا عن واضطالعها ب

أن خمططي احلملة أّمنوا عقد اجتماعات مع "املوظفني الصحفيني الرئيسيني لكي يطلبوا منهم تغطية  »Taeho Lee« أفاد يل
 تتالعبوايف "ال  -»Taeho Lee« يل أوردحسبما -القائمة السوداء." ومتثّلت الرسائل املركزية اليت ُوّجَهت لوسائل اإلعالم  بشأناملعلومات 

يف ن املرشحني." ني معلومات كاملة عملرشحني، وانقلوا للمواطنا خبايا وبثواالسياسية،  املناظراتإثراء  يف، وساعدوا املناطقيةاملشاعر ب
ات ثالثة مؤمتر   عقدعامة، ومل تكن يف العموم عدائية. ومتّ النتخابات االاجململ، أبدت الصحافة االهتمام بتحالف املواطنني من أجل 

املرشحني غري من أجل إطالق محلة إحلاق اهلزمية [ب /أبريليسانيف الثالث من نة، اثنان منها خالل عملية الرتشيح واألخري صحفية رئيس
نية اليت ، واالجتماعات مع اخلرباء، واألنشطة اإلعالاملتلفزةاملسريات، واللقاءات بهذه املؤمترات  ُعزِّزت]. وبالتزامن مع ذلك، األكفاء

 ّفذهتا الفروع احمللية، وامللصقات، والرسومات والكتابات اجلدارية.ن

 النتائج

واجلمعية الوطنية  »Dae-jung Kim« كيم  يونغ-، عّدل الرئيس دي2000قبل انتخابات عام  :مراجعة قانون االنتخابات
توقد  73عامة قانونيا.النتخابات االحتالف املواطنني من أجل ومبوجب ذاك التعديل غدا قانون االنتخابات،   إلتاحة بعض األحكام وُغريِّ

عقد املؤمترات الصحفية، وإطالق املواقع اإللكرتونية، والنشرات اإلخبارية الداخلية، ولكن كانت املواد املطبوعة وأشكال كثرية من 
 املدين. يف العصيان مل تنفك تنخرطلكنها وبالنتيجة، مل تعد احلملة ذاهتا غري قانونية،  74.حمظورةاإلجراءات يف الشارع ما تزال 

ية الذين أُدرجت امساؤهم على القائمة السوداء األصل األكفاءقّرر عشرة أفراد من السياسيني غري  سحب ترشيح المرشحين:
رت ، مل خت»Taeho Lee« مرشحا الباقيني الذين أدرجوا على القائمة السوداء حسبما أفاد يل 102بأال يرّشحوا أنفسهم. ومن بني 

تقريبا من السياسيني املدرجني على القائمة  يف املئة 52 نسبته. وبالتايل، مل يرّشح ما للرتشحاألحزاب السياسية مثانية وأربعني منهم 
 ).    112من أصل  58أي السوداء (
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رشحني على عامة محلة يف سبيل دفع املالنتخابات االقبل االنتخابات، أطلق حتالف املواطنني من أجل  تعهّدات المرشحين:
 75مرشحا تقريبا على التعّهد. 450، وّقع /أبريلنيسان 13و 3اإلصالحات السياسية يف حال انتخاهبم. ويف الفرتة بني  بتشريعالتعّهد 

أي ائمة السوداء (من املرشحني املدَرجني على الق يف املئة 69يف االنتخابات النهائية، مت إحلاق اهلزمية بـ هزيمة المرشحين:
) يف الدوائر االنتخابية 21مرّشحا من أصل  15األكثر إشكاًال (أي يف املئة من املرشحني  68)، 86مرّشحا من أصل  59

عض االختالفات امللحوظة ما بني املناطق. ففي منطقة سيؤول، مت إحلاق اهلزمية بتسعة عشر مرّشحا من مع وجود ب 76.االسرتاتيجية
ن، يف خبمسة عشر مرّشحا من أصل مثانية عشر. ولك نزلت اهلزميةوا على القائمة السوداء، ويف منطقة تشنغتشونغ أصل عشرين أدرج
ري درجوا على القائمة السوداء]، األمر الذي عكس تأثأُ ممن بسّتة عشر مرّشحا من أصل مخسة وثالثني [ يُهزم سوىمنطقة ينغنام، مل 

