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أبرز النقاط من خمس حاالت:
البوسنة والهرسك ،مصر ،كينيا ،المكسيك ،تركيا
معمقة أظهرت كيف أثّرت املبادرات املدنية واحلركات االجتماعية غري العنيفة يف
عرضت الفصول من الثالث إىل التاسع سبع دراسات حاالت ّ
الكسب غري املشروع وإساءة املعاملة ما أسفر عن حتقيق نتائج ملحوظة .وخالإلعداد ذاا املشروع البحث ،برزت أمثلة كثرية أخرى متيّتزت كلّها بكوهنا ابتكارية
وغنيّة بالدروس والعرب .ويوجتز ذاا الفصل مخس حاالت مماثلة وذ :،محلة دقيقة ظالم من أجل الضوء الدائم (تركيا) وشايفنكم /و[حركة] مصريني ضد
التصرف حبماقة) (املكسيك) اليت
الفساد و[حركة] دوستا (البوسنة واهلرسك) وحركة دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس (دي أتش يب ومعناذا ّ
كف عن ّ
التحرك إذ أرادت التص ّدي للفساد
انطلقت كلّها عند نقطة البداية نفسها  .فقد ّقررت جمموعة صغرية من املواطنني – مشلت الشباب والنساء واملهنينيّ -
املنهجيني اللاينن كانا يدمران بلداهنا ا وذلك على غرار حركة "فيفث بيلر" (أي ي الركيتزة اخلامسة) يف اهلند .غري أ ّن ذاه اجملموعة
واإلفالت من العقاب
ن
غامضا ومتفشيًا إىل ح ّد كبري .يف املقابل رّكتزت
أمرا
ً
واجهت معضلة وجودية متثّلت يف التأ ّكد من املكان الاي ّ
يتعني عليها االنطالق  -منه عند مواجهتها ً
خاص على متكني اجملتمعات شأهنا شأن منظّمة "إنتيغريت ووتش أفغانستان" واملؤسسة
منظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان (موذوري) يف كينيا بوجه ّ
كل من حركة شايفنكم ومنظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان تكتيكات مراقبة شعبية
الوطنية من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف أوغندا .واستحدثت ّ
على الصعيدينن الوطين واحملل ،على التوايل.
إضعاف الشبكة اإلجرامية في تركيا
تضم سياسيني وعناصر
الصالت بني الدولة الرتكية واجلرمية املنظّمة وذ ،تُعترب على حنو أكثر ً
تُ َ
دعى الشبكة اإلجرامية وتشري إىل ّ
حتديدا شبكة ّ
اخلاص وتغط ،كافّة أحناء البالد 1.وحبلول العام  1996وقعت
من الشرطة الشرطة ومموعات شبه عسكرية مرتبطة مبؤسسات الدولة األمنية واملافيا والقطاع
ّ
2
البالد يف قبضة عامل اجلرمية الشنيع واملتشابك ذاا الاي كان يبسط نفوذه يف مجيع أرجاء الدولة .وكان الفساد مستشريًا وش ّكل -وفق املخرج والناشط
3
نظام جيين مليارات الدوالرات لصاحل الشخصيات البارزة يف الدولة العميقة اليت تؤثّر على االقتصاد وسياسة البلد
املدين إيتزل أكاي " -ركيتزة راسخة يقوم عليها ٌ
على السواء" .وكانت حاالت القتل خارج نطاق القانون شائعة وكانت ّإما مرتبطة مبعارك املافيا أو ذات طابع سياس .،وقال إرجني سينمن -وذو حمام
4
نظرا إىل أ ّن تأثري ذاه الرتكيبة
مشهور  -يف ذاا ّ
الصدد" :لقد عاىن اجلميع -الطبقة العاملة والقطاع املايل والناس العاديون -من ذاه احلالة يف تركيا ذلك ً
من اجملموعات شبه العسكرية املرتبطة مبؤسسات الدولة األمنية واملافيا طال جوانب احلياة كافّة".

 1إ ّن اجملموعات شبه العسكرية الرتكية املرتبطة مبؤسسات الدولة األمنية ذ ،فرق شبه عسكرية قومية ميينية متطرفة نشطت خالل احلرب األذلية اليت اندلعت يف العام  1984بني الدولة
املدرة لألرباح اليت امتدت من املنتجني
ق ،البالد واحتدمت خالل أوائل التسعينيات .وسيطرت ذاه اجملموعات واملافيا على دروب ّ
االّتار باملخدرات ّ
واإلنفصاليني األكراد يف جنوب شر ّ
ُ
الشرقيني إىل السوق األورويب الكبري .وازداد حجم ذاه اجملموعات وتأثريذا إثر مراكمتها لثروات طائلة غري مشروعة (إيتزل أكاي وليام ماذوين نداء إلهناء الفساد [مينيابوليس مركتز ضحايا
التعايب .)]2003
 2يستند ذاا القسم إىل مقابلة أُجريَت مع إرسني سلمان -وذو أحد قادة مبادرة املواطنني من أجل الضوء الدائم  -بتاريخ  20حتزيران/يونيو  2010كما يستند إىل املصادر التالية:

أكاي وماذوين نداء إلهناء الفساد أوميت كيفانش التحرّك من أجل الضوء الدائم :تركيا ( 1997فيلم وثائقhttp://www.gecetreni.com )،
3
احلساسة ومعارضة
تشري "الدولة العميقة" حبسب سلمان إىل شبكة تشكّل جتزءًا من الدولة إال أهنا تعمل بسريّة من أجل إحباط الدميقراطية احلقيقية وإجراء مناقشة ّ
عامة عن القضايا ّ

وعرف أكاي "الدولة العميقة" على أهنا تض ّم " الاين ذم يف السلطة
ومن تَعتربه ً
كل ما َ
هتديدا ملصاحلها وبرناجمها القومّ .،
املواطنني .ويُقال إ ّن الدولة العميقة متارس أعمال القمع ضد ّ
ويستخدمون سلطة الدولة وصالحياهتا على حنو غري قانوين من أجل اإلبقاء على الفساد ومنع اإلصالحات الرامية إىل إرساء الدميقراطية وسيادة القانون والشفافية ومساءلة اإلدارة ".وأفاد
األول خالل مخسينات القرن املاض ،لتنفيا نشاطات غري
تقرير أع ّدته ذيئة اإلذاعة الربيطانية بأن األتراك يظنون أ ّن الدولة العميقة تتألف من جمموعات مرتبطة بقوى األمن تشكّلت يف املقام ّ
قانونية -مبا فيها االغتياالت -من أجل "محاية" اجلمهورية .انظر أكاي وماذوين نداء إلهناء الفساد 6؛ وسارة رينتزفورد "حماكمة الدولة العميقة تستقطب تركيا" قسم األخبار العاملية التابع
هليئة اإلذاعة الربيطانية  23تشرين األول/أكتوبر .http://news.bbc.co.uk 2008
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جراء انعطاف غري متوقّع لألحداث .فف 3 ،تشرين الثاين/نوفمرب  1996اصطدمت سيارة فخمة مسرعة بشاحنة
وبلغت خطورة الوضع ذروهتا ّ
تقل على متنها الركاب التالية أمساؤذم:
على طريق سريع بني ساحل حبر إجية واسطنبول بالقرب من بلدة سوسورلوك .وكانت السيارة ّ


سادات بوجاك :وذو عضو يف الربملان حتالف مع حتزب الطريق القومي (الاي كان شري ًكا يف االئتالف احلكوم ،آنااك) وزعيم عشرية كردية كبرية
من أصحاب األراض ،يف جنوب غريب البالد.
حسني كوجاداغ  :وذو رئيس جهاز الشرطة ومدير أكادميية الشرطة.



ف على
صنّ َ
ومهرب خمدرات ارتبط باجملموعات شبه العسكرية املرتبطة مبؤسسات الدولة األمنية و ُ
عبداهلل تشاتل :،وذو جمرم فار وقاتل مأجور ّ
األول" من احملاكم الرتكية والشرطة السويسرية واملنظّمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول).
أنه "الرجل املطلوب ّ





غوجنا أوس  :وذ ،ملكة مجال سابقة وعشيقة تشاتل.،

ِ
متزورة محلت توقيع حممد أغار -وزير الشؤون الداخلية والنائب عن حتزب الطريق القومي -
ُوج َد تشاتل ،وقد كان حبوزته بطاقة ذوية دبلوماسية ّ
ئيسا جلهاز الشرطة .واحتوت السيارة على الكوكائني واألسلحة والاخرية وكامتات
الاي كان قد أعطى اإلذن بإصدار ذاه الوثيقة (اهلويّة) عندما كان ر ً

غوكتش5.،

يتم اعتقال سوى
ينج من احلادث سوى بوجاك وحسن غوكتش ،سائق الشاحنة املنكود احل ّ
الصوت إىل جانب مبلغ من املال .ومل ُ
ّ .ومل ّ
علما بأ ّن عمليات القمع
وتعرضوا للقمع الشديد ً
وبعدما انتشرت األخبار (عن حادث االصطدام) نظّم الطلبة احتجاجات عفوية يف خمتلف أحناء البالدّ .
رد فعل احلكومة على معارضة املواطنني .يف الواقع مثُلَت جمموعة أخرى من الطلبة يف اليوم نفسه أمام احملكمة النتهاكها قانون التظاذر ألهنا
لطاملا ش ّكلت ّ
شهرا.
وح ِك َم على أفرادذا َّ
رفعت يافطة يف الربملان حول ح ّقها يف التعليمُ .
بالسجن مل ّدة مخسة عشر ً
جمرد
استقال أغار من منصبه الوزاري إال أنّه احتفّ مبقعده يف اجمللس التشريع ،الاي منحه حصانة برملانية .وبالتايل مل يكن اصطدام سوسورلوك ّ
مرورا بالعالقات املتبادلة بني الدولة واجملموعات شبه العسكرية
وملموسا للشبكة انطالقًا من أفرادذا احلقيقيني
مظهرا واقعيًا
ً
ً
رمتز للشبكة اإلجرامية بل كان ً
صوال إىل تضليل العدالة.
املرتبطة مبؤسساهتا األمنية واملافيا والفساد وإساءة استخدام السلطة واإلفالت من العقاب و ً
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عما جيب فعله .وخالل شهر كانون األول/ديسمرب من العام
عمت أجواء الغضب يف مجيع أحناء تركيا وبدأ الناس يتحدثون بصورة مستقلة ّ
ُ
بعضا بأن الفضيحة أتاحت فرصة من أجل التغلّب على شعور
بعضهم
فون
ر
يع
ا
ط
وناش
ا
مهني
عشر
مخسة
من
تألفت
اسطنبول
يف
جمموعة
نفسه ّقررت
ً
ً
للتحرك وال ّدفع باّتاه إحداث تغيريات قابلة للتحديد من شأهنا أن متيط اللثام عن
جو االمشئتزار ّ
العام وحشد الناس ّ
املواطنني باخلوف والالمباالة واستغالل ّ
الشبكة اإلجرامية وتضعفها .ومشلت قائمة األعضاء الرئيسيني الاين ألّفوا اجملموعة إيتزال أكاي املخرج والناشط املدين السابق الاكر وإرجني سينمن وذو حمام
ائدا آنااك] بدأ
بارز ويوكسل سيليك وذو أستاذ علم اجتماع باإلضافة إىل احملامية مبيوز تيكاي .وعلى الرغم من املناخ السياس،
القمع[ ،الاي كان س ً
ّ
األعضاء بعقد اجتماعات دورية من أجل وضع اإلسرتاتيجيات واخلطط .وش ّكلوا جمموعة غري رمسية ُعرفت باسم مبادرة املواطنني من أجل الضوء الدائم.
عامة -إىل اجملموعة .وقبل وقوع حادث اإلصطدام يف سوسورلوك
وبعد مرور بضعة أسابيع
انضم إرسني سلمان  -وذو خبري يف العالقات ال ّ
ّ
كانت شركة سلمان قد فازت بعقد من رابطة ذيئات اإلذاعة الوطنية إلصالح األضرار اليت حلقت مبصداقيّتها وصورهتا إذ كانت املافيا قد بدأت بالسيطرة
توسع
على إحدى ذيئات اإلذاعة والتلفتزيون الكبرية من خالل إقامة عالقات ّتارية والتالعب بالتشريعات .وعلى العموم كانت وسائل اإلعالم متواطئة يف ُّ
الشبكة اإلجرامية يف صفوفها .واعترب سلمان أ ّن [حادث اإلصدطدام ] يف سوسورلوك ميثّل النقطة املركتزية اليت ميكن لوسائل اإلعالم أن تؤّكد على استقالليتها
حوهلا .وكانت الرسالة الرئيسية يف ذاا السياق أ ّن " األمور لن تعود إىل سابق عهدذا بعد حادثة سوسورلوك" 6وقد بُثّت يف الفرتة ما بني تشرين الثاين/نوفمرب

5
ِّض احلُكم إىل غرامة ما مسح باإلفراج عنه؛ "مسرية ملناسبة الاكرى األوىل لفضيحة سوسورلك "
كم عليه َّ
بالسجن مل ّدة ثالثة أعوام مثّ ُخف َ
كان غوكتش ،أول َمن متّت حماكمتهم حيث ُح َ

صحيفة حريت اليومية  3تشرين الثاين/نوفمرب .www.hurriyetdailynews.com 1997
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 1996وكانون الثاين/يناير  .1997وأشار سلمان إىل أ ّن "احلملة [اإلعالمية] دعت الناس إىل أداء واجباهتم [كمواطنني] وكانت محلة [دقيقة ظالم من
الرد".
أجل] الضوء الدائم ذّ ،
ذاا وقد ُّاُّت َات القرارات باإلمجاع فيما ترأس أشخاص خمتلفون االجتماعات .واستاكر سلمان" :لقد ش ّكلت [اجملموعة] مدرسة كبرية للجميع.
تعني علينا العمل
فلم يسبق لنا أن عملنا يف منظّمات غري حكومية إذ اقتصر عملنا على األحتزاب السياسية أو املنظّمات األخرى ذات التسلسل اهلرم ،لكن ّ
فبدال من االندفاع واإلسراع يف ّاُّتاذ خطوات وإجراءات عملت اجملموعة على التخطيط للحملةبدقّة من خالل إجراء نقاشات غري رمسية .فف،
بطريقة أفقيةً ".
7
العامة للمجموعة
"حيركوا األغلبية حسبما أفاد أكاي" .ومتثّلت األذداف ّ
املقام األول ح ّدد أعضاء اجملموعة غاياتواضحة متيّتزت بأهنا مشروعة وقانونية لكّ ،
يف الكشف عن العالقات بني الشبكة اإلجرامية والدولة العميقة والشروع بتفكيكها وحتقيق ذاه األذداف دون تقويض الدميقراطية .وحتقي ًقا لالك ح ّدد
األعضاء ثالث غايات واضحة وقابلة للتحديد .فسعوا ً
املشرعني الفاسدين  -من أمثال أغار وبوجاك -محايةً
أوال إىل رفع احلصانة الربملانية اليت منحت الوزراء و ّ
أخريا [سعوا لضمان] توفري احلماية للقضاة الاين
متينةً من التحقيقات واملقاضاة .ثانيًا أرادوا أن ميثُل ّ
مؤسسو اجملموعات اإلجرامية أمام احملكمة والعدالةً .
أعماال انتقامية.
كانوا ينظرون يف ذاه القضايا يف حال واجهوا ً

و ّاُّتات اجملموعة خيارات إسرتاتيجية منا البداية .واعتمدت ذيكليةً تنظيميةً من دون قائد من أجل التص ّدي لألعمال االنتقامية والتشديد على
رسالة مفادذا أ ّن املواطنني ذم من يقودون احلملة .عالوةً على ذلك كانت مبادرة املواطنني [من أجل الضوء الدائم ] ستتميّتز بطابعها غري السياس ،وال ب ّد
من أن يشعر الناس العاديون باإلحساس باملِلكيّة من أجل توفري احلماية ضد محالت التشهري وبناء ائتالف واسع النطاق واستقطاب أوسع قاعدة ممكنة من
اجلمهور يف عمليّة احلشد .وأرادت بعض األحتزاب السياسية دعم ذاه اجلهود .تعلي ًقا على ذلك قال سلمان" :أخربناذا برفضنا إال أنّه ميكنها اإلنضمام
إليّنا كمواطنني ".وانطالقًا من فهم ضرورة بناء الوحدة ش ّكلت اجملموعة ائتالفًا غري رمس ،على حنو ممنهج من خالل التواصل مع املنظّمات غري السياسية مبا
فيها نقابة احملامني ذيئة تنسيق غرف املهن يف اسطنبول واالحتادات واجلمعيات والنقابات املهنية (من قبيل الصيادلة وأطباء األسنان واملهندسني املدنيني
"للمرة األوىل وجدت اجملموعات اليت مل يسبق هلا أن
واملهندسني الكهربائيني واملهندسني املعماريني واألطباء) ومنظّمات اجملتمع املدين .وحبسب تيكايّ :
وحدت جهودذا يف تركيا أهنا تشارك وتعمل جنبا إىل جنب بدءا من أوساط األعمال التجارية وصوال إىل سكان األحياء الفقرية"8.
ّ
ّ
ً
ّ
ً
ً
ذائال
إىل ذلك ف ّكر املنظّمون مليا يف كيفية االستفادة من أصوات اجلمهور وتطلعاته وحتويلها إىل حتد مجاع ،من شأنه أن يولّد ضغطًا اجتماعيًا ً
على أصحاب السلطة واإلرادة السياسية للتص ّدي للشبكة اإلجرامية .لالك سعى املنظّمون إىل استحداث تكتيك غري عنيف من شأنه ُّتطّ ،العقبات
العام واإلحساس بالعجتز .وكان لدى املنظّمني ع ّدة اعتبارات إسرتاتيجية .ومتثّل االعتبار اإلسرتاتيج،
الفعلية مثل َّ
السجن واإلجراءات القمعية العنيفة واخلوف ّ
وفسر سلمان ذلك
التحرك شرعيًا وقانونيًا وسهل التنفيا وال ينطوي على الكثري من املخاطر وأن يولّد ً
األول يف وجوب أن يكون ّ
شعورا بالوحدة الوطنيةّ .
ِ
أي مشكلة ولكن ميكن رؤيته ".وكانت ابنة سنمن املراذقة
بالقول" :مل يرغب الناس يف االخنراط يف العمل السياس ،لاا اخرتنا شيئا ال ميكن أن ّ
يورطهم يف ّ
يصرح الناس عن عدم رغبتهم يف مواصلة
ذ ،من أتت بفكرة إطفاء األضواء بشكل متتزامن .وقال سنمن يف ذاا ّ
الصدد" :لقد كان من السهل للغاية أن ّ
التحرك .يف ذاا اإلطار أفاد أكاي:
ن
العيش على ذاا النحو ".أما االعتبار الثاين فكان يُ َ
عَن بتحديد الشخص الاي سيُصدر/اجلهة اليت ستُصدر الدعوة إىل ّ
"شعرنا بأنه ينبغ ،على الفكرة وراء إطالق احلملة أن تبدو وكأهنا ليست صادرة عن جمموعة من املفكرين أو النخبة بل عن شخص من الشارع أو طفل
حيض
رمتزا للحملة ّ
"العمة/اخلالة اجملهولة االسم" ً
عمة/خالة تعيش على الراتب التقاعدي وما إىل ذلك .وكان لالحتمال األخري وقع جيّد حيث أضحت ّ
أو ّ
ك ،على إطفاء األضواء .وبالك أبصرت محلة دقيقة ظالم من أجل الضوء الدائم النور .
كل تر ّ

الوقت حان للتحرّك

كل أحناء تركيا وبالطبع مل تكن وسائل التواصل االجتماع ،موجودة يف العام  .1997مع ذلك استفادت
مل تكن شبكة اإلنرتنت بعد منتشرة يف ّ
كل
اجملموعة وبشكل ّ
ضمت ً
خالق من التكنولوجيات اليت كانتمتوفّرة إىل احل ّد األقصى حيث نشرت سلسلة ّ
أعدادا كبرية من أجهتزة الفاكس اخلرب ودعت ّ
املوحدة للتدابري اليت ّاُّت َدت يف جمال التواصل على النحو التايل" :فلتصغوا إىل صوت األغلبية الصامتة!" وأُرسلت
التحرك .وكانت الرسالة ّ
مواطن ترك ،إىل ّ
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كل من ذاه املنظّمات
املنشورات املؤلّفة من صفحة واحدة عرب جهاز الفاكس إىل مجيع املنظّمات اليت ّ
انضمت إىل االئتالف غري الرمس .،بدورذا أرسلت ٌ
وحضتهم على نشر الرسالة على أوسع نطاق ممكن يف أوساط األقارب واألصدقاء واجلريان واآلخرين .ونتيجةً لالك انتشر نداء
املنشورات إىل أعضائها
ّ
متزدوجا إذ مل ينشر اخلرب فحسب بل دمج محلة جلمع التواقيع [مع املنشور]
التحرك بسرعة فائقة إن جاز التعبري .عالوًة على ذلك ح ّقق جهاز الفاكس ذدفًا ً
التحرك من خالل التوقيع عليه وإعادة إرساله إىل
ً
دعما حلملة دقيقة ظالم من أجل الضوء الدائم .ويف غضون أسبوع استجاب  10آالف شخص لنداء ّ
حترك حاشد شعيب تشهده احلملة .غري أ ّن اخلطوة التالية
أول
ذلك
كان
األمر
اقع
و
ويف
مني.
ظ
املن
قلوب
إىل
البهجة
أدخل
األمر
الفاكس
جهاز
عرب
احلملة
ّ
ّ
اليت مّ ّإُّتاذذا يف إطار احلملة فاقت توقّعات اجلميع إىل ح ّد كبري.
مبادرة المواطنين من أجل الضوء الدائم
بيان و"دعوة للتحرك"

