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: أداة إليجاد ساسة الرقميةالمقاومة 
  بسجالت نظيفة في البرازيل

 

، شرع 1980. ويف عام 1964 عام االنقالب العسكري الذي شهدته الربازيلاء عقدْين من الزمان جر  على مداراإلفالت من العقاب وانتهاكات حقوق اإلنسان بآفة  نالربازيليو ابُتلَي 
حّد لعهد  بوضعويف خضّم التدهور االقتصادي والقمع، علت النداءات األصوات املطالبة  1.النظام معارضة ُممانعة وموحدة ضد التحرير بتحفيزالهوت  مطلعون علىكاثوليك رجال دين  

جريا على مطلبها األساسي املتمثل بإجراء  Diretas Já»«بلغت هذه املطالب أوجها يف حركة ذات قاعدة عريضة ُعرفت باالنتخابات املباشرة اآلن  1983احلكم الديكتاتوري، يف عام 
وتقدم املشرح املدين تانكريدو نيفيس  3بالفعل منت الصدوع يف ركائز جملس احلكم العسكري على خطو احلشود املليونية غري العنيفة اليت عمت البالد.و  2انتخابات رئاسية مباشرة.

»«Tancredo Neves للطريق أمام مشروع قانون إلحداث تعديل دستوري من أجل إجراء انتخابات مباشرة ملنصّيب الرئيس ونائبه. وقد وقف  ملنصب الرئيس على الرغم من سد النظام
ى نائبه جوسيه أدوعليه منصبه، تويل قبل  Tancredo Neves»«ُتويفَّ نيفيس  4املنشقون يف الكلية االنتخابية يف صّفه وصّف املعارضة السياسية، وهكذا ُرمست �اية احلكم العسكري.

لكن وللكثري من املواطنني الربازيليني، مل تتحقق الدميقراطية الكاملة إال يف عام  5اليمني الدستورية رئيسًا للبالد.-الوطين املنشق عن حزب حتالف التجديد– Jose Sarney»«سارين 
لكن، سرعان ما حلق هذا االنتصار اخلزي، إذ أُدين الرئيس رئيسا على البالد.  Fernando Collor de Mello»« فرناندو كولور دي ميلوعندما انتخب املواطنون مباشرة  1989

 Ficha Limpa»«االجتماعية  فيتشا ليمبابالفساد عقب املظاهرات اليت خرجت ضده يف البالد، أملح ما حدث بتصاعد الرشوة السياسية اليت أوقدت حركة  1992املنتخب يف عام 
 6واليت تعين الصفحة نظيفة أو السجل الناصع، وهي مربط فرس هذا الفصل.

 السیاق
 ة ما حتتليف ُمجلحتتّل حيفان الربازيل اليت  والفساد يع الدخلز عدم تكافؤ تو لكن ما زال  7كربى قوى العامل االقتصادية الناشئة،  ثامنو  ناشئةً  اقتصاديةً  الربازيل قوةً  غدت بعد عقدْين من الزمن،

مليار دوالر  39بأن الفساد يكّلف الربازيل  2010إذ أفادت دراسة أعّدها احتاد صناعات والية ساو باولو يف عام  8بانعدام املساواة يف العامل. اتساماً  نالبلداأكثر بني  املرتبة السابعة عشرة
يف  استشرى الفساد السياسي لقد 9للقانون.يف املئة لوال هذه األفعال املنافية  15.5أعلى بنسبة  ردالدخل للفنصيب  وكان ليكون، مليار لایر برازيلي) 69أي ما يعادل (تقريبا أمريكي 
 »Congresso em Foco« كونغراسي فوكوللموقع اإللكرتوين  وفقا 10.والذي يعين "سارق لكنه يفي بالغرض" »Rouba, mas faz«حىت ذاع قول  وتفّشى االستخفاف الربازيل

عضو من  21أي من أعضاء جملس الشيوخ ( يف املئة 26) و513مشرّع من أصل  147أي من املشّرعني يف جملس النواب يف الكونغرس ( يف املئة 29واجه  الساهرة فقدالرقيب والعني 
احملاكم  يف-عددهمال يُعَرف -أُديَن بعض األعضاء  يف حني 11،سقطت قضايا بالتقادم قبل النظر فيها. 2010احملكمة العليا أو خضعوا للتحقيق يف عام  من) هتما جنائية 81أصل 

 مل ينفكيتفاعل الفقر والكسب غري املشروع يف العملية السياسية، حيث  12االبتدائية. وتنطوي األفعال غري املشروعة بأغلبّيتها على سرقة املال العام أو انتهاك قوانني متويل احلمالت.
ّدة ثالث النتخابات ملوحظرهم من الرتشح لإدانتهم  من متتعلى إقالة  ةاخلاصة باللوائح االنتخابينّص أحد القوانني  أخريا 13خالل شراء األصوات. جبرائم يُنتخَبون من املداننيالسياسيون 

 14يف االنتخابات القادمة. الرشحإعادة  باستباق االستقالة للتمكن منيف فضائح العقاَب  ضلوعهاسنوات، جتّنبت القّلة اليت افُتضَح 
 ولكن هذه املرة، جمدداً سلطة الشعب  Ficha Limpa»« فيتشا ليمباحركة  وظفتوعشرين عاما على اإلطاحة باجلنراالت،  عقب مرور مخسة، أي 2010يف عام 

 ستعادة الشرعية للدميقراطية اليت حّققتها الربازيل بشّق األنفس. والشأفة الكسب غري املشروع، واالنتهاكات، وانعدام املساءلة يف النظام االنتخايب  الستئصال

 البدایة:
وّحدت أربعة وأربعون منظمة جمتمع مدين صفوفها  حيث 2008 /أبريلنيسان سي يف الكونغرس الربازيلي بالفشل إىل أن جاءُمنَيت احملاوالت السابقة إلقرار مشاريع قوانني اإلصالح السيا

مرتبطة بالكنيسة الكاثوليكية،  /قاعدية، ومنظمات شعبيةCNBB»«املؤمتر األسقفي الوطين  وقد ضّم االئتالف .ري حزيب ُدعَي باسم "احلركة ضد الفساد االنتخايب"مشّكلة ائتالفا غ
إلحراز االئتالف  سعىالسالم. جانب اللجنة الربازيلية للعدالة و  إىل-واألحياءمن قبيل املنظمات اليت تُعَىن بالتمريض واحملاسبة -واحتادات، ونقابة احملامني الربازيليني وجمموعات مهنية أخرى 

 وهو قاض حاول سابقا إعاقة- »Marcus Faver« ح ماركوس فافرا اقرت  وهنا جاء 15.لرتّشح ألي من املناصب احلكوميةنع ذوي اخللفيات اإلجرامية من امب يف آن موعار  بسيط هدف
 ةالثاني، وهي املبادرة الشعبية (اليت تنّص عليها الفقرة 1988دستور عام  نص عليها قل من يعرفهاأداة قانونية  باستخدام-العامةاملناصب  ُسدةلاملرّشحني ذوي السجالت اإلجرامية  وصول

 مماقة ، متثّلت يف مجع التواقيع اخلطية واملوثّ على األهلية املوجبة ملمارسة هذا احلقطا صارمة شرو إالَّ أ�ا فرضت  16،للمواطنني رفع مشاريع قوانني للكونغرس ، جتيز هذه األداة)61من املادة 
 يف املئة 0.3 مجهور الناخبني الذين ينتمون إىل ما ال يقل عن مخس واليات خمتلفة، حبيث يساوي عدد التواقيع اليت ُجتَمع من كل والية ما ال يقّل عن من-األقلعلى - يف املئة واحدنسبته 

القانون للرئيس  يُرفع هذه العقبات، ُذللتالنواب والشيوخ. أخريا، إذا ما  حينئذ فقط ميكن رفع مشروع قانون للكونغرس لرتاجعه اللجان املختصة على أن يُقّر يف جملسي 17،من الناخبني
إشراكاً  ألصوات من خالل إشراك السكانا وابتياعالسياسة الربازيلية وتغيري املواقف الثقافية حيال الفساد تنظيف أوًال رؤية احلركة ضد الفساد االنتخايب يف شّقْني: جتسدت . إلقراره أو نقضه

وإمنا ، صوتك ال مثن له ليباع ويشرتى"والذي يعين  »Voto nao tem preco, tem consequencias« وقد تبّنت احلركة عند إطالقها شعار 18ل.مباشراً يف إجياد وتنفيذ احل
  19"تبعات تُرجى.له 



يُعتَرب املرشحون غري  . ومبوجب مسودة التشريع،احملامني الربازيليني على دستوريتها، وصادق أعضاء نقابة يف ريو دي جانريو مسودَة التشريع األصلي من احملامني أعدت ثُلة
الوة على ع، أو القتل العمد، أو العنصرية. األموال العامة، أو اإلجتار باملخدرات، أو االغتصاب استخداماملناصب إذا ما أدا�م أكثر من قاض بارتكاب اجلرائم التالية: اساءة  لشغل َأكفاء

سودة التشريع م ِحيكتأخريا، ّدة مثاين سنوات. و ذلك، فقد مت تشديد العقوبة املفروضة على السياسيني املّتهمني بارتكاب أفعال غري مشروعة كهذه، حيث ُمينعون من شغل املناصب العامة مل
 الصفحة- Ficha Limpa»« فيتشا ليمباحركة شّكل اسم و  20جمددا. والرتشحيتفادوا املقاضاة  لكي-االستباقيةمن قبيل االستقالة -ملنع السياسيني من استغالل الثغرات الدستورية 

 21قادة احلركة. وأحد »Marlon Reis« ارلون ريساً للقاضي مإهلام  -الناصعسجل الأو  النظيفة

واسعة الشبكات الن خالل مقدرهتا على التعبئة بناًء منهجياً حيال قدرة احلركة ضد الفساد االنتخايب على مجع تواقيع كثرية جدا. وبنت احلركة  مل يتفاءل سوى قلةيف البداية 
، /القاعديةات الشعبيةاملواطنني من خالل عقد التدريبات، واالجتماع السياق، أشركت احلركة. يف ذات املتطوعني جحافلمنظمات اجملتمع املدين والكنيسة الكاثوليكية مبن فيهم  ألعضائها من