 77ة معيّنة.الوالء اإلقليمي القوي ألحزاب سياسي
ة عموما اإلمجالية. إذ فرزت األحزاب السياسي الرتشيح: أثّرت القوائم السوداء تأثريا مباشرا على حاالت ودماء جديدة، ُمحسنة مكامن

على عالوة  78يْني.من احلزبْني الرئيس مما آتى ُأكله بعدم اختيار عدد كبري من أصحاب املناصب املنحدريناملرشحني على حنو أكثر دقّة، 
باملائة من  80يف اجململ، تألف  79ذلك، مت انتخاب الكثري من الوجوه اجلديدة األصغر عمرا اليت مل يكن لديها أي سجالت فساد.

 80اجلمعية اجلديدة من مشّرعني خدموا واليتهم األوىل والثانية، مبا فيهم عدد كبري كانوا يف الثالثينات واألربعينات من العمر.
السياسية  األحزاب مشرعي عرب مفاصلة كبارمت منع حماولة التالعب حبدود الدوائر االنتخابية  ة المعّدلة:المناطق االنتخابي

 81.الكربى
عامة "ضربة الخابات نتاالبالنسبة للمجتمع املدين الكوري، وّجه حتالف املواطنني من أجل  تعطيل النظام الفاسد، وترسيخ النزاهة:

ففي املقام األول، بدأت  82 نفوذ رؤسائهم الفاسدين." قدر كبري من هليكلية الفساد والتواطؤ بني األحزاب القدمية وأضعف ةصمقا
-أوجزه عامل االجتماع سن امباالحزاب السياسية بتغيري طرق تعيني املرشحني واختيارهم للدخول يف املعرتك االنتخايب. وتغريت العملية 

بأنه "آلية منطلقة من القمة إىل القاعدة متّتع فيها رؤساء األحزاب بصالحيات واسعة إىل االعتماد التدرجيي  »Sun-Chul Kim« تشل كيم
وباإلضافة إىل ذلك، دجمت األحزاب السياسية  83لالنتخابات األساسية حيث حازت القواعد الشعبية لألحزاب على صوت أكرب."

يع معايري القائمة مج -عامة معارضة شديدةالنتخابات االت حتالف املواطنني من أجل حىت مبا فيها األحزاب اليت عارض-بأغلبّيتها 
، 2004، وبعد مرور أربعة أعوام، أي خالل انتخابات عام »Taeho Lee« السوداء تقريبا يف عملية االختيار اليت اتّبعتها. ووفقا للي

احتفظ خبرباء  طورها التحالف، وحىت أنه لتلك اليتأنشأ كل حزب سياسي جلنة لتعيني املرشحني، واستخدم معايري تقييم مشاهبة 
ياسية قيم ومعايري ت املؤسسة الساملرشحني. لقد كانت هذه أكثر النتائج أمهية واستدامة، حيث رّسخ كفاءة"مستقلني نسبيا" لتقييم  

 النزاهة واملساءلة اليت حددها القادة املدنيون ودعمها املواطنون.
انني زمخا لإلصالحات يف النظام السياسي، مبا فيه قو  حتالف املواطنني من أجل االنتخابات العامةأوجد  اإلصالح السياسي:

افية ول على معلومات عن أصول املشّرعني واألنشطة التشريعية إىل جانب الشفاالنتخابات، ومتويل األحزاب السياسية، واحلق يف احلص
إلصالح لالربملانية. وشرع التحالف بتطبيق هذه اإلصالحات فورا تقريبا يف الوقت الذي شّكلت فيه اجلمعية الوطنية املقبلة جلنة خاصة 

 84السياسي وتعديل القوانني السياسية.
بالرغم من أن نطاق احلملة كان أصغر بكثري مما كان عليه يف  :2004 لعام عامةالنتخابات االمن أجل  المواطنينتحالف 

مرشح  106مرّشحا من أصل  78أثّرت تأثريا كبريا على انتخابات اجلمعية الوطنية السابعة عشرة. فقد خسر  إالَّ أ�ا، 2000عام 
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 مشرّع صّوتوا على تنحية الرئيس رو مئةون مشّرعا من أصل ). وخسر واحد ومخسمئة 73.6(أي للرتّشح  كفاءهتمُحكَم بعدم  
 »Moo-hyun Roh« ويل الباحثونمن القائمتْني جمتمعتْني. وال يعزو  يف املئة 63عن منصبه. ويف اجململ، مت إحلاق اهلزمية بـ »Taeho 

