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 خمس حاالت:  من النقاط أبرز

 البوسنة والهرسك، مصر، كينيا، المكسيك، تركيا

 يف ري العنيفةغ املبادرات املدنية واحلركات االجتماعية أثّرت  أظهرت كيفعرضت الفصول من الثالث إىل التاسع سبع دراسات حاالت معّمقة  
ها بكوهنا ابتكارية تزت كلّ متيّ أخرى كثرية أمثلة   برزت عداد ذاا املشروع البحث، وخالإل. ملحوظةحتقيق نتائج  ما أسفر عنالكسب غري املشروع وإساءة املعاملة 

[ مصريني ضد ]حركةو/ وشايفنكم )تركيا(  الدائم الضوء   وذ،: محلة دقيقة ظالم من أجل مماثلة . ويوجتز ذاا الفصل مخس حاالت والعرب وغنّية بالدروس
اليت    )املكسيك(  (ومعناذا كّف عن التصّرف حبماقة دي أسرينوس بيندخيوس )دي أتش يب سيمو دخيحركة الفساد  و]حركة[ دوستا )البوسنة واهلرسك(  و 

للفساد رادت التصّدي أالتحّرك  إذ  -الشباب  والنساء  واملهنينيمشلت  –قّررت جمموعة صغرية من املواطنني فقد  . نفسها  ها عند نقطة البداية كلّ   انطلقت 
ذاه اجملموعة  أنّ ري غي الركيتزة اخلامسة( يف اهلند.  أيوذلك على غرار حركة "فيفث بيلر" ) ابلداهنا  اينن كانا يدمرانلواإلفالت من العقاب املنهجينين ال

يف املقابل  رّكتزت  .ريومتفشًيا إىل حّد كبا غامضً  أمرًا   عند مواجهتها منه  -عليها االنطالق د من املكان الاي يتعنّي واجهت معضلة وجودية متثّلت يف التأكّ 
ان" واملؤسسة مة "إنتيغريت ووتش أفغانستشأن منظّ  على متكني اجملتمعات شأهنا  بوجه خاصّ   كينيا  )موذوري( يف من أجل حقوق اإلنسان مة مسلمنيمنظّ 

 شعبية راقبةممن أجل حقوق اإلنسان تكتيكات  مة مسلمنيمنظّ و شايفنكم حركة  كّل من  واستحدثت. أوغندايف الوطنية من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان 
 على التوايل. على الصعيدينن الوطين واحملل،

 اإلجرامية في تركيا إضعاف الشبكة

 سياسيني  وعناصر تضمّ شبكة  احتديدً  على حنو أكثرذ، تُعترب واجلرمية املنّظمة  و وتشري إىل الّصالت بني الدولة الرتكية   اإلجرامية ُتدَعى الشبكة 
وقعت   1996عام الوحبلول  1د.ة أحناء البالتغط، كافّ و  مرتبطة مبؤسسات الدولة األمنية  واملافيا  والقطاع اخلاصّ  عسكريةوعات شبه ممالشرطة  و  من الشرطة

ملخرج والناشط ا وفق-وشّكل ا  وكان الفساد مستشريً  2يف مجيع أرجاء الدولة.يبسط نفوذه الاي كان ذاا  ع واملتشابك الشنيعامل اجلرمية يف قبضة د البال
 ى االقتصاد وسياسة البلدر عل"ركيتزة راسخة يقوم عليها نظاٌم جيين مليارات الدوالرات لصاحل الشخصيات البارزة يف الدولة العميقة اليت تؤثّ  -3املدين إيتزل أكاي

وذو حمام -املافيا أو ذات طابع سياس،. وقال إرجني سينمن  ا مرتبطة مبعاركإمّ  وكانت حاالت القتل خارج نطاق القانون شائعة  وكانت ."على السواء
تأثري ذاه الرتكيبة  نظرًا إىل أنّ  يف تركيا  ذلك ذاه احلالة من  -الطبقة العاملة  والقطاع املايل  والناس العاديون-يف ذاا الّصدد: "لقد عاىن اجلميع  -4مشهور

 كاّفة".  جوانب احلياة املرتبطة مبؤسسات الدولة األمنية واملافيا طال  اجملموعات شبه العسكريةمن 

                                                           
بني الدولة  1984عام لافرق شبه عسكرية قومية ميينية متطرفة نشطت خالل احلرب األذلية اليت اندلعت يف اجملموعات شبه العسكرية الرتكية املرتبطة مبؤسسات الدولة األمنية ذ،  إنّ  1 

نتجني ا ات. وسيطرت ذاه اجملموعات واملافيا على دروب االّّتار باملخدرات املدرّة لألرباح اليت امتدت منيواإلنفصاليني األكراد يف جنوب شرقّ، البالد واحتدمت خالل أوائل التسعين
ُ
مل

نيابوليس  مركتز ضحايا ي]م  نداء إلهناء الفسادلثروات طائلة غري مشروعة )إيتزل أكاي وليام ماذوين   إثر مراكمتها ا ذوتأثري حجم ذاه اجملموعات   الشرقيني إىل السوق األورويب الكبري. وازداد
 [(.  2003التعايب  

املصادر التالية:  كما يستند إىل   2010 /يونيوحتزيران 20بتاريخ  -الدائم ضوء الاملواطنني من أجل  مبادرة وذو أحد قادة -مقابلة ُأجرَيت مع إرسني سلمان  إىل يستند ذاا القسم  2 
 http://www.gecetreni.com)فيلم وثائق،(   1997  : تركياالدائم ضوء الالتحرّك من أجل   كيفانش   أوميت  إلهناء الفساد نداءأكاي وماذوين  

اسة  ومعارضة ايا احلسّ ة عن القضوإجراء مناقشة عامّ ا من الدولة  إال أهنا تعمل بسريّة من أجل إحباط الدميقراطية احلقيقية  إىل شبكة تشّكل جتزءً حبسب سلمان تشري "الدولة العميقة"   3 
م يف السلطة الاين ذ " مّ ضت . وعّرف أكاي "الدولة العميقة" على أهناا ملصاحلها وبرناجمها القوم،عتربه هتديدً ما وَمن تَ  أعمال القمع ضد كلّ  متارس الدولة العميقة  إّن املواطنني. ويُقال 

ومساءلة اإلدارة." وأفاد   إرساء الدميقراطية  وسيادة القانون  والشفافية الرامية إىليستخدمون سلطة الدولة وصالحياهتا على حنو غري قانوين من أجل اإلبقاء على الفساد ومنع اإلصالحات و 
رن املاض، لتنفيا نشاطات غري مخسينات الق املقام األّول خاللتشّكلت يف  بقوى األمنالدولة العميقة تتألف من جمموعات مرتبطة  يظنون أنّ تقرير أعّدته ذيئة اإلذاعة الربيطانية بأن األتراك 

وسارة رينتزفورد  "حماكمة الدولة العميقة تستقطب تركيا"  قسم األخبار العاملية التابع ؛ 6  نداء إلهناء الفسادمن أجل "محاية" اجلمهورية. انظر أكاي وماذوين   -مبا فيها االغتياالت-قانونية 
 .http://news.bbc.co.uk  2008 /أكتوبرتشرين األول 23هليئة اإلذاعة الربيطانية  
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مسرعة بشاحنة  فخمة   اصطدمت سيارة 1996 /نوفمربتشرين الثاين 3 فف،انعطاف غري متوّقع لألحداث.  جرّاء ذروهتا  الوضع بلغت خطورة و  
 م:مساؤذأالتالية  الركاب على متنها . وكانت السيارة تقلّ سوسورلوك على طريق سريع بني ساحل حبر إجية واسطنبول بالقرب من بلدة 

  كردية كبرية   شرية عا يف االئتالف احلكوم، آنااك( وزعيم )الاي كان شريكً  القومي: وذو عضو يف الربملان حتالف مع حتزب الطريق اكبوج سادات
 د.األراض، يف جنوب غريب البال أصحابمن 

   وذو رئيس جهاز الشرطة ومدير أكادميية الشرطة.كوجاداغ حسني : 
 على  ّنفَ صُ منية  و مبؤسسات الدولة األ املرتبطة اجملموعات شبه العسكريةاهلل تشاتل،: وذو جمرم فار  وقاتل مأجور  ومهّرب خمدرات ارتبط بعبد

 مة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(.واملنظّ   والشرطة السويسرية  حملاكم الرتكيةا من "لالرجل املطلوب األوّ " أنه
  وذ، ملكة مجال سابقة وعشيقة تشاتل،.: أوس غوجنا 

 
 -القومي ب الطريق عن حتز  والنائب وزير الشؤون الداخلية - أغارتوقيع حممد  وماسية متزّورة محلتذوية دبلبطاقة  وقد كان حبوزته ُوِجَد تشاتل، 

هاز الشرطة. واحتوت السيارة على الكوكائني  واألسلحة  والاخرية  وكامتات جل ارئيسً الوثيقة )اهلويّة( عندما كان  أعطى اإلذن بإصدار ذاهالاي كان قد 
ّّ املسائق الشاحنة   غوكتش، سوى بوجاك وحسن  من احلادث من املال. ومل ينُج  مبلغالصوت إىل جانب   5.وكتش،غ اعتقال سوى  . ومل يتمّ نكود احل

 القمع أّن عملياتعلًما ب وتعّرضوا للقمع الشديد  د. أحناء البال خمتلفيف  عفوية احتجاجاتاالصطدام(  نّظم الطلبة حادث وبعدما انتشرت األخبار )عن 
   ألهناالتظاذر قانون  أمام احملكمة النتهاكها نفسه اليوم َلت جمموعة أخرى من الطلبة يفيف الواقع  مث ُ على معارضة املواطنني. احلكومة  فعل رّد  شّكلتلطاملا 

 ا. بالسَّجن ملّدة مخسة عشر شهرً  حّقها يف التعليم. وُحِكَم على أفرادذا رفعت يافطة يف الربملان حول
رلوك جمّرد و سو اصطدام س كنمل يه احتفّ مبقعده يف اجمللس التشريع، الاي منحه حصانة برملانية. وبالتايل  من منصبه الوزاري  إال أنّ  أغاراستقال  
 جملموعات شبه العسكريةاا بالعالقات املتبادلة بني الدولة و   مرورً  احلقيقيني ذاأفرادمن  انطالقًا ا للشبكةا وملموسً ا واقعيً كان مظهرً اإلجرامية  بل   رمتز للشبكة

 العدالة. تضليل إىل صواًل و الفساد  وإساءة استخدام السلطة  واإلفالت من العقاب  األمنية واملافيا  و  ااملرتبطة مبؤسساهت
 

 األساسية: اإلسرتاتيجية والتخطيط الركائتزإرساء 
من العام  سمرب/دي. وخالل شهر كانون األولجيب فعله يتحدثون بصورة مستقلة عّما  الناس  يف مجيع أحناء تركيا  وبدأعُمت أجواء الغضب  

التغّلب على شعور  فرصة من أجل أتاحتبأن الفضيحة يعرفون بعضهم بعًضا  ا ا وناشطً تألفت من مخسة عشر مهني  يف اسطنبول   قّررت جمموعة نفسه 
ا أن متيط اللثام عن تغيريات قابلة للتحديد من شأهنإحداث ّتاه با  وحشد الناس للتحّرك  والّدفع االمشئتزار العامّ  جوّ  املواطنني باخلوف والالمباالة  واستغالل

 ذو حمام  اجملموعة إيتزال أكاي املخرج والناشط املدين السابق الاكر  وإرجني سينمن و  األعضاء الرئيسيني الاين ألّفوا ومشلت قائمة اإلجرامية وتضعفها.  الشبكة
 بدأ  ا آنااك[ائدً ]الاي كان س . وعلى الرغم من املناخ السياس، القمع،ّ يامبيوز تيكباإلضافة إىل احملامية سيليك وذو أستاذ علم اجتماع   ويوكسل بارز  

 .الدائم ضوء لامبادرة املواطنني من أجل باسم  ُعرفتمن أجل وضع اإلسرتاتيجيات واخلطط. وشّكلوا جمموعة غري رمسية  ةدوري عقد اجتماعاتب األعضاء
رلوك   و سو س حادث اإلصطدام يفوقوع إىل اجملموعة. وقبل  -ةعامّ العالقات يف الوذو خبري  -بعد مرور بضعة أسابيع  انضّم إرسني سلمان و  

السيطرة ببدأت  إذ كانت املافيا قد  صداقّيتها وصورهتامب إلصالح األضرار اليت حلقتالوطنية  ذيئات اإلذاعة كانت شركة سلمان قد فازت بعقد من رابطة
 توسُّع متواطئة يف  اإلعالمّتارية والتالعب بالتشريعات. وعلى العموم  كانت وسائل عالقات كبرية من خالل إقامة التلفتزيون الذاعة و اإل إحدى ذيئاتعلى 

د على استقالليتها ؤكّ ميكن لوسائل اإلعالم أن ت ميّثل النقطة املركتزية اليترلوك و سو سيف  [حادث اإلصدطدام ]أّن  واعترب سلماناإلجرامية يف صفوفها.  الشبكة
 وفمرب/نيف الفرتة ما بني تشرين الثاين وقد بُ ّثت  6رلوك"و سو سحادثة بعد  إىل سابق عهدذا لن تعود رو األم "أّن  حوهلا. وكانت الرسالة الرئيسية يف ذاا السياق

                                                           
 " سوسورلك فضيحة اإلفراج عنه؛ "مسرية ملناسبة الاكرى األوىل لب مسح ُخفَِّض احُلكم إىل غرامة  ما مثّ   حيث ُحكَم عليه بالسَّجن ملّدة ثالثة أعوام أول َمن مّتت حماكمتهم غوكتش،كان   5 

   .www.hurriyetdailynews.com  1997 /نوفمربتشرين الثاين 3  صحيفة حريت اليومية
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كانت محلة ]دقيقة ظالم من و مواطنني[  ك] مواجباهت أداء"احلملة ]اإلعالمية[ دعت الناس إىل  أنّ إىل . وأشار سلمان 1997 /ينايروكانون الثاين 1996
 ".الردّ ذ،  الضوء الدائم أجل[ 

َات القرارات باإلمجاعذاا وقد   رية للجميع. [ مدرسة كب]اجملموعة شّكلتواستاكر سلمان: "لقد   فيما ترأس أشخاص خمتلفون االجتماعات. اُّتُّ
العمل  علينا كن تعنّي لمات األخرى ذات التسلسل اهلرم،  عملنا على األحتزاب السياسية أو املنظّ  إذ اقتصرمات غري حكومية  أن عملنا يف منظّ لنا فلم يسبق 

ري رمسية. فف، بدّقة من خالل إجراء نقاشات غعملت اجملموعة على التخطيط للحملة واإلسراع يف اُّّتاذ خطوات وإجراءات  فبداًل من االندفاعبطريقة أفقية." 
للمجموعة ة ومتثّلت األذداف العامّ  7  حسبما أفاد أكاي".واضحة متّيتزت بأهنا مشروعة وقانونية لك، "حيرّكوا األغلبيةغايات اجملموعة أعضاء حّدد املقام األول  

لالك  حّدد  ااإلجرامية والدولة العميقة  والشروع بتفكيكها  وحتقيق ذاه األذداف دون تقويض الدميقراطية. وحتقيقً  يف الكشف عن العالقات بني الشبكة
 محايةً  -اكوبوج أغارأمثال  من -اليت منحت الوزراء واملشّرعني الفاسدين  احلصانة الربملانية رفع إىل سعوا أواًل األعضاء ثالث غايات واضحة وقابلة للتحديد. ف

ماية للقضاة الاين  حلتوفري ا ]سعوا لضمان[ا  أخريً العدالة. و  ت اإلجرامية أمام احملكمةل مؤّسسو اجملموعاا  أرادوا أن ميثُ ثانيً من التحقيقات واملقاضاة.  متينةً 
  انتقامية.يف ذاه القضايا يف حال واجهوا أعمااًل  كانوا ينظرون
لتشديد على اة و ألعمال االنتقاميمن أجل التصّدي لمن دون قائد  تنظيميةً  ذيكليةً  البداية. واعتمدت اجية منإسرتاتياُّّتات اجملموعة خيارات و  

وال بّد   ياس،بطابعها غري الس[ ستتمّيتز الدائم ضوء ال]من أجل  على ذلك  كانت مبادرة املواطنني عالوةً . احلملةدون املواطنني ذم من يقو  رسالة مفادذا أنّ 
قاعدة ممكنة من    واستقطاب أوسعالنطاق التشهري  وبناء ائتالف واسع محالت توفري احلماية ضدباملِلكّية من أجل  باإلحساس أن يشعر الناس العاديون من

نضمام اإل ها ميكن ه  إال أنّ ا برفضنا "أخربناذ: قال سلمانتعليًقا على ذلك  . دعم ذاه اجلهوداحلشد. وأرادت بعض األحتزاب السياسية  عملّية اجلمهور يف
ات غري السياسية  مبا ما غري رمس، على حنو ممنهج من خالل التواصل مع املنظّ الفً تفهم ضرورة بناء الوحدة  شّكلت اجملموعة ائا من وانطالقً  مواطنني."ك  إلّينا

األسنان  واملهندسني املدنيني   أطباءالنقابات املهنية )من قبيل الصيادلة  و اجلمعيات و   واالحتادات  و ذيئة تنسيق غرف املهن يف اسطنبولفيها نقابة احملامني  
هلا أن  مل يسبق  تيكاي: "للمّرة األوىل  وجدت اجملموعات اليتحبسب مات اجملتمع املدين. و واملهندسني الكهربائيني  واملهندسني املعماريني  واألطباء(  ومنظّ 

 8."ان األحياء الفقريةسكّ  وصواًل إىلمن أوساط األعمال التجارية  بدًءا ا إىل جنب جنبً وتعمل تشارك أهّنا وّحدت جهودذا يف تركيا 
 ا ذائاًل ا اجتماعيً غطً مجاع، من شأنه أن يوّلد ض حتد  وحتويلها إىل  أصوات اجلمهور وتطلعاته االستفادة منا يف كيفية فّكر املنّظمون ملي  إىل ذلك   

العقبات  ّط،ُّت استحداث تكتيك غري عنيف من شأنه إىل  لالك  سعى املنّظمون اإلجرامية. للشبكة للتصّديعلى أصحاب السلطة واإلرادة السياسية 
متّثل االعتبار اإلسرتاتيج، و  املنّظمني عّدة اعتبارات إسرتاتيجية.العجتز. وكان لدى ب واإلحساس  الفعلية  مثل السَّجن  واإلجراءات القمعية العنيفة  واخلوف العامّ 

 وفّسر سلمان ذلك .يوّلد شعورًا بالوحدة الوطنية  وأن خاطرامل الكثري من ينطوي علىال ا  وسهل التنفيا  و ا وقانونيً شرعيً  التحّركأن يكون  األول يف وجوب
 سنمن املراِذقةابنة  كانتو مشكلة  ولكن ميكن رؤيته."  أيّ  يفيف العمل السياس،  لاا اخرتنا شيئا ال ميكن أن يوّرطهم  يف االخنراط الناس  يرغب : "مل بالقول

 مواصلة يف أن يصرّح الناس عن عدم رغبتهم  من السهل للغاية يف ذاا الّصدد: "لقد كان سنمن متتزامن. وقال بشكل بفكرة إطفاء األضواء  ذ، من أتت
:  ذاا اإلطار أفاد أكاييف. كعوة إىل التحرّ ُتصدر الدساجلهة اليت /الاي سُيصدر أما االعتبار الثاين  فكان يُعََن بتحديد الشخص." ذاا النحوالعينش على 

لشارع  أو طفل  ا من  بل عن شخص  جمموعة من املفكرين أو النخبةعن  صادرةليست  أن تبدو وكأهنا الفكرة وراء إطالق احلملة ينبغ، على ه"شعرنا بأن
لحملة حيّض  ا لاخلالة اجملهولة االسم" رمتزً أضحت "العّمة/ وكان لالحتمال األخري وقع جّيد حيث تعيش على الراتب التقاعدي  وما إىل ذلك.خالة أو عّمة/

 .الدائم النور ضوء المحلة دقيقة ظالم من أجل  أبصرتكل تركّ، على إطفاء األضواء. وبالك  
 

 كللتحرّ  حان الوقت
مع ذلك  استفادت . 1997عام الوبالطبع مل تكن وسائل التواصل االجتماع، موجودة يف تركيا   أحناء يف كلّ  مل تكن شبكة اإلنرتنت بعد منتشرة 

   ودعت كلّ كس اخلربأجهتزة الفا  ضّمت أعداًدا كبرية مننشرت سلسلة   حيث األقصى إىل احلدّ  متوّفرةمن التكنولوجيات اليت كانت   وبشكل خاّلق اجملموعة
 أُرسلتو  . وكانت الرسالة املوّحدة للتدابري اليت اُّّتَدت يف جمال التواصل على النحو التايل: "فلتصغوا إىل صوت األغلبية الصامتة!" كمواطن ترك، إىل التحرّ 
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مات ن ذاه املنظّ م أرسلت كلٌ بدورذا   انضّمت إىل االئتالف غري الرمس،. مات اليتإىل مجيع املنظّ من صفحة واحدة عرب جهاز الفاكس  املؤّلفةاملنشورات 
الك  انتشر نداء ل على نشر الرسالة على أوسع نطاق ممكن يف أوساط األقارب  واألصدقاء  واجلريان  واآلخرين. ونتيجةً  وحّضتهم املنشورات إىل أعضائها 

