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تمهيد
راته الوجيهة. ز افريقيا بتاريــــخ حافل يعج بقصص حركات المقاومة، وهو أمر له م�ب تتم�ي

ي إنشاء دول مستقلة وذات سيادة. ومع انتهاء 
ي الستينات �ز

ي أفريقيا �ز
بفضل قوة الشعب، ساهمت حقبة إنهاء االستعمار �ز

ي عىل  «، فرضت الدول االستعمارية نماذج الحكم الغر�ب االحتالل االستعماري، وتحت ما أطلق عليه »التحول الديمقراطي
ي الواقع، أصبحت أفريقيا مجرد مالك 

ي حكم بلداننا من خالل االنتخابات ولكن، �ز
الشعوب األفريقية. وقيل أننا نشارك �ز

ي استعمرت  ي تتبناها القوى ال�ت ا عن الديمقراطيات الزائفة ال�ت ي تسىم بالديمقراطية — وال تختلف كث�ي األرض لهذه الواجهة ال�ت
ي تطبيع 

ي تتجىل �ز افقة مع المزيد من التناقضات البارزة ال�ت القارة. قد يكون الفرق الوحيد هو أن الديمقراطية األفريقية م�ت
. البطش واالحتيال السياسي

 ، ي هم وحشية أمام قوة رأس المال األجن�ب ي الجميع وح�ت أقوى الطغاة وأك�ث الية الجديدة، حيث ينح�ز ي عرص اللي�ب
اآلن، و�ز

تب�ت أسطورة »الديمقراطية من خالل االنتخابات« أك�ث قمعية. علينا تفكيك هذه األسطورة ويجب أن تعكس االنتخابات 
ها من المسلمات  ي أن نعت�ب

إرادة الشعب وليس إرادة رأس المال. وإذا كانت الديمقراطية موجودة فعاًل — وهي قضية ال ينب�ز
ي أسلوب حياة أسالفنا جوهر هذا المبدأ.

ام األرض والثقافة وقيمة وكرامة اإلنسان المتجذرة �ز — يجب أن يكون اح�ت

، أصبحت الحالة االجتماعية واالقتصادية  ولألسف، مع تآكل الحكمة األفريقية التاريخية األصيلة وتمزق النسيج المجتم�ي
سة، حيث يفجر عدم إمكانية الحصول  ز بالفقر البنيوي. ومن الطبي�ي أن تكون المقاومة لهذه الحالة �ش ألغلبية األفارقة تتم�ي
ي جميع أنحاء 

. و�ز ي ب النظيفة الغضب الشع�ب عىل الخدمات االجتماعية األساسية مثل التعليم والصحة والكهرباء ومياه ال�ش
الثقافية والسياسية وح�ت الفسيولوجية. تأخذ هذه  القارة يكافح سكان أفريقيا من أجل وجودهم – من أجل احتياجاتهم 
ز  الفنان�ي وتكتالت  الحكومية  غ�ي  المنظمات  وتحالفات  المدنية  والجمعيات  الشعبية  الحركات  عديدة:  أشكاال  المقاومة 

والمجتمعات الدينية والنقابات العمالية.

ة ترسانة الرؤى  ي تنبثق منه مبا�ش انيا، ال�ت ز ي أروشا/ت�ز
ز والمنظمات األفارقة �ز  للنشطاء والمنظم�ي

ً
ي عام ٢0١8، عقدنا تجمعا

�ز
ي مواجهة 

ز يديكم والنسخة األفريقية للنضال الجميل. انها مجرد محاولة أولية لتوثيق الحكمة األفريقية �ز ي تحملونها ب�ي ال�ت
ي جميع أنحاء أفريقيا وبقية العالم 

االستبداد إذ انها إن لم توثق قد تتالسش هذه المعرفة وتندثر. ولكن اآلن، يمكن للنشطاء �ز
االستفادة منها وتحليلها. 

ي اإلطاحة بحكام مستبدين وتحقيق إصالحات سياسية ومنارصة الحمالت الناجحة 
منذ ذلك التجمع، ساهم المشاركون/ات �ز

ز  ون واإلفراج عن معتقل�ي ي الكام�ي
ي النظم السياسية �ز

ية �ز ز ي ذلك فوز حملة إدراج النساء الناطقات باالنجل�ي
ي بلدانهم بما �ز

�ز
ي أوغندا من االستيالء. وهذا كله يؤكد 

ي المشاع �ز
ي جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق، وكذلك حماية األرا�ز

ز �ز سياسي�ي
من جديد مدى أهمية تبادل تجارب النضال المنظم من قبل الزمالء والزميالت النشطاء لجعل حركاتهم أك�ث قوة و لتوطيد 

. عالقات التضامن مع بعضهم البعض من أجل نضالنا الجماعي

تغالية( تسلط الضوء عىل جمال  ية والفرنسية والعربية وال�ب ز هذه النسخة الخاصة من النضال الجميل )والمتوفرة باإلنجل�ي
ز والبعيدين لمعرفة  القريب�ي ز  الثوري�ي ين، وهي دعوة للزمالء والزميالت  ي القرن الحادي والع�ش

وحكمة المقاومة األفريقية �ز
التغي�ي  المحلية ومشاركة قصصهم وطرق  ي معاركهم 

اتيجية �ز البعض وتحليلها لتصبح أك�ث اس�ت المزيد عن كفاح بعضهم 
الخاصة بهم مع العالم.

مستمرون بالنضال، 

ي وجاي نايدو جديديا مابيال وآية الشا�ب
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المقدمة
قد يبدو الوضع العالىمي الحالي محبط للغاية ألي شخص مهتم بالعدالة االجتماعية، إال أنه مازال هناك العديد من األشخاص 

ي ش�ت أنحاء العالم يجابهون القمع والعنف وعدم المساواة بشجاعة استثنائية وإبداع غ�ي مسبوق.
�ز

االنتفاضات  ي 
الراهن كما رأينا �ز للوضع  ي مقاومتهم/ن 

انتصارات ملفتة �ز األفارقة  ة فقد حقق  السنوات األخ�ي ي 
وال سيما �ز

ي أنغوال والسودان والجزائر وغامبيا وإثيوبيا. وبالرغم من ذلك، فإن القليل من الحركات تلجأ إل النضاالت األفريقية 
الشعبية �ز

ي اكتسبت بأغىل ثمن. لإلستفادة من هذه الحكمة ال�ت

ي الوطن األم  — 
يقيا تجد جذور عديدة لها �ز ز لقد شاهدنا هذا من قبل. فالكث�ي من المعرفة اإلنسانية من الزراعة إل الميتاف�ي

القارة األفريقية — ولكن يتم اآلن استكشاف هذه المعرفة من خالل عدسات الحضارات األك�ث ثراًء ودموية. وقد كان إهمال 
ية نحو الهالك. ي أدت إل نمو أشكال معرفية حديثة تهوي اليوم بالب�ش حكمة هذه القارة أحد األسباب ال�ت

انيا  ز ي أروشا/ ت�ز
ي عام ٢0١8 �ز

ي تمثل نضاالت وفئات عدة �ز
لمأل هذا الفراغ، تجمعت مجموعة إستثنائية من الشباب اإلفري�ت

ولمشاركة قصص  قاسية  تجارب  من خالل  تعلموها  ي  ال�ت الدروس  لتبادل  األفارقة(  ز  للقومي�ي تاريخية  أهمية  ذات  )مدينة 
ز كيب تاون والقاهرة، وضع هؤالء الشباب والشابات األساس لنظرية أطلقوا  ي هذه النقطة الفاصلة ب�ي

ي خاضوها. و�ز المقاومة ال�ت
.)New Pan-Afrikanism( »عليها اسم »الوحدة األفريقية الجديدة

يمكن  الجديدة هذه  الية  اللي�ب ي عرص 
�ز القارة  تواجهها  ي  ال�ت البارزة  المشاكل  أن  الجديدة  األفريقية  الوحدة  نظرية  ض  وتف�ت

مواجهتها من خالل مواطن القوة الفريدة للشباب األفارقة. سواء أكان ذلك من خالل استخدام »باراز« )الديوانية( كوسيلة 
ي يستعيدون تقاليد القارة كأدوات حديثة 

، فإن الشباب األفري�ت ي لصنع القرار الجماعي أو توظيف »الرثاء« كتكتيك احتجا�ب
. للتغي�ي االجتماعي

ي هذه النسخة، يس� »النضال الجميل« لتوثيق هذه اإلبتكارات واألفكار المتنوعة وجعلها متاحة بسهولة وبأربعة لغات 
�ز

ي كل أنحاء أفريقيا وبقية 
ي الخطوط األمامية �ز

ز عن العدالة �ز تغالية( للنشطاء والمدافع�ي ية والعربية والفرنسية وال�ب ز )اإلنجل�ي
العالم. 

ة، كل  لقد اتبعنا نموذج »صندوق العدة« الخاص بالنضال الجميل )Beautiful Trouble( والمكون من عدة وحدات صغ�ي
وحدة بحجم فكرة واحدة فقط ولكنها مرتبطة ببعضها البعض بوضوح عىل شكل قصة أو تكتيك أو مبدأ أو نظرية أو منهجية. 

القارة األفريقية. وتشمل األمثلة »نظرية:  ي 
العالمية، متجذرة �ز المجلد عىل مجموعة من أدوات ذات أهمية  يحتوي هذا 

ي تستخدمها األنظمة الحاكمة للتحايل عىل الثورات الشعبية وتحويلها إل انقالب  نبهنا إل األالعيب ال�ت ي تُ الدولة العميقة« ال�ت
ي غانا عندما قالوا 

. أو »مبدأ: لُنعط الصوت لمن ال يستطيع الكالم« الذي تم استخدامه من قبل أشجار غابة أتيوا �ز شكىلي
ي 

«، ومثال آخر هو »قصة: كيسنغا�ز
ً
الكربون يوميا ي اكسيد 

ثا�ز الحكومة: »أنا استنشق ٣0 طن من  ي 
وقراطي �ز الب�ي للتيار 

كة الكهرباء  ي إشعال المقاومة لطرد مدير غ�ي كفؤ  ل�ش
« حيث تحكي كيف نجح مجتمع كونغولي �ز ي

تطالب بالتيار الكهربا�ئ
وترميم البنية التحتية.

ي جميع أنحاء أفريقيا. وقد ال يكون هذا الجهد سوى 
النضال الجميل )النسخة األفريقية( يزخر باألفكار والرؤى من الرفاق �ز

. ولكن  ي الجنوب العالىمي
ها �ز ز خطوة واحدة نحو تقويض االستعمار وتحرير القوة الشعبية من اإلرث االستعماري وإعادة ترك�ي

ي كل فرصة ممكنة. 
ز التنفيذ بشجاعة وإبداع ونواصل البناء عليها �ز ي ح�ي

دعونا نضعها �ز

ي التضامن،
ز لكم �ز المخلص�ي

فريق التحرير/النضال الجميل. 
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اتيجيات التنظيمية القابلة لالنتشار ١٩ االس�ت

النظريات
( ٢١, الدولة العميقة ٢٢, الوحدة األفريقية الجديدة )نيو  ز ونتقراطية )حكم المسن�ي الج�ي

م( ٢٣  ز بان أفريكان�ي

قصص
ي ٢٥, أنغوال ١٥+٢ ٢٧, أعيدوا فتياتنا ٢٩, حركة فلتسقط 

ي تطالب بالتيار الكهربا�ئ
كيسنغا�ز

الرسوم ٣١, قررت_غامبيا ٣٣, مجمع غانا الفكري٣٥, مانيش مسامح ٣٧, تخرج الشوارع ٣٩, 
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منهجيات
بارازا )الديوانية( ٤٣
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تكتيكات
، مثل فالش موب أو حصار هي أشكال معينة للعمل اإلبداعي
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تكتيك

ي
االعتقال المد�ن

 لتعديل دستوري من شأنه ابقاء الرئيس يوري 
ً
حا ز الذي كان قد عارض مق�ت ز المحلي�ي لماني�ي طة بسبب توقيفه ألحد ال�ب ز القبض عىل أحد كبار ضباط ال�ش ي مويو بأوغندا، ال�ت السكان المحلي�ي

سنة 2017، �ز
ي الحكم.

ي �ز موسيفي�ز

، أما الصغ�ي فيعلق بها.« -أونوريه  ز كخيوط العنكبوت… يجتازها الذباب الكب�ي »إن القوان�ي
دي بلزاك

ز بالقاء القبض  ي شكاًل من أشكال التحرك المبا�ش حيث يقوم المواطن�ي
يعد االعتقال المد�ز

. يكون 
ً
. يمكن لهذا النوع من االعتقال أن يكون فعىلي أو رمزيا

ً
ونه مجرما عىل شخص يعت�ب

 كتحويط سيارة مسؤول فاسد من كافة الجهات ح�ت تصل 
ً
لالعتقال الفعىلي بعدًا ملموسا

. أما بالنسبة للتوقيف الرمزي، قد يتمثل بمذكرة توقيف رمزية  طة لتقوم باعتقال رسىمي ال�ش
ين  ي قطاع الصحة، عىل سبيل المثال، معت�ب

كة ما تس� لعرقلة اإلصالح �ز لمدير تنفيذي ل�ش
ي  ز ذلك بمثابة جريمة القتل بغ�ي عمد. تعود هذه الممارسة شبه القانونية إل القانون اإلنجل�ي

ز عىل  ز العادي�ي طة يشجعون المواطن�ي ي القرون الوسىط حيث كان ُعمد ال�ش
ك �ز المش�ت

ي القبض عىل من يخالف القانون.
المساعدة �ز

ي بأوغندا، تم منح مهندس المقاطعة، ديوس باينغانا، 000 ١00 دوالرا  ي بوشين�ي
سنة ٢0١8 �ز

ز إل  ز الغاضب�ي أمريكيا الصالح الطرقات المحلية إال أنه لم يقم بذلك. فخرج مئات المواطن�ي
ز الذين  ز المهندس بالهروب إل سيارته حيث اشتبك هناك مع المواطن�ي مقر المقاطعة دافع�ي

 بأن المال 
ً
ا للسخرية علما قاموا بتطويق سيارته وقطع اطارات عجالتها، األمر الذي كان مث�ي

ي النهاية، قامت الدولة بإصدار الئحة اتهام ضده واجباره 
المختلس كان مخصصا للطرقات. �ز

عىل اصالح الطرقات.
ي بل�ي حربا عدوانية 

ي تو�ز
يطا�ز سنة ٢00٣، شن الرئيس األمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء ال�ب

رة عىل العراق أدت إل الخراب والدمار المذابح. ومع ذلك، وبعد أك�ث من عقد عىل  وغ�ي م�ب
العدوان، لم يتم اعتقالهما أو محسابتهما عىل الجرائم المرتكبة. دفع هذا الظلم الفادح 

”، مما ألهم عدد كب�ي من  ي جورج مونبيوت إل اطالق حملة “اعتقلوا بل�ي
يطا�ز ي ال�ب

الصح�ز
فاء إل محاولة اعتقال بل�ي بموجب »قانون اعتقال المواطن«. بالرغم من أنه  ز ال�ش المواطن�ي

ي 
، إال أن هذه »االعتقاالت« نجحت �ز طة المحىلي لم يوافق عىل تسليم نفسه إل مركز ال�ش
ي تحدي ثقافة 

، كما ونجحت �ز ي ارتكبها بل�ي تسليط الضوء عىل جرائم الحرب البشعة ال�ت
ز من ارتكاب جرائهم دون مساءلة. ي مكنت هؤالء المجرم�ي اإلفالت من العقاب ال�ت

ي والذي يعت�ب تحرك أك�ث راديكالية، فسوف  واذا أردنا مقارنة حملة اعتقال بل�ي بمثال بوشين�ي
 أو 

ً
نرى بأن نموذج بل�ي هو نسخة ناعمة من ذات التكتيك، سواء أكان تنفيذه م�حيا

ي 
. ومن الجدير بالذكر أمثلة أخرى للنموذج الناعم من االعتقال المد�ز

ً
 أو رمزيا

ً
استعراضيا

ي االنتاج 
 �ز

ً
ي فيلم الرأسمالية: قصة حب الذي حاول فيه مايكل مور، مخرجا

كالمشهد �ز
يت. وبالمثل، شارك هذا  ي وول س�ت

ي ضد كل شخص �ز
، بتنفيذ اعتقال مد�ز ي السياسي

السينما�ئ
ز حاولت فيه مجموعة من كبار الشخصيات من  ي تجمع للمواطن�ي

المؤلف سنة ٢00٩ �ز
ي العاصمة األمريكية حيث كان يختبأ 

رؤساء االتحادات العمالية دخول أحد الفنادق �ز
ي 

ي قطاع التأمينات الصحية اذ كان يهدف التجمع إل تنفيذ اعتقال مد�ز
ز �ز ز تنفذي�ي مسؤول�ي

ز بـتهمة »جريمة قتل بغ�ي عمد« بسبب تآمرهم ضد اصالح الخدمات  ألولئك المسؤول�ي
الصحية العامة.