Lee«  فقط ذلك ألن االنتخاب أضحى "استفتاء حول حماكمة الرئيس رو"  العامةنتخابات االالنتائج لتحالف املواطنني من أجل
 ءاألْكفاومن الناحية األخرى، عندما يتدارس املرء نتائج املرشحني غري  Eui Hang Shin«.85« حسب عامل االجتماع يويي هانغ شني

 .2000ام نتيجة للنجاح الذي أحرزوه يف عبلغوا هذه الذروة للرتشح لالنتخابات، تبدو هذه النتائج مذهلة وتوحي بأن املواطنني 
نتخابات االل من أج املواطننيانتشرت األخبار عن النجاح الذي أحرزه حتالف  اإللهام والتبادل العابران للحدود القومية:

، أي بعد مرور مخسة أيام على انتخابات اجلمعية الوطنية /أبريلنيسان 18وبتاريخ  86عامة كالنار يف اهلشيم يف شّىت أرجاء آسيا.ال
لى عكوريا اجلنوبية "إصرار شعب   أن-تأثرياوهي أكثر الصحف اليابانية - »Asahi Shimbun« شيمبون صحيفة آشايالكورية، ذكرت 

، سافرت جمموعة من األطراف الفاعلة وجيزةوبعد ذلك بفرتة  87يعّلمنا درسا مهما." وفاسدين ساسة غري أْكفاء بانتخابعدم السماح 
ك، وخالل الفرتة اليت عامة. ونتيجة لذلالنتخابات االيف اجملتمع املدين الياباين إىل كوريا ليتعرّفوا أكثر عن حتالف املواطنني من أجل 

ا وائمهة يابانية قسعت سّت منظمات وشبكات مدنية رئي، وض2000 /يونيوحزيران 25سبقت موعد إجراء انتخابات جملس النواب يف 
 88.الساسة غري اَألْكفاءطرد السوداء، وشّكلت جمتمعة حركة 

 تحليل الحالة

أنه "يف أعقاب النجاح الذي  »Taeho Lee« أفاد يل تغيير موازين القوى، الديمقراطية المنطلقة من القاعدة إلى القمة:
خائفني من السلطة اجلماعية اليت ميتلكها الناخبون. متكنّا من أن نرى تغيريات يف األحزاب السياسية  الساسةحّققته احلملة، أصبح 

 يأخذون الناخبني بعني االعتبار."ت السياسية لتعيني املرشحني. غدو والعمليا
القاعدة إىل  راطية املنطلقة منإلرساء الدميق املواتيةعامة الظروف النتخابات االيف واقع األمر، هيأ حتالف املواطنني من أجل 

أمرا واقعا إىل قوة  الذين يُعتربون الساسةالقمة. فقد حّولت احلملة املواطنني من كو�م ناخبني سلبيني ال خيتارون سوى من جمموعة من 
مل يعملوا ملصاحل الناس الذين  نتمثيلهم وإحلاق اهلزمية باملرّشحني الذيأحق بسياسية  بأحزابة. واستعاد الناخبون قوهتم للمطالبة كيدينامي

 املؤسسة السياسية واألفراد ضمن النظام الفاسد للمساءلة.خدمتها؛ ليتمكن التحالف بذلك من إخضاع تعّني عليهم 
ختم اقتباس من منشور أصدرته مؤسسة الدميقراطية الكورية كما يلي: "امتطت احلركة [حتالف  سلطة الشعب: ديناميكيات

وتردد خامتة  89، وأحدث أزمة يف املؤسسة السياسية."موجة غضب املواطنني حيال سياسة ملتويةعامة] النتخابات االاملواطنني من أجل 
املباشر غري العنيف إلحداث أزمة  التحرك: "يسعى 1963الذي قال يف عام  االبنمارتن لوثر كنغ بصائر االقتباس أصداء ما ورد يف 