محلة دقيقة ظالم من أجل الضوء الدائم !
إبداءً إلصراري على حماكمة الاين ش ّكلوا املنظمات اإلجرامية والاين استعانوا خبدماهتا
ودعما لألشخاص والسلطات الاين حي ّققون يف األحداث املاكورة
ً
مسموعا
وسعيًا إىل أن يكون توق ،إىل دولة قانون دميقراطية وعصرية وشفافة
ً
ابتداءً من يوم السبت املوافق  1شباط/فرباير 1997
يف متام الساعة  9:00مساء يوميا سأطفئ األضواء مل ّدة دقيقة واحدة
وأدعو مجيع القاطنني يف ذاا البلد إىل إطفاء أضوائهم يوميا يف متام الساعة  9:00مساء مل ّدة شهر واحد!
إ ّن ذاا النداء صادر من مواطن ملواطن.
فأرجو النشر!
االسم األول -اسم العائلة املهنة التوقيع
مبادرة املواطننب من أجل الضوء الدائم
العنوان رقم اهلاتف رقم الفاكس
املصدر :إيتزل أكاي وليام ماذوين نداء إلهناء الفساد (مينيابوليس :مركتز ضحايا التعايب .2 )2003
توىل
العامة الاي كان سلمان قد ّ
وبفضل خربة سلمان عملت املبادرة املدنية ً
أيضا على تطوير خطة لالتصاالت استفادت من مشروع العالقات ّ
قيادته يف سوسورلوك لصاحل رابطة ذيئات اإلذاعة الوطنية قبل انضمامه إىل املبادرة املدنية .وقبل شهر واحد من انطالق املبادرة املرتبطة حبادث اإلصطدام يف
األول من شباط/فرباير  1997أجرى منظّمو املبادرة املدنية أحباثًا بصورة منهجية وتواصلوا بواسطة الرسائل الشخصية مع
سوسورلوك (يوم سوسورلوك) يف ّ
حترك املواطنني ملكافحته .وسعى املنظّمون إىل
حنو ّ
ستني كاتبًا لألعمدة الصحفية بدوا مهتمني بالتهديد الاي تش ّكله الشبكة اإلجرامية ومتعاطفني مع ّ
استقطاب وسائل اإلعالم واجتابوا تغطية إعالمية قصوى من أجل نشر رسالة احلملة وحشد املواطنني من خمتلف احملاالت والفئات .ونتيجةً لتوعية وسائل
مترا
اإلعالم بشأن حادثة سوسورلوك شرعت قنوات تلفتزيونية كثرية بإجراء ع ّد عكس ،قبل الوقت ّ
املعني ّ
للتحرك .ويف  15كانون الثاين/يناير عقد املنظّمون مؤ ً
لتحرك الاي مّ إرساله عرب الفاكس.
صحفيًا استثنائيًا إذ ق ّدموا ً
عمال مسرحيًا مثريا عن حادث السيارة وعرضوا بوضوح أمساء املواطنني الاين استجابوا لنداء ا ّ
أي متحدث رمس ،باسم احلملة حيث أجاب أفراد خمتلفون عن اأسئلة الصحفيني .وعلّق يوكسل سيليك الاي شغل منصب األمني العام ملبادرة
ومل يكن مثّة ّ
9
املواطنني" :لقد كان املؤمتر الصحف ،األول الاي يعقده  10آالف فرد".
كل مساء ازداد عدد
فف ،متام الساعة  9:00من مساء ّ
األول من شباط/فرباير  1997شرع املواطنون بإطفاء األضواء مل ّدة دقيقة واحدة .و ّ
اخلاصة إذ قرعوا القدور واملقايل وقاموا بومض
انضموا إىل احلشد من كافة أحناء البالد .وحبلول األسبوع الثاين بدأ الناس بإضافة أساليبهم ّ
املواطنني الاين ّ
 9املصدر نفسه .2

قصا تقليديًا على شكل دوائر ونظّموا مسريات ليلية محلوا فيها الشموع املضاءة ومسريات يف
األضواء وأطلقوا أبواق سياراهتم على التقاطعات ورقصوا ر ً
ِ
/التتزمت سيكون دورك ".ومع تغلّب املواطنني على اخلوف الاي اعرتاذم واحتشادذم ارتدت الساحات
التتزمت
ورددوا شعارات مثل "ال تصمت .فإذا
األحياء ّ
َ
الصدد" :بدأ الناس يتاكرون ما نسوه وذو أهنّم كانوا يعيشون يف
السكنية ُحلَ ًال إحتفالية .فف ،بعض املناطق أُطلقت مبادرات حملية .وقال سلمان يف ذاا ّ
مثريا للغاية بالنسبة إليهم أن يروا جرياهنم والناس البعيدين [من خالل وسائل اإلعالم]" .وليس من
احل ،واملدينة نفسهما ".وأضاف" :لقد كان ً
املبَن نفسه و ّ
يقوضوا شرعيّة احلملة
املستغرب أنه بعد األسبوع الثاين ومع تعاظم سلطة الشعب بدأت األعمال االنتقامية .فقد حاول كبار أعضاء االئتالف احلاكم أن ّ
حافال بالتلميحات اجلنسية واالهتامات
ونتزاذة مجيع املشاركني .وأتت التصرحيات العلنية القائمة على اإلزدراء واإلذانات اليت أطلقوذا -اليت كان بعضها ً
تعرضوا هلا فحسب بل تواصلت املقاومة املدنية دون أي رادع يقف
جراء اإلذانات اليت ّ
باخليانة -بنتائج عكسية وخيمة إذ مل يعرب املواطنون عن استيائهم ّ
يف وجهها10.
استغل اجليش الاي يَعترب نفسه حام ،الدولة العلمانية اليت تش ّكلت يف مرحلة ما بعد السلطنة العثمانية انتفاضة املواطنني لالنسحاب من
و ّ
متوقعا .وحبسب أكاي رأى اجلنراالت وغريذم من الاين انتقدوا الشريك الرئيس ،يف االئتالف احلاكم -
اجملموعة الداعمة للحكومة األمر الاي مل يكن ً

حتزب الرفاه ذي امليول اإلسالمية -فرصة ساحنة لتقويض احلكومة .ويف  28شباط/فرباير أجرب جملس األمن القوم ،احلكومة االئتالفية على االستقالة .وبق،
رئيس الوزراء جنم الدين أربكان يف منصبه إىل حني مصادقة الربملان على احلكومة اجلديدة بعد مرور ستّة أشهر .وبالرغم من االضطرابات السياسية اليت عصفت
بالبالد تواصلت محلة دقيقة ظالم من أجل الضوء الدائم  .وأ ّكد سلمان يف ذاا السياق" :حاولنا أن نش ّدد على أن احلملة استهدفت شبكة اجلرمية املنظّمة-
التدخل
مترا صحفيًا ك ،تنأى بنفسها عن ّ
الدولة وليس احلكومة .وأراد اجليش االستيالء على احلركة حتقي ًقا ملآربه ّ
اخلاصة" .وأضاف أ ّن احلملة عقدت مؤ ً
أي اجليش) بأن تسرقواضوءنا" .يف الواقع أسفرت اخلطوة اليت أقدم عليها اجليش عن نتائج عكسية بالنسبة
ونشرت إعالنات جاء فيها" :لن نسمح لكم ( ّ
توىل مقاليد السلطة يف
عمن ي ّ
إىل األذداف اليت ّ
توخت احلملة حتقيقها وااقتضت حكومة عاملة وسعت إىل إحداث تغيري شامل يف النظام الفاسد ّ
بغض النظر ّ
11
ِ
عربنا عن
معني .وبالنظر إىل األحداث املاضية أسف املنظّمون على عدم ّاُّتاذ موقف أكثر مباشرة .واعرتف تيكاي بالك قائال " :لو كنّا قد ّ
أي وقت ّ
ّ
وجها لوجه ويف أعيننا ويقولوا بأ ّن إنقالهبم حظ ،بدعم
معارضتنا ملا حدث لكان األمر أفضل .فعلى األقل مل يكن باستطاعة اجلنراالت أن ينظروا إلينا ً
املواطنني".
استنادا إىل تقديرات املنظّمني شارك حواىل  30مليون شخص ( 60يف املئة من الس ّكان)
ويف النصف الثاين من شباط/فرباير بلغ احلشد ذروته .ف ً
عوضا عن انتظار احنسارذا وتالشيها ما يولّد بالتايل
وقررت اجملموعة أن تُنه ،احلملة يف مرحلة الاروة ً
ً
احساسا بالنّصر .وبناءً
يف احلشد من كافة أرجاء البالدّ .
مقرًرا يف  9آذار/مارس .لكن يف ظل استخدام أصحاب السلطة -مبن فيهم رئيس الوزراء أربكان -لتكتيكات
على ذلك
ن
ألغت اجملموعة احلشد الاي كان ّ
املماطلة والثغرات القانونية بغية عرقلة مسار التحقيقات واصلت اجملموعة ممارسة الضغوط خالل فرتة طويلة من العام  1998بطريقت نني .فتمثّل النمط األول
من ممارسة الضغوط يف احلشد األصغر نطاقًا الاي نظّمته محلة دقيقة ظالم من أجل الضوء الدائم الاي ترافق مع استخدام األشرطة البيضاء كرمتز اللمطالبة
املتنافسني -العلمانيني (املدعومني من
السياسيني
القطبني
بدولة نظيفة واستخدام لُعبة مضحكة ُعرفت بآلة دميقراطية "أمحق سوسورلوك" .وحت ّدت احلملة
ن
ن
ن
ظل الشريعة وال هلدير الدبّابات :من أجل الدميقراطية فقط"ّ 12.أما النمط الثاين
اجليش) واإلسالميني -واعتمدت رؤية ثالثة ّ
جسدذا شعار "ال [للعيش] يف ّ
املشرعني عرب الربيد
من ممارسة الضغوط فتمثّل يف سلسلة من اإلجراءات غري العنيفة مبا فيها إرسال نسخ "مسروقة" من حتقيقات احملكمة العليا إىل مجيع ّ
عبدا .واآلن أنا مواطن!" وعرض "تقرير مواطن سوسورلوك" على اجلمهور
يصرح املشرتك فيها "أستقيل من كوين ً
بصورة مجاعية وإطالق محلة جلمع التواقيع ّ
وعقد اجتماعات مائدة مستديرة ملبادرة الدستور املدين وبال املساع ،يف جمال كتابة الرسائل.

النتائج
متشى وزوجته يف إحدى األمسيات .عندما وصل إىل
 10لق،
عاما ّ
ٌ
شخص واح ٌد مصرعه بسبب أعمال العنف اليت مارستها الشرطة .إذ كان جالل جانكرو البالغ من العمر مخسة وأربعني ً

وردا على سؤاله ضربه الشرط ،على رأسه باستخدام جهاز الالسلك ،الثنائ ،االّتاه الاي كان
عما كان حيدثّ .
ميدان اجلمهورية حيث كانت تسري تظاذرة سأل أحد ضباط الشرطة ّ
حبوزته ودفعه إىل حافلة صغرية ("أخطار أن تكون مواطنا" صحيفة حريت اليومية  17كانون الثاين/يناير .www.hurriyetdailynews.com 1998
 11أكاي وماذوين نداء إلهناء الفساد .14
 12ظافر يوروك "دقيقة ظالم -عودة إىل الدميقراطية" صحيفة حريت اليومية  4نيسان/أبريل .www.hurriyetdailynews.com 1997

خالل م ّدة زمنية قصرية حشدت مبادرة املواطنني من أجل الضوء الدائم أغلبية الس ّكان بالفعل ممارسةً بالك سلطة الشعب اليت زعتزعت الوضع
أقر سلمان يف ذاا اإلطار بأن احلملة "كانت انتفاضة مدنية" .وقد كسرت احلملة طوق احلظر املفروض على جماهبة الشبكة اإلجرامية اليت
القائم الفاسد .و ّ
ّتسدت يف روابطها مع الدولة والفساد .وجنحت يف حماكمة املشتبهني بارتباطهم حبادثة سوسورلوك مبن فيهم زعماء يف املافيا وعناصر من الشرطة ومسؤولني
ّ
عسكريني وأصحاب أعمال ّتارية .بدوره واصل رئيس الوزراء التايل مسعود يلماز القضية إذ ّفوض جلنة حتقيق أصدرت تقر ًيرا أُدرجت فيه أمساء ضحايا
قمة جبل اجلليد هلاا النظام
الشبكة اإلجرامية  .كما ألّف الربملان جلنة حتقيق كشفت النقاب عن أنشطة الشبكة اإلجرامية .ومتّت حماكمة األفراد الاين ش ّكلوا ّ
الفاسد وصدرت أحكام حب ّقهم .يُاكر أ ّن ذاه التدابري غري املسبوقة جمتمعةً بدأت تكشف عن ذوية بعض الشخصيات اليت انتمت إىل الشبكة اإلجرامية
وعالقاهتا.
ويف العام  2001أطلق وزير الداخلية سعدالدين طانطان سلسلة من التحقيقات بالتعاون مع ذيئة التنظيم والرقابة املصرفية .وكشفت ذاه
تتم معاقبة
التحقيقات عن عمليات اختالس واسعة النطاق ما أسفر عن اعتقال ع ّدة رجال أعمال معروفني .غري أ ّن النصر الاي حت ّقق كان غري كامل ألنّه مل ّ
غريوا صالحيات الربملان خالل العام التايل األمر الاي رمبّا كان عقابا للمؤسسة السياسية القائمة واجليش
شركائهم داخل الربملان واحلكومة .وكن الناخبني ّ

أساسا
على السواء .ويف االنتخابات اليت جرت يف تشرين الثاين/نوفمرب من العام  2002أفاد أكاي بأن  70يف املئة من املنتَخبني كانوا يشغلون مناصب ً
فوزا ساح ًقا .وال يتزال حممد أغار  -الاي
متاما وح ّقق حتزب العدالة والتنمية اإلسالم ،الدميقراط ،اجلديد ً
ومّ إخراج قيادات احلرس القدمي من السلطة ً
يوما بعد يوم .ولغاية العام  2007كان أغار حمميا من
كان ً
قائدا الشرطة ووز ًيرا للداخلية  -فالتًا من قبضة العدالة على الرغم من أن احللقة تضيق عليه ً
بالسجن مل ّدة مخسة أعوام "لتشكيله عصابة إجرامية مسلّحة
املقاضاة بفضل احلصانة الربملانية اليت كان يتمتّع هبا لكن وي أيلول/سبتمرب ُ 2001ح ِك َم عليه َّ
ضمت أطرافا فاعلة من الدولة وأعضاء من املافيا"13 .
غري أنّه استأنف احلكم فاز وذا ذو ال يتزال حرا طلي ًقا.
ً
ّ
ّ
ِ
ذاا ومل تنته مبادرة املواطنني رمسيًاومضى بعض املنظّمني قُ ُد ًما سالكني مسارات أخرى .فعلى سبيل املثال أصبح سيليك املتحدث املشارك باسم
املدمر
وحد املنظّمون صفوفهم مع منظّمات مدنية أخرى واجلمهور يف سبيل ممارسة سلطة الشعب .ويف أعقاب التزلتزال ّ
حتزب اخلضر .وعند منعطفات حامسة ّ
الاي ضرب البالد يف العام  1999تعاونوا مع رابطة املستوطنات البشرية من أجل بناء ائتالف مدين وتنظيم املواطنني إلغاثة املنكوبني .ويف شباط/فرباير
خيص احلرب على العراق .ويف ضوء
 2003أُطل َقت محلة أخرى لدقيقة ظالم من أجل الضوء الدائم اعرت ً
اضا على تعاون تركيا مع اجليش األمريك ،يف ما َ
حترك .ويف األول من آذار/مارس من
حول احلشد اجلماذريي املعارضة إىل ّ
الدراسات االستقصائية اليت أظهرت أ ّن  94يف املئة من الس ًكان معارضون للحرب ّ
لشن ذجمات
النواب يف الربملان بأغلبية ضئيلة ضد تدبري يقض ،بالسماح للجيش األمريك ،باستخدام املناطق الواقعة جنويب تركيا كقاع ّدة ّ
صوت ّ
ذلك العام ّ
14
عاما
[على العراق] على الرغم من توقّعات بإقرار التدبري .ومل ُمي َح حشد محلة دقيقة ظالم من أجل الضوء الدائم من ذاكرة الشعب .فبعد مرور أربعة عشر ً
بإُّتاذ إجراءات إزاء
ويف الفرتة املمتدة من  1أيار/مايو ولغاية  12حتزيران/يونيو ( 2011يوم االنتخابات العامة) رفع املواطنون الصوت مطالبني املر ّشحني ّ
سلسلة من املسائل من ضمنها الفساد يف امتحانات دخول اجلامعة وخصخصة املياه وتشييد سدود لتوليد الطاقة الكهرومائية واملفاعالت النووية ومنشآت
الطاقة العاملة على الفحم باإلضافة إىل حقوق العمال والصحفيني واغتيال الصحف ،األرمين-الرتك ،ذرانت دينك15.
ّ
تغري النظام .فف ،املاض ،مل يكن
تغيريا يف العالقة بني املواطنني وأصحاب السلطة يف تركيا" .لقد ّ
وأحدثت مبادرة املواطنني من أجل الضوء الدائم ً
باستطاعة أحد مساءلة الدولة واالستفسار حول ما تفعله احلكومة وما يفعله الوزراء ّأما اليوم فقد أصبح اجلنراالت خاضعني للمساءلة أمام الناس ".ذل
انتهت مكائد ومؤامرات الشبكة اإلجرامية والدولة العميقة متاماً؟ ال مل ِ
تنته بعد .فبالنسبة إىل سلمان وقادة مبادرة املواطنني األصلية من أجل الضوء الدائم
ال يتزال النضال من أجل املساءلة وحتقيق العدالة والدميقراطية جاريًا .لكن إذا ما نظرنا إىل املاض" ،نرى أنّنا أحدثنا زلتز ًاال يف تركيا حبيث أ ّن الصخور مل تعد يف
نفس املكان" وفق سلمان.
من الغضب العارم إلى التحرك :النساء يطلقن حركة مراقبة في مصر
" 13التقرير العامل :2012 ،تركيا" منظّمة ذيومن رايتس ووتش كانون الثاين/يناير .www.hrw.org 3 2012

 14ديكسرت فيلكنتز "هتديدات واستجابات :أنقرة -النواب األتراك يرفضون قبول القوات األمريكية" صحيفة نيويورك تاميتز  2آذار/مارس .www.nytimes.com 2003
15
"احملتجون األتراك ينظّمون "دقيقة ظالم" حول قضايا خمتلفة" صحيفة حريت اليومية  1أيار/مايو.www.hurriyetdailynews.com 2011
ّ

مل َحتدث ثورة  25يناير (كانون الثاين) اهلامة اليت اندلعت يف مصر خالل العام  2011ودعت إىل حتقيق الدميقراطية والعدالة يف غضون أسابيع.
عاما تقريبًا.
فخالفًا
للتصورات اخلاطئة الواسعة االنتشار بدأ يف العام  2003النضال غري العنيف ضد نظام حسين مبارك الدكتاتوري الاي دام مل ّدة ثالثني ً
ّ
عرف باسم كفاية  -أول احلركات اليت انطلقت وتلتها حركات أخرى حت ّدت موجة القمع
وكانت احلركة املصرية من أجل التغيري (- )2006-2003اليت تُ َ
الوحش ،اليت مارسها النظام وذاه احلركات ذ :،حركة شباب  6أبريل ( )2008واحلملة الشبابية "كلّنا خالد سعيد" ( )2010ومحلة الربادع ،من أجل
عمت البالد برزت قوة شعبية أخرى من أجل التغيري أال وذ ،جمموعة "شايفنكم" اليت ّتمع بني
اإلصالح ( 16.)2010ويف
خضم االضطرابات اليت ّ
ّ
التالعب اللفظ ،بكلمات "شايفنكم" أو "نراقبكم" وعنوان موقع اجملموعة اإللكرتوين17.
للتحرش من جانب القوات غري
تعرضت الصحفيات و ّ
احملتجات ّ
عرف باألربعاء األسود الفظيع ّ
ويف  25أيار/مايو  2005اليوم الاي بات يُ َ
الرمسية التابعة للنظام خالل االحتجاجات على استفتاء تعديل الدستور املشبوه الاي كان سيجعل الرت ّشح ضد الرئيس حسين مبارك صعبًا من الناحية العملية.
صصت قناة اجلتزيرة
وبالرغم من مقاطع الفيديو لالعتداءات اليت انتشرت على موقع يوتيوب ومواقع إلكرتونية أخرى نفت احلكومة مسؤوليتها .وعندما خ ّ
لبث مؤمتر صحف ،عقده وزير الداخلية لنف ،وقوع ذاه االعتداءات وعرضت على النصف الثاين من الشاشة
اإلخبارية العاملية النصف األول من شاشتها ّ
تصور ذاه احلوادث بعينها عجتز الناس عن تصديق ما يروه وشعروا بالغضب العارم .فف ،اجملتمع املصري أصبح انتهاك (شرف) النساء مسألة ترتبط
لقطات ّ
بشرف الضحايا واعتُ َرب وصمة عار على جبني َمن مل يضع حدا لالعتداءات .وفيما نظّمت رابطة األمهات املصريات احتجاجات صامتة ّقررت جمموعة
العامة إجن ،حداد ومق ّدمة
صغرية أخرى من النساء بأنه ّ
التحرك ومشلت ذاه اجملموعة مستشارة العالقات ّ
يتعني عليهن ّاُّتاذ املتزيد من اإلجراءات ومواصلة ّ
العام السائد املتمثّل بأننا "غضضنا
الربامج التلفتزيونية الشهرية يف املنطقة بثية كامل وأستاذة اللغة اإلجنليتزية اجلامعية غادة شهبندر .ومن خالل استغالل الرأي ّ
جدا إىل درجة أنه الب ّد من أن تعتقد احلكومة أننا عميان" أنشأت اجملموعةُ حركةَ "شايفنكم" يف آب/أغسطس  .2005وكان ذدف
الطرف مل ّدة طويلة ً
18
الصدد" :19عندما تكون االنتخابات فاسدة فإننا نراقبكم.
إنشاء ذاه احلركة -وف ًقا حلداد -يكمن يف بناء "حركة مراقبة شعبية" .وأعلنت كامل يف ذاا ّ
مهمتنا".
وعندما تتالعبون باألصوات فإننا نراقبكم .وعندما تع ّابون السجناء فإننا نراقبكم .ذاا ذو بيان ّ