ي مستويات مختلفة من 
تصاحب كال النماذج الناعمة والراديكالية من تكتيك االعتقال المد�ز

ي تختلف بشكل ملحوظ من دولة إل أخرى ومن سياق إل آخر. وتجدر االشارة  المخاطر ال�ت
أيضا إل أن هذا التكتيك يمكن استخدامه، لألسف، من قبل المجموعات األك�ث قوة، وأحيانا 
األك�ث عنرصية، ضد الفئات المستضعفة. فعىل سبيل المثال، قام حرس الحدود عىل امتداد 

ي 
ز الواليات المتحدة األمريكية والمكسيك سنة ٢0١٩ بتنفيذ »اعتقال مد�ن الحدود ب�ي

ن مما يدفعنا إل التساؤل عن األخالقيات )المشهد  « ضد المهاجرين والالجئ�ي جماعي
؟ فكرنا  ي

ي يجب أن توجه كيفية تنفيذنا لتكتيك االعتقال المد�ز ي :نظرية انظر( ال�ت
األخال�ق

ي كأسس أولية:
باآل�ت

ي وسيلة للناس األقل قوة 
مواجهة المتنفذين وأهل السلطة - يجب أن يكون االعتقال المد�ز

ي المجتمع.
لمحاسبة األقوى وذوي السلطة �ز

ي ليس عملية اختطاف أو عملية سوداء وال عمال ارهابيا أو 
السلمية - إن االعتقال المد�ز

ز للتكتيك بأنهم يتعرضون لذلك. ترهيبا، وال يجب أن يشعر المتلق�ي
القصدية - لتكن دوافعنا واضحة ولنخطط بعناية ونحافظ عىل وحدة صفوفنا. فلنتبع 

ي سياقنا وإذا قررنا تجاوزها، فعلينا أن نقوم بذلك 
وتوكوالت القانونية والثقافية الخاصة �ز ال�ب

. ي
بحكمة وتأ�ز

ي وضح النهار. اذكر/ي أسباب االعتقال 
ي األماكن العامة و�ز

الشفافية - لنقم بتنفيذ االعتقال �ز
ز من العامة للشهادة و/أو  بوضوح وقدم/ي أدلتك. ويمكنك ح�ت دعوة أحد المتفرج�ي

ي االعتقال.
المشاركة �ز

االرتكاز - ال تجري االعتقال قبل بذل العناية الواجبة والقيام بالبحث والتخطيط الالزم. 
ي ومدروس.

يرنا لالعتقال واضح ومنط�ت لنتأكد من أن ت�ب
. قد 

ً
 ورمزيا

ً
، فاننا نس� لتحقيق العدالة بأيدينا حرفيا ي

عندما ننفذ تكتيك االعتقال المد�ز
 ما ينتج عنه قوة تمكينية هائلة ولذلك فقد يصبح خطرًا. 

ً
 وغالبا

ً
وريا ي رصز

يكون االعتقال المد�ز
ولكن، عندما تب�ت أهدافنا واضحة وعندما نتبع أسس أخالقية سليمة، فستكون العدالة قد 

ي أيدي أمينة.
رست �ز
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المبادئ األساسية

المحافظة عىل االنضباط السلمي
، علينا توقع ردة فعل خصومنا اذ أنهم سيحاولون اتهامنا بالشغب والفو�ز بغض النظر عن سلمية ولباقة تنفيذنا للتكتيك ومع ذلك فال يجب أن نجعل ذلك  ي

ي التخطيط لالعتقال المد�ز
�ز

ي 
. فمثاًل، عندما تم اعتقال السيد باينغانا �ز ء الذي سيأخذ أشكااًل مختلفة حسب السياق المحىلي ي

، ال�ش  لهذا الرد، يجب علينا أن نحافظ عىل انضباطنا السلىمي
ً
االتهام سهل التوجيه. استباقا

ز بعد أن أمسكوا به وقاموا  يبية، قام المواطنون بقطع عجالت سيارته لمنعه من الفرار ولم توجه الدولة تهمة »تدم�ي الممتلكات« ألي من المشارك�ي أوغندا بسبب اختالس العوائد الرصز
. ي الترصف وفقا للقانون المحىلي

 ضد ارادته/ا إن كانوا يرغبون �ز
ً
ي جسديا ز الشخص المع�ز ي الواليات المتحدة األمريكية، فال يجب أن يمس المواطن�ي

طة. أما �ز بتسليمه لل�ش
ز االعتبار هذه العوامل ومعرفتنا بالسياق المحىلي عندما نقرر  ها من االعتبارات لتحديد كيفية تنفيذ االعتقال بشكل دقيق. لنأخذ بع�ي كما علينا مراعاة الحقوق القانونية والعوامل الثقافية وغ�ي

اتيجيا، وم�ت يجب علينا االمتناع عن استخدام القوة لكي ال تصنف بالعنف. يرًا اس�ت م�ت يكون لدى استخدامنا للقوة ت�ب

المخاطر المحتملة
، فإننا نقوم بالمخاطرة تحديدًا ألن األشخاص المستهدفون لن يتقبلون محاولة االعتقال المدنية هذه. فقد يقاومون بعنف بالرغم من تمسكنا بانضباطنا   اتباع مجراه الرسىمي

ً
عندما ننفذ القانون بأيدينا عوضا

ي هو تهديد 
ي المؤيد لهذا االعتقال. ومن جهة أخرى، قد تشعر السلطات والجهات الرسمية بأن االعتقال المد�ز ي تثبت جرائهم والحجج األخالقية الصلبة وكذلك الدعم الشع�ب السلىمي وتقديمنا لألدلة ال�ت

ًا، اذا لم يكن أعضاء فريقك ذو نوايا حسنة وأهل ألخالقيات هذه العمل، فمن الممكن أن تدهور األمور  ي تنفيذ القانون وبذلك قد تكون ردة فعل القوى األمنية عنيفة. وأخ�ي
عيتهم وانتقاص من دورهم �ز ل�ش

لتصبح عدالة غوغائية كعدالة العصابات. اذًا، ما الذي يمكننا فعله للتخفيف من وطأة المخاطر المحتملة؟ أواًل، علينا التنبؤ بها والتخطيط لكل ما نتوقعه من تحديات. كما ويجب أن تكن نوايانا شفافة 
. وعلينا التمرين والتدريب مع فريقنا قدر االمكان قبل القيام بأي عمل كان. واألهم من ذلك كله، ال بد أن نحافظ عىل االنضباط السلىمي

ي بعض البلدان، يعت�ب القيام باالعتقاالت المدنية حقا قانونيا، ولكنه يتطلب اتباع بعض 
ي قد تختلف من دولة إل آخر. �ز ، وال�ت

ً
باالضافة إل هذه المخاطر الشخصية، فهناك مخاطر قانونية أيضا

ي من شأنها أن تجعل العمل أك�ث تعقيدًا لكي تكون عىل استعداد تام وتتجنب النتائج العكسية.  ، فتأكد من دراسة القانون وتداول حيثياته ال�ت ي
وتوكوالت المعلنة. إن كنت تخطط لتنفيذ اعتقال قانو�ز ال�ب

: ي بعض الدول، كما تقدم التحذير التالي
ي �ز

ي اجراء اعتقال مد�ز
يحتوي موقع ويكيبيديا عىل ملخص للقواعد الخاصة �ز

، وتقييد حرية اآلخرين، واالختطاف والسجن الباطل اذا ما تم القبض  ي
ي قد يعرض نفسه/ها لدعاوى قضائية أو تهم جنائية، منها التهم التالية: االعتقال بدون مسوغ قانو�ز

»أي شخص يقوم باعتقال مد�ز
عىل شخص آخر بالخطأ أو انتهاك الحقوق المدنية للمشتبه به. وقد يكون األمر أك�ث حساسية عندما تحاول قوى األمن بتحديد المعتدي والمعتدى عليه. ال يتمتع المواطنون العاديون القائمون عىل اعتقال 

طة عند اعتقالهم لمواطن عادي«. ي يتمتع بها عنارص ال�ش ي بنفس الحصانة من المسؤولية ال�ت
مد�ز

ي تطال غالبية الناس. اذا كنا نريد أن نضع مجرم أو مسؤول ما  ي الهروب من العدالة ال�ت
ز البطش والغوغائية، يتمتعون بمهارة مشهودة �ز ، ومنهم أولئك الذين يطالبون بتقن�ي ز ًا، فلنتذكر بأن المجرم�ي وأخ�ي

، فال بد لنا من أن نتصور كافة السيناريوهات المحتملة ح�ت ال يفلت خصمنا من العقاب.
ً
خلف القضبان حقا

ي المجتمع«.
ي وسيلة للناس األقل قوة لمحاسبة األقوى وذوي السلطة �ن

»يجب أن يكون االعتقال المد�ن



٩

تكتيك

ي
العصيان الثقا�ن

ي أول زواج مثىلي تقليدي بجنوب أفريقيا سنة 2016.
ي سيثولي يدمجان عادات الزولو والتسوانا �ز تشيبو موديسان وثوباجو�ب

فيونا كيوكوسيما
“إن كنت تحاول أن تب�ت عاديا، فلن تعرف مدى روعتك أبدا.« -مايا أنجلو

ي بشجاعة األعراف 
ز المجحفة، يقوض العصيان الثقا�ز ي القوان�ي

كما ينتهك العصيان المد�ز
، ولكن  ز الثقافية البالية. ربما نعتقد أن الثقافة أك�ث ليونة ومرونة مقارنة بالمؤسسات والقوان�ي

ي العديد من المناطق تكون المحرمات الثقافية قوية جدا لدرجة أنها تصبح راسخة كالقانون، 
�ز

ي مناطق أخرى.
بل وتعت�ب قانونا فعىلي �ز

اتيجية دقيقة. يتطلب القضاء عىل مثل هذه األعراف الثقافية المجحفة إرادة قوية وإس�ت
ي غرب أوغندا، يحظر عىل النساء ممارسة 

، وعىل غرار مناطق أخرى �ز ي أنكولي
ي أرا�ز

�ز
، وتسلق  ي العالم تجربة إنسانية طبيعية، كالصف�ي

ها با�ت ي يعت�ب مجموعة من النشاطات ال�ت
ي اليوم العالىمي للمرأة عام ٢0١8، نظمت مجموعة من 

األشجار، وركوب الدراجات. �ز
ت  ي ذلك سباق للدراجات. اعت�ب

الشابات مسابقات تهدف إل ك� المحرمات، بما �ز
ز باهتمام  الفعاليات شديدة التمرد ضد األعراف األبوية بالمنطقة، لدرجة أن النساء حظ�ي

. وبعد شعورهن بالدعم، قامت عدد من راكبات الدراجات  ي واسع من وسائل االعالم الوط�ز
 ،)Rukararwe Women Riders’ Club( ”بتشكيل »نادي روكاراروي لراكبات الدراجات

ز المصاحب لك� المحرمات مثل قوافل الدراجات النسائية  والذي استخدم أسلوب التمك�ي
. إضافة ال انتخاب نساء  لي

ز ي تنظيم أنشطة تس� لمجابهة العنف الم�ز
كمصدر إلهام �ز

ز المرأة ليس تهديدا  ان الذكور بأن تمك�ي لمناصب القيادة المحلية، وإقناع العديد من الج�ي
للمجتمع وإنما وسيلة لتمكينه.

ي ماالوي 
وفقا الستقصاء أجرته األمم المتحدة عام ٢0١٢، تج�ب أك�ث من نصف الفتيات �ز

يزا كاشينداموتو  ي منطقة وسط ماالوي، ت�ي
عىل الزواج قبل سن الـ١8 عاما. حاربت قيادية �ز

ضد مخيمات »الجنس المبكر« وقامت بالغاء أك�ث من 8٥0 من زيجات األطفال )استغالل 
سلطة الدولة لبناء قوة الناس: مبدأ انظر(. لهذا سميت بـ »المبيدة”. 

هم  ي الميل الجن�ي ومغايري الهوية الجنسية وغ�ي ز ومزدو�ب بالنسبة للمثليات والمثلي�ي
ي معظم المجتمعات األفريقية، فإن وجودهم مقاومة بحد ذاتها. وبينما ظهرت 

)+LGBT( �ز
ات والمهرجانات الفخرية حول أرجاء القارة، قام رجالن من جنوب أفريقيا بعقد  بعض المس�ي

ي 
افهما بحبهما، فقد كانا يأمالن �ز ي حفل زفاف تقليدي سنة ٢0١٣. وإضافة الع�ت

قرانهما �ز
ة”. إيصال رسالة مفادها: »كونك مثىلي ال يقل أفريقية عن كونك أسود الب�ش

؟ ي
لماذا قد نستخدم العصيان الثقا�ن

١ .. للكشف عن أي اضطهاد مست�ت
لك� المحرمات االجتماعية علنا، أو الهام اآلخرين لمحاربتها.. ٢
ي إطارها الصحيح.. ٣

ي يجب أن تكون طبيعية �ز لوضع األمور ال�ت
ي ظالم، وتذك�ي الناس بأن تحقيق بديل آخر مازل . ٤

لـتصور مجرى الحياة بدون عرف ثقا�ن
ممكنا.