ويف كوريا، ويف أعقاب جتاهل اجلهود اليت بذهلا التحالف  90رفض التفاوض على مواجهة املسألة." لطاملا جمتمع إلجباروزيادة حّدة توتّر 
عد ممكنا النظام الفاسد إىل درجة أنه مل ي مخض ذلك بزعزعة، ليتاملدين للتفاوض مع األحزاب السياسية، مارس الناخبون معا السلطة

ميقراطية دمتشربة ملمارسات سياسية غري أحزاب الذي يقوم على انتخابات متمركزة حول  نظام سياسي ذاك النظامأن يعمل بسالسة، 
 91املدين يف عملية االنتخابات. الشقمشاركة  ويقيد

اجلماهريي  لسلطة الشعب اليت مجعت العصيان املدين البارعة املمارسةعامة أيضا الت نتخابااليبّني حتالف املواطنني من أجل ا
ملشروع ذي الطابع اجلماهريي ا واإلجراء-بهمن خالل األسلوب احملدد املتمّثل بإعداد القائمة السوداء واألساليب غري العنيفة املرتبطة -

. اإلمثار بأثر تآزريية غري القانونية والقانونية من الناحية الفن التحركاتاملؤسساّيت املتمّثل يف التصويت املوّجه. وكان من شأن الربط بني 
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ثانيا، حتّول التصويت ظام الفاسد]. و ، ملا أسهم كٌل منها حبّد ذاته يف تعطيل [النالتحركاتففي املقام األول، لو مل يتم الربط بني هذه 
 .قليل املخاطرة وتشاركي إىل حد بعيد، ناهيك عن سهولة تنفيذهإىل عمل حتدٍّ 

 باملِلكّية حس يف تنميةامة العنتخابات االقيادة حتالف املواطنني من أجل  جنحت الِملكّية، والهوية الجماعية، والشرعية:
اجملموعة املتنوعة ب مرورا-امسهكما يوحي -حلملة مسارات عديدة، ابتداء من حتالف املواطنني يف صفوف املواطنني. ووظّفت ا اجلمعية

ون، مثل تعّهد الناخبني غري العنيفة اليت ينخرط فيها املواطنون العادي بالتكتيكاتمن املنظمات املدنية الوطنية واحمللية املشاركة فيه، انتهاء 
وتبادل الرسائل، واالعتماد على آالف املتطوعني. وكانت آراء املواطنني واملدخالت احمللية واإلقليمية  بإعداد القائمة السوداء، والشعارات،

مية. وعوضا عن والتخطيط من خالل االقرتاع التمثيلي وهيكلية التحالف التنظي االسرتاتيجيةموضع تقييم، وأُدَجمت على حنو منهجّي يف 
ّتسمت القرارات واملبادرات احمللية. وأخريا، ا اختاذ عملية-ّمنتإن مل تكن قد -دة األساسية إصدار التعليمات لألطراف، شّجعت القيا

نني على نطاق . فمن خالل توجيه نداء عام للمواطبالعبقرية بكل ما للكلمة من معىنجتنيد األموال اليت اعتمدها التحالف  اسرتاتيجية
ملتربعني افعل مقاومة ضد املؤسسة السياسية الفاسدة، وهو ما ربط والء  -متواضعا مهما كان-واسع طلبا للدعم املايل، أصبح كل تربّع 

شرعية التدابري  هذهمتخضت ، يف احملصلةباالنتماء للنضال األكرب من أجل اإلصالح، واملساءلة، والدميقراطية.  باحململة وعزز والءهم
 .ولو تضافرت جهودهم لذلكها تدمري عصية على حماولة الساسة الفاسدين ل راسخة من حيث النوع

على الرغم من استحالة أن تصيغ أي مبادرة مدنية كل خطوة مسبقا وتتوّقع مجيع النتائج، فقد : والتوعيةالنهج االستباقي 
 أحبطسبيل املثال،  التدابري الالزمة للتصّدي هلا. فعلى واختاذة متكن املخططون االسرتاتيجيون للتحالف من استشراف التحديات الرئيس

التحالف املناوشات العنيفة بني مناصري مرشح برملاين وأعضائه من املواطنني من خالل ميثاق السالم وتوجيه طلب صارم إىل أعضائه 
ية، والتفاوض، ب السياسية من خالل الشفافبااللتزام باالنضباط غري العنيف. وتفادى التحالف وسائل اإلعالم العدائية وهجمات األحزا