 مع املنشور[] ا  إذ مل ينشر اخلرب فحسب  بل دمج محلة جلمع التواقيعا متزدوجً على ذلك  حّقق جهاز الفاكس ذدفً  عالوةً إن جاز التعبري.  بسرعة فائقة التحرك
عليه وإعادة إرساله إىل توقيع المن خالل  كنداء التحرّ لشخص  آالف 10 استجاب. ويف غضون أسبوع  الدائم ضوء الا حلملة دقيقة ظالم من أجل دعمً 

 ةالتالي اخلطوة نّ احلملة. غري أ تشهده  شعيب حاشد  كحترّ احلملة عرب جهاز الفاكس  األمر أدخل البهجة إىل قلوب املنّظمني. ويف واقع األمر  كان ذلك أول 
 .إىل حّد كبري توّقعات اجلميع تيف إطار احلملة فاق ا ّم إُّّتاذذيتال

 الدائم ضوء الة المواطنين من أجل ر مباد
 "كبيان و"دعوة للتحر  

 
 !الدائم ضوء المحلة دقيقة ظالم من أجل 

 الاين استعانوا خبدماهتا و املنظمات اإلجرامية  شّكلواالاين إبداًء إلصراري على حماكمة 
  املاكورة يف األحداث  الاين حيّققون لألشخاص والسلطات  ودعًما 

 مسموًعا إىل دولة قانون دميقراطية  وعصرية  وشفافة  توق، سعًيا إىل أن يكون و 
  1997 /فربايرشباط 1ابتداًء من يوم السبت املوافق 

  واحدة ملّدة دقيقة ءضوااألا سأطفئ مساء يومي   9:00يف متام الساعة 
 !واحد مساء ملّدة شهر 9:00ا يف متام الساعة يومي   ميف ذاا البلد إىل إطفاء أضوائه مجيع القاطننيوأدعو 

 ذاا النداء صادر من مواطن ملواطن. إنّ 
 !النشرفأرجو 

 اسم العائلة  املهنة  التوقيع -االسم األول
 الضوء الدائممبادرة املواطننب من أجل 

 العنوان  رقم اهلاتف  رقم الفاكس
 .2(  2003: مركتز ضحايا التعايب  نيابوليسيم)إلهناء الفساد  نداءإيتزل أكاي وليام ماذوين  املصدر: 

  
لمان قد توىّل ة الاي كان سمشروع العالقات العامّ  استفادت منخطة لالتصاالت على تطوير ا املبادرة املدنية أيضً  عملتسلمان   بفضل خربةو  
يف م ااإلصطدة حبادث انطالق املبادرة املرتبطوقبل شهر واحد من  ملبادرة املدنية.إىل ا انضمامهقبل  الوطنيةذيئات اإلذاعة رابطة  رلوك لصاحلو سو قيادته يف س

 مع بواسطة الرسائل الشخصية  وتواصلوا بصورة منهجية أحباثًا ة املدنيةر منّظمو املباد أجرى  1997 /فربايرشباط يف األّول من )يوم سوسورلوك( رلوكو سو س
إىل  وسعى املنّظمون .مهتمني بالتهديد الاي تشّكله الشبكة اإلجرامية ومتعاطفني مع حتّرك املواطنني ملكافحته  بدوا الصحفية عمدة لأل ا كاتبً ستنّي  حنو

لتوعية وسائل  يجةً ونت  احملاالت والفئات. من خمتلفقصوى من أجل نشر رسالة احلملة وحشد املواطنني مية إعالوسائل اإلعالم  واجتابوا تغطية  استقطاب
ا   عقد املنّظمون مؤمترً /ينايركانون الثاين  15 ويفرلوك  شرعت قنوات تلفتزيونية كثرية بإجراء عّد عكس، قبل الوقت املعنّي للتحّرك. و سوس بشأن حادثةاإلعالم 

إرساله عرب الفاكس.  لاي مّ ا لتحّرك نداء ال استجابوامساء املواطنني الاين أ بوضوح حادث السيارة  وعرضوا  ا مثريا عن مسرحيً ذ قّدموا عماًل ا  إا استثنائيً صحفيً 
بادرة ملب األمني العام شغل منص. وعّلق يوكسل سيليك الاي نيصحفيال أسئلة ا ن متحدث رمس، باسم احلملة  حيث أجاب أفراد خمتلفون ع ومل يكن مثّة أيّ 

 9".فرد آالف 10املواطنني: "لقد كان املؤمتر الصحف، األول الاي يعقده 
عدد كّل مساء ازداد . و واحدة ملّدة دقيقة األضواء  شرع املواطنون بإطفاء 1997 /فربايرشباط األّول من مساء من 9:00ف، متام الساعة ف 

 وقاموا بومضور واملقايل  لقدة  إذ قرعوا ااخلاصّ  أساليبهمالناس بإضافة  بدأ . وحبلول األسبوع الثاين  دمن كافة أحناء البال حلشدإىل اوا املواطنني الاين انضمّ 
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يف ومسريات  اءة محلوا فيها الشموع املض ليلية ونّظموا مسريات ا على شكل دوائر ا تقليديً   وأطلقوا أبواق سياراهتم على التقاطعات  ورقصوا رقصً األضواء
ارتدت الساحات   على اخلوف الاي اعرتاذم واحتشادذم تغّلب املواطنني مع  سيكون دورك." و /التتزمتِ التتزمتَ األحياء  ورّددوا شعارات مثل "ال تصمت. فإذا 

م كانوا يعيشون يف هنّ وذو أ نسوها الّصدد: "بدأ الناس يتاكرون ما مبادرات حملية. وقال سلمان يف ذا أُطلقت. فف، بعض املناطق  إحتفالية اًل السكنية ُحلَ 
ليس من ائل اإلعالم[". و ]من خالل وس البعيدينأن يروا جرياهنم والناس  إليهما للغاية بالنسبة أضاف: "لقد كان مثريً املبَن نفسه  واحلّ، واملدينة نفسهما." و 

شرعّية احلملة  واأن يقّوض. فقد حاول كبار أعضاء االئتالف احلاكم   بدأت األعمال االنتقاميةمع تعاظم سلطة الشعبو بعد األسبوع الثاين  هأن املستغرب
جلنسية واالهتامات  بالتلميحات االيت كان بعضها حافاًل -اليت أطلقوذا  واإلذاناتالقائمة على اإلزدراء ونتزاذة مجيع املشاركني. وأتت التصرحيات العلنية 

ة دون أي رادع يقف فحسب  بل تواصلت املقاومة املدني تعّرضوا هلااإلذانات اليت  جرّاء  عن استيائهم املواطنون يعرب إذ مل   بنتائج عكسية وخيمة -باخليانة
 10يف وجهها.

النسحاب من لنفسه حام، الدولة العلمانية اليت تشّكلت يف مرحلة ما بعد السلطنة العثمانية انتفاضة املواطنني  عترب يَ استغّل اجليش الاي و  
 - الاين انتقدوا الشريك الرئيس، يف االئتالف احلاكم من أكاي  رأى اجلنراالت وغريذم وحبسبا. الاي مل يكن متوقعً   األمر  اجملموعة الداعمة للحكومة

 ق، بعلى االستقالة. و  االئتالفية   أجرب جملس األمن القوم، احلكومة/فربايرشباط 28 يف فرصة ساحنة لتقويض احلكومة. و  -حتزب الرفاه ذي امليول اإلسالمية
 صفتعمنصبه إىل حني مصادقة الربملان على احلكومة اجلديدة بعد مرور سّتة أشهر. وبالرغم من االضطرابات السياسية اليت يف رئيس الوزراء جنم الدين أربكان 

-جلرمية املنّظمةاشبكة : "حاولنا أن نشّدد على أن احلملة استهدفت السياق ا. وأّكد سلمان يف ذاالدائم ضوء الد  تواصلت محلة دقيقة ظالم من أجل البالب
نفسها عن التدّخل ك، تنأى با  ا صحفيً احلملة عقدت مؤمترً  وأضاف أنّ  ."ةملآربه اخلاصّ  حتقيًقا احلركة على االستيالءاحلكومة. وأراد اجليش  وليس   الدولة

عكسية بالنسبة  ئجنتا عن  اخلطوة اليت أقدم عليها اجليش أسفرتيف الواقع  ضوءنا". جليش( بأن تسرقواأّي ا"لن نسمح لكم ) ونشرت إعالنات جاء فيها:
توىّل مقاليد السلطة يف يإحداث تغيري شامل يف النظام الفاسد بغّض النظر عّمن إىل  اقتضت حكومة عاملة وسعتوا ت احلملة حتقيقهاألذداف اليت توخّ اإىل 
: "لو كّنا قد عرّبنا عن 11أكثر مباشرة. واعرتف تيكاي بالك قائال موقف عدم اُّّتاذاملنّظمون على  أِسفإىل األحداث املاضية  وقت معنّي. وبالنظر  أيّ 

نقالهبم حظ، بدعم إ ويقولوا بأنّ  ويف أعيننا ا لوجهاجلنراالت أن ينظروا إلينا وجهً معارضتنا ملا حدث  لكان األمر أفضل. فعلى األقل  مل يكن باستطاعة 
 ".املواطنني

ان( السكّ من يف املئة  60)مليون شخص  30 حواىل شاركتقديرات املنّظمني  استناًدا إىل . فبلغ احلشد ذروته /فربايريف النصف الثاين من شباطو  
 ا بالّنصر. وبناءً احساسً  ما يوّلد بالتايل تالشيها احنسارذا و ا عن انتظار عوضً  يف مرحلة الاروةد. وقّررت اجملموعة أن تُنه، احلملة كافة أرجاء البالمن   احلشد يف

ت لتكتيكا -فيهم رئيس الوزراء أربكان نمب-لكن  يف ظل استخدام أصحاب السلطة . /مارسآذار 9 يف  الاي كان مقّررًا على ذلك  ألغتن اجملموعة احلشد
. بطريقت 1998 خالل فرتة طويلة من العامط و التحقيقات  واصلت اجملموعة ممارسة الضغ مسار عرقلة بغيةاملماطلة والثغرات القانونية  تمّثل النمط األول فنين

لمطالبة لا استخدام األشرطة البيضاء كرمتز معالاي ترافق  الدائم ضوء المحلة دقيقة ظالم من أجل  نّظمتها الاي األصغر نطاقً شد احليف  طو الضغممارسة من 
 املدعومني منالعلمانيني )-السياسينين املتنافسنين رلوك". وحتّدت احلملة القطبنين و سو سأمحق بآلة دميقراطية " ُعرفت مضحكةلُعبة استخدام بدولة نظيفة و 

النمط الثاين أّما  12شعار "ال ]للعيش[ يف ظّل الشريعة وال هلدير الدبّابات: من أجل الدميقراطية فقط". جّسدذاواعتمدت رؤية ثالثة  -اجليش( واإلسالميني
ني عرب الربيد من حتقيقات احملكمة العليا إىل مجيع املشّرع "مسروقة" إرسال نسخيف سلسلة من اإلجراءات غري العنيفة  مبا فيها  فتمّثل طو الضغ ممارسة من

رلوك" على اجلمهور  و سو ا. واآلن أنا مواطن!"  وعرض "تقرير مواطن سستقيل من كوين عبدً أبصورة مجاعية  وإطالق محلة جلمع التواقيع يصرّح املشرتك فيها "
 وعقد اجتماعات مائدة مستديرة ملبادرة الدستور املدين  وبال املساع، يف جمال كتابة الرسائل.

 
      النتائج
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عت الوضع بالك سلطة الشعب اليت زعتز  ان بالفعل  ممارسةً أغلبية السكّ  الدائم ضوء المن أجل  مبادرة املواطننيخالل مّدة زمنية قصرية  حشدت  
اإلجرامية اليت  ةشبكوقد كسرت احلملة طوق احلظر املفروض على جماهبة ال ."كانت انتفاضة مدنيةبأن احلملة " اإلطارفاسد. وأقّر سلمان يف ذاا ال القائم

الشرطة  ومسؤولني عناصر من ا  و ملافييف افيهم زعماء  نرلوك  مبو سو س ةادثحب ّتّسدت يف روابطها مع الدولة والفساد. وجنحت يف حماكمة املشتبهني بارتباطهم 
ضحايا  ت فيه أمساءجدر ا أُ إذ فّوض جلنة حتقيق أصدرت تقريرً  القضية واصل رئيس الوزراء التايل مسعود يلماز بدوره  عسكريني  وأصحاب أعمال ّتارية. 

اا النظام اإلجرامية. ومّتت حماكمة األفراد الاين شّكلوا قّمة جبل اجلليد هل الشبكةأنشطة  عن كشفت النقاب  جلنة حتقيق  الربملان أّلفكما .   اإلجرامية الشبكة
اإلجرامية  لشبكةىل اإبعض الشخصيات اليت انتمت  ذوية عن تكشفبدأت ذاه التدابري غري املسبوقة جمتمعًة  يُاكر أّن الفاسد  وصدرت أحكام حبّقهم. 

 وعالقاهتا.
ذاه  وكشفت .ذيئة التنظيم والرقابة املصرفيةسلسلة من التحقيقات بالتعاون مع  سعدالدين طانطان   أطلق وزير الداخلية 2001عام اليف و  
 ه مل تتّم معاقبةغري كامل ألنّ  كان  قالاي حتقّ  النصر غري أّن اعتقال عّدة رجال أعمال معروفني.  ما أسفر عنعن عمليات اختالس واسعة النطاق   التحقيقات

 جليشامة و   األمر الاي رمبّا كان عقابا للمؤسسة السياسية القائالعام التايل الربملان خالل صالحيات الناخبني غرّيوا كن . و الربملان واحلكومة داخل  همئشركا
  أساًسا مناصبمن املنَتخبني كانوا يشغلون  يف املئة 70  أفاد أكاي بأن 2002عام المن  /نوفمرب. ويف االنتخابات اليت جرت يف تشرين الثاينعلى السواء

الاي   - أغار . وال يتزال حممدفوزًا ساحًقا حتزب العدالة والتنمية اإلسالم، الدميقراط، اجلديد  وحّققا  احلرس القدمي من السلطة متامً   يادات ق إخراج  ومّ 
ا من حممي   أغار  كان 2007عام ال ولغاية. يوًما بعد يوم على الرغم من أن احللقة تضيق عليها من قبضة العدالة فالتً  -للداخلية  الشرطة ووزيرً ا اقائدً  كان

عصابة إجرامية مسّلحة  تشكيله لُحِكَم عليه بالسَّجن ملّدة مخسة أعوام " 2001 /سبتمربي أيلولو لكن املقاضاة بفضل احلصانة الربملانية اليت كان يتمّتع هبا  
 ا.طليقً حر ا ال يتزال ذا ذو   و فاز استأنف احلكم غرّي أنّه  13 ".املافياأعضاء من ا فاعلة من الدولة و ضّمت أطرافً 
دث املشارك باسم . فعلى سبيل املثال  أصبح سيليك املتحسالكني مسارات أخرى امضى بعض املنّظمني ُقُدمً و ارمسيً  مبادرة املواطنني  تنتهِ مل ذاا و  

التزلتزال املدّمر  . ويف أعقابشعبأخرى واجلمهور يف سبيل ممارسة سلطة المات مدنية املنّظمون صفوفهم مع منظّ  دمسة  وحّ ضر. وعند منعطفات حاحتزب اخل
 /فربايرويف شباط .إلغاثة املنكوبنيمن أجل بناء ائتالف مدين وتنظيم املواطنني   تعاونوا مع رابطة املستوطنات البشرية 1999عام الد يف الاي ضرب البال

عراق. ويف ضوء احلرب على ال ما خيصَ يف  ك، ري تركيا مع اجليش األمتعاون  اعرتاًضا على الدائم ضوء الدقيقة ظالم من أجل أخرى ل  أُطلَقت محلة 2003
من  مارس/آذار األول منلحرب  حّول احلشد اجلماذريي املعارضة إىل حتّرك. ويف ل معارضون انمن السكً  يف املئة 94 أظهرت أنّ الدراسات االستقصائية اليت 

قاعّدة لشّن ذجمات كيب تركيا  جنو املناطق الواقعة ك، باستخدام ري للجيش األم بالسماح  يقض، الربملان بأغلبية ضئيلة ضد تدبري النّواب يفذلك العام  صّوت 
ا  أربعة عشر عامً  مرور. فبعد الشعبمن ذاكرة  الدائم ضوء الحشد محلة دقيقة ظالم من أجل مُيَح ومل  14.إقرار التدبريبتوّقعات ]على العراق[ على الرغم من 

زاء بإُّّتاذ إجراءات إاملرّشحني مطالبني   وتالصاالنتخابات العامة(  رفع املواطنون  يوم) 2011 /يونيوحتزيران 12ولغاية  /مايوأيار 1يف الفرتة املمتدة من و 
ت النووية ومنشآت واملفاعال الكهرومائيةتوليد الطاقة ل  وخصخصة املياه  وتشييد سدود اجلامعة دخول  اتضمنها الفساد يف امتحانسلسلة من املسائل  من 

  15الرتك، ذرانت دينك.-يناألرمالصحفيني  واغتيال الصحف، و  الحقوق العمّ  باإلضافة إىل الفحم  علىالطاقة العاملة 
كن مل ي  املاض،فف،  ظام.. "لقد تغرّي النيف تركيا أصحاب السلطةو ا يف العالقة بني املواطنني تغيريً  الدائم ضوء الأحدثت مبادرة املواطنني من أجل و  

الناس." ذل  مخاضعني للمساءلة أمااجلنراالت  فقد أصبح أّما اليومتفعله احلكومة وما يفعله الوزراء  حول ما  واالستفسار الدولة  مساءلة  باستطاعة أحد
  الدائم ضوء لاسلمان وقادة مبادرة املواطنني األصلية من أجل إىل . فبالنسبة بعد ؟ ال  مل تنتهِ اإلجرامية والدولة العميقة متاماً  الشبكة ومؤامرات انتهت مكائد

يف  تعدمل أّن الصخور   يف تركيا حبيثأحدثنا زلتزااًل إذا ما نظرنا إىل املاض، "نرى أنّنا لكن ا. العدالة والدميقراطية جاريً حتقيق ال يتزال النضال من أجل املساءلة و 
 "  وفق سلمان.نفس املكان
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يف غضون أسابيع. لدميقراطية والعدالة ا ودعت إىل حتقيق 2011عام ال خالل  يف مصر اليت اندلعتاهلامة  يناير )كانون الثاين( 25دث ثورة مل حتَ  
. اقريبً ا تالاي دام ملّدة ثالثني عامً  كتاتوريالد  حسين مبارك النضال غري العنيف ضد نظام  2003يف العام بدأ  ات اخلاطئة الواسعة االنتشار ا للتصورّ فخالفً 

ة القمع موج حتّدتحركات أخرى  تلتهاأول احلركات اليت انطلقت  و  - باسم كفايةاليت تُعَرف -( 2006-2003)كانت احلركة املصرية من أجل التغيري و 
(  ومحلة الربادع، من أجل 2010نا خالد سعيد" )(  واحلملة الشبابية "كلّ 2008) أبريل 6 الوحش، اليت مارسها النظام  وذاه احلركات ذ،: حركة شباب 

 ّتمع بني اليت  "شايفنكم" جمموعةوذ، أال قوة شعبية أخرى من أجل التغيري  برزتد  ويف خضّم االضطرابات اليت عّمت البال 16(.2010اإلصالح )
  17وعنوان موقع اجملموعة اإللكرتوين. أو "نراقبكم" نكم"التالعب اللفظ، بكلمات "شايف

قوات غري للتحّرش من جانب ال ت الصحفيات واحملتّجات  تعّرضالفظيعيُعَرف باألربعاء األسود  الاي بات اليوم   2005 /مايوأيار 25 يفو  
لية. ا من الناحية العمرك صعبً مباضد الرئيس حسين  الرتّشح سيجعل كانالاي   شبوهتعديل الدستور املخالل االحتجاجات على استفتاء الرمسية التابعة للنظام 

اجلتزيرة  ّصصت قناةخ. وعندما تهامسؤولياحلكومة  نفتاليت انتشرت على موقع يوتيوب ومواقع إلكرتونية أخرى   لالعتداءاتوبالرغم من مقاطع الفيديو 
اين من الشاشة وعرضت على النصف الثالنصف األول من شاشتها لبّث مؤمتر صحف، عقده وزير الداخلية لنف، وقوع ذاه االعتداءات   اإلخبارية العاملية
 ترتبط مسألةالنساء رف( )ش. فف، اجملتمع املصري  أصبح انتهاك العارم الغضبشعروا بو  عن تصديق ما يروهالناس  عجتز  احلوادث بعينهاذاه لقطات تصّور 

 جمموعة احتجاجات صامتة  قّررت املصريات وفيما نّظمت رابطة األمهات .لالعتداءات ابشرف الضحايا واعُترَب وصمة عار على جبني َمن مل يضع حد  
د  ومقّدمة اإجن، حد ةذاه اجملموعة مستشارة العالقات العامّ  ومشلت  كالتحرّ ومواصلة  املتزيد من اإلجراءات عليهن اُّّتاذ من النساء بأنه يتعنّي أخرى صغرية 

بأننا "غضضنا   السائد املتمّثلالرأي العامّ ومن خالل استغالل  أستاذة اللغة اإلجنليتزية اجلامعية غادة شهبندر.و الربامج التلفتزيونية الشهرية يف املنطقة بثية كامل  
ذدف  . وكان 2005 /أغسطسيف آب" كمن"شايف حركةَ  أننا عميان"  أنشأت اجملموعةُ  كومة احل ه البّد من أن تعتقدإىل درجة أن اجدً  الطرف ملّدة طويلة

عندما تكون االنتخابات فاسدة  فإننا نراقبكم. : "19وأعلنت كامل يف ذاا الّصدد 18يف بناء "حركة مراقبة شعبية". يكمن -داا حلدوفقً - اه احلركةإنشاء ذ
 ."ذاا ذو بيان مّهمتناوعندما تتالعبون باألصوات  فإننا نراقبكم. وعندما تعّابون السجناء  فإننا نراقبكم. 