للتضامن مع الذين ال يمكنهم عصيان الثقافة بطريقة آمنة.. ٥
لـتسليط الضوء عىل ظلم اجتماعي بطريقة استعراضية.. ٦

ي 
ي الحقيقة، نحن نشارك يوميا �ز

ي استعراضية. �ز
طا أن تكون أعمال العصيان الثقا�ز ليس �ش

ي كل مرة نخرج فيها عن المعاي�ي المتوقعة منا. 
ة أو خفية أحيانا �ز ي صغ�ي

أعمال عصيان ثقا�ز
ي هي األنماط الجندرية والجنسانية المهيمنة، ولكنها ال 

الخصوم المعتادة للعصيان الثقا�ز
ي ذلك، فهي تس� لتقويض المحرمات الثقافية المجحفة المتعلقة بالعمر، 

تنحرص �ز
والطبقة، والقدرة، والعرق، والدين، واللغة، واأليديولوجية السائدة.

ي قصديتها بالتشبيك مع نضاالت متعددة، 
ي القرن الـ٢١، ومع ازدياد التنظيمات التقديمية �ز

�ز
. عندما نستطيع دمج تمردنا الفردي  ي وسيلة قوية للتغي�ي االجتماعي

أصبح العصيان الثقا�ز
ي قادرا عىل خلق حوار عام حول 

، ال يصبح العصيان الثقا�ز نا عن ذاتنا مع قوة أك�ب وتعب�ي
ات اجتماعية عميقة ودائمة. مفهوم الصواب والخطأ فقط، بل وإحداث تغي�ي

ي لحظة ما من حياتنا. لكن تمردنا 
كلنا نواجه أعرافا ثقافية غ�ي عادلة، وكلنا نتمرد ضدها �ز
. سيكون أقوى إن امتلكنا خطة ونفذناها بشكل جماعي

 

المخاطر المحتملة
ي إل إثارة المتاعب، ليس فقط من سلطات الدولة، وإنما من أطياف المجتمع المحافظة أيضا. 

ي أشكاال عديدة تختلف مخاطرها من سياق آلخر. تؤدي األفعال المتطرفة للعصيان الثقا�ز
يأخذ العصيان الثقا�ز

ي عمره 14 سنة، بوحشية ودون 
عدمايميت تل، أمريكي من أصل أفري�ت

ُ
ب، واالغتصاب وح�ت القتل لمحاولتهن القيام بأشياء عادة ما تكون حكرًا عىل الرجال. أ ع�ب التاريــــخ، تعرضت النساء للفضح، والرصز

ي تقدير المخاطر.
ي ألنه »نظر بطريقة خاطئة« إل امرأة بيضاء. التغي�ي االجتماعي عملية تتطلب الشجاعة والحكمة �ز ي منطقة جيم كرو بوالية ميسيسي�ب

محاكمة �ز
ي ردود الناس 

، علينا أن نفكر �ز ي
. عند التخطيط لعصيان ثقا�ز ، أو قد تحرض عىل نقاش عام ال صلة له بالهدف األساسي ز ي من قبل المتفرج�ي

إضافة إل ما سبق، قد تتم إساءة فهم مجريات العصيان الثقا�ز
ي نريدها نحن. ولذلك، فعلينا أن نتأكد من وضوح أهداف  ي قدما بال�دية ال�ت

ي هو رد فعل خصمنا :مبدأ انظر( تساعدنا عىل الم�ز
المتوقعة، صائبة كانت أم خاطئة، وأن نتأكد من أن ردودهم )الفعل الحقي�ت

ي بشكل مربكا عن قصد، فلنتأكد من أنه قادر عىل خلق فضول أو جدل كاف لتسي�ي النقاش العام باتجاه مثمر.
ي حال تصميمنا للعصيان الثقا�ز

أعمالنا، أو �ز
ي لكرة القدم األمريكية، وضعية  ز كابرنيك، العب خط الوسط الدفاعي بالدوري الوط�ز ز عىل أساس المشكلة. عندما اتخذ ول�ي ك�ي ي تسليطه الضوء عىل األعمال التمردية عوضا عن ال�ت

من مخاطر العصيان الثقا�ز
ي 

طة. لذا يجب أن يستعد ممارسو العصيان الثقا�ز ز الذي حاول فيه هو تسليط الضوء عىل وحشية ال�ش ي الح�ي
ض للعلم، �ز امه المف�ت ، دار النقاش حول عدم اح�ت ي الجلوس عىل الركبة أثناء النشيد الوط�ز

لمواجهة دعاية المعارضة ضدهم.

 »كلنا نواجه أعرافا ثقافية غ�ي عادلة، وكلنا نتمرد ضدها 
ي لحظة ما من حياتنا«.

�ن
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تكتيك
الرثاء

ي المنطقة وآثار الحرب عليهم وعىل عائالتهم
ي ملعب باميندا للرثاء عىل عمليات القتل المستمرة �ز

ون �ز ق الكام�ي /أيلول 2018، اجتمعت نساء منطقة شمال-�ش ي 7 سبتم�ب
�ز

كلوتيلدا أندينسا
ي عرصنا هي سياسة منك�ي القلب« - باركر بالمر

»السياسة �ز
، احتفظت بقدرتها عىل التشه�ي بالعنف،  ي رثاء الميت ممارسة قديمة للبكاء والنحيب العل�ز

. ي دول الجنوب العالىمي
خاصة �ز

ها من أشكال العنف  غالبا ما يستخدم الرثاء كـرد عىل ظلم مجحف، كالقتل والحرب وغ�ي
المفرط. فهو يث�ي االهتمام والتعاطف، ويل�ت صدى عند أولئك الذين يكافحون يوميا للعيش 
ه من أشكال الظلم. كما أنه غالبا ما يكون أك�ث فاعلية عندما يمارس  تحت وطأة العنف، وغ�ي

من قبل النساء.
ن عن  ز باالستجابة لرصخاتهن بأفعال ملموسة، فهن يع�ب عندما تتح� النساء علنا ويطال�ب

ذلك بسلطة أخالقية وقوة عاطفية ال يمكن إنكارهما.
ونيات الناطقات  ( ٢0١8، اجتمعت النساء الكام�ي ي آب )أغسطس( وأيلول )سبتم�ب

�ز
ي 

ي قامت عىل أرضهن وتسببت �ز ي بويا وباميندا لرثاء الحرب األهلية ال�ت ي مدين�ت
ية �ز ز باإلنجل�ي

ي أيار )مايو( 
إصابة وقتل اآلالف. أدت هذه المبادرة إل التخفيف من شدة الهجمات. ثم �ز

ز لمواجهة رئيس الوزراء الذي رضخ لمطالبهن  ز المدينت�ي ي هات�ي
٢0١٩، تم تنظيم رثاء آخر �ز
الحقا بتنظيم حوار للسالم.

ي العديد من المجتمعات األفريقية، تنظم النساء هذه التحركات العلنية بعد استنفاذ كافة 
�ز

. فعندما يقمن بالرثاء، يفهم الجميع بأنها حالة قصوى، 
ً
الخيارات ويكون ذلك مفهوم ضمنا

ويكون متوقعا من المجتمع كافة، بما فيهم الرجال، تحمل المسؤولية واتخاذ إجراءات لفرض 
ي 

السالم أو إنهاء الظلم القائم. ويعت�ب تجاهل هذه المسؤولية إهماال متعمدا لمن يرزحون �ز
ظل األزمة.

ي عام ٢00٧، انتحب مجتمع الياتوي، 
حقق استخدام الرثاء حول أفريقيا نتائج مذهلة. ف�ز

ي ساعات 
ية لجبل إلغون، من عىل قمة جبلهم لثما�ز ي ال�ب

ي األرا�ز
وهم السكان األصليون �ز

: »أطفالنا يموتون«. بدافع الخجل والعار، خصصت الحكومة األوغندية  ز متواصلة، صارخ�ي
هم من أراضيهم  أراض لتوطينهم مؤقتا ووعدتهم بتوف�ي إسكان دائم ومالئم، بعد أن تم تهج�ي

األصلية إلقامة حديقة عامة.
ال يقترص تكتيك الرثاء عىل إثارة التعاطف لمرة واحدة فقط، بل يمكن تطبيقه بطريقة أك�ث 

 ، ز ي األرجنت�ي
انتظاما واستمرارية. عىل سبيل المثال، نظمت أمهات ال بالزا دي مايو �ز

رات من ديكتاتورية فيديال، وقفات احتجاجية أسبوعية )الوقفة االحتجاجية  المت�ن
الفنية :تكتيك انظر( كل يوم خميس منذ سنة ١٩٧٧. أصبحت هذه الوقفات قوة ال يستهان 

، وساهمت باإلطاحة بالديكتاتورية وكشف انتهاكات حقوق  ي ي المجتمع األرجنتي�ز
بها �ز

اإلنسان.
ي حاالت العنف والظلم الجائر، خاصة عندما تكون أرواح األبرياء عىل 

يستخدم الرثاء �ز
ي الوقت ذاته من دعوة المجتمع 

كنهم �ز رين مساحة للحزن، ويمَّ المحك. يعىطي الرثاء المترصز
إل التحرك ضد الظلم القائم.

النظرية األساسية
ية والعملية الت�فات التعب�ي

ز إلظهار مشاعرهم حيال قضية ما وبقائهم عىل  ية مساحة للمشارك�ي توفر الترصفات التعب�ي
اماتهم الشخصية. أما بالنسبة للترصفات العملية، فتقرب الحملة من  ز اتساق مع قيمهم وال�ت

هدفها العام بجدية. تفشل العديد من الحمالت اذا ما استخدمت سلسلة من التكتيكات 
ي ال تحقق مكاسب ملموسة. ومن جهة أخرى، قد يفقد أحيانا المنظمون  ية فقط ال�ت التعب�ي
اتيجية. يتمتع الرثاء بقوة  ي سعيهم التباع النهج األك�ث نجاعة واس�ت

ة إنسانيتهم �ز ذوي الخ�ب
، وكذلك  ي

يا وعمليا ذات الوقت، فيمنح مساحة للعاطفة والتعا�ز فريدة، لكونه ترصف تعب�ي
ام إلنهاء ظلم جائر ودفع األطراف المتنفذة للتحرك. ز االل�ت

المبادئ األساسية 
استخدام قوة الطقوس

رغم أن الطقوس ال تقوم بإنهاء المشكلة أو تقديم الحلول، لكنها عادة ما تن�ي لنا الطريق إل 
ي هذه الحالة، تدعو طرفا آخر لتحمل المسؤولية. تتيح 

اماتنا به. أو �ز ز الحل، وتعيد تأكيد ال�ت
ي و التحريض عىل الترصف. الرثاء هو أحد 

الشعائر المجتمعية أو الدينية مساحة للتعا�ز
ي يكون  ي السياقات ال�ت

ي يمكن أن يمارسها مجموعة من األشخاص معا، خاصة �ز الطقوس ال�ت
ي أمرا شائعا. فيها الحداد العل�ز

المخاطر المحتملة
. ال بد أن يكون مصمما إلرغام أصحاب السلطة عىل إحداث  ي حد ذاته ال يحقق الكث�ي

الرثاء �ز
، يجب  التغي�ي المرجو )مثل اتفاقية للسالم، أو وقف إلطالق النار، أو الحد من العنف(. بالتالي
أن يستعد منظمو الحمالت لالستمرار بجهودهم لتحقيق هدفهم العام، أي ال يجب أن نضع 

اتيجية :مبدأ انظر(. ي هذا التكتيك وحده )اختيار تكتيك يناسب االس�ت
أملنا كله �ز

ورة أن يكون الرثاء يأسا وعجزا، فقد يكون أداة فعالة ضد الظلم  »ليس بال�ن
ي مجتمع ما«.

يحة واسعة �ن المجحف الذي يطال �ش



١١

تكتيك
اب عن الطعام  اال�ن

idocwatch.org :مصدر الصورة

لوريندا غوفيا
ز  ي أنك ترفض األكل ح�ت تصل إل باب الموت، ومن ثم يتع�ي اب عن الطعام … يع�ز »االرصز

عىل السلطات
ست ن بانك�ي ز موتك أو اطالق �احك« -اميل�ي  االختيار ب�ي

اب عن الطعام هو أداة كالسيكية من أدوات المقاومة السلمية حيث تم استخدامه منذ  االرصز
ي صندوق أدوات التحرك المبا�ش 

ز حول العالم. ويعت�ب تكتيكا مركزيا �ز القدم من قبل الناشط�ي
ي مؤلفه 198 

ه من التكتيكات �ز  عن غ�ي
ً
ز شارب هذا التكتيك بالذكر دونا وقد أخص ج�ي

طريقة للعمل السلىمي الذي يقسم هذه األساليب إل تكتيكات فرعية. وبكل األحوال، فإن 
جوهر هذا التكتيك بسيط جدًا وذلك أن تمتنع عن األكل.

 ما 
ً
 للظلم غالبا

ً
إن الغذاء مكون أساسي من مكونات الحياة ولذلك فإن االمتناع عنه رفضا

. ز ب�ي يؤدي إل ضغط من شأنه إجبار خصم جبار عىل التنازل لمطالب المرصز
ي أن نرى أنفسنا كجزء من تنظيم أو 

بغض النظر عىل شجاعتنا وحسن نوايانا، اذا فشلنا �ز
ف أخطاء سياسية فادحة. حركة أك�ب فسوف نق�ت

ي فهو ال يقوم بتسليط الضوء  اتي�ب اب عن الطعام بشكل اس�ت عندما يتم استخدام تكتيك االرصز
عىل الحق المنتهك أو الظلم القائم فحسب وإنما يرفع من قدر قضيتك ويعزز مصداقية 

اب قوة أك�ب عىل  ز عىل اإلرصز األشخاص الذين اختاروا المخاطرة بحياتهم مما يعىطي القائم�ي
طاولة المفاوضات.

ي المملكة المتحدة 
اع« �ز ي االق�ت

قبل ١00 عام، قامت حركة »المطالبات بحق المرأة �ز
ي 

 وهن قابعات �ز
ً
ات طويلة )غالبا اب عن الطعام لف�ت والواليات المتحدة األمريكية باالرصز

ز األمريكية  اع. واستخدمت الحكومت�ي ي االق�ت
السجون( كتكتيك ضاغط للفوز بحقهن �ز

يطانية اإلطعام الق�ي للسجينات كردًا عىل نضالهن. وال�ب
ي ذات الوقت كممارسة روحانية 

وقد استخدم غاندي الصيام كتكتيك للضغط السياسي و�ز
 لفلسفة ساتياغراها )satyagraha( السلمية، وقام بذلك ١٧ مرة أثناء نضال الهند من 

ً
وفقا

ي الناتج عن التقسيم. وقد منع االستعمار 
ي محاربة العنف الطائ�ز

أجل االستقالل وبعد ذلك �ز
اباته والذي دام ٢١ يوما، خوفا من  ي اتخاذ أو تداول أي صورة لغاندي أثناء أطول ارصز

يطا�ز ال�ب
استجداء التعاطف.