ة للناشطني حول خطوة ضرورية، ومن هذا املنطلق مت تطوير أدلّ  التوعية تاملواطنني يف ممارسة احلقوق السياسية. واعُتربَِ  تعبئةوشرعية 
الح السياسي عية للمواطنني حول اإلص، واملسائل القانونية، وتنظيم احلمالت الفعالة، ومت أيضا إعداد أدلّة مرجاملمارسات غري العنيفة

 الذي واجه خطاب املؤسسة السياسية ومحالت التشهري.
 الفاسدين دراج املرشحنيإلعامة أن من شأن بناء احلملة النتخابات االأدرك قادة حتالف املواطنني من أجل  التأطير اإليجابي:

املواطنني.  ركحتن أن يدفع التحالف إىل خسارة املواطنني وخيّفف من يف قائمة سوداء اجملازفة باستحداث طابع سليب للغاية من املمك
أنشطة إجيابية، مثل الرموز الشعبية املرتبطة ب فمثال طوعوانتيجة لذلك، سعى القادة للتخفيف من السلبية من خالل اعتماد ُ�ج عديدة. 

الرمزية، والفكاهية،  مع اإلجراءات مثل مسريات الشموع الليلية-ة األساليب اجلديّ  اليت يستخدمها حّكام لعبة كرة القدم. ووازنوا البطاقات
 من ألكفاءاالرتكيز على املرشحني غري  موازنةواملضحكة مثل مظاهرة املكانس، والرسوم الكرتونية الساخرة، واملهرجان األمحر. ومتت 

تغيري، فيما على التمكني وال الرسائل والشعارات بقدر كبريالوازنة. وشّددت والشخصيات العامة  البوبخالل الدعم الذي قّدمه جنوم 
 .ابيةجيبثمارها اإلعلى القائمة السوداء  األكفاءعملية إدراج امساء املرّشحني غري أُطَِّرت 

ممارسو فة اليت طّورها غري العني التحركاتمتانة وفعالية منهجية  برهاناً تقّدم هذه املبادرة املدنية  :غير العنيفة كنغ  منهجية
ه عامة مل يتعّرض هلذ االنتخاباتوعلى الرغم من أن قادة حتالف املواطنني من أجل  92الالعنف الذي نادى به [مارتن لوثر] كنغ االبن.

، ات غري العنيفةباملمارس، مبا فيها االلتزام باحلدس والبداهة السليمة عناصر مشاهبة إالَّ أنه اعتمد اجملموعة من املمارسات حبد ذاهتا،
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)، ومجع املعلومات (عن املرشحني احملتملني)، والتفاوض (مع األحزاب السياسية والسياسيني ومجهورهااحلملة  الناشطني يفوتثقيف (
 املواطنني واإلجراءات املباشرة. تعبئةمل يأيت ذلك بنتائج اعتمدوا  وأىنَّ املستهَدفني)، 

مصادر  ام من بعضعامة اإلهلالنتخابات االلف املواطنني من أجل استمّد املخططون األساسيون لتحا التعّلم من اآلخرين:
 اعتمدتو العامة حلملة العصيان املدين اليت خرقت قانونا غري عادل  االسرتاتيجية. واسُتلهَمت كما استقوا من مصادر غري متوقعة  مشهورة

ن االنتفاضة مريكية. واستُلهَمت مسريات الشموع الليلية األم من حركة احلقوق املدنية يف الواليات املتحدة عاماً  تكتيكاً االعتصامات 
. وكان من شأن الصور املثرية اليت الُتقَطت هلذا الشكل 1989غري العنيفة اليت اندلعت يف أملانيا الشرقية ضد النظام الشيوعي يف عام 

 .م الدكتاتوريوا حريتهم من النظاْني فقط قد نالاجلماعي أن استحوذت على اهتمام الكثري من الكوريني الذين كانوا قبل عام احلراكمن 
، 1992بأ�م تعلموا أيضا من إشراك بيل كلينتون للشباب يف احلملة االنتخابية الرئاسية لبيل كلينتون عام  »Taeho Lee« يل ويذكر

شبابية استمّدت اجملموعة ال -وكما يّتضح من االسم- ختامايف الدوائر السياسية األمريكية.  سابقةحيث كانت هذه احلملة آنذاك 
 األسطوري للموسيقى. وودستوكاإلهلام من مهرجان 