خفض سقف املخاطر ورفع سقف احلضور

ألي شخص االتصال به أو إرسال رسائل نصيّة له وبإطالق موقع إلكرتوين ملراقبة ورصد املخالفات اليت
بدأت النساء بتوفري رقم ذاتف ميكن ّ
مبنصة لتسجيل الشكاوى .يف ذاا السياق ّأدى الوقع اإللكرتوين ع ّدة وظائفً .أوّال ش ّكل طريقة احلشد املبدئية اليت اعتمدهتا
ترتكبها احلكومة وتتزويد املواطنني ّ
سجل حواىل  500شخص أمساءذم للمشاركة يف احلملة يف غضون شهر واحد 20.ثانيًا اعتُرب املوقع اإللكرتوين الوسيلة اليت كان
حركة "شايفنكم" حيث ّ
حتما بأعمال القمع العنيف
بإمكان املواطنني من خالهلا املشار كة يف تكتيك ينطوي على خماطر متدنيةً .
فبدال من ّ
التجمع يف الشارع الاي سيصطدم ً
أخريا مت ّكن الناس من خالل املوقع
استطاع الناس بشكل مجاع ،وآمن فضح انتهاكات النظام واإلفالت من العقاب وارتكاب األفعال املنافية للقانونً .
اإللكرتوين التعبري عن مشاعرذم حيال ذلك وذو ما ش ّكل حت ّديًا آخر من مجلة التح ّديات غري العنيفة يف بلد َس َح َق املعارضة .وسرعان ما اكتشفت النساء
حترك من حكم مبارك املرعب ويساذم
أ ّن الفساد كان إحدى املظامل الرئيسية اليت ّ
كل ّ
عرب عنها املواطنون الاين اتصلوا هبن .ووضعن اإلسرتاّتيات حبيث حي ّد ّ
 16شريف منصور "ما يُع ّد كافيًا ليس كافيًا :إجنازات كفاية وأوجه قصورذا احلركة املصرية من أجل التغيري" [وردت] يف [كتاب] اجلهاد املدين :النضال غري العنيف وإرساء الدميقراطية
واحلوكمة يف الشرق األوسط حترير ماريا ستيفان (نيويورك :دار بالغريف ماكميالن للنشر 218-205 )2009؛ منصور "من الفيسبوك إىل سرتتيبوك" حلقة دراسية شبكية املركتز
الدويل للصراع غري العنيف  17شباط .www.nonviolent-conflict.org 2011

 17يستند ذاا القسم إىل مقابالت أُجريَت مع إجن ،حداد إحدى مؤسسات [حركة] شايفنكم و[حركة] مصريني ضد الفساد بتاريخ  12تشرين الثاين/نوفمرب ( 2009شخصية) و11
أيضا إىل رسائل خطيّة الحقة واملصادر التالية :شازكا برييل وأروى حسن "املقاومة الشعبية ضد الفساد يف تركيا ومصر" [ودرت] يف
آب/أغسطس ( 2012عن طريق سكايب) ويستند ً
[كتاب] اجلهاد املدين :النضال غري العنيف وإرساء الدميقراطية واحلكمة يف الشرق األوسط حترير ماريا ستيفان (نيويورك :دار بالغريف ماكميالن للنشر 280-265 )2009؛ شريف
القطشة [حركة] شايفنكم  :shayfeen.comإننا نراقبكم فيلم من إنتاج www.itvs.org 2007 Independent Television Service International؛
روبني رايت أحالم وظالل :مستقبل الشرق األوسط (نيويوك؛ دار بنغوين للنشر .)2008
 18برييل وحسن "املقاومة الشعبية" 270؛ القطشة .shayfeen.com
 19القطشة .shayfeen.com
 20رايت أحالم وظالل.

جدا لن يطرأ التغيري فجأة
يف بناء شعور باملسؤولية اجلماعية عن التغيري .وشرحت كامل قائلةً" :حاملا يتخلّص [الناس] من اخلوف الاي متلّكهم مل ّدة طويلة ً
تعني علينا أن خنطوذا] أن نفتح أعيننا ونرى أين نقف اآلن وما ذ ،وجهتنا التالية ونرى ما تفعله
بل خطوة خبطوة ".وأضافت" :كانت اخلطوة األوىل [اليت ّ
حكومتنا لنا ونفهم ما نفعله لبلدنا".
وكانت اخلطوة التالية جريئة .فقد قررت الناشطات اجلدد مراقبة االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف أيلول/سبتمرب  2005بالرغم من أن النظام
رفض طلبات حضور مراقبني دوليني لإلشراف على االنتخابات .ونشرن محلة إعالنية يف صحيفة املصري اليوم املستقلة جاء فيها" :ذاه انتخاباتكم .لديكم
21
وشجعن الشعب على التبليغ عن
نوعا من املخالفات على املوقع اإللكرتوين حلركة شايفنكم
عيون وميكنكم أن تروا" .وقمن بتسجيل ما يفوق عشرين ً
ّ
ضخما .فبحلول اليوم الثاين من االنتخابات ابتكرن نظام تع ّقب
االنتهاكات من خالل الرسائل النصيّة واملكاملات اهلاتفية وشبكة اإلنرتنت .وقد كان ّ
الرد ً
تلقني  28ألف مكاملة 22.وحىت قبل انتهاء االنتخابات زعمت القناة التلفتزيونية اخلاضعة
الكم اهلائل للمعلومات .ويف غضون ثالثة أيام َّ
للتعامل مع احلركة و ّ
لسيطرة احلكومة بأهنن كن ينشرن الشائعات واتصل مسؤول من وزارة الداخلية لالشتكاء .ويف الحق أصدرت حركة شايفنكم – من دون أن يقف يف وجهها
سيل من وسائل اإلعالم احمللية واإلقليمية والدولية 23.وكان ذاا
وجهت ً
أي رادع -النتائج اليت ّ
توصلت إليها و ّ
ّ
نقدا للحكومة .فما كان إال أن غمر احلركة ٌ
أول االنتصارات اليت أحرزهتا .وقد اضطلع كل مواطن أرسل معلومات بدور يف الكشف عن املمارسات االنتخابية االحتيالية أمام العامل أمجع .حىت أن وزارة
اخلارجية األمريكية استخدمت املعلومات يف تقرير حقوق اإلنسان السنوي للعام 24.2005

األنظار شاخصة حنو االنتخابات الربملانية:

وجهت اجملموعة أنظارذا بعدئا حنو االنتخابات الربملانية املتزمع إجراؤذا يف كانون األول/ديسمرب  .2005ويف غضون أشهر قليلة ن ّفات النساء
ّ
ومرة أخرى عمدت حركة
محلة منظّمة إىل ح ّد كبريحلشد املواطنني من أجل مراقبة عملية التصويت والكشف عن األفعال غري املشروعة بصورة نشطةّ .
للتحرك اجلماذريي تتميّتز بكوهنا خالقة وقليلة املخاطر من أجل رفع مستوى الوع ،وتسجيل حضور بارز وحشد الدعم.
"شايفنكم" إىل تطوير تكتكيات ّ
فوزعت احلركة حواىل  100ألف كوب شاي حيمل شعارذا حيث كان من شأن ذلك أن يدخل احلملة إىل البيوت واملقاذ ،يف كافة أرجاء البالد .كما طبعت
ّ
خدمت ذاه األكياس وأعيد استخدامها كث ًريا إىل درجة
اجملموعة أكثر من  250ألف كيس بالستيك ،محل شعار "إننا نراكم و االنتخابات سنراقبكم" .واستُ َ
أن وزير التجارة أطلق على حامليها اسم "ناشط ،املتاجر"25.
جهتزت السيارات مبع ّدات تصوير رقم ،وأجهتزة حاسوب حممول والنظام
وقبل االنتخابات ن ّفدت حركة شايفنكم خطّة مراقبة دقيقة للغاية .فقد ّ
العامل ،التصاالت اهلاتف احملمول وقامت بتدريب األعضاء واملتطوعني على استخدامها 26.واستلم كلّ مراقب من بني مئيت مراقب رزمة حتتوي على شارات
وتعليمات وقائمة انتهاكات مرجعية .وانتشر املراقبون يف كافّة احملافظات املصرية حيث التقوا مبنس ّق ،احلملة احملليني .وُكلّفوا مبهمة تصوير مراحل عملية
التصويت الثالثة وتوثيق أعمال التتزوير بواسطة الفيديو ونشر الصور من خالل حتميلها على املواقع اإللكرتونية على الفور ومشاركتها مع وسائل اإلعالم
اصا مدجمة لتسجيالت الفيديو.
العامة .ومّ التعاون مع حركة كفاية اآلنفة الاكر اليت ّ
وحىت عرض لقطات الفيديو على جدران املباين يف الساحات ّ
وزعت أقر ً
وسجلت حركة شايفنكم ما يتزيد عن  4200تقرير حتدثت عن
جراء وحشية الشرطة والعنف وسقوط أحد عشر قتيلّ .
وشابت عملية التصويت خمالفات ّ
حصول انتهاكات حيث تعلقت  80يف املئة منها بالفساد وكانت النساء مصدر سلطة الشعب على مستوى القواعد الشعبية27.
ّ
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 22املرجع نفسه.

 23رايت أحالم وظالل.
 24املرجع نفسه.
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"حييا العدل!"

توصلوا إليها إىل جلنة االنتخابات العليا اليت رفضت إجراء
أي رادع أو عائق  -النتائج اليت ّ
ويف ربيع العام  2006أرسل القادة  -دون أن يثنيهم ّ
حتقيق كما أرسلوذا إىل وزاريتّ الداخلية والعدل ووسائل اإلعالم 28.وكان االحتيال القضائ ،من ضمن االنتهاكات اليت ّم تسجيلها واإلبالغ عنها .فقد ح ّدد
هت
فتوج ُ
تورطهم يف أنشطة مماثلة مبا فيها حالة شهدهتا حداد اليت أفادت" :رأيت قاضيًا يقوم بتغيري النتائجّ .
التقرير الاي أع ّدته احلركة مثانية عشر قاضيًا يُتزعم ّ
29
يهني ذشام بسطويس ،وحممود م ّك،
قاضيني النتز ن
السجن!‘" .واجتمع القادة بال ن
حنوه ُ
وقلت له’ :إ ّن ما تفعله خطأ‘" .ف ّرد بالقول’ :أخرج ،أو سألقيك يف ّ
أيضا بنقابة احملامني .ونظر القاضيان يف احلاالت الثمانية عشرة وأ ّكدوا على وقوع احتيال
عرف ً
اللاينن ناقشا النتائج مع رابطتهما املهنية أينادي القضاة الاي يُ َ
القاضيني .غري أ ّن محلة الرتذيب أتت بنتائج عكسية إذ أطلقت حركة
حبق
شن
ن
ذجوما ً
مضادا وأجرى حتقيقات ّ
ً
قضائ .،وليس من املستغرب أ ّن النظام ّ
وصوال إىل إقامة مدينة
وّتمعات ً
شايفنكم وكفاية والناشطني الشباب يف جمال حقوق اإلنسان ومناصرة الدميقراطية حتركات يف الشارع بدءًا بتنظيم مسريات ّ
ومهد الحتالل ميدان التحرير بعد ستّة أعوام تقريبًا .وحبلول أواخر نيسان/أبريل نظّم
من اخليم خارج نادي القضاة .ويُعترب التكتيك األخري مهما ألنّه أنبأ ّ
تعرضوا للهجوم يوميًا
مخسون قاضيًا نتز ًيها
اعتصاما دام مل ّدة ثالثة أيام يف نادي القضاة وقد ّ
ً
شجع موقف إخواهنم املواطنني على القيام هباه اخلطوة .ذاا وقد ّ

ما أسفر عن نقل القاض ،حممود محتزة إىل املستشفى.
التحركات .وتواصلت االحتجاجات
وانبثقت احلملةُ من أجل استقالل القضاء واملطالبة ّ
بسن قانون جديد يصون ذاه احلرية األساسية عن ذاه ّ
ِّ
حتركات غري عنيفة يف مصر ويف خمتلف أحناء العامل.
يف الشوارع بالرغم من إجراءات القمع العنيفة .ويف  25أيار/مايو يوم ذكرى األربعاء األسود نُظ َمت ّ
العمال وحركة كفاية وحتزب الغد ومجاعة اإلخوان املسلمني حول القضاة .ويف القاذرة ذتف
وإىل جانب حركة شايفنكم الت ّفت جمموعات الشباب و ّ
التحركات
تشجعوا يا قضاة خلّصونا من الطغاة" و"حييا العدل" فيما نظّم ثالمثائة قاض
املتظاذرونّ " :
ً
احتجاجا صامتًا .وشارك أعضاء حركة شايفنكم يف ذاه ّ
اجلانبني للحؤول دون وقوع أي أعمال عنف .واستاكرت كامل أهنا أخربهتم "عندما تقرتبوا من ذؤالء
حيث اشتبكوا مع قوات األمن أقحموا أنفسهم بني
ن
األوالد والشباب كونوا لطيفني معهم .إهنم مصريون مثلكم .ال تنسوا بأننا شعب واحد" .وأظهرت التقارير اإلخبارية اليت بُثَّت يف خمتلف أحناء العامل كامل
وذ ،مت ّد يدذا لتق ّدم ملص ًقا ألحد عناصر شرطة مكافحة الشغب .ويف أيار/مايو من ذلك العام متّت تربئة القاض ،م ّك ،من التّهم اليت ُو ّج َهت إليه .لكن
م "لوم" القاض ،بسطويس ،وحرم من الرتقية30.
ّ
َُ

كسب الدعم :حركة مصريني ضد الفساد
وضعت الناشطات إسرتاتيجيات خطوهتن التالية .فف ،أيلول/سبتمرب  2006مّ تأسيس حركة جديدة ملؤازرة حركة شايفنكم .وعمدت حركة
ص ّممت
مصريني ضد الفساد اليت حافّ موقعها اإللكرتوين على مظهر أكثر جرأة إىل توسيع نطاق النضال من خالل استحداث ّ
منصة اجتماعية شاملة ُ
الستمالة أنصار النظام وفئات واسعة من الشعب .وبشكل عام قامت حركة شايفنكم بتفعيل دينامية التعطيل اليت متيّتزت هبا سلطة الشعب فيما رّكتزت حركة
مصريني ضد الفساد على تغيري الوالءات واستمالة الناس إىل ص ّفها .وبالفعل أفادت احلركتان أ ّن أعضاء من حتزب الوطين الدميقراط ،الاي ينتم ،إليه حسين
اسعا لدى املواطنني
مبارك أرادوا االنضمام إليهما .وأعادت حركة مصريني ضد الفساد صياغة خطاب النضال مرّكتزة على األمور اليومية اليت القت صدى و ً
امللوثة واهنيار املباين.
ووذلك من خالل عرض الصالت بني الكسب غري املشروع واملآس ،النامجة عن الكوارث على غرار :حوادث القطارات واألغاية ّ
وطورت احلركة إسرتاتيجيات االتصاالت اليت استهدفت الشعب ومصادر الدعم املختلفة للوضع الراذن الفاسد مثل بعض الكيانات واهليئات احلكومية
ّ
والنُّ َخب السياسية والسياساتية ووسائل اإلعالم .وكانت الرسائل األساسية كما يل:،



الفساد مشكلة جمتمعية ينبغ ،التص ّدي هلا من القاعدة إىل القمة وكالك من القمة إىل القاعدة.
وبشىت الوسائل.
كل شخص يقع ضحية الفساد يوميا ّ
ّ

 28القطشة شايفنكم .shayfeen.com

 29املرجع نفسه.
 30كريستني سبوالر "حمكمة مصر ترفض االستئناف" صحيفة شيكاغو تريبيون  19أيار/مايو .http://articles.chicagotribune.com 2006



قرار مطالبة الناس حبقوقهم يعود هلم.



هتمه مصر وحيبّها ويعتقد بأ ّن لديه/لديها احلق يف العدالة واملساواة واحلياة اخلالية من
أي مواطن ّ
باب االنضمام للمجموعة مفتوح أمام ّ
الفساد.

ص ِّم َم الستهداف الشباب على وجه اخلصوص باإلضافة إىل محلة تثقيف مدين ُعرفت باسم "اكسب
مبتكرا ُ
أطلقت احلركة ً
موقعا إلكرتونيًا تعليميًا ً
التحركات اجلماذريية املبتكرة إحدى السمات اليت متيّتزت هبا املبادرة املدنية .وباع األعضاء اآلالف من الشارات اجلديدة من خالل
ح ّقك" .وش ّكلت ّ
خدمت العائدات املتأتية من بيع الشارات لتمويل
التفاعالت الفردية يف الغالب .ومنح ذاا التكتيك
إحساسا باهلوية االجتماعية واالنتماء إىل احلركة واستُ َ
ً
حترك ذي خماطر متدنية ونابع عن
األنشطة .وبالقدر نفسه من األمهية
انضم املواطنون الاين اشرتوا الدبوس وارتدوه إىل آالف املواطنني اآلخرين املشاركني يف ّ
ّ
وفسرت حداد ذلك قائلةً" :من الواضح أ ّن الشارة لن تعاجل
املعارضة يشبه استخدام حركة "فيفث بيلر" ورقة الروبية الصفرية القيمة يف اهلند (انظر الفصل ّ .)7
الفساد .لكن من خالل شراء الدبوس وارتدائه واحملادثات اليت تعقب ذلك فإنك متنح الشخص اآلخر فرصة خوض وإثارة نقاش .إ ّن ذاا احلوار ذو ما حناول

حتقيقه" 31.وقبل هناية العام شرع الناشطون يف تنظيم مسابقة شعبية ملكافحة الفساد كانت ستُقام يف  9كانون األول/ديسمرب الاي يصادف اليوم الدويل
خلاص باحلركة .ومل يساذم
ملكافحة الفساد .حيث يستطيع الناس التصويت ألبطال مكافحة الفساد عن طريق خدمة الرسائل القصرية أو على املوقع اإللكرتوين ا ّ
ذاا التكتيك يف تعتزيتز النتزاذة فحسب بل أسبغ الشرف من خالل التحركات اجلماعية آلالف اإلخوة املصريني اليت شاذدذا املاليني على القنوات الفضائية
العربية.

جماهبة القمع من خالل االستعانة باألدوات القانونية

حبلول العام  2007ازداد شعور عناصر النظام باالنتزعاج يف ظل اكتساب حركيت شايفنكم ومصريني ضد الفساد للتزخم .وخالل شهر آذار/مارس
اسلَة كيان أجنيب وامتالك
اخلاصة حبداد ً
العامة ّ
من العام املاكور فتّشت قوات األمن شركة العالقات ّ
ومر َ
تفتيشا دقي ًقا .و ُّاهت َمت حركة شايفنكم بالتحريض ُ
ِ
وثائق تنتقد سياسة احلكومة (كانت إحداذا جمموعة أدوات منظّمة الشفافية الدولية) كما ُّاهت َمت بإشاعة معلومات سلبية بشأن مصر .وقاضت احلركة احلكومةَ
ُجربت
نظرا إىل أ ّن مصر موقّعة على اتفاقية األمم املتّحدة ملكافحة الفساد .ونتيجةً لالك أ َ
ورحبت الدعوى من خالل إثبات أ ّن أنشطتها كانت قانونية ً
احلكومة على نشر االتفاقية يف نشرة الوقائع الرمسية املصرية وذ ،خطوة ضرورية ك ،تصبح االتفاقية ملتزمة يف احملاكم.