ي ١0 سجناء من الجيش الجمهوري األيرلندي )Irish Republican Army - IRA( سنة 
تو�ز

اف السياسي ومن  ز الظروف وتحقيق االع�ت ي سعيهم لتحس�ي
اب مطول �ز ١٩8١ خالل ارصز

ي 
ي السجن. تو�ز

ي وهو �ز
تخب نائبا برلما�ز

ُ
ي ساندز والذي كان قد ان اب بو�ب بينهم قائد االرصز

 
ً
ي آيرندًا نهجا

ي الحراك السياسي القومي �ز اب تب�ز اب. ساهم اإلرصز ساندز بعد ٦٦ يوما من االرصز
. * بعد ذلك حزبا رئيسياً ز ز ف�ي أك�ث راديكالية ليصبح * ش�ي

ابات عن الطعام أمام المقر االداري للحكومة  ت سلسلة من االرصز ي سنة ٢0١١، انت�ش
و�ز

ز حيث أدت  ائب الذين أصبحوا ناشط�ي الهندية والذي شارك فيه بعض مسؤولي الرصز
ابات إل اعتماد اجراءات هامة ضد الفساد كما ودعم وصول الحزب الجديد آنذاك  اإلرصز

ي 
والمدعو »حزب الرجل العادي« )Aam Aadmi Party( للسلطة خالل انتخابات البلدية �ز

. نيودلهي
او )المعروف باسمه  ي ب�ي

سنة ٢0١٦، قام ١٧ معتقاًل سياسيا بأنغوال، بما فيهم الفنان لوا�ت
اب عن الطعام استمر ٣٦ يوما  ي »ايكونوكالستا«(، باالحتجاج عىل الحبس من خالل ارصز الف�ز

ي حكم الرئيس الديكتاتوري آنذاك، خوسيه ادواردو دوس سانتوس،  رمزا إل عدد السنوات ال�ت
/ات، ليتم بعد  ز فيها البالد. أدى الضغط الدولي الداعم لهذا الحراك إل اإلفراج عن المعتقل�ي

عام من ذلك االطاحة بدوس سانتوس جراء زيادة سخط الرأي العام المحىلي والدولي ضده 
ه عىل التنازل عن الحكم. مما أج�ب

ابات عن الطعام  ي الجبهات األمامية بتنظيم ارصز
ي بعض األحيان، يقوم المناضلون �ز

�ز
اب جماعي عن الطعام ضد الحبس  ي ا�ن

ي كاليفورنيا �ز
ز �ز لالحتجاج كمشاركة ٣0 ألف سج�ي

االنفرادي سنة ٢0١٣. عادًة ما يقوم حلفاء أولئك المناضلون بتنظيم احتجاجات مماثلة 
ي 

 لعمال الزراعة �ز
ً
كشكل من أشكال التضامن، كما انضمام الشخصيات الدينية البارزة دعما

ي حملة مقاطعة تاكو بيل.
فلوريدا الذين شاركوا �ز

ي ضمن مجموعة تكتيكات مدروسة 
اب عن الطعام أك�ث فاعلية عندما يأ�ت يكون االرصز

ي بعض األحيان، يتطلب األمر 
ي والوقفات االحتجاجية. �ز اب التضام�ز اتيجية، مثل االرصز واس�ت

ية إلجبار العدو عىل التنازل كما حدث سنة ٢0١٥ عندما نظمت الحركة  تعبئة جماه�ي
ي 

ز �ز ز القابع�ي  وموحد ضم ١800 من األ�ى الفلسطيني�ي
ً
 جماعيا

ً
ابا ة ارصز الفلسطينية األس�ي

. مختلف سجون االحتالل اإل�ائيىلي
اب عن الطعام، عليك اإلجابة عن أسئلة بديهية  ولكن، قبل أن تتخذ أي قرار حول تنظيم ارصز

ي أحاول التأث�ي عليها وهل سيكون  مثل: هل أترصف كفرد أم كمجموعة؟ من هي الجهة ال�ت
اب؟ ي حال فشل اإلرصز

ي البديلة �ز هذا التكتيك فعاال ضدها؟ وأيضا، ما هي خط�ت
ي تصعيد الضغط 

اب عىل نطاق واسع من األمور الهامة للغاية، وخاصة �ز يعد ترويــــج االرصز
ي :مبدأ انظر( مع ازدياد الخطر ونمو اهتمام اإلعالم والرأي العام  اتي�ج )التصعيد اإلس�ق

ي قام بها الجيش الجمهوري األيرلندي،  ابات الطعام ال�ت ي سنة ١٩8١ أثناء إرصز
بالقضية. ف�ز

ات  ز آخرين عىل حدة وع�ب ف�ت ب�ي اب ولكن انضمام له مرصز ي ساندز أول من بدأ االرصز كان بو�ب
. ي متقطعة بشكل ممنهج مما أدى إل توليد أق� قدر من الضغط والدعم الشع�ب

باالضافة إل االعتبارات التكتيكية السابقة، ال بد علينا أن نسأل: إل أي مدى أنا مستعد/ة 
ي بوس�ي خوضها؟ كما قالت السيدة بانكورست منذ أك�ث من  للمجازفة وما هي المخاطر ال�ت

١00 عام: فقط من يشعر بظلم قاهر غ�ي محتمل عليه اللجوء لتكتيك قاس كهذا.
ي مثل هذا  »فقط األشخاص الذين يحسون بشعور ال يحتمل من القمع« من يجب عليهم تب�ز

التكتيك المتطرف.
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المبادئ األساسية
ي معضلة اتخاذ قرار

نضع هدفنا �ن
ي واسع، فمن الممكن أن  ي كسب تأييد شع�ب

اب �ز ي معضلة القرار. إذا ما نجح اإلرصز
اب عن الطعام، فمن قدره أن يكون وسيلة عظيمة لوضع عدوك �ز بالرغم من المخاطر المرافقة لإلرصز

ي مواجهة المعاناة أو الموت.
ي �ز

ير عديم الرحمة الذي ترك شخص شجاع ونبيل يم�ز /ي خصمك عىل اتخاذ قرار صعب للغاية: فإما يرضخ فيقبل مطالبك أو أن يكون ال�ش تج�ب

تفعيل اآلليات الدولية
ابك. قد تكون المنظمات   لقضيتك وإرصز

ً
ي تكثيف الضغط عىل السلطات دعما

 �ز
ً
ي المجتمع المتعاطفون مع القضية، دورًا هاما

، وكذلك الشخصيات الدينية والمهمة �ز يلعب االهتمام الدولي
الدولية كاألمم المتحدة ومنظمات حقوق االنسان كمنظمة العفو الدولية والصليب األحمر حليفا متنفذ إذا ما الزم األمر.

المخاطر المحتملة
اب عن الطعام تكتيكا ممتازا لتسليط الضوء عىل عيوب السلطة، خاصة داخل المعتقل ويمكن استخدامه كمالذ أخ�ي بعد استخدام سلسلة من التكتيكات الضاغطة األخرى مثل االمتناع  يمكن أن يكون االرصز

 . ز لمخاطر صحية عديدة، فإن هذا التكتيك يعد بمثابة المخاطرة األك�ب ي السجن تعرض المعتقل�ي
 بأن الحياة �ز

ً
ها. وعلما عن مغادرة الزنزانة أو االمتناع عن ارتداء المالبس أو غ�ي

ي إحدى األعضاء 
ز عن الطعام عديدة، ومنها الموت أو المرض أو التغذية الق�ية، ولها عواقب صحية جسيمة كالتعرض للجفاف مما قد يسبب فشل �ز ب�ي ي تواجه األ�ى المرصز إن المخاطر الجسدية ال�ت

ي تحقيق أهدافك.
. فبالرغم من المجازفة بحياتك، هناك احتمالية أن تفشل �ز الهامة. إل جانب ذلك، توجد مخاطر سياسية أيضاً

ي ونقدي قبل اإلقدام عىل  اتي�ب ، فال بد لنا من التفك�ي بشكل اس�ت ي قضية ما. وبالتالي
 عماًل من شأنه تحقيق االنتصارات �ز

ً
اب عن الطعام كعمل فردي ينم عن قوة أخالقية هائلة، ولكنه أيضا ال شك بأن اإلرصز

ي  ي ويشارك�ز ي مطل�ب ف أخطاء سياسية فادحة. اسأل/ي نفسك: هل يؤيد شع�ب ي أن نرى أنفسنا كجزء من تنظيم أو حركة أك�ب فسوف نق�ت
هذا العمل. فبغض النظر عىل شجاعتنا وحسن نوايانا، إذا فشلنا �ز

اب الدراماتيكي  ي بعد مشهد اإلرصز ي استجداء التعاطف الشع�ب
ي موقف محرج اذا فشلنا �ز

؟ بالتأكيد ال نريد أن نضع أنفسنا �ز ي اتيجية لتحقيق مطل�ب الشعور بأهميته؟ هل هذا هو التكتيك األنسب واألك�ث اس�ت
ومواجهة المخاطر. فال بد من التخطيط لبناء الزخم وإال سيتحتم علينا االستسالم دون تحقيق أي انتصار.
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مبادئ
هو توجيه تم اختباره ع�ب الوقت لكيفية تصميم أعمال و حمالت ناجحة
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مبدأ
ي  اتي�ج  التصعيد اإلس�ق

هو توجيه تم اختباره ع�ب الوقت لكيفية تصميم أعمال و حمالت ناجحة

فيونا كيوكوسيما
يلجأ الشعب للضغط عىل السلطات من أجل تحقيق مطالبه عندما تتب�ز السلطة سياسة 
تجاهل المطالب الشعبية. لتحقيق ذلك، علينا تصعيد الضغط عىل الجهات المستهدفة 
ي واستخدام تكتيكات متعددة ومتنوعة )اختيار تكتيك يناسب  ي وتدري�ب اتي�ب بشكل إس�ت

اتيجية :مبدأ انظر(. عادة ما تلجأ السلطات إل أساليب المماطلة أو المكر المتصاص  االس�ق
ي هذا الفخ، علينا وضع خطة تصعيدية تساهم كل خطوة فيها 

. ح�ت ال نقع �ز ي الغضب الشع�ب
ئ الطريق للخطوة التالية ، وحينها ستدرك الجهة المستهدفة  ة الضغط وته�ي ي تصعيد وت�ي

�ز
أننا لن نستسلم ح�ت نحقق مطالبنا.

ي 
ي عظمتها« ))Make Bushenyi Great Again )MBUGA( �ز تعد حملة » فلنعد لبوشين�ي
ي من أجل تحقيق مطالب  اتي�ب غرب أوغندا مثاال رائعا لكيفية استخدام مبدأ التصعيد اإلس�ت
ز  ي إنشاء لجنة خدماتية، وهي بمثابة مكتب مكلف بمعالجة قضايا العامل�ي

الحملة المتمثلة �ز
ز بذلك رئيس المقاطعة المنتخب. ، مستهدف�ي ي ي مقاطعة بوشين�ي

ي القطاع الحكومي �ز
�ز

ئ الطريق  ة الضغط وته�ي ي تصعيد وت�ي
علينا وضع خطة تصعيدية تساهم كل خطوة فيها �ز

للخطوة التالية.
بداية ، قدم العمال مظالمهم إل رئيس المقاطعة عىل طاولة حوار حيث أكد لهم أن مطالبهم 
ّ شهر من ذلك اللقاء دونما أي تغي�ي قامت الحملة بـ رفع  ي

من ضمن قائمة أولوياته. وبعد م�ز
ز  دعوى قضائية ضد الحكومة المحلية وجاء رد رئيس المقاطعة باالستهزاء من المواطن�ي

ي األشهر الخمسة التالية ، لم تشهد القضية أي تطور 
ا ذلك هدرًا لجهودهم ومالهم. و�ز معت�ب

ي كل مرة.
، بل كانت المحكمة تؤجل الجلسة �ز فعىلي

ز إل اتخاذهم خطوة تصعيدية جديدة. بداية، قرروا تنظيم  ز المحلي�ي أدى غضب المواطن�ي
ي الدولة القادرة عىل توجيه المحكمة لدراسة 

ة ومظاهرة للفت انتباه الرؤوس المتنفذة �ز مس�ي
القضية بشكل جدي )نختار هدفنا بحكمة :مبدأ انظر(. وبعد ذلك بنحو شهر، قاموا بـ 

* أغلق فيه المواطنون مقر المقاطعة ورفعوا الفتات تطالب بتشكيل لجنة  بتحرك مبا�ش
ي حال عدم اتخاذ 

خدماتية. هددت حملة MBUGA بـ إغالق مقر المحكمة كخطوة مقبلة �ز
اإلجراء الالزم بخصوص القضية من طرف الهيئة القضائية.أج�ب تصميم الشعب، وخوف 

ي القضية. عقدت 
السلطات من تداعيات الفضيحة، الهيئة القضائية عىل استعجال البت �ز

ي تموز )يوليو( ٢0١٧ وصدر الحكم لصالح العمال.
الجلسة �ز

ي ومن ثم 
تصاعدت تكتيكات حملة MBUGA خطوة فخطوة من الحوار إل اإلجراء القانو�ز

ي واغالق مقر المقاطعة وانتهت بالتهديد بإغالق مقر المحكمة بالكامل.  االحتجاج الشع�ب
ي 

ز �ز ي تزايد عدد المنخرط�ي
 �ز

ً
 فحسب، بل كان بارزًا أيضا

ً
يذكر أن التصعيد لم يكن تكتيكيا

ي تصميمهم لتسلسل الخطوات بحكمة ورزانة.
 �ز

ً
ء الذي كان أساسيا ي

الحملة، ال�ش
ة التصعيد من حملة إل أخرى حسب السياق. فقد حقق »تحالف عمال  قد تختلف وت�ي

ي ضد  اتي�ب ي فلوريدا من خالل تصعيد إس�ت
ي قطاع الزراعة �ز

ز �ز ي أجور العامل�ي
« زيادة �ز ايموكالي

ي الزراعية حيث بدأت الحملة ب **تنظيم عىل مستوى القاعدة 
ز لألرا�ز ز المالك�ي المزارع�ي

ي النهاية مقاطعة 
ابات عن الطعام، و�ز ** العمالية ومن ثم تعطيل مؤقت للعمل وسلسلة إرصز