أثبت  22لشارع.يف ا باإلضافة للتحركاتواملنظمات غري احلكومية  ،واملدارس ،، واحملاضرات العامة يف الكنائساملناظراتوتنظيم ، Ficha Limpa»« فيتشا ليمبا ونشر املعلومات عن حركة
. والنائية سّيما املناطق الريفية البالد أحناء ال شىتَّ يف  ناهيك عن انتشارهااالجتماعية قوة موازنة لسلطة الكونغرس الدستورية،  شّكلت سلطة الكنيسة، إذ حموريتهالكنيسة الكاثوليكية  دعم

من الساسة  يف صفوف الكونغرس حلفاءكسبت احلركة ضد الفساد االنتخايب و  23املعلومات. واسُتخِدَمت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على نطاق واسع للتواصل، والنقاش، وتبادل
 24ملة املقاومة الرقمية.حل أ�م عيون وآذانالحقا  وأثبتوا Ficha Limpa»« فيتشا ليمباالذين دعموا حركة 

 حركة رفع، 2009 /سبتمربأيلول نم بالفعل شهد التاسع والعشرونتوقيع املطلوبة. و  الـمليون والثالمثئة ألف ويف أقل من عام ونصف، فاق عدد التواقيع اليت مجعتها احلركة عتبة
  صانعة التاريخ وأول انتصاراهتا. 25توقيع خطي إىل الكونغرس 1,604,794معززاً بـ Ficha Limpa»« فيتشا ليمبا

 
 أفاز والمقاومة الرقمیة والبقرة الطائرةحركة 

تهاوى فبسنه ت. فقد واجه مشروع القرار معارضة ضارية هائلة تعبئة مدنيةدون كان مستبعدا   Ficha Limpa»« فيتشا ليمبافهم قادة احلركة ضد الفساد االنتخايب بأن إقرار مشروع قانون 
كإبقائه   مباشراً غري  بطاالً إإلبطاله  التسويف واملماطلة والتلددمن أساليب مهول  عدد واستخداماملشروع ضعاف احملاولة إلعن ثلث أعضاء الكونغرس تقريبا. وكان بإمكان املشرعني  األهلية

 «É mais fácil uma "أن تطري بقرة أليسر من أن حتظى هذه املبادرة على املصادقة يف الربازيل" على ذلك بالقول،ألعوام. وقد عّلق أحد السياسيني  مراجعة وأخذ ورد اللجانقيد 
vaca voar do que esse projeto ser aprovado no Brasil«.26 

عند واآلن  27.العامل اءيف شىتَّ أرجالقرارات  صنعوب من لتمكني سياسات الشع الراميةعاملية احلركة الرقمية الفاز، آأجرت احلركة ضد الفساد االنتخايب اتصاالت مع كانت قد 
 فيتشا ليمبا حركة آنذاك فإن فاز يف الربازيلآاليت كانت مشاركة يف محلة  »Graziela Tanaka« ناكارازييال تَ غوحبسب  28د صفوفها.، قّررت اجملموعات أن توحّ هذا املنعطف احلرج

»«Ficha Limpa  اهيك عن ن للمشكلة،طريقها مما يسر  مدخالت واضحة،و احلركة هدف واضح، "لدى  ،الفساد. وقالت يف معرض تعليقها على ذلك ملكافحةمبادرة مثالية قدمت
 ."لالنضمام لصفوف احلركةالناس اليت أبداها  الشجاعة

 
 ستراتیجیاتاال

 حركة حتويل لذا يلزم، إلقرار التشريعأدركت آفاز حاجتها إلجياد إرادة سياسية سرتاتيجيات حلملتها الشاملة. ا ملعركة حامية الوطيس مع الكونغرس، حّددت ثالثفاز آيف ظّل مواجهة حركة 
مام اإلجيايب واستقطاب االهت جهة،من  العرام�جا متّثل يف استخدام الضغط العام الدائم  آفازاتّبعت ، هوعليعلى معارضتها.  جيرؤ أحدإىل قضية ال  Ficha Limpa»« فيتشا ليمبا

سبيل التغّلب  أمهية كبرية يفعملية التشيع عملي من داخل الكونغرس خالل حقيقي أو ثانيا، اكتسب بناء دعم . خلق املزيد من الضغطمن شأنه  جهة أخرى، وهو مالوسائل اإلعالم من 
ر يف  ، يتعّني أن تفكمحلةسرتاتيجية ا يف"عندما تفكر  ،يف معرض تعليقها على ذلك Graziela Tanaka»« على اجلهود الرامية إىل إحباط إقرار مشروع القانون وتأخريه. وقالت تناكا

 ."   مزدوجة ألصحاب السلطة فائدةكيفية حتقيق 
إىل أعداد حامسة من اجلماهري  بدأت احلملة بالوصول فما إنهلذا التبادل.  الوسط الناقل 2010 /أكتوبرأصبحت االنتخابات العامة القادمة يف شهر تشرين األولهكذا 

، أخرياً انون حىت قبل التصويت عليه. الق السياسيون املزايا السياسية املرتتّبة على اإلعالن عن تأييدهم ملشروعحمققة الدعم ملشروع القانون حىت تلقف  وأخذت تنتشر انتشار النار يف اهلشيم
طالبون الذين كانوا يقيادة وملكية النضال بيد املواطنني  :ضد الفساد االنتخايب معتمدًة اخلطاب التايل وشرعية عملها Ficha Limpa»« فيتشا ليمبا حركةلتعزيز خطاب  آفازسعت 

 .الرقمية وغري الرقمية ةجلماهرييا التحركاتاملوثّقة واآلن من خالل اخلطية ل مجع التواقيع الشعب، وعربوا عن إرادهتم من خالثليهم املنتخبني بدعم الدميقراطية الربازيلية بتنفيذ إرادة مم
 

 االستقطاب
 وتفعيل، املتمّثل يف بناء حتالف مدين وطين الوعر من املهمةإىل احلركة ضد الفساد االنتخايب الفضَل يف إجناز اجلزء ، آفاز ُمعدة احلمالت لدى ،Graziela Tanaka»« تناكا تنسب

 جاهزين نيواطنركب النضال وجدت امل إىل آفازعندما انضّمت ف سائل اإلعالم،ستفادة من و باإلضافة لال وأصحاب السلطةالسياسيني  الشرفاء من الناس على األرض، وتطوير العالقات مع
 ضمت. السياق الربازيلي منلتوظيفه ض ةاإللكرتوني والتعبئة االستقطابمنوذج  مواءمةمن خالل  الشعبسلطة  اإلفادة ومضاعفةيف  آفازاليت انتهجتها  االسرتاتيجيةمتثّلت . للمشاركة

كت (موقع آخر للتواصل بوك وأور عرب تويرت وفيسشبكاهتم االجتماعية  يف أوساط نشرها ستقبلي الدعواتم، والطلب من حمددةتحركات للقيام بدعوات ب منتظمة تنبيهاتإرسال  االسرتاتيجية
ذلك  Graziela Tanaka»«ناكا تتوضح . ، وينتشر انتشار النار يف اهلشيما حىت يغدو حدثاً حبد ذاتهليتضاعف توزيعها تضاعف رهيبربيد اإللكرتوين القدمي الطراز" االجتماعي) و"ال

 ."بالقول، "إن سلطة الشعب هي من حتمل صك ملكية احلملة ومسؤولية نشرها



من األيدي عضو غالبّيتهم  700,000ومن ّمث  650,000العدد  بلغ، 2010 /أبريل. وحبلول نيسانعضواً  130,000يف الربازيل  آفازبلغ عدد أعضاء يف مطلع احلملة، 
لت املدة اليت يبقى خالهلا بأنه كلما طا آفاز، وجدت سواء بسواءأعضاء احلملة نشيطني كافة شبكاهتم االجتماعية. وفيما مل يكن   عرب آفازتنبيهات  وتعميماليت عملت على مضاعفة بث 
 بافيتشا ليم ركةحب األعضاءاهتمام حتّديات يف اإلبقاء على  مل يواجهوا أي بأ�م Graziela Tanaka»«تفيد تناكا أكثر نشاطا.  غداالتنبيهات،  متلقيشخص ما مدرجا على قائمة 

»«Ficha Limpa  من ام السياسي شكال لقد اعُتِربَ النظذاهتم دومنا تغيري."  الساسة السلطة تبقى بأيدي لناس خبيبة األمل من النظام السياسي وألنا"ُأصيَب  عموماً، الفسادوبقضايا
ك األراضي ترتبط هبيمنة النخبة الريفية وشراء  coronelismoالـأشكال   عن ذلك، Graziela Tanaka»«تضيف تناكا . أصوات الناخبنيوهو مصطلح يشري حلفنة من كبار مالَّ

 الفاسدين من االنتخابات." الساسة"أراد الناس أن يروا خروج 

 إنهاء الفساد" َأَمارة"
عرب العملية التشريعية وصوال إىل التصويت النهائي عليه يف جملسّي النواب  Ficha Limpa»« فيتشا ليمباشروع قانون للدفع مبسلطة الشعب لبناء الزخم ل آفازسعت 

 29.ونفاذهوالشيوخ، ومصادقة الرئيس عليه، وتصويت احملكمة العليا على دستورية القانون 
عريضة على  آفازأطلقت  آنذاكلكونغرس. القانون يشّق طريقه عرب اللجان ا عندما بدأ مشروع 2010 /فربايرتسارعت وترية احلملة اإللكرتونية يف شباط

بالفعل أُطلقت العرضية  .محلة مجع التواقيع اليت أطلقتها احلركة ضد الفساد االنتخايب لرفع مشروع القرار باالستناد إىلشخص  مليويناإلنرتنت هبدف احلصول على توقيع 
 .Graziela Tanaka»«تناكا بداية حسبما أفادت رغم أن اهلدف بدا صعب املنال يف ال

روع قانون أظهرت وسائل اإلعالم اهتماما كبريا إىل درجة أن مشبدورها التغطية اإلعالمية.  للحصول على آفاز، األمر الذي استغلته انتشار النار يف اهلشيمانتشرت العريضة 
فيتشا االهتمام العام حبركة ذلك  واستثار. Graziela Tanaka»« حسبما أفادت تناكا األسبوعيةالصحف  لكربىتصّدر عناوين الصفحات األوىل  Ficha Limpa»« فيتشا ليمبا

ام وسائل اإلعالم. اهتماملزيد من  االستحواذ علىاألمر الذي كان من شأنه  فاز، ومشروع القانون ذاته، والعملية التشريعية، واستقطب أعدادا أكرب من املواطنني آلFicha Limpa»« ليمبا
مللوين العريضة  وصلت، 2010 /مايوأيار 3كٌل منهما اآلخر. وحبلول   معززاً  بوترية مطردةأّدى التفاعل بني احلملة ووسائل اإلعالم إىل دورة من االهتمام والضغط اللذين تزايدا باحملصلة 

 30موقع، وكانت العالمة!
 