إرث مكافحة الفساد

التحول التالية خالل
يف العام  2008تف ّككت حركة شايفنكم وقادت حركة مصريني ضد الفساد دفّة النضال بالكامل .وحدثت نقطة ّ
32
الصدد أ ّن "ما شهدناه ميثّل مهتزلة
االنتخابات الربملانية اليت جرت خالل تشرين الثاين/نوفمرب  2010وكانت موضع انتقاد دويل .وأ ّكدت حداد يف ذاا ّ
ضمت حركة مكافحة الفساد إىل حركة شباب  6أبريل ومحلة كلّنا خالد سعيد وجناح الشباب يف حتزب الغ ّد إىل جانب
إذ مل يكن الربملان قانونيًا" .وان ّ
جمايل العمل والدميقراطية من أجل حشد الناس للمشاركة عصيان غري عنيف ضد النظام الديكتاتوري  .وفيما انتفض الناس ضد النظام بالت
الناشطني يف ّ
جهودا لتجميد املكاسب غري املشروعة اليت راكمتها عائلة مبارك وأعواهنا .ويف العام  2013انطلقوا يف رحلة النضال اجلديد من أجل
حداد وبعض زمالئها ً
استعادة أصول البالد املسروقة.
مؤخرا عن تطور استثنائ ،آخر .فف ،العام  2011وخالل األيام األوىل من ثورة  25يناير عادت حركة شايفنكم على ما يبدو
وأعلنت حداد ً
إىل الواجهة من جديد إذ اكتشفت حداد أ ّن جمموعة من الناشطني الشباب كانت قد اعتمدت االسم وح ّدثت الشعار وأعادت إحياء احلركة رمسيًا يف
آذار/مارس  .2011وتواصل الشباب مع كامل والتمسوا مساعدهتا يف مراقبة أوىل االنتخابات الربملانية يف مرحلة ما بعد مبارك اليت جرت خالل تشرين
الثاين/نوفمرب من ذلك العام .ويف العام  2012عادت اجملموعة الشبابية وطلبت العمل مع النساء يف قضايا الفساد .وباتت النساء اآلن أعضاء يف جملس
 31برييل وحسن "املقاومة الشعبية" .273
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عضوا تسعة منهم ينتمون إىل فئة الشباب فيما الستة اآلخرون ذم أعضاء أكرب سنا  .وأنشأ اليافعون -الاين ينتم،
أمناء اجملموعة املؤلّف من مخسة عشر ً
كل حمافظة من احملافظات السبعة والعشرين يف مصر .وتتّسم حركة شايفنكم اجلديدة على غرار سابقتها
عدد كبري منهم حلملة كلّنا خالد سعيدً -
فروعا يف ّ
بأيديولوجيتها احملايدة .وتريد احلركة ترسيخ قيم مكافحة الفساد يف نفوس أقراهنا ومتكينهم من خالل املبادرات التعليمية مثل ورش العمل الستخدام اتفاقية
األمم املتّحدة ملكافحة الفساد كما ترغب يف تنشيط الشعب من خالل استحداث مركتز اتصال جماين لإلبالغ عن حاالت الفساد على سبيل املثال وتعطيل
الكسب غري املشروع وإساءة استعمال السلطة من خالل املراقبة .وحبسب حداد فاق عدد أعضاء حركة شايفنكم اجلديدة حبلول آب/أغسطس  2012عتبة
أي حتزب سياس ،باستثناء اإلخوان املسلمني" .وبالنظر إىل األحداث
 150ألف عضو .وعلّقت حداد على ذلك بالقول" :باتت [احلركة] اآلن أكرب من ّ
ساع ندنا واحلركات السابقة األخرى -مثل كفاية -على زراعة وترسيخ ذاا الوع ،يف نفوسهم ك،
املاضية رأت حداد أ ّن الشباب يتمتّعون بطاقة كامنة .فقد َ
ينتفضوا ويطالبوا حبقوقهم".
ويف فرتة قصرية ال تتزيد عن بضعة أعوام أسفر إستياء وشجاعة عدد قليل من النساء عن إطالق مبادر نتني متميتز نتني أخرجتا الفساد من ظلمات
ووجها الشعور بالغضب والسخط الاي اعرتى الناس إىل مقاومة مدنية وأطلقا شرارة الثورة من أجل استقالل القضاء
النسيان وجعلتاه من مسائل اجملال ّ
العام ّ

ومارسا الضغوط على السلطات واستخدما شبكة اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماع ،الناشئة من أجل التواصل والتثقيف واحلشد وتعطيل املمارسات
ِ
عامة على مدار مخسة
أسا على عقب .وبعدما راقبت الدولة ً
الفاسدة بشكل مباشر .ومل تُضعف املبادرتان حكم النظام املرعب فحسب بل قلبتا عالقة القوة ر ً
عام ا استخدم املواطنون التكتيكات غري العنيفة ملراقبة النظام.
وعشرين ً
عمليات التدقيق االجتماعي تمارس ضغوطًا على أصحاب السلطة :كينيا

مقرذا يف مومباسا كينيا وتعمل مع اجملتمعات
إ ّن منظّمة مسلمون من أجل حقوق اإلنسان (موذوري) ذ ،إحدى منظّمات اجملتمع املدين اليت يقع ّ
املهمشة يف املقاطعة الساحلية على مستوى القواعد الشعبية وتدعو إىل الدفاع عن حقوق اإلنسان وسيادة القانون واملساءلة على الصعيد الوطين .وتتمثّل
ّ
33
رؤيتها يف إرساء أسس "جمتمع عادل يقوم على حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد" .أما ذدفها فيكمن يف تعتزيتز احلكم الرشيد الاي حيرتم حقوق اإلنسان
34
املؤسسة الوطنية من أجل
وسيادة القانون .ويف العام  2005بدأ املواطنون [يف كينيا] بتقدمي الشكاوى إىل موذوري على غرار التجربة اليت خاضتها ّ
تتم
الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف أوغندا .ويف ذاه احلالة أخرب املواطنون املنظّمة بأنه على الرغم من املبالغ اليت ُ
صرفت لغرض التنمية يف جمتمعاهتم مل ّ
قائال" :كنّا نرّكتز على حقوق اإلنسان وبدأ
أي فوائد .وتا ّكر املدير التنفياي الشاب حسني خالد ذاا الوضع ً
أي تغيريات أو حيصلوا على ّ
استشارهتم ومل يروا ّ
جدا؟‘"35.وأدركت املنظّمة -من خالل اإلصغاء إىل الاين عملت معهم -أ ّن النضال من أجل حقوق اإلنسان ارتبط
الناس يتساءلون ل’ماذا حنن فقراء ً
قائال أنّه "من أجل خفض مستويات الفقر اضطرنا
الصدد ً
بالتص ّدي للفقر وأ ّن الكسب غري املشروع كان يقع يف صلب ذاه املسألة وأضاف خالد يف ذاا ّ
إىل البدء مبكافحة الفساد وزيادة املساءلة والشفافية".
أي
و ً
متاما مثل منظّمة "إنتيغريت ووتش أفغانستان" (انظر الفصل  )8مل تكن منظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان قد وضعت يف البداية ّ
مهمة
أي متويل بغية توسيع أنشطتها فاضطرت إىل االرّتال .غري ّأهنا التتزمت مبتابعة الشكاوى اليت تل ّقتها ألهنا "(أي الشكاوى) كانت ّ
برنامج أو متتّعت ب ّ
خمصصات
ً
جدا بالنسبة إىل الناس" حسبما قال خالد .وارتبطت معظم املظامل [اليت ّ
عرب عنها الناس] بالصناديق اإلمنائية للدوائر االنتخابية وذ ،عبارة عن ّ
العامة الالزمة والنهوض
لكل عضو يف الربملان لصاحل املنطقة اليت ميثّلها أومتثّلها حتت شعار تنفيا مشاريع األشغال ّ
سنوية تناذتز قيمتها املليون دوالر أمريك ،وُمتنَح ّ
مبستوى حياة الس ّكان .وكان الصندوق اإلمنائ ،للدوائر االنتخابية نتيجة فكرة نبيلة وعصرية ظهرت يف عامل التنمية أال وذ ،تفويض السلطة وتتزويد اجملتمعات

" 33معلومات أساسية عن منظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان" املوقع اإللكرتوين ملنظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان http://www.muhuri.org/index.php
األول من شباط/فرباير .)2013
(مّ الدخول إليه بتاريخ ّ

 34املرجع نفسه.
 35يستند ذاا اجلتزء إىل مقابلة أُجريَت مع حسني خالد املدير التنفياي ملنظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان (موذوري) يف  12تشرين الثاين/نوفمرب  2010وكالك إىل املصادر

عامة للموازنة يف كينيا" شراكة املوازنة الدولية بال تاريخ www.internationalbudget.org؛ دماين بايكر
التالية :فيفك رمكومار وسوميا كداميب "نريد مالنا :جلسة استماع ّ
املال مالنا :أين ذذب؟ فيلم وثائق ،لشراكة املوازنة الدولية .www.youtube.com

ظل غياب اإلشراف املستقل اجملدي والفساد املستشري غالبًا ما تتمثّل النتيجة النهائية يف سوء اإلدارة
باملوارد الالزمة لتنفيا خططها اإلمنائية .لكن يف ّ
والكسب غري املشروع حىت ولو بدا أن الربنامج قد أُعد إلفساح اجملال أمام املشاركة احمللية يف اختيار مشاريع التنمية وإدارة األموال36.
ّ
ّ

أصول التدقيق االجتماع،

حاولت األطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين يف بادئ األمر معرفة املتزيد من املعلومات بشأن املشاريع املدعومة من الصندوق اإلمنائ ،للدوائر االنتخابية
املشرعني يف كينيا يدرجون املشاريع اليت يدعمها الصندوق على موقع إلكرتوين
يف املقاطعة الساحلية آخا ًة بالك زمام املبادرة من املواطنني .وبالرغم من أ ّن ّ
عامة وحمدودة 37.وقد بعثت منظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان برسائل ملكاتب الصندوق ومسؤوليه وتواصلت معهم ألكثر من
فإ ّن املعلومات املتوفرة ّ
حىت للضرب على أيدي مهامجني على ح ّد قول خالد .ويف الوقت
وتعرض أعضاؤذا ّ
عام لكن من دون جدوى .مع ذلك رفضت املنظّمة القبول بالرفض ّ
نفسه بدأت املنظّمة بعقد منتديات جمتمعية تتناول الصندوق من أجل تثقيف الناس حول طريقة عمله ومجع مدخالهتم بشأن االحتياجات احمللية وكالك
ص ّم َمت ذاه
املعلومات املتعلّقة باملشاريع مثل حتديد ما إذا كانت املشاريع قد أُجنتزت وجودة املواد املستخدمة وما إىل ذلك .وبنفس القدر من األمهية ُ
عام بالالمباالة .فقد كان الناس يائسني وبلغ
املنتديات للتغلّب على العقبات النفسية اليت تعرتض سبيل اإلجراءات .واستاكر خالد ً
قائال إنّه "كان مثّة شعور ّ

الفساد واإلفالت من العقاب ذروهتما وكانت مستويات الفقر آخاة باالزدياد".
وكانت الفرصة األوىل ملنظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان يف دائرة مافيتا االنتخابية حيث اكتشفت املنظّمة بأنّه مّ يف تقرير رمس ،إدراج بئر
بئرا أخرى مدرجة على القائمة مّ بناؤذا بفضل دعم القطاع
بناذا بالفعل أحد األثرياء كمشروع مدعوم من الصندوق اإلمنائ ،للدوائر االنتخابية .ومثّ وجدت ً
جسد
اخلاص .كما أخرب الس ّكان احملليون املنظّمة بأ ّن عضو الربملان يف ذاه الدائرة استحوذ على عشر أجهتزة كمبيوتر كانت ّ
ّ
خمصصة ملدارس املنطقة .ولقد ّ
حىت لو كانوا قد استلموذا]
[
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ّ
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ّ
نظرا إىل افتقار غالبية املدارس للكهرباء .وقال خالد يف ذاا السياق" :لقد دفعنا ذلك إىل التفكري يف السؤال التايل :كم يبلغ عدد
ّ
فإهنا ستكون عدمية الفائدة ً
ذائال" .وكشفت املنظّمة عن املعلومات [اليت حصلت عليها يف ذاا الشأن]
مماثال ؟ أدركنا عندئا أ ّن العدد قد يكون ً
أمرا ً
املشاريع األخرى اليت كانت تشهد ً
وأرسلت رسالة إىل عضو الربملان دعته فيها إىل املشاركة يف منتدى جمتمع .،ومن خالل ذاه األنشطة التمهيدية ُرِمسَت معامل عمليات التدقيق االجتماع.،
عامني على إجراء اتّصاالت وااللتقاء بأصحاب السلطة ح ّققت منظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان تق ّد ًما
ويف العام  2007أي بعد مرور ن
كبريا إذ أقنعت منظّمة اجملتمع املدين عضو الربملان عن منطقة تشانغاموي بالكشف عن سجالت الصندوق اإلمنائ ،لدائرته االنتخابية حبجة أنّه سيكون
ً
نظرا إىل إجراء االنتخابات يف العام املاكور.
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مشروعا اعتربهتا جلنة الصندوق اإلمنائ ،لدائرة تشانغاموي االنتخابية أ ّهنا األفضل.
ومل تستلم املنظّمة سوى جمموعة جتزئية من السجالت مشلت أربعة عشر
َ
تبني بأن ذاه السجالت كانت أكثر من كافية لالنطالق .وتبع ذلك بعد وقت قصري إجراء تدقيق اجتماعّ ،ترييب.
لكن ّ

األطراف الفاعلة الدولية :الدعم البنّاء

خالل العام نفسه أجرت منظّمتان غري حكوميت نني دوليتان ومها برنامج مبادرة اجملتمع املفتوح لشرق أفريقيا وشراكة املوازنة الدولية اليت تُعترب أحد
شركائها اتصاالت مع األطراف الفاعلة املدنية الشبابية .وبفضل منحة من ذاه املبادرة اليت حصلت عليها يف آب/أغسطس  2007قامت منظّمة مسلمني
وضمت ستني مشارًكا من مخس
استمرت مل ّدة أسبوع بشأن الصندوق اإلمنائ ،للدوائر االنتخابية ّ
من أجل حقوق اإلنسان بتنظيم دورة تدريب مكثّفة وطنية ّ
حلق يف احلصول
ضم أعضاء خمضرمني من حركة ا ّ
عشرة منظّمة من منظّمات اجملتمع املدين من سائر أحناء كينيا .واستقدمت شراكة املوازنة الدولية فريق تدريب ّ
العمال) وذ ،الكيان املدين الاي
على املعلومات االجتماعية اهلندية كانوا منتسبني ً
أيضا ملنظّمة ماسدور كيسان شاكيت سانغتان ( ّاحتاد متكني الفالحني و ّ
فعال ضمن ترسانة التكتيكات املتوفرة لديه 38.وكان لورشة العمل ذاه ذدف ثالث.،
ح ّفتز ذاا النضال غري العنيف البارز واستخدم الرقابة اجملتمعية بشكل ّ
ّأوًال سعى املنظّمون إىل بناء املعرفة الفنية املتعلّقة بعملية الصندوق اإلمنائ ،للدوائر االنتخابية وموازناته ومجع البيانات وحتليل وّتميع املعلومات السهلة
36
عامة للموازنة يف كينيا".
رمكومار وكداميب "نريد مالنا :جلسة استماع ّ
" 37عمليات التدقيق االجتماع ،يف كينيا :الشفافية واملساءلة املرتبطتان باملوازنة ّتربة إجناز لشراكة املوازنة الدولية .http://internationalbudget.org 2008

38
احلق يف احلصول على املعلومات اهلندية انظر سوميا كداميب احلقّ يف املعرفة احلقّ يف العيش :بناء محلة للحقّ يف احلصول على
من أجل االطّالع على دراسة حالة ممتازة حول حركة ّ

املعلومات واملساءلة (مينيابوليس :مركتز ضحايا التعايب

.)2008

أخريا سعوا جاذدين  -من خالل اخلربة العملية اليت اكتسبوذا – إىل متكني القادة والناشطني
االستخدام وزيارات املواقع .ثانيًا أرادوا تيسري التعلّم بني األقرانً .
اخلاصة
املدنيني الكينيني من أجل تطوير خطط عملهم .وخالل ذلك األسبوع أجرى املشاركون ّأول تدقيق اجتماع ،مستخدمني التقارير األربعة عشر
ّ
بالصندوق اإلمنائ ،لدائرة تشانغاموي االنتخابية .كما عملت مبادرة اجملتمع املفتوح لشرق أفريقيا مبع شراكة املوازنة الدولية إلعداد دليل تربوي حول الصندوق
اإلمنائ ،للدوائر االنتخابية وعملية التدقيق االجتماع39.،

التدقيق االجتماع ،ملنظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان املؤلّف من ست خطوات:

ليتم اعتماده يف التدقيق االجتماع،
انطالقًا من ذاا التعاون االبتكاري صقلت منظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان أسلوبًا حم ّد ًدا غري عنيف ّ
املؤلف من ست خطوات40:
ّ
ّ
مدربني عن منظّمة مسلمني من أجل
ويتم إرسال ممثلني َّ
 .1مجع املعلوماتُّ :تمع السجالت من املكتب احملل ،للصندوق اإلمنائ ،للدوائر االنتخابيةً .

.2
.3

.4

.5

جدا بالنسبة إىل املواطنني العاديني التواصل مع املسؤولني واحلصول على املعلومات احملفوظة حتت
حقوق اإلنسان [إىل املكتب] ألنّه من الصعب ً
احلراسة املش ّددة.
ك رموز الوثائق واملوازنات
يتم تدريب الرجال والنساء لك ،يصبحوا ناشطني يف اجملتمع احملل ،حيث يتعلّمون كيفية ف ّ
تدريب الس ّكان احمللينيّ :
العامة.
ورصد النفقات وإجراء تفتيش مادي لألشغال ّ
يتم تثقيف اإلخوة املواطنني حول الصندوق اإلمنائ ،للدوائر االنتخابية وحقوقهم يف احلصول على املعلومات
تثقيف اإلخوة املواطنني وحشدذمّ :
ومساءلة أصحاب السلطة .وبالتتزامن مع اخلطوة الثانية يلفت الناشطون يف اجملتمع احملل ،ومنظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان االنتباه
عامة" من خالل اعتماد تكتيكات غري عنيفة مثل العروض املسرحية
ويُشركون الناس على حنو مباشر ويشجعوهنم على حضور "جلسة استماع ّ
يتم تقاسم املعلومات بشأن
املتطوعني للمنشورات اإلعالمية .و ّ
يف الشوارع واملواكب اليت يُعتزف على األبواق وتُقرع الطبول وإلذاعة احمللية وتوزيع ّ
إساءة استخدام الصندوق والكسب غري املشروع ومجع ردود فعل الناس ومدخالهتم.
تفتيش موقع مشروع الصندوق اإلمنائ ،للدوائر االنتخابية :جيري املواطنون الناشطون توثي ًقا منهجيًا ودقي ًقا ويقارنون بني السجالت والواقع على
األرض .كمايستعينون بالتزيارات إىل املواقع ك ،يتحدثوا مع الس ّكان من أجل تبادل السجالت املتعلّقة باملشروع املدعوم من الصندوق اإلمنائ،
العامة ومجع معلومات إضافية حول الفساد
للدوائر االنتخابية وتوليد االذتمام يف التدقيق االجتماع ،وتشجيعهم على حضور جلسة االستماع ّ
وإساءة االستخدام .فعلى سبيل املثال كشف تفتيش ملركتز سوق مّ بناؤه بفضل األموال اليت ق ّدمها ذاا الصندوق أنّه جرى استخدام ألواح تسقيف
ذات نوعية متدنية باملقارنة مع ما مّ تدوينه يف وثائق الصندوق .عالوةً على ذلك علِ َم الناشطون من خالل احلديث مع الس ّكان يف املنطقة بأنّه
أُعيد استخدام مواد من مركتز السوق القدمي يف املبَن اجلديد على الرغم من شراء مواد جديدة بالكامل حسبما ورد يف السجالت41 .
عقد جلسة االستماع العامّة :يُدعى املسؤولون احملليون للصندوق اإلمنائ ،للدوائر االنتخابية وأعضاء جلنة الصندوق وعضو الربملان ومدراء
املنطقة ووسائل اإلعالم إىل حضور اجللسة .ويقود فريق املسرح التابع ملنظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان موكبًا يسري يف شوارع وأحياء
اجملتمع حيث حيمل املشاركون يف املوكب الشعارات ويرددون اهلتافات وترافقهم فرقة شبابية .وجيمع الفريق البالغني واألطفال الاين يرقصون
نسرتد أموالنا!" .ويفتتح ممثلّون خمتلفون عن املنظّمة املنتدى من خالل اإلشارة إىل أ ّن
ويغنون أثناء سريه .ويهتف املشاركون" :ماذا نريد؟ نريد أن ّ
الس ّكان احملليني أجروا التدقيق وأ ّن اجلميع يتقاسم مسؤولية ضمان أن تعود األموال املمنوحة من الصندوق بالفائدة على "جمتمعاتنا" ويشريون

 39من أجل حتميل الدليل انظر واجنريو كيكويو دليل التدقيق االجتماع ،للصندوق اإلمنائ ،للدوائر االنتخابية :دليل اجملتمعات (نريويب :مبادرة اجملتمع املفتوح لشرق أفريقيا شباط/فرباير

.www.opensocietyfoundations.org )2008
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اخلاص
يصور الفيلم الوثائق ،اآلنف الاكر حول عمليات التدقيق االجتماع ،اليت تن ّفدذا منظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان ذاا األسلوب احمل ّدد وكالك أجتزاء من التدريب
ّ
ّ