 
 خفض سقف املخاطر ورفع سقف احلضور

املخالفات اليت رصد و راقبة بإطالق موقع إلكرتوين ملو   نصّية لهرسائل  إرسالبه أو  االتصال  شخص بدأت النساء بتوفري رقم ذاتف ميكن أليّ  
 ا اعتمدهتيتال ةاحلشد املبدئي قةطري شّكل أًواّل وظائف.  رتوين عّدةيف ذاا السياق  أّدى الوقع اإللك. الشكاوى لتسجيل ة وتتزويد املواطنني مبنّصةترتكبها احلكوم

ان كاملوقع اإللكرتوين الوسيلة اليت    اعُتربا  ثانيً  20.واحد يف احلملة يف غضون شهرللمشاركة  أمساءذمشخص  500 حواىل حيث سّجل  "كمنحركة "شايف
القمع العنيف  أعمال ب صطدم حتًماالاي سيالشارع   يفالتجّمع  فبداًل من متدنية.  يف تكتيك ينطوي على خماطراملشار كة من خالهلا بإمكان املواطنني 

ن خالل املوقع م الناس متّكنا  أخريً للقانون.  وارتكاب األفعال املنافية النظام  واإلفالت من العقاب  انتهاكات فضح  وآمن استطاع الناس بشكل مجاع،
 النساءاكتشفت رعان ما ساملعارضة. و  قَ حَ سَ  يف بلد   غري العنيفة اتالتحّدي من مجلةحتّديًا آخر  عن مشاعرذم حيال ذلك  وذو ما شّكل  التعبري  اإللكرتوين

ن حكم مبارك املرعب ويساذم م  كّل حتّرك  حيدّ حبيث  الرئيسية اليت عرّب عنها املواطنون الاين اتصلوا هبن. ووضعن اإلسرتاّتيات إحدى املظاملكان الفساد   أنّ 
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 .  www.nonviolent-conflict.org  2011شباط  17الدويل للصراع غري العنيف  
 11)شخصية(  و 2009 /نوفمربتشرين الثاين 12و]حركة[ مصريني ضد الفساد  بتاريخ  كمناد  إحدى مؤسسات ]حركة[ شايفيستند ذاا القسم إىل مقابالت أُجرَيت مع إجن، حد 17 

ة الحقة واملصادر التالية: شازكا برييل وأروى حسن  "املقاومة الشعبية ضد الفساد يف تركيا ومصر"  ]ودرت[ يف ا إىل رسائل خطيّ )عن طريق سكايب(  ويستند أيضً  2012 /أغسطسآب
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؛ Independent Television Service International  2007  www.itvs.org من إنتاج  فيلم : إننا نراقبكمshayfeen.com كمن]حركة[ شايف  القطشة
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التغيري فجأة   طرأ   لن يامن اخلوف الاي متّلكهم ملّدة طويلة جدً  ]الناس[ يتخّلص حاملا : "قائلةً كامل   ولية اجلماعية عن التغيري. وشرحتيف بناء شعور باملسؤ 
ما تفعله ونرى     ونرى أين نقف اآلن وما ذ، وجهتنا التاليةأعيننا أن نفتح  [اليت تعنّي علينا أن خنطوذا]وأضافت: "كانت اخلطوة األوىل  "خطوة خبطوة. بل

 حكومتنا لنا  ونفهم ما نفعله لبلدنا."
بالرغم من أن النظام  2005 /سبتمربمراقبة االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف أيلول الناشطات اجلدد جريئة. فقد قررت  وكانت اخلطوة التالية 

: "ذاه انتخاباتكم. لديكم ااملستقلة جاء فيهاملصري اليوم يف صحيفة  محلة إعالنية ونشرن. لإلشراف على االنتخابات دولينيمراقبني  حضور رفض طلبات
لى التبليغ عن ع شعب   وشّجعن الكمنحلركة شايف ا من املخالفات على املوقع اإللكرتوينما يفوق عشرين نوعً  وقمن بتسجيل 21."عيون  وميكنكم أن تروا

  ابتكرن نظام تعّقب اتاالنتخاب . فبحلول اليوم الثاين من ضخًماملات اهلاتفية  وشبكة اإلنرتنت. وقد كان الرّد اة  واملكاالنتهاكات من خالل الرسائل النصيّ 
 اضعةاخل يةالتلفتزيون ت القناةاالنتخابات  زعموحىت قبل انتهاء  22مكاملة. ألف 28. ويف غضون ثالثة أيام  تلقنّيَ لمعلوماتل والكّم اهلائل ركةاحلللتعامل مع 

قف يف وجهها دون أن يمن  – كمنأصدرت حركة شايف ويف الحق  .لالشتكاء  واتصل مسؤول من وزارة الداخلية الشائعاتلسيطرة احلكومة بأهنن كن ينشرن 
وكان ذاا  23من وسائل اإلعالم احمللية  واإلقليمية  والدولية. سيلٌ أن غمر احلركة  ا للحكومة. فما كان إالنقدً وّجهت و   النتائج اليت توّصلت إليها -رادع أيّ 

. حىت أن وزارة العامل أمجعأمام  االحتياليةيف الكشف عن املمارسات االنتخابية  دورب. وقد اضطلع كل مواطن أرسل معلومات اأحرزهتاليت  اتنتصار االأول 
 2005.24عام للكية استخدمت املعلومات يف تقرير حقوق اإلنسان السنوي ري اخلارجية األم

 
 االنتخابات الربملانية: حنو شاخصةاألنظار 

 اء. ويف غضون أشهر قليلة  نّفات النس2005 /ديسمربيف كانون األول املتزمع إجراؤذا االنتخابات الربملانية حنووّجهت اجملموعة أنظارذا بعدئا  
حركة  مدتعبصورة نشطة. ومّرة أخرى   والكشف عن األفعال غري املشروعة التصويت عملية مراقبة من أجلحلشد املواطنني منّظمة إىل حّد كبري محلة 
حشد الدعم. من أجل رفع مستوى الوع،  وتسجيل حضور بارز  و  وقليلة املخاطراجلماذريي تتمّيتز بكوهنا خالقة  كتكتكيات للتحرّ  تطوير إىل" كمن"شايف

طبعت  كماد.  دخل احلملة إىل البيوت واملقاذ، يف كافة أرجاء الباليحيمل شعارذا  حيث كان من شأن ذلك أن كوب شاي ألف   100 حواىل فوّزعت احلركة
ا إىل درجة ريً كث". واسُتخدَمت ذاه األكياس وأعيد استخدامها  سنراقبكم االنتخابات و  "إننا نراكم محل شعاركيس بالستيك،   ألف 250 أكثر مناجملموعة 

  25املتاجر". ناشط،أن وزير التجارة أطلق على حامليها اسم "
نظام فقد جّهتزت السيارات مبعّدات تصوير رقم،  وأجهتزة حاسوب حممول  وال. للغاية ة مراقبة دقيقةخطّ  كمنقبل االنتخابات  نّفدت حركة شايفو  

  شاراتمراقب رزمة حتتوي على  مئيت مراقب من بني واستلم كل ّ  26األعضاء واملتطوعني على استخدامها. قامت بتدريب احملمول  و العامل، التصاالت اهلاتف 
ا مبهمة تصوير مراحل عملية احملليني. وُكّلفو نسّق، احلملة مب  حيث التقوا يةصر املافظات احملة تعليمات  وقائمة انتهاكات مرجعية. وانتشر املراقبون يف كافّ و 

مع وسائل اإلعالم   شاركتهاوم على الفور ةقع اإللكرتونياالفيديو  ونشر الصور من خالل حتميلها على املو  بواسطةالتتزوير  أعمال التصويت الثالثة  وتوثيق
. دجمة لتسجيالت الفيديوم ا  اليت وّزعت أقراصً مع حركة كفاية اآلنفة الاكر وّم التعاونة. جدران املباين يف الساحات العامّ على الفيديو  اتلقط وحىت عرض

 عنحتدثت تقرير  4200عن  تزيدما ي كمن. وسّجلت حركة شايفوسقوط أحد عشر قتيلاء وحشية الشرطة  والعنف  التصويت خمالفات جرّ  عملية وشابت
 27منها بالفساد  وكانت النساء مصدر سلطة الشعب على مستوى القواعد الشعبية. يف املئة 80تعّلقت حيث   اتانتهاك حصول
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 "!"حييا العدل
ضت إجراء إىل جلنة االنتخابات العليا اليت رف اليت توّصلوا إليها النتائج - أو عائق رادع أيّ  يثنيهمدون أن  -أرسل القادة   2006يف ربيع العام و  

د د حدّ . فقاليت ّم تسجيلها واإلبالغ عنها وكان االحتيال القضائ، من ضمن االنتهاكات 28.وزاريتّ الداخلية والعدل ووسائل اإلعالمإىل  أرسلوذاكما    حتقيق
النتائج. فتوّجهُت  يقوم بتغيريا : "رأيت قاضيً اليت أفادتمبا فيها حالة شهدهتا حداد   مماثلةتوّرطهم يف أنشطة  يتزعما مثانية عشر قاضيً  احلركة الاي أعّدتهالتقرير 

  ويس، وحممود مّك،ذشام بسط نتزيهنين القاضينين البواجتمع القادة  29."‘سألقيك يف الّسجن!أخرج، أو ’: بالقول ردّ ". ف‘ما تفعله خطأ إنّ ’حنوه وقلُت له: 
وقوع احتيال دوا على رة  وأكّ احلاالت الثمانية عشيف ن القاضيا نظرو ا بنقابة احملامني. الاي يُعَرف أيضً  نادي القضاة  أيرابطتهما املهنيةمع النتائج  ناقشا ايننلال

.  حبقّ حتقيقات  وأجرىا  ا مضادً النظام شّن ذجومً  قضائ،. وليس من املستغرب أنّ  ية  إذ أطلقت حركة بنتائج عكس تأت الرتذيبمحلة غري أّن القاضينين
إىل إقامة مدينة  وصواًل  عاتوّتمّ  مسرياتتنظيم ب بدًءاارع  يف الش حتركاتالدميقراطية  ةومناصر  حقوق اإلنسان والناشطني الشباب يف جمال  وكفاية  كمنشايف

 نّظم  /أبريلل أواخر نيسانوحبلو  ا.حتالل ميدان التحرير بعد سّتة أعوام تقريبً ال ومّهد ه أنبأألنّ  مهم اخري التكتيك األ ويُعتربم خارج نادي القضاة. من اخلي
ا  تعّرضوا للهجوم يوميً قد و ذاا . على القيام هباه اخلطوة املواطنني موقف إخواهنم  عوقد شجّ دام ملّدة ثالثة أيام يف نادي القضاة  ااعتصامً نتزيًها ا مخسون قاضيً 
 القاض، حممود محتزة إىل املستشفى. نقلما أسفر عن 
ت االحتجاجات . وتواصلكاتاحلرية األساسية عن ذاه التحّر ذاه  يصونبسّن قانون جديد  واملطالبة استقالل القضاءانبثقت احلملُة من أجل و  

العامل.  ءخمتلف أحناغري عنيفة يف مصر ويف  كاتنُظَِّمت حتّر ذكرى األربعاء األسود   يوم  /مايوأيار 25 يف. و ةالقمع العنيفإجراءات يف الشوارع بالرغم من 
اإلخوان املسلمني حول القضاة. ويف القاذرة  ذتف  ومجاعةال  وحركة كفاية  وحتزب الغد ت جمموعات الشباب والعمّ التفّ   كمنحركة شايف وإىل جانب

  كاتيف ذاه التحّر  كمناء حركة شايفأعض شاركا. و ا صامتً احتجاجً  قاض   ثالمثائة"  فيما نّظم حييا العدل" و"الطغاةونا من صخلّ  قضاة يا تشّجعوااملتظاذرون: "
وا من ذؤالء م "عندما تقرتبهتأخرب  اكامل أهن  استاكرتعنف. و أي أعمال دون وقوع  للحؤولأنفسهم بني اجلانبنين  أقحموا قوات األمنمع  اشتبكوا حيث

العامل كامل  تلف أحناءخموأظهرت التقارير اإلخبارية اليت بُ ثَّت يف  ."  كونوا لطيفني معهم. إهنم مصريون مثلكم. ال تنسوا بأننا شعب واحداألوالد والشباب
لكن  . إليهّجَهت وُ الّتهم اليت  ، منم  مّتت تربئة القاض، مكّ من ذلك العا /مايوشرطة مكافحة الشغب. ويف أيار عناصرا ألحد وذ، متّد يدذا لتقّدم ملصقً 

  30ويس، وُحَرم من الرتقية.القاض، بسط" لومّم "
 

  ضد الفسادحركة مصرينيكسب الدعم: 
 

وعمدت حركة . كمنحركة شايف ملؤازرة حركة جديدة  تأسيس   مّ 2006 /سبتمربفف، أيلولوضعت الناشطات إسرتاتيجيات خطوهتن التالية.  
 ُصّممت ةشامل ةاجتماعي منّصةنطاق النضال من خالل استحداث  إىل توسيع  جرأةعلى مظهر أكثر  اإللكرتوين هاموقعحافّ  مصريني ضد الفساد  اليت
ة الشعب  فيما رّكتزت حركة سلط هبا ّيتزتمتالتعطيل اليت  دينامية كم بتفعيلنحركة شايف قامت  وبشكل عام. الشعبواسعة من  فئاتالستمالة أنصار النظام و 

حسين إليه  نتم،يأعضاء من حتزب الوطين الدميقراط، الاي  أنّ  احلركتان. وبالفعل  أفادت صّفهاتمالة الناس إىل مصريني ضد الفساد على تغيري الوالءات واس
ى املواطنني لد اصدى واسعً  القتاليومية اليت  األمورخطاب النضال مرّكتزة على  صياغة مصريني ضد الفساد حركةإليهما. وأعادت  مبارك أرادوا االنضمام

املباين.    واهنيارواألغاية امللّوثةالقطارات  حوادث  :على غرار  الكوارثعن  النامجةالصالت بني الكسب غري املشروع واملآس،  عرض ووذلك من خالل
  احلكوميةيئات بعض الكيانات واهل مثلالراذن الفاسد  للوضع ومصادر الدعم املختلفة  الشعباستهدفت  اليت التصاالتاإسرتاتيجيات  احلركة وطّورت

 ب السياسية والسياساتية  ووسائل اإلعالم. وكانت الرسائل األساسية كما يل،:خَ والنُّ 
  من القاعدة إىل القمة وكالك من القمة إىل القاعدة.الفساد مشكلة جمتمعية ينبغ، التصّدي هلا 
  ّا وبشىّت الوسائل.لفساد يومي  اضحية  يقعشخص  كل 
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  الناس حبقوقهم يعود هلم.قرار مطالبة 
  الية من احلق يف العدالة  واملساواة  واحلياة اخل لديهالديه/ مصر وحيّبها  ويعتقد بأنّ  هتّمهمواطن  مفتوح أمام أيّ االنضمام للمجموعة باب

 الفساد.
  

باسم "اكسب  ُعرفتمدين  محلة تثقيف باإلضافة إىل الشباب على وجه اخلصوص   الستهدافُصمَِّم مبتكرًا ا ا تعليميً ا إلكرتونيً أطلقت احلركة موقعً 
من خالل   دةاجلديالشارات اآلالف من ملبادرة املدنية. وباع األعضاء ا هبا ّيتزتإحدى السمات اليت متاجلماذريية املبتكرة  كاتالتحّر حّقك". وشّكلت 

لتمويل ن بيع الشارات م املتأتيةاحلركة  واسُتخدَمت العائدات  واالنتماء إىلباهلوية االجتماعية  اإحساسً  التكتيك ذاامنح و . يف الغالب الفردية التفاعالت
نابع عن و خماطر متدنية  حتّرك ذي يف آالف املواطنني اآلخرين املشاركنياملواطنون الاين اشرتوا الدبوس وارتدوه إىل  من األمهية  انضمّ  نفسهوبالقدر األنشطة. 
لن تعاجل الشارة  من الواضح أنّ : "قائلةً  (. وفّسرت حداد ذلك7الصفرية القيمة يف اهلند )انظر الفصل  ورقة الروبيةاستخدام حركة "فيفث بيلر"  يشبهاملعارضة 
وار ذو ما حناول ذاا احل . إنّ نقاش خوض وإثارةفرصة اليت تعقب ذلك  فإنك متنح الشخص اآلخر  شراء الدبوس وارتدائه واحملادثات لكن من خاللالفساد. 
ادف اليوم الدويل ص  الاي ي/ديسمربكانون األول  9 كانت سُتقام يفساد  كافحة الفمل شعبيةتنظيم مسابقة يف  الناشطونوقبل هناية العام  شرع  31.حتقيقه"

يساذم . ومل خلاّص باحلركةاالرسائل القصرية أو على املوقع اإللكرتوين  ةألبطال مكافحة الفساد عن طريق خدم يستطيع الناس التصويت حيثملكافحة الفساد. 
الفضائية  القنواتلى عشاذدذا املاليني اليت  نيالف اإلخوة املصريآلاجلماعية  التحركاتالنتزاذة فحسب  بل أسبغ الشرف من خالل  يف تعتزيتز التكتيك ذاا

 العربية.
 

 جماهبة القمع من خالل االستعانة باألدوات القانونية
/مارس ذاروخالل شهر آمصريني ضد الفساد للتزخم. و  كمنشايف يت  ازداد شعور عناصر النظام باالنتزعاج يف ظل اكتساب حرك2007عام الحبلول  

َمت حركة شايفا دقيقً ة حبداد تفتيشً ة اخلاصّ   فّتشت قوات األمن شركة العالقات العامّ من العام املاكور كيان أجنيب  وامتالك ة  لَ اسَ ر بالتحريض  ومُ  كمنا. واهتُّ
َمت كما مة الشفافية الدولية(   جمموعة أدوات منظّ  سياسة احلكومة )كانت إحداذا تنتقدوثائق   احلركة احلكومةَ  اضتقمصر. و  بشأن ةسلبيإشاعة معلومات باهتُِّ

  ُأجرَبت جًة لالكونتيحدة ملكافحة الفساد. على اتفاقية األمم املتّ  ةموّقعمصر  إىل أنّ ا نظرً أنشطتها كانت قانونية  من خالل إثبات أنّ  ورحبت الدعوى 
 تصبح االتفاقية ملتزمة يف احملاكم.وذ، خطوة ضرورية ك،   املصريةاحلكومة على نشر االتفاقية يف نشرة الوقائع الرمسية 

 
 مكافحة الفساد إرث

 اللل التالية خنقطة التحوّ  وحدثت. بالكاملالنضال  دّفةحركة مصريني ضد الفساد  وقادت  كمنحركة شايف تفّككت  2008عام اليف  
  مهتزلة ميّثل"ما شهدناه  أنّ  وأّكدت حداد يف ذاا الّصدد 32.كانت موضع انتقاد دويلو  2010جرت خالل تشرين الثاين/نوفمرب  االنتخابات الربملانية اليت
إىل جانب  حتزب الغدّ يف  جناح الشبابنا خالد سعيد  و ومحلة كلّ  أبريل 6 شباب حركة إىلضّمت حركة مكافحة الفساد انو  ."اإذ مل يكن الربملان قانونيً 

 بالتد النظام  . وفيما انتفض الناس ض لديكتاتوريانظام العصيان غري عنيف ضد  للمشاركةحشد الناس يف جمايّل العمل والدميقراطية من أجل  الناشطني
من أجل  ديداجل نضالال انطلقوا يف رحلة   2013عام ال. ويف اعائلة مبارك وأعواهن راكمتهاتجميد املكاسب غري املشروعة اليت لا جهودً  بعض زمالئهاحداد و 

 د املسروقة.استعادة أصول البال
على ما يبدو  كمنيناير  عادت حركة شايف 25  وخالل األيام األوىل من ثورة 2011عام ال. فف، آخر استثنائ،ا عن تطور حداد مؤخرً  وأعلنت 
يف  ارمسيً  الشباب كانت قد اعتمدت االسم وحّدثت الشعار  وأعادت إحياء احلركة الناشطنيجمموعة من  اكتشفت حداد أنّ إذ   جديدمن إىل الواجهة 