 الحمالت المصّغرة:

للحصول على  استجابات سريعة بوترية محلة ومحلتْني على التنسيق ما بني  Graziela Tanaka»«تناكا  عملتتقريبا،  2010 /أبريلإىل نيسان /فربايرن شباطخالل الفرتة املمتدة م
 سبفضل احللفاء الذين كسبتهم يف الكونغر  جلان هلذا الغرض تعقباً فورياً عرب Ficha Limpa»« فيتشا ليمباتعّقبت احلركة ضد الفساد االنتخايب حركَة يف املقلب اآلخر، . أسبوعية تقريباً 

ا ما يُقال، وما يُعارض، وما يرتك دون البت به، ومن احلركة ضد الفساد االنتخايب يطلعونكان هؤالء املشّرعني على مدار العامْني السابقْني.   ا جيري ويدور يف أروقة الكونغرس وعمَّ كان   عمَّ
وجه على  لالزم اختاذها تنبيهات بالتحركات االيت كانت قادرة على إرسال  آفازيف املقابل، نقلت احلركة هذه املعلومات فورا إىل بساعة.  وأحيانا ساعةً  بيومٍ  اً يومور داعما ما إىل هنالك من أم

 لي:ما ي للقيام بالتحركات، ومن ُمجلة ما مشلته هذه التنبيهات آالفالوضع ملئات  وفقاً للتحديثات بشأنالسرعة 

 ين عرب الربيد اإللكرتوين مباشرة؛ملشّرعني حمدد فازإرسال رسائل من املوقع اإللكرتوين آل •
آفاقا جديدة لسلطة الشعب يف الربازيل،  مما فتح Ficha Limpa»« فيتشا ليمباحركَة املستهَدفني املنخرطني يف جلنة  الساسةإجراء مكاملات هاتفية مباشرة مع مكاتب  •

 حصاء األعداد.إل آفازاستخدمتها  باملكاملات اهلاتفية. وطُِلَب من الناس أن يسّجلوا مكاملاهتم من خالل أداة للدردشة املباشرة الساسةمكاتب حيث أغرق آالف املواطنني 
 ت.وركفيسبوك وأي التواصل االجتماعي تويرت ونشرها عرب موقع منصة على شكل تغريدات عرب تالتنبيهاتوقيع العريضة اإللكرتونية وإعادة نشر  •

 
األسئلة  وقد طُرَحتة التشريعية. امسة يف العملياالنعطافات واملفرتقات احلطلباهتم اجلماعية للمشّرعني األفراد عند  املواطنونمن خالل رسائل الربيد اإللكرتوين واملكاملات اهلاتفية، نقل 

. وقالت تأخريهعمدوا الستخدام تكتيكات إلضعاف املشروع و الكواليس بينما خلف ، عالنيةً على أعضاء اللجنة الذين مل يُظهروا معارضتهم ملشروع القانون  آفازاحلّساسة للوقت اخلاصة ب
 ." شبكة اإلنرتنت وعلى األرضبُأم أعينهم حضورنا عرب: "أريناهم ،يف معرض تعليقها على ذلك Graziela Tanaka»«تناكا 

 
 إضافیة تكتیكات

اجملتمع  لدىالوعي السياسي  يزيادة وعاالجتماعي املتزايد، حيث اسُتخِدَم الفيديو لغرض  التحرك، صّممت احلركة ضد الفساد االنتخايب فيديو عن آفازجنبا إىل جنب احلملة اليت أطلقتها 
 التكتيكمل هذا املواطنني واستقطاب اهتمام وتغطية وسائل اإلعالم. واشت صفوفاملعلومات اإللكرتونية استخداما بارزا إلثارة احلماس يف  مغذياتآخر يف استخدام  تكتيكاً ومتّثل  31املدين.

اليوم الذي كان مقررا  ،2010 /مايويارأ اليوم املعلوم يف الرابعوحبلول أخريا . اإللكرتوين يف الوقت احلقيقي آفاز املوجودة على موقععلى تويرت وأمساء العرائض اإللكرتونية  تغرييداتعلى نشر 
ة اإللكرتونية على العريضاملليوين مواطن املوقعني رفعت قائمة كاملة بأمساء و يف الكونغرس الوطين  جتمعا آفازنّظمت  -Ficha Limpa»«فيه أن يصّوت جملس النواب على مشروع قانون 

يهم اليت استقطبت تغطية واسعة النطاق من وسائل اإلعالم الوطنية. وشارك املؤيدون (ملشروع القانون) مبا ف حرك بثراء رموزه والوسائل اإليضاحية املستخدمة، متيز التشروع القانوندعمًا مل
 غسل الدرجات بدالء املاء واملكانس.بعروض مسرحية متجّولة، حيث نّظفوا املوقع على حنو فكاهّي  يفالساسة بعض 



 
 ووسائل اإلعالم التواصل

 وبادر وقدمها بادرة شعبية طالبكانت مشروع قانون مبوجب م  Ficha Limpa»« فيتشا ليمبا مشروع قانونبأن  آفازمتثّلت الرسالة األساسية للحركة ضد الفساد االنتخايب اليت عّززهتا 
فع التشريع ، وحداثة املقاومة الرقمية اهتمام وسائل اإلعالم خالل احلملة املستمرة. وبعد أن ّمت ر حتت لوائهاعت هبا احلركة، وأعداد املنضوين الشرعية اليت متتّ  استقطبتالشعب الربازيلي. 
 ندها، عيع إلكرتوينتوق املليوين"مل نثر اهتمامهم إال عندما اقرتبنا من ، Graziela Tanaka»«أفادت تناكا  ، لكن يف البداية مل يلقون اهتماما كبرياً من اإلعالم حسبماللكونغرس بنجاح

أحد  حىت غدا Ficha Limpa»« فيتشا ليمبانون ا�مر فيضان من املكاملات اهلاتفية اجلماهريية على أعضاء الكونغرس." وازدادت التغطية اإلعالمية اإلجيابية اليت حاز عليها مشروع قا
 .2010عام ل كان القضية السياسة األبرزمشروع القانون  أن كونغرس على نواب من الصحفيون و ، صّوت Graziela Tanaka»« على تويرت. وحبسب تناكا تداوالأكثر املواضيع 

 
 النتائج العكسیة

ن بريد إلكرتوين بديلة، وغّريت عناوي، مباشرة عمدت آفاز لتغيري األداة مستعينًة باإللكرتوين آفازأداة موقع  عربحبجب الرسائل اليت كان املواطنون يرسلو�ا  /مارسبدأ الكونغرس حبلول آذار
أي حال، دخل احلجب حّيز التنفيذ بعد أن وصلت الرسائل األلف األوىل عرب الربيد اإللكرتوين إىل صندوق الربيد  علىاخلوادم، وحشدت الناس لكي يرسلوا رسائل من حساباهتم اخلاصة. 

عالوة على . واحلراكأعلى من االلتزام  ستوياتمل كانت شرارة، بل  لكنها مل ثين عزميتهم ،حبق املواطنني تائج عكسية، اعُتَربت إهانةً الكونغرس بن أقدم عليهاتسّببت هذه اخلطوة اليت  إذاحملدد. 
 .معتربةإعالمية تغطية غامنًة ب ذلك، عّممت اللجنة ضد الفساد االنتخايب التطورات اليت حصلت على وسائل اإلعالم

 
 سمات الحملة  

 
 والتنسیقالتنظیم 

على الرغم من . ة واملاديةالفرتاضيا والتقاسيماحلدود الوطنية  متخطيةً سلطة الشعب على تفعيل املواطنني، واملقاومة املدنية، و  إلشراكجديدا  مساراً  تشق فهي التعريف، على آفاز حركة تعصى
اجتماعية ركة حينما يتعلق األمر باختاذ القرارات، يف املقابل آفاز ليست حلديها بنية هرمية  لكنليست منظمة غري حكومية أو منظمة جمتمع مدين دولية تقليدية ذات مقّر ثابت،  آفازأن 

. وتتمّثل الرسالة املعلنة ىل حد بعيدإ العامل الفعلييف اء األساسيني وبينهم واملواطنني انطالقا من احلّيز املادي وحتدث التفاعالت فيما بني النشط واالسرتاتيجياتعادية حيث تعمل القيادة 
"ماليني فيتجسد بتمكني إلحرازه،  آفازأما اهلدف األمسى الذي تسعى  32والعامل الذي يريده معظم الناس."نعيشه بني العامل الذي  رتق الفجوةيف "تنظيم املواطنني من مجيع األمم  فازآل

 33تغّري املناخي."الصوًال إىل الصراع و و الفقر مرورا بالعاملية، واإلقليمية، والوطنية امللّحة ابتداء من الفساد  القضاياحيال  للتحركالناس على اختالف مشارهبم وفئاهتم على 
ويف الوقت  احلني واآلخر، بني ضور جلسات إعداد االسرتاتيجيات والتخطيطجيتمعون حلأرجاء العامل يف من فريق أساسي صغري يعمل افرتاضيا من نقاط شّىت  آفازتتأّلف 