بالصندوق األمنائ ،للدوائر االنتخابية الاي جرى عام .2007
41
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أيضا إىل أ ّن أذداف التدقيق ليست سياسية 42.وحاملا تبدأ اجللسة يق ّدم املواطنون الناشطون احملليون نتائج حتقيقاهتم ويطرح الناشطون واحلضور
ً
أسئلة على مسؤويل الصندوق ويطالب اجملتمع بإخضاعهم للمساءلة .وعلى مرأى ومسمعاملواطنني حتصل املنظّمة يف املقام األول على وعود من
املسؤولني مبعاجلة املشاكل ومثّ حتصل على تواقيعهم على "ميثاق املساءلة" الاي حي ّدد التتزاماهتم.
يتوصل إليها اجملتمع احملل ،والتوصيات اليت يرفعها
 .6املتابعة مع املسؤولني :تُع ّد منظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان تقر ًيرا يتناول النتائج اليت ّ
ألعضاء اللجنة احمللية للصندوق اإلمنائ ،للدوائر االنتخابية مثّ تتح ّقق من تنفياذا.
يف جلسة االستماع األوىل اليت عقدهتا منظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان بتاريخ  26آب/أغسطس  2007خالل ورشة العمل التدريبية
ح ،تشانغاموي الفقري حيث وقف العديد منهم حتت املطر خالل ساعات طويلة من
املاكورة أعاله شارك ما بني  1,500وألف ،شخص تقريبًا من سكان ّ
املدعوين حضر ثالثة
ذلك اليوم أل ّن عدد املقاعد مل يكن كافيًا .وحضر اجللسة ثالثة مرشحني من املعارضة .وعلى الرغم من عدم حضور مجيع املسؤولني ّ
مسؤولني من الصندوق اإلمنائ ،للدوائر االنتخابية وذم حيملون يف جعبتهم مخسني مل ًفا .وحاملا واجهوا توثيق اجملتمع لسوء اإلدارة والفساد الواضح اتّصلوا
مرات عديدة بعضو الربملان الاي حضر بسرعة .وبعد مرور ساعات قليلة وافق عضو الربملان يف هناية املطاف على تسجيل الشكاوى اليت ق ّدمها اجملتمع احملل،
ّ
وجهوذا ضد املقاولني املعنيني .وقال الناشطان من منظّمة ماسدور كيسان شاكيت سانتغتان اللاان شاركا يف التدريب:
والتّهم اليت ّ
ّإهنا املرة األوىل اليت شعر فيها مسؤولو الصندوق اإلمنائ ،للدوائر االنتخابية يف تلك الدائرة االنتخابية (ورمبا يف البلد بأسره) بضرورة
عرض املعلومات املتعلّقة باملشاريع املدعومة من الصندوق على املواطنني يف دائرهتم االنتخابية يف إطار منتدى أقامه ونظّمه ودعمه
أعضاء اجملتمع احملل ،يف املكان والتزمان اللاين اختارومها باملقارنة مع مسرية نظمها عضو الربملان أو أنصاره43.
ّ
ن

االبتكار واالنضباط غري العنيف والتصدّي للرتذيب

متنوعة من اإلجراءات املبتكرة املستم ّدة من السياقات احمللية إليصال الرسائل وحشد
تستخدم منظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان جمموعة ّ
يتم اللجوء إىل الفكاذة واملرح من أجل التخفيف من ح ّدة التوتّرات ومعاجلة
املواطنني وممارسة سلطة الشعب خالل عملية التدقيق االجتماع .،وغالبًا ما ّ
وصوال إىل الرجل املقنّع الاي يبلغ
أي هتديد .وتستقطب التكتيكات املستخدمة يف ذاا اجملال بدءًا من مسرحيات الدمى ً
املسائل اخلطرية بطريقة خالية من ّ
طوله عشرة أقدام ويرتدي التزي التقليدي االذتمام وتثري احلماسة وتتغلّب على خوف الناس إزاء التعبري عن آرائهم ومواجهة أصحاب السلطة .ويف منتدى
اخلاص
مرتا طالبت فيها بإضافة تدابري املساءلة والشفافية إىل القانون
تشانغاموي ّ
ّ
العام أطلقت املنظّمة عريضة على الفتة من القماش بلغ طوهلا مخسني ً
رف مبعارضته للقانون -دعم تلك العريضة يف بادئ األمر
بالصناديق اإلمنائية للدوائر االنتخابية وإقرار قانون حرية اإلعالم .ورفض عضو الربملان  -الاي عُ َ
لكنّه ما لبث أن أذعن للضغوط املدنية وأضاف امسه بعدما وقّع (بصم) عليها كل الناس مبن فيهم مر ّشح ،املعارضة.
وما أن شرعت منظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان واملواطنون بتعطيل الوضع الراذن الفاسد -أي هتديد املصاحل املكتسبة -ح ّىت تبعتها أعمال
الرتذيب .ورفضت اجملموعة ّأوًال االستسالم وش ّددت على طابع نضاهلا السلم .،ثانيَا ا ُّّتات منظّمة اجملتمع املدين تدابري استباقية للحفاظ على االنضباط
غري العنيف من خالل تدريب الشباب على ما ووصفه خالد بالالعنف" :يريد الشباب أحيانًا القتال مثّ ال ميكن السيطرة عليهم يف حشود غفرية .وعلمنا
خاصني بنا للحيلولة دون وقوع أي أعمال عنف" .وبالفعل بعدما تل ّقت املنظّمة هتديدات من أحد السياسيّني بدأ
بأننا حباجة ألن يكون لدينا "مرشدين" ّ
تدرب [الشباب] على اجللوس
تعرضوا هلجوم .وروى خالد احلادثة ً
قائال" :لقد ّ
عشرة شبان حبراسة مكتبها حيث كانوا يبيتون  .ويف إحدى األمسيات ّ
وتعرضوا للضرب".
فحسب .وفعلوا ذلك
ّ
انتصارا عندما واجهت أحد أخطر التهديدات إذ جعلت اهلجوم العنيف يأيت بنتائج عكسية .وخالل عملية التدقيق
أخرياً ح ّققت املنظّمة
ً
العامة اقتحمت عصابة مؤلّفة من تسعة أشخاص
االجتماع ،لدائرة ليكوين االنتخابية اليت جرت يف العام  2009وذلكقبل ن
ليلتني من جلسة االستماع ّ
 42بايكر املال مالُنا.
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التحرك .وأعلن مالفان
وتعرض أحد احلراس للطعن يف عنقه .وأدركت املنظمة عندئا أن الغاية من القمع متثّلت يف توليد اخلوف وردعها عن ّ
مكتب املنظّمة ّ
العام" :إذا أتوا لسرقة الوثائق اليت حبوزتنا يعين ذلك أنّه مثّة أمر كبري ج ًدا خيفونه على ما يبدو .يف
جمس ًدا روح التح ّدي َ
 أحد الس ّكان والناشطني الشبابّ -44
عرب خالد وفريدة رشيد – وذ ،مواطنة أخرى أصبحت ناشطة-
الواقع ّإهنم مينحوننا املتزيد من التحفيتز للحصول على املتزيد من املعلومات" .ويف اليوم التايل ّ
بدال من الرتاجع خوفًا
منربا رئيسيًا للتواصل مع الشعب وكالك مع اجلهة اليت تقف خلف االعتداء ً
عن آرائهما على أثري حمطة إذاعية حملية شعبية ش ّكلت ً
وتعهد الناشاطان بأهنما لن ياعنا للرتذيب وش ّددا على الوحدة واملسؤولية اجلماعية .وقال خالد خماطبًا املستمعني" :حياولون إخافتنا ...لكن
من التهديداتّ .
غدا من تقدمي النتائج اليت توصلّنا إليها خالل
عندما وصل سكان ليكوين ذاا الصباح قالوا ’إننا عقدنا العتزم على املكوث ذنا ومحاية ذاا العمل ك ،نتم ّكن ً
أسا على عقب .وأعلن خالد على اهلواء" :إىل أن خيرج املواطنون ويشاركوا يف ذاه العملية
جلسة االستماع ّ
العامة‘".يف اخلتام قلب القائدان املدنيان اهلجوم ر ً
غدا يف بوماين يف متام الساعة  2:00بعد الظهر -وإىل أن خيرجوا ويُظهروا مقصدذم ورغبتهم يف حدوث
مشاركة كاملة -كأن حيضروا االجتماع املقرر عقده ً
تغيريات فإننا  -حنن الشعب -سنبقى معرضني لألضرار والسياسيون سيواصلون حتقيق األرباح"45.
ّ

تسخري قوة األعداد:
اهلوية اجلماعية واالستخدام واحلشد:

متاما مثل منظّمة "إنتيغريت ووتش أفغانستان" (انظر الفصل  -)8الناس العاديني دعاة للتغيري
تعترب منظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان ً -
فيما يكمن دورذا يف متكني اجملتمعات .وأ ّكد خالد يف ذاا اإلطار" :متثّلت األطراف الفاعلة الرئيسية يف اجملتمعات وكنا نساندذا" .وكما ذ ،احلال مع
مبادرات الرقابة اجملتمعية اليت أطلقتها "إنتيغريت ووتش أفغانستان" استندت عمليات التدقيق االجتماع[ ،اليت أجرهتا املنظّمة] إىل جهود املواطنني اليت ش ّكلت
وفسر خالد ذلك بالقول" :كانت املسائل ملك اجملتمعات
يدعم اهلوية واملِلكيّة
عنصرا أساسيًا من عناصر سلطة الشعب ّ
ن
اجلماعيتني وكالك االلتتزام بالقضيةّ .
ً
العون ".وسعت اجملموعة إىل التغلّب على مشاعر الالمباالة واليأس والدونية اليت متلّكت الناس العاديني إزاء أصحاب السلطة من
يد
ا
هل
م
د
نق
أن
ا
ن
م
طلبت
و
ّ
ّ
ن
خالل االتصاالت اليت أجرهتا وأنشطة التواصل والتكتيكات غري العنيفة االبتكارية اليت اعتمدهتا .كما سعت إىل تعتزيتز املسؤولية اجلماعية للتص ّدي للمظامل
وصوال إىل املشاركة يف
تحرك املواطنني بدءًا من عملهم كمراقبني متطوعني ً
وتوفري املعلومات والتدريب واملعرفة الفنية واإلرشاد الالزمة وتوفري الفرص املبتكرة ل ّ
يؤدي إىل تفعيل قوة األعداد ويساعد على التغلّب على اخلوف .وخلص تقرير صادر عن شراكة املوازنة
املنتديات اجملتمعية حيث من شأن اخليار األخري أن ّ
الدولية إىل ما يل:،
وتبني
أجرت منظّمتا ماسدور كيسان شاكيت سانغتان ومسلمني من أجل حقوق اإلنسان عمليات تدقيق اجتماع ،يف بيئات معاديةّ .
ّتارهبهما أ ّن األفراد الاين يشعرون بالرعب من اإلفصاح عن معارضتهم للمسؤولني احلكوميني من دون التدقيق االجتماع ،سيفعلون
ظرا إىل ّأهنم يش ّكلون
ذلك يف سياق منتدى تدقيق اجتماع ،حيضره مجهور كبري ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل القوة اليت ّ
يتصوروهنا ن ً
جتزءا من عملية التقييم اجلماع46.،
ً
تستم ّد منظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان جاورذا من اجملتمعات وتُن ّفا املبادرات على حنو مشرتك .وعندما طُرح على خالد سؤال حول
قائال" :ال أعلم أين تبدأ الواحدة وتنته ،األخرى .إ ّن اجملتمعات جتزء منّا وحنن جتزء منها" .وبالتايل اعتُرب االستخدام
عالقة املنظّمة باجملتمعات أجاب ً
إلجراء عمليات التدقيق االجتماع ،نشاطًا أساسيًا .وأقام القادة املدنيون جهات اتّصال على خمتلف املستويات يف اجملتمعات وش ّكلوا جتزءًا من الشبكات
احمللية غري الرمسية .كما ح ّدد أفراد اجملتمع احملل ،الناشطني احملتملني من املواطنني إذ إ ّن ذؤالء الناشطني مييلون فور اخنراطهم يف ذاه األنشطة إىل إشراك
آخرين حسبما أفاد خالد .وكانت مشاركة [اجملتمعات احمللية] يف عمليات التدقيق االجتماع ،مستدامة أل ّن املواطنني ش ّكلوا القوة الدافعة هلاه العمليات
 44بايكر املال مالُنا.
 45املرجع نفسه.
 46مانويال غارزا "عمليات التدقيق االجتماع ،بصفتها أداة لرصد املوازنة" شراكة املوازنة الدولية سلسلة تعلّم البعض من اآلخر تشرين األول/أكتوبر 6 2012
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ب يف مصلحتهم
شعورا قويًا باملسؤولية اجلماعية .تابع خالد يف ذاا السياق ً
قائال" :عندما يعلم الناس أن ذلك يص ّ
وشاركوا فيها على أساس طوع ،ما عتزز ً
فإهنم جيدون طريقة للقيام باألمر ال سيّما عندما يعلمون أ ّن اآلخرين يعتمدون عليهم ويريدون منهم التحلّ ،باملسؤولية".
ّ

النتائج

ظل غياب قانون
ش ّكل إقناع أعضاء الربملان ومسؤويل الصندوق اإلمنائ ،للدوائر االنتخابية بالكشف عن السجالت اليت حبوزهتم ّ
مهمةً شاقةً يف ّ
احلق يف احلصول على املعلومات .مع ذلك مت ّكنت منظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان بالفعل يف مناسبات عديدة من االطّالع على الوثائق .وبالتايل
ّ
وخالل األعوام الثالثة التالية أجرت املنظّمة عمليات تدقيق اجتماع ،شاملة يف عشر دوائر انتخابية يف املقاطعة الساحلية .وبفضل سلطة الشعب مّ الكشف
عن املخالفات وإصالحها .فعلى سبيل املثال خالل العام َ 2010علِ َمت املبادرة املدنية أنّه ّم يف كيساوين إغالق مستوصف للمرضى املصابني بفريوس
مسمى .وزعمت جلنة الصندوق اإلمنائ ،للدوائر االنتخابية بأ ّن املستوصف أُغلق للعمل على حتديثه .يف الواقع اكتشف
نقص املناعة البشرية إىل أجل غري ّ
صص أي مبالغ مالية لعملية الرتميم وبأنّه مّ بيع األرض اليت بُين عليها املستوصف بشكل غري قانوين .ونتيجةً لعملية التدقيق
الناشطون من املواطنني بأنّه مل ُُّت ّ
املطاف47.

صصت أموال من املوازنة للمستوصف حيث خضع لتحسينات وأُعيد فتح أبوابه يف هناية
وخ ّ
االجتماع ،أُلغيت صفقة بيع األرض ُ
يف ضوء عدم اكتفاء منظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان هباه النجاحات ّاُّتات خالل العام  2010قر ًارا اسرتاتيجيًا بتوسيع نطاق مبادرات
التدقيق االجتماع ،ويف الوقت نفسه زيادة قدرة القواعد الشعبية على إجرائها .ومتثّل اهلدف الشامل هلاا القرار يف ضمان االستدامة من خالل متكني اآلخرين
 منظّمات اجملتمع املدين واجملتمعات والناس العاديني -على مساءلة السلطات والسياسيني على حنو مستقل عنها .فتحولّت املنظّمة ّأوًال من إجراء عملياتطورت املنظّمة ما يُعرف
التدقيق االجتماع ،بالتعاون مع اجملتمعات إىل تدريب منظّمات اجملتمع املدين واملواطنني على إجراء املبادرات املدنية ّ
اخلاصة هبم .ثانيًا ّ
بدال من مراقبة جمموعة كبرية من املشاريع يف خمتلف أحناء الدائرة
بالتدقيق االجتماع ،املصغّر الاي يراقب السكا ُن مبوجبه
احدا يف منطقتهم احمللية ً
مشروعا و ً
ً
48
يتم مبوجبه تفويض
االنتخابية .ويُعيد ذاا األسلوب احمل ّدد اجلديد التاكري مببادرات الرقابة اجملتمعية اليت أطلقتها منظّمة "إنتيغريت ووتش أفغانستان" إذ ال ّ
كل انتصار صغري أن يبين الثقة ويسفر عن نتيجة واضحة تعود باملنفعة على الس ّكان
سلطة الشعب إىل أحد أبسط مستويات اجملتمع فحسب بل من شأن ّ
يف حياهتم اليومية .ثالثًا ّتري املنظّمة يف الوقت الراذن مناقشات مع الدوائر احلكومية من أجل البحث يف عمليات التدقيق االجتماع ،اليت يقودذا املواطنون
وجرت بالتعاون مع السلطات49.
ّ
حتركات منظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان بني مصادر الضغط داخل وخارج نطاق املؤسسات إذ
ّأما على املستوى الوطين فقد مجعت ّ
سعت إىل االستفادة من النظام القضائ ،مثلما فعلت حركة دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس يف املكسيك (انظر أدناه) وحركة "فيشا ليمبا" (السجل
النظيف) يف الربازيل (انظر الفصل  )4وحركة شايفنكم املاكورة أعاله يف مصر .ويف العام  2009رفعت املنظّمة دعوى قضائية أمام احملاكم الكينية للطعن
استنادا إىل دور أعضاء الربملان يف الصندوق .وعلى الرغم من عدم فوز املنظّمة بالدعوى فقد كانت
يف دستورية قانون الصناديق اإلمنائية للدوائر االنتخابية
ً
القضية كافية إلرسال موجات صادمة إىل السلطة احلاكمة .وَو َّح َد ناشطون من مثاين دوائر انتخابية أجرت عمليات تدقيق اجتماع ،صفوفهم يف إطار محلة
وطنية لتغيري قانون الصناديق اإلمنائية للدوائر االنتخابية مستفيدين بالك من قوة األعداد .وحبلول حتزيران/يونيو من ذلك العام أنشأت احلكومة الكينية فرقة
عمل ملراجعة القانون 50.ويف هناية املطاف صدر تقرير يف متوز/يوليو  2012حيتوي على عدد من اإلصالحات للقانون51.

 47روسيو كامبوس "منظّمة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان (موذوري)يف كينيا ترتق ،مبستوى النجاح الاي أحرزته يف عمليات التدقيق االجتماع ،إىل املستوى التايل" نشرة شراكة

املوازنة الدولية عدد  58كانون الثاين/يناير-شباط/فرباير .http://internationalbudget.org 2011
 48املرجع نفسه.
 49املرجع نفسه.
 50بايكر املال مالُنا.
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سن التشريعات
احلق يف احلصول على املعلومات و ّ
يكرس ّ
احلق يف تقدمي التماسات ل ّ
جنم التأخري عن الدستور اجلديد الرائد الاي صادق عليه الناخبون عام  2010حيث أن الدستور ّ
الكيين اجلديد انظر "بلدان عند مفرتق طرق :كينيا" منظّمة "فريدوم ذاوس" (بيت احلرية)
وتعديلها وإلغائها مبوجب املادة  .119ومن أجل االطّالع على معلومات حول الدستور
ّ

خاص تشرين الثاين/نوفمرب
احلق يف احلصول على املعلومات والتمثيل" "ذي لينك" تقرير
www.freedomhouse.org 2012؛ وفيث ميوروري "قانون جديد يضمن ّ
ّ
.www.kas.de 2012

غريت العالقة بني أصحاب السلطة والشعب
وكان من شأن عمليات التدقيق االجتماع ،اليت استحدثت ضغطًا ً
متجها من القاعدة إىل ّ
القمة أن ّ
املشرعون واملسؤولون على التفاعل مع األشخاص العاديني على قدم املساواة وبدأ ذؤالء األشخاص ينظرون بدورذم إىل أنفسهم بشكل إجيايب .ومنّى
ُجرب ّ
إذ أ َ
التحرك غري العنيف واالنتصارات املتتزايدة حيث اعتقد خالد بأنّه من شأن ذاا الشعور أن يُفض ،إىل املتزيد من العدالة.
املواطنون حسا باملسؤولية من خالل ّ
وغدا سيكون دور أمر آخر وسيحني دور أمور ومسائل
"إذا كان تشجيع الناس على اخلروج ممكنًا فاليوم سيكون دور الصندوق اإلمنائ ،للدوائر االنتخابية ً
52
مدخال إلعمال الكثري من احلقوق اليت ال يتمتّع هبا الناس" ذاا ومتارس عمليات التدقيق االجتماع ،الكينية
خمتلفة يف أيام أخرى .وبالتايل ش ّكل الصندوق ً
القمة على غرار مبادرات الرقابة اجملتمعية يف أفغانستان .وخلّصت شراكة املوازنة الدولية ذاه الدينامية على النحو التايل :متثّل
الدميقراطية من القاعدة إىل ّ
53
لعل أكثر األمور ثورية
[عمليات التدقيق االجتماع" ]،ممارسات يف الدميقراطية التشاركية تتح ّدى ’قواعد اللعبة‘ التقليدية املعمول هبا على صعيد احلوكمة" .و ّ
وجهت نائب رئيس
يف ذاا السياق تكمن يف أ ّن أصحاب السلطة يف بعض أوساط احلكومة الكينية شرعوا بتشجيع التحرك املدين .ويف شباط/فرباير ّ 2013
العام التايل" :نطلب من الكينيني أن يكونوا متيقظني على مستوى القواعد الشعبية وأن يبلّغوا مكاتبنا
جلنة األخالقيات ومكافحة الفساد آيرين كاينو النداء ّ
حباالت الفساد ...على الكينيني مراقبة القادة وكيف يديرون األموال .ويف حال اكتشافهم حلاالت اختالس جيب أال يرتددوا يف إبالغنا عنها"54.
ً ّ
لعامة
وبالنسبة إىل عضو الربملان من دائرة تشانغاموي االنتخابية الاي كان ّأول َمن أخضع سجالت الصندوق األمنائ ،للدوائر االنتخابية للرقابة ا ّ
ِ
ف خالل التدقيق االجتماع ،استعرض عضو الربملان الشفافية اليت متيّتز هبا خالل
القصة خامتة سعيدة .فعلى الرغم من الفساد الاي اكتُش َ
فقد كان هلاه ّ
احلملة وجنح األمر .فقد فاز يف انتخابات العام  2007مع أ ّن غالبية األعضاء يف الربملان آنااك خسروا مقاعدذم .وفيما كان ممثّلو منظّمة مسلمني من أجل
يقل عن  40يف املئة من
حقوق اإلنسان يراقبون عملية فرز األصوات يف الدائرة االنتخابية أخربذم مسؤول يف الصندوق األمنائ ،للدوائر االنتخابية بأ ّن ما ال ّ
األصوات اليت حصل عليها عضو الربملان كانت تعتزى إىل تعاونه يف التدقيق االجتماع55.،
ُ
الشباب يقولون "كفى!" إلساءة الرئيس الستعمال السلطة :البوسنة والهرسك
إ ّن دوستا! (ومعناذا كفى! باللغة العربية) ذ ،حركة مقاومة شبابية غري عنيفة ظهرت يف العام  2006بعدما قرر أفراد إحدى جمموعات الدردشة
عوض ا عن االكتفاء باحلديث عن السياسة واملشاكل اليت عصفت بالبوسنة واهلرسك يف فرتة ما بعد
الصغرية على شبكة اإلنرتنت اللقاء شخصيًا ً
العامة حلركة دوستا بكوهنا حتويلية إذ تسعى احلركة إىل "تعتزيتز املساءلة
وعلى غرار حركة دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس يف املكسيك متيّتزت األذداف ّ
ومسؤولية احلكومة أمام الشعب وحتفيتز املشاركة املدنية جلميع املواطنني البوسنيني بصرف النظر عن انتمائهم الديين أو اإلثين حسبما أفاد داركو بركان وذو
احلكوميني
أحد مؤسسيها 57.وبالتتزامن مع ذلك ح ّدد الشباب ثالث مشاكل أساسية ال ب ّد من معاجلتها وذ :،املواطنني السلبيني والفساد واجلرمية
ن
والكراذية اإلثنية اليت تاكيها تكتيكات اخلوف السياس58.،

احلرب56.

 52بايكر املال مالُنا.

 53غارزا "عمليات التدقيق االجتماع ،بصفتها أداة لرصد املوازنة" .6
الكيين حول استخدام الصندوق اإلمنائ ،للدوائر االنتخابية" موقع "ذي ستنادرد" اإلخباري اإللكرتوين  3شباط/فرباير 2013
 54فيث رونو "جلنة التحقيق مع أعضاء الربملان
ّ

.www.standardmedia.co.ke

" 55عمليات التدقيق يف كينيا".
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املقسم عر ًقيا بني البوسنيني والصرب والكرواتيني باخرتاق
وجدت البوسنة نفسها غارقة يف أتون حرب عرقية يف دولة يوغوسالفيا السابقة بني ن
العامني  1992و .1995ويتّصف البلد ّ
العام وذيكليات تقاسم السلطة املع ّقدة وتفكّك اإلدارة والنُخب السياسية املرتشية املتواطئة مع الشبكات اإلجرامية
عصابات اجلرمية املنظّمة للدولة واستشراء الفساد وتسييس القطاع ّ
واالقتصادية غري الرمسية اليت ما زالت قائمة منا اندالع احلرب .ماري شني "الفساد ومكافحة الفساد يف البوسنة واهلرسك" مركتز أوتشتاين ملوارد مكافحة الفساد  23تشرين الثاين/نوفمرب
.www.u4.no 2009
مسجلة :حركة دوستا! املركتز الدويل للصراع غري العنيف  24حتزيران/يونيو .www.nonviolent-conflict.org 2010
 57داركو بركان مقابلة َّ

 58داركو بركان "املقاومة املدنية يف البوسنة :الضغط الاي ميارسه الشعب من أجل املساءلة والتغيري االجتماع "،عرض تقدمي ،باستخدام برنامج  24 PowerPointحتزيران/يونيو
.www.nonviolent-conflict.org 2010

وتسعى دوستا! إىل أن تكون حركة غري رمسية ومستقلة كما تسعى إىل أن تكون -كما وصفها بركان -حركة ذات "عقلية متحررة" 59.ويف بادئ
األمر أراد الشباب ببساطة االحتجاج والتعبري عن خماوفهم .ويف آذار/مارس  2006نظّموا تظاذرة ضد قرار رفع أسعار الكهرباء الاي ّإُّتاته جلنة تنظيم
عاما -فيما اعتُرب أكرب حشد مدين تشهده البالد يف أوقات السلم األمر
ّتمع حواىل  600شخص ّ -تاوزت أعمار معظمهم اخلمسني ً
قطاع الطاقة  .وقد ّ
رد من املسؤولني .مع ذلك أ ّكد الدعم
سارة بالنسبة إىل الشباب.
أي ّ
وحظ ،ذاا احلدث اجلديد بتغطية إعالمية واسعة غري أنّه مل ي َ
الاي ش ّكل مفاجأة ّ
لق َ
َ
60
عاما باالستياء إزاء كيفية إدارة احلكومة للبالد .وفهمت حركة دوستا! بأهنا أشعلت شرارة
شعورا ً
املتنوعة تشاطر املواطنون ً
الشعيب للحشد بأنّه رغم املظامل ّ
معارضة صغرية.
ويف األعوام التالية أصبحت احلركة الشبابية مرادفة للتنظيم على مستوى القواعد الشعبية والنشاط املدين وّتاوز االنقسامات اإلثنية والدينية.
استخدمت جمموعةً متنوعةً من التكتيكات غري العنيفة على غرار تنظيم مسريات صامتة ضد الفساد وإعداد ووتقدميعرائض تطالب باستقالة املسؤولني
و
ن
احتجاجا على وحشية الشرطة وتنظيم أنشطة ثقافية وتقدمي خدمات اجتماعية بديلة .وحبلول
احملليني غري الشرفاء وفرض حصار غري عنيف على سراييفو
ً
اعتبارا من آب/أغسطس  2012كان لدى احلركة مخسة فروع
العام  2010كانت احلركة معروفة يف أوساط الشعب وأصحاب السلطة ووسائل اإلعالم .و ً
يقل أمهية عن ذلك ذو أ ّن بركان أشار إىل أ ّن منظّمات جديدة انبثقت عن ذاه الفروع وباتت ناشطة يف غالبية أحناء البالد وعرب االنقسامات
ناشطة .وما ال ّ
علما بأ ّن القرارات
اإلثنيةّ 61.
ومقره سراييفو مسؤولية قيادة الرؤية ّ
كل فرع يعمل بشكل مستقل ً
ويتوىل فرع التنسيق ّ
العامة واإلسرتاتيجية والتخطيط غري أ ّن ّ
أجرا
تطورت ذاه اهليكلية مع مرور الوقت من خالل التجربة واخلطأ .وال متتلك احلركة ّ
تُتّخا على حنو توافق .،وقد ّ
أي موازنة تشغيلية أو موظفني يتقاضون ً
املتطوعني لديها ذم من يتولّون قيادهتا ومتويلها بالكامل.
أو تنظيم رمس ،إذ إ ّن ّ

من اجملرّد إىل امللموس:
صفقة شقّة رئيس الوزراء املشبوذة

يف أوائل العام  2008رأت حركة دوستا! أنّه من الضروري اعتماد إسرتاتيجية جديدة بغية التص ّدي للفساد املستشري .وعلى غرار مبادرة املواطنني
ذائال على
من أجل الضوء الدائم وحركة دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس (املكسيك) وحركة "فيفث بيلر" (اهلند) املاكورة أعاله واجه الناشطون حت ّديًا ً
صلوا إىل نتيجة مفادذا ضرورة
ما يبدو .وراحوا يف ّكرون مليا يف كيفية التأثري على أمر ضخم جدا كهاا مثل أين يتع ّني عليهم البدء وما الاي جيب فعله .وتو ّ
بدال من اللجوء إىل شكل حم ّدد من
مثاال [على الفساد] ً
عامة عربة و ً
ربط الفساد بإساءة االستعمال امللموسة (للسلطة) وجعل من إحدى الشخصيات ال ّ
قائال" :لقد استهدفنا األفراد أل ّن مساءلة املؤسسات البوسنية مسألة يف غاية
الفساد أو املؤسسات .وعندما ُسئل بركان حول السبب وراء ذلك أجاب ً
فضال عن ذلك إ ّن اختصاصات احلكومة يشوهبا الغموض فهناك مستويات كثرية ضمن احلكومة ومن السهل بالنسبة إىل [أصحاب السلطة] أن
الصعوبةً .
جيادلوا بشأن بعض األمور أو يعرقلوا صدور القرارات أو يقولوا إ ّن املسؤولية ال تقع على عاتقهم" 62.وقررت القيادة األساسية الرتكيتز على رئيس وزراء احتاد
وصوال إىل العام  1994عندما شغل
البوسنة واهلرسك نيدزاد برانكوفيتش الاي أ ّكد بركان بأنّه اكتسب مسعة سيئة الرتكابه خمالفات خالل الفرتة السابقة ً
برمته ".وباملِثل
منصب مدير عام شركة السكك احلديدية يف البوسنة واهلرسك .وقال بركان بشكل ّ
مفصل" :لقد ربطناه – أي برانكوفيتش  -بالنظام [الفاسد] ّ
مسجلة.
 59بركان مقابلة َّ

 60يستند ذاا القسم إىل مقابالت أُجريَت مع داركو بركان وذو أحد مؤسس ،حركة دوستا! عرب السكايب بتاريخ  3و 5و 19أيار/مايو  2011و 12حتزيران/يونيو .2011

مسجلة؛ بركان "بناء حركة يف
 61من أجل االطّالع على املتزيد من املعلومات حول أنشطة حركة دوستا! وابتكاراهتا ونتائجها بعي ّدا عن احلملة املوجتزة يف ذاا الفصل انظر بركان مقابلة َّ
البوسنة واهلرسك"  Movements.orgخدمة بناء الوع ،بال تاريخ .www.movements.org
62
ضعت اهليكليات الدستورية واملؤسساتية يف فرتة ما بعد احلرب يف البوسنة واهلرسك من خالل اتفاق دايتون للسالم املربم عام  .1995ويتّصف االتفاق بكونه مع ّق ًدا إىل ح ّد اإلرباك
ُو َ
كيانني مها :احتاد البوسنة واهلرسك ومجهورية صربسكا .وميتلك
يعرض احلوكمة للفساد عموديا ضمن
السلطتني التنفياية والتشريعية ومؤسسات الدولة وكالك أفقيًا .ويتألّف البلد من ن
ن
وذو ما ّ

تتمتع حبكم ذايت و"جملس شعب" عام .وبصورة
كل منها برملانه
ملانيهما
اخلاص .عالوةّ على ذلك ذناك مقاطعة برتشكو اليت ّ
الكيانان بر ن
ّ
ّ
ويضم احتاد البوسنة واهلرسك عشرة كانتونات ميلك ّ
أي تعداد س ّكاين رمس ،يف أعقاب احلرب) .ومن أجل االطّالع على املتزيد
يتم إجراء ّ
أساسية ذناك ما جمموعه أربعة عشر برملانًا لس ّكان قُ ّدر عددذم بنحو  3.8ماليني عام ( 2012ومل ّ

من املعلومات األساسية انظر "ماكرة املعلومات األساسية :البوسنة واهلرسك" مكتب شؤون أوروبا وأوراسيا وزارة اخلارجية األمريكية  15آذار/مارس www.state.gov 2012؛
مسجلة.
بركان مقابلة َّ

أدرك الناشطون الشباب بأنه إذا كانت مساءلة أحد كبار التزعماء احلكوميني يف البوسنة عن الفساد ممكنة فإ ّن من شأن النجاح أن ّيؤثر على فساد أصحاب
ويشجع املواطنني على مواصلة النضال.
السلطة
ّ
ّتسدت من خالل جرمية قتل
ذاا وقد أرجأ الناشطون احلملة يف بادئ األمر ك ،يعاجلوا مسألة تدذور ظروف السالمة الشخصية يف سراييفو اليت ّ
مراذق والالمباالة الشديدة اليت أبداذا رئيس وزراء كانتون سراييفو مسري سياليديتش ورئيسة بلدية سراييفو مسيحة بوروفاك ّتاه اجلرمية .وبعد أشهر من احلشد
انتصارا آخر .ويف تشرين األول/أكتوبر
كل من سياليديتش وبوروفاك ح ّققت احلركة
املدين حيث
ّ
ً
احتج آالف األشخاص بشكل أسبوع ،للمطالبة باستقالة ّ
ِ
ين
 2008خسرت بوروفاك يف االنتخابات كما خسر حتزهبا األغلبية يف الربملان حسبما أفاد بركان .وأ َ
ُجرب سياليديتش على االستقالة من منصبه بعدما ُم َ
صغريا.
يتعاف منها قط وبات اآلن حتزبًا
حتزبه هبتزمية ساحقة يف االنتخابات احمللية مل
َ
ً
معارضا ً
مرة أخرى حنو رئيس الوزراء وتداولوا حول ما جيب القيام به يف ذاا الصدد .ويف
حول الشباب أنظارذم ّ
وخالل الربع األخري من العام ّ 2008
مطلع العام  2009كشفوا عن فضائح فساد خمتلفة أمام اجلمهور وحاولوا إشراك املواطنني ووسائل اإلعالم لكن مجيع احملاوالت باءت بالفشل .واستاكر
أي قواسم مشرتكة مع ذاا األمر إذ اعتاد
بركان ما حدث ً
قائال" :أُس،ء استخدام مبالغ طائلة من املال غري أ ّن األشخاص العاديني مل يتم ّكنوا من أن جيدوا ّ

الشعب على العيش مع النظام الفاسد واضطررنا إىل إجياد طريقة ما ك ،يروا الواقع بصورة خمتلفة وينخرطوا يف احلركة" .ورّكتز الشباب على حادثة كان هلا يف
مديرا لشركة "انرغو انفست" استحوذ يف وقت قياس ،على شقة
هناية املطاف صدى لدى القواعد الشعبية .فف ،العام  2000عندما كان برانكوفيتش ً
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كبرية وفخمة من احلكومة يف أحد شوارع سراييفو األكثر حصرية مقابل مبلغ يساوي  500دوالر أمريك .،وكان هلاه الصفقات اخلفيّة وقع كبري بالفعل يف
أوساط املواطنني إذ إ ّن العائالت ال تتزال تعاين يف ذلك الوقت من أجل إجياد مسكن واستعادة ممتلكاهتا يف حني باتت عمليات شراء املنازل مع ّقدة جراّء
كل
الرشاوى واإلجراءات البريوقراطية الواسعة .وروى بركان ما حدث ً
أمرا م ً
أمرا مت ّكن الناس من استيعابه وكانت ً
قائال" :لقد كانت [الصفقة] ً
لموسا وأراد ّ
شخص [ش ّقة] واحدة" مضي ًفا أ ّن ذاه العملية أ ّدت إىل "ربط الناس باملسألة".
ذاا وقد كشف مقال وتقرير مل يطّلع عليه الكثريون ونشرمها مركتز الصحافة االستقصائية عام  2007يف األصل عن الصفقة السريّة إذ اشرتت
احلكومة وشركة مملوكة للدولة املسكن بتكلفة كبرية يتحملّها دافعو الضرائب ونقلته إىل قائمة من "فائض الشقق" اليت استُحدثت بعد احلرب لصاحل الالجئني
مث قامت خبصخصته .ويف مرحلة تالية حصل برانكوفيتش على املسكن بواسطة إيصاالت متدنية الثمن علما بأن ذاه العملية متت يف غضون بضعة أيام64.
ّ
ً ّ
ّ
كل خطوة من خطوات ذاه العملية الشائنة بكوهنا "قانونية" لكنّها مل تكن لتحدث من دون إساءة االستعمال الصارخ للسلطة.
ومن الناحية الفنية متيّتزت ّ
مصوًرا بعنوان "سويت اتريب" (أي اخرس وخاه).
وبدأت القصة باالنتشار يف العام  2008عندما أصدرت فرقة "دوبيوزا كولكتيف"البديلة الشعبية أغنية وشريطًا ّ
وعرضت األغنية لقطات أُعيد ربطها من مقابلة أجراذا مركتز الصحافة االستقصائية مع رئيس الوزراء زعم فيها أنّه ال يستطيع أن يتا ّكر كيف اشرتى الش ّقة غري
65
تتضخم لتصبح مسألة سياسية ّأدت يف هناية املطاف إىل تقويض سلطة رئيس الوزراء واكتسحت ما
أنّه "مّ شراؤذا بشكل قانوين" .لكن قضية االرتشاء مل ّ
تب ّقى من الدعم الاي كان حيظى به من داخل صفوف حتزب العمل الدميقراط ،املنتم ،إليه قبل أن تتبناذا احلركة الشبابية غري العنيفة.

فرض تكلفة مقابل الشقّة الرخيصة الثمن

وقررت ّأوًال إطالق املبادرة يف كانون
ّاُّتات القيادة األساسية قرارات إسرتاتيجية بشأن التوقيت والتكتيكات واالتّصاالت عندالتخطيط للحملةّ .
الثاين/يناير  2009لع ّدة أسباب .فبحسب بركان انتهت االنتخابات احمللية للعام  2008اليت أسفرت عن خسارة األحتزاب احلاكمة احلالية الفاسدة .كما
تتزامن ذاا التوقيت مع انتهاء النصف األول من والية برانكوفيتش الاي بدأ خيسر الدعم من بعض األطراف يف حتزبه .وقال بركان يف ذاا السياق" :حاولنا
 63وفق مركتز إعداد التقارير االستقصائية الاي كشف عن الكسب غري املشروع دفع برانكوفيتش  900مارك بوسين قابل للتحويل مقابل الشقة اليت بلغت قيمتها السوقية  500ألف مارك

بوسين قابل للتحويل .ومن أجل االطّالع على املتزيد من التفاصيل انظر "صفقة عقارية حمظوظة" مركتز إعداد التقارير االستقصائية  4أيلول/سبتمرب www.cin.ba 2007؛
ثري" مركتز إعداد التقارير االستقصائية  22كانون األول/ديسمرب .www.cin.ba 2009
"برانكوفيتش -من مستأجر إىل رجل ّ
 64روزماري أرماو تغطية الفساد :صعوبات حماولة إحداث فرق (واشنطن العاصمة :مركتز املساعدة الدولية لوسائل اإلعالم ( )CIMAصندوق املنح الوطنية من أجل الدميقراطية 21
متوز/يوليو .9 )2010
" 65إدانة برانكوفيتش وبيجاكيتش" مركتز الصحافة االستقصائية  17نيسان/أبريل  www.cin.ba 2009وميكن مشاذدة الفيديو التايل على موقع يوتيوب:
http://www.youtube/com/watch?v=oXobejzkijo

استخدام التوقيت لصاحلنا" .ثانيًا عقدت حركة دوستا! العتزم إسرتاتيجيًا لنقل النضال من الشارع واالخنراط يف املقاومة الرقمية من أجل اإلمساك برئيس الوزراء
وصرح بركان" :66كانت احلملة أوىل احلمالت اليت نُظّ َمت بالكامل على شبكة اإلنرتنت يف البوسنة واهلرسك األمر الاي فاجأ
غرةّ .
والسلطات على حني ّ
متاما ألهنّا كانت قد اعتادت حبلول العام  2009عند انطالق احلملة على االحتجاجات اليت نظّمتها حركة دوستا واستع ّدت هلا"ّ .أما السبب
احلكومة ً
حتركات أخرى
الثالث إلطالق املبادرة فتمثّل يف زيادة املشاركة  -أي األعداد  -وبالتايل تعتزيتز سلطة الشعبّ .
وفسر بركان ذلك بالقول" :إنك حتتاج إىل تنظيم ّ
للاين يدعمونك لكنّهم ال يشاركون بالضرورة يف التحركات اليت تنُظّم يف الشوارع".
ويف مرحلة ما خالل الساعات األوىل من  10كانون الثاين/يناير  2009ظهرت كتابات ورسومات غرافييت على جدران املبَن الاي تقع فيه ش ّقة
ِ
برانكوفيتش جاء فيها" :أعد الش ّقة أيها ّ
أصر عالنية على ا ُّّتاذ قوات إنفاذ القانون إجراءً
اللص!" .وكان رئيس الوزراء غاضبًا حيال ذاا التح ّدي املدين .و ّ
ئيس الوزراء
سر ًيعا أسفر عن حتقيقات واعتقاالت وتسيري دوريات يف كافّة أحناء سراييفو واستدعاء محاية الشرطة خارج املبَنً 67.
فضال عن ذلك دعا ر ُ
حبق اجلناة كما طلب من الربملان فتح حتقيق يف املسألة 68.وقال بركان إ ّن رئيس الوزراء ّاهتم حركة دوستا! بإزعاجه
القضاء إىل ّاُّتاذ إجراءات قانونية سريعة ّ
ومضايقته األمر الاي مثل ذدية بالنسبة إىل احلركة .فأتى رد فعل رئيس الوزراء املتشدد بنتائج عكسية على حنو ماذل وضخ يف احلملة جرعة من التزخم69
ّ
ّ
ّ
ّ ّ

إذ مل تسمع البوسنة واهلرسك بأسرذا خبرب رسومات وكتابات الغرافييت فحسب بل ّتلّى االستحواذ املشبوه على الش ّقة على املستوى الوطين وأثار سخطًا
رد
التحرك ووصفت ّ
واسع النطاق .وغطّت وسائل اإلعالم التابعة للطبقة اخلاكمة  -اليت ال تشتهر بشكل ّ
خاص بانتقادذا ولوم أصحاب السلطة املرتشني ّ -
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اجلمهور يف ّاحتاد البوسنة واهلرسك من خالل االستعانة
رئيس الوزراء باملتعجرف .فما كان من الشباب ّإال أن اغتنموا ذاه الفرصة .فحشدت احلركةُ
َ
توحدت حتت لواء مطلب واحد أال وذو استقالة برانكوفيتش.
بالتكتيكات املبتكرة والفكاذية وذات املخاطر املتدنية اليت ّ

التكتيكات االبتكارية

حتركات رقمية تثري معضلة .فف،
أنشأ الناشطون الواسعو احليلة جمموعةً على موقع فيسبوك ُعرفت باسم "أنا ُ
كتبت كتابات الغرافييت" ما أطلق ّ
ذائال بالنسبة
يومني
كل منهم صورة إىل جانب امسه/امسها 72.وكان عدد املشرتكني يف اجملموعة ً
غضون ن
ّ
انضم أكثر من  7آالف شخص إىل اجملموعة ونشر ٌ
شجعت اجملموعة اليت أُنشئَت على موقع فيسبوك املواطنني على إغراق مراكتز الشرطة باملكاملات اهلاتفية والرسائل عرب الربيد اإللكرتوين اليت
إىل بلد صغري .مثّ ّ
كل منهم فيها "اعتقلوين فأنا َمن كتب كتابات الغرافييت" 73.وتل ّقت السلطات ما يتزيد عن  4أالف رسالة عرب الربيد اإللكرتوين فقط 74.وبالتايل باتت
يقول ٌ
السلطات أمام موقف حمرج نتيجته ذ ،اخلسارة يف مجيع األحوال فيما كسبت احلركة الدعاية وحشدت القواعد الشعبية .ويف الوقت نفسه كان آالف األعضاء
من املواطنني يتواصلون ويتشاركون ويتداولون األفكار من خالل موقع فيسبوك .وكان من شأن القواعد الشعبية الرقمية أن أفضت إىل حتّرك جديد يثري معضلة
التربعات حيث قال بركان" :ف ّكرنا يف ما ميكن أن نستأجره بواسطة
متثّل يف اللوحات اإلعالنية .ومبباركة حركة دوستا! مجع بعض املشرتكني على موقع فيسبوك ّ
األموال (اليت مجعناذا) وأعطتنا الشركة أربع لوحات إعالنية إضافية أل ّهنم أحبّونا" .وبتاريخ  24كانون الثاين/يناير ّروجت عشر لوحات إعالنية نُصبَت يف
قابال للتحويل فقط! متلّك عقاراً وف ًقا للقانون" 75.ويف غضون مثاين وأربعني ساعة
جدا يف خمتلف أحناء سراييفو "لش ّقة بسعر  920مارًكا بوسنيًا ً
مواقع بارزة ً
أمرت حكومة الكانتون هبدم أغلبية اللوحات اإلعالنية على وجه السرعة زاعمةً أ ّهنا غري قانونية وأنّه سبق وأن ُوضعت عالمات عليها إلزالتها خالل متوز/يوليو
 66بركان "بناء حركة يف البوسنة واهلرسك".
 67املرجع نفسه.

 68أرماو تغطية الفساد؛ بركان "بناء حركة يف البوسنة واهلرسك".
69
أي حماكمات.
بعدما ذدأت ّ
أي أدلّة ومل ّت ِر ّ
الضجة مل تظهر ّ

" 70تشريح استقالة" مركتز إعداد التقارير االستقصائية  15متوز/يوليو .www.cin.ba 2009
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احملرض رمسياً .وال يستبعد ذاا التأكيد
يتزعم بركان لغاية يومنا احلاضر بأنه ال يعلم ذوية الشخص الاي يقف /اجلهة اليت تقف وراء رسومات وكتابات الغرافييت ومل تكن حركة دوستا! ّ
بالتحرك.
أن يكون شخص ما أو بعض األفراد يف اجملموعة أو من املنتسبني إليها قد قاموا
ّ

 72بركان "بناء حركة يف البوسنة واهلرسك".
مسجلة.
 73بركان مقابلة َّ

" 74إزالة اللوحات اإلعالنية املرتبطة بش ّقة برانكوفيتش" "مركتز الصحافة االستقصائية  30كانون الثاين/يناير .www.cin.ba 2009
 75املرجع نفسه.

انتعاشا كما ذو شائع مع
املاض ،بالرغم من أ ّن بركان أفاد بأهنا نُصبَت منا أعوام عديدة .76وشهدت اجلهود اليت بالتها السلطات لتكميم أفواه املعارضة
ً
التحركات املثرية للمعضالت .وحبسب بركان" :غطت مجيع وسائل اإلعالم  -حىت وسائل اإلعالم العاملية  -احلدث وحلق االعار باحلكومة بالكامل"77.
ّ
ّ
ّ
وزع أعضاء احلركة  -من خالل فروعها -
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خاصة هبم فيما ظهرت
ألف ،قميص ُزيّنت بعبارة "أنا ُ
صمموا قمصانًا ّ
كتبت كتابات الغرافييت" .والقت ذاه القمصان رو ً
كبريا إىل درجة أ ّن املواطنني ّ
اجا ً
حواىل ّ
"ميكنك أن ترى الناس
قائال:
شخصيات  -مبن فيها قائد فرقة دوبيوزا كولكتيف  -مرتدية ذاه القمصان على شاشات التلفتزة .واستاكر بركان ذاه األحداث ً
َ
ألف ،شارة و 25ألف ملصق محلت كلّها الرسالة نفسها.
وذم يرتدون القمصان يف الشوارع"ّ .
ووزع الناشطون حواىل ّ
وحاملا انطلقت املبادرة املدنية سعى الناشطون إىل زيادة التغطية اإلعالمية إىل ح ّدذا األقصى من أجل الوصول إىل الناس غري النشيطني رقميًا
وإشراكهم وتكثيف الضغوط االجتماعية .وخلّص بركان ذلك بالقول" :ما أن انطلقت [احلملة] وضعنا إسرتاتيجية لالتّصاالت ح ّددت وسائل اإلعالم اليت
تعني علينا االتصال هبا وكيفية استخدام شبكة اإلنرتنت .ووضعنا خطّة ك ،نكون متواجدين بأكرب قدر ممكن ونلفت انتباه [وسائل اإلعالم] للرتكيتز على
ي ّ
رسومات وكتابات الغرافييت والقمصان .عالوةً على ذلك وضعنا خطّة لالتّصاالت للمجموعات [املدنية] يف امليدان واحللفاء احملتملني الاين ميكنهم دعمنا".
كتبت كتابات الغرافييت".
وكانت الرسائل الرئيسية حلركة دوستا! كالتايل :رئيس الوزراء فاسد يس،ء استخدام منصبه وعليه أن يستقيل وأن يُعيد ّ
الشقة و"أنا ُ
ووفق بركان فإن الرسالة األخرية "كانت األكثر أمهية من من حيث إشراك اجلمهور" .فقد كانت ذاه الرسالة قصرية وبسيطة وشاملة يف آن .وكان من شأن
شعورا بالسخط املتبادل واهلوية اجلماعية.
التلميح إىل أنّه كان بإمكان أي مواطن
بوسين أن يكتب كتابات الغرافييت أن بَن ً
ّ

النتائج

يبق لربانكوفيتش سوى عدد قليل من املناصرين داخل حتزبه .وأعرب أعضاء احلتزب عن قلقهم إزاء تأثري برانكوفيتش السليب
نتيجة احلشد املدين مل َ
لب من برانكوفيتش االستقالة
على االنتخابات املرتقبة يف تشرين األول/أكتوبر  2010أي ّأهنم ّ
غريوا والءاهتم وفق مصطلحات املقاومة املدنية .وعليه طُ َ
من منصبه خالل مؤمتر حتزب العمل الدميقراط ،الاي ُعقد يف أيار/مايو  2009وامتثل هلاا الطلب بعد مرور شهر واستقال قبل سنة ونصف من هناية
واليته .ويف الوقت نفسه وخالل نيسان/أبريل من ذلك العام ُّاهتم رئيس الوزراء ورئيس الوزراء السابق أدذم بيجاكيتش  -الاي وقّع على عملية االحتيال
78
ومثُال أمام احملكمة احمللية يف سراييفو إال أنّه متّت
املرتبطة بكيفية شراء الش ّقة عندما كان ال يتزال يف منصبه  -باستغالل الوظيفة إساءة استعمال السلطةَ .
قائال" :إ ّن القانون ُوضع من أجل الناس ك ،يشرتوا الشقق
حبجة أ ّن عملية الشراء متّت "طب ًقا للقانون" حسبما أوضح بركان الاي تابع ً
تربئتهما عام ّ 2010
نقدا من فرد ما ومن مثّ "بيعها" لرئيس الوزراء
"عامة" من خالل شرائها ً
اململوكة للدولة اليت سبق هلم أن سكنوا فيها وليس من أجل احلكومة كّ ،تعل شقة ما ّ
مثاال على مدى العيوب اليت تشوب النظام القضائ ،وكيف أنّه
مقابل  1يف املئة من قيمتها بعد أيام قليلة.ذاا وال يعرتض بركان على احلكم غري أنّه يَعتربه ً
معرض إلساءة االستعمال من جانب أصحاب السلطة .وأفاد يف ذاا السياق" :كان القضاة حم ّقني يف أ ّن عملية شراء الش ّقة متّت ’طب ًقا للقانون‘ لكن حقيقة
ّ
كل ش،ء استعان هبا للحصول على الش ّقة أجرباه يف الواقع على االستقالة يف هناية املطاف".
امتلك
الاي
الرجل
ن
وبأ
يقة
ر
الط
هباه
األمر
هباا
القيام
إمكانية
ّ
ّ
عتززت احلملة أوال مصداقية احلركة والعضوية
أقل
لقد ح ّققت محلة دوستا!
ن
وضوحا ّإمنا تكتسيان القدر نفسه من األمهية .فبالنسبة إىل بركان ّ
ً
نتيجتني ّ
غريت املقاومة املدنية طبيعة العالقة وموازين القوى بني احلكومة والسياسيني من جهة
حسنت استدامتها .ثانيًا ّ
فيها وبالتايل رفعت عدد املنتسبني إليها و ّ
قائال:
وفسر الناشط الشاب ذلك ً
والنطاق املدين من جهة أخرىّ .
أنشأت احلملة روابط خمتلفة بني اجملتمع املدين واملواطنني وبني اجملتمع املدين والسياسيني وبني املواطنني والنظام السياس .،وحاملا
مماثال من شأن ذلك أن يفض ،ذلك إىل استحداث جمموعة جديدة من القواعد يف النظام السياس .،ومن خالل التأثري
أمرا ً
حت ّققون ً
[اخلاصة بأصحاب السلطة] يتمتّع اجملتمع املدين واملواطنون سلطة
على النظام السياس ،واهليكليات األساسية يف عملية صنع القرار
ّ
أكرب يف اجملتمع.

 76املرجع نفسه.
 77بركان "بناء حركة يف البوسنة واهلرسك".
" 78إدانة برانكوفيتش وبيجاكيتش".

القمة بني أصحاب السلطة الشعب تتميّتز باختالفها
يف اخلتام مل تتغري العالقات فحسب بل أنشأت احلملة صلة جديدة متّجهة من القاعدة إىل ّ
عني عليهم أخا ذاا األمر يف
نوعيّا عن االنتخابات اليت متثّل الوسيلة التقليدية اليت ميارس الناس من خالهلا السلطة ويكتسبون املساءلة .واستنتج بركان" :يت ّ
يومني من استالم رئيس الوزراء اجلديد مصطفى موجتزينوفيتش مهامه
املتغرية .فبعد ن
احلسبان عند صنع القرار ".وسرعان ما ّتلّى مثال بارز على ذاه الدينامية ّ
حضر إىل احتجاج نظّمته حركة دوستا! -كما ذكر بركان -ك" ،يتح ّدث معنا وحياول تلبية مطالبنا" .ودعا رئيس الوزراء على الفور حركة دوستا! إىل االنضمام
وجه مع رئيس الوزراء إىل احملطّة
إليه واملشاركة يف برنامج تلفتزيوين للبحث يف واليته .ومّ اختيار العضو يف احلركة دميري ماموتشيهايتش من الشارع الاي ت ّ
التلفتزيونية.
تغيير المواطنين من أجل تغيير المكسيك
يف تشرين الثاين/نوفمرب من العام  2008شعرت جمموعة مؤلّفة من عشرة أصدقاء بأنّه مل يَ ُعد بإمكاهنم ّتاذل الواقع املرير وذو أ ّن "املكسيك
تسري يف االّتاه اخلاطئ" حسبما أفادت ماييت أزويال وذ ،أحد مؤسس ،حركة دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس79 .و كان العنف املرتبط باملخدرات يودي
حبياة اآلالف من املدنيني يف أعقاب ما ُمس ،باحلرب على املخدرات اليت شنّها الرئيس فيلييب كالديرون .وكانت األزمة املالية العاملية قد تسبّبت برتاجع اقتصادي
آخرا كان فساد أصحاب السلطة وإفالهتم من العقاب مستسر نيني 80.فعلى سبيل املثال أظهرت
كبري اعتُ َرب األسوأ منا ثالثينات القرن العشرين .و ً
أخريا وليس ً
بأهنا حباجة إىل
بعض الدراسات االستقصائية أ ّن األسر املعيشية املنخفضة الدخل تنفق  33يف املئة من دخلها الشهري على الرشاوى 81.ورأت اجملموعة ّ
بتحرك مدين
لتحرك إلنقاذ بلدذا احلبيب وبأنّه ال ميكنها القيام بالك ّإال مع إخوهتا املواطنني الاين يشاطروهنا قلقها .ومن أجل قياس مدى االذتمام ّ
ا ّ
تأثريا وقراءة يف البالد .وشارك  6آالف شخص
أطلقت اجملموعة دردشةً على املوقع اإللكرتوين لصحيفة "إل يونيفرسال" اليت تُعترب من بني الصحف األكثر ً
كنهم مل
يف ذاه الدردشة ما أثار دذشة اجملموعة .واستاكرت أزويال ذاه األحداث قائلةً" :علمنا أ ّن الناس أرادوا االنضمام [إىل احلملة] والقيام خبطوة ما ل ّ
يعرفوا كيف يبدأون".
وشامال يف
مثريا للجدل كان من املفرتض أن يكون مستفتزا وظري ًفا إّمنا جديا
ً
كما عمل أعضاء اجملموعة على اختبار أمساء للحركة واختاروا امسًا ً
لتصرف حبماقة" اتّضح
التصرف حبقارةّ /
آن ووقع اخليار على دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس .ويف حني أ ّن الرتمجة احلرفية لالسم ذّ ،
كف عن ا ّ
"كف عن ّ
تدل على املسؤولية اجلماعية عن
لتحرك" ّ
أ ّن املعَن الفعل ،ذو "لنتوقف عن خداع أنفسنا" .وأشارت أزويال إىل أ ّن اسم احلركة يش ّكل حب ّد ذاته "دعوة إىل ا ّ
الوضع يف املكسيك ذلك أ ّن كلمة "بيندخيوس" استُخدمت بصيغة تشري إىل املتكلّم واجلمع يف الوقت نفسه .وأ ّكدت أزويال أنّه "مثّة نتزعة يف املكسيك إللقاء
اللوم على احلكومة إال أنّنا قلنا إنّنا حنن املواطنون ال نقوم بالعمل الاي يقع على عاتقنا ملكافحة الفساد وحتسني وضع بالدنا" مضيفةً أ ّن "ما حتتاجه
املكسيك ذو بدء املواطنني بتنظيم أنفسهم وأمورذم".
وحيثت اجملموعة يف معامل وثوابت احلركة الناشئة على وجه السرعة .ومتثّلت الرؤية اليت اعتمدهتا ذاه احلركة يف إعادة املكسيك إىل املسار الصحيح
فعال يف الطريقة اليت يفهم ويدرك الناس فيها معَن مواطنتهم .فكوننا مواطنني ال
سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًاّ .أما مهمتها ّ
فنصت على "إحداث تغيري ّ
82
حتمل مسؤولياتنا" .وتشملهاه الرؤية التغلّب على حالة الالمباالة يف أوساط اجلمهور العام وتوجيه تطلّعات
يفرتض ممارسة حقوقنا فحسب بل يعين ً
أيضا ّ
العامة اليت تسعى احلركة إىل إحرازذا فه ،على الشكل التايل:
حترك منظّم" .بالنسبة إىل الغايات ّ
املواطنني للتغيري إىل ّ



استحداث مبادات مدنية من شأهنا حتفيتز التغيريات يف حياة املواطنني اليومية.
كسر منوذج التواطؤ الثقايف ك ،يرفض اجملتمع الفساد والالمباالة وانعدام املسؤولية.

 79يستند ذاا القسم إىل مقابالت أُجريَت مع ماييت أزويال وذ ،أحد مؤسس ،حركة دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس بتاريخ  11شباط/فرباير و 11تشرين الثاين/نوفمرب 2010
وكالك إىل مراسالت عرب الربيد اإللكرتوين خالل كانون األول/ديسمرب .2011
" 80نباة تعريفية عن املكسيك" قسم األخبار هليئة اإلذاعة الربيطانية  4متوز/يوليو .http://news.bbc.co.uk 2012
مدونة Space for Transparency
 81ماكس ذيوود "مطلوب :بديل عن ’بييت‘" منظّمة الشفافية الدولية
ّ
.http://blog.transparency.org
 82حركة دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس وثيقة غري منشورة بال تاريخ.
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حتمل مسؤولياهتم ملساءلة أصحاب السلطة
توجيه شعور [املواطنني] بالغضب إزاء الكسب غري املشروع واإلفالت من العقاب عرب متكينهم من ّ

بدال من مصلحة أصحاب السلطة.
فعال من أجل الصاحل العام ً
العامة بشكل نتزيه وشفاف و ّ
وضمان استخدام اخلدمات واملوارد واملوازنات ّ
دعم اجلهود اليت تباهلا املؤسسات واملنظّمات احلكومية وغري احلكومية لتعتزيتز مسؤولية املواطنني.

ازديادا سر ًيعا يف
سجلت ً
بعدما أثارت اجملموعة االذتمام من خالل الدردشة على املوقع اإللكرتوين للصحيفة أطلقت صفحة على موقع فيسبوك ّ
انضموا إليها ووصل عددذم إىل  4آالف.واستاكرت أزويال ذاه األحداث قائلةً" :اعتقدنا أ ّن الناس سيش ّكلون تلقائيًا على موقع
عدد األصدقاء الاين ّ
خاصة هبم غري أ ّن الناس ذنا ينتظرون أن ميل ،عليهم أحدذم أفعاهلم .إنّه جمتمع
حجما يف خمتلف أحناء البالد ويطلقون محالت ّ
فيسبوك جمموعات أصغر ً
تسوده الثقافة األبوية بعد عقود من احلكم غري الدميقراط ."،وبالتايل أدركت اجملموعة األصلية املؤلّفة من عشرة أصدقاء أن املواعّ والنصائح النظرية اليت
تعني على حركة دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس
أطلقت أزويال عليها اسم "اخلطاب اجلميل" لن تكون وحدذا وحب ّد ذاهتا كفيلة بتحفيتز املواطنني .لاا ّ
عموما على أ ّهنم يشغلون مناصب من
شرعني يف الكونغرس املكسيك ،الاين يُنظَر إليهم ً
وقررت اجملموعة الرتكيتز على امل ّ
التحركّ .
االضطالع بدور احمل ّفتز على ّ
الشعب83.

عوضا عن خدمة
اخلاصة وأجنداهتم الشخصية ً
أجل خدمة أحتزاهبم السياسية ومصاحلهم ّ
خني يف النظام السياس ،وذ،
ذاا وح ّددت اجملموعة مسألة لن تثري غضب اجلمهور فحسب بل ترمتز إىل الفساد واإلفالت من العقاب الراس ن
عالوات عيد امليالد .فقد جرت العادة يف املكسيك أن حيصل املوظّفون على عالوة إجازة تعادل راتب شهر واحد وُّتضع لضرائب الدخل .كما يستفيد
النواب (أعضاء الكونغرس) املكسيكيون من ذاه امليتزة إال ّأهنم يسيئون استعمال سلطتهم السرتداد الضريبة دون علم اجلمهور .وبعد العالوة اليت مّ صرفها
املسرتد إىل اخلتزينة .ويف املقام األول نظرت القيادة األساسية حلركة دخييموس دي
يف العام  2008مل يعمد سوى  4نواب من أصل  500إىل إعادة املبلغ َ
أسرينوس بيندخيوس يف قانون "الشفافية واحلصول على املعلومات" لرتى ما إذا كان ممكنًا استخدامه ّإال أ ّن ذلك مل يكن مناسبًا .مثّ قام أحد احملامني يف
بالرد [على
العامة ليست ملتزمة ّ
اجملموعة بدراسة الدستور املكسيك ،واكتشف أنّه للمواطنني ّ
احلق يف تقدمي التماس إىل الدولة .وحبسب أزويال إ ّن السلطات ّ
أيضا التص ّدي لألفعال غري املشروعة املتزعومة أو مواجهة العقوبات .وخلص احملام ،إىل نتيجة
يتعني عليها ً
االلتماس] يف غضون ثالثة أشهر فحسب بل ّ
اسرتدذا النواب كانت غري قانونية وأ ّن احلركة لديها األساس الاي تستند إليه الستخدام قانون التماسات املواطنني.
مفادذا أ ّن املبالغ اليت ّ

اختبار ردود الفعل

خالل كانون األول/ديسمرب  2008وضعت اجملموعة األساسية خطط محلتها األوىل اليت أطلقت عليها اسم "عملية دخييموس دي أسرينوس
بيندخيوس  ."001وكان اهلدف من احلملة وقف اسرتداد الضريبة لعالوة عيد امليالد من خالل اجلمع ما بني التدابري (القانونية) املؤسساتية والضغوط من خارج
نطاق املؤسسات (أي سلطة الشعب) .وباإلضافة إىل التدابري القانونية اليت مّ ّإُّتاذذا من خالل االستعانة بقانون التماسات املواطنني خالل شهري كانون
الثاين/يناير وشباط/فرباير من العام  2009نظّمت احلركة محلة التماس للمواطنني ذات شعار جااب وفكاذ ،استند إىل العبارة العاميّة "النواب ذوي الايول
العامة خيسر املواطنون ذاه األموال" .وفض ًال عن استخدام موقع
الطويلة املواطنني ذوي الايول القصرية" اليت تعين أنّه "فيما يستحوذ النواب على األموال ّ
فيسبوك وموقع احلركة اإللكرتوين والربيد اإللكرتوين نظّمت دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس محالت ميدانية جلمع التواقيع يف مدينة مكسيكو يف الوقت
اخلاصة يهم.
حتركاهتم ّ
الاي نظّم فيه األعضاء على الفيسبوك يف مدن غواداالخارا وخاليسكو ومرييدا وواذاكا وبويبال وكرييتارو وتوكستال ويوكاتان ّ
وزودت القيادة األساسية ذؤالء املشرتكني بعريضة من صفحة واحدة ومبادئ توجيهية حول مجع التواقيع و"لغة املواطن" لشرح احلملة على ح ّد قول
ذاا ّ
وإُّتا الناشطون قر ًارا إسرتاتيجيًا قضى باجلمع ما بني املقاومة الرقمية وامليدانيةّ .أوًال أرادت املقاومة لفت انتباه وسائل اإلعالم التقليدية من أجل توسيع
أزويالّ .
نطاق احلوار العام وحشد املتزيد من الدعم .ثانيًا كما بيّنت أزويال "أردنا أن خنرج عن إطار الفيسبوك لك ،نكتشف ما إذا كان الناس يريدون القيام مبا ذو
أكثر من نقرة ".وبشكل عام مجعت حركة دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس ما جمموعه  4آالف توقيع خط ،وإلكرتوين وق ّدمت العريضة إىل الكونغرس.
ّأما اخلطوة التالية فكانت تكمن يف تكثيف الضغط املدين .وحبلول ذلك الوقت بدأت وسائل اإلعالم مبالحظة ما حيصل وأجرى فريق حركة
دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس مقابالت إذاعية وصحفية .وأضاف الفريق عنصر ضغط دويل [إىل احلملة] من خالل كتابة مقالةلنشرذا على املوقع اإللكرتوين
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جملسني مها جملس الشيوخ وجملس النواب.
يتكون من
ن
إ ّن الكونغرس الوطين املكسيكّ ،