تشرين  خالل اليت جرتما بعد مبارك  يف مرحلةاالنتخابات الربملانية  أوىل مساعدهتا يف مراقبة كامل والتمسوا  مع الشباب تواصل. و 2011 /مارسرآذا
لس النساء اآلن أعضاء يف جم وباتتالفساد.  يف قضايامع النساء العمل  اجملموعة الشبابية وطلبت ت  عاد2012عام المن ذلك العام. ويف  /نوفمربالثاين
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ينتم، الاين -ون وأنشأ اليافع.  الستة اآلخرون ذم أعضاء أكرب سن اإىل فئة الشباب فيما  ينتمون تسعة منهم  امن مخسة عشر عضوً  املؤّلفأمناء اجملموعة 
  سابقتهاعلى غرار   ديدةاجل كمن. وتّتسم حركة شايفيف مصر السبعة والعشرينافظات احملحمافظة من  ا يف كلّ فروعً  -نا خالد سعيدمنهم حلملة كلّ  عدد كبري

ستخدام اتفاقية ال ورش العمل مثل التعليميةدرات أقراهنا  ومتكينهم من خالل املبا قيم مكافحة الفساد يف نفوس ترسيخ . وتريد احلركةبأيديولوجيتها احملايدة
 وتعطيل  ل املثالعلى سبي الفساد حاالت عن لإلبالغمركتز اتصال جماين  استحداث من خاللكما ترغب يف تنشيط الشعب حة الفساد   حدة ملكافاألمم املتّ 

 عتبة 2012حبلول آب/أغسطس  اجلديدة كمنفاق عدد أعضاء حركة شايفحداد   وحبسبالسلطة من خالل املراقبة.  استعمالالكسب غري املشروع وإساءة 
 األحداث وبالنظر إىل ."حتزب سياس، باستثناء اإلخوان املسلمني اآلن أكرب من أيّ  ]احلركة[ باتت: "بالقول . وعّلقت حداد على ذلكعضوألف  150
ك، يف نفوسهم   ع،الو ذاا  وترسيخ على زراعة -مثل كفاية-خرى نا واحلركات السابقة األدن ساعَ  فقد. يتمّتعون بطاقة كامنة الشباب أنّ  رأت حداد  ةاملاضي

 ينتفضوا ويطالبوا حبقوقهم."
ا الفساد من ظلمات تأخرجمبادرتنين متميتزتنين  إطالق عنعدد قليل من النساء  إستياء وشجاعة  أسفر بضعة أعوام  فرتة قصرية ال تتزيد عن يفو  

  القضاء استقاللل من أجالاي اعرتى الناس إىل مقاومة مدنية  وأطلقا شرارة الثورة  والسخط  ووّجها الشعور بالغضب العامّ  وجعلتاه من مسائل اجملالالنسيان 
مارسات ملومارسا الضغوط على السلطات  واستخدما شبكة اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماع، الناشئة من أجل التواصل  والتثقيف  واحلشد  وتعطيل ا

على مدار مخسة  ةعامً ة راقبت الدول ماا على عقب. وبعدا عالقة القوة رأسً تفحسب  بل قلب املرعبحكم النظام  ُتضِعف املبادرتانومل . مباشر بشكلالفاسدة 
 ا  استخدم املواطنون التكتيكات غري العنيفة ملراقبة النظام.وعشرين عامً 

 
 على أصحاب السلطة: كينيا ضغوطًاعمليات التدقيق االجتماعي تمارس 

ل مع اجملتمعات وتعم  يقع مقّرذا يف مومباسا  كينيا اليت ينداملتمع اجملإحدى منّظمات ذ،  )موذوري( مسلمون من أجل حقوق اإلنسانإّن منّظمة  
 وتتمّثلوطين. القانون  واملساءلة على الصعيد ال وسيادةحقوق اإلنسان   عن الدفاع إىل وتدعوعلى مستوى القواعد الشعبية   يةالساحل قاطعةاملاملهّمشة يف 

يف تعتزيتز احلكم الرشيد الاي حيرتم حقوق اإلنسان  ذدفها فيكمن اأم 33."الرشيد واحلكم اإلنسان حقوق على يقوم"جمتمع عادل  أسس إرساء يف رؤيتها
 أجل من نيةالوط سةاملؤسّ  خاضتها اليت التجربةغرار  علىموذوري  إىلالشكاوى  بتقدمي]يف كينيا[ املواطنون  بدأ  2005عام الويف  34وسيادة القانون.

 تتمّ مية يف جمتمعاهتم  مل التن رضلغ املبالغ اليت ُصرفت بأنه على الرغم من  مةملنظّ ا املواطنون أخرب. ويف ذاه احلالة  أوغندا يف اإلنسان وحقوق الدميقراطية
 وبدأ اإلنسان  حقوق على تزنركّ  : "كّناقائاًل  الوضع ذاا دحسني خال الشاب التنفياي املدير. وتاّكر فوائدعلى أّي  حيصلواتغيريات أو  استشارهتم ومل يروا أيّ 

 ارتبط اإلنسانحقوق  أجلالنضال من  أنّ  -معهم عملتالاين  إىلمن خالل اإلصغاء - مةاملنظّ  وأدركت35".‘ا؟جدً  فقراء حنن ماذا’ل يتساءلون الناس
 اضطرناالفقر   وياتمست خفض"من أجل  قائاًل أنّه خالد يف ذاا الّصدد وأضاف املسألة ذاه صلب يف يقع كانالكسب غري املشروع   أنّ و  للفقر  بالتصّدي

 ."مبكافحة الفساد وزيادة املساءلة والشفافية البدء إىل
 أيّ  يف البداية قد وضعت مة مسلمني من أجل حقوق اإلنسانمنظّ مل تكن (  8مة "إنتيغريت ووتش أفغانستان" )انظر الفصل منظّ ومتاًما مثل  
مهّمة  كانت  )أي الشكاوى(" الشكاوى اليت تلّقتها ألهناابعة التتزمت مبت اأهنّ  غري. فاضطرت إىل االرّتال  توسيع أنشطتها بغيةمتويل  أيّ ب متّتعتبرنامج أو 

ذ، عبارة عن خمّصصات و بالصناديق اإلمنائية للدوائر االنتخابية   ]اليت عرّب عنها الناس[ وارتبطت معظم املظاملما قال خالد. حسبالناس"  جًدا بالنسبة إىل
لنهوض ة الالزمة وااريع األشغال العامّ متثّلها حتت شعار تنفيا مشأو  ملنطقة اليت ميثّلهاصاحل اربملان ليف العضو  مُتَنح لكلّ و  أمريك، ليون دوالراملقيمتها تناذتز سنوية 

ويض السلطة وتتزويد اجملتمعات تفرة نبيلة وعصرية ظهرت يف عامل التنمية  أال وذ، فك نتيجةالصندوق اإلمنائ، للدوائر االنتخابية  ان. وكانمبستوى حياة السكّ 
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سوء اإلدارة  يف ة النهائيةالنتيج تتمّثلا ما الفساد املستشري  غالبً و  اجملديشراف املستقل اإل يف ظّل غيابلكن  . اإلمنائية هاخططباملوارد الالزمة لتنفيا 
 36املشاركة احمللية يف اختيار مشاريع التنمية وإدارة األموال. إلفساح اجملال أمامامج قد أُعّد نالرب  بدا أنّ حىت ولو والكسب غري املشروع  

 أصول التدقيق االجتماع،
، للدوائر االنتخابية الصندوق اإلمنائ املدعومة مناملشاريع  بشأن من املعلومات املتزيد معرفة يف بادئ األمرحاولت األطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين  

على موقع إلكرتوين  دوق الصناليت يدعمها شاريع امليدرجون  يف كينيااملشّرعني  بالك زمام املبادرة من املواطنني. وبالرغم من أنّ  آخاةً  يةالساحل املقاطعةيف 
كثر من أل رسائل ملكاتب الصندوق ومسؤوليه وتواصلت معهمبمن أجل حقوق اإلنسان  مة مسلمنيمنظّ  بعثتوقد  37ة وحمدودة.املعلومات املتوفرة عامّ  فإنّ 
د. ويف الوقت خال   على حّد قولللضرب على أيدي مهامجنيحىّت  أعضاؤذا  وتعّرض القبول بالرفضمة مع ذلك  رفضت املنظّ . جدوى من دونلكن   عام

 كالكياجات احمللية  و االحت بشأن  ومجع مدخالهتم هطريقة عمل حولالصندوق من أجل تثقيف الناس  تتناولبعقد منتديات جمتمعية  مةنفسه  بدأت املنظّ 
ّمَمت ذاه وبنفس القدر من األمهية  صُ   وجودة املواد املستخدمة وما إىل ذلك. كانت املشاريع قد أجنتزتحتديد ما إذا   مثلاملشاريع ب املتعّلقةاملعلومات 

فقد كان الناس يائسني  وبلغ  بالالمباالة. "كان مثّة شعور عامّ  قائاًل إنّه. واستاكر خالد اإلجراءاتاليت تعرتض سبيل للتغّلب على العقبات النفسية  املنتديات
 باالزدياد". الفساد واإلفالت من العقاب ذروهتما  وكانت مستويات الفقر آخاة 

 بئر إدراج  تقرير رمس،يفه ّم بأنّ مة املنظّ اكتشفت  حيث  من أجل حقوق اإلنسان يف دائرة مافيتا االنتخابية مة مسلمنينظّ األوىل مل الفرصةكانت و  
القطاع  بفضل دعم اذبناؤ  على القائمة مّ  مدرجةأخرى ا مّث وجدت بئرً . و الصندوق اإلمنائ، للدوائر االنتخابية مدعوم منكمشروع   أحد األثرياءبالفعل  ابناذ

لقد جّسد و املنطقة.   دارسكانت خمّصصة مل  كمبيوتراستحوذ على عشر أجهتزة   يف ذاه الدائرة الربملان عضو بأنّ  مةاملنظّ ان احملليون أخرب السكّ كما .  اخلاصّ 
  كانوا قد استلموذا[  لوحىّت ]   ويف مجيع األحوالالكمبيوتر أجهتزةاألطفال مل يستلموا  إنّ إذ املثال األخري مدى تفّش، الكسب غري املشروع وسوء اإلدارة  

السؤال التايل: كم يبلغ عدد  يف: "لقد دفعنا ذلك إىل التفكري سياقوقال خالد يف ذاا الافتقار غالبية املدارس للكهرباء. إىل ا نظرً  فإهّنا ستكون عدمية الفائدة
  [يف ذاا الشأنها ]اليت حصلت علي املعلومات عن مةاملنظّ  وكشفت ."قد يكون ذائاًل  العدد أنّ  عندئا   أدركنا؟  ت تشهد أمرًا مماثاًل اليت كان األخرى املشاريع

 التدقيق االجتماع،. عمليات ت معامل  ُرمِسَ التمهيديةومن خالل ذاه األنشطة منتدى جمتمع،.  املشاركة يفإىل عضو الربملان دعته فيها إىل وأرسلت رسالة 
  قّدًماتأجل حقوق اإلنسان  من مة مسلمنيمنظّ   حّققت السلطة صحابأبوااللتقاء  صاالتتّ اعامنين على إجراء  مروربعد أي   2007عام اليف و  

ه سيكون أنّ  جةحبالصندوق اإلمنائ، لدائرته االنتخابية   عن سجالت بالكشفعضو الربملان عن منطقة تشانغاموي  منّظمة اجملتمع املدين قنعتأإذ   اكبريً 
. املاكور العام النتخابات يفا إىل إجراءا نظرً  ذاه املرحلة املهّمةة يف صورته العامّ  من شأنه أن حيّسنما يتحّلى بالشفافية  الاي د يف البال األّول شرّعاملبالك 

ا األفضل. هنّ أا اعتربهتا جلنة الصندوق اإلمنائ، لدائرة تشانغاموي االنتخابية أربعة عشر مشروعَ  مشلتسوى جمموعة جتزئية من السجالت  مةاملنظّ ومل تستلم 
 إجراء تدقيق اجتماع، ّترييب. بعد وقت قصري لالنطالق. وتبع ذلككافية أكثر من   لكن  تبنّي بأن ذاه السجالت كانت
 األطراف الفاعلة الدولية: الدعم البنّاء

اليت تُعترب أحد  نة الدوليةشراكة املواز و شرق أفريقيا ل اجملتمع املفتوحمبادرة  برنامج  ومها  دوليتاننين متان غري حكوميتمنظّ  أجرت نفسه  العامخالل  
 مة مسلمنيمنظّ    قامت 2007بفضل منحة من ذاه املبادرة اليت حصلت عليها يف آب/أغسطس شبابية. و الدنية املفاعلة الطراف األمع  اتصاالت  شركائها

 سمن مخ امشاركً تني س وضّمتالصندوق اإلمنائ، للدوائر االنتخابية  بشأنملّدة أسبوع  تاستمرّ  ةوطني ةمكّثف تدريب دورة بتنظيم من أجل حقوق اإلنسان
يف احلصول  حلقّ اأعضاء خمضرمني من حركة ضّم  تدريب شراكة املوازنة الدولية فريق واستقدمت .دين من سائر أحناء كينيااملتمع اجمل من منّظمات مةمنظّ  ةعشر 

ملدين الاي الكيان ا ذ،و   (اد متكني الفالحني والعّمالاحتّ مة ماسدور كيسان شاكيت سانغتان )ظّ ا ملنكانوا منتسبني أيضً    االجتماعية اهلندية على املعلومات
. وكان لورشة العمل ذاه ذدف ثالث، 38ترسانة التكتيكات املتوفرة لديه. ضمن بشكل فّعالاجملتمعية  الرقابةواستخدم  البارز ذاا النضال غري العنيفحّفتز 

سهلة الاملعلومات  وّتميع وحتليل  البيانات  ومجع وموازناتهعملية الصندوق اإلمنائ، للدوائر االنتخابية  ب املتعّلقةفنية ال املعرفةبناء  إىل مون  سعى املنظّ أّواًل 
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 والناشطنيمتكني القادة إىل  – من خالل اخلربة العملية اليت اكتسبوذا - ا  سعوا جاذدينأخريً م بني األقران. التعلّ  تيسريا  أرادوا ثانيً املواقع.  زيارات  و االستخدام
 اخلاّصة رالتقارير األربعة عش مستخدمنيل تدقيق اجتماع، وخالل ذلك األسبوع  أجرى املشاركون أوّ . تطوير خطط عملهم من أجليني املدنيني الكين

ربوي حول الصندوق ع شراكة املوازنة الدولية إلعداد دليل تمبشرق أفريقيا ل اجملتمع املفتوحمبادرة  تعملكما تشانغاموي االنتخابية.  الصندوق اإلمنائ، لدائرة ب
 39اإلمنائ، للدوائر االنتخابية وعملية التدقيق االجتماع،.

 
 :خطوات ست من املؤّلف من أجل حقوق اإلنسان مسلمني مةنظّ ملالتدقيق االجتماع، 

قيق االجتماع، داعتماده يف الت ا غري عنيف ليتمّ دً ا حمدّ من أجل حقوق اإلنسان أسلوبً  مة مسلمنيمنظّ ا من ذاا التعاون االبتكاري  صقلت انطالقً  
 40خطوات: من ستّ  املؤّلف

 
من أجل  مة مسلمنينظّ مإرسال ممثلني مدرَّبني عن  . ويتمً يةصندوق اإلمنائ، للدوائر االنتخابللاحملل،  كتباملمع السجالت من ّتُ : مجع املعلومات .1

حتت  احملفوظةلومات على املعاحلصول و مع املسؤولني  التواصل ملواطنني العادينيإىل ابالنسبة  الصعب جًداه من ألنّ حقوق اإلنسان ]إىل املكتب[ 
 شّددة.املراسة احل

  واملوازناترموز الوثائق  كّ مون كيفية فتدريب الرجال والنساء لك، يصبحوا ناشطني يف اجملتمع احملل،  حيث يتعلّ  : يتمّ احملليني السّكانتدريب  .2
 ة.مادي لألشغال العامّ   وإجراء تفتيش ورصد النفقات

حلصول على املعلومات يف ا منائ، للدوائر االنتخابية وحقوقهمخوة املواطنني حول الصندوق اإلتثقيف اإل : يتمّ خوة املواطنني وحشدذمتثقيف اإل .3
االنتباه   من أجل حقوق اإلنسان مسلمنيمة منظّ الناشطون يف اجملتمع احملل، و  يلفتوبالتتزامن مع اخلطوة الثانية  ومساءلة أصحاب السلطة. 

املسرحية  عنيفة مثل العروضتكتيكات غري " من خالل اعتماد عاّمةوُيشركون الناس على حنو مباشر  ويشجعوهنم على حضور "جلسة استماع 
 بشأناملعلومات  يتّم تقاسمو عني للمنشورات اإلعالمية. إلذاعة احمللية  وتوزيع املتطوّ الطبول  و  تُقرعو بواق على األعتزف اليت يُ يف الشوارع  واملواكب 

 الناس ومدخالهتم. ردود فعل مجعندوق والكسب غري املشروع  و إساءة استخدام الص
ني السجالت والواقع على ب ويقارنونا  ا ودقيقً ا منهجيً توثيقً  الناشطون املواطنون: جيري تفتيش موقع مشروع الصندوق اإلمنائ، للدوائر االنتخابية .4

لصندوق اإلمنائ، ااملدعوم من املشروع ب املتعّلقةمن أجل تبادل السجالت  انمع السكّ  ك، يتحدثواقع  ايستعينون بالتزيارات إىل املو كمااألرض.  
افية حول الفساد   ومجع معلومات إضالعاّمةللدوائر االنتخابية  وتوليد االذتمام يف التدقيق االجتماع،  وتشجيعهم على حضور جلسة االستماع 

سقيف استخدام ألواح ت رىجه أنّ الصندوق  ذاا اقّدمهاألموال اليت  بفضلبناؤه  . فعلى سبيل املثال  كشف تفتيش ملركتز سوق مّ وإساءة االستخدام
ه بأنّ  ن يف املنطقةامن خالل احلديث مع السكّ  الناشطون عِلمَ على ذلك   عالوةً تدوينه يف وثائق الصندوق.  مّ  ما باملقارنة معمتدنية  نوعيةذات 
 41 .يف السجالت حسبما ورد  راء مواد جديدة بالكاملشاجلديد على الرغم من  املبَناستخدام مواد من مركتز السوق القدمي يف  أُعيد

ن للصندوق اإلمنائ، للدوائر االنتخابية  وأعضاء جلنة الصندوق  وعضو الربملان  ومدراء و ن احملليو سؤولامل يُدعى: العامّةعقد جلسة االستماع  .5
 شوارع وأحياء يفيسري  امن أجل حقوق اإلنسان موكبً  مسلمني مةنظّ مل التابع املسرح فريق يقودو اجللسة.  حضور إىلاملنطقة  ووسائل اإلعالم 

لاين يرقصون ا الشعارات  ويرددون اهلتافات  وترافقهم فرقة شبابية. وجيمع الفريق البالغني واألطفال اجملتمع  حيث حيمل املشاركون يف املوكب
 من خالل اإلشارة إىل أنّ  مة املنتدىويفتتح ممثّلون خمتلفون عن املنظّ  .!"أموالنا. ويهتف املشاركون: "ماذا نريد؟ نريد أن نسرتّد ويغنون أثناء سريه

  ويشريون "تمعاتناجم"على  بالفائدةالصندوق  املمنوحة منولية ضمان أن تعود األموال اجلميع يتقاسم مسؤ  أنّ أجروا التدقيق  و ان احملليني السكّ 
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واحلضور  اشطونالنويطرح نتائج حتقيقاهتم   احملليون الناشطون املواطنونوحاملا تبدأ اجللسة  يقّدم  42التدقيق ليست سياسية.أذداف  ا إىل أنّ أيضً 
على وعود من ل يف املقام األو مة نظّ امل   حتصلاملواطننيعلى مرأى ومسمععلى مسؤويل الصندوق  ويطالب اجملتمع بإخضاعهم للمساءلة. و  أسئلة

 .حيّدد التتزاماهتمق املساءلة" الاي حتصل على تواقيعهم على "ميثامّث املشاكل  و  مبعاجلة املسؤولني
رفعها يوالتوصيات اليت  حملل،ا النتائج اليت يتوّصل إليها اجملتمع يتناولا من أجل حقوق اإلنسان تقريرً  مة مسلمنيمنظّ : تُعّد املتابعة مع املسؤولني .6

 ق من تنفياذا.مثّ تتحقّ ألعضاء اللجنة احمللية للصندوق اإلمنائ، للدوائر االنتخابية  
 

التدريبية  العمل ورشةخالل  2007 /أغسطسآب 26من أجل حقوق اإلنسان بتاريخ  مة مسلمنيمنظّ يف جلسة االستماع األوىل اليت عقدهتا  
ويلة من ط خالل ساعاتمنهم حتت املطر  العديدا من سكان حّ، تشانغاموي الفقري  حيث وقف شخص تقريبً  ألف،و  1,500املاكورة أعاله  شارك ما بني 

  حضر ثالثة يناملدعوّ الرغم من عدم حضور مجيع املسؤولني على . و ثالثة مرشحني من املعارضةاجللسة ا. وحضر كافيً مل يكن  عدد املقاعد  ذلك اليوم ألنّ 
 اّتصلواد الواضح  توثيق اجملتمع لسوء اإلدارة والفساواجهوا ا. وحاملا  ملفً نيمسؤولني من الصندوق اإلمنائ، للدوائر االنتخابية وذم حيملون يف جعبتهم مخس

 حملل،ا ساعات قليلة  وافق عضو الربملان يف هناية املطاف على تسجيل الشكاوى اليت قّدمها اجملتمععضو الربملان الاي حضر بسرعة. وبعد مرور ب مرّات عديدة
 :يف التدريب شاركا اللاانمة ماسدور كيسان شاكيت سانتغتان منظّ من الناشطان  وقالوالّتهم اليت وّجهوذا ضد املقاولني املعنيني. 