عن  )زفامع القيادة األساسية (آلفقد كانت تتفاعل  -من حركة آفاز معدة احلمالت الرقمية الوحيدة يف الربازيل– Graziela Tanaka»« تناكا أما.الراهن ال ميول آفاز إالَّ أعضاؤها
آنذاك، شّكل هذا التنسيق شراكة فريدة . أحد قادة احلركة Marlon Reis»« القاضي مارلون ريسمع  تنسق بوترية منتظمة، فقد Ficha Limpa»« فيتشا ليمبا. وبالنسبة حلركة بُعد

رساةالعملية التعاونية السليمة  جزء من ذلك إىل رجعةً الة مُ بأ�ا كانت شراكة فعَّ  Graziela Tanaka»«تعتقد تناكا ، بل فازبالنسبة آل
ُ
 مع احلركة ضد الفساد االنتخايب. امل

 
 التخطیط والتسلسل التكتیكي

 هذا الرصد قياستيح مثل ورهم النداءات بني اآلخرين. ويمن خالل "معّدل نقراهتم" وكيف ينشرون بدللتحرك الناس مع النداءات اإللكرتونية  تفاعل ملقاومة الرقمية حلركة ما أن ترى فوراً تتيح ا
لوسائل اإلعالمية. فعلى جديدة وتبذل جهودا لالتصال عرب ااستحداث حتركات الرسائل وتصقلها على وجه السرعة، وتتيح أيضا و  والتكتيكات، االسرتاتيجيات وصقل االهتمام العام، وتقّيم

مل يسبق وأن بشّدة على تويرت بعدما الحظت أنه ّمت الشروع بتداول العريضة على نطاق واسع من خالله. و  زرا لالتصال احلاسويب املباشر مبوقع تويرت، ورّكزت آفازسبيل املثال، استحدثت 
 Graziela«الضغط العام مع االتصال عرب الوسائل اإلعالمية الذي نّسقته احلركة ضد الفساد االنتخايب. وعّللت تناكا  آفازعالوة على ذلك، نّسقت هذا النهج من قبل.  آفازانتهجت 

«Tanaka "،قد تلّقى أعضاء الكونغرس ضربة من وسائل اإلعالم والضغط الذي مارسناه."ذلك أن 
 

 إزالة الحواجز
يهم مبعلومات االتصال ، وأن يتواصلوا مع املشّرعني من خالل تزودالتشريعية إىل مستوى اللجان وصوالً يف العملية التشريعية  املواطنني من املشاركة آفاز مكنت بواسطة تنبيهات التحركات

اكمة والناس العاديني. حلواجز الراسخة بني النَُّخب احل(اخلاصة باملشّرعني) ومعلومات سريّة عّما يقولوه وعن كيفية التفاعل مع طاقم الكونغرس. وكان من شأن هذه التبادالت أن بدأت بإزالة ا
ملنتخبني كما الناخبني اعلى تلّقي املكاملات اهلاتفية من  يعتادواالكونغرس مل  عضاءفأاحلملة العملية الدميقراطية  عززت"يف معّرض حديثها عن ذلك،  Graziela Tanaka»« تناكاتقول 

 هلم." طلباهتمالعملية الدميقراطية، ومهاتفة أعضاء الكونغرس، وتوجيه مل يعتادوا متابعة 
 

 الوحدة



شعبياً ة الشعبية مشروع قانون املباد رسائلهما وتكتيكاهتما، هكذا جاء إمناًء اسرتاتيجياً من خالل والشعباألهداف وحدة على إمناء  آفازاحلركة ضد الفساد االنتخايب و  عملت
 تناكا رويتويّة الناخبني. املعززة هبالتواقيع اخلطية مع ة جتلت أوًال يف ملموسوترمجة دعمهم له من خالل حتركات  Ficha Limpa»« فيتشا ليمباهداف ألاملواطنني  مشاركةعلى ومعتمداً 

»«Graziela Tanaka  لرسالة باألحرى تعتمد على مدى نشر الناس لأن قوة احلملة املشاركني حلقة يف سلسلة أكرب، و على أن  تشدد" مل تزل آفازاليت أرسلتها  تنبيهات التحركاتأن
منصة الدردشة أتاحت  بأنهذه اجلزئية تناكا  توضحهلم بأننا نراقبهم." وكان من شأن أداة الدردشة احلية أيضا بناء الوحدة،  ونبنيضغط على أعضاء الكونغرس تعتمد علينا ي نواصل ال

 لحركة.مبينة حقيقة السلطة اجلمعية ل احلملة الرسائل التشجيعية والتحفيزية بشأن تبادلناس لل
 

 النتائج
 

 Ficha Limpa»«ا ا لیمبفیتش سّن قانون
. ومن ّمث، حاز القانون على مصادقة الرئيس لويس إيناسيو داسيلفا /مايوأيارمن  19 يفجملس الشيوخ  /مايو وبإمجاعأيارمن  حظي مشروع القانون مبصادقة أغلبية جملس النواب يف الرابع

»«Luis Ignacio da Silva  دانييل سيدلأعلن  عندئذٍ  ،2010 /يونيوحزيران الرابع منبتاريخ »«Daniel Seidel  أحد قادة احلركة ضد الفساد االنتخايب الذي كان يشغل
 34البقرة طارت!" اآلن ميكننا القول بأن" ،منصب املدير التنفيذي للجنة الربازيلية للعدالة والسالم

ومعارك  2010نتخابات تطبيق القانون يف ا كاأرب أدى إىل ، ممالتقويض القانون اجلديد يؤثرون أصحاب املصاحل الفاسدة طفقاالنتصار الذي أحرزته سلطة الشعب  سريعاً بعد
 آفازطلقت أبعد إقصائهم لعدم كفاءهتم وفقًا لقرارات حماكم انتخابية ابتدائية بالرغم من فوزهم مبقاعد يف االنتخابات. بدورها  خاضها مشرحون وصوًال إىل احملكمة الُعليا ستمرةقانونية م

 يف احملكمة العليا. Ficha Limpa»« فيتشا ليمباالتصويت على مشروع قانون  وذلك خالل فرتةاملواطنون قوامها وقوى دفعها اومة رقمية مق
 ممن ،نو املرشح ، وعليه، أصبح2010على انتخابات  Ficha Limpa»«قرارا بتعّذر تطبيق قانون فيتشا ليمبا ، أصدرت احملكمة العليا 2011 /مارسآذار 23بتاريخ 

   Ficha« فيتشا ليمبا، حكمت احملكمة العليا بدستورية قانون 2012 /فربايرشباط 16وبتاريخ  35للمطالبة مبقاعدهم.مرة أخرى مؤهلني  ،ُمنعوا من استالم زمام مناصبهم مثفازوا 
«Limpa 36العام. ذاكمن  /أكتوبريف انتخابات البلدية اليت جرت يف تشرين األول وإنفاذه 

 
 تنظیف الفاسدین

با بسبب الضغط وأفيَد بأن بعض السياسيني تنّحوا جان 37االنتخابات البلدية. إىلمرّشحا ملنصب رئيس البلدية من الرتّشح  317، منعت احملاكم االنتخابية اإلقليمية 2012 /سبتمربيف أيلول
نطوت ا خرقاً فيما ال يقّل عن ثالثني  يف ضلوعهللتحقيق لالشتباه  إذ خيضع من منصبه Joselito Canto»« كانتو  خوزيليتواستقال مثالً على مشروع القانون. العام، حىت قبل املصادقة 

 البلبلة يف بثكفي يفيتشا ليمبا ية مسرييت السياسية. "اليوم أعلن عن �ا ،تويرت قال فيها حسابه على يدة علىتغر  Joselito Canto»«نشر كانتو بالفعل على اختالس األموال العامة. 
باإلمجاع يف اجلمعية التشريعية  Ficha Limpa»«فيتشا ليمبا عالوة على ذلك، أعلنت محلة حملية يف والية ريو دي جانريو إصدار قانون  38لقد توقفت." اهليئة التشريعية يف والية بارانا!

 39للوالية.
ظامّي الصحة شعبية جديدة تستهدف الكسب غري املشروع يف ن وتعتزم بدء جهودفقد أطلقت محلًة لإلصالح االنتخايب،  ،ختطو قدماً تزال احلركة ضد الفساد االنتخايب  ما

أوسع نطاقا حول إصالح  جمتمعيّ  كيفية إطالق نقاش  بشأناحلركة  كما وتتباحثيف حياهتم اليومية.   ضرراً باملواطننيتلحق  املستشرية واليتألشكال الفساد  التصديوإنفاذ القانون، وبالتايل 
 40د.النظام السياسي يف البال

 
 الدیمقراطیة المنطلقة من القاعدة إلى القمة 

"ما حيدث يف هذا،  Graziela Tanaka»«تناكا  تقولصوهتم.  إعالء هبا إىل أنفسهم، ودميقراطّيتهم، وقدرهتم على طريقة نظر الربازيليني Ficha Limpa»« فيتشا ليمباغّريت حركة 
من  الوعي العام باالنتقال عكس هذا التغّري يفطّيتهم." ويناآلن إمنا يشّكل جزءا من هذه العملية الدميقراطية اجلديدة. لقد حتّمس الناس لقدرهتم على ممارسة واجبهم املدين واالخنراط يف دميقرا

 :شىتَّ طرق يف  االستخفاف والالمباالة إىل الغضب والتمكني
بات الناس يولون قدرًا أكرب من " ،Graziela Tanaka»« ووفقا لتناكا ،يف اجملتمعاالخنراط السياسي الفساد االنتخايب مستوى جديد من  واحلركة ضد آفازتكشف 