دليال على شبكة اإلنرتنت للمواطنني حول كيفية إرسال الرسائل
تداوال يف إسبانيا .وأع ّد الناشطون ً
لصحيفة "الباييس" اليومية ذات النفوذ الكبري واألكثر ً
للمشرعني واالتصال هبم خبصوص اسرتداد الضريبة لعالوة عيد امليالد حيث جرى تعميم الدليل من خالل موقع فيسبوك وموقع احلركة اإللكرتوين
اإللكرتونية
ّ
أي عضو من أعضاء الكونغرس على الرسائل اإللكرتونية املئة واخلمسني واملكاملات اهلاتفية الثالثني.
ويف وسائل اإلعالم .ومل ّ
يرد ّ
وعلى الرغم من اجلهود اليت بُالَت خلف الكواليس إلحباط العريضة واملماطلة يف عملية التحقيق أحرزت حركة دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس
ما وصفته أزويال "بانتصار أكرب" .فف ،أعقاب االنتخابات التشريعية اليت جرت يف العام  2009أوقف األعضاء اجلدد للمجلس التشريع ،احلادي والستني
( )2012-2009إعادة الضريبة املقتطعة من عالوة عيد امليالد ألنفسهم .وأ ّكدت أزويال تعلي ًقا على ذلك" :لقد كان ذلك أكثر أمهية من إحراز انتصار
قانوين ألننا غرينا املمارسة الفاسدة"84.
ّ

حركة دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس يف أوجها

ضم سبعني منظّمة مدنية  -مجعية املواطنني
ظل تق ّدم عملية دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس 001
ّ
انضمت احلركة الناشئة إىل ائتالف ّ
يف ّ

الوطنية  -ودعا الناخبني إىل مقاطعة االنتخابات الربملانية اليت كان من املتزمع إجراؤذا يف  5متوز/يوليو  2009من خالل تقدمي أوراق اقرتاع بيضاء .وكان
اهلدف من ذاه اخلطوة يكمن يف وقف التعاون مع النظام السياس ،الاي اعتُِ َربت كافّة األحتزاب املنضوية حتت لوائه فاسدة .ونتيجة لالك مّ إلغاء  5يف املئة
كبريا من املواطنني غري راضني عن األحتزاب السياسية ومل يعودوا خائفني
من أوراق االقرتاع حسبما أفادت أزويال .وبعثت ذاه احلملة برسالة مفادذا أ ّن ً
عددا ً
وتبني أ ّن ذاه التجربة كانت قيّمة للغاية بالنسبة إىل حركة دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس إذ إ ّهنا مت ّكنت احلركة مناكتشاف
من رفع أصواهتم بشكل مجاعّ .،
خماوف مشرتكة وتواصلت مع الكثري من منظّمات اجملتمع املدين ورمبا األذم من ذلك كلّه ذو ّأهنا ساعدهتا على بلورة أولوياهتا.
لسلطتني التنفياية
تعرفه أزويال بعبارة "ال عواقب ال مساءلة وال عقاب على اقرتاف أفعال غري مشروعة"  -ا
ن
ومييّتز اإلفالت من العقاب  -الاي ّ
برمتها ّإُّتات احلركة قر ًارا إسرتاتيجيًا
والتشريعية يف احلكومة وكالك مؤسسات الدولةً .
وبدال من أن حتاول دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس معاجلة املشكلة ّ
عموما لعمليات تدقيق أكرب باملقارنة مع السلطة التشريعية .ثانيًا تتّخا
قضى حبصر تركيتزذا على الكونغرس لثالثة أسباب رئيسيةّ .أوًال كان الرئيس خيضع ً
السلطة التشريعية القرارات املتعلّقة باملوازنة وتنفق املال العام .ثالثًا إ ّن كافّة األحتزاب الرئيسية ممثّلة يف الكونغرس .وبالتايل من املمكن أن يؤثّر حت ّدي السياسيني
بدال من حتزب واحد كما ذ ،احلال بالنسبة إىل الرئيس .ويف األعوام الالحقة رّكتزت احلمالت اليت أطلقتها احلركة على:
برمته ً
على النظام السياس ،الفاسد ّ



املخصصة لألحتزاب السياسية.
العام (احلكومة)
ّ
ميوهلا القطاع ّ
تقليص املوازنات اليت ّ

متكني املواطنني من ممارسة ح ّقهم يف احلصول على املعلومات املتعلّقة بأنشطة الكونغرس واإلنفاق من خالل اعتماد تكتيكات على غراراملراقبة
والرصد.




تغيري قانون حرية اإلعالم لك ،يُطبّق على األحتزاب السياسية.
منع الفساد السياس.،



املشرعني.
مساءلة ّ
يتم وضعها مببادرة
إدراج آليات الدميقراطية التشاركية يف السلطة التشريعية مثل الرتشيحات املستقلّة واالستفتاءات ّ
االحتادية والتشريعات اليت ّ
املواطنني.



اخلصائص

توفّر وسائل التواصل االجتماع ،األدوات الضرورية حلركة دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس من أجل بناء الوحدة وزيادة الوع ،العام وحشد
صة بالنسبة إىل احلركة
املواطنني .وقد ساعد موقع فيسبوك على إطالق احلركة إذ وفّر وسيلة سهلة وغري مكلفة للوصول إىل الناس األمر الاي اكتسى أمهية خا ّ
نظرا إىل أ ّهنا مل تتم ّكن من الوصول إىل وسائل اإلعالم التقليدية .وسرعان ما أصبح موقع تويرت وسيلة ال غَن عنها للتواصل مع اجلمهور ووسائل
الناشئة ً
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احلجة اليت سيقت ضد عريضة املواطنني يف عدم توفّر األدلّة الكافية إلثبات أ ّن النواب كانوا مانبني .وأفادت ّأهنهم قطعوا مجيع
باء املسار القانوين بالفشل .فبحسب أزويال متثّلت ّ
وصوال إىل احملكمة العليا لكنّهم خسروا القضية يف هناية املطاف.
املراحل ً

ُّتول املستخدم مشاركة وتبادل تسجيالت الفيديو للتحرّكات غري العنيفة اليت ميكن أن تتزيد بدورذا مشاركة املواطنني
اإلعالم على السواء مبا يف ذلك امليتزة اليت ّ
أعماال مثرية تلفت
يف الوقت احلقيق .،ولطاملا ش ّكلت الفكاذة مسة مميّتزة للحركة منا تأسيسها .فمعظم احلمالت [اليت تطلقها احلركة] تدمج أمساء جاابة و ً
حتركات غري عنيفة تتّسم باخل ّفة واملرح األمر الاي ش ّكل قر ًارا إسرتاتيجيًا ّإُّتاته احلركة يف سبيل إشراك املواطنني والتغلّب على اخلوف وحتقيق
األنظار و ّ
املؤسسني الرئيسيني للحركة ذم من املهنيني الشباب إىل
التوازن بني الرسائل القامتة حول الفساد واإلفالت من العقاب والعنف واليأس .يُاكر أ ّن األعضاء ّ
وطالب دراسات عليا وأساتاة جامعات .ويلتق،
ح ّد كبري مبن فيهم حمام وخبري يف اإلعالنات والعالقات العامة وحمررون ومثقف يف جمال وسائل اإلعالم ّ
معا .وتعمل اجملموعات احمللية للحركة اليت تنتشر
األصدقاء شهريًا يف العاصمة هبدف وضع اإلسرتاتيجيات والتخطيط وتنفيا التحركات ويتّخاون القرارات ً
املؤسسني للحركة بشأ احلمالت الوطنية.
يف مناطق أخرى من البالد على حنو شبه
تطور املبادرات ّ
اخلاصة هبا يف ظل التعاون مع األعضاء ّ
مستقل حيث ّ
ّ
اعتبارا من العام  2009نظّمت حركة دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس ع ّدة محالت ترم ،إىل بناء خطاب على مستوى البلد
محالت وحمطّات بارزة
ً
اختبارا وّتربة وخطأ .من بني املبادرات اليت ن ّفاهتا احلركة ناكر
يتحملون مسؤولية إنقاذ املكسيك .وش ّكلت العملية
بأكمله بصورة تدرجيية مفاده أ ّن املواطنني ّ
ً
ما يل:،

املشرعني
محلة فلتسقطوا اآلن :قامت حركة دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس بني تشرين األول/أكتوبر وكانون األول/ديسمرب  2009بتح ّدي ّ
املخصص للبنية التحتية واخلدمات االجتماعية .ودعت احلركة املواطنني إىل
بدال من خفض التمويل
من أجل خفض املوازنة
املخصصة لألحتزاب السياسية ً
ّ
ّ
يتلق املواطنون
ومرة أخرى مل ّ
ملشرعنيّ .
املشرع الاي ميثّلهم من خالل موقعها اإللكرتوين حيث مّ إرسال  3آالف رسالة عرب الربيد اإللكرتوين إىل ا ّ
التواصل مع ّ
ضم نصبًا تاكاريًا يف مدينة
رد .وجلأ الناشطون إىل
أي ّ
ّ
موقع ،تويرت وفيسبوك لتنظيم نشاط مل ّدة أربع وعشرين ساعة يف ميدان متثال االستقالل الشهري الاي ي ّ
ّ
الدواسة .وأفادت أزويال أ ّن
على
الناس
يضغط
عندما
ض،ء
ي
ثابتة
اجة
ر
د
على
ضوء
ق
ل
ع
اطنني
و
امل
ضوء
اسم
عليه
ُطلق
أ
الاي
النشاط
وخالل
مكسيكو.
ّ
ُ
ُ
ّ
انضم
 200شخص اصط ّفوا بانتظار دورذم ركوب الدراجة عندما انطلق النشاط .وأرسل س ّكان الواليات األخرى يف كافّة أحناء البالد رسائل التضامن .و ّ
ث احلركة املباشر
التحرك إلظهار دعمهم .وكان من شأن تغطية بعض الوسائل اإلعالم للنشاط وب ّ
صحفيون وعدد قليل من أعضاء الكونغرس املتعاطفون إىل ّ
وتوىل نائب من حتزب العمل الوطين اليميين-الوسط ،رفع مقرتح احلركة
بالفيديو  -على موقعها احلركة اإللكرتوين وموقع تويرت  -أن اجتابا املئات طوال الليلّ .
يتم اقتطاعه من موازنة األحتزاب
نص على أن حتظى املوازنة
ّ
كما مؤقتًا ي ّ
املخصصة للبنية التحتية واخلدمات االجتماعية ّ
إىل الكونغرس واستصدر ُح ً
بأي مبلغ ّ
قرتح احلركة إىل جملس
السياسية يف إطار عملية التخفيض .وبعد مرور شهرينن رفع أحد أعضاء جملس الشيوخ من حتزب الثورة الدميقراطية اليساري-الوسط ،م َ
أي تغيري ذلك أ ّن بقية األحتزاب السياسية مل تدعم التدبري.
صرحت أزويال بأنّه مل يطرأ ّ
الشيوخ .وعلى الرغم من ذاه اجلهود ّ
مدخالت االجتماعات اليت عقدذا املواطنون يف العاصمة ومدن غواداالخارا و تالكسكاال ومونتريي يف
محلة توصيالت املواطنني:
ً
استنادا إىل ّ
املخصصة لألحتزاب السياسية.
كانون الثاين/يناير  2010شرعت حركة دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس بالتخطيط إلطالق محلة جديدة لتقليص املوازنة
ّ
متطوعو احلركة برحلة طلبوا خالهلا توصيلهم إىل مدينة مكسيكو قادمني من أربعة أقسام خمتلفة من
وخالل
ّ
شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو من العام نفسه بدأ ّ
النواب
املتطوعني] جتزءًا من رسالة ّ
موجهة إىل جملس ّ
كل جمموعة [من ّ
املكسيك (الشمال والشمال الغريب واجلنوب الغريب واجلنوب الشرق .)،ومحلت ّ
تضمنت مطالب احلركة .واعتمدت اجملموعات على املواطنني طالبةً مساعدهتم يف حال دعمهم للمبادرة .ومّ تصوير ذاه الرحالت يف الوقت احلقيق ،جرى
ّ
ّتمع عام يف ميدان متثال االستقالل ومجعوا أجتزاء الرسالة وق ّدموذا إىل
تناقلها بواسطة أجهتزة اهلاتف احملمول وموقع تويرت .والتقت اجملموعات األربع خالل ّ

وعتززت الدعم العام حلركة دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس.
جملس النواب .وكان من شأن احلملة أن استقطبت تغطية إعالمية كبرية ّ

منصة
العملية /003محلة  500على  :500أطلقت حركة دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس يف شباط/فرباير  2010محلة رصد من خالل ّ
كال منهم .ورمت احلركة من
ودع ،مخسمئة مواطن ل "تبين" النائب الاي ميثّل ً
تفاعلية على موقعها اإللكرتوين وذلك يف إطار تركيتزذا على الكونغرس اجلديدُ .
خالل ذاه احلملة إىل متكني الناس العاديني من متابعة عمل ممثليهم وتقييمه تعتز ًيتزا للشفافية واملساءلة يف الكونغرس .عالوةً على ذلك سعت احلركة إىل ممارسة
للرد على الرسائل اإللكرتونية واالتّصاالت اهلاتفية اليت تل ّقوذا من الناخبني للحصول على معلومات حول أنشطتهم واملوازنة والتصويت.
املشرعني ّ
الضغوط على ّ

ألف،
وُزّود املواطنون بدليل خاص وتعليمات حول كيفية طلب احلصول على املعلومات من خالل املنصة الرقمية .وأفادت أزويال يف ذاا السياق بأ ّن أكثر من ّ
مرات .وفيبادئ األمر أجاب بعض النواب على رسائل واتّصاالت الناخبني لكن سرعان ما
شخص شاركوا يف ذاه احلملة أي أكثر من العدد املتوقّع بأربع ّ
عادوا إىل متزاولة العمل كاملعتاد متجاذلني أولئك الاين كانوا من املفرتض أن خيدموذم.
منصة رصد
محلة ديبوتوميرتو :نتيجة لتجاذل النواب للمطالب السابقة عادت القيادة األساسية إىل نقطة الصفر .مثّ أطلقت ديبوتوميرتو وذّ ،
ويتوىل
تفاعلية رقمية ّ
ّتمع املعلومات عن األنشطة التشريعية مثل :احلضور يف اجللسات واللجان وعدد املبادرات املوافق عليها وعدد اجتماعات اللجانّ .
املنصة.
املتطوعون  -ومعظمهم ّ
طالب مّ استقدامهم من اجلامعات -متابعة واحلفاظ على عمل ّ
ّ
االحتادية وكالك النُظم الداخلية
محلة ال للجنادب :تسعى احلملة اليت أُ ِطل َقت يف آب/أغسطس  2011إىل تغيري تشريعات الدولة والتشريعات ّ
لألحتزاب السياسية من أجل احلؤول دون تر ّشح املسؤولني املنتَخبني غري املنتهية واليتهم ملنصب آخر قد يتداخل مع منصبهم احلايل .وين ّفا الناشطون يف حركة

حتركات مثرية واضحة وفكاذية للغاية مثل العبور يف أورقة جملس الشيوخ وذم يرتدون أقنعة تشبه السياسيني الاين يقفتزون
دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس ّ
من منصب منتَخب إىل آخر .ومت ّكنت احلركة من استقطاب التغطية اإلعالمية وزيادة الوع ،العام .وقالت أزويال يف ذاا السياق" :يتح ّدث عدد كبري من
األشخاص يف يومنا احلاضر عن اجلنادب".
اعتبارا من كانون الثاين/يناير  2012بتنظيم نقاشات مجاعية شهرية تتناول
محلة مقهى حركة دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس :بدأت احلركة ً
مسائل مثل املواطنة النشطة واملسؤولية املدنية ومكافحة الفساد واحلريّات املدنية والوصول إىل العدالة والتشبيك االجتماع .،وتُع َقد ذاه النقاشات يف
اخلاصة هبا وتقّرر بشأن مواضيع النقاشات
مواقع متع ّددة بدءًا من العاصمة ً
كل جمموعة حملية الفعاليات ّ
وصوال إىل مدن بويبال وكرييتارو ويوكاتان .وتنظّم ّ
كل من عضوي جملس الشيوخ خافيري كاستيون
وشكلها .ورّكتز املقهى االفتتاح ،يف مدينة مكسيكو على موضوع الرقابة على شبكة اإلنرتنت حيث شارك فيه ٌ
(حتزب الثورة الدميقراطية) وأوسكار موندراغون واخلبري اإلسرتاتيج ،يف وسائل التواصل االجتماع ،ألحد املرشحني الرئاسيني للعام  2012أندريس مانويل
لوبيتز أوبرادور والناشط الرقم ،أنطونيو مارفل.

النتائج

ّترب من خالل احلمالت املبتكرة الدفع
حتافّ حركة دخييموس دي أسرينوس بيندخيوسعلى التزخم الاي اكتسبته وتبين قاعدة للفروع احمللية و ّ
حترك املواطنني من أجل الشفافية واملساءلة والدميقراطية التشاركية .وأفادت أزويال أ ّن املواطنني شرعوا يف التخلّص من
باّتاه ّ
حتمل املسؤولية املدنية وحتفيتز ّ
عما
حالة الالمباالة .فبحلول العام  2010راح الناس العاديون يبادرون إىل االتصال باحلركة للتبليغ عن الفساد  -وبالقدر نفسه من األمهية  -لالستفسار ّ
باستطاعتهم فعله من أجل التص ّدي للمشاكل .وقالت أزويال" :إنّه إلجناز كبري بالنسبة إلينا حيث أنّنا نقوم بإيقاظ عقول املواطنني وتوعيتهم لئال يسمحوا
للتحرك" .ذاا وال تعمل فروع احلركة املنتشرة
لألمور بأن تستمر بالسري بالطريقة القدمية والفاسدة وك ،حتدوذم الرغبة يف تغيري األمور واستحداث طرق جديدة ّ
جناحا يف
حتركاهتا فحسب بل ّإهنا تقوم ً
آخرا أحرزت احلركة ً
أيضا بتطوير حلول للمشاكل احمللية .و ً
أخريا وليس ً
يف كافة أحناء البالد على الشروع يف تنفيا ّ
مثاال قويًا حول كيف ميكن للمواطنني أن حي ّققوا مرادذم مىت خالتهم املؤسسات ويف ذاه احلالة
املسألة املرتبطة بعالوة عيد امليالد إذ يش ّكل ذاا النجاح ً
الكونغرس والقضاء.
الخالصة:
القمة من أجل التص ّدي ملا
تصور احلاالت اخلمس املقاربات العديدة واملختلفة اليت ميكن أن تعتمدذا املبادرات الشعبية املنطلقة من القاعدة إىل ّ
ّ
ومتفشيًا فيما يكون
اسخا
ّ
يش ّكل يف هناية املطاف حت ّديات مشرتكة .وتنشأ الغايات اليت تسعى اجملموعات إىل حتقيقها عن كيفية تقويض الفساد عندما يكون ر ً
اجلمهور مسلّ ًما بأمره ووال مبال ويف أغلب األحيان خائ ًفا من التعبري عن اآلراء املعارضة .وعادة ما تتميّتز األذداف البعيدة املدى بأ ّهنا حتويلية يف طبيعتها
يتحمل فيه املواطنون املسؤولية اجلماعية ويدركون القوة الكامنة فيهم وميارسوهنا على حنو إسرتاتيج ،يف سبيل
وتندرج ضمن رؤية متمثّلة يف بناء جمتمع عادل ّ

حىت مثالية فإن ذاه املبادرات لسلطة الشعب  -يف
جمردة أو نظرية أو ّ
مساءلة أولئك الاين يقبعون يف أعلى اهلرم .ويف حني قد تبدو ذاه املقاربة يف الظاذر ّ
كل حالة من احلاالت  -خطت خطوات ملموسة ّتاه حتقيق ذاه األذداف.
ّ
ويف الفصل  11سأنتقل من احلاالت الفردية إىل تطبيق سلطة الشعب على نطاق أوسع من أجل كبح مجاح الفساد وحتقيق املساءلة ونيل احلقوق
توسع من آفاق فهمنا للمقاومة املدنية
العامة املستفادة واألمناط اجلديرة باالذتمام اليت من شأهنا أن ّ
والعدالة .وسأستخلص السمات املشرتكة والعرب والدروس ّ
وسلطة الشعب وممارسة الدميقراطية واخنراط املواطنني.