ز المالك.مثال آخر عىل هذا المبدأ هو  ة تتعامل مع المزارع�ي كة تجارية شه�ي شعبية ل�ش
ي كينيا من خالل 

التصعيد الذي قامت به القيادية وانغاري ماتاي مع حركة الحزام األخرصز �ز
ز مقاومة واسعة  اتيجية بدءًا من زراعة األشجار وصوال إل تحف�ي سلسلة من الخطوات اإلس�ت

: ت ديكتاتورا عىل التن�ي من منصبه. جاء التصعيد عىل النحو التالي أج�ب

زراعة األشجار مع النساء الريفيات.. ١
وضع الفتات ذات مضمون سياسي عىل األشجار المزروعة.. ٢
/ات ضد خصخصة الحدائق العامة والغابات.. ٣ ز توجيه برقيات للمسؤول�ي
اب عن الطعام.. ٤ اإلرصز
ي الحدائق لمنع غلقها.. ٥

االعتصام المفتوح �ز
ن .. ٦ التعري للمطالبة باإلفراج عن السجناء السياسي�ي
ي آنذاك دانيل آراب موي.. ٧ ية أدت إل إسقاط الرئيس الكي�ز تحركات جماه�ي

ي كتابه قواعد 
مهما تباينت الخطوات، يب�ت المبدأ الذي لخصه شاول ألينسكي جيدًا �ز

ي الضغط. ال تستسلم/ي أبدًا.« إن اإلبداع والمرونة هما مفتاح 
ز ثابتا: »استمر/ي �ز للراديكالي�ي

ي محاولة إلقاء لكمات جديدة إلفقاد الخصم توازنه. 
: »استمر/ي �ز الحل، فكما يقول ألينسكي

 بحركات غ�ي مسبوقة. فالتكتيك 
ً
به دوما بما أن التيار المعاكس يعتمد نهجا واحدا، يجب رصز

». ًا قديماً ي الجر طويال يصبح مجرورا. ال تجعل/ي نفسك مجرد خ�ب
الذي يستمر �ن

المبادئ األساسية

ي اتي�ج تعريف الرادكيالية بشكل اس�ق
ي بعض األحيان، قد يكون التصعيد الالزم لتحقيق التغي�ي أك�ث تعقيدًا من الهدف المحدد 

�ز
ي ثقافة العمل أو الفكر السائد 

الذي تس� الحملة إلحرازه. قد يتطلب التصعيد نقلة نوعية �ز
ي تنتىمي إليها. قد يتطلب ذلك تغي�ي  عىل مستوى المشهد السياسي والحركات االجتماعية ال�ت

رؤيتنا لس�ي األمور، مثل االنتقال من سياسة اإلصالح إل الثورة أو انتقال الكفاح المسلح بعد 
نجاحه إل االنتخابات الشعبية. عند هذه المحطات االنتقالية، عادة ما تكون القرارات األك�ث 

ي 
ي تنتهجها قيادة الحركة وتحديدًا خيارهم �ز اتيجية ال�ت حساسية متعلقة بالخيارات االس�ت

تعريف »الراديكالية« ونمذجة ذلك فيما يتناسب مع السياق.

المخاطر المحتملة
ام بمسارك  ز ز عىل االل�ت ك�ي للحفاظ عىل تماسك فريقك، البد من التحىلي بالكث�ي من الص�ب وال�ت

اتيجية، كلما خف دعم الناس لقضيتك.  . كلما ابتعدت البوصلة عن وجهتك االس�ت ي اتي�ب االس�ت
ي 

ي لكل خطوة من الخطوات ح�ت يختاروا االنخراط �ز
ير المنط�ت البد أن يرى المشاركون الت�ب

التحركات بكامل وجدانهم/ن وقناعتهم/ن وليكونوا عىل استعداد لتحمل المجازفات المحتملة.
ة العمل ب�عة كافية فمن المحتمل أن تصبح الحملة مملة  ي الوقت ذاته ، إن لم تتصاعد وت�ي

و�ز
ز . بالمقابل، إن تصاعدت حملتك ب�عة خاطفة أو فجائية، فقد  وتحبط معنويات الداعم�ي

عيتها أو تشويــهها قبل أن تحىطز  تواجه خصوما أك�ث جاهزية وقادرين عىل إفقاد الحملة �ش
. ي

ي الكا�ز بالدعم الشع�ب

ة الضغط  ي تصعيد وت�ي
 »علينا وضع خطة تصعيدية تساهم كل خطوة فيها �ن

ئ الطريق للخطوة التالية«.  وته�ي
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مبدأ
لنكشف انعدام المساواة بلفتة جريئة

ونيال شومبايموي.. ي الوقت نفسه، غضب الشعب من األجور المنخفضة والتقييدات البنكية. تصوير: بي�ت
ي زيمبابوي أظهرت ببساطة، وبتحد �ز

حملة “الجيوب للعيان” �ز

ي روبسون تش�ي
ي ذهن 

ي اعتبارك أن الشعوب ال تحارب من أجل األفكار، وال من أجل أمور �ز
»ضع/ي دائما �ز

ي سالم. وتحارب 
أي شخص كان. بل تحارب لتحقيق نجاحات مادية وللعيش بشكل أفضل و�ز

لرؤية حياتها تتقدم ولضمان مستقبل ألطفالها.« - أميلكار كابرال
وة  ي ترافقه، بعيدًا عن األنظار. بالمثل، يمكن أن تب�ت ال�ث عادة ما يب�ت الفقر، والمعاناة ال�ت
ي دول أجنبية أو من خالل التالعب بالصناديق االستئمانية 

ي حسابات مرصفية �ز
مخفية �ز

والودائع المالية. لكن، يمكننا تسليط الضوء عىل مثل هذه التفاوتات االقتصادية — والتغلب 
عىل الوصمات المتعلقة بها — من خالل إيماءة بسيطة، ولكن جريئة، قادرة عىل إحداث 

ي واسع �يــــع )عىل سبيل المثال، إظهار باطن الجيوب للعيان دلياًل عىل  تصعيد شع�ب
 ما تنت�ش لفتة مماثلة وتنجح اذا كانت علنية ولها داللة رمزية قوية وسهلة 

ً
اإلفالس(. غالبا

ّ ظاهرا :مبدأ انظر(. ي
التكرار وملفتة للنظر )لنجعل الخ�ن

 
ً
واجهت زيمبابوي أزمة نقدية حادة عام ٢0١٧، حيث لم تعد تملك أغلب البنوك قدرًا كافيا

ي تقديم خدماتها. تم تحديد سقف السحب األسبوعي بـ٣0 دوالر 
من المال لالستمرار �ز

، مما أثر بشكل خاص عىل سكان المناطق الريفية الذين كانوا يضطرون للسفر مسافات  أمريكي
ي مناطقهم. استياءًا من الوضع القائم، 

طويلة لسحب النقود بسبب عدم توفر فروع بنكية �ز
ي 

ي زيمبابوي« )ARTUZ( إظهار باطن جيوبــهم للعيان �ز
ز �ز ز الريفي�ي قرر أعضاء »اتحاد المعلم�ي

طريقهم للعمل كجزء من مظاهرة احتجاجية ضخمة ُسميت #الجيوبخارجا )أو   
.) PocketsOut#( )#هومويبانزي بلغة الشونا، و#ازيكواما_باندلي بلغة ايزي نديبيىلي

ي ذلك وزير 
، انضم اآلالف للحملة بسهولة ودون مجازفة، بما �ز بسبب هذا التكتيك اإلبداعي

حكومي سابق وموسيقيون وطلبة. أج�ب ضغط حملة #الجيوب_خارجا رئيس البنك 
. االحتياطي إل عقد اجتماع طارئ مع االتحاد وزيادة سقف السحب إل ٣00 دوالر أمريكي

ي سنة ٢0١١، وخالل  ي األردن تكتيكات مماثلة أثناء أحداث الربيع العر�ب
استخدم مواطنون �ز

يبة، حيث   لسياسات التقشف المتمثلة بتعديل قانون الرصز
ً
اب العام سنة ٢0١8 رفضا اإلرصز

ز كتب عليها »أين أنت يا عزيزي؟« و«الفساد = فقر« لتسليط الضوء  رفعوا أرغفة من الخ�ب
ز إل سلع باهظة الثمن. عىل تحول البضائع األساسية كالخ�ب

ي كينيا عام ٢0١١، نظم نشطاء »ثورة 
ي احتجاجات ضد ارتفاع أسعار السلع األساسية �ز

و�ز
األونغا« )األونغا هو دقيق الذرة باللغة السواحلية( سلسلة من المظاهرات رفع المتظاهرون 

خاللها صحون ومالعق فارغة إشارة إل غالء المواد الغذائية .
تمتاز كل هذه االحتجاجات ضد الفقر والتفاوت االقتصادي ببساطتها وقابليتها لالنتشار. قد 
، مما  ي مثل هذه األعمال أو اإليماءات للتمرد مضمونا رغم عدم تجاوزها ألي قانون فعىلي

ترت�ت
ي 

ز عىل تقبلها والمشاركة فيها. ومن السخرية، تكمن قوة هذه التكتيكات �ز يشجع المواطن�ي
ي بساطتها وقابليتها لالنتشار. )مبادئ بسيطة.. 

قدرتها عىل تخويف الجهات المستهدفة �ز
نتائج عظيمة :مبدأ انظر(

ي التباين االقتصادي، فال بد 
وإذا أردنا أن نسلط الضوء بدهاء عىل عمق التناقضات المتمثلة �ز

 ، ز ي وانعدام المساواة مع رموز القوى المستفيدة من هذا التمي�ي
ز الطب�ت لنا من ربط التمي�ي

كالبنوك، أو مع رموز صنع القرار، مثل رئاسة الوزراء. )نقاط للتدخل :منهجية انظر(. عام 
كىلي  ي ب�ي

ي الحديقة األمامية لمجلس البلدية �ز
٢0١8، قام نشطاء بال مأوى بالتخييم �ز

ات  ي ع�ش
بكاليفورنيا للمطالبة بسياسات إسكان عادلة للجميع. وشوهدت تجمعات مماثلة �ز

المدن حول العالم من ڤانكوفر إل دبلن.

المخاطر المحتملة
قد يرى البعض أن هذه األعمال إيماءات رمزية ال تقدم بدائل واضحة، مما يجعلها تبدو 

ي يجعل 
حات ُمّدعمة بحقائق وتحليل منط�ت ، توف�ي مق�ت . وبالتالي اضات فارغة ال أك�ث كاع�ت

وعة إل أهداف بناءة. ي تحويل مطالبنا الم�ش
تحركاتنا أك�ث صالبة ويساهم �ز

 أن يس� النشطاء لجعل هذه التحركات شعبية وأن يكون بمقدور أي شخص 
ً
من المهم أيضا

ي مثل هذا االنفتاح، ال شك بأن تتعدد وتختلف دوافع الناس 
االنخراط ضمنها . ولكن �ز

لالنضمام مما قد يؤثر عىل فاعلية الحراك. قد يحدث ذلك خاصة عندما يوعز النظام لمواليه 
اق الحركة لتقويض جهودها أو الحد من زخمها. اخ�ت

ي مثل هذه األعمال أو اإليماءات للتمرد مضمونا 
 »قد ترت�ق

.» رغم عدم تجاوزها ألي قانون فعىلي



١٦

مبدأ
لنعط الصوت لمن ال يستطيع الكالم

ي تدم�ي البيئة.
ي مواجهة وانسلر الذي يتسبب �ز

ي كتاب الدكتور سوس لألطفال — بإعطاء صوت لألشجار �ز
يقوم لوراكس — الشخصية الرئيسية �ز

دزموند ألوغنوا
ي حياتنا اليومية، علينا التفك�ي بوقع قراراتنا عىل األجيال السبعة القادمة.« - كونفدرالية 

»�ز
ز اإليروكواس للسكان األصلي�ي

ز والسياسات المتعلقة  من البديهي أن يكون ألولئك األك�ث تأثرًا بقضية ما حق صياغة القوان�ي
ي 

را :مبدأ انظر(. ولو كنا نود أن نتبع هذا المطلب األخال�ت بها )لنأخذ القيادة من األك�ث ت�ن
خ�ي اتباع، لكانت األشجار تدير كل حكومات العالم و! لكن جميعنا يعلم بأن هذا المطلب 

ي أفضل خيار متوفر هو إيجاد حلول ووسائل إبداعية إلعالء 
صعب المنال. لذا، فإن ثا�ز

ي مراكز صنع القرار.
أصواتها �ز

ي غانا هذا المبدأ عىل نطاق 
ز عامي ٢0١٧ و٢0١8، استخدم المدافعون عن الغابات �ز ب�ي

ي تعت�ب واحدة من النظم البيئية األك�ث تنوعا  واسع لحماية غابة أتيوا )Atewa Forest(، وال�ت
ي 

ي غرب أفريقيا. قاموا بتعليق الفتات عىل األشجار المحاذية لجميع المسارات الرئيسية �ز
�ز

ي أكسيد 
ي أمتص ٣0 طنا من ثا�ز

الغابة، كما لو كانت األشجار تتحدث عن نفسها قائلة: »إ�ز
ها من العبارات.  ي كنت موجودة يوما« وغ�ي الكربون يوميا« و«قد ال يعرف أطفالكم أبدًا أن�ز

جعل النشطاء تلك األشجار وجها رئيسيا للحملة من خالل التجسيد الرمزي )القيادة 
بشخصيات متعاطفة :مبدأ انظر(.

، جعلت الرأسمالية  ي يقوم عليها االقتصاد العالىمي بما أن تحقيق الربــح هي الغاية األساسية ال�ت
 لالستهالك وكأنها كائنات بال قيمة يمكن للب�ش االستغناء 

ً
من الكائنات الحية دون الب�ش سلعا

ي تؤدي  ي القرارات ال�ت
 دون أن يكون لتلك الكائنات أي أثر أو صوت �ز

ً
عنها. ويحصل ذلك يوميا

إل إبادتها. فماذا لو منحناها صوتها؟ ربما سنغ�ي نظرتنا للعالم ونعيد النظر بمنطقنا الغريب 
الذي يرى بأن اإلنسان مركز الكون.

ا، ولذا فيجب علينا   متك�ب
ً
ء ما قد يكون ترصفا ي

ومع ذلك، فإن الحديث نيابة عن شخص أو سش
ممارسة هذه السلطة بمستوى عاٍل من المسؤولية وكث�ي من التواضع. للنجاح بتحويل هذه 

. أي يجب علينا أن نتخيل  ي
السلطة إل فرصة، ال بد لنا من اللجوء إل تعاطفنا وخيالنا األخال�ت

ي موضع هذه الكائنات كمحاولة لتشكيل فهم عميق وأقرب للصحة حول ماهية 
أنفسنا �ز

احتياجاتها الحقيقية .
نا فيما نعتقد أنه أساسي لبقاء تلك  عرف االحتياجات األساسية، قد نحرص تفك�ي

ُ
مثاًل، عندما ن

الكائنات عىل قيد الحياة، كالماء والشمس. ولكن، علينا التفك�ي بعمق . . . إن األشجار 
موجودة عىل سطح األرض منذ حوالي مليار سنة. وقد اكتشف العلم متأخرًا أن األشجار 
اب  بة وتحذر بعضها من اق�ت ي ال�ت

تتواصل مع بعضها البعض وتتشارك الموارد المتاحة �ز
، علينا التفك�ي بكيفية تقدير كونيتهم الفريدة وذكائهم الخاص وروحهم وكل ما  الخطر. وبالتالي

نتجنبه ونحن نتكلم نيابة عنهم.