اسة استقصائية أجرَيت رائم وقت االنتخابات." ويف در مقرتيف اجل كما ويريدون أالَّ ينسواويعلمون هويّة العضو الذي ميثّلهم يف الكونغرس، وهوية مرّشحيهم،   نظامهم الدميقراطي،االهتمام ل
 Ficha« فيتشا ليمبامعطيات حركة شخص مشلتهم الدراسة بأ�م أخذوا  1300 أصل من يف املئة 73، أفاد 2010 تشرين األول/أكتوبرقبل أسبوع من موعد االنتخابات الرئاسية يف 

Limpa«  فيتشا ليمبامن املرّشحني املّتهمني بانتهاك قانون  يف املئةخسر سبعون  احملصلة،يف  41.مرشحيهمبعني االعتبار عند اختيار »«Ficha Limpa .ترّكز  كما  42يف االنتخابات
 Movimento Voto«واعي حركة الصوت ال املواقع اإللكرتونية واملدّونات على الدميقراطية االنتخابية، مبا فيها املوقع اإللكرتوين اخلاص باحلركة ضد الفساد االنتخايب وموقع

Consciente«  43التشريعية لساو باولو. اهليئةالذي يركز على 
خالل الربع األول من عام  44).يف املئة 3832بنسبة ضعفا ( 38الفيسبوك  عدد مستخدمي ، ازداد استخدام2011و 2009 ، فبني عاميازدادت املشاركة الرقمية وهكذا

، مثّلت الربازيل بلد اجملموعة األكرب من 2011 /نوفمربتشرين الثاين 1واعتبارا من  45من السكان. 23.7بنسبة  ستخدام توترامن حيث  عاملياً ، احتلت [الربازيل] املركز الثالث 2011



، بينما بلغ عدد فازمليون فرنسي تقريبا آل 1.1بِـ  فرنسا بلد ثاين أكرب جمموعةبرازيلي فيما اعتربت  1.2، حيث كان من ضمنهم على مستوى العامل فازماليني شخص انتموا آل 10بني 
النائية مفسحا اجملال أمام  املناطقأخذ النشاط اإللكرتوين بالتوّسع إىل  Ficha Limpa»« فيتشا ليمباومنذ أن انطلقت حركة  46عضوا. 789,000األمريكيني الذين انتموا إليه أقل من 

، شهد عام Graziela Tanaka»« . وحبسب تناكاعلى األرض اجملموعاتمع يصبحوا جزءا من النشاط السياسي واالجتماعي حىت وإن كانوا غري قادرين على االرتباط  كيالناس  
 فيسبوك.مبا فيها موقع ال-وسائل التواصل االجتماعي احتجاجات أكثر من أي وقت مضى عرب  2011

ارسة الضغط مماالعتماد على خرباء اجملتمع املدين إىل  من االتكال الكالسيكي علىثقافة مناصرة املواطنني يف الربازيل  Ficha Limpa»« فيتشا ليمبالقد غّريت حركة 
على  Graziela Tanaka»« تناكا تعلقزمام مبادرهتم. يتجاوز ذلك لألخذ باملدنية املنّظمة ملكافحة الفساد بل  بالتحركات الناس العاديني ال يقتصر األمر على قيام. اجلماهرييالشعيب 

، والتحركاتاحلمالت  واكتشافتفاعالهتم مع األحداث والتطورات السياسية، لنشر ." يستخدمون الفيسبوك وتويرت ألغراض سياسية ، "يريد الناس اآلن أن يقوموا باألمور بأنفسهمذلك
هي و  Mapa Coloborativo da Corrupcao do Brasil»« كوهبسو دو برازيل مابا كوالبوراتيفو دا منصة، متثيًال ال حصراً . املشرتكة خماوفهم يف مواجهتهموتوحيد صفهم 

حاالت الفساد نشر  مبا يتيح للمواطنني بناؤهاُصّمَمت اخلريطة . Rachel Diniz»« أنشأهتا الصحفية وخمرجة األفالم ريتشيل دينيز متاحة عرب اإلنرتنتللفساد تفاعلية عبارة عن خريطة 
من خالل مشاركة املعلومات والروابط على صفحة اجملتمع على الفيسبوك، وهو ما أثار  »Rachel Diniz« فيتشا ليمبا. وارتبطت دينيز مبجتمع وطيناملوثقة يف اإلعالم احمللي وال

 47تعليقات.
. على ذات الغرار، Ficha Limpa»« فيتشا ليمبابممارسة الضغوط على الفساد احمللي واملؤامرات السياسية الرامية لإلطاحة الشعب  سلطةعوضاً عن االضمحالل، واصلت 

يف مدينة ناتل  2010 يار/مايوأبني الفساد، والفقر، والعنف، والدميقراطية. ويف �اية  الروابطاملواطنني على خمتلف مشارهبم وفئاهتم ومن كافة املنظمات املدنية، وحتّدد  التعبئةتوّحد عمليات 
 7داخل جملس املدينة بتاريخ  واحتجاج خميم اعتصامإىل إقامة  تشرنقت التحركاتوقد  رئيس البلدية وسوء اإلدارة.موقع تويرت احتجاجا على فساد  عربالربازيل، نّظم الطالب مسريتْني يف 

من املطالب، وبعد إجراء مفاوضات [مع جملس املدينة]، وّقع واحد وعشرون عضوا من أعضاء اجمللس على اتفاقية، وّمت  ُمجلة. ووفقا ملا ورد يف تقرير إخباري، قّدمت اجملموعة حزيران/يونيو
 هيئة الواليةروقة أاحتجاجا على الفساد، مبا يف ذلك اختالس املال العام يف  انابار يف والية  . وخالل الشهر ذاته، انطلقت التظاهرات يف ثالث عشرة مدينةاالعتصام واالحتجاجتفكيك خميم 

جنحت ، صلةيف احملهبذه الكلمات علق أحد املشاركني يف املظاهرات.  48يواصل السياسيون القيام مبا يريدون."سالتشريعية. "ما يؤثر بالفعل هو إشراك اجملتمع. فإذا مل يقّدم اجملتمع مطلبا ما، 
وتكلل ذلك بالتصويت باإلمجاع على  49اخلاص هبا. »Ficha Limpa« فيتشا ليمبالضغوط على السلطة التشريعية يف الوالية إلقرار مشروع قانون يف ممارسة ارقمية يف والية ريو ال احلملة

 .2011 /نوفمربيف تشرين الثاين مشروع القانون
  Dilma Rousseff»« وهّزت الفضائح حكومة الرئيس ديلما روسيف Ficha Limpa»« فيتشا ليمباعندما ُقّدَمت استئنافات إىل احملكمة العليا للّطعن يف مشروع قانون 

 أيلول/سبتمرب 7من خالل وسائل التواصل االجتماعي عوضا عن األحزاب السياسية أو النقابات. وبتاريخ  ، ونظمت هذه التحركات2011خريف عام غري عنيفة  حتركاتيف  األلوف شارك
ربازيلية، طة الصحافة الحملاماة الربازيلية، ورابالذي ُيصادف عيد استقالل الربازيل، ُنّظَمت التظاهرات يف العاصمة برازيليا وعشرين مدينة أخرى. وحصلت هذه التظاهرات على دعم كلية ا

 50يهّدد مصداقية املؤسسات والنظام الدميقراطي برّمته."حىت بات  لقد طم الفساد وعم يف بالدنا" ،جاء فيه مشرتكاً مما بيانا، إذ أصدرت هذه اجلهات ومؤمتر األساقفة الوطين
 رحية على شاطئ كوباكابانا الشهريإقامة مسالسكان ب Rio for Peace»« فور بيسريو منظمة اجملتمع املدين احمللية  ، فاجأتأيلول/سبتمرب 19بتاريخ حتديداً بعد عّدة أيام، 

"الغرض من مبادرتنا  أن Carlos Costa« 51« أنطونيو كارلوس كوستا يوضح الناشط االجتماعي الالهويت ومؤسس اجملموعةعضاء الكونغرس. مكنسة يف الرمل متثّيال أل 594حيث زرعت 
 حزيران/يونيومنذ ازيليني." وراء وفاة ألوف الرب  حرف األموال عن وجهتها يف حني يقف الفساد واملطالبة بقدر أكرب من الشفافية يف إدارة األموال العامةاستشراء مبدى علماً الناس  حاطةمتثل بإ

الفساد ولويات اإلنفاق احلكومي، وخفض اإلنفاق على اخلدمات العامة، و أعلى  تحتجاجاأعمال التعبئة اجلماهرية واالوسائل اإلعالم العاملية اليت غطت عناوين تصدرت الربازيل ، 2013
لوضع حّد ملمارسة "التصويت السري"  2006محلة رقمية شعبية أخرى إلقرار التشريع من خالل اجللوس يف الكونغرس منذ عام  آفازوقد أطلقت  52أصحاب السلطة. ضغطا على مما شكل
على املشّرعني يف  تظاهرة ُعري مما صب الضغوطوتنظيم  مليون شخص 1.6 توقيع بإطالق كربى العرائض اليت عرفها تاريخ الربازيل ضامةً أمثرت  الرقمية أنكان من شأن املقاومة املريبة. و 

يوخ. وخالل الفرتة اليت كان فيها مشروع القانون مطروحا ومن مثّ رُفَع مشروع القانون إىل جملس الش 201353. أيلول/سبتمربباإلمجاع لصاحل مشروع القانون يف مطلع  ليصوتواجملس النواب 
 مباشرة ليقولواإلنرتنت ا رجاء الربازيل أداة االتصال عربمن كافة أ آفاز"يف هذه اللحظة ال تتوقف هواتف أعضاء جملس الشيوخ عن الرنني فيما يستخدم أعضاء  ،آفازتصويت، أفادت لل

عندما صادق جملس  2013 /أكتوبرتشرين الثاين 26وحتّقق نصر جزئي بتاريخ  54!"للمشرعني بأن يضعوا حدا هلذا الفساد. ويرجح اخلرباء بأن انتصارا يلوح يف أفق األيام القليلة املقبلة
 55مبواصلة النضال. آفازالشيوخ على صيغة خمّففة من مشروع قانون جملس النواب. وتعّهدت 