 

 الدروس المستفادة:
 

 الفساد السياسي والديمقراطية المنطلقة من القاعدة إلى القمة

قّيمة عن الفساد السياسي وبناء دروسا  2000عامة يف عام النتخابات االتقّدم احلملة اليت أطلقها حتالف املواطنني من أجل 
. إذ وصف القادة إىل الدميقراطية ديكتاتوريالدميقراطية. ففي املقام األول، ال حيدث اإلصالح بصورة تلقائية بعد االنتقال من نظام 

بالنتيجة، عندما مل يكن يف  93".الساسةاملدنيون الكوريون نظامهم التمثيلي الناشئ بكونه سياسة مؤسساتية "تديرها تكتالت قوية من 
الفاسدة، مل  متّتعوا بدعم األحزاب ممن ثُلة من الساسة سدادي األفقتتجاوز ال �اية املطاف يف جعبة الناخبني سوى خيارات حمدودة 

 ظر الناس. نيف شرعيتهاأن ختسر  بل كان من املمكنيكن باستطاعة الدميقراطية التمثيلية لوحدها أن حتّقق املساءلة والعدالة، 
(انظر الفصل  اإندونيسيشأ�م يف ذلك شأن نظرائهم يف -ثانيا، أضحى قادة حركة الدميقراطية املدنية ونشطاؤها يف كوريا 

نضال غري العنيف الفاسد. وشّكل احملاربني القدماء يف ال للنظام الدكتاتوريقوى دافعة لتحويل الدولة وتفكيك املخّلفات املتعنّتة  -)5
قها، ورؤيتهم لبلدهم. حتقي أنشدواخالل مرحلة مناهضة الدميقراطية استنادا إىل الصعوبات املشرتكة اليت واجههوها، واألهداف اليت  جسراً 

وثالثا، عندما تتجاهل املؤسسة السياسية حمنة املواطنني فيما تنخرط يف اإلثراء الذايت، واستغالل السلطة، ومحاية نفسها من العدالة، 
ن تطّرف. إذ ميكنهم من خالل سلطة الشعب أالاطنني خيارات تتخّطى الغضب، أو االمتناع عن االنتخابات، أو اعتنق فلدى املو 

من خالل دعم  دون استالم السياسيني الفاسدين ملقاليد السلطة والتكاتف للحيلولةميارسوا الضغوط على األحزاب السياسية لكي تغّري، 
ياسي، قد ال استغالل النفوذ السب مستفحلالنزاهة. ولكن عند مواجهة نظام  لبناءمن ردود األفعال  سلسلة وإطالقنظرائهم النزيهني، 

ق حيكون الوعّي العام باملشكلة حبد ذاهتا كافيا لكي يُفضي إىل التغيري. وعندما يقرتن هذا الوعي حبملة أو حركة غري عنيفة، ميكن أن يُل
 يُلحق هبم اهلزمية يف االنتخابات. أن-احلالةويف هذه -سلطة الضغط االجتماعي خسائر جسيمة بأصحاب ال
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يكون عامالً  توّحد الناس، وميكن أناملواطنني جزءا من التظّلمات األساسية اليت ا ما يشّكل ازدراءُ أصحاِب السلطِة رابعا، كثري 
ية الفاسدة التشاركية أن "هذه األحزاب السياس، أّكدت منظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية السياق الكوريفي قوياً للتعبئة. ف

والسياسيني ال يقيمون أدىن احرتام للناخبني. لذا، ينبغي أن يُري الناخبون السياسيني سلطَتهم من خالل االستفادة من حقوقهم حىت 
ملدنية اليت يّتخذو�ا أن متّكن األطراف الفاعلة ا والتحركاتاملواطنني  لتعبئةوخامسا، ميكن  94وإن ُوضَعت العقبات القانونية يف طريقهم."