ام كنوزنا التاريخية، يجب أن نمنح أولئك الذين ال  ام كل أشكال الحياة، واح�ت لتعزيز اح�ت
يستطيعون الكالم ال الصوت فقط بل الحقوق أيضا. عام ٢008، أصبحت اإلكوادور أول 

ي 
ي دستورها، وأضحت بذلك مثاال تقدميا لدول أخرى. ف�ز

دولة تنص عىل حقوق الطبيعة �ز
ي عام 

نفس السياق، قامت نيوزلندا بمنح صفة »الشخصية القانونية« لـنهر وانغانوي. أما �ز
ة ايري »حقوق غ�ي قابلة  ي مدينة توليدو بوالية أوهايو بمنح بح�ي

٢0١٩، قام الناخبون �ز
ي 

للترصف«. اليوم، أصبحت هذه األسطح المائية الهامة تتمتع بحقوق قانونية فعلية �ز
ية. المحافل الب�ش

لطالما اتخذ السكان األصليون حول العالم الطبيعية مصدرا مقدسا للحكمة الكونية. أدركت 
ابطة والدقيقة  ورة الم�ت ي الس�ي

هذه المجتمعات منذ القدم أننا لسنا سوى عنرًصا واحًدا �ز
، يجب علينا، نحن الب�ش العرصيون، التحرر من األنا والتعلم من جديد تبجيل  للحياة. وبالتالي

ي مراكز السلطة واتخاذ القرار. إن لم 
ة �ز نا من الكائنات وجعل أصواتهم وحقوقهم حارصز غ�ي

ي عليهم وحدهم بل عىل أنفسنا أيضا.
نقم بذلك، فإننا لن نق�ز

المخاطر المحتملة
قد يكون التعجرف الخطر األك�ب عند اتخاذنا مسؤولية الحديث نيابة عن أولئك الذي ال 

ض أننا نملك  ي الواقع أك�ث تعقيدًا، أو قد نف�ت
ي فخ تبسيط أمور هي �ز

يستطيعون الكالم. قد نقع �ز
ها من كنوز العالم. يجب علينا  فهما كافيا الحتياجات األشجار والحيوانات واألنهار واآلثار وغ�ي

. ولذا، علينا التحىلي بالتواضع. التذكر بأن معرفتنا بطبيعتهم الوجودية ستكون منقوصة دوماً

 »لطالما اتخذ السكان األصليون حول العالم الطبيعية 
مصدرا مقدسا للحكمة الكونية«.



١٧

مبدأ
التضامن ال المعونة

Photo : CJMM

دزموند ألوغنوا
»الطريق إل جهنم معبدة بالنوايا الحسنة« - قول مأثور

تقوم الدول الغربية بسحق دول الجنوب العالىمي من خالل محاولتها لتقديم العون.
ر الواقع عىل المنظمات التقدمية والحراكات الشعبية واالئتالفات المحلية  ايد الرصز ز ي�ت

ي  ايد الستقاللية القرار بسبب األجندات السياسية ال�ت ز والمجتمعات الناتج عن فقدانها الم�ت
ي روي هذه الظاهرة بأنها بمثابة تحويل 

تسطرها الجهات الدولية المانحة. وصفت أروندا�ت
المقاومة إىل منظمات غ�ي حكومية حيث رصحت بأنه ينطبق عىل هذه المنظمات »ما 

ي 
الية، ازداد تف�ش يسميه علماء النبات باألنواع الكاشفة، فكلما ازداد الدمار الناتج عن النيولي�ب

المنظمات غ�ي الحكومية«.
ز المنظمات غ�ي الحكومية والوزارات  صار هذا الواقع محورا جوهريا للنقاش ح�ت ب�ي

المسؤولة عن إعادة إنتاج نماذج تضمن استمرارية التبعية االقتصادية. تؤثر هذه الظاهرة 
، إذ تحتكر المنظمات غ�ي الحكومية والمجتمع  ي الجنوب العالىمي

بشكل خاص عىل الحركات �ز
ي  ي عىل ذات األساليب الرأسمالية ال�ت « المب�ز ي ما يسىم بـ«اقتصاد التغي�ي االجتماعي

المد�ز
تدعي هذه الجهات بمحاربتها.

ي الحركات الشعبية وبعض المنظمات غ�ي الحكومية  ولمواجهة هذه الظاهرة، يقوم قياد�ي
ز القواعد الشعبية والمنظمات غ�ي  التقدمية باتخاذ خطوات مبتكرة إلعادة توازن القوى ب�ي

الحكومية تحت شعار »التضامن ال المعونة« القائم عىل األسس التالية:
ي  اكة الديمقراطية المستدامة ال�ت ي تصيغ القيم والممارسات األساسية لل�ش مبادئ التضامن ال�ت

ي يمكن من خاللها مساءلة المنظمات غ�ي الحكومية والجهات  تمكن القواعد الشعبية وال�ت
المانحة.

 عىل عقب، وهي وسيلة 
ً
وطها رأسا ي �ش

ي الذي يقلب كفة التمويل المجحفة �ز التقييم الشع�ج
اكة محتملة مع منظمة ما لضمان  تقوم المجموعات الشعبية من خاللها بتقييم جدوى �ش

اكة  اتيجية للمجتمع، كما وتمكنهم من منع قيام هذه ال�ش ي وذي فائدة إس�ت صياغة عقد تمكي�ز
ي تالئم المجتمع. فعىل سبيل المثال، تم تطوير بنية  وط ال�ت ي حال عدم توفر ال�ش

من أساسها �ز
اف  ي بعض القرى الفلسطينية بحيث تخضع المنح الدولية تحت إ�ش

تحتية للبنوك المحلية �ز
ز آلية استالم واستخدام األموال. مجالس محلية منتخبة مسؤولية عن تقن�ي

ي العالم يقطن فيه 
ز �ز ي أقدم مخيم لالجئ�ي

ي تندوف، حيث يتواجد ثا�ز
ومن جهة أخرى �ز

ي تحت إدارة  ي نظام مماثل يضع المنح والمال األجن�ب الصحراويون المنفيون بالجزائر، تم تب�ز
شعبية.

وط المنحة من قبل الحركات الشعبية  وط المرجعية للحرية حيث يتم صياغة �ش ال�ش
ي ولكن   عن الجهات المانحة وبذلك تتمكن هذه الحراكات من استقبال الدعم الخار�ب

ً
عوضا

ز  ز سياسي�ي ي تضم فنان�ي وط أو قيود. مثاال، مجموعة #أنا_تعبان )Anataban#(، ال�ت دون �ش
ز وشعاراتهم. ط ترويــــج أسماء المانح�ي ي ترفض أي تمويل يش�ت من جنوب السودان، وال�ت

ي  ة والمتوسطة المانحة ال�ت ي تتبعه عدد من المؤسسات الصغ�ي المنح المتكافئة وهو نهج خ�ي
جربت أساليب متعددة من أجل تطوير آلية لتقديم المنح بشكل يحافظ عىل مبدأ التكافؤ.

ي والذي من خالله تضع المؤسسات الشعبية خططها التنظيمية  اتي�ج التخطيط اإلس�ق
ي تضعها الجهات األجنبية المانحة. ومن  ي تيار األجندات السياسية ال�ت

لتفادي االنجراف �ز
ي فقط إذا ما ارتبط بشكل مبا�ش بأهداف  ضمن ذلك الس�ي للحصول عىل تمويل خار�ب

 عن الدعم المالي العام.
ً
المؤسسة ومقاصدها المحددة عوضا

احات المبتكرة ما هي إال خمسة أمثلة بسيطة تجسد البعد العمىلي لمبدأ  إن هذه االق�ت
ي السنوات القادمة، نتأمل أن تستمر طرق الدعم 

»التضامن ال المعونة« بشكل ملموس. و�ز
ي تمولهم بهدف  ز والمنظمات غ�ي الحكومية ال�ت ز الشعبي�ي المبتكرة بالتطور عىل يد المنظم�ي

، لتصبح هذه العالقات أك�ث  ي الدولي
ي العالقات الناتجة عن العمل اإلنسا�ز

إعادة التوازن �ز
تكافؤًا وكرامة.

المخاطر المحتملة
ية من شأنه تعزيز   عن المساعدات الخ�ي

ً
ال شك بأن تقديم الدعم من خالل التضمان عوضا

المبادرات الراديكالية، لكن ال بد أن ن�ي بأن أساليب بناء هذا التضامن سوف تختلف من مكان 
. فإن بناء بنية تحتية محلية  ي

 للسياق االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقا�ز
ً
إل آخر وفقا

ي يتطلب الوقت والمهارات. لنتذكر بأنه ال يمكننا إسقاط نهج مصمم بشكل  القتصاد تضام�ز
، ال بد من تكييفه وتطويره مع أفراد ومؤسسات المجتمع المقصود  مسبق عىل سياق محىلي

ي تخص مجتمعهم.  لمعرفتهم باالحتياجات ال�ت
ً
دعمه وفقا

ي 
الية، ازداد تف�ش  »كلما ازداد الدمار الناتج عن النيولي�ج

المنظمات غ�ي الحكومية«.



١8

مبدأ
التهديد عادة ما يكون أك�ث رعبا من الفعل

ي بحوزتهم،  ز حول الطاولة بأنك تمتلك أوراق لعب أفضل من تلك ال�ت »إن أقنعت الالعب�ي
اجعون خوفا من الخسارة« -سول ألينسكي فسي�ت

: التهديد عادة ما يكون أك�ث رعبا من  من أك�ث المقوالت شهرة للمنظم المجتم�ي سول ألينسكي
ي إل تقديمه للتنازالت.

الفعل. إذ إن خوف الخصم من التهديد عادة ما يف�ز
هم من سكان  ي شيكاغو يمثل تهديدا لحقوق السود وغ�ي

سنة ١٩٦٤، عندما كان مطار أوه�ي �ز
شيكاغو المقهورين، قام ألينسكي ومنظمة وودلون بدورهم بالتهديد بـ«التغوط« داخل 

ي المطار، 
ز عىل الوصول إل جميع المراحيض العامة �ز ز عازم�ي المطار. كان آالف الناشط�ي

، لتعطيل دورات المياه وإجبار الركاب عىل  ز ي طواب�ي بانتظار المستخدم�ي
واالصطفاف �ز

تحويل المطار إل مرحاض ضخم. لم يضطر فريق وودلون إل القيام بهذا مطلقا، فبمجرد 
ز لالجتماع، واستجاب لمطالبهم. ت�ب أخبار نواياهم، اتصل مجلس البلدية بالمنظم�ي

ب أصابع طفلته إن أرادت لمس النار،  نحن نتعلم هذا المبدأ منذ الصغر. األب يرفع يده لرصز
لتصبح هذه اإلشارة رمزية عند الطفلة، وترتد عما تنوي فعله بمجرد رؤيتها لهذه االشارة. 

ي حد ذاته.
ء أقوى من القيام به �ز ي

بالتالي قد يكون التهديد بالقيام ب�ش
ض أن يقدم خدمات  ي مدينة بوسيا بأوغندا، عا�ز زوار مستش�ز ماسافو، الذي من المف�ت

�ز
، من عدم توفر جهار لألشعة السينية ألك�ث من ع�ش  ز صحية مجانية للسكان المحلي�ي

اء جهاز جديد.  سنوات. تعطل الجهاز السابق، ولم تقم إدارة المستش�ز بإصالحه أو ب�ش
ز أرادوا اختالس األموال بدال من إنفاقها عىل مستحقيها، فقام  ت شائعات بأن المسؤول�ي انت�ش

ي آب )أغسطس( عام ٢0١٧، 
ز نظمه فرانك كاسومبا وناشطون آخرون، �ز وفد من المواطن�ي

اء  ي المقاطعة، وحددوا مهلة مدتها شهر واحد ل�ش
بإرسال خطاب إل المحاسب المسؤول �ز

جهار جديد. بخالف ذلك كان السكان سيغزون مكاتبهم ويشغلونها باعتصام مفتوح إل أجل 
لمان نابوليندو جان كووبا بنحو ٥000 دوالر  ع عضو ال�ب ي غضون أسبوع، ت�ب

غ�ي مسىم. �ز
، وقدمت المقاطعة مبلغا إضافيا بلغ نحو ٣000 دوالر أمريكي إلصالح الجهاز. أمريكي

ي مثال آخر، وردا عىل تواطؤ القطاع الخاص مع الجرائم الصهيونية، أعلنت حركة المقاطعة 
�ز

كة  ي مرص عام ٢0١٥ عن مقاطعة �ش
وسحب االستثمارات وفرض العقوبات )BDS( �ز

ي كانت تخدم  ي كانت آنذاك الفرع المحىلي لعمالق االتصاالت »أورانج«، وال�ت »موبينيل«، ال�ت
كة أورانج من  ك مرصي. وقبل انطالق الحملة، سافر الرئيس التنفيذي ل�ش ٣0 مليون مش�ت

. باريس إل القاهرة وتعهد بانسحاب أورانج من السوق اإل�ائيىلي
 Rainforest Action Network( »ة استخدمت منظمات مثل »شبكة عمل الغابات المط�ي
ي 

كات منتجات الغابات �ز ي هدفت إل إيقاف �ش اتيجيات مماثلة. أثناء حملتها ال�ت RAN -( إس�ت
كة عىل  أمريكا الشمالية عن جلب األخشاب من الغابات المعمرة، وبدال من استهداف كل �ش

 .)Home Depot( ي السوق هوم ديبوت
حدة، قامت الشبكة باستهداف أك�ب العب �ز

ى األخرى  كات الك�ب ة، استطاعت تهديد العديد من ال�ش ي المعركة الكب�ي
وبمجرد انتصارها �ز

بإجراءات مماثلة، فامتثلت جميعها ب�عة دون الحاجة إل مواجهتها.
ي تصدر  تنفيذ مبدأ ألينسكي ليس لضعاف القلوب. يجب عىل األشخاص والمجموعات ال�ت
التهديدات أن تكون مستعدة وقادرة عىل تنفيذها إذا ما تطلب األمر. وكما قال جاك لندن: 

»إن الحياة ليست امتالك أوراق رابحة طوال الوقت، بل إجادة اللعب بأوراق خا�ة«.