 
 ثقافة أصحاب السلطةتغییر 

 لوسيانو سانتوس قوليوناشطو احلركة ضد الفساد االنتخايب بأن ثقافة اإلفالت من العقاب يف صفوف أصحاب السلطة آخذة بالتغّري يف الربازيل.  Graziela Tanaka»«تؤكد تناكا 
»Luciano Santos« ملرشحني على حتليل جودة ا يعكف لناخبحىت بات ا سياستنابفضل هذا القانون ننعم اليوم بنقاش وطين بشأن " 56،الذي يعمل حماميا مع احلركة يف هذ الّصدد

 Ficha« فيتشا ليمبا"جيري دمج لغة (قانون) يف هذا املقلب،  Graziela Tanaka»«تناكا  تفيد ثّله أم ال."لتماملتطلبات يفي بما إذا كان املرّشح  ريىاستنادا إىل معايري جديدة ل
«Limpa إظهار التزامها بتعديل ب من خمتلف املشارب األيدولوجية تتبارىالّنخب السياسية  حىت باتتأن يبّينوا للناخبني بأ�م غري فاسدين."  ب السياسي، وحياول املرّشحونيف اخلطا

. Ficha Limpa»« فيتشا ليمبا"نتيجة طبيعية" لقانون  ستكونبأن التغيريات عن احلزب االشرتاكي الربازيلي عن  Alvaro Dias»« ، يتوقع ألفارو دياسويف حميط املركز. مسالكها
فة باإلضا مرشحيها نتقاءأكثر حذرا يف ا ستغدوبأن األحزاب  -من حزب الدميقراطيني عن والية باهيا- Antonio Carlos»«أنطونيو كارلوس  يقولميني (الطيف السياسي)،  عنو 

 خطوة تطبيق معايري "السجل اختذت -من قبيل حزب االشرتاكية واحلرية اليساري-بل إن بعض األحزاب السياسية  57."األخالقية الضابطة لسلوكهماملدّونات  إلعادة تثقيفهم وصياغة
يف   Citizens Alliance for the General Elections»« 2000 عاماالنتخابات العامة ل. وعلى غرار حالة حزب حتالف املواطنني من أجل مرشحيها النظيف" يف صفوف



املؤسسات، والنظام السياسي، ني بخالل التحفيز على التطّبع مبعايري النزاهة واملساءلة العامة  أمهية من التشريع الفعليعلى األمد البعيد بأ�ا تضاهي  الدينامية تربهن هذهقد و كوريا اجلنوبية، 
 اجملتمع. وأصحاب السلطة يف

 
 ألهام عابر للحدود

لفاعلة املدنية بعض األطراف ا تلتزم. فوفقا ملسؤولني برازيليني، دكافحة الفساجديدة ملتشريعات سن منوذجا ل Ficha Limpa»« فيتشا ليمبا(قانون)  إىل بلدان أخرى واجملتمع الدويل تنظر
لتوظيفه يف مفهوم "السجل النظيف"  آفاز على صعيد متواصل، واءمت 58أضعف يف بلدهم. لكنه ز قانون مماثلالعتزامها تعزي »Ficha Limpa« فيتشا ليمبايف بوليفيا تنفيذ قانون 

إسقاط محلة على شبكة اإلنرتنت وخارجها مطالبًة األحزاب السياسية  آفاز، أطلقت Indignados»« إنِدغَنادوسيف إسبانيا. وبالشراكة مع حركة  2011 لعاماالنتخابات العامة سياق 
ت وقد ُقرنَ  59".ة املسؤولةيف اخلدمة العام "سجل معروف وحافللديهم  مرشحني وانتقاءمرشحني املّتهمني أو املدانني بارتكاب جرائم وجنح خطرية من قوائمها لالنتخابات احمللية واإلقليمية 

أن مطالبها  إالّ وبالرغم مما أثارته من جدل  60).توقيع 108,542 إذ مل تنجح جبمع سوىشخص ( 125املتمّثل يف استقطاب  مرادهااإلنرتنت مل تبلغ  عرب"احلَيل املسرحية" مع عريضة 
 .Ficha Limpa»« فيتشا ليمباحركة باسرتاتيجية وحسن تنظيم وختطيط  ِقصر أجلها وصغر نطاق ما انطوت عليه من تعبئة مقارنةيعكس  مما قدلَق آذانا صاغية، الفورية مل ت

 
 تحلیل حالة

 
 مأسسة المساءلة

واحلركة الشبابية  !،، ومبادرة دوستا2000خابات عامة يشّكل الفساد السياسي هدفا مشرتكا للمبادرات املدنية املنطلقة من القاعدة إىل القمة ابتداًء من مبادرة حتالف املواطنني من أجل انت
فيتشا حركة  تأيت). 10يف املكسيك (انظر الفصل  Dejemos de Hacernos Pendejos»« دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس)، وحركة 10يف البوسنة واهلرسك (انظر الفصل 

على  الناخبني نيفتح أعفعوضا عن ممارسة الضغط على األحزاب السياسية لكي ُتسقط املرشحني الفاسدين من قوائمها أو  ،النضال إىلجديدة  اسرتاتيجيةب Ficha Limpa»« ليمبا
لعملية السياسية، ن ام احلركة آلية قانونية إلضفاء الطابع املؤسسي على االستبعاد انشأت-متكررةيقتضيان إطالق محالت مدنية  نالتحركاكال و –خالل االنتخابات  املرشحني الفاسدين

عامة، إذ مل يسبق وأن ناصب م السعي لتويلكل الفاسدين من   منع Ficha Limpa»« فيتشا ليمباعلى حركة  تعذربأنه جلدل . ميكن اخمالفي القانون للمساءلةإخضاع ضمان وبالتايل 
الذي تدّخلت  Joaquim Roriz»« هم على الرتّشح مكا�م كما فعل جواكيم روريزاءشرككنهم أن حيملوا ّمت إلقاء القبض على بعضهم وحماكمتهم من جانب أكثر من قاض أو أنه مي

، على حنو »Ficha Limpa« فيتشا ليمباحركة  عملت يف املقابل، 201061.عام  انتخابات من الرتّشح لالنتخابات يف سباقإبان منعه  »Weslian Roriz« زوجته ويزليان روريز
ستهداف كل لإلفالت من العقاب دون احلاجة ال التصديالشرفاء، و  باإلضافة لدعم أو باألحرى مكافأة الساسة نزاهة،لتعزيز الوافز احل خلق، و القائم الفاسد جذري، على تعطيل الوضع

 .على حدة وعلى حنو مباشرفاسد 
 

 تحولنقاط 
بواسطة أة الظلم والقمع لتخفيف من وطلغضب الناس  يوجه" ميكن أن تقّدم املقاومة الرقمية أسلوبا بديال للتجنيد من شأنه أن !يف اللحظة اليت يقول فيها عدد كاف من املواطنني "كفى

" نقاط حتول" حتديد آفازحتاول  .ويف الواقع غري العنيفة املتعددة اآلنية واملتاحة على شبكة اإلنرتنت التكتيكاتمن خالل  بالفعلرغبتهم  توظفملموسة، وميكنها أيضا أن  أهداف ومطالب
زمة أ مبثابة وجيزةنوافذ مفتوحة لفرتة  احلاالتهذه يف  آفاز ترى 62"إذ ميكن الحتجاج شعيب عارم مفاجئ أن حيدث كل الفارق." ،هائلخليار سلطة أصحاب ال إبان مواجهةيف النضاالت 

 63يار."خيف الوقت ذاته حيث "تـُّتَخذ القرارات احلامسة بطريقة ما أو بأخرى اعتمادا على تصورات القادة للنتائج السياسية اليت ترتّتب على كل  اسرتاتيجيةوفرصة 
خليق ." لدفع الناس للتحركيكفي مبا الطموح وامللهم "باملطلب  Graziela Tanaka»«تناكا  تصفه وهو ما"، "واملطلب السديد نقاط التحول تتماشى، فازبالنسبة آل

 احلثيثةتنبيهات االستجابة  تنقلاملواطنني أو التجاوب معهم.  استمالةألصحاب السلطة ويف الوقت ذاته  ملموسةطلبات  َكبسلةمزدوجة تتمّثل يف   اسرتاتيجية أداء وظيفة السديدالسؤال ب
قبل التصويت على  عثتبُ . فعلى سبيل املثال، جاء يف رسالة واحلماس لالخنراط يف احلراكالنضال، وملكية  تعزيز الوحدةللّحة املضرورة حس ال اليت صدرت يف منعطفات حامسةو رتنت على اإلن

 نأمل). PLP 518/2009حنّثكم على دعم مقرتح قانون السجل النظيف (الذي حيمل رقم  ،"أعضاء الربملان الربازيلي األعزاء ،كما يلي  Ficha Limpa»« فيتشا ليمبامشروع قانون 
، علماً أن للرتّشح أكفاء غري-العامةمن قبيل القتل العمد وإساءة إدارة األموال -بارتكاب جرائم خطرية  املداننيانتخابات نظيفة يُعترب فيها املرشحون السياسيون  لنحصل علىأن تّصوتوا 
 64لسياسة الربازيلية."ليف هذه اللحظة احلامسة اليت ستتخذو�ا  تعتمد على أفعالكم يف  تشرين األول/أكتوبرأصواتنا يف 

 
 رحب االنتشار  إلى الحمالت المصّغرة محدودیة من

 صغرىالشأن هذه احلمالت  وميا. ومنسريعة وأحيانا ميكن القيام بذلك ياستجابة لتحقيق  من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ميكن جتزئة عملية املقاومة املدنية إىل محالت مصّغرة
 انتصارات متواضعة ومتزايدة.وتثمر ب ،تدعم إرادهتم للتحركبالزخم بني املواطنني، و سريعا تُنشئ شعورا أن 

قوة خروج بلل -املتواضع منهاحىت -الفردية ألوف التحركات جتميع كيف ُميكن   -وعلى شبكة اإلنرتنت على األرض– Ficha Limpa»« فيتشا ليمباحركة  أظهرتلقد 
متنوعة  بوتقةواطنني يف امليتحركون ويشركون رفاقهم أخوهتم من على األرض، حيث  لناشطي احلركات مكافئاً على شبكة اإلنرتنت  آفازيف هذا الّصدد، ميكن اعتبار أعضاء مكينة.  جامعة



شكلة لامن خالل شبكات املنظمات املدنية األربعني  وقوة أعدادمن احلركة ضد الفساد االنتخايب  هأحرزت على غرار ماسلطة الشعب.  اخلليقة بنشوءغري العنيفة  التكتيكاتمن 
ُ
، الئتالفمل

هذه  Graziela Tanaka»«تناكا  توضح، وحدث الفارق اهلائل ،غريهمشراك إلشبكات التواصل االجتماعي اخلاصة هبم  باإلفادة من املتزايدة أعدادهمالربازيليني  آفازأعضاء  جنع
فاعل الشخصي معهم األشخاص الذين ال يتوقعون الت إىل مئات وألوففراد، قاعدة تتخطى األ فهي متكنك من بلوغشبكة اإلنرتنت  عربلحمالت هي السمة املميزة لالفعالية " اجلزئية بأن

 ."للتحرك ما أن تصلهم تنبيهات التحركاتولكنهم مستعدون 
على ألف حترك  500وقيع، وال مثيل له، مبا فيه العريضة اليت محلت مليوّين ت تعبئةجم حب يف تاريخ الربازيل احلملة الكربىبكة اإلنرتنت على ش آفازكانت احلملة اليت أطلقتها 

اجلهود اليت بذلتها احلركة ضد الفساد  جنبًا إىل جنب »Ficha Limpa« فيتشا ليمباحركة  عملت 65املشّرعون. اليت ا�الت علىاملكاملات اهلاتفية  ألوفشبكة اإلنرتنت، وعشرات 
 Ficha« فيتشا ليمباحركة  الفرار من طيف"مل يتمّكن أعضاء الكونغرس  ،يف هذا الّصدد Graziela Tanaka»«تناكا  تقوليف كل مكان.  الشعبسلطة على بث االنتخايب 

«Limpa ملواطنني." لقد كانت حركة اا�ال عليهم هبا ألوف كاملات اهلاتفية اليت رسائل الربيد اإللكرتوين، وامل على ظهروتأتيهم حممولة ، على الدوام وسائل اإلعالم عرب. فقد كانوا يسمعون
من  املئةيف  85بأن  2010. وأظهر استطالع أجرته احلركة ضد الفساد االنتخايب قبل االنتخابات العامة لعام 2010عام تداوال ثالث أكثر املواضيع  Ficha Limpa»« فيتشا ليمبا

تعقيبات  آفازت لوضع القائم الفاسد إىل املطالبة باحلكم النظيف واخلاضع للمساءلة. وتلقّ ل والتسليماالستخفاف العام  من حالةحتّول عميق  حدوث دّل علىمما املستطَلعني دعموا التشريع، 
أنتم اجلماعة اليت تقف خلف مجيع تلك الرسائل اليت  !ّوياملشّرعني، كانوا يعّلقون بالقول: " أ�ا عندما اجتمعت مع عدد من Graziela Tanaka»«تناكا  تروي. الساسةمبدئية من 

 السياسية إلقرار التشريع." إرادة أوجدبأن ذلك إىل جانب اجلهود اليت بذلتها احلركة ضد الفساد االنتخايب " تضيفوصلتنا عرب الربيد اإللكرتوين!" 
 

 الشراكات
بسجل حافل  آفاز خرتففي حني ز خرى عموما، وكملت كٌل منهما ما نقص األ، وأجرت تقييما مماثال للحركة ضد الفساد االنتخايب. واطن قوهتا وُحمدداهتامل اسرتاتيجياتقييما  آفازأجرت 

مالت واإلجراءات اسد، ومجع املعلومات االستخبارية، وتنظيم احلتفّوقت احلركة ضد الفساد االنتخايب يف كسب احللفاء من داخل النظام الفالتعبئة من االستجابة السريعة ورفع مستوى 
لها قيمة مضيفة إلثراء إالَّ حيث يكون لتدختنخرط  أالَّ  مقررة هود اليت بذلتها احلركة ضد الفساد االنتخايبعدم اجرتار اجل آفاز أرادتائل اإلعالم، واالتصاالت. الشعبية، والتواصل مع وس

كان   اعندم-فوريّاوحىت - حثيثاً للكونغرس. لقد كان بإمكان املقاومة الرقمية أن توّلد ضغطا  Ficha Limpa»« فيتشا ليمباعندما ّمت تقدمي مشروع قانون  ظةالنضال، وحانت تلك اللح
 الناس على األرض بسرعة. تعبئة، ومل يكن باإلمكان بكل ما للوصف من معىنحامسا  عامل التوقيت

الت شبكة عابرة للحدود القومية تطلق محالت عاملية، فإ�ا تطلق أيضا مح آفازوعلى الرغم من أن  ،طراف الفاعلة الداخلية واخلارجيةاحلدود بني األتطمس املقاومة الرقمية 
، وعملت على إعداد املدنية ونّسقت مع احلركة ضد الفساد االنتخايب املبادرة-آفازوهي مشاركة يف محلة - Graziela Tanaka»«وطنية داخل البلدان. ففي الربازيل، أطلقت تناكا 

 العاملي. آفازإىل جانب املدخالت اليت تلقتها من فريق هلا احلملة والتخطيط  اسرتاتيجية وتطوير
 

 التحركات على أرض الواقع وعلى شبكة اإلنترنتتجاوز ثنائیة 
 نزعتالنشاط اإللكرتوين مقابل النشاط اآلين والتغيري االجتماعي تعرتيها أوجه القصور. ففي املقام األول،  بشأنبأن املناقشات  آفازاليت أطلقتها  Ficha Limpa»« فيتشا ليمباتبّني محلة 

 )، واألدوات (تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل تويرت، وفيسبوك، وخدمات الرسائل القصرية، ورسائل الربيد اإللكرتوين، واملدّونات،الرقمي(العامل  الوسطهذه املناقشات للخلط بني 
رتونية). ومن شأن هذا اخللط والعرائض اإللك النتشارالنارية اغري العنيفة املستمّدة من أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (مثل إرسال الرسائل  والتكتيكاتوروابط املواقع اإللكرتونية)، 

إال  واء بسواءسوسائل التواصل االجتماعي"، و"أدوات وسائل التواصل االجتماعي" و "تم استخدام مصطلحات "اإلنرتنت"، ، إذ غالبا ما يحمط النقاشاالرتباك حول املوضوع  أن يؤدي إىل
من الناحية األخرى،  -دمهأو ع-قيمة أدوات وسائل التواصل االجتماعي وتأثريها  خبصوصناحية وإجراء مناقشة  من-عدمهأو -وتأثريه  الرقميأن مثّة اختالف بني التشكيك يف قيمة العامل 

 66ِعلما بأن هذه األدوات تشّكل جمموعة فرعية من أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عموما.
لتواصل االجتماعي ؟" أو "هل أعادت أدوات وسائل االتظاهرات: "هل تتيح وسائل التواصل االجتماعي تنظيم املطلقة، مثال ذلكسئلة مجلة من األيف يُعزى لتأطري النقاش ثانيا، 

ة وخطّية بني عامل عالقات مباشر ه أن مثّة اجلديدة ابتكار النشاط االجتماعي؟" أو "هل تؤدي وسائل التواصل االجتماعي إىل الدميقراطية؟" تستند أسئلة كهذه على افرتاض خاطئ مفاد
لناحية األخرى. ويف ا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من قبيل وسائل التواصل االجتماعي) من ناحية والنتائج (الدميقراطية، احلرية، املساءلة، العدالة) منأي ) واألدوات (الرقميالنضال (

عامل االجتماع يل  يرىوالنتائج.  ،والتكتيكات، واالسرتاتيجياتمثّة صيغة أو مطابقة مّتسقة بني األهداف، بأنه ليس استنتاج قاطع  إىل الباحثون والناشطوناملقاومة املدنية، توّصل  مقلب
 67بأن املقاومة املدنية حتدث على صعيد املشهد الثقايف، واالجتماعي، والسياسي، واالقتصادي. يف هذا السياق »Lee Smithey« مسيثي

وعليه  العامل الرقمي. ودينامّيات سلطة الشعب يف واخليارات املتعلقة بالتكتيكات،، واالسرتاتيجياتفحص موازين القوى، ولعل مسار حبثي أجدى على هذا الصعيد يقتضي 
الرقمية  لتكتيكاتا ميكن ممارسة سلطة الشعب بواسطةالنضال؟ كيف على سبيل املثال، ميكن إعادة صياغة األسئلة الواردة أعاله على الشكل التايل: كيف يوّسع العامل الرقمي حلبة و 

؟ بأي طرق تغّري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/ أدوات وسائل التواصل االجتماعي النشاط أدوات وسائل التواصل االجتماعي) (املستمّدة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/
 اليت من شأ�ا أن تقود إىل التغيري السياسي، واالقتصادي، واالجتماعي؟ القوىالرقمية معادالت  ةاملقاومغّري كيف تو االجتماعي واملقاومة املدنية؟ 

املدنية على األرض واملقاومة  املقاومة، فإن Ficha Limpa»« فيتشا ليمباشبكة اإلنرتنت والعامل خارجها غري واضحة. فكما أوضحت حركة  عاملثالثا، إن احلدود بني 
يف حني ، إىل رقمية وواقعية التكتيكاتأوجه تآزر. وفضال عن ذلك، مل يعد باإلمكان تصنيف باإلضافة خللقهما  لمات، واألهداف، واملطالب ذاهتااملدنية على شبكة األنرتنت تتشاطران التظ

ني للتعبري عن طلب مّتفق عليه مكتب أحد املشّرع ملهاتفةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  عرب توظيفاملواطنني تنبيها  ألوف اجلمع بني العاملْني. ومن األمثلة على ذلك عندما استلم ميكن



اإلقدام على القيام بذلك،  لىعحتفظهم كثريون   بالفعل تغلبوغري مألوف بالنسبة للمواطنني الربازيليني العاديني).  اً صعب حتركاً (وهو ما ميّثل  Ficha Limpa»« فيتشا ليمباخبصوص 
الناس الحقا أدوات  ؟ وعندما استخدم هؤالءأ�ا تعبئة واقعية خالصةبواسطة وسائل التواصل االجتماعي أم يعترب ذاك التحرك تعبئة رقمية خالصة  رّد فيضان من املكاملات. فهلوكان ال

م. فكيف كان حّفزوا مزيدا من املواطنني على أن حيذوا حذوه بذلك إمنا، فإ�م حتركهملشبكات االجتماعية األخرى عن وا آفازتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لكي خيربوا اآلخرين يف 
هم يف شراكإلعن تزويد حركة على األرض بقائمة من معلومات االتصال الشخصية لكي تتواصل مع أصحاهبا أو تبلغهم عن أنشطتها  املنشودةذلك خيتلف من حيث املقصد والنتائج 

 النضال؟
 

 الدروس المستفادة:      
 

 املقاومة الرقمية
ملزج بينهما ا. ويتوقف القرار للنضال باستخدام هذه الوسيلة [املقاومة الرقمية]، أو [املقاومة] على األرض، أو الشعبتشّكل املقاومة الرقمية جزءا من املقاومة املدنية، وميكنها أن متارس سلطة 

بأنه خالل التصويت [على مشروع  Graziela Tanaka»«، وقدراهتا، إىل جانب وقائع النضال. وأفادت تناكا واسرتاتيجياهتاأهداف احلملة املدنية أو احلركة االجتماعية، استناداً إاى 
مليون برازيلي طالبوا بإقراره. وقد كانت ردود الفعل اليت  3.6إرادة  جتاهلبعض املشّرعني الذين مل يدعموا مشروع القانون بأ�م مل يقدروا  أقر]، Ficha Limpa»« فيتشا ليمباقانون 

مليون ومليوينّ شخص وّقعوا على العريضة على اإلنرتنت. ومل يقّللوا من موثوقية  1.6أبداها أصحاب السلطة هؤالء ووسائل اإلعالم قوية. إذ أ�م مل ميّيزوا بني التواقيع اخلطية اليت بلغ عددها 
 .و كليهماأ وسائل التواصل االجتماعي أو اجلماهريية اليت مت تنفيذها من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتحركاتمن خالل العامل اإللكرتوين  ةدنيامل التعبئة

آفاقا جديدة   آفازة . فقد فتحت محلعلى األرضواإلتيان بتحركات موازين القوى  قدرهتا على قلبشبكة اإلنرتنت  عربالنشاط  ومن الدروس األخرى اليت ميكن استقاؤها من
 على نيلسلطة السياسيأصحاب ا يستحوذ فيهثوريّا يف جمتمع  التحرككما تبّني من آالف املواطنني الذين اتصلوا جبرأة مع مكاتب نواب الكونغرس وأعضاء احملكمة العليا. وقد كان هذا 

 . بالقلة والقيود واهلرميةسلطة اجتماعية هائلة، وتّتسم تفاعالهتم مع املواطنني 
اعدة متينة ومّتحدة من يبين قتستكمل املقاومة الرقمية املقاومَة املدنية على األرض، إال أ�ا ال تشّكل بالضرورة بديال عنها. ومن شأن تنظيم القواعد الشعبية أن  ختاما نقول

مليون توقيع خطي. وال ميكن كسب احللفاء من داخل صفوف األنظمة  1.6ضروريا جلمع ما يفوق  Ficha Limpa»« فيتشا ليمباواملواطنني، األمر الذي كان يف حالة  اجملموعات
حىت أمام إجراء التواصل الفوري، وإبداء االستجابات السريعة و  مرّة أخرى تفسح املقاومة الرقمية اجملاللكن و  الفاسدة وإجراء املفاوضات إال من خالل التفاعالت والعالقات على األرض.

والرسائل  التحركاتب وتعديل تتيح املقاومة الرقمية أيضا الفرص لتجريب األساليكما هود اليت يتم بذهلا على األرض.  الفورية، واحلشد السريع دون توافر الوقت والتنظيم واملوارد اليت حتتاجها اجل
 باستخدام احلد األدىن من املوارد.يف الوقت الفعلي 

 
 العناصر غري امللموسة 

ري ملموستْني متّيزان املبادرات ، اللتْني تشكالن بدورمها صفتْني رئيسيتْني غاجلامعةوسائل التواصل االجتماعي شعورا حقيقيا باملِلكية واهلوية أو  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتميكن أن تعّزز 
إلنرتنت، وأصدر آخرون نداءات شبكة ا من القاعدة إىل القمة. وأفيَد أن الفضاء التدويين "اعتنق" مشروع قانون املبادرة الشعبية. وأنشأ بعض املدّونني يافطاهتم اخلاصة على املدنية املنطلقة

ياسة الوطنية." وغّرد سعصر جديد من الل أمل فات األيديولوجية ونشّكل بارقةللعمل. وكتب أحد املدّونني: "لقد حان الوقت لكي نقاتل القتال احلسن. لقد حان الوقت لكي ننسى االختال
، فإننا لن نصّوت  »Ficha Limpa« فيتشا ليمبا"هلّموا لنمارس الضغوط على النواب من خالل الوصول إىل مليوّين توقيع لكي نبّني بأ�م إذا مل يصّوتوا ملشروع قانون  ،مدّون آخر

ن وقعوا. جلميع مَ  مبارك"مل أشعر قّط بالفخر إزاء الشعب الربازيلي مثلما أشعر اآلن.  ،آفازكتب عضو برازيلي يف   ،» LimpaFicha« فيتشا ليمبامشروع قانون  أُقروعندما  68هلم."
 69أشعر اليوم بأنين مواطن حقيقي ميتلك سلطة سياسية."

. على األرضاملقاومة املدنية و  بقرنهّد ذاته أو تقّدم املقاومة الرقمية أيضا بُعدا إضافيا ملِلكّية احلركة واهلوية االجتماعية من خالل السرد املتواصل الذي ميكن أن يكون قويّا حب
 يف تشكيل سرد ميكن للناس أن يتبعوه عن كثب يوما بعد يوم مع تطور احلملة أو بأن املبادرات املدنية على شبكة اإلنرتنت فعالة بوجه خاص Graziela Tanaka»«وفّسرت تناكا 

من خالل  ليتمكنوا من الشعور"الفرص  أسبوعيا ما يزال معروضا على اللجنة، أُتيَحت أمام املواطنني Ficha Limpa»« فيتشا ليمبا، وفيما كان مشروع قانون آفازاحلركة. ويف حالة 
سرد إمنا ميّثل طريقة يف كل خطوة على الطريق." واختتمت حديثها بأن ال حتركاهتم أساسيةركة احلملة، ويعلمون بأن األصحاب الفعليون حلمنه، وبأ�م  جزء أساسياملصادقة على القانون بأ�م 

 ومصادقة الرئيس، وانتهاًء بتصديق احملكمة العليا.قوية إلشراك الناس يف احلملة برّمتها، ابتداًء من اللجان، ومرورا بالتصويت، 
ية ، فإن من شأن حجم مشاركة املواطنني أن يعّزز مصداقعلى األرضعالوة على ذلك، وسواء يف حالة املقاومة الرقمية اليت مت تداوهلا على نطاق واسع أو املقاومة الشعبية 

] Ficha Limpa»« فيتشا ليمباكبري [الفساد]، احتجنا ألن جنعله [أي مشروع   ءلشي"لكي نتصّدى ، يف هذا الّصدد Graziela Tanaka»«تناكا  تقولاحلركة ومشروعية مطالبها. 
 هي احلماية." تكون ملكيته جامعة، فهذهأكرب مّنا. جيب أن 

 
 ممارسة سلطة الشعب



ما هو كسلطة الشعب. الدرس األول هو أن املقاومة الرقمية الناجحة ُتشرِك ديناميات سلطة الشعب ذاهتا   خبصوصالضوء على أربعة دروس  Ficha Limpa»« فيتشا ليمباتسّلط حالة 
يستميل و  الذي ال خيضع للمساءلة، ويغّري الوالءات يف صفوف أصحاب السلطة وبني املؤسسات، اجملحفاملقاومة املدنية يف امليدان، األمر الذي من شأنه أن يعّطل الوضع الراهن احلال مع 

 الناس صوب احلركة أو احلملة بصرف النظر عن دوافعهم.
عض الظروف ويف مراحل يف ظل ب اسرتاتيجيةعامال حمّددا للنجاح، فيمكنه أن يقّدم ميزة   يشّكل لوحدهالرغم من أن ذلك الفبيف احلجم.  توفريهاتقّدم املقاومة الرقمية أيضا 

لمسريات، ميكننا يف غضون ساعتْني أن نرسل رسالة لتخطيط ال"عوضا عن الذهاب إىل االجتماعات و  ، أنهيف هذا الّصدد Graziela Tanaka»«حامسة من النضال. وأشارت تناكا 
دون أن يعين ذلك  عنيفةغري ال التكتيكاتخمزون على توسعة لرقمية بقدرة التحركات ا أما ثالث الدروس، فيتجسد." ذه الرسالة أن تنتشرمما يتيح هل شخصألف  200عرب الربيد اإللكرتوين لـ

: ، وهياالعامل الرقمي أو احلقيقي، فإن عناصر النجاح هي ذاهت فضاء ، سواء حدثت املقاومة املدنية يفأخرياً والعكس صحيح.  على األرض التحركاتيف حد ذاهتا من  أو أفعلأفضل  أ�ا
وإرسال  والتواصل، السرتاتيجياوتنويعها والتسلسل  التكتيكاتوالتخطيط، وابتكار  واالسرتاتيجياتللحملة أو احلركة، واملهارات  جلامعةاالتظلمات املشرتكة، ووحدة األهداف والناس، واملِلكية 

 .بالنهج غري العنيفةإىل جانب االلتزام الراسخ  بفعاليةالرسائل 
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