 
ضرورة ب (ا يف البلد بأسرهورمب)النتخابية فيها مسؤولو الصندوق اإلمنائ، للدوائر االنتخابية يف تلك الدائرة ا شعراملرة األوىل اليت  إهّنا

دعمه ونّظمه و  أقامه منتدى إطاريف على املواطنني يف دائرهتم االنتخابية الصندوق  املدعومة مناملشاريع ب املتعّلقةاملعلومات عرض 
 43مها عضو الربملان أو أنصاره.ن اختارومها باملقارنة مع مسرية نظّ اين ليف املكان والتزمان ال أعضاء اجملتمع احملل،

 
 والتصّدي للرتذيب االنضباط غري العنيفو  االبتكار

رسائل  وحشد ال إليصالاملستمّدة من السياقات احمللية  املبتكرةعة من اإلجراءات من أجل حقوق اإلنسان جمموعة متنوّ  مة مسلمنيمنظّ تستخدم 
  ومعاجلة اتر من أجل التخفيف من حّدة التوتّ  يتّم اللجوء إىل الفكاذة واملرحا ما املواطنني  وممارسة سلطة الشعب خالل عملية التدقيق االجتماع،. وغالبً 

الرجل املقّنع الاي يبلغ  إىل وصواًل مى من مسرحيات الد بدًءا  اجملاليف ذاا  املستخدمةالتكتيكات  هتديد. وتستقطب بطريقة خالية من أيّ املسائل اخلطرية 
ويف منتدى  التعبري عن آرائهم ومواجهة أصحاب السلطة. إزاءالناس  خوف  وتتغّلب على ةاحلماساالذتمام  وتثري  ويرتدي التزي التقليدي  أقدام ةعشر طوله 

 اخلاصّ فافية إىل القانون لشإضافة تدابري املساءلة واب ت فيهاطالبا مة عريضة على الفتة من القماش بلغ طوهلا مخسني مرتً نظّ امل أطلقت  تشانغاموي العامّ 
  يف بادئ األمر عريضةدعم تلك ال -عارضته للقانونمبالاي ُعرَف  -. ورفض عضو الربملان ابية وإقرار قانون حرية اإلعالمبالصناديق اإلمنائية للدوائر االنتخ

 .فيهم مرّشح، املعارضة مبن  كل الناس  عليها )بصم( وّقع مابعد املدنية وأضاف امسهه ما لبث أن أذعن للضغوط لكنّ 
 أعمال هاتتبعىّت ح -أي هتديد املصاحل املكتسبة-من أجل حقوق اإلنسان واملواطنون بتعطيل الوضع الراذن الفاسد  مة مسلمنيمنظّ شرعت  وما أن

ية للحفاظ على االنضباط تدابري استباق اجملتمع املدين مةمنظّ ُّّتات اا  ثانيَ   وشّددت على طابع نضاهلا السلم،. االستسالم أّواًل  الرتذيب. ورفضت اجملموعة
وعلمنا  رية.مّث ال ميكن السيطرة عليهم يف حشود غفالقتال  ا "يريد الشباب أحيانً  الالعنف:بخالد  ووصفهغري العنيف من خالل تدريب الشباب على ما 

 بدأ  نيسياسيّ ال حدأ مة هتديدات منتلّقت املنظّ   ماوبالفعل  بعد ."عنف أي أعمال ني بنا للحيلولة دون وقوعبأننا حباجة ألن يكون لدينا "مرشدين" خاصّ 
على اجللوس  ب[]الشبا : "لقد تدّرباحلادثة قائاًل  خالد وروىهلجوم. . ويف إحدى األمسيات  تعّرضوا  حيث كانوا يبيتونحبراسة مكتبها  نعشرة شبا

 ."فحسب. وفعلوا ذلك  وتعرّضوا للضرب
التدقيق  ليةعم خاللو اهلجوم العنيف يأيت بنتائج عكسية.  تإذ جعلأحد أخطر التهديدات  عندما واجهت حّققت املنّظمة انتصارًا   أخرياً 

من تسعة أشخاص  مؤّلفةعصابة  اقتحمت  العاّمةقبل ليلتنين من جلسة االستماع وذلك 2009يف العام  اليت جرتاالجتماع، لدائرة ليكوين االنتخابية 
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. وأعلن مالفان كأن الغاية من القمع متثّلت يف توليد اخلوف وردعها عن التحرّ  عندئا   وأدركت املنظمة يف عنقه. للطعن أحد احلراس وتعّرض  مةنظّ املمكتب 
يف . على ما يبدو ا خيفونهدً ج مثّة أمر كبري هأنّ يعين ذلك الوثائق اليت حبوزتنا   لسرقةأتوا  إذا: "التحّدي العامَ  روحا جمّسدً  -الشباب اشطنيان والنأحد السكّ  -

 -مواطنة أخرى أصبحت ناشطةوذ،  –ويف اليوم التايل  عرّب خالد وفريدة رشيد  44."تزيد من املعلوماتاملللحصول على من التحفيتز  املتزيدم مينحوننا الواقع  إهنّ 
 اخوفً  الرتاجع من بداًل   االعتداءاجلهة اليت تقف خلف كالك مع و  الشعبا للتواصل مع ا رئيسيً شّكلت منربً  شعبيةعن آرائهما على أثري حمطة إذاعية حملية 

لكن  ...لون إخافتناا املستمعني: "حياو طبً اجلماعية. وقال خالد خمالرتذيب  وشّددا على الوحدة واملسؤولية ل ياعنا. وتعّهد الناشاطان بأهنما لن من التهديدات
نا إليها خالل لّ ا من تقدمي النتائج اليت توصك، نتمّكن غدً العتزم على املكوث ذنا ومحاية ذاا العمل    عقدناإننا ’عندما وصل سكان ليكوين ذاا الصباح  قالوا 

العملية  ذاه يف: "إىل أن خيرج املواطنون ويشاركوا اهلواءا على عقب. وأعلن خالد على   قلب القائدان املدنيان اهلجوم رأسً يف اخلتام.‘"العاّمة ستماعالجلسة ا
 حدوثوإىل أن خيرجوا وُيظهروا مقصدذم ورغبتهم يف  -بعد الظهر 2:00بوماين يف متام الساعة ا يف غدً  عقده املقرركأن حيضروا االجتماع -مشاركة كاملة 
 45."األرباح سيواصلون حتقيقالسياسيون و   معّرضني لألضرارسنبقى  -الشعبحنن  -تغيريات  فإننا 

 
 تسخري قوة األعداد:

 واحلشد: واالستخدام اهلوية اجلماعية
للتغيري   دعاةالناس العاديني  -(8)انظر الفصل  "مة "إنتيغريت ووتش أفغانستانمنظّ  متاًما مثل -من أجل حقوق اإلنسان  مة مسلمنيمنظّ تعترب 

احلال مع  ،وكما ذ ."ااجملتمعات  وكنا نساندذ يفاألطراف الفاعلة الرئيسية  متثّلت: "اإلطارد خالد يف ذاا يف متكني اجملتمعات. وأكّ  دورذافيما يكمن 
 تشّكلاليت   نياملواطنجهود  إىل مة[املنظّ  أجرهتا]اليت  أفغانستان"  استندت عمليات التدقيق االجتماع،"إنتيغريت ووتش اجملتمعية اليت أطلقتها  الرقابةمبادرات 

  ملك اجملتمعات املسائل كانت: "بالقول االلتتزام بالقضية. وفّسر خالد ذلككالك   و لطة الشعب يدّعم اهلوية واملِلكّية اجلماعيتنين ا من عناصر سا أساسيً عنصرً 
من  زاء أصحاب السلطةإ العاديني الناس تمتّلك اليت   واليأس  والدونيةالالمباالة إىل التغّلب على مشاعريد العونن." وسعت اجملموعة  ام هلا أن نقدّ طلبت منّ و 

  للمظاملجلماعية للتصّدي إىل تعتزيتز املسؤولية اسعت كما .  اليت اعتمدهتا االبتكارية خالل االتصاالت اليت أجرهتا  وأنشطة التواصل  والتكتيكات غري العنيفة
 يف  إىل املشاركةوصواًل متطوعني  مراقبنيك  عملهممن  بدًءاتحّرك املواطنني ل  وتوفري الفرص املبتكرة ةالفنية واإلرشاد الالزم واملعرفةوتوفري املعلومات والتدريب 

وازنة قوة األعداد ويساعد على التغّلب على اخلوف. وخلص تقرير صادر عن شراكة امل يؤّدي إىل تفعيلاملنتديات اجملتمعية  حيث من شأن اخليار األخري أن 
 الدولية إىل ما يل،:

من أجل حقوق اإلنسان عمليات تدقيق اجتماع، يف بيئات معادية. وتبنّي  مسلمنيأجرت منّظمتا ماسدور كيسان شاكيت سانغتان و 
ماع، سيفعلون دون التدقيق االجتمن عب من اإلفصاح عن معارضتهم للمسؤولني احلكوميني األفراد الاين يشعرون بالر  أنّ  هماّتارهب

لون يشكّ  ظرًا إىل أهّنمنذلك إىل القوة اليت يتصّوروهنا  السبب يف   ورمبا يعودحيضره مجهور كبريذلك يف سياق منتدى تدقيق اجتماع، 
  46ا من عملية التقييم اجلماع،.جتزءً 

  
املبادرات على حنو مشرتك. وعندما طُرح على خالد سؤال حول  وتُنّفامن أجل حقوق اإلنسان جاورذا من اجملتمعات   مة مسلمنيمنظّ  تستمدّ 

 االستخدام عُترباوبالتايل   ."امنه جتزء وحننمّنا   اجملتمعات جتزء إنّ الواحدة وتنته، األخرى. ال أعلم أين تبدأ : "قائاًل  اجملتمعات  أجاببمة نظّ عالقة امل
من الشبكات  اعلى خمتلف املستويات يف اجملتمعات  وشّكلوا جتزءً  جهات اّتصالا. وأقام القادة املدنيون أساسيً  نشاطًاعمليات التدقيق االجتماع، جراء إل

 كذاه األنشطة إىل إشرا اخنراطهم يففور  مييلون الناشطنيذؤالء  إنّ إذ   احملتملني من املواطنني الناشطنيد أفراد اجملتمع احملل، حدّ كما احمللية غري الرمسية.  
 ه العملياتواطنني شّكلوا القوة الدافعة هلاامل ألنّ مستدامة يف عمليات التدقيق االجتماع،  ]اجملتمعات احمللية[ مشاركة وكانت .حسبما أفاد خالدآخرين 
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م  ّب يف مصلحتهأن ذلك يص: "عندما يعلم الناس قائاًل  السياقخالد يف ذاا  تابعا باملسؤولية اجلماعية. ا قويً ما عتزز شعورً فيها على أساس طوع،  وشاركوا 
 ."باملسؤولية التحّل، منهم اآلخرين يعتمدون عليهم ويريدون يعلمون أنّ ال سّيما عندما   األمرم جيدون طريقة للقيام بفإهنّ 
 

 النتائج
يف ظّل غياب قانون  شاقةً  عن السجالت اليت حبوزهتم مهّمةً  كشفشّكل إقناع أعضاء الربملان ومسؤويل الصندوق اإلمنائ، للدوائر االنتخابية بال

ثائق. وبالتايل  الع على الو طّ اال منمن أجل حقوق اإلنسان بالفعل يف مناسبات عديدة  مة مسلمنيمنظّ  متّكنتمع ذلك  يف احلصول على املعلومات.  احلقّ 
الكشف سلطة الشعب  مّ  بفضل. و يةقاطعة الساحلاملدوائر انتخابية يف  مة عمليات تدقيق اجتماع، شاملة يف عشروخالل األعوام الثالثة التالية  أجرت املنظّ 

س إغالق مستوصف للمرضى املصابني بفريو يف كيساوين  مّ  ه ت املبادرة املدنية أنّ مَ لِ   عَ 2010عام ال خاللفعلى سبيل املثال   املخالفات وإصالحها. عن
يف الواقع  اكتشف  .أُغلق للعمل على حتديثه املستوصف جلنة الصندوق اإلمنائ، للدوائر االنتخابية بأنّ  وزعمتنقص املناعة البشرية إىل أجل غري مسّمى. 

عملية التدقيق ل غري قانوين. ونتيجةً  كلبش عليها املستوصف ُبينبيع األرض اليت  ه مّ الرتميم  وبأنّ  عمليةل ص أي مبالغ ماليةُُّتصّ ه مل بأنّ من املواطنني  الناشطون
 47ة املطاف.يف هناي وأُعيد فتح أبوابه تحسيناتحيث خضع ل  للمستوصف املوازنةأموال من وُخّصصت صفقة بيع األرض   أُلغيتاالجتماع،  

ا بتوسيع نطاق مبادرات ا اسرتاتيجيً قرارً  2010عام ال خاللمن أجل حقوق اإلنسان هباه النجاحات  اُّّتات  مة مسلمنيمنظّ يف ضوء عدم اكتفاء 
الل متكني اآلخرين يف ضمان االستدامة من خ هلاا القرارالتدقيق االجتماع، ويف الوقت نفسه زيادة قدرة القواعد الشعبية على إجرائها. ومتّثل اهلدف الشامل 

من إجراء عمليات أّواًل ة متحوّلت املنظّ ف. هاة السلطات والسياسيني على حنو مستقل عنعلى مساءل -مات اجملتمع املدين  واجملتمعات  والناس العادينيمنظّ  -
يُعرف ما مة ا  طّورت املنظّ ثانيً . هبم ةاملدنية اخلاصّ  بادراتاملمات اجملتمع املدين واملواطنني على إجراء مع اجملتمعات إىل تدريب منظّ  بالتعاون التدقيق االجتماع،

الدائرة  خمتلف أحناء مراقبة جمموعة كبرية من املشاريع يف بداًل من احملليةيف منطقتهم  واحًداا مشروعً  السكاُن مبوجبه التدقيق االجتماع، املصّغر  الاي يراقبب
تفويض  مبوجبه إذ ال يتمّ   مة "إنتيغريت ووتش أفغانستان"اجملتمعية اليت أطلقتها منظّ  الرقابةبادرات مب التاكري ويُعيد ذاا األسلوب احملّدد اجلديد 48االنتخابية.

ان السكّ  د باملنفعة علىتعو انتصار صغري أن يبين الثقة ويسفر عن نتيجة واضحة  من شأن كلّ سلطة الشعب إىل أحد أبسط مستويات اجملتمع فحسب  بل 
ن يقودذا املواطنو اليت  عمليات التدقيق االجتماع، البحث يفمع الدوائر احلكومية من أجل  مناقشات يف الوقت الراذنمة املنظّ  ّتريا  ثالثً يف حياهتم اليومية. 

 49ون مع السلطات.ابالتع وجرتّ 
إذ   خارج نطاق املؤسساتداخل و من أجل حقوق اإلنسان بني مصادر الضغط  مة مسلمنيمنظّ حترّكات مجعت فقد على املستوى الوطين  أّما 

)السجل  ا ليمبا"شيف املكسيك )انظر أدناه(  وحركة "في دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس حركة مثلما فعلتالقضائ،  إىل االستفادة من النظامسعت 
احملاكم الكينية للطعن  أماممة دعوى قضائية   رفعت املنظّ 2009عام الاملاكورة أعاله يف مصر. ويف  كمن(  وحركة شايف4يف الربازيل )انظر الفصل  النظيف(

فقد كانت   بالدعوى مةظّ املن عدم فوزالرغم من على ا إىل دور أعضاء الربملان يف الصندوق. و اإلمنائية للدوائر االنتخابية استنادً يف دستورية قانون الصناديق 
محلة طار إدوائر انتخابية أجرت عمليات تدقيق اجتماع، صفوفهم يف  من مثاين ناشطون دَ حَّ وَ و احلاكمة.  سلطةال إىلدمة اموجات ص إلرسالالقضية كافية 

أت احلكومة الكينية فرقة من ذلك العام  أنش /يونيوقوة األعداد. وحبلول حتزيران من بالك مستفيدينوطنية لتغيري قانون الصناديق اإلمنائية للدوائر االنتخابية 
 51.للقانون حيتوي على عدد من اإلصالحات 2012يف متوز/يوليو  تقرير صدريف هناية املطاف  و  50عمل ملراجعة القانون.

                                                           
"  نشرة شراكة لتايلإىل املستوى ا ترتق، مبستوى النجاح الاي أحرزته يف عمليات التدقيق االجتماع، يف كينيا)موذوري(مة مسلمني من أجل حقوق اإلنسان كامبوس  "منظّ   روسيو 47 
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  والشعب أن غرّيت العالقة بني أصحاب السلطة  ةا من القاعدة إىل القمّ ا متجهً ضغطً  استحدثتاليت   كان من شأن عمليات التدقيق االجتماع،و 
. ومنّى إجيايب شكلبإىل أنفسهم  بدورذم ينظرون ذؤالء األشخاص  وبدأ على قدم املساواةالعاديني  األشخاصإذ ُأجرَب املشّرعون واملسؤولون على التفاعل مع 

من العدالة.  ملتزيدامن شأن ذاا الشعور أن يُفض، إىل  همن خالل التحّرك غري العنيف واالنتصارات املتتزايدة  حيث اعتقد خالد بأنّ  حس ا باملسؤوليةاملواطنون 
ور أمور ومسائل سيحني دوغًدا سيكون دور أمر آخر  و   الصندوق اإلمنائ، للدوائر االنتخابية سيكون دور  فاليوم ممكًنا تشجيع الناس على اخلروج كانإذا  "

ومتارس عمليات التدقيق االجتماع، الكينية ذاا  52"الناس ال يتمّتع هبا الكثري من احلقوق اليت  إلعمال وبالتايل  شّكل الصندوق مدخاًل  خمتلفة يف أيام أخرى.
 متّثللى النحو التايل: ع ولية ذاه الديناميةنة الدز شراكة املوا وخّلصتاجملتمعية يف أفغانستان.  الرقابةمن القاعدة إىل القّمة على غرار مبادرات الدميقراطية 

أكثر األمور ثورية  ولعلّ  53."على صعيد احلوكمةالتقليدية املعمول هبا  ‘قواعد اللعبة’ تتحّدىيف الدميقراطية التشاركية  ممارسات" ]عمليات التدقيق االجتماع،[
وّجهت نائب رئيس   2013 /فربايرويف شباطبتشجيع التحرك املدين.  واشرعبعض أوساط احلكومة الكينية  أصحاب السلطة يف يف أنّ  تكمن يف ذاا السياق

مكاتبنا  وأن يبّلغوا  على مستوى القواعد الشعبية متيقظنييكونوا نطلب من الكينيني أن التايل: " ينو النداء العامّ اجلنة األخالقيات ومكافحة الفساد آيرين ك
 54."عنها غناإبالدوا يف  يرتدّ جيب أاًل االت اختالس  حل افهماكتشويف حال األموال.  وكيف يديرونالقادة  مراقبة نيالكيني على ...االت الفسادحب

ة  لعامّ ل َمن أخضع سجالت الصندوق األمنائ، للدوائر االنتخابية للرقابة االربملان من دائرة تشانغاموي االنتخابية الاي كان أوّ  عضوإىل بالنسبة و 
الرغم من الفساد الاي اكُتِشَف خالل التدقيق االجتماع،  استعرض عضو الربملان الشفافية اليت متّيتز هبا خالل فعلى خامتة سعيدة.  ةكان هلاه القصّ فقد  

ن أجل م مة مسلمنيمنظّ وفيما كان ممثّلو  خسروا مقاعدذم. األعضاء يف الربملان آنااكغالبية  مع أنّ  2007 عامالاحلملة  وجنح األمر. فقد فاز يف انتخابات 
من  يف املئة 40عن   يقلّ ما ال الدائرة االنتخابية  أخربذم مسؤول يف الصندوق األمنائ، للدوائر االنتخابية بأنّ  عملية فرز األصوات يفيراقبون حقوق اإلنسان 

 55تعاونه يف التدقيق االجتماع،. كانت تُعتزى إىلاألصوات اليت حصل عليها عضو الربملان  
 

 السلطة: البوسنة والهرسك الستعمال" إلساءة الرئيس !الشباب يقولون "كفى
دردشة ال اتجمموع ىإحد بعدما قرر أفراد 2006عام اليف  ظهرتذ، حركة مقاومة شبابية غري عنيفة  باللغة العربية( كفى!  ! )ومعناذادوستاإّن 

 56احلرب. رتة ما بعدفا عن االكتفاء باحلديث عن السياسة واملشاكل اليت عصفت بالبوسنة واهلرسك يف ا عوضً شخصيً  اللقاءصغرية على شبكة اإلنرتنت ال
"تعتزيتز املساءلة إىل ركة إذ تسعى احل حتويلية بكوهنا ركة دوستا حل ة العامّ  يف املكسيك  متّيتزت األذدافدخييموس دي أسرينوس بيندخيوس وعلى غرار حركة 

 وذو داركو بركان سبما أفادح  انتمائهم الديين أو اإلثين ومسؤولية احلكومة أمام الشعب وحتفيتز املشاركة املدنية جلميع املواطنني البوسنيني بصرف النظر عن
وذ،: املواطنني السلبيني  والفساد واجلرمية احلكومينين    ال بّد من معاجلتهاد الشباب ثالث مشاكل أساسية   حدّ وبالتتزامن مع ذلك 57.أحد مؤسسيها

 58.اخلوف السياس، تكتيكات تاكيهاوالكراذية اإلثنية اليت 
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بادئ ويف  59ذات "عقلية متحررة".حركة  -بركان هاكما وصف-تكون  إىل أنتسعى كما غري رمسية ومستقلة    حركة أن تكونإىل  !دوستاتسعى و 
 متنظيجلنة  إُّّتاته الايأسعار الكهرباء قرار رفع ظاذرة ضد ت  نّظموا 2006 /مارسعن خماوفهم. ويف آذار االحتجاج والتعبري  أراد الشباب ببساطة األمر
األمر   يف أوقات السلم تشهده البالد أكرب حشد مدين اعُتربفيما  -ااخلمسني عامً  معظمهمّتاوزت أعمار  -شخص  600 حواىل . وقد ّتّمعالطاقة  قطاع

دعم الع ذلك  أّكد ممن املسؤولني.  ردّ  أيَ  لقَ يغري أنّه مل عالمية واسعة  تغطية إبذاا احلدث اجلديد  وحظ،َ . بالنسبة إىل الشبابة الاي شّكل مفاجأة سارّ 
 بأهنا أشعلت شرارة !وفهمت حركة دوستا 60.للبالداحلكومة  كيفية إدارةا باالستياء إزاء  ا عامً شعورً املواطنون  تشاطر  املظامل املتنّوعة  رغمه للحشد بأنّ  عيبشال

 .صغرية معارضة
ات اإلثنية والدينية. املدين  وّتاوز االنقسام والنشاطمستوى القواعد الشعبية  احلركة الشبابية مرادفة للتنظيم على  تيف األعوام التالية  أصبحو 
باستقالة املسؤولني  تطالبعرائض ووتقدمي إعدادصامتة ضد الفساد  و مسريات تنظيم  على غرارمن التكتيكات غري العنيفة   متنوعةً  جمموعةً  واستخدمتن 
بديلة. وحبلول اجتماعية  خدماتثقافية  وتقدمي أنشطة ا على وحشية الشرطة  وتنظيم عنيف على سراييفو احتجاجً فرض حصار غري   و الشرفاءاحملليني غري 

  كان لدى احلركة مخسة فروع 2012 /أغسطسمن آب واعتبارًا. السلطة  ووسائل اإلعالم   وأصحابيف أوساط الشعبكانت احلركة معروفة    2010عام ال
االنقسامات  وعربد يف غالبية أحناء البال شطةت ناباتالفروع و ذاه مات جديدة انبثقت عن منظّ  أنّ  أشار إىلبركان  ذو أنّ  ال يقّل أمهية عن ذلكشطة. وما ان

 القرارات شكل مستقل  علًما بأنّ ب يعمل فرع كلّ   غري أنّ   ة  واإلسرتاتيجية  والتخطيطمسؤولية قيادة الرؤية العامّ سراييفو  ومقّرهويتوىّل فرع التنسيق  61اإلثنية.
  ايتقاضون أجرً و موظفني تشغيلية  أ موازنة واخلطأ. وال متتلك احلركة أيّ ة لية مع مرور الوقت من خالل التجربرت ذاه اهليكعلى حنو توافق،. وقد تطوّ  تُ ّتخا

 قيادهتا ومتويلها بالكامل.يتوّلون  ذم من لديها عنياملتطوّ  إنّ   إذ رمس، أو تنظيم
 

 :من اجملرّد إىل امللموس
 صفقة شّقة رئيس الوزراء املشبوذة

ه من الضروري اعتماد إسرتاتيجية جديدة بغية التصّدي للفساد املستشري. وعلى غرار مبادرة املواطنني أنّ  !حركة دوستا رأت  2008عام اليف أوائل 
على  ا ذائاًل ّديً حت الناشطون  واجه املاكورة أعاله)اهلند( وحركة "فيفث بيلر"   )املكسيك(دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس حركة و   الدائمضوء المن أجل 

ا   ضخم أمر يف كيفية التأثري على املي   وراحوا يفّكرون. ما يبدو ّصلوا إىل نتيجة مفادذا ضرورة وتو  نّي عليهم البدء وما الاي جيب فعله.  مثل أين يتعكهااجد 
 من حمّدد لشك اللجوء إىلبداًل من  ]على الفساد[ مثااًل و  عربة ةعامّ ال اتشخصيمن إحدى ال وجعلامللموسة )للسلطة(   االستعمالربط الفساد بإساءة 

ألة يف غاية مس مساءلة املؤسسات البوسنية  ألنّ : "لقد استهدفنا األفراد قائاًل  بركان حول السبب وراء ذلك  أجاب ُسئل. وعندما تاؤسساملفساد أو ال
صحاب السلطة[ أن أ] إىل من السهل بالنسبةمستويات كثرية ضمن احلكومة  و  فهناكيشوهبا الغموض   احلكومة اختصاصات إنّ  عن ذلك  فضاًل . الصعوبة
رئيس وزراء احتاد على  الرتكيتزوقررت القيادة األساسية  62."املسؤولية ال تقع على عاتقهم إنّ يقولوا  القرارات  أو يعرقلوا صدور وأ  بشأن بعض األمورجيادلوا 

عندما شغل  1994عام الإىل  خالل الفرتة السابقة وصواًل  خمالفات هكابه اكتسب مسعة سيئة الرتكان بأنّ ر   الاي أّكد بنيدزاد برانكوفيتش البوسنة واهلرسك 
فاسد[ برّمته." وباملِثل  بالنظام ]ال - أي برانكوفيتش – : "لقد ربطناهبشكل مفّصلكان بر  وقال. البوسنة واهلرسكعام شركة السكك احلديدية يف منصب مدير 
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 .2011 /يونيوحتزيران 12  و2011 /مايوأيار 19  و5  و3السكايب بتاريخ  عرب  !مقابالت ُأجرَيت مع داركو بركان  وذو أحد مؤسس، حركة دوستا إىليستند ذاا القسم  60 
ركة يف احلملة املوجتزة يف ذاا الفصل  انظر بركان  مقابلة مسجَّلة؛ بركان  "بناء ح بعيّدا عن  وابتكاراهتا  ونتائجها !حركة دوستا أنشطةتزيد من املعلومات حول املعلى  االّطالعمن أجل  61 

 .www.movements.orgتاريخ   بال  خدمة بناء الوع،  Movements.orgالبوسنة واهلرسك"  
ا إىل حّد اإلرباك  االتفاق بكونه معّقدً  فويّتص. 1995 املربم عامما بعد احلرب يف البوسنة واهلرسك من خالل اتفاق دايتون للسالم  فرتةُوضَعت اهليكليات الدستورية واملؤسساتية يف  62 

رسك ومجهورية صربسكا. وميتلك : احتاد البوسنة واهلمها من كياننين  ف البلدا. ويتألّ أفقيً كالك عية ومؤسسات الدولة و يا ضمن السلطتنين التنفياية والتشر للفساد عمودي   احلوكمةوذو ما يعّرض 
بصورة ذايت و"جملس شعب" عام. و  كمشكو اليت تتمّتع حبتعلى ذلك  ذناك مقاطعة بر  عالوةّ . منها برملانه اخلاصّ  كلّ   ميلكنتونات اعشرة كالكيانان برملانينهما  ويضّم احتاد البوسنة واهلرسك 

على املتزيد  االّطالعاين رمس، يف أعقاب احلرب(. ومن أجل تعداد سكّ  إجراء أيّ  )ومل يتمّ  2012عام  ماليني 3.8 بنحو ان ُقّدر عددذم ا لسكّ   ذناك ما جمموعه أربعة عشر برملانً ةأساسي
؛ www.state.gov  2012 /مارسآذار 15كية  ري البوسنة واهلرسك"  مكتب شؤون أوروبا وأوراسيا  وزارة اخلارجية األممن املعلومات األساسية  انظر "ماكرة املعلومات األساسية: 

 بركان  مقابلة مسجَّلة.



فساد أصحاب  ثر علىمن شأن النجاح أن يؤّ  البوسنة عن الفساد ممكنة  فإنّ  كبار التزعماء احلكوميني يفالشباب بأنه إذا كانت مساءلة أحد   الناشطونأدرك 
 على مواصلة النضال.املواطنني  ويشّجع  السلطة

جرمية قتل ل اليت ّتّسدت من خاليف سراييفو الشخصية  ظروف السالمةتدذور مسألة  يعاجلواك،   يف بادئ األمراحلملة  ذاا وقد أرجأ الناشطون
من احلشد وبعد أشهر  جلرمية.ة بوروفاك ّتاه احبلدية سراييفو مسي ةورئيس سياليديتشسراييفو مسري  كانتونوزراء   مراذق والالمباالة الشديدة اليت أبداذا رئيس

 /أكتوبر تشرين األولا آخر. ويفاحلركة انتصارً  حّققتوبوروفاك   سياليديتش كّل من  للمطالبة باستقالة ،أسبوع بشكل األشخاصآالف  احتجّ  حيث املدين 
ُميَن  ماالة من منصبه بعدعلى االستق سياليديتشكان. وُأجربَ حسبما أفاد بر  يف الربملان  خسر حتزهبا األغلبيةكما   خسرت بوروفاك يف االنتخابات   2008

 .اصغريً  امعارضً  ااآلن حتزبً  باتمنها قط  و  يف االنتخابات احمللية مل يتعافَ  ساحقةحتزبه هبتزمية 
ويف  .ذاا الصددجيب القيام به يف رئيس الوزراء  وتداولوا حول ما  حنومّرة أخرى  أنظارذمحّول الشباب   2008عام الخالل الربع األخري من و  

واستاكر  .لكن مجيع احملاوالت باءت بالفشلم  املواطنني ووسائل اإلعال إشراككشفوا عن فضائح فساد خمتلفة أمام اجلمهور  وحاولوا    2009عام المطلع 
إذ اعتاد   مركة مع ذاا األرت قواسم مشأّي من أن جيدوا  غري أّن األشخاص العاديني مل يتمّكنوااستخدام مبالغ طائلة من املال   ُأس،ء: "ما حدث قائاًل كان بر 

يف  كان هلاعلى حادثة   ورّكتز الشباب .يف احلركة" بصورة خمتلفة وينخرطوا ك، يروا الواقعطريقة ما    إجيادنا إىلر واضطر يش مع النظام الفاسد  ععلى ال الشعب
شقة   على   يف وقت قياس، نفست"  استحوذا انرغوشركة "ل امديرً  برانكوفيتشعندما كان   2000عام الفف، القواعد الشعبية.  صدى لدىهناية املطاف 
وقع كبري بالفعل يف اه الصفقات اخلفّية هلوكان  63.أمريك،دوالر  500 يساويبل مبلغ مقا حصريةسراييفو األكثر  شوارعيف أحد  من احلكومة كبرية وفخمة

ء جراّ  معّقدة ملنازلا باتت عمليات شراء حني  يف  يف ذلك الوقت من أجل إجياد مسكن واستعادة ممتلكاهتا تعاين ال تتزال العائالتإّن   إذ املواطننيأوساط 
 ا  وأراد كلّ لموسً ا من الناس من استيعابه  وكانت أمرً ا متكّ ]الصفقة[ أمرً : "لقد كانت قائاًل  وروى بركان ما حدثواإلجراءات البريوقراطية الواسعة.  اوىالرش

 ّدت إىل "ربط الناس باملسألة".ذاه العملية أواحدة"  مضيًفا أّن  [شّقة]شخص 
إذ اشرتت   سريّةالصفقة اليف األصل عن  2007عام نشرمها مركتز الصحافة االستقصائية و  عليه الكثريونمل يطّلع  كشف مقال وتقريرذاا وقد   

احلرب لصاحل الالجئني   بعد اسُتحدثت" اليت ققالشفائض الضرائب  ونقلته إىل قائمة من " ودافع بتكلفة كبرية يتحمّلها سكناحلكومة وشركة مملوكة للدولة امل
 64.أيام بضعة  غضونيف علًما بأّن ذاه العملية مّتت  متدنية الثمنإيصاالت  بواسطة سكنعلى امل برانكوفيتشحصل مرحلة تالية ويف قامت خبصخصته.  مثّ 

لصارخ للسلطة. ا االستعمالدون إساءة  لكّنها مل تكن لتحدث منخطوة من خطوات ذاه العملية الشائنة بكوهنا "قانونية"   ومن الناحية الفنية  متّيتزت كلّ 
اخرس وخاه(.  أي) "اتريب سويت" وشريطًا مصّورًا بعنوانأغنية  البديلة الشعبية"دوبيوزا كولكتيف"عندما أصدرت فرقة  2008عام الوبدأت القصة باالنتشار يف 

غري  اشرتى الشّقةر كيف يتاكّ  أن ال يستطيعه أنّ فيها  زعماء من مقابلة أجراذا مركتز الصحافة االستقصائية مع رئيس الوزر  ربطهاأُعيد  لقطاتوعرضت األغنية 
راء واكتسحت ما رئيس الوز سلطة  إىل تقويضيف هناية املطاف  أّدت مسألة سياسية لتصبح تتضّخممل قضية االرتشاء  لكن 65".قانوين بشكلشراؤذا  "مّ  أنّه

 إليه قبل أن تتبناذا احلركة الشبابية غري العنيفة. نتم،لعمل الدميقراط، املتبّقى من الدعم الاي كان حيظى به من داخل صفوف حتزب ا
 

 الرخيصة الثمنفرض تكلفة مقابل الشّقة 
بادرة يف كانون امل إطالق أّواًل  وقّررتلحملة. لتخطيط العند صاالتالتوقيت  والتكتيكات  واالتّ  بشأناُّّتات القيادة األساسية قرارات إسرتاتيجية  

كما .  األحتزاب احلاكمة احلالية الفاسدةاليت أسفرت عن خسارة   2008عام للكان  انتهت االنتخابات احمللية بر  فبحسبلعّدة أسباب.  2009 /ينايراينالث
: "حاولنا اا السياقيف ذ حتزبه. وقال بركان يف بعض األطرافوالية برانكوفيتش الاي بدأ خيسر الدعم من  انتهاء النصف األول من تتزامن ذاا التوقيت مع

                                                           
 مارك ألف 500للتحويل مقابل الشقة اليت بلغت قيمتها السوقية  قابل بوسين مارك 900الكسب غري املشروع  دفع برانكوفيتش  عن مركتز إعداد التقارير االستقصائية الاي كشف وفق 63 

؛ www.cin.ba  2007 /سبتمربأيلول 4على املتزيد من التفاصيل  انظر "صفقة عقارية حمظوظة"  مركتز إعداد التقارير االستقصائية   االّطالعللتحويل. ومن أجل  قابل بوسين
 .www.cin.ba  2009 /ديسمربكانون األول  22إىل رجل ثرّي"  مركتز إعداد التقارير االستقصائية  من مستأجر  -"برانكوفيتش

 21الدميقراطية  (  صندوق املنح الوطنية من أجل CIMAلوسائل اإلعالم ) الدولية)واشنطن العاصمة: مركتز املساعدة  فرقتغطية الفساد: صعوبات حماولة إحداث   أرماوروزماري  64 
 .9(  2010 /يوليومتوز
  وميكن مشاذدة الفيديو التايل على موقع يوتيوب: www.cin.ba  2009 /أبريلنيسان 17"  مركتز الصحافة االستقصائية  بيجاكيتشو "إدانة برانكوفيتش  65 

http://www.youtube/com/watch?v=oXobejzkijo 



رئيس الوزراء ب إلمساكاواالخنراط يف املقاومة الرقمية من أجل ارع لنقل النضال من الش إسرتاتيجًياالعتزم  !ا  عقدت حركة دوستاثانيً  ."التوقيت لصاحلنا استخدام
اجأ ف البوسنة واهلرسك  األمر الاييف  بالكامل على شبكة اإلنرتنت : "كانت احلملة أوىل احلمالت اليت نُّظَمت66كانوالسلطات على حني غّرة. وصرّح بر 

 ا السببأمّ  ."هلا تواستعدّ على االحتجاجات اليت نّظمتها حركة دوستا   احلملة عند انطالق  2009عام الحبلول كانت قد اعتادت ا  ألهنّ ا احلكومة متامً 
أخرى  كاتحتّر  إىل تنظيمتاج حتإنك كان ذلك بالقول: "سلطة الشعب. وفّسر بر  تعتزيتزتايل وبال - أي األعداد -الثالث إلطالق املبادرة فتمّثل يف زيادة املشاركة 

 ."يف الشوارع ماليت تُنظّ  يشاركون بالضرورة يف التحركات ال هملكنّ يدعمونك  للاين
ة املبَن الاي تقع فيه شقّ  جدران على غرافييت  ظهرت كتابات ورسومات 2009 /ينايركانون الثاين  10ما خالل الساعات األوىل من  مرحلةيف و  

 ءً إجراإنفاذ القانون  قواتُّّتاذ اا حيال ذاا التحّدي املدين. وأصّر عالنية على وكان رئيس الوزراء غاضبً  .: "أِعد الشّقة  أيها اللّص!"كوفيتش جاء فيهانابر 
 رئيُس الوزراء  عن ذلك  دعافضاًل  67ة أحناء سراييفو  واستدعاء محاية الشرطة خارج املبَن.دوريات يف كافّ أسفر عن حتقيقات واعتقاالت  وتسيري  اسريعً 

بإزعاجه  !رئيس الوزراء اهّتم حركة دوستا إنّ كان وقال بر  68.يف املسألة فتح حتقيق الربملانمن  طلبكما    اجلناة إجراءات قانونية سريعة حبقّ  إىل اُّّتاذالقضاء 
   69 احلملة جرعة من التزخموضّخ يفو ماذل  أتى رّد فعل رئيس الوزراء املتشّدد بنتائج عكسية على حنفركة. إىل احل  األمر الاي مّثل ذديّة بالنسبة ومضايقته

 سخطًا  وأثار ستوى الوطينة على املاالستحواذ املشبوه على الشقّ  ّتّلىفحسب  بل  غرافييتكتابات الرسومات و  خبربمل تسمع البوسنة واهلرسك بأسرذا إذ 
ووصفت رّد  التحّرك  -رتشني امل أصحاب السلطة بانتقادذا ولوم بشكل خاصّ  تشتهراليت ال  - التابعة للطبقة اخلاكمة النطاق. وغّطت وسائل اإلعالم واسع

اد البوسنة واهلرسك من خالل االستعانة يف احتّ   اجلمهورَ  فحشدت احلركةُ  71الفرصة.ذاه  أن اغتنموا فما كان من الشباب إاّل  70رئيس الوزراء باملتعجرف.
 توّحدت حتت لواء مطلب واحد أال وذو استقالة برانكوفيتش.اليت تدنية امل خاطرامل وذاتوالفكاذية  املبتكرةبالتكتيكات 

 
 التكتيكات االبتكارية

ف، . فتثري معضلةقمية ر  حترّكاتما أطلق   "كتابات الغرافييت  كتبتُ "أنا   على موقع فيسبوك ُعرفت باسم جمموعةً  احليلة الواسعوأنشأ الناشطون  
 بالنسبة وكان عدد املشرتكني يف اجملموعة ذائاًل  72.مسهانشر كٌل منهم صورة إىل جانب امسه/او شخص إىل اجملموعة   آالف 7 أكثر من غضون يومنين  انضمّ 

 الربيد اإللكرتوين اليت ربغراق مراكتز الشرطة باملكاملات اهلاتفية والرسائل عإفيسبوك املواطنني على مّث شّجعت اجملموعة اليت أُنشَئت على موقع صغري.  إىل بلد
 باتتوبالتايل   74.فقط عرب الربيد اإللكرتوينرسالة  أالف 4 يتزيد عنوتلّقت السلطات ما  73".كتب كتابات الغرافييتفيها "اعتقلوين  فأنا َمن   كٌل منهم  يقول

  كان آالف األعضاء فسهنويف الوقت اخلسارة يف مجيع األحوال  فيما كسبت احلركة الدعاية وحشدت القواعد الشعبية.  ذ،حمرج نتيجته  موقف أمامالسلطات 
 يثري معضلة جديدك  رّ حتكان من شأن القواعد الشعبية الرقمية أن أفضت إىل فيسبوك. و ويتداولون األفكار من خالل موقع يتواصلون ويتشاركون من املواطنني 

بواسطة ما ميكن أن نستأجره  نا يفكان: "فّكر عات  حيث قال بر التربّ  فيسبوكموقع   علىشرتكنياملمجع بعض   !حركة دوستامتّثل يف اللوحات اإلعالنية. ومبباركة 
لوحات إعالنية ُنصَبت يف  عشر رّوجت  /ينايركانون الثاين  24ونا". وبتاريخ م أحبّ ألهنّ  إضافيةلوحات إعالنية  (  وأعطتنا الشركة أربعا مجعناذيت)ال األموال

ويف غضون مثاين وأربعني ساعة  75ا للقانون".وفقً   للتحويل فقط! متّلك عقاراً ا قاباًل ا بوسنيً ماركً  920شّقة بسعر لسراييفو " خمتلف أحناءا يف بارزة جدً  مواقع
 /يوليوالل متوزتها خعليها إلزالعالمات  تضعوُ ه سبق وأن أنّ ا غري قانونية و أهنّ  زاعمةً على وجه السرعة هبدم أغلبية اللوحات اإلعالنية  الكانتونأمرت حكومة 

                                                           
 بركان  "بناء حركة يف البوسنة واهلرسك". 66 
 املرجع نفسه. 67 
 ؛ بركان  "بناء حركة يف البوسنة واهلرسك".تغطية الفساد  أرماو 68 
 حماكمات. أدّلة ومل ّتِر أيّ  ذدأت الضّجة  مل تظهر أيّ  مابعد 69 
 .www.cin.ba  2009 /يوليومتوز 15"تشريح استقالة"  مركتز إعداد التقارير االستقصائية   70 
ذاا التأكيد  يستبعد. وال ياً احملّرض رمس !دوستا حركة  ومل تكن الغرافييتكتابات رسومات و / اجلهة اليت تقف وراء الاي يقف الشخص ذوية بأنه ال يعلم لغاية يومنا احلاضربركان  يتزعم 71 

 قاموا بالتحّرك. قد  من املنتسبني إليهاأن يكون شخص ما أو بعض األفراد يف اجملموعة أو 
 بركان  "بناء حركة يف البوسنة واهلرسك". 72 
 بركان  مقابلة مسجَّلة. 73 
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ع م ذو شائعكما ا  ه املعارضة انتعاشً ا. وشهدت اجلهود اليت بالتها السلطات لتكميم أفو 76عديدة هنا ُنصَبت منا أعوامكان أفاد بأبر  املاض، بالرغم من أنّ 
 77.بالكامل" مةالعار باحلكو احلدث  وحلق ا -  وسائل اإلعالم العامليةحىّت  -كان: "غّطت مجيع وسائل اإلعالم بر  وحبسبلمعضالت. املثرية لتحرّكات ال

 - من خالل فروعها -ة احلرك أعضاءإذ وزّع     أال وذو املالبسترسانتهاإىل معضلة مثريًا لل ا آخرحترّكً ا  أضافت احلركة يف الوقت نفسه تقريبً و  
ما ظهرت ة هبم  فيخاصّ  امصانً قاملواطنني صّمموا  إىل درجة أنّ  رواًجا كبريًاذاه القمصان  والقت". كتبُت كتابات الغرافييت"أنا   بعبارةزُيّنت قميص  ألف،ّ  حواىل

"ميكنَك أن ترى الناس  :ذاه األحداث قائاًل  كان. واستاكر بر ةتز التلف اتشاشمرتدية ذاه القمصان على  -  دوبيوزا كولكتيففرقة فيها قائد  نمب -شخصيات 
 .نفسهاها الرسالة محلت كلّ  ملصق ألف 25و شارةألفّ،  الناشطون حواىل ووزّعوذم يرتدون القمصان يف الشوارع". 

ا شيطني رقميً ناس غري الناألقصى من أجل الوصول إىل ال حّدذاإىل زيادة التغطية اإلعالمية إىل  الناشطونسعى املبادرة املدنية   انطلقتوحاملا  
ائل اإلعالم اليت دت وسصاالت حدّ تّ انطلقت ]احلملة[  وضعنا إسرتاتيجية لال ما أن: "بالقول كان ذلكبر  وخّلص. ةط االجتماعيو تكثيف الضغو  وإشراكهم

على للرتكيتز ائل اإلعالم[ ]وس انتباهونلفت أكرب قدر ممكن بك، نكون متواجدين ة  االتصال هبا وكيفية استخدام شبكة اإلنرتنت. ووضعنا خطّ  علينا تعنّي ي
 دعمنا". كنهممي]املدنية[ يف امليدان واحللفاء احملتملني الاين  موعاتللمجالت صاة لالتّ على ذلك  وضعنا خطّ  عالوةً والقمصان.  الغرافييتكتابات رسومات و 

". كتبُت كتابات الغرافييت  أن يُعيد الّشقة  و"أناو  أن يستقيل عليهو استخدام منصبه   يس،ءرئيس الوزراء فاسد كالتايل:    !ركة دوستاحلوكانت الرسائل الرئيسية 
كان من شأن و . نيف آ إشراك اجلمهور". فقد كانت ذاه الرسالة قصرية  وبسيطة  وشاملة من حيثمن  كانت األكثر أمهيةكان  فإن الرسالة األخرية "بر  ووفق

 املتبادل واهلوية اجلماعية. بالسخطا أن بَن شعورً  يكتب كتابات الغرافييته كان بإمكان أي مواطن بوسيّن أن التلميح إىل أنّ 
 

 النتائج
أثري برانكوفيتش السليب ت إزاء عن قلقهم احلتزب أعضاء وأعربحتزبه.  داخلربانكوفيتش سوى عدد قليل من املناصرين ل يبقَ مل نتيجة احلشد املدين   

 الستقالةا طُلَب من برانكوفيتش  وعليه. املقاومة املدنية مصطلحات فقو   غرّيوا والءاهتمم   أي أهنّ 2010 /أكتوبريف تشرين األول املرتقبة على االنتخابات
قبل سنة ونصف من هناية استقال و شهر مرور وامتثل هلاا الطلب بعد   2009 /مايوأيار يف ُعقدمؤمتر حتزب العمل الدميقراط، الاي  خالل من منصبه

م  من ذلك العام /أبريلنيسان خالل  و نفسهواليته. ويف الوقت  عملية االحتيال لى الاي وّقع ع - بيجاكيتشرئيس الوزراء ورئيس الوزراء السابق أدذم  اهتُّ
 ته متّ يف سراييفو  إال أنّ  احملليةكمة احملال أمام ثُ ومَ  78السلطة. استعمالإساءة  استغالل الوظيفةب - منصبه يفيتزال  الة عندما كان الشقّ بكيفية شراء  املرتبطة

قق ، يشرتوا الشكمن أجل الناس   ُوضع القانون إنّ : "أوضح بركان الاي تابع قائاًل    حسبماللقانون" طبًقا" أّن عملية الشراء مّتتحبّجة  2010عام تربئتهما 
يعها" لرئيس الوزراء "با من فرد ما ومن مثّ ة" من خالل شرائها نقدً "عامّ  ما شقةك، ّتعل وليس من أجل احلكومة   سكنوا فيها  نهلم أاليت سبق  اململوكة للدولة

أنّه  وكيفالنظام القضائ،  اليت تشوب مدى العيوب على عتربه مثااًل ه يَ أنّ  غريكان على احلكم  يعرتض بر  ذاا والمن قيمتها بعد أيام قليلة.يف املئة  1مقابل 
لكن حقيقة   ‘انونللق طبًقا’ تمتّ  ةشراء الشقّ عملية  أنّ يف  حمّقني: "كان القضاة السياقيف ذاا  أفادمن جانب أصحاب السلطة. و  االستعمالمعّرض إلساءة 

  ."قالة يف هناية املطافعلى االست واقعاليف  أجرباهللحصول على الشّقة  اش،ء استعان هب الرجل الاي امتلك كلّ  إمكانية القيام هباا األمر هباه الطريقة وبأنّ 
مصداقية احلركة والعضوية أوال  ة احلمل عتّززتكان  بر إىل بالنسبة من األمهية. ف نفسهالقدر  وضوًحا إمّنا تكتسيانأقّل نتيجتنين  !حّققت محلة دوستالقد  

 جهةومة والسياسيني من العالقة وموازين القوى بني احلك طبيعةاملدنية  ا  غرّيت املقاومةثانيً استدامتها.  حّسنتو   إليهااملنتسبني  رفعت عددفيها  وبالتايل 
 :وفّسر الناشط الشاب ذلك قائاًل . جهة أخرىاملدين من  والنطاق

ياس،. وحاملا اجملتمع املدين والسياسيني  وبني املواطنني والنظام السبني خمتلفة بني اجملتمع املدين واملواطنني  و  روابط احلملةأنشأت 
 القواعد يف النظام السياس،. ومن خالل التأثريجمموعة جديدة من  يفض، ذلك إىل استحداث  من شأن ذلك أن أمرًا مماثاًل  ونقحتقّ 

سلطة ين واملواطنون اجملتمع املد يتمّتعة بأصحاب السلطة[  على النظام السياس، واهليكليات األساسية يف عملية صنع القرار ]اخلاصّ 
 يف اجملتمع. أكرب
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 باختالفهاتتمّيتز  بالشعة بني أصحاب السلطة جهة من القاعدة إىل القمّ متّ  جديدة تتغري العالقات فحسب  بل أنشأت احلملة صلة   مليف اخلتام 

األمر يف ذاا  أخا عليهم عنّي واستنتج بركان: "يتة ويكتسبون املساءلة. من خالهلا السلط الناسالوسيلة التقليدية اليت ميارس  عن االنتخابات  اليت متّثلنوعّيا 
  مهامهنوفيتش بعد يومنين من استالم رئيس الوزراء اجلديد مصطفى موجتزي. فاملتغرّيةرز على ذاه الدينامية مثال با ّتّلىصنع القرار." وسرعان ما  احلسبان عند

االنضمام إىل  !مطالبنا". ودعا رئيس الوزراء على الفور حركة دوستا تلبيةث معنا وحياول ك، "يتحدّ   -كانبر  ذكركما - !ّظمته حركة دوستااحتجاج ن إىلحضر 
ة طّ إىل احملرئيس الوزراء  وّجه معتالاي من الشارع  ماموتشيهايتشاختيار العضو يف احلركة دميري  واليته. ومّ  للبحث يفيف برنامج تلفتزيوين  إليه واملشاركة

 تلفتزيونية.ال
 

 تغيير المواطنين من أجل تغيير المكسيك
كسيك املاملرير وذو أّن "الواقع  ّتاذلكاهنم د بإمعُ ه مل ي َ بأنّ من عشرة أصدقاء  مؤّلفةجمموعة  شعرت  2008عام المن  /نوفمربيف تشرين الثاين 

يودي كان العنف املرتبط باملخدرات   و79دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس. حركة أحد مؤسس،    وذ،أزويال ييتام أفادتحسبما  " اخلاطئ يف االّتاهتسري 
بت برتاجع اقتصادي  د تسبّ . وكانت األزمة املالية العاملية قفيلييب كالديرونلرئيس اليت شّنها ا على املخدرات ، باحلرباملدنيني يف أعقاب ما مسُ  من الفاآل حبياة

 أظهرتفعلى سبيل املثال   80.مستسرينين ا  كان فساد أصحاب السلطة وإفالهتم من العقاب ا وليس آخرً القرن العشرين. وأخريً  تاعُترَب األسوأ منا ثالثيناكبري 
إىل ا حباجة اجملموعة بأهنّ  رأتو  81من دخلها الشهري على الرشاوى. يف املئة 33 تنفق املنخفضة الدخلاألسر املعيشية  أنّ بعض الدراسات االستقصائية 

  مدين بتحّرك تمام االذ مدى س. ومن أجل قيااقلقه اهنشاطرو ياملواطنني الاين  اخوهتإمع إاّل الك ب القيام اال ميكنهأنّه ب  و احلبيب ابلدذ إلنقاذ لتحّركا
شخص  آالف 6د. وشارك البال يف وقراءةا األكثر تأثريً    اليت تُعترب من بني الصحف"إل يونيفرسال"على املوقع اإللكرتوين لصحيفة  دردشةً  أطلقت اجملموعة

مل  مكنهّ والقيام خبطوة ما  لحلملة[  إىل ادوا االنضمام ]االناس أر  : "علمنا أنّ قائلةً  ذاه األحداث أزويال واستاكرتاجملموعة. ما أثار دذشة   الدردشة ذاه يف
 ."يعرفوا كيف يبدأون

يف  وشاماًل  اجدي   اإمنّ   اوظريفً  اأن يكون مستفتز   املفرتضمن ن ا للجدل كاا مثريً امسً  للحركة واختاروا أمساءاختبار على  أعضاء اجملموعة كما عمل 
اّتضح   "لتصّرف حبماقةكّف عن ا/"كّف عن التصّرف حبقارة ذ، الرتمجة احلرفية لالسم ويف حني أنّ  دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس. ووقع اخليار على  آن
سؤولية اجلماعية عن امل تدّل علىك" لتحرّ ا دعوة إىل"ذاته  حبدّ يشّكل اسم احلركة  أنّ إىل أزويال  أشارتأنفسنا". و  خداعلنتوقف عن " ذواملعَن الفعل،  أنّ 

مثّة نتزعة يف املكسيك إللقاء " أنّه أزويال وأّكدت. يف الوقت نفسه تشري إىل املتكّلم واجلمعبصيغة  اسُتخدمت" بيندخيوسكلمة "  ذلك أنّ الوضع يف املكسيك  
 ما حتتاجه" يفًة أنّ "  مضدنابال وضع ال نقوم بالعمل الاي يقع على عاتقنا ملكافحة الفساد وحتسني حنن املواطنون إنّنانا قلنا إال أنّ على احلكومة   ماللو 

 ".وأمورذم  بتنظيم أنفسهمنياملواطن بدءذو املكسيك 
كسيك إىل املسار الصحيح يف إعادة امل ذاه احلركة اعتمدهتا احلركة الناشئة على وجه السرعة. ومتثّلت الرؤية اليت وثوابت معامليف اجملموعة  وحيثت 

كوننا مواطنني ال ف .يف الطريقة اليت يفهم ويدرك الناس فيها معَن مواطنتهم فّعال"إحداث تغيري  أّما مهمتها فنّصت علىا. ا  واقتصاديً ا  واجتماعيً سياسيً 
عات لّ وتوجيه تط يف أوساط اجلمهور العام الالمباالة حالةهاه الرؤية التغّلب على شملوت 82."نامسؤوليات حتّملا يعين أيضً فحسب  بل  حقوقنا ممارسةيفرتض 

 :فه، على الشكل التايل ة اليت تسعى احلركة إىل إحرازذاالغايات العامّ  بالنسبة إىل ."منّظم حتّركاملواطنني للتغيري إىل 
 املواطنني اليومية.التغيريات يف حياة  حتفيتزمن شأهنا مدنية مبادات  استحداث 
  ك، يرفض اجملتمع الفساد  والالمباالة  وانعدام املسؤولية.الثقايف   التواطؤ منوذجكسر 
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  اءلة أصحاب السلطة سملهتم امسؤولي حتّملمن  متكينهم عربعقاب بالغضب إزاء الكسب غري املشروع واإلفالت من ال ]املواطنني[ شعورتوجيه
 لطة.أصحاب الس بداًل من مصلحةمن أجل الصاحل العام  فّعال  و   وشفافنتزيه بشكلة العامّ  وازناتوضمان استخدام اخلدمات واملوارد وامل

 لتعتزيتز مسؤولية املواطنني. كوميةوغري احل احلكوميةمات اجلهود اليت تباهلا املؤسسات واملنظّ  دعم   
 

ازدياًدا سريًعا يف  سّجلت فيسبوكمن خالل الدردشة على املوقع اإللكرتوين للصحيفة  أطلقت صفحة على موقع  االذتمام بعدما أثارت اجملموعة 
 على موقع تلقائًياسيشّكلون الناس  : "اعتقدنا أنّ ذاه األحداث قائلةً  واستاكرت أزويالآالف. 4عدد األصدقاء الاين انضّموا إليها ووصل عددذم إىل 

 ه جمتمع. إنّ فعاهلمأ أن ميل، عليهم أحدذم الناس ذنا ينتظرون أنّ  غرية هبم  خاصّ محالت  ند ويطلقو أحناء البال خمتلفيف  حجًما جمموعات أصغرفيسبوك 
اليت  النصائح النظرية و أن املواعّ من عشرة أصدقاء  املؤلّفةبالتايل  أدركت اجملموعة األصلية و  ."احلكم غري الدميقراط،بوية بعد عقود من األثقافة لتسوده ا

 أسرينوس بيندخيوس دخييموس ديلاا  تعنّي على حركة . تز املواطننييتحفب ّد ذاهتا كفيلةتكون وحدذا وحب لن  أطلقت أزويال عليها اسم "اخلطاب اجلميل"
مناصب من  يشغلونم لى أهنّ ا عيُنَظر إليهم عمومً املكسيك،  الاين  الكونغرسعني يف شرّ على امل الرتكيتزرت اجملموعة وقرّ  ك.ّفتز على التحرّ احمل االضطالع بدور

 83ا عن خدمة الشعب.الشخصية عوضً  ة  وأجنداهتمأجل خدمة أحتزاهبم السياسية  ومصاحلهم اخلاصّ 
ذ، و اس،  يف النظام السي خنين اجلمهور فحسب  بل ترمتز إىل الفساد واإلفالت من العقاب الراس تثري غضبدت اجملموعة مسألة لن حدّ ذاا و  

 يستفيدكما   .وُّتضع لضرائب الدخلراتب شهر واحد  تعادلوة إجازة عال علىاملوّظفون يف املكسيك أن حيصل عالوات عيد امليالد. فقد جرت العادة 
صرفها  الوة اليت مّ وبعد الع. دون علم اجلمهور الضريبةالسرتداد سلطتهم  عماليسيئون استم   إال أهنّ من ذاه امليتزةالنواب )أعضاء الكونغرس( املكسيكيون 

خييموس دي دالقيادة األساسية حلركة  نظرتاملبلغ املسرتَد إىل اخلتزينة. ويف املقام األول  إىل إعادة  500نواب من أصل  4سوى  يعمد  مل 2008عام اليف 
يف  أحد احملامني امقمّث . مناسًبامل يكن ذلك   أنّ ا استخدامه  إاّل "الشفافية واحلصول على املعلومات" لرتى ما إذا كان ممكنً قانون يف أسرينوس بيندخيوس 

بالرّد ]على  ملتزمةليست  ةالسلطات العامّ  إنّ أزويال   حبسب لدولة. و إىل ايف تقدمي التماس  للمواطنني احلقّ  هالدستور املكسيك،  واكتشف أنّ بدراسة جملموعة ا
احملام، إىل نتيجة  عقوبات. وخلصال واجهةمأو  ة املتزعومةغري املشروع ألفعالل التصّدي يتعنّي عليها أيًضاااللتماس[ يف غضون ثالثة أشهر فحسب  بل 

 . نيطناملوا اتستخدام قانون التماساللديها األساس الاي تستند إليه  احلركة كانت غري قانونية  وأنّ ذا النواب  املبالغ اليت اسرتدّ  أنّ مفادذا 
 

 اختبار ردود الفعل
 دخييموس دي أسرينوسمحلتها األوىل اليت أطلقت عليها اسم "عملية  خطط اجملموعة األساسية وضعت  2008 /ديسمربخالل كانون األول 

ط من خارج و بني التدابري )القانونية( املؤسساتية والضغ ما لعالوة عيد امليالد من خالل اجلمع اسرتداد الضريبةاحلملة وقف من دف اهل". وكان 001بيندخيوس 
كانون   شهريخالل  نياملواطن اتقانون التماساالستعانة ب إُّّتاذذا من خالل التدابري القانونية اليت مّ  وباإلضافة إىلنطاق املؤسسات )أي سلطة الشعب(. 