المخاطر المحتملة
يتشتت انتباه الب�ش بسهولة. إن أصدرت تحذيرا حول تنظيم عمل ما يضم أشخاص آخرين، 
كث�ي منهم سيشعر بالملل أو اإلحباط أو الخوف، وسينسحبون بمرور الوقت. إن حدث هذا 

السيناريو، فمن المحتمل أن تفقد حملتك مصداقيتها. تتطور الحمالت بتطور المجريات 
ي 

السياسية طوال الوقت. إعطاء مهلة طويلة لخصمك قد يسمح له بوضع خطط لم تأخذها �ز
. ي موقف دفاعي

الحسبان، وبالتالي سيضع فريقك �ز

ي إىل تقديمه للتنازالت«.
»خوف الخصم من التهديدات عادة ما يف�ن



١٩

مبدأ
اتيجيات التنظيمية القابلة لالنتشار االس�ق

. ي
 عىل سياسة مصادرة األرا�ز

ً
ي تجمعن احتجاجا

ي أوغندا تخاطب حشود من النساء اللوا�ت
إحدى قياديات “الرابطة الوطنية للدفاع عن األرض” �ز

 . ز ز القيادي�ي تستمد الحركات الشعبية قوتها من قدرتها عىل احتواء عدد كب�ي من المشارك�ي
ي تتبعها الجهات الرسمية والحكومات، يمكن   عن االعتماد عىل القيادة الهرمية ال�ت

ً
عوضا

اتيجيات تنظيمية  لقيادي الحركات الشعبية تجاوز هذه المحددات من خالل توظيف اس�ت
ي تكتيكاتها أينما كانوا. وبــهذا الشكل، تتكاثر 

قابلة لالنتشار بحيث يتمكن الناس من المشاركة �ز
ي الرياضيات( بداًل عن »الجمع«. هكذا 

ب« )كما �ز عضوية الحركة باستخدام منطق »الرصز
ي أعقاب ثورات 

 �ز
ً
يت« )Occupy Wall Street( عالميا ت حركة »احتلوا وال س�ت انت�ش

ي الغرب كانت قد سئمت من هيمنة رأس المال عىل مراكز 
، اذ أن الشعوب �ز ي الربيع العر�ب

ي أماكن تواجدهم.
 �ز

ً
صنع القرار وتمكنوا من ترجمة هذا الغضب العالىمي ميدانيا

إن الحركات الشعبية بطبيعتها مفتوحة للتعدد، فتسمح للناس أينما كانوا بااللتفاف حولها من 
خالل تشكيل خاليا تنظيمية قادرة عىل الترصف المبا�ش دون إذن أو ايعاز من جسم مركزي 
. ويكون الحجر األساس  ي

حيث تعتمد آلية التعبئة فيها عىل ما يمكن وصفه بالتجنيد الذا�ت
ي  للحفاظ عىل الوحدة واالنضباط داخل صفوف الحركة هو المبادئ العملية واألخالقية ال�ت

تشكلها القاعدة الشعبية وليس قرارات تنظيمية تصدر من أعىل الهرم إل أسفله. هكذا تصبح 
هذه المبادئ بمثابة »الحمض النووي« للحركة.

 The National Land Defense League( شهدت الرابطة الوطنية للدفاع عن األرض
اتيجية االجتماعات  ي الحجم والقوة بمجرد التخىلي عن اس�ت

ي أوغندا نموًا �يعا �ز
NLDL -( �ز

ي بادئ األمر، تشكلت هذه النوى من 
اتيجية إنشاء الخاليا الالمركزية. �ز ي اس�ت المركزية وتب�ز

ي جميع أرجاء أوغندا… 
ز �ز خالل الموائد الجماعية. فهي فكرة بسيطة ومتاحة ألفقر المزارع�ي

ز لتناول  انه المزارع�ي ي للرابطة، كان بإمكان أي مزارع دعوة ج�ي ز الدخن كرمز وط�ز باستخدام خ�ب
اتيجيات عمل جماعية لمقاومة سياسة الخصخصة واالستيالء عىل   ومناقشة اس�ت

ً
العشاء معا

ي المحلية.
األرا�ز

اتيجية التوسعية عىل نمو الحركة فحسب، وإنما بقدرتها عىل  ال تقترص فاعلية هذه االس�ت
تثبيت الحركة وتعزيز صمود أعضائها. فعىل سبيل المثال، عندما أقام ٢00 مزارعا أوغنديا 

 داخل مكتب لألمم المتحدة احتجاجا عىل عمليات الدولة العسكرية لإلخالء 
ً
 مفتوحا

ً
اعتصاما

، قامت خاليا الرابطة  ي
 األرا�ز

عات من  ( بجمع ت�ب ي
ز حول أوغندا من خالل التجنيد الذا�ت ي كان قد شكلها المزارع�ي )ال�ت

. ز ز المعتصم�ي منتوجاتهم المحلية وإرسالها إل المزارع�ي
ي صعبت حصول  ي فرضتها الدولة سنة ٢0١٦ وال�ت ي الدانمارك، إثر سياسات التقشف ال�ت

أما �ز
الناس عىل المزايا واإلعانات الحكومية، قام النشطاء ذوي االحتياجات الخاصة وحلفائهم 

ي عدة مدن دنماركية تحت شعار »الدعم قادم« 
بتشكيل فرق دعم �ز

ز أولئك  )Næstehjælperne(. تشكلت مجموعات ع�ب اللقاءات الشخصية والفايسبوك ب�ي
ي 

ز اإلعالنات. كان نهج االنتساب الذا�ت ي سعيهم لتأم�ي
الذين باتوا يشعرون بالوحدة واإلقصاء �ز

ي بدورها بدأت  من قبل األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أساس انتشار هذه الشبكات وال�ت
بمرافقة األفراد إل مقابلتهم مع المؤسسات الحكومية المعنية بقرارات اإلعانة كنوع من تعزيز 

ز   كوسيلة لبناء التحالفات مع األخصائي�ي
ً
رين من سياسات التقشف وأيضا صمود المترصز

ي ارتفاع عدد الموافقات عىل طلبات اإلعانة.
ز مما ساهم �ز االجتماعي�ي

وق« Sunrise نموذج التنظيم  ي حركة »�ش ي الواليات المتحدة األمريكية، اتبع قياد�ي
و�ز

ي سعيهم إلنشاء نموذج 
الالمركزي المطور من قبل مؤسسة »زخم« )Momentum( �ز

 movement« » تنظيىمي جديد خاص بالقضايا البيئية تحت مسىم »اإلعصار التنظيىمي
وق  اء ) Green New Deal(. كيف تقوم �ش  للصفقة الجديدة الخرصز

ً
whirlwind« دعما

ي أي والية كانت حق العضوية اذا ما 
بتجنيد أعضائها؟ ببساطة، لدى أي ثالثة أشخاص �ز

 إعالن المبادئ الخاص بالحركة :-(
ً
اجتمعوا وهتفوا سويا

ي تحتوي عىل ثالثة مراحل  وق نظرية »دورة الزخم« Cycle of Momentum وال�ت تتبع �ش
ي وبعدها احتضان هذا الدعم الجديد  لبناء الحركة. تبدأ ب التصعيد، ثم تفعيل الدعم الشع�ب

ي والالمركزية 
ي االحتضان، يعت�ب التجنيد الذا�ت

ي المرحلة الثالثة المتمثلة �ز
إلنماء الحركة. �ز

 
ً
 المفتاحان األساسيان للنجاح وفقا

: المنطق التالي
ي هيكيلة المركزية قادرة عىل استيعاب أعضاء  لكي تتمكن الحركة من االنتشار، البد من تب�ز

. ولكي نتمكن من الحفاظ عىل  ي ي اللحظات الحاسمة من االستنفار الشع�ب
جدد السيما �ز

ز القصة العامة للحركة  تنظيم المركزي مع تفادي الفو�ز العارمة، فالبد لنا من تحص�ي
اتيجيتها وبنيتها.  واس�ت

اتيجيات التنظيمية القابلة لالنتشار اذا ما كانت المركزية عىل  بالخالصة، تنجح االس�ت
ي ذات الوقت اذا ما استطاعت استيعاب التنظيمات 

ي و�ز
ي والديموغرا�ز

ز الجغرا�ز المستوي�ي
ك للحركة من  المحلية بشكل يسمح لنمو قاعدة شعبية قادرة عىل حياكة حمض نووي مش�ت

 عىل الوحدة واالنضباط.
ً
اتيجية والبنية حفاظا خالل القصة واالس�ت

ي كما 
اتيجيات التنظيمية القابلة لالنتشار يمكن الناس من التجنيد الذا�ت إن توظيف االس�ت

 من بناء ثقافة تكاثف وتضامن حقيقية داخل صفوف الحركة.
ً
يمكنهم أيضا

المخاطر المحتملة
ي والقيادة 

ها إزاء التجنيد الذا�ت  من غ�ي
ً
قد تضطر بعض الحركات الشعبية أن تكون أقل انفتاحا

هيب. قد تكون العواقب وخيمة  الطوعية السيما اذا ما كانت الدولة تنتهج سياسات القمع وال�ت
ي مثل هذه 

اق الحركة والتجسس عىل أعضائها. �ز ي اخ�ت
للمعارضة اذا ما نجحت الدولة �ز

اتيجية لتحديد مدى  ي الحذر واتخاذ قرارات اس�ت
ز من تو�ز الحاالت، البد عىل المنظم�ي

، قد يكون القرار األسلم البدء بتنظيم �ي أو ضيق 
ً
. أحيانا الالمركزية المالئم للسياق المحىلي

النطاق قبل االنتشار والتوسع.
 
ً
ي بعض األحيان، قد يشكل االنفتاح التام خطرًا عىل تماسك خطاب ومبادئ الحركة مؤديا

و�ز
ي صفوفها السيما قبل أن ينشأ 

بذلك إل انحرافها عن وجهتها الرئيسية أو انتشار الفو�ز �ز
ز من شأنه حماية الحركة والحفاظ عىل وحدتها وانضباط أعضائها. »حمض نووي« مت�ي

.» ي
»تعتمد الحركات الشعبية عىل آلية تعبئة يمكن وصفها بالتجنيد الذا�ق



٢0

النظريات
ها. هي أفكار شاملة تساعدنا عىل فهم آلية عمل العالم و كيف قد نغ�يّ
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نظرية
) ن ونتقراطية )حكم المسن�ي الج�ي

« خالل مؤتمر للشباب مع مجموعة من األشخاص الذين يبدو  ي
ي الحكم بعد سن الـ75، وهو يأخذ صورة »سيل�ز

، الذي عدل الدستور مؤخرا للسماح لنفسه باالستمرار �ز ي صورة لرئيس أوغندا، يوري موسيفي�ز
ي
 فوق سن الـ35، وهو السن الذي يمثل الحد األعىل لفئة الشباب لدى االتحاد األفري�ت

ً
جميعا

ز الحكم وعىل الشباب الطاعة« - أفالطون »عىل المسن�ي
األصول: 

ز وأفريقيا، الخ… اطورية الرومانية والص�ي طة( واالم�ب اإلغريق )أس�ب
ي 

ة و�ز  عن الشباب. قد تكون الخ�ب
ً
ونتقراطية بسيطرة كبار السن عىل الحكم دونا تعرف الج�ي

ي 
ز �ز ي ترافق الك�ب رافعة للقيادة السليمة، ولكن تغلغل حكم المسن�ي بعض األحيان الحكمة ال�ت

 للقيادة 
ً
المجتمع قد يؤدي إل القمع والتطرف وانفصال القادة عن الواقع مما يشكل نقيضا

األخالقية والتشاركية.
طة مجلسا يدع  ي مكان واحد. فمنذ قديم الزمان، حكم أس�ب

ونتقراطية �ز لم تنشأ الج�ي
ي المجلس 

ز الذين كانوا يخدمون �ز وسيا« يتكون من مجموعة من الرجال فوق الست�ي »ج�ي
 لنهج 

ً
قية التابعة لها وفقا ي مثال آخر، قامت الشيوعية بتنظيم الدول ال�ش

مدى الحياة. و�ز
ي مختلف أنحاء العالم، منها قبائل 

مشابه. كما نجد هذه الممارسة لدى العديد من القبائل �ز
ي تتمركز فيها السلطة  ي أفريقيا ال�ت ي مناطق اليوروبا غر�ب

ي كينيا ومجموعات أخرى �ز
سامبورو �ز

بيد فئة الشيوخ من الرجال.
 senex ية( إل الكلمة الالتينية ز يرجع أصل كلمة Senate )وهو مجلس الشيوخ باللغة االنجل�ي
ي السن«. تمثل األجيال األك�ب عمرًا عددا غ�ي متناسب من عضوية 

ي »رجل متقدم �ز ي تع�ز وال�ت
وم ثورموند من والية  . فعىل سبيل المثال، شغل الِسناتور س�ت مجلس الشيوخ األمريكي

ي 
كاروالينا الجنوبية، والذي يلقب بالسيد، منصبه لمدة تقارب نصف قرن وظل عضوًا �ز

المجلس ح�ت بلغ ١00 عام من العمر.
ز وهم متشبثون  ي أفريقيا العديد من الطغاة الذين تجاوزوا سن السبع�ي

ونرى اليوم �ز
ي الذي  ة الرئيس األسبق لزيمبابوي روبرت موغا�ب بمقاعدهم منذ عقود ومن األمثلة الشه�ي

ي سن الـ٩٣ بعد ٣٧ عام من الحكم.
أج�ب عىل االستقالة من منصبه �ز

ي المجتمعات المحلية عىل 
ة �ز ونتقراطية المنت�ش ي العديد من الدول األفريقية، تعمل الج�ي

و�ز
ي رشوة زعماء 

تعزيز السلطة المركزية لألنظمة الحاكمة. فعادة ما ينجح النظام بسهولة �ز
القبائل والعشائر والتالعب بهم أو ممارسة الضغط عليهم للحفاظ عىل البنية السياسية 

ي يتفرض أن تشكل تيارًا مضادا لألنظمة  ، وال�ت ي
للدولة. وح�ت داخل منظمات المجتمع المد�ز

ز بيد  ز والممول�ي ع�ي ى والسيما المتعلقة بالمت�ب ونتقراطية، فغالبا ما تكون القرارات الك�ب الج�ي
رجل مسن.

ي األنظمة السياسية، 
ي وليس فقط �ز

ونتقراطية متأصلة أيضا عىل المستوى الثقا�ز إن الج�ي
. وبالرغم من ذلك، ال بد أن تكون  حيث أصبحت نغمة »طاعة الشيوخ« بمثابة عرف عالىمي

جاع  ز الشباب الس�ت ي نطمح إل تحقيق التغي�ي من خاللها قادرة عىل تمك�ي اتيجياتنا ال�ت اس�ت
ز القدام الذين يعيقون مجرى  ز والسياسي�ي ز التنفيذي�ي ي وجه المسؤول�ي

السلطة والوقوف �ز
اإلصالح.

ي بوركينا فاسو خالل االنتفاضة الشبابية سنة ٢0١٤، عندما ثار 
وقد كان الحال كذلك �ز

ي اليوم التالي 
ي النظام وآخذين إل الشوارع �ز

ا �ز ز تغي�ي لمان محدث�ي ي عىل ال�ب الشباب البوركينا�ب
لتنظيف أثار الفو�ز واعادة بناء مجتمعهم.

تش�ي أحدث اإلحصائيات إل أن متوسط أعمار سكان ١٣ دولة أفريقية قد بلغ أقل من ١8 
ي أن أغلبية السكان ال يتمتعون بحق التصويت. وتؤوي النيجر أصغر سكان  سنة، مما يع�ز

ى رئيس النيجر محمد ايسوفو — وهو  العالم، حيث يبلغ متوسط العمر فيها ١٤.8 سنة ف�ز
من مواليد سنة ١٩٥١ — يصدر قرارات بحق أجيال ال يستطيع أن يفهم منطقها أصال. 

فلربما يكون تخفيض سن التصويت إل عمر السادسة ع�ش خطوة تقدمية نحو تسليم الحكم 
والسلطة للشباب.

كيبة العمرية لمجتمعاتهم. فهل تفوض هذه   بال�ت
ً
وري أن تهتم الحركات الشعبية أيضا من الرصز

ز  ز القيادي�ي ي تمك�ي
ة وقتهم �ز الحركات الشباب باتخاذ القرارات؟ وهل يستم�ث القادة األك�ث خ�ب

ي تعزيز بنية وقوة الحركة.
؟ فيمكن لمثل هذه االعتبارات المساهمة �ز ز اليافع�ي

ز  ز والمتشبث�ي ي أفريقيا وحسب، يفشل الزعماء المسن�ي
ي معظم دول العالم، وليس �ز

�ز
ي اتخاذ قرارات تحىمي األجيال القادمة السيما من األخطار الكارثية 

بعروشهم ومناصبهم �ز
ي 

ي خطر. وجيل الشباب هم من سيضطرون للعيش �ز
. إن مستقبلنا �ز ي

المصاحبة للتغ�ي المنا�ز
ي قد  ي حل المشاكل البيئية اآلنية ال�ت

 �ز
ً
ز أك�ث اهتماما ي أن اليافع�ي هذه الظروف الصعبة مما يع�ز

را :مبدأ انظر(. ي تأجيلها )لنأخذ القيادة من األك�ث ت�ن
 �ز

ً
ز من القادة مانعا ال يرى المسن�ي

ي المجتمع إىل اإلقصاء والتطرف 
ن �ن  »قد يؤدي تغلغل حكم المسن�ي

 للقيادة األخالقية والتشاركية«.
ً
وانفصال القادة عن الواقع مما يشكل نقيضا
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نظرية
الدولة العميقة

اطورية كلها، ليس القائد وحسب  اسقاط االم�ب

ية، اتخذت حفنة من الطغاة المسؤولية عن حياتنا، ولكن كان من األجدر لنا  »منذ فجر الب�ش
)V for Vendetta( أن نقبل أداء هذه المسؤولية بأنفسنا« - ثاء رمزا للثأر

األصول: 
ي 

ي حرفيا »جلطة الدولة« بالفرنسية، �ز ولدت فكرة »االنقالب« )coup d’Etat(، والذي يع�ز
ي أواخر القرن الثامن ع�ش مع 

. ومن ثم اشتهرت �ز فرنسا خالل أربعينيات القرن السابع ع�ش
انقالب ١8 بروم�ي الذي جاء بنابليون بونابرت قنصال أوال لفرنسا، منهيا بذلك الثورة 

الفرنسية. يش�ي مصطلح »االنقالب الزائف« إل شكل شائع من أشكال االستيالء عىل السلطة 
ي تواجه ضغوط االنتفاضات الشعبية إل المناورة من  ي القرن الـ٢١، إذ تلجأ األنظمة ال�ت

�ز
خالل التضحية برأس السلطة وتنصيب آخر من داخل دائرة النخبة الحاكمة.

أصبحت الديكتاتوريات خبيثة، فعندما تجد نفسها عىل وشك االنهيار تسلم السلطة ألحد 
، يجب عىل التحركات الشعبية ضد  ز بدل التنازل عنها امتثاال لإلرادة الشعبية. وبالتالي المقرب�ي

االستبداد أن تكون واعية لمناورة »الدولة العميقة« )أو »االنقالب الزائف«(، وأن تتعلم 
الحفاظ عىل استدامة المقاومة ح�ت بعد تغ�ي الوجوه عىل رأس هرم السلطة.

ز عامي ١٩٥0 و٢0١0، تكلل نصفها بالنجاح.  حدثت 457 محاولة انقالب حول العالم ب�ي
وهذا يعادل بالمتوسط ١.١٦ انقالبا لكل بلد خالل ثالثة أجيال فقط. شئنا أم أبينا، باتت 

ي  ي أفريقيا ال�ت
، خاصة �ز ظاهرة االستيالء عىل السلطة جزءا من المشهد السياسي العالىمي

شهدت انقالبات أك�ث من أي قارة أخرى.

أصبحت القبضة الحديدية صيحة قديمة لديكتاتوريات القرن الـ٢١. زاد مكر األقليات 
ي تدب�ي االنقالبات، فهي تتبادل األدوار القيادية فيما بينها. وبــهذا تحافظ عىل 

الحاكمة �ز
ي التغي�ي إل نفسها من جهة أخرى.

السلطة من جهة، وتنسب الفضل �ز
ي�ي المستبدون جيدا أن إرساء ديمقراطية ظاهرية أمر مربــح للغاية، فالجهات المانحة مغرمة 

بتمويل االنتخابات. ينظم الطغاة انتخابات محسومة النتائج لتلميع صورهم وبــهذا ال 
يحتفظون بالسلطة فحسب، بل ويحصلون عىل المال والدعم من الدول »الديمقراطية« 

ي هذا النوع من 
الراعية لهم. هكذا تخلق المساعدات األجنبية »اقتصادات االنقالب« �ز

الديمقراطيات الزائفة.
ي 

ة، أصبحت االنقالبات الزائفة آلية معتمدة لالنتقال شبه-الديمقراطي �ز ي السنوات األخ�ي
�ز

أفريقيا. عىل سبيل المثال، قام جوزيف كابيال، ديكتاتور جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة 
ي  تيب صفقة �ية لوضع فيليكس تشيسيكيدي خليفة له، رغم الدعم الشع�ب ١8 سنة، ب�ت

ي البالغ من  ي مثال آخر، ومع تراجع شعبية الرئيس روبرت موغا�ب
لمارتن فايولو سنة ٢0١8. و�ز

ي الحزب الحاكم باختطاف السلطة وتنصيب ايمرسون منانغاوا بدال 
العمر ٩٥ سنة، قام تيار �ز

. من تنظيم انتقال ديمقراطي
اكي  ي االش�ت

ف الحزب القومي األفري�ت ، حيث أ�ش انيا أيضا هذا الفن من التغي�ي الوهىمي ز أتقنت ت�ز
ي أفريقيا، عىل 

ي أقدم حزب حاكم �ز
»شاما شا مابيندوزي« )Chama Cha Mapinduzi(، ثا�ز

الية واالستبداد. بعض التغي�ي للقيادة بينما كان يتجه نحو مزيد من النيولي�ب
ي توجيه أذرعها داخل الدولة العميقة ح�ت بعد سقوطها. فتفتعل 

تستمر النخبة أحيانا �ز
ز  تهديدات أمنية لتدعي أن التغي�ي لم يكن خيارا جيدا، وأن عليها االحتفاظ بالسلطة إل ح�ي

استقرار األمور.

ي الجزائر، ال يزال 
لقد أظهرت سنة ٢0١٩ أن الحركات الشعبية تعلمت هذا الدرس. ف�ز

ات  ي الحكم ألربــع ف�ت
ي �ز

المواطنون الذين أطاحوا بالديكتاتور عبد العزيز بوتفليقة، والذي ب�ت
ي السودان، تشارك 

عية. أما �ز ز بعملية انتخابية �ش ي الشوارع ليومنا هذا، مطالب�ي
رئاسية، �ز

سة،  ي معركة �ش
ت الجيش عىل اإلطاحة بالديكتاتور عمر البش�ي �ز ي أج�ب الحركة االجتماعية ال�ت

ية، لتشكيل حكومة مدنية  ات الجماه�ي ابات العامة، والمس�ي من خالل االعتصامات واإلرصز
انتقالية، رغم محاولة الجيش بسط نفوذه بالقوة.

ي تاريــــخ النضال. علينا تصويب مسار التاريــــخ باالبتعاد عن القبول 
نحن نعيش لحظة حاسمة �ز

ي نريد. ي الكفاح المستدام لبناء المجتمعات ال�ت ات الصورية، وتب�ز الساذج بالتغي�ي

ي تطمح إىل تغي�ي جوهري أن تحذر هذا 
»يجب عىل الحركات الديمقراطية ال�ق

ي البد لها من مواصلة 
النوع من المناورات، فلتحقيق انتقال ديمقراطي حقي�ق

النضال ح�ق بعد حدوث التغي�ي الصوري عىل رأس الهرم«. 



٢٣

نظرية
م( ن الوحدة األفريقية الجديدة )نيو بان أفريكان�ي

ي
»لدينا تاريــــخ جميل، ولكننا سنخلق تاريخا سيذهل العالم.« - ماركوس غار�ث

األصول: 
 
ً
م( — باعتبارها إطارًا تحرريا ز ظهرت نظرية وحدة أفريقية أو القومية األفريقية )بان أفريكان�ي
ي عموم القارة — كنظرية 

ي كفاح الشعوب األفريقية ضد االستعباد واالستعمار �ز
متجذرًا �ز

ي أصبحت تسىم فيما بعد  ين مع تأسيس الرابطة األفريقية وال�ت ي بداية القرن الع�ش
سياسية �ز

رابطة الوحدة األفريقية )Pan-African Association(. لعب مفهوم الوحدة األفريقية دورًا 
 إل تشكيل 

ً
ين مؤديا ي خالل النصف األول من القرن الع�ش

لمان األفري�ت ي سياسات ال�ب
بارزًا �ز

(. كما ساهم هذا  ي
منظمة الوحدة األفريقية سنة ١٩٦٣ )والمعروفة اليوم باسم االتحاد األفري�ت

ي توجيه حركات المقاومة والتحرر ضد االضطهاد االستعماري وما بعد 
المد الفكري �ز

ة الستينات والسبعينات. تتكئ نظرية الوحدة األفريقية الجديدة )نيو  االستعماري خالل ف�ت
 للمعطيات 

ً
م( عىل أفكار ومثاليات الوحدة األفريقية. فتجدد مفاهيمها وفقا ز البان أفريكان�ي

ي تواجه أفريقيا اليوم ضمن السياق الرأسمالي واالستعماري الحديث الذي  والتحديات ال�ت
ز االعتبار األسلحة المعارصة وسبل المقاومة  ين، آخذة بع�ي ي القرن الواحد والع�ش

نعيشه �ز
الجديدة.

م( هو معتقد يؤكد  ز ية بــ بان أفريكان�ي ز إن وحدة أفريقية أو القومية األفريقية )ما يسىم باإلنجل�ي
كا فقط، بل  ي الشتات، ال يتقاسمون تاريخا مش�ت

ي القارة و�ز
ز �ز ي جوهره بأن األفارقة المقيم�ي

�ز
، وبالتالي فهو يقوم  ء باألزمات والمآسي ي زمن مىلي

كا أيضا. ظهر المصطلح وتطور �ز ا مش�ت مص�ي
ي 

ط أساسي لالزدهار االقتصادي والمجتم�ي والثقا�ز ز األفارقة ك�ش عىل مبدأ الوحدة ب�ي
. والسياسي

ة  ي ف�ت
ي ضد االضطهاد �ز

ي توجيه النضال األفري�ت
 �ز

ً
لعبت مبادئ القومية األفريقية دورًا أساسيا

ين. أما الوحدة األفريقية الجديدة  االستعمار وما بعد االستعمار عىل مدى مجمل القرن الع�ش
ام بمبادئ  ز ، وأعادت إحياء االل�ت م(، فأتت استكمااًل لهذا التاريــــخ النضالي ز )نيو بان أفريكان�ي

ي تفرضها  الحرية والعدالة والكرامة بخطاب ونهج حديث يتماسش مع التحديات المعارصة ال�ت
ي أفريقيا اليوم.

الرأسمالية �ز
تع�ب الوحدة األفريقية الجديدة عن طموح الجماه�ي األفريقية — وباألخص فئة الشباب 

ي تكتالت 
الذين يشكلون غالبية سكان القارة — نحو التعبئة وتبادل األفكار وتنظيم أنفسهم �ز

ز االنتماء   لتحف�ي
ً
يالية العالمية و وداعمة للنسوية سعيا مناهضة لالستعمار والرأسمالية واالم�ب

ي صنع القرار؛ 
؛ االدماج والمساواة؛ الوعي الجماعي والتشاركية �ز ي

وإعادة االكتشاف الثقا�ز
ي تواجه مواطنو أفريقيا وأولئك ذوو األصول األفريقية أينما  وايجاد حلول ألبرز المشاكل ال�ت

كانوا. وتطرح هذه النظرية بدائل للنظم السائدة من خالل المبادئ التوجيهية التالية:
انيا بـ استضافة حركات التحرر من جميع . ١ ز الوحدة والتضامن قامت الدول األفريقية كت�ز

ي شفق االستعمار وسخرت الموارد لدعم تلك النضاالت. وما تزال الوحدة 
ربوع القارة �ز

طا مسبقا لمواجهة االستغالل االقتصادي والمعاملة المجحفة من  السياسية ألفريقيا �ش
ي السياق 

ز عام. �ز ء الذي أكده كوامي نكروما قبل أك�ث من خمس�ي ي
طرف القوى العالمية، ال�ش

)Africans Rising( »قامت المنظمات والحركات المجتمعية مثل »أفريكانز رايزينغ ، الحالي
ي 

بتطبيق هذا المبدأ من خالل تنظيم جهود تضامنية لدعم الحراكات الشعبية كما هو الحال �ز
 لصد 

ً
ط المسبق يظل أمرًا جوهريا ي السودان. إن تحقيق هذا ال�ش

التوغو ومؤخرا �ز
ياليات — التقليدية والحديثة — واعادة احياء قوة أفريقيا السياسية واالقتصادية. االم�ب

الحرية السياسية. يرتكز المص�ي الجماعي للقارة عىل صياغة أفريقية لمفاهيم الكرامة . ٢
ز  ي تتضمن ممارسات مثل تاجماعت ب�ي االنسانية والعدالة االجتماعية والقيادة التشاركية ال�ت

ز قبائل  و ب�ي ن ق أفريقيا، وكذلك أمب�ي ي �ش
ز مختلