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 المجتمعية الرَّصد والمتابعة

 :الحرب بعدما تحّول  لتحقيق
 أفغانستان 

، الستقرار والتقدم لأشد حطًا وانتقاصًا يف أفغانستان  الفساد َيدُ " جرَّاء  العنفألفغان يلقى العديد من اففي حني من التمرد ِبطرٍق شىتَّ
بدًال  مئتما�مسؤولني حكوميني ممن يُؤمل ا راحاتعلى  بعض األحيان يأيت الفساد حمموالً  بل ويف ،لفسادا يدمن  أفغاين ال يسلمالتَّمرد؛ 

 ."من املتمردين
 (الناتو) األطلسي مشال حلف ملنظمة العام األمني، أندرس فوغ رامسوسن

حلف مشال  نظمةالتابعة مل إلرساء األمن يف أفغانستانالدولية  قوات املساعدة"
 األطلسي تتخذ خطوات من أجل منع الفساد" 

 
 ،إلعادة اإلعمارإذ أنه يقّوض شرعية احلكومة واجلهود الوطنية والدولية  1؛والتنمية لسالما حتقيقيف سبيل هتديدا واضحا  الراهنالفساد يف أفغانستان اليت مّزقتها احلرب يف الوقت  بات

ويف  2يشوب جهود املعونة.فساداً أن  يعتقدونمن األفغان  يف املئة 64 أن 2008 عام يف أجرَيت استقصائية دراسة بّينتواحلّد من وطأة الفقر، وتوفري اخلدمات العامة األساسية. 
أو  طالبان،يون دوالر أمريكي من أموال التعاقدات انتهت إىل جيوب مل 360) بأن ما مقداره البنتاغون، قّدرت فرقة عمل تابعة لوزارة الدفاع األمريكية (2011 أغسطس/آب

 الغلب وفقا طالبان وحركةاحلرب  أمراءمصدرا من مصادر دخل  ُيشكل الذياملخدرات جتار بلاليوفر الفساد مرتعًا كما   3.املرتبطني بالفئتني األولينياجملرمني، أو مساسرة السلطة 
 4تقايض طالبان املخدرات باألسلحة.، فيما يف هذا اخلصوص سريّ 

يُلقي من األفغان أن الفساد  يف املئة 83 أفاد ،2010حبسب نتائج استطالع للرأي أجري يف عام ؛ مستمرا يُثقل كاهلهم عبئاللمواطنني، يشّكل الفساد  بالنسبة
األفغاُن  لكن ما زال ،هذه اجلبهةعلى  التقدم بعض إحراز 2013عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف عام  صادرتقرير  أشارفيما  5على حياهتم اليومية. بظالله

ا واملظلومة جرَّاء م املهمشةالفئات  صفوف منجدد  أعضاءحركة طالبان  يف جتنيدومل تعد هناك غرابة  6.األمن انعدام بعد اليت تواجهها البالدالقضايا  ُكربىثاين   الفسادَ يعتربون 
 مع الدولة واملتمّردين على األرض. املافيا شبكات تتحابك خيوطغالباً ما . و املساءلةالكسب غري املشروع، والفقر، وانعدام  تتعرض له من ضروب

 :السياق
له  وسبق الداريةالعلوم السياسية. وقد كان يتحدث  مضمارحبث يف  جراءإلافغانستان  إىل »Lorenzo Delesgue« دوليغ لورنزووصل طالب فرنسي يُدَعى  2002عام  يف
السابق يف اجلامعة ياما  ميلهوز  »Lorenzo Delesgue« دوليغ، أّسس 2005 /أكتوبراألول تشرين ويف. 1996ُمذ  الوسطى وآسيا وباكستان، إيران، أرجاء يف كثرياً   سافر أن

، »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغريت منظمة »Pajhwok Ghoori« غوري باجووك الشاب املدين الناشطو  »Yma Torabi«ترايب 
توفري بيف أفغانستان  الشفافية، والنزاهة، واملساءلة زيادةمن خالل املنظمة يف "تسليط الضوء على الفساد  رسالة ويتمثل ُجلالفساد.  تُعىن بقضاياأول منظمة جمتمع مدين  لتغدو

إىل تعزيز  -Lorenzo Delesgue«8« كما أوضح دوليغ-وتسعى املنظمة  7السياسات". على صعيد، وتطوير األدوات التدريبية، وتيسري إجراء حوار سياساتية التوجهاألحباث 
 .متماسكة، ومتكني املواطنني من مساءلة املؤسسات العامة، واملسامهة يف تشكيل حركة جمتمع مدين البالدالقدرة على إجراء األحباث داخل 

 احمللي املستوى ن منمتخذي -الناسعامة  أي–األشّد تضّررا  إشراك الفئات عزموابل  ؛يف كابول قارونيكتفوا بإصدار تقارير وهم  أالَّ بالشباب  َعزِمَ  2006عام  حبلول
 إىل التوّجهب وغوري دوليغ." وشرع تتغّري أن  وهنا ُميكنحتدث األمور  هنا" بالقول ذلك على تعليقه معرض يف »Lorenzo Delesgue« دوليغوذكر  .انطالقًة لتحقيق ذلك

متدنية مشاريع التنمية  إزاءحول هلم وال قوة  أالَّ ب هموشعور حاجاهتم، بشأن الناس  مشاورةمن قبيل عدم  ظاملاملللكثري من استمعا ، احملليني السكان إىل واإلصغاء الريفية املناطق
 فاداهتمإلمع احلكومة، واخلوف من احلديث مع املسؤولني إىل جانب عدم استجابة املنظمات غري احلكومية  ، ناهيك عن عدم وجود سلسلة تواصلاليت تشهدها حمليَّاهتم النوعية

كثري من األحيان تعوزهم املعرفة   لكن يف"بدور املواطن"،  والقيامالتواطؤ" الفاسدة يف منطقتهم  شبكة" بتجاوزالناس  رغبةوزميليه  لدوليغ، تبّني ومطالبهم. وبنفس القدر من األمهية
 بذلك. لقيامالكيفية ل



  اسدورموتكتيكات التدقيق االجتماعي الرائدة اليت اعتمدهتا منظمة  اسرتاتيجياتمن بينها  ُمجلة من املصادرمن  اإلهلام »Lorenzo Delesgue« دوليغ استمدّ 
إلعمال احلق يف احلصول على املعلومات يف اهلند، واإلجنازات اليت حققتها احلركات االجتماعية غري  »Mazdoor Kisan Shakti Sangathan« سانغتانكيسان شاكيت 

 Afghan«أشار برنامج التضامن الوطين األفغاين  ذلكك  .»Aga Khan Foundation«  طورهتا مؤسسة آغا خانالعنيفة إىل جانب مبادرات املساءلة االجتماعية اليت
National Solidarity Programme« - إىل الدور الذي يقع على عاتق اجملتمعات يف تعزيز النزاهة. وقد   -2003عام  يفاالستصالح والتنمية الريفية  وزارةالذي أنشأته

 »Pajhwok Ghoori & Lorenzo Delesgue« ودوليغغوري  بدورمها أعمل .""أحد أوجه النجاح القليلة اليت أحرزهتا إعادة اإلعمار لدوليغوفقا  آنذاككان الربنامج 
 برسم معايريهذه اجلهود  تأمثر إعادة اإلعمار.  ضمن سياقاتاملساءلة  ذي باع يف قضايااملدين  تمعيف مضمار اجملغري الرمسية مع خبري دويل  دثاتبعض احملا بعقد عقلهما ليخرجا

 .أفغانستان يف الصراع بيئة رحم من مبادرة منبثقة :اجملتمعية والرصد واملتابعةجديدة تُعَىن بتمكني املواطنني  بادرةمل

 المدنیةالمبادرة 

ب ككةحخيخ ث ئكقئاك ـˇ هئكمةئئ هخئ بˇ هئآل أي  ئكذ

 وناظمة للشعبالدولة حليفا  تكون فيهجمتمع بل  ،كراٍع ورعية  ال يتفاعل يف ظله املواطنون والدولةيتوّخى القادة املدنيون الشباب إقامة جمتمع  ،وحراكهم املواطننيخالل متكني  من
ومل  جمتمعاهتم، إعمار عادةإ مسألة يف آرائهمملساءلة املواطنني، والسماح للمواطنني بإبداء  واخلدمات عونةامل تقدمي إخضاعيف  هلذه املساعيوجتسدت األهداف العامة العام. لصاحله 