يف نظام فاسد عوضا عن جمّرد السعي لتحقيق اإلصالح وإفساح اجملال أمام أصحاب السلطة لكي  إلحداث تغيريوضع أجندة  من
 .اختاذهاحيددوا التدابري اليت يتعّني 

 سلطة الشعب

ميكن أن يضّم  ظام أُفقيملواجهة ندنيني واملواطنني املعنيني مهّمة شاقة ذلك قد يبدو التصّدي للفساد السياسي بالنسبة للقادة امل
ى ر السياسيني غري النزيهني، أو األحزاب السياسية املتعددة، أو السلطة التنفيذية، أو القطاع اخلاص، أو العمل املنظّم، أو املصاحل األخ

 :درة علىراجحة وقا اسرتاتيجيةاللثام عن  بإماطة عامةالنتخابات االالف املواطنني من أجل رغم كل ذلك، جنح حت. غري احلكومية
 للمساءلة املشّرعني غري اخلاضعني حيالالعام  الغضب-التحالفويف حالة -املشاعر والتظّلمات الواسعة النطاق  توظيف •

 والفاسدين والسخط من رداءة جودة املرّشحني الذين جيري تقدميهم للناخبني،
 نتائج قابلة للقياس، بقضية ملموسة ذات واملشرعنيشّرعني مثل هؤالء املربط  •
 على جانب جلّي للنظام الفاسد مثل عملية الرتشيح املبهمة، وغري الدميقراطية، وغري النزيهة، الرتكيز •
إحلاق اهلزمية و  الرتشيحمن قوائم  األْكَفاءبسحب املرّشحني غري  متثلت يف السياق الكوري، جليةعن مطالب  اإلعراب •

 باملرشحني املدرجني على القائمة السوداء،
ائمة بالتعهّدات، ورفض انتخاب املرشحني املدرجني على القمتثل يف السياق الكوري مجاهريي واحدا أو أكثر  حترك وضع •

  دد؛حمتنطوي هذه التحركات على قدر بسيط من اجملازفة وقسط كبري من التشاركية ملواجهة صراع  حبيث-السوداء
 

الفساد السياسي، أظهر أن احلياد السياسي يكتسب  2000عامة لعام النتخابات االعندما جابه حتالف املواطنني من أجل 
شّكل الشرعية عالوة على ذلك، تادعاءات اخلصوم بالتحّزب والتدّخل. أمهية خاصة من أجل احملافظة على شرعية املبادرة املدنية ودحض 

حلال يف احلمالت واحلركات غري العنيفة األخرى اليت تستهدف الفساد. واستمّد التحالف الشرعية من خالل طابعه أمرا حامسا كما هو ا
 املدين والشعّيب، ويف هذه احلالة من خالل التحالف الواسع النطاق ومشاركة املواطنني العاديني.

الرصد  شأ�ا يف ذلك شأن مبادرات االسرتاتيجيةة شّكلت الدراسات االستقصائية أداة أسفرت عن معلومات مفيدة من الناحي
اجملتمعية يف أفغانستان. فمن ناحية، عملت هذه الدراسات مبثابة آلية جلمع آراء الناس، األمر الذي كان ضروريا لتخطيط  واملتابعة

 اب السياسيةيف هذه احلالة األحز و املستهدفة،  الفئاتاحلمالت. ومن الناحية األخرى، فإ�ا متّخضت عن معلومات أمكن توجيهها حنو 
 واملرّشحني.

 من-العامة حتالف املواطنني من أجل االنتخاباتيف حالة -أو  تكتيكاً  االسرتاتيجيةميكن استخدام العصيان املدين من الناحية 
دنية يف الواليات حلقوق املخالل احلملة برّمتها جملاهبة قانون غري عادل شأنه يف ذلك شأن نضاالت غري عنيفة كثرية، وأبرزها حركة ا
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تنفيذ التوجيه  املواطنني، فإنه يسّخر قوة األعداد، وبذلك جيعل وتعبئةعندما يستند العصيان املدين إىل الدعم العام فاملتحدة األمريكية. 
 وتربيره صعبا.

د مبادرة مدنية عدد أكرب من الناس. فعندما تعتم يف زيادة احتمالية مشاركة التكتيكاتلتنوع  االسرتاتيجيةتكمن إحدى الفوائد 
وبالتايل يقل احتمال  ،الناسُتشرك شرحية عريضة من  عليها ضمان إشراكيتعّذر  قد ،تكتيكاتواحد أو بضعة  تكتيكاعتمادا كبريا على 

 .الوصول بالتعبئة إىل ذروهتا
حالة حتالف  ففيى. الرموز، والفكاهة، واملوسيقمثل توظيف  معّني  تكتيكميكن أن تعظّم املرجعيّات االجتماعية والثقافية تأثري 

، ونظرا لكون الكوريني مشّجعني متحّمسني لكرة القدم، أضحت بطاقات احلّكام احلمراء والصفراء االنتخابات العامةاملواطنني من أجل 
 ويف الوقت ذاته غدا التلويح بالبطاقات حتركاً غري عنيف. الرموز السائدة للحملة

بح هذا املفهوم املعلومات. فأص الوصول واحلصول على عامة نطاق مفهوم احلق يفالنتخابات االوّسع حتالف املواطنني من أجل 
ت على املعلومات اليت حبوزة اهليئات احلكومية"، بل ويشمل أيضا حق الناس يف اكتساب املعلوما االطالعال يقتصر على احلق يف "طلب 

وأوضحت منظمة تضامن الشعوب من أجل الدميقراطية التشاركية "إن املواطنني لديهم احلق يف معرفة  95ملنَتخبني.مثّليهم امبذات الّصلة 
 96ما يفعله ممثّلوهم يف اجلمعية الوطنية. ولدى املواطنني احلق يف معرفة ما إذا كان مّشرعيهم مرتبطني بالفساد."

 التنظيم والوحدة

يف  »CICAK« "مكافحة الفساد هيئةوأحب  إندونيسياومحلة "أحب عامة النتخابات االتناول حتالف املواطنني من أجل 
وال لي. القرارات األساسية ودميقراطية احلملة الداخلية ومركزية التخطيط واالستقالل احمل اختاذعملية احلاجة لتحقيق التوازن بني  إندونيسيا

القرارات والتخطيط  ختاذاخيارات عديدة يف  إذ ميكن هليكلية تنظيمية أن تُنشئمنها اآلخر. تستبعد اخليارات املتاحة يف هذا الصدد أي 
 اجلوهرية مقابل اهلامشية. التحركاتمن شأ�ا أن ُتدمج عناصر سلطة القيادة األساسية، واإلمجاع، وتصويت األغلبية، 

تكمن إحدى الفوائد اليت جينيها املرء  ،»CICAK« مكافحة الفساد" هيئةكما هو احلال مع محلة "أحب اندونيسيا وأحب 
ن امن إقامة ائتالف واسع النطاق يف إمكانية أن تُثري اجملموعات املختلفة احلملة أو احلركة مبواهب وموارد خمتلفة. فعلى سبيل املثال، ك

شَرت على شبكة نُ كاريكاتري هزلية   يف التحالف فريدا. إذ رسم أعضاء كثريون رسومات رسامي الرسوم املتحركةتأثري إشراك رابطة 
بكة قعة احلملة على شدور حتفيزّي يف توسيع ر جسدت [الرسوم املتحركة] "لقد  ،يف هذ الّصدد »Taeho Lee«اإلنرتنت. وقال يل 

النشر عرب ل ة أو مشهورة من خالن أبدهتما شخصيات عامة حمرتم، ميكن النهوض مبستوى التأييد والدعم اللذيْ اخلتاماإلنرتنت." يف 
   تلفة من نغمات رنني اهلواتف احملمولة، واملواقع اإللكرتونية، واحلفالت املوسيقية، والبيانات العامة.قنوات خم
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 الفصل:وحواشي ثبت مراجع 
1Glen Manarin, Striking Where it Hurts  
عضوا من خالل التصويت املباشر البسيط باألغلبية  246و مجعية وطنية أحادية اجمللس. ويّتسم نظام التصويت بأنه خمتلط، إذ يتم انتخاب لدى كوريا نظام برملاين ذ 2 
 آخرين من خالل التمثيل النسيب. ويف هذا الكتاب، تشري كوريا إىل مجهورية كوريا أو كوريا اجلنوبية.  54و
 . 2010كانون األول   17، وحممد بوعزيزي بتاريخ 1970رين الثاين تش 13انتحر تسون تشييل بتاريخ  3 
تايو كوريثه  و، حاول تشن دوهوان أن يغري الدستور لكي يتيح لنفسه الرتّشح لوالية ثالثة ملنصب الرئيس. ويف أعقاب االحتجاج الشعيب العارم، اختار ر 1986يف عام  4 
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