يول ة "النواب ذوي الااستند إىل العبارة العاميّ للمواطنني ذات شعار جااب وفكاذ،  التماسمحلة ركة احل نّظمت  2009 من العام /فربايروشباط ثاين/ينايرال
 عن استخدام موقع اًل ". وفضذاه األموال املواطنون ة  خيسر"فيما يستحوذ النواب على األموال العامّ أنّه اليت تعين  ذوي الايول القصرية" نيالطويلة  املواطن

يف الوقت نة مكسيكو  محالت ميدانية جلمع التواقيع يف مدي دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس  والربيد اإللكرتوين  نّظمت اإللكرتوين احلركة موقعفيسبوك  و 
. يهم ةاخلاصّ  كاهتمحتّر   ويوكاتانال  توتوكس  كرييتارووبويبال  و  ذاكا ايدا  وو ري   وخاليسكو  ومغواداالخاراى الفيسبوك يف مدن عل األعضاءفيه نّظم  الاي
  على حّد قول ةاحلملشرح لذؤالء املشرتكني بعريضة من صفحة واحدة ومبادئ توجيهية حول مجع التواقيع و"لغة املواطن" دت القيادة األساسية وزوّ ذاا 
عالم التقليدية من أجل توسيع وسائل اإل لفت انتباه املقاومة  أرادت أّواًل بني املقاومة الرقمية وامليدانية. ما ا قضى باجلمع ا إسرتاتيجيً قرارً ا الناشطون . وإُّتّ أزويال

ذو  لقيام مبااا  كما بّينت أزويال "أردنا أن خنرج عن إطار الفيسبوك لك، نكتشف ما إذا كان الناس يريدون ثانيً تزيد من الدعم. املنطاق احلوار العام وحشد 
 توقيع خط، وإلكرتوين  وقّدمت العريضة إىل الكونغرس. آالف 4ما جمموعه دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس   مجعت حركة وبشكل عامنقرة." أكثر من 

جرى فريق حركة   وأما حيصل الحظةتكثيف الضغط املدين. وحبلول ذلك الوقت  بدأت وسائل اإلعالم مب فكانت تكمن يف اخلطوة التالية أّما 
ملوقع اإللكرتوين على ا ذالنشر ةمن خالل كتابة مقال ]إىل احلملة[ . وأضاف الفريق عنصر ضغط دويلوصحفيةإذاعية مقابالت دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس 
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رسائل الية إرسال  على شبكة اإلنرتنت للمواطنني حول كيف يف إسبانيا. وأعّد الناشطون دلياًل األكثر تداواًل و س" اليومية ذات النفوذ الكبري يلبايالصحيفة "
  اإللكرتويناحلركة  موقعوك  و فيسبلعالوة عيد امليالد  حيث جرى تعميم الدليل من خالل موقع  ةاسرتداد الضريبعني واالتصال هبم خبصوص للمشرّ  ةاإللكرتوني

 . الثالثني اتفيةاهل املكاملاتو  الرسائل اإللكرتونية املئة واخلمسنيعضو من أعضاء الكونغرس على  أيّ ويف وسائل اإلعالم. ومل يرّد 
رينوس بيندخيوس دخييموس دي أسحركة  أحرزتملماطلة يف عملية التحقيق  اعلى الرغم من اجلهود اليت بُاَلت خلف الكواليس إلحباط العريضة و و  

  أوقف األعضاء اجلدد للمجلس التشريع، احلادي والستني 2009عام اليف  اليت جرت أكرب". فف، أعقاب االنتخابات التشريعية انتصاربأزويال " وصفتهما 
انتصار  حرازإ"لقد كان ذلك أكثر أمهية من : على ذلك تعليًقادت أزويال امليالد ألنفسهم. وأكّ ( إعادة الضريبة املقتطعة من عالوة عيد 2009-2012)

 84."قانوين ألننا غرّينا املمارسة الفاسدة
 

             أوجهايف بيندخيوس دخييموس دي أسرينوس حركة 
 مجعية املواطنني  - مة مدنيةضّم سبعني منظّ    انضّمت احلركة الناشئة إىل ائتالف001دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس عملية  تقّدم يف ظلّ  

. وكان بيضاءمن خالل تقدمي أوراق اقرتاع  2009/يوليو متوز 5ؤذا يف إجرااليت كان من املتزمع  نيةدعا الناخبني إىل مقاطعة االنتخابات الربملاو  - الوطنية
 يف املئة 5إلغاء  مّ حتت لوائه فاسدة. ونتيجة لالك   املنضويةة األحتزاب كافّ   النظام السياس، الاي اعُتربَت معن التعاو  وقفيكمن يف من ذاه اخلطوة اهلدف 

خائفني مل يعودوا ن األحتزاب السياسية  و ع غري راضنيا من املواطنني ا كبريً عددً  أنّ مفادذا رسالة باحلملة ذاه  وبعثت.   حسبما أفادت أزويالمن أوراق االقرتاع
 اكتشافمناحلركة  متّكنت اهنّ إذ إ  دخييموس دي أسرينوس بيندخيوسحركة إىل بالنسبة  قّيمة للغايةالتجربة كانت  وتبنّي أّن ذاه. بشكل مجاع، من رفع أصواهتم

 على بلورة أولوياهتا. ساعدهتاكّله ذو أهّنا ورمبا األذم من ذلك   مات اجملتمع املدين مع  الكثري من منظّ  وتواصلتخماوف مشرتكة  
لسلطتنين التنفياية ا - عبارة "ال عواقب  ال مساءلة  وال عقاب على اقرتاف أفعال غري مشروعة"بي تعّرفه أزويال اال -فالت من العقاب ميّيتز اإلو  
ا ا إسرتاتيجيً قرارً احلركة ت إُّّتاملشكلة برّمتها  ا معاجلةدخييموس دي أسرينوس بيندخيوس أن حتاول  وبداًل منمؤسسات الدولة. كالك حلكومة و يف اوالتشريعية 

تّتخا ا  انيً ثالسلطة التشريعية.  باملقارنة مع لعمليات تدقيق أكربا عمومً خيضع الرئيس  كانأّواًل تركيتزذا على الكونغرس لثالثة أسباب رئيسية.  حبصر قضى
ي السياسيني ر حتدّ أن يؤثّ  من املمكن يف الكونغرس. وبالتايل األحتزاب الرئيسية ممثّلة  إّن كاّفةا  ثالثً   وتنفق املال العام. املتعّلقة باملوازنةالسلطة التشريعية القرارات 

 ة على:لرئيس. ويف األعوام الالحقة  رّكتزت احلمالت اليت أطلقتها احلركإىل ااحلال بالنسبة  ،حتزب واحد كما ذ بداًل منعلى النظام السياس، الفاسد برّمته 
  صة لألحتزاب السياسية.)احلكومة( املخصّ  القطاع العامّ هلا اليت ميوّ  املوازناتتقليص 
  املراقبةلى غرار عأنشطة الكونغرس واإلنفاق من خالل اعتماد تكتيكات ب املتعّلقةهم يف احلصول على املعلومات ممارسة حقّ  منمتكني املواطنني 

 .والرصد
  ُالسياسية.ق على األحتزاب طبّ تغيري قانون حرية اإلعالم لك، ي 
 الفساد السياس،. منع 
 .مساءلة املشّرعني 
  وضعها مببادرة  شريعات اليت يتمّ   والتاالحّتادية  واالستفتاءات الرتشيحات املستقّلةإدراج آليات الدميقراطية التشاركية يف السلطة التشريعية  مثل

 املواطنني.
 

 اخلصائص
العام  وحشد  الوع، وزيادةمن أجل بناء الوحدة  دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس توّفر وسائل التواصل االجتماع، األدوات الضرورية حلركة  

حلركة إىل اة بالنسبة صّ أمهية خا ىللوصول إىل الناس  األمر الاي اكتس وغري مكلفةفيسبوك على إطالق احلركة  إذ وّفر وسيلة سهلة وقد ساعد موقع  املواطنني.
مع اجلمهور ووسائل  للتواصل اال غَن عنهوسيلة ن من الوصول إىل وسائل اإلعالم التقليدية. وسرعان ما أصبح موقع تويرت ا مل تتمكّ أهنّ إىل ا الناشئة نظرً 

                                                           
 مجيعقطعوا هم أهنّ . وأفادت النواب كانوا مانبني ر األدّلة الكافية إلثبات أنّ وفّ ت عدمأزويال  متثّلت احلّجة اليت سيقت ضد عريضة املواطنني يف  فبحسب. بالفشل املسار القانوين باء 84 
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مشاركة املواطنني  بدورذا تزيدغري العنيفة اليت ميكن أن ت اتلتحركّ لتسجيالت الفيديو  وتبادل مشاركة املستخدم ُّتّولامليتزة اليت   مبا يف ذلك على السواء اإلعالم
تلفت  مثرية أعمااًل ة  و جاابأمساء تدمج  ]اليت تطلقها احلركة[ . فمعظم احلمالتتأسيسها. ولطاملا شّكلت الفكاذة مسة ممّيتزة للحركة منا الوقت احلقيق،يف 

ّلب على اخلوف  وحتقيق ركة يف سبيل إشراك املواطنني  والتغاحلا إُّّتاته ا إسرتاتيجيً سم باخلّفة واملرح  األمر الاي شّكل قرارً تتّ عنيفة غري  كاتحتّر و   األنظار
من املهنيني الشباب إىل  ذمللحركة  سني الرئيسينييُاكر أّن األعضاء املؤسّ الفساد  واإلفالت من العقاب  والعنف  واليأس.  حولن بني الرسائل القامتة ز االتو 
اة جامعات. ويلتق، وأسات علياوطاّلب دراسات ن  ومثقف يف جمال وسائل اإلعالم  و والعالقات العامة  وحمرر  اتفيهم حمام  وخبري يف اإلعالن مبن  كبري  حدّ 

لية للحركة اليت تنتشر ا. وتعمل اجملموعات احملويّتخاون القرارات معً  جيات  والتخطيط  وتنفيا التحركات يف العاصمة هبدف وضع اإلسرتاتي يًاشهر األصدقاء 
 احلمالت الوطنية. شأبللحركة  األعضاء املؤّسسنيمع  يف ظل التعاونة هبا  تطّور املبادرات اخلاصّ حيث   د على حنو شبه مستقلّ البال أخرى من مناطقيف 
 

بناء خطاب على مستوى البلد ترم، إىل عّدة محالت دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس حركة  نّظمت  2009عام ال اعتبارًا من محالت وحمطّات بارزة
ناكر احلركة  نّفاهتابادرات اليت امل من بنيا وّتربة وخطأ. مسؤولية إنقاذ املكسيك. وشّكلت العملية اختبارً  يتحّملوناملواطنني  بأكمله بصورة تدرجيية مفاده أنّ 

 ما يل،:
 

املشّرعني  بتحّدي 2009 /ديسمربكانون األولو  /أكتوبرتشرين األولبني  دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس قامت حركة: فلتسقطوا اآلن محلة 
ىل إالتمويل املخّصص للبنية التحتية واخلدمات االجتماعية. ودعت احلركة املواطنني  بداًل من خفضصة لألحتزاب السياسية املخصّ  خفض املوازنةمن أجل 

 ونواطنملا ومّرة أخرى  مل يتلقّ . نيملشّرعإىل ارسالة عرب الربيد اإللكرتوين آالف  3 مّ إرسالاملشرّع الاي ميثّلهم من خالل موقعها اإللكرتوين  حيث  التواصل مع
يف مدينة  ضّم نصًبا تاكاريًاالشهري الاي ي متثال االستقالل ميدانملّدة أربع وعشرين ساعة يف  نشاط لتنظيم موقعّ، تويرت وفيسبوك إىلالناشطون  وجلأ. ردّ أّي 

 دت أزويال أنّ الدّواسة. وأفاعلى الناس  يضغطعندما  ُيض،ءعلى دراجة ثابتة  ضوء  ُعّلقضوء املواطنني   أُطلق عليه اسممكسيكو. وخالل النشاط الاي 
 امن. وانضمّ تضالد رسائل ة أحناء البالالواليات األخرى يف كافّ  سّكانالنشاط. وأرسل  انطلقالدراجة عندما ركوب  دورذم بانتظار اصطّفوا شخص 200

املباشر  احلركة ثّ بو  نشاطلل إلظهار دعمهم. وكان من شأن تغطية بعض الوسائل اإلعالم كالتحرّ صحفيون وعدد قليل من أعضاء الكونغرس املتعاطفون إىل 
رفع مقرتح احلركة  الوسط،-يناليمي وتوىّل نائب من حتزب العمل الوطين. طوال الليلئات املأن اجتابا  - احلركة اإللكرتوين وموقع تويرت هاعلى موقع -فيديو بال

األحتزاب  وازنةم أن حتظى املوازنة املخّصصة للبنية التحتية واخلدمات االجتماعية بأّي مبلغ يتّم اقتطاعه من نّص علىيا ا مؤقتً واستصدر ُحكمً إىل الكونغرس  
جملس إىل قرتَح احلركة م الوسط،-اليساريوخ من حتزب الثورة الدميقراطية وبعد مرور شهرينن  رفع أحد أعضاء جملس الشي. يف إطار عملية التخفيض السياسية

 بقية األحتزاب السياسية مل تدعم التدبري.  ذلك أنّ  يطرأ أّي تغيريه مل أزويال بأنّ  صّرحتالرغم من ذاه اجلهود  على الشيوخ. و 
    

  يف مونترييو   تالكسكاال و  غواداالخارا مدنو  العاصمة  يف املواطنون عقدذا اليت االجتماعات التمدخّ إىل  ااستنادً : نياملواطن توصيالتمحلة  
. السياسية تزابلألح املخّصصة املوازنة تقليصلجديدة  محلة طالقإل بالتخطيطدخييموس دي أسرينوس بيندخيوس   شرعت حركة 2010 /ينايرالثاين كانون
 نم خمتلفة أقسام أربعة نم قادمني مدينة مكسيكو إىل توصيلهم خالهلا طلبوااحلركة برحلة  متطّوعو بدأ  نفسه العاممن  /مايووأيار /أبريلنيسان شهريّ  وخالل

النّواب  لسجم إىلمن رسالة موّجهة  اجتزءً  [عني]من املتطوّ  جمموعة كلّ   ومحلت(. الشرق، نوباجلو   الغريب نوباجلو   الغريب شمالالو   )الشمال املكسيك
 جرىلوقت احلقيق، ا يف رحالتال ذاهتصوير  ومّ . للمبادرة حال دعمهم يف مساعدهتم ةً طالبعلى املواطنني  مطالب احلركة. واعتمدت اجملموعات تضّمنت

 إىلوقّدموذا  الرسالة جتزاءأ مجعواو  االستقالل متثال ميدانعام يف  ّتّمع خالل األربع اجملموعات والتقت. تويرت وموقع احملمول اهلاتف أجهتزة بواسطة لهاتناق
 .دخييموس دي أسرينوس بيندخيوسالعام حلركة  الدعم وعتّززتالنواب. وكان من شأن احلملة أن استقطبت تغطية إعالمية كبرية  جملس

 
من خالل منّصة  رصدمحلة  2010 /فربايريف شباط دخييموس دي أسرينوس بيندخيوسحركة  أطلقت: 500على  500محلة /003العملية  

احلركة من  ورمتمنهم.  النائب الاي ميّثل كاًل  ل "تبين"ئة مواطن مخسم وُدع،. على الكونغرس اجلديدوذلك يف إطار تركيتزذا تفاعلية على موقعها اإللكرتوين 
ممارسة إىل لى ذلك  سعت احلركة ع عالوةً لشفافية واملساءلة يف الكونغرس. ل تعتزيتزًاعمل ممثليهم وتقييمه  متابعة منمتكني الناس العاديني  خالل ذاه احلملة إىل

والتصويت.   وازنةوامل  أنشطتهم ولحللحصول على معلومات  الناخبنيوذا من اليت تلقّ  اهلاتفيةواالّتصاالت  ةاإللكرتونيرسائل العلى  للردّ الضغوط على املشّرعني 



 ألف،ّ أكثر من  أنّ ب يف ذاا السياق طلب احلصول على املعلومات من خالل املنصة الرقمية. وأفادت أزويالكيفية املواطنون بدليل خاص وتعليمات حول   دُزوّ و 
سرعان ما  لكنني  الناخبرسائل واّتصاالت   أجاب بعض النواب على بادئ األمر. وفيبأربع مرّات العدد املتوّقع منأي أكثر يف ذاه احلملة   شاركواشخص 

 من املفرتض أن خيدموذم.كانوا العمل كاملعتاد متجاذلني أولئك الاين  متزاولة عادوا إىل 
 

رصد منّصة و  وذ، مّث أطلقت ديبوتوميرت . نقطة الصفر  عادت القيادة األساسية إىل للمطالب السابقة النواب لتجاذلنتيجة ديبوتوميرتو:  محلة 
 ويتّوىلماعات اللجان.   وعدد اجتاملوافق عليهااحلضور يف اجللسات واللجان  وعدد املبادرات  :رقمية ّتّمع املعلومات عن األنشطة التشريعية مثلتفاعلية 

 املنّصة. عملواحلفاظ على متابعة  -من اجلامعات استقدامهم مّ  ومعظمهم طاّلب -عون املتطوّ 
 

لية الُنظم الداخ وكالكادية والتشريعات االحتّ  الدولةإىل تغيري تشريعات  2011 /أغسطسآب يف لَقتطِ تسعى احلملة اليت أُ : للجنادبمحلة ال  
الناشطون يف حركة  انفّ يو يل. احلا منصبهميتداخل مع قد واليتهم ملنصب آخر  غري املنتهية ني املنَتخبنيترّشح املسؤولدون  احلؤوللألحتزاب السياسية من أجل 

ياسيني الاين يقفتزون جملس الشيوخ وذم يرتدون أقنعة تشبه الس مثل العبور يف أورقة  للغاية وفكاذيةواضحة  مثرية حترّكات دخييموس دي أسرينوس بيندخيوس
عدد كبري من  ث: "يتحدّ يف ذاا السياق أزويال وقالتالوع، العام. زيادة استقطاب التغطية اإلعالمية و  ومتّكنت احلركة من. إىل آخر منَتخب من منصب

 ."اجلنادبعن  يومنا احلاضراألشخاص يف 
 

 تتناولمجاعية شهرية  نقاشات بتنظيم 2012 /ينايركانون الثاين  من اعتبارًا احلركة بدأت: دخييموس دي أسرينوس بيندخيوسمحلة مقهى حركة  
 يف النقاشات ذاه عَقدوتُ . االجتماع، والتشبيك العدالة  إىل الوصولو  املدنية  اتواحلريّ  الفساد  ةاملواطنة النشطة  واملسؤولية املدنية  ومكافح مثل مسائل
 النقاشات مواضيع بشأن ّرروتقهبا   ةجمموعة حملية الفعاليات اخلاصّ  كلّ   وتنّظم. بويبال  وكرييتارو  ويوكاتان مدن إىل وصواًل  العاصمة من بدًءا دةمتعدّ  مواقع

 كاستيونالشيوخ خافيري   جملس يعضو  من كلٌ   فيه شارك حيث اإلنرتنت  شبكة على ابةمكسيكو على موضوع الرق ةمدين يفاالفتتاح،  املقهى. ورّكتز هاشكلو 
أندريس مانويل  2012ألحد املرشحني الرئاسيني للعام  االجتماع، التواصل وسائلاإلسرتاتيج، يف  اخلبريوأوسكار موندراغون  و  (الدميقراطية الثورة)حتزب 

 .مارفل أنطونيو الرقم، والناشط  أوبرادور تزلوبي
 

 النتائج
لدفع مالت املبتكرة اّتّرب من خالل احلعلى التزخم الاي اكتسبته  وتبين قاعدة للفروع احمللية  و دخييموس دي أسرينوس بيندخيوسحتافّ حركة  

يف التخّلص من شرعوا ملواطنني ا أنّ وأفادت أزويال  الشفافية  واملساءلة  والدميقراطية التشاركية.حتّرك املواطنني من أجل حتفيتز باّتاه حتّمل املسؤولية املدنية و 
عّما  الستفسارل - من األمهية نفسه القدروب -التصال باحلركة للتبليغ عن الفساد إىل ا يبادرون العاديون الناس راح  2010عام الفبحلول  الالمباالة. حالة

يسمحوا ئال ل وتوعيتهم عقول املواطنني نقوم بإيقاظحيث أنّنا  إنّه إلجناز كبري بالنسبة إليناوقالت أزويال: " لتصّدي للمشاكل.من أجل ا فعلهباستطاعتهم 
 املنتشرةفروع احلركة  تعملال و ذاا  ".تغيري األمور واستحداث طرق جديدة للتحّركيف ك، حتدوذم الرغبة و  الطريقة القدمية والفاسدة بلألمور بأن تستمر بالسري 

ا يف ركة جناحً ا  أحرزت احلس آخرً ا وليللمشاكل احمللية. وأخريً تطوير حلول با أيضً  تقوما فحسب  بل إهنّ  كاهتاحتّر تنفيا يف د على الشروع يف كافة أحناء البال
سات  ويف ذاه احلالة املؤس مىت خالتهم مرادذمحيّققوا ميكن للمواطنني أن  كيف  ا حول قويً ذاا النجاح مثااًل   إذ يشّكل عالوة عيد امليالداملسألة املرتبطة ب

 الكونغرس والقضاء.
 

 الخالصة:
ا من أجل التصّدي مل ةاملختلفة اليت ميكن أن تعتمدذا املبادرات الشعبية املنطلقة من القاعدة إىل القمّ و  ةالعديد املقاربات الت اخلمسااحل تصّور 

يكون  فيما  اومتفّشيً  اسًخار كيفية تقويض الفساد عندما يكون   عنحتقيقها  إىل اجملموعات تسعىوتنشأ الغايات اليت  .مشرتكةيات يشّكل يف هناية املطاف حتدّ 
 ة يف طبيعتهاحتويليا هنّ بأ ة املدىالبعيدا من التعبري عن اآلراء املعارضة. وعادة ما تتمّيتز األذداف خائفً  أغلب األحيان  ويف وال مبال  ا بأمره  و اجلمهور مسّلمً 
لى حنو إسرتاتيج، يف سبيل عاملسؤولية اجلماعية  ويدركون القوة الكامنة فيهم  وميارسوهنا فيه املواطنون  يتحّملرؤية متمثّلة يف بناء جمتمع عادل  وتندرج ضمن



يف   -سلطة الشعب لدرات   فإن ذاه املباة مثاليأو حىّت  ة أو نظريةيف الظاذر جمّرد ه املقاربةبدو ذاتقد  ويف حني يف أعلى اهلرم.مساءلة أولئك الاين يقبعون 
 ذاه األذداف. حتقيق خطت خطوات ملموسة ّتاه - حالة من احلاالت كلّ 

ل احلقوق اءلة  ونياملس حتقيقو من احلاالت الفردية إىل تطبيق سلطة الشعب على نطاق أوسع من أجل كبح مجاح الفساد  سأنتقل  11يف الفصل و  
للمقاومة املدنية  فهمنا  آفاقة املستفادة  واألمناط اجلديرة باالذتمام اليت من شأهنا أن توّسع من الدروس العامّ العرب و مات املشرتكة  و ستخلص السسأوالعدالة. و 

   وسلطة الشعب  وممارسة الدميقراطية  واخنراط املواطنني.
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