، أوهلما نتيجتني واضحتْني  لقادةا بلور وعليه .انتهاء الصراع، وتتمّثل هده األطراف حتديدا بعامة الناس، واحلكومة، واجملتمع الدويل عقباملنخرطة يف التنمية  ةالرئيسمشل األطراف 
منوذج ميكن تنفيذه يف أجزاء أخرى  طويرتيف  تاخلاضعة للرصد واملتابعة اجملتمعية، أما الثانية فتجسد األجلقصرية  املشاريع وحتسني الفساد الوقاية من على األمد القصري وتتمثل يف

 املتوسط. األمدعلى  البالدمن 

 االستراتیجيالتحلیل 

القمة إىل  من املتدليةالتقليدية  اجلهودأن  »Lorenzo Delesgue« دوليغالتوقعات، يؤكد  عن حتقيقإعادة اإلعمار  جهود إخفاق وراء الكامنة األسباب سعيًا لإلجابة عن
خالل بناء مؤسسات الدولة. وعّلق  منحتقيق التغيري  بأ�م قادرين على ،يف بداية املطاف املاحنون، واعتقد، الشعيباجملتمع املدين  دورمن  كبري  تدرك قدرهذا املضمار مل  يفالقاعدة 

 ، يضحي �ج القمة إىل القاعدة غري ذي نفع يُرجى."املصداقيةسوى باليسري من حتظى  الو ضعيفةتكون الدولة  مىتعلى ذلك قائال: " دوليغ

 التالية: العناصر مشل استقصاء مما مشل مفصَّل منذ البداية اسرتاتيجيحتليل  ُأجري

 ؛واالقتصادية والسياسية، االجتماعية، الظروف •
 ؛له واملعارضني القاعدة إىل القمة من املتجه للمنهج احملتملني الداعمني •
 حمركي الصراع احملتملني •
 ؛احملتمل العنيف الصراع مصادر •
 ؛والقمع املخاطر •
 ؛واألمّية للمهارات، واالفتقار اخلوف، قبيل من املواطنني، إشراك أمام التحديات •
 لتعبئة الشعب؛ املثلى الطريقة •
 .اجملتمع اخلاضعة لتمحيصاملشاريع  فيما يتعلقإثارة اهتمام اجلهات املاحنة باملبادرة وااللتزام بالشفافية  كيفية •

 
 الالزمة بشأن للحصول على معلومات يف وجههماألبواب  ستوصدإذ  أسباب.لعدة  الفساد ومست مبكافحة إذا مامبادرات املواطنني  باحتمالية فشلالقادة الشباب  أدرك

القانون فإنه من  عن ذلك، ويف ظل ضعف سيادة وفضال. لالنتقام وقد يتخذون العنف سبيًال لذلكغري املشروع  ناهيك عن احتمالية جنوح كسبة، والولوج إىل مواقعهااملشاريع 
"ميكن أن تطرح احلكوماُت الضعيفة  ،املضمار هذا يف »Lorenzo Delesgue« دوليغلفاسدين، وحماكمتهم، وَسجنهم. وأشار املستحيل التعّرف على كافة األطراف ا

 مشكلة يف إنفاذ القانون." تواجهسالعقبات، وأال تفرج عن املعلومات، وتقمع، ولكنها  وتضعاالعرتاضات، 
 

تماعية) املرتتّبة على الفساد (االج التكلفةلزيادة  حباجة ؛ مما جيعل القروينيللنهج العقايب منه االجتماعي للضغط ُعرضة أكثر الفاسدون يكون أن ميكن السياقات، هذه يف
من إجناز املشاريع  للتثبت بنسق اسرتاتيجياجملتمعية  الرصد واملتابعة أُطَِّرت عمليةوبالتايل،  .وإمنا حباجة لضغط الكثرةمنظمات بضع وهو ما ال ميكن أن تفعله منظمة واحدة أو -

 من »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغريتوفقا للخطة وإخضاع جهود التنمية واجلهات املاحنة ملساءلة احتياجات الناس. وقد متّكنت منظمة 



يج ماحنة، ومؤسسات التنمية املتعددة األطراف، واحلكومات، واجليش، واملز مبن فيهم من جهات مع خمتلف األطراف الفاعلة املنخرطة يف إعادة اإلعمار والتفاوض معهم،  التواصل
 9احملّري من املقاولني واملقاولني من الباطن األفغان والدوليني، واملنظمات غري احلكومية، واحلكومات الوطنية وحكومات األقاليم.

 
تكمن يف أيدي  املدنية املبادرات دةَ قيا إذ أن زمام-يتجسد يف كو�ا مسوقة بقوة دفع جمتمعيةوضعها القادة الشباب  اليت زاوية اخلطة االسرتاتيجية حجرتبني أن  يف احملصلة

لبات، وأجروا بط وقد تقّدم القادة الشباب .للرصد واملتابعةوأي املشاريع سيخضع  ،الرصد واملتابعةوَمن سيجري  ،أم ال ستشارك قريتهم كانت  إذا ما يقررونني، فهم من املواطن
 تكتيكات غري عنيفة أخرى يف خنرطواكما ا،  على أرض الواقع املشاريع املختلفني ومسؤويل الدولة املعنيني بإعادة اإلعمار ممثلي معدراسات استقصائية وعمليات تفتيش، وتفاعلوا 

 من أجل ممارسة سلطة الشعب.
 

ت املعونة املتعددة مبا فيهم احلكومة، وبعض اجلهات املاحنة، ووكاال ،النفوذلتجاوز العقبات واملقاومة اليت أبداها أصحاب  عامل حسماكتسبت املِلكّية احمللية للمبادرات  وقد
 ة اإلعمار،مشاريع إعاد فحصمهمة غري احلكومية  املنظمات عارض أحد حمافظي األقاليم تويلعندما  بأنه »Lorenzo Delesgue« دوليغاألطراف. فعلى سبيل املثال، أفاد 

 .عةعملية الرصد واملتابيف  املنخرطنيهم َمن  -املستفيدين املستهدفني-املواطنني  بأن »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتغرييتمنظمة  جاء رد
 

 ئكةخضيض
، عندما وافق 2008 /مايويف أيار توقع غريووضع برنامج جترييب. وقد حدثت نقطة التحول األوىل على  اإلذعان احلكومياألدىن من  احلداجلهود على جبهتْني ومها: تأمني  بدأت
 Integrity Watch« أفغانستان ووتش إنتغرييتإعادة اإلعمار على التعاون مع منظمة  مسؤولية رصد ومتابعة مشاريعمن  املضطلعني بقسطمن وزارة االقتصاد  مسؤويل أحد

Afghanistan« ،لقرويني ملساورة لااحلكومية األخرى وتبديد املخاوف  اجلهاتإقامة اتصاالت مع  أمثرتمن السلطات.  دعمبمن التصريح بأن الربنامج حيظى  منظمةلل مما أتاح
 بادراتحول املة لكي توّلد زمخا الدولة كافي اتمع مؤسس نأفغانستا ووتش إنتيغريت. فعلى األقل، كانت االتفاقيات اإلمسية اليت أبرمتها منظمة بالغةأمهية  حتركات ذاتإقدامهم على ب

 .االختالفو  الرأي عنالعلين الشعبية، وتعزز املطالب باحلصول على املعلومات اخلاصة باملشاريع، وتشجع املواطنني، وتوسع الفضاء املدين، أي ميدان التعبري 
كيلومرت   100على بُعد  والذي يقع –جلبل سراج  احمليط العام مع »Pajhwok Ghoori & Lorenzo Delesgue« ودوليغغوري  تواصليف بادئ األمر، 

. ود معونة هامةجلهوكانت هدفا  ،البالدأجزاء أخرى من  كما هو حال  مشاكل أمنية عارمةاألصعب وال األسهل. إذ مل تعاين هذه املنطقة من  السيناريومل  وذلك -كابول  منتقريبا 
 احلراك املدين، ناهيك يفالسكان احملليون منخرطني  يكنمل . ماحتياجاهت وعدم تلبيةاملقطوعة  بالوعودإعادة اإلعمار  لعدم وفاء عمليةاملواطنون فقراء وحمبطني نظرا  لكن ما انفك

يأتيهم ا ملساعدة شخص احتاجو  ولكنهم ،خلوض غمار جديد الستعدادهم لدوليغ بالكلية، إذ يشريعلى أمرهم  ، لكن مل يُغلبالتغيري إحداث على بقدرهتم والثقة لألمل عن عوزهم
مل مشل األطراف  متكن منو النظام الفاسد  آلية عملعلى األرض. لقد فهم  ترجل ونزل"لقد  ،ذلك على دوليغ يعلقيف هذه التفاعالت،  مفتاحيواضطلع غوري بدور  باقرتاح مقنع.

رصد ومتابعة عندما قرر عشرة قرويني املشاركة يف مبادرات  2008ومطلع عام  2007حدثت حبلول �اية عام  فقديف الربنامج  الثانية أما نقطة التحول ."الناس وتعبئةالفاعلة 
 املشروع التجرييب يف منطقة جبل سراج مبقاطعة بروان. »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغريتومن مثّ أطلقت منظمة  ،جمتمعية

 
ا زكه لعئكل آ  :هئصج ئك

ملية الرصد واملتابعة عاملقاومة املدنية، تشكل  ففي ميدان. االجتماعي التدقيق عمليات عن تفرعاً ال صورة مطابقةاجملتمعية  الرصد واملتابعة »Lorenzo Delesgue« دوليغ يعترب
 ُمجلةن تكتيك رئيس تتمحور حوله مهذه العملية  وتتألف بنجاعة،سلطة الشعب  لتوظيف الراميةيف سلسلة من األعمال غري العنيفة  يتمّثل واضح املعامل عنيف غري أسلوبااجملتمعية 

 الية:تيف العادة، وضمت اخلطوات ال سنةل ، واليت متتددورة حياة املشروع التنموي طوالتمعية جم رصد ومتابعةدامت كل مبادرة إذ التكتيكات غري العنيفة.  من
بكل جتمع حملي على  ابعملية االنتخ للرصد واملتابعة اجملتمعية. وُحصر حتديدخيضع  مشروع كل  لرصد ومتابعة انُتِخَب متطوعون من اجملتمع احمللي :االنتخاب •

 Integrity Watch« أفغانستان ووتش إنتيغريتمنظمة  ُسرعان ما أعلمتهمولكنهم  عملهم، األجر لقاء تقاضيالبداية، أراد بعض املراقبني  يفحدة. 
Afghanistan«  مع الثقافة  املوكلة هلم. وقد تعارض هذا النهج ملهامتأدية االيت تكّبدوها خالل  النثرياتعن بأ�م لن يتلقوا أي تعويض سوى بدل متواضع

 .به يقومون عمل أي عن تعويضا يتلقوا أنالسائدة عن املاحنني واملنظمات غري احلكومية، حيث توقع الناس 
 عملياتوإجراء  ،لرصد واملتابعةلباملهارات، واملعايري، واألدوات الالزمة  تزوديهمباحملليني  مسؤويل الرصد واملتابعة أفغانستان ووتش إنتيغريتمنظمة  درّبت: التعليم •

 . ووّقع املتطوعون مدّونة سلوك حّددت الطريقة اليت سينّفذون هبا عملهم وشّددت على التزامهم جتاه اجملتمع بالتبليغ عن النتائجوهلم جرا تفتيش مواقع املشاريع
 .النزاهة على واحملافظة الرشاوى، تلّقي ورفض ،بانتظاماليت يتوصلون إليها 

مبا يف ذلك منح  ،ر أساسيةمعايري اختيا أفغانستان ووتش إنتيغريتمنظمة  أعدت تسهيًال لالختيار، .بهبالنسبة  املهمكل جمتمع املشروَع   اختاراملشاريع:  اختيار •
ائمة باملشاريع املقّرر تنفيذها ق املنظمة ووّفرت. السجاد حياكةمشاريع األولوية ملشاريع البنية التحتية املتواصلة عوضا عن النتائج األقل قابلية لإلثبات من قبيل 

بعض احلاالت  فيلناس، فل الفصل بقي القوللي بتمويل من اجلهات املاحنة استنادا إىل معلومات حصلت عليها من دوائر التخطيط اإلقليمية. ولكن، للمجتمع احمل



ا مشرتكة كلها أهداف  الفيضاناتوجدران احلماية من  الرّي، وقنوات والعيادات، والطرقات، املدارس، مشاريعكانت   القوائم.اختاروا مشاريع مل تكن مدرجة على 
 .للتفحص

 اإلعمار إعادة عملية وتوثيق ية،أسبوعميدانية وثائق املشاريع، وتنظيم زيارات  مجع مسؤوليةاحملليون  الراصدون واملتابعون يتوّىل املعلومات امليدانية وتقييمها:  مجع •
 على إليها وصلونيت اليت والنتائج املعلومات عرض كما يتولون مسؤوليةيذية األخرى.  واجلهات التنف املشاريع مهندسي مع واالخنراط واملخرجات، واملدخالت
 صداقات حىتو  إجيابية عالقات إقامة إىل السلطة رموز مع التفاعالت هذه أفضتمرور الوقت،  مع. السلطة وأصحاب للمشروع، التنفيذية واجلهات جمتمعهم،
من أجل حتسني  تدابري إضافية ّإختاذمجعت قرية تربعات من اُألَسر، وطلبت من الشركة املقاولة  ،احلاالت إحدىيف يف الغالب.  اجملتمعات دعم على حصلت
 املشروع.

 غالبا ما ارتبطت احملليون النتائج اليت توصلوا إليها كل يوم مجعة يف إحدى املنتديات اجملتمعية، اليت الراصدون واملتابعونمثّ عرض  ومناجملتمعية األسبوعية:  املنتديات •
الوحدة يف صفوف اإلخوة احلماس و  الرصد واملتابعة، باإلضافة لتعزيزعملية  داخلاملساءلة  بناءبالتجّمع األسبوعي للصالة يف املسجد. وكان من شأن هذه الرتكيبة 

 .املواطنني
 

   :الشعب سلطة
الضغط،  ذوا بتصعيد، وما أن ُمنيت حماولتهم بالفشل، حىت يأخلمشاكلوٍل لجياد حلأداةً إللحوار أوالً جلأوا ل. غيريعلى مشاكل، طالبت اجملتمعات بالت الراصدون واملتابعونعثر  كلما

ويف سبيل ممارسة الضغط على شركة مقاوالت متعّنتة كانت تعكف  2009سبيل املثال، يف عام  علىوالرصد واملتابعة. األمر الذي غالبا ما انطوى على توسيع مصادر املدخالت 
 يتفحصاأن ب من جبل سراج، أقنع السكان احملليون مهندسا مسؤوال من حكومة اإلقليم ومهندس اجلهة املاحنة (منظمة األمم املتحدة للطفولة/ اليونيسف) بالقربعلى بناء مدرسة 

 ُدعيتتكتيك ثالث  ربعالدعم من خارج اجملتمع، من قبيل سلطات الدولة، ورجال الدين، واجلهات املاحنة، واملمثلني املنَتخبني.  احلصول علىاولت املبادرات املدنية املشروع. وح
من داخل النظام  ناسميكن به كسب أُ ضغطا اجتماعيا  مما أوجد، ميدانيةزيارات  املشاركة يفاجلهات التنفيذية للمشروع أو مسؤويل الدولة حلضور اجتماعات مع اجملتمع احمللي أو 

ائل، مجاعية أخرى من قبيل: تنظيم املظاهرات، والتحّدث يف التجّمعات، والعرائض، وكتابة الرس خاصتهم بتحركاتاملقاومة املدنية  عضالتالسكان احملليون  مرَّنأخريا، الفاسد. 
ا اكتشف املراقبون استخدام طوب متدين اجلودة لبناء مدرسة خالل احلملة األوىل اليت نّظموها يف جبل سراج، نظم القرويون اعتصاما يف التغطية اإلعالمية. وعندم واحلصول على

 قيد أمنلة إىل أن أحضرت الشركة طوبا جديدا ذي جودة أعلى. وأبوا التزحزحموقع البناء 
. وقال املواقعواملشاركة يف ، التقنية، وتسهيل االتصاالت تقدمي املعرفة الكيفيةغالبا ما اّختذ الدعم شكل  ،واملتابعنياملباشر للراصدين قّدم أفراد اجملتمع أيضا الدعم  وقد

ذوي اخلربة.  قصد يفاخلربة  يف العمل ووظفت ما لديها من معارف، ومل تتواىن أىنَّ عازهتا "لقد اخنرطت اجملتمعات ،ذلك عن حديثة معرض يف »Lorenzo Delesgue« دوليغ
ملساعدته  متعلمنين بقروين استعاحملي تعّذرت عليه القراءة فما كان منه إال أن  راصد ومتابع." وأورد مثاال عن انفرادبيعمالن  يقتصر اجلهد على راصدين ومتابعنيمل  خالصة القول

 خالل مدة املبادرة.
 

ة ذئ ب ئإلاةقئ       :ئكةقةيقي
 تعاون ضمان شأ�ا من" إسرتاتيجيةهذه الدراسات "أداة  واعترب ،اجملتمع بقيادةاستقصائية  راساتد القرويون جيري أن مفادها بفكرة »Lorenzo Delesgue« دوليغ خرج

. فبعد معياريثالثني سؤال  منجمموعة  »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغريتمنظمة  بدورها أعدتيف جمال التنمية.  املختلفة الفاعلة اجلهات
 ذات صلة مباشرة مل جتمعها اجلهات بيانات الراصدون واملتابعون أنتجو . األسر من تقريبا %10 من تتألف متثيلية جمموعةً  القرية عن ممثل يستفيت ،الراصدين واملتابعني احملليني انتخاب

 .تعنتةاملت الدولة املاحنة خالل التقييمات اليت أجرهتا، حبيث ميكن أن تستخدم وسائل اإلعالم هذه البيانات اليت غالبا ما شّكلت مصدرا للتأثري على سلطا
 

وعليه حاكوا حل . لرصد واملتابعةااملشروع قيد  يف الفاعلة األطرافخمتلف حلوار بني لتعزيز ا حباجةانتهاء الربنامج التجرييب، الحظ القادة املدنيون الشباب بأ�م  بعد
واخلروج باحللول، وُتدوَّن دة اإلعمار، مواقع إعا وزيارةاليت تعرتض املشروع،  املشاكل بانتظام لتباحثميكن أن جيتمع الناس معا  حيثاإلقليمية،  الرصد واملتابعةمتّثل يف جمالس  مبتكر
 الراصدين واملتابعنيو ممثلني عن وزارة االقتصاد، ودوائر إعادة اإلعمار ذات العالقة، واجلهات املاحنة، واملقاولني،  لضمان املتابعة. تضم عضوية جمالس الرصد واملتابعةالقرارات  مجيع

 .وبروان وننكرهار،وهرات،  بلخ، كل منيف   الس أخرىحالياً هناك جم، 2009يف عام  إقليميرصد ومتابعة جملس  وأُنشئ أول 10احملليني، ووسائل اإلعالم.
 

ة لئ لائخذب ز ب ئك لخمي  :ئك
 

  الفاعلون األطرافتعدد 
 التالية: الفئاتمن  مبادرات الرصد واملتابعة اجملتمعية تألفت



 احمللية؛ اجملتمعات •
 ؛)احملليني (متطوعْني لكل قرية الراصدين واملتابعني •
 ؛البلديات ورؤساء واملاليل،اجملتمع، من قبيل كبار السن،  وجهاء •
 ؛الدولة ممثلي •
 ؛)الباطن من واملقاولني ،املقاولنيو املاحنة،  اجلهاتأي اإلعمار ( عادةإلالتنفيذية  اجلهات •
 ؛اإلقليمية الرصد واملتابعة جمالس •
 ؛»Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغريتعن منظمة  لينياحملمثلني امل •
 .يف كابول أفغانستان ووتش إنتيغريت منظمة •

 
عشرة ومخسة عشر  بني مامبا يتوزع على موظفا معّينا حمليا يف كل مقاطعة  »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغريتمنظمة  لدى

 معرض يف »Lorenzo Delesgue« دوليغ أوضح. وقدرة على التعبئةقوية  يُثمر بروابط مامشروعا. ويعمل املمثلون احملليون مبثابة حلقة وصل مباشرة بني املنظمة واجملتمعات، 
األمور."  ور ميكنه حتقيقميكنه جذب مجه ينتمي من املنطقة احمللية ذاهتا"إذا كان األفغان ينحدرون من املدينة، فإ�م حيظون باالحرتام. ولكن إذا كان الشخص  ،عن ذلك قائال تعقيبه
أي صعوبات  لتحليل وحلا مع املراقبني املتطوعني أسبوعي جيتمعونبالنسبة للمجتمعات، حيث  اتصالمبثابة جهة  أفغانستان ووتش إنتيغريت منظمة عن احملليون املمثلون ويعمل
م يرتبون املواعيد السلوك. ويعمل املمثلون احملليون أيضا مبثابة مصدر ميداين للمجتمعات، إذ أ� دّونةإمتام الرصد واملتابعة كما ينبغي واتباع املتطوعني ملتضمن املنظمة  بذلكو ناشئة. 

ة، لاملشروع وأصحاب السلطة، ويرسلون وثائق وصور املشروع للمنظمة يف كابول من أجل حفظها يف مكان آمن، وحيلون املشاكل اليت تنشأ مع الدو مع األطراف الفاعلة املرتبطة ب
 .مشكلة ما حلمن  أىنَّ بدااملنظمة يف كابول  وعرض أي خماوف على

مع اجملتمعات. وعلى الرغم من أ�ما كان  ةالرئيسالتنسيق  جهة» Pajhwok Ghoori & Lorenzo Delesgue« ودوليغاملراحل املبكرة، شّكل غوري  يف
كان   دوليغمن أن  رغموبال. نياحمللي السكانوثقة احرتام  كنظراء هلم؛ مما أكسبهماالقرويني ويتحدثون معهم   منمتواجدين يف كابول، فقد أمضيا وقتا كبريا يف امليدان وهم يتعلمون 

تلقائي ضعف  موطنيا مل يشّكل كونه أجنب  بأندوليغ  يعتقد .وطالقة لسانه بالداريةباجملتمع األفغاين  ملامهإلعلى القبول  حازسرعان ما أجنبيا وشّكل مصدر فضول أويل للناس، فإنه 
 نظر يف اآلخر امتلكها يتال قوة نقاط من منا كلٌ   استفاد فقد ،كمل أحدنا اآلخرقد  له يف ضوء الشراكة اليت أقامها مع غوري. وقال يف معرض تعقيبه على هذه النقطة: "ل بالنسبة
 ."الناس

 
 »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتیغرتيمنظمة  دور
 على متكني املواطنني اً ومساعد اً حمّفز  أفغانستان ووتش إنتيغريتمنظمة  جتسد أن »Pajhwok Ghoori & Lorenzo Delesgue« ودوليغالبداية، ارتأى غوري  منذ

تركت فيما  ،عامة اسرتاتيجية ىعل املنظمة يفالقرارات  اختاذقدرة اجملتمع مقابل التحكم هبا أو توجيهها." وقد رّكزت عملية  تغذية"مثّة اختالف بني  ،دوليغ يقول ذلك يف .وحراكهم
 .الرصد واملتابعةبادرات غري العنيف ويتم توثيق م بالطابعاملبادرات  التزامومل تقّدم املنظمة أي مطالب سوى أن  .على أرض الواقعقراراهتا  ألخذ الرصد واملتابعة للقرى مبادراتزمام 

 
الدعم امللموس الذي  مجلة من يلي وفيما. ملموس وغريهلا دعما ملموسا  مقّدمةً  مبثابة موّجه للمجتمعات يف جوانب عديدة أفغانستان ووتش إنتيغريتعملت منظمة  وقد
 :قدمته املنظمة
 ؛الشاملة اخلطة إعداد •
ضمن الفئات يف الغالب  رجونممن يند واملعزولني نسبياً  وشبه الريفيةيف املناطق الريفية  القاطنونميكن أن يستخدمها األفغان  للرصد واملتابعة وأدوات منهجية إعداد •

 ؛للتعليم الرمسي احملرومة املفتقرة
 ؛متطوعنيراصدين ومتابعني خالل تدريب  منوبناء القدرات  التعليم •
املشروع، حيث على "بيان األعمال" اخلاص ب من الرصد واملتابعة حبصوهلااجملتمعات  إذ يقتضي متكن ،السلطة وأصحاب املاحنة اجلهات من املعلومات على احلصول •

 من معلومات ذات صلة؛ ذلك إىل وما واملقاولني، املاحنة، واجلهات ،واملوازناتيتألف البيان من معلومات مفّصلة من قبيل املخططات، 
 ؛ومورِد ،وحملل وحال للمشاكلجهة اتصال،  بصفة موظف تعني •
 هيئات احلكمو من خالل تيسري االتصاالت واحلوار والتعاون املباشرْين بني اجملتمعات، واجلهات املاحنة واجليش، واحلكومة الوطنية،  أطراف احلوارجسر بني كافة  مدّ  •

 ؛اإلقليمية الرصد واملتابعةرمسية وغري رمسية كما هو احلال يف جمالس  بصورةاإلقليمية 
تدٍن أو غري خالل إرسال حماورين ذوي مستوى م من إحباط عملية الرصد واملتابعةكأن حتاول حكومة إقليمية   السلطة أصحاب يفرضها اليت العواقب على التغّلب •

 ؛احملليني الراصدين واملتابعنيمالئمني للتعامل مع 



املنتظمة،  الجتماعاتا تنظيم على الوةوع تجرييبال املشروع تنفيذ أعقاب ففي: احملليني من القرى املختلفة الراصدين واملتابعني) بني والتجارب (املعارف تبادل تعزيز •
 Lorenzo« دوليغوقال  .واملخضرمني إلضفاء بعد آخر على عملية تعليم املستجدين اجلدد الراصدين واملتابعنيجبمع  أفغانستان ووتش إنتيغريتشرعت منظمة 
Delesgue« راد ولديه  أجنزقد شخص  ُحتضر" ،ذلك على تعليقه معرض يف

ُ
ال يكون جمردا." أن يفهموه، و  ]اجلدد للمراقبنيالقدرة على توضيح ما قام به [امل

       ؛اجملتمعات مع اتعالق ويقيموا عض،اخلربات، ويتعلموا من بعضهم الب يتبادلواوفضال عن ذلك، من شأن هذه االجتماعات أن تفسح اجملال أمام املراقبني لكي 
 .اجملتمعات جتمعها اليت املعلوماتكافة   حلفظ وإتاحة مركز تقدمي •

 
 األمثلة: واليت ال تقل أمهية عن الدعم امللموس ففيما يلي بعضغري امللموسة  العناصر أما

 ؛والفشل والرفض، ،االنتقاممن  الناس شكوك وخماوفعلى  التغّلب •
 ؛لكي يتمكنوا من التفاعل مع املهنيني املتعلمني وسلطات الدولة الذاتية وقيمتهم الناس قدرات يف الثقة بناء •
 ؛امتالك الناس للقوة على تغيري الظروف اليت يعيشون يف كنفها حس القدرة على اختاذ القرارات واستقاللية التصرف، مبعىن تشجيع •
مع  الوثيق فاعلالتل من خال أفغانستان ووتش إنتيغريتفقد متّكنت منظمة  .واملتابعةالرصد مبادرة  مسؤوليةاجلماعية وحتّمل  هدافاأل وضع خالل منالوحدة  تعزيز •

سبيل املثال، نّظمت  ىعلاليت تعرتض طريق الوحدة.  تملةعلى العقبات احمل لتغلبالالزمة ل اخلطوات اختاذاالنقسامات االجتماعية، وبالتايل  إدراكاجملتمعات من 
اجلزء األكرب  معجبالقادة احملليني عن كثب ضمانا لقيامهم  رصد ومتابعة. وقد حرص ممثّلو املنظمة احملليون على فيها الناس جيتمعاملنظمة اجتماعات يف األماكن اليت 

النزعة األبوية  يذاملنظمة إشراك النساء، ولكنها واجهت صعوبة يف ذلك بسبب طبيعة اجملتمع األفغاين  حاولتكما من جمتمعاهتم حلضور االجتماعات والتصويت.  
حملليات ايُنتَخب سوى عدد قليل من النساء  ملالنساء.  الشديدة والتقليدية. ولكن، أجرت منظمة اجملتمع املدين دراسات استقصائية للحصول على وجهات نظر

أ�ن رفعن  حىتاجملتمعية،  ما حضرن املنتديات اوغالب احملليني، نتخاب الراصدين واملتابعنيال نساء صّوتتيف مواقع البناء.  مل يشعرن باالرتياحللرصد واملتابعة ممن 
 يف االعتصام املدرسي اآلنف الذكر. شاركت نساءوليس آخرا،  أخرياأصواهتن. 

 
ـ ئإلمصائض    غيذ ئكعمي
ة وهو ما شّكل أيضا نقطة رئيس ،غري العنيف باحلراكاجملتمعات  ضرورة التزام ُتشدد على »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغريتمنظمة مل تنفك 

بيئة ما زالت يف مرحلة ما عقب ل ظيف  أحد أشكاصغرية إىل  ُمالسنةتصاعد احتمالية  خشيةالقلُق القادة املدنيني  اعرتىإذ احملليون.  الراصدون واملتابعونيف التدريبات اليت تلقاها 
 Pajhwok Ghoori & Lorenzo« ودوليغ. ولكن، الحظ غوري السوداء لكي ينتهي األمر باإلدراج يف القوائمبأكمله  الرصد واملتابعةبرنامج  مما قد ُجيهض، احلرب

Delesgue« العنف ستشرى فيها  صراع"عندما خيرج الناس من  ،ذلك دوليغ يعللغري العنيف.  طالنضباانتهاج احلجج سرعة تفهمهم خالل التفاعل الوثيق مع القرويني  من 
 عن ذلك، دوليغوأضاف  ؤيت مثاراً.تاألساليب غري العنيفة  أنللناس  للتبيان احلاجةالقادة املدنيون  فهمكما و فيه."   لالجنرار ترددا وبالتايل أكثر العنف تداعياتفإ�م يغدون أوعى ب

 أن تكون أكثر فعالية." البد"لكي تكون غري عنيف يف بيئة عنيفة، 
 

شك  ئكةهئ
م وكسبهيف إعادة اإلعمار،  الفاعلةستهداف األطراف خطة للتواصل ترمي ال اسرتاتيجية »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغريتمنظمة  أعدت
دمة املدنية، وأعضاء الربملان. بادرة، وموظفي اخلُحيتمل انضمامها لركب املجلهات املاحنة، والدولة األفغانية، واجملتمعات اليت  واستهدفت اخلطةاجملتمعية.  الرصد واملتابعةفكرة لصف 

املشاريع  من فرصة لتفحصمعات للمجت ملا تتيحهشفافية إعادة اإلعمار تبني فائدة املنظمة رسالة إجيابية  بعثت) بدال من صب الرتكيز على السلبيات (أي الفساد وحصانة الفسدى
  من جهود إعادة اإلعمار. نياملتلق فضال عن فعلية استفادة، كما ينبغي، وإنفاق املعونة  جناعة تنفيذهاوبالتايل املساعدة على ضمان 

 ذوي النفوذشرة على غري مباضغوط  وممارسةالشفافية،  وزيادة، حمليا املبادرة املدنيةالرتويج ونشر لقدرهتا على أمهية خاصة على وسائل اإلعالم اإلقليمية  تنطوي
بدعوة الصحافيني  رتاتيجيااسقرار  باختاذ وسائل اإلعالم اإلقليميةإشراك من أجل  وثيقاجهدا  أفغانستان ووتش إنتيغريتواألطراف الفاعلة األخرى من القمة إىل القاعدة. بذلت منظمة 

. وب الدول املاحنةلذوي السلطة وشع اإلقليمي وتغطيتها. عموما، اعُتَربت وسائل اإلعالم الوطنية والدولية وسيلة إلمساع صوت الناس الرصد واملتابعةحلضور اجتماعات جملس 
ون مع املسؤولني األفغان األجنبية على التعا تغطيات وسائل اإلعالم وساعدت األطراَف الفاعلة اخلارجية على فهم القوة اليت متتلكها القواعد الشعبية. ويف بعض احلالت، حّثت

 املنضبطني واألطراف الفاعلة الدولية.
 

 الدولي الدعم
 Making « وورك إنتيغريت ميكينغبأن حصلت على دعم متني من منظمة  »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغريتاحلظ منظمة  حالف

Integrity Work« الدولية للتنمية النروجيية والوكالة »Norwegian Agency for Development Cooperation«،  بتخصيص اتسم الدعم مبرونة أمثرت



رى هات ماحنة أخج حىت أبدت أن حالف النجاح املشروع ومادوالر أمريكي لغرض تطوير املبادرة وختطيطها وإطالق املشروع التجرييب يف عشر قرى.  30,000 قدره مبلغ متواضع
ارتفعت املوازنة  2010ول عام . وحبلواليات أخرى من البالدتلبية الطلب الشعيب يف أوساط اجملتمعات والتوسع يف  من أفغانستان ووتش إنتيغريت، األمر الذي مّكن منظمة اهتمامها

 راض متكنيألغاألموال من العسكريني الدوليني على الرغم من أ�ا تتعاون معهم  ال تقبل املنظمةيُذكر أن دوالر أمريكي.  120,000اجملتمعي إىل  الرصد واملتابعةاملخصصة لربنامج 
 مشاريع إعادة اإلعمار. رصد ومتابعةاجملتمعات من 

 Network for Integrity in «اإلعمار إعادة نزاهةيف إنشاء الشبكة  املشاركةإحدى منظمات اجملتمع املدين  أفغانستان ووتش إنتيغريتمنظمة  كانت
Reconstruction«،  إنتيغريت أكشننظمة م 2005يف عام  أطلقتهااليت »Integrity Action« -  كوور  إنتيغريت ميكنغ" تريي" منظمة باسم آنذاك تُعَرف كانتاليت .

، تواملعلوما، فإن الشبكة تشّكل مصدرا قّيما لألفكار، »Lorenzo Delesgue« لدوليغ. ووفقا داخل البالد الفاعلة بني األطراف املدنية والزياراتوتُعَىن الشبكة بتعزيز التبادالت 
 .والنـُُهج، واملمارسات، والتشجيع

 
 النتائج:

: بدخشان، وبلخ، ومبيان، وبنجشري، وبروان، وهي، 2013يف عام  والياتمبادرة مدنية تقريبا يف عّدة  400ليشمل  2007اّتسع نطاق العمل الذي بدأ بعشر قرى يف عام 
 يف مناطق ريفية فقط. وشهدت املوجتان الثانية الرصد واملتابعةأجرَيت املوجة األوىل من حيث  11.رغم املشاكل األمنية اجلسيمة اليت عصفت بالواليتني األخريتنيوننغرهار، وشنداند، 

 اكز احلضرية.على أطراف املر  الواقعةمشاركة اجملتمعات  ةوالثالث
ورا آباد ثلث املبادرات اجملتمعية. على سبيل املثال، أطلق جمتمع جمب ما يُقاربفي الضغط اجملتمعيبقوة  مت حّل املشاكل بأنه »Lorenzo Delesgue« دوليغ يقّدر

وذلك بتمويل من الوكالة الرتكية للتعاون  آنذاك؛ 8,000بطالهبا الـ الثانوية املكتظة ننغرهارتشييد مبىن جديد ملدرسة  لرصد ومتابعةمحلة  2011و 2010شورى ما بني عامّي 
اليت مارستها اجلهة  الرصد واملتابعةشدة تدقيق . وعلى الرغم من »Turkish International Cooperation and Development Agency«والتنمية الدولية 

فأثرها ال يقتصر وبالنسبة للمشكلة األخرية،  12.وعليه ُصوبت املشكلتان إثر حتديدمها، املتدين اجلودةاملكشوفة، والطوب  الكهرباءأسالك ُكشفت مشاكل خطرية، مبا فيها املاحنة،  
. وفيما يقارب 2009ام اليت كان آخرها يف علُعرضة تلك املنطقة للزالزل  نظراً  فحسب، بل كانت أيضا ستؤثر على سالمة املبىن %80بنسبة  األمد اإلمجايل للمشروعص يتقلّ على 

 احملصلة ُأحرز التغيري املنشود يفومتعاونة يف تسوية املسائل. واملتاحة مشاكل أو كانت اجلهات التنفيذية اخلاصة باملشروع منفتحة،  ثلث آخر من احلاالت، مل جيد السكان احملليون أي
لوصول إىل موقع املشروع، أو مل تأمني ات استحالة املشاكل، أو ثبت ُحتددإما مل  إنهالباقي، إذ  ليفاً للثلثمل يكن النجاح حيف ثلثّي التجّمعات من خالل العمل املدين. يف املقابل، 

 .الرصد واملتابعةأصحاب السلطة أو اجلهات التنفيذية اليت كانت تعيق تُنظم وتُعبَّأ اجملتمعات مبا يكفي لتوظيف سلطة الشعب للضغط على 
ينحدر بضعهم من مناطق شبه حضرية لديهم خلفيات  بعد انقضاء مدة شغلهم ملناصبهمراصد ومتابع حملي متطوعني موارد  600 يربو علىما  جتسد شبكة تضم

تعكف منظمة  ،»Lorenzo Delesgue« لدوليغ ووفقا. مهنية خمتلفة، على سبيل املثال ال احلصر يف تطوع يف والية نننغرهار مثل طالب طب ومعلم خريج يف علوم احلوسبة
 جديدة.لتبادل األفكار وتعبئة جمتمعات أمثال هؤالء استقطاب  على »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغريت

قل اعتمادا على أصحاب املدنية أكثر استقالال وفعالية يف حل املشاكل وأ الرصد واملتابعة، أصبحت اجملتمعات اليت اجتازت مبادرة أفغانستان ووتش إنتيغريتملنظمة  وفقا
كاحملليني يف ننغرهار عن ذلك: "لقد كانت إقامة التعاون جتربة جيدة.  املتابعني والراصدينفقد قال أحد  13السلطة احملليني. دد إذا ما كنا نريد دولة وحنن من حن(املبادرة)  فنحن ُمالَّ

  14."صاحلاً 
النفقات)،  بتتبع( املوازناتو احملاكم)،  رصد ومتابعةعرب العدالة ( قطاع ، وهي:الفساد فيها اجملتمعية يف جماالت أخرى يستشري الرصد واملتابعةأشكال جديدة من  ُتطلق

 باستثمارات اجتماعية). اليت تقطع وعود بإقامةالشركات برصد ومتابعة والتعدين (
تحت منظمة اجملتمع املدين افت رصد ومتابعةإذ توّصال إىل اتفاقية شكال خالقا من التعاون.  أفغانستان ووتش إنتيغريتيل ومنظمة البنك الدو  يف ذات السياق استحدث

 عكفوت 15البنك الدويل. املمولة منمشاريع إعادة اإلعمار  لرصد ومتابعةبداكشان يف سبيل الشروع بتمكني اجملتمعات احمللية املهتمة  واليةمكتبا ميدانيا يف  2011مبوجبها يف عام 
من تلك اخلطوة أن اهلدف  »Lorenzo Delesgue« دوليغ"صندوق النزاهة". ويفيد  لقب عليها أطلقتأيضا على تطوير رزمة تعليمية شاملة  أفغانستان ووتش إنتيغريت منظمة

 اجملموعات األخرى". وتستفيد منها "جتميع األدوات كلها لكي تستخدمها يف
 

 الحالة تحلیل
 

ة لي�ئ ب خيمئ ا زكض  :ئكسع
وذ يف مؤسسات الدولة أو فظل الصراعات العنيفة املقرونة مبحدودية القدرات املؤسساتية وسلطة الدولة، تبقى سلطة الشعب قادرة على ممارسة ضغط مفاجئ على ذوي الن يف حىت

 :خالل من وذلك - خارجها
 ؛)تفتيش املواقعالقائم الفاسد (مثل مجع املعلومات وعمليات  الوضع تعطيل أعمال •



 السجمالرمسية وغري الرمسية، أو التعهدات العامة، أو التعاون املؤسسي عن طريق  تاالتفاقيا(من خالل إبرام  السلطة أصحابعلى قدر من الدعم والتعاون من  احلصول •
 )»Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغريتالتابعة ملنظمة  اإلقليميةالرصد واملتابعة 

 )املستوى رفيعي سلطة ةمساسر  يكونوا مل وإن حىت مؤسسيةالذين ميكنهم أن ميارسوا سلطة  ؤولنيواملس املاحنة اجلهات فيهم(مبا  الفاسد النظام صفوف من الناس استمالة •
للشرعية أن تعزز  كنمي إذ): رواحلوا ،والتعبئة، أي الرصد واملتابعة( يفةالعن غري واألساليب)، احملليني(املواطنني  الفاعلة واألطراف للقضية، االجتماعية الشرعية كسب •

. وقد وميةاملعقدة واملرتابطة واملتداخلة بني األطراف احلكومية وغري احلك والقمع الذي متارسه شبكة املصاحل أعمال االنتقامتقليص  يف واملساعدة الضغط االجتماعي
، واألهدافمات، ووحدة الناس للتظل اسرتاتيجيالشرعية من خالل إعداد إطار  أفغانستان ووتش إنتيغريتاجملتمعية اليت أطلقتها منظمة  الرصد واملتابعةحققت مبادرات 

 ،والتعبئة ،رصد واملتابعةالالقوى بني القواعد الشعبية والُنخب. فمن خالل  موازين أن غّري  اجملتمعي الرصد واملتابعة برنامج شأن نم وكان. للحملة الشعبية لكيةواملِ 
وقد . السلطة صحابأأصواهتم وطرح مطالبهم مباشرة على  من رفع املواطنون العاديونمتكن ، اإلقليمية الرصد واملتابعة لساوجم ،مواقع املشاريع إىل زياراتال تنظيمو 

ال حيتاج سوى ألن  التهميش. ولكي يدرك املرء هذا التحول،وألفوا اعتادوا  ممنبالنسبة للكثري من السكان احملليني  القوى معادلة يفجسدت هذه الوثبة تغيريًا ثوريًا 
االمن يف  إلرساءلدولية ا قوات املساعدة كوادرو  للمسؤولني احلكومينيعلى رداءة البناء يف مشروع ما جمللس يقّدم خالله متطوع من القرية دليال  اجتماع انعقاديتصور 

 .قوالً وفعالً  السلطة أصحابصيات يعتمدها وعليه تُقدم تو واملهندسني، ووسائل اإلعالم،  ،أفغانستان
 

شذ ب غيذ ئكعمئ لهز لك  :ئك
ة لغرس هذا تدابري اسرتاتيجي ختذاعليه ااجملتمعات مبلكّيتها للمبادرات اجملتمعية،  شعور ضرورة »Pajhwok Ghoori & Lorenzo Delesgue« ودوليغغوري  ارتأى

ل مبادرة مدنية طابعها ك  اختذت." نتيجة لذلك، نموهال املواتيةاألوضاع  وهتيئة ذر البذورسوى  نعمليف معرض تعليقه على هذا األمر: "مل  دوليغ. وقال احلس يف نفوس الناس
ن أجل حل املتطوعني وقدراهتم، والطريقة اليت نظم القرويون هبا أنفسهم، والقيادة احمللية، والُنهج املعتمدة م الراصدين واملتابعنيشخصيات  -متثيًال ال حصراً –اخلاص اعتمادا على 

الُنهج املوّحدة اليت تُعَىن  تطبيق عن »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغريتاجملتمعي الذي أعدته منظمة  الرصد واملتابعة برنامجينبثق  ملاملشاكل. و 
 وجدت ،يف احملصلة .األرض على الصراع وظروف ةالفقري  للمجتمعات والثقافية االجتماعية الوقائعباملساءلة االجتماعية أو استنساخ احلمالت واحلركات من بلدان أخرى، بل عن 

 .مشاركتهم تعزيزوجنحت يف  املواطنني صفوف يف جتاوبا اجملتمعية الرصد واملتابعة مبادرات
 

ة ذئ ب ئإلعةائ  :ئإلزةذئةيجي
تواضع، وحددوا إىل الفشل. بالتايل، بدأوا مبشروع جترييب م فضيي أن البداية منذ األهدافتضخم طموح  وضع شأن من إذ. متواضعة بدايةلحباجتهم القادة املدنيون الشباب  أدرك

من النجاحات  لسجل حافلتسطري متأٍن لوإرهاصة  سابقة واإلجنازات اخلطوات هذه على أن جتسد قتوإحرازها مع مرور الو  اختاذهاسلسلة من اخلطوات واإلجنازات اليت يتعّني 
َعِمدوا لعرضه على أصحاب ، لاجمللس األو . وبعد أن حالفهم النجاح يف إنشاء اإلقليمية الرصد واملتابعة جمالسذاهتا مع  االسرتاتيجية. وقد طبقوا هذه وتعزيز مصداقية إمجايل املبادرة
 .السلطة يف الواليات األخرى

 يف ملؤثريناملختلفني ا السلطة أصحاب »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغريتالذي أجرته منظمة  االسرتاتيجيحدد التقييم  لقد
 الركائز، هذه إطار يفو . المواملقاولني من الباطن، ووسائل اإلع واملقاولنيإعادة اإلعمار، وهم: الوزارات والوكاالت الوطنية ذات العالقة، والدوائر اإلقليمية، واجلهات املاحنة، واجليش، 

حلفاء أقوياء وزمخا  الربنامجإكساب القرار واألطراف اليت متتلك سلطة مؤسسية ميكن االستفادة منها. وأراد القادة املدنيون  إختاذاألطراف اليت متتلك سلطة على  املنظمة حددت
مقصودة  خطوًة أوىل املاحنة اجلهاتمن  املمولةاملشاريع  يف بادئ األمر على املدنيون القادة وعليه ركز. اجلنوح ألعمال االنتقام، أو تعطيلهأن يدرك الفاسدون تأثريه، أو حياولوا  قبل

 ؛ لتباشرالنفع على الدولةعلى أن مشاركتها يف هذه الربامج ستعود ب وأكدتالسلطات الوطنية واإلقليمية  اليت أبدهتا تقليص االعرتاضات من أفغانستان ووتش إنتيغريتمّكنت منظمة 
 .2009مشاريع إعادة إعمار الدولة يف عام  برصد ومتابعةاجملتمعات 

ل تطوير احلمالت اعتمدها مارتن لوثر كنغ من أجاليت غري اخلطية السداسية  االسرتاتيجيةاجملتمعية إىل األذهان  الرصد واملتابعةممارسة سلطة الشعب من خالل  تعيد
 اليت الكيفية يف األخرية وةاخلط انعكست حيث واملصاحلة،الشخصي، والتعليم، ومجع املعلومات، والتفاوض، والعمل املباشر،  االلتزامبالست هذه اخلطوات  تتّمثلغري العنيفة. و 

 .والتنمية اإلعمار إعادة يف موناملنظَّ  املواطنون به اضطلع الذي القّيم بالدور باإلقرار احلكوميني املسؤولني بعض وحىت املاحنة اجلهات هبا بدأت
 

 المستفادة الدروس
م قي ل       :ئكة

 .وحراكهمحول متكني املواطنني  دروس عدة »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغريت منظمة أطلقتها اليت اجملتمعية الرصد واملتابعة مبادرات تقدم
خالل االنتخابات غري الرمسية،  ، ويف هذه احلالة منبناًء فعليًا ال جتريدياً من القاعدة إىل القمة  الدميقراطيةَ  الفساد مبكافحة الشعبية اليت تُعَىن  بادراتاملففي املقام األول، تبين 



 رفاقهم من املساءلة حس غرس نأ شأ�ا من كان  اليت ناملتطوعو  الراصدون واملتابعون هبا يضطلع اليتوالدراسات االستقصائية اليت يقودها املواطنون، وأنشطة إعداد التقارير املنتظمة 
 .القرويني

 حنو ىعل القائم الوضع على احلفاظب متشبثني أو مرتشني مجيعا ليسوا أ�م مبعىن ،بتساوٍ  لهالفاسد خملصني  النظامإىل  املنتمني كل  سلي املدنية، املقاومة دبياتاتساقاً وأ
أصوات اجملتمعات  من شأنه أن يعزز الضغط من القمة إىل القاعدة ملمارسةاألطراف الفاعلة اخلارجية  وتعبئة السلطة أصحابضمان احلوار والتعاون مع بعض  فإن بالتايل،. متساو

 احمللية وقدراهتا ويستكمل الضغط املنطلق من القاعدة إىل القمة.
 بني مثة فارق" فإن »Lorenzo Delesgue« دوليغحظ املبادرات املدنية، ولكن كما ال أن ُحتفز منظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدينللميكن  ثالثا،

 القواعد الشعبية كنية على متال تنفك قادر  بديال عن احلمالت املدنية واحلركات االجتماعية هذه اجلهات ال تّشكل ففي حني." وحماولة التحكم به وتوجيهه اجملتمع قدرة تغذية حماولة
 السلطة أصحابت مع اتصاال إلجراءمن خالل التعليم والتدريب، وتطوير املنهجيات واألدوات اليت ميكن أن يستخدمها الناس العاديون، وتعزيز الشبكات اجملتمعية، والتوسط 

 .الشعب سلطةجهود  الستكمال القاعدة إىل القمة من اخلارجي الضغطب والتفاوض، واالستعانة االسرتاتيجي بغية حتقيق احلوارواألطراف الفاعلة اخلارجية 
رق بني فرض املشاريع الفلنظمة امل إدراكيف  أفغانستان ووتش إنتيغريتاجملتمعية اليت أطلقتها منظمة  الرصد واملتابعةدرس آخر من الدروس اليت تقدمها مبادرات  يتمّثل

 املنظمة حتاول ومل .الذايت استقالهلاو حل املشاكل،  ا يف، ومهاراهتعززت معرفتها الكيفية اليت اجملتمعات مع والشراكة داناالخنراط يف املي املصّممة خارجيا لتحفيز املشاركة املدنية مقابل
 املستخدمني أخذ مع تاسُتمدَّ  اليت، الرصد واملتابعةمعايري وأدوات عملية  جمموعة باإلضافة النسجامسلطة الشعب.  على أي االجتماعية املساءلة على الرمسي الطابع تضفي أن

 .االعتبار بعني فيه سُتستخَدم الذي الثقايف االجتماعي والسياق ،السلطة أصحابو )، باملدن احمليطة املناطق وسكان األفغان(القرويني 
ساد املنطلقة من القمة ملشاريع اجلهات املاحنة ومتلّقني سلبيني لربامج مكافحة الف الناحية التقليدية متلّقني من-واملواطنوناجملتمعات - الشعبية القواعد اعُتَربت خامسا،

 يقطنون الذينحىت - العاديني للناس نميك كيفاجملتمعية   الرصد واملتابعةتأثري مبادرات  يف املقابل بنيَّ إىل القاعدة اليت صممها اخلرباء، وحتديدا النَُّخب واألطراف الفاعلة اخلارجية. 
 .التنمية يفحقيقيني  وشركاء املعّمقة، واآلراء املعلومات الستقاء ومصادرا املساءلة، تحقيقل دفع دافعة قوى يصبحوا أن -يعرتيها العنف وتقصيها الُعزلة حمرومة بيئات يف
 

ة ب ئككامئ زي ب ئآلزئ ا كزكض  :ئكسع
 فحسب،) ملواطننيا(مشاركة  األعداد ال تكمن يف كسب جوهرية الوحدة إن. الشرعية تساوي املِلكية إليها مضافة إن الوحدةإذا ما أردنا عرض الشرعية عرضاً رياضياً ميكننا القول 

حال يف  عكسية بنتائج اإلتيان إىل ودفعه القمع، إسكات على الشرعية تساعد أن ميكن املقابل، يف. وتكتيكاهتا احلركة أجلها من تناضل اليت القضية أو احلملة يف شرعية وأيضا بل
 .الفاسد للنظام ينتمون الذين أولئك بني من الدعم وكسب الوالءات، يف تغيري الشك، بذور غرسكما وتسهم الشرعية يف   التعرض له،

القات االجتماعية والثقافة أي اهليكليات والع- القائمة االجتماعية التحتية البنية ىلإ اجملتمعية الرصد واملتابعة مبادرات ومن مجلة ما ُيستقى من دروس يتمثل باستناد
 أطراف فاعلة خارجية. أنظمة اجتماعية "أجنبية" تضعها عن استنادها إىل عوضا-األفغانيةالسائدة يف اجملتمعات 

 
ـ ب ئآلضذئ ب ئكفئعك  ئكخئذجي

 غري حنو على متعارضة فأهدا حتقيق على والعمل والتكرار، ،باإلرباك السالم وبناء اإلعمار إعادة بيئات يف القاعدة إىل القمة من املنطلقة الفاعلة األطراف وفرة تتسّبب أن ميكن
 .موازناً  طباً ق واملخطط هلا اسرتاتيجياً  واملنّظمة، القوية، مبادرات سلطة الشعب تشّكل أن ميكن القاعدة، إىل القمة من املنطلقة الفاعلة األطراف مساءلة خالل ومن. مقصود

ية. إذ ميكن أن اإلعمار والتنمية ومصدرا للمعلومات والتوصيات العمل عادةعيونا وآذانا للجهود الرامية إل متت تعبئتها اليت اجملتمعات تكون أن ميكن املنوال، نفس على
 ويستشري واملؤسسات القانون يادةس الضعفُ  يعرتي حيثما بعد الصراع، وسيناريوهات الكوارث الطبيعية،  وفرتةتضطلع هذه اجملتمعات بدور حيوي على وجه اخلصوص يف الصراع، 

 .الفساد
أثري عليها. وميكن أن عضوي دون الت على حنواحلمالت واحلركات املدنية إنشاء  إمكانيات السالم بناءالثالثة املنخرطة يف التنمية و  الفاعلة األطراف تعّززميكن أن  أخريا،

 ينطوي هذا النشاط على ما يلي:
ة األساليب الناجع وحتديد غربل أن الطريقة هبذه للمنظمات ميكن إذ. متواضعا متويال تتطلب جديدة مبادرات جتّرب لكي املدين اجملتمع ملنظمات املرن الدعم تقدمي •

احتياجاهتا من بناء  لتلبية السبيلما هو و  دائم تأثري لديها يكون لكي -تإن ُوجد- املبادرات نطاق لتوسيع ضلىالف الطريقة باإلضافة لتحديد للتعديل، حيتاج ما
 القدرات.

برامج املنح وإدارهتا  ةوضع تصّور إلدارة املنح الصغرية وتطوير أمناط جديدة للتفاعل مع القواعد الشعبية اليت تؤكد استقالهلا الذايت. وغالبا ما تكون هيكلي إعادة •
 حاالت كهذه، ال تعرف من القمة إىل القاعدة. ويف بانطالقهماعليها  شرافاإلو  هاتصميم يّتسمتكاليف كبرية و  عليها يرتتبموّجهتْني حنو املشاريع الكبرية اليت 

 اجلهات املاحنة كيف تتعامل مع املبادرات املدنية املستقلة واحلمالت غري العنيفة.
ذوي العالقة يف  اروأطراف احلو  املضمار هذا يف تُبذل اليت اجلهودو  عماراإل إعادة جمال يف املعتمدة االسرتاتيجيات وشفافية املعلومات على والوصول واحلصول •

 الدولة والقطاع اخلاص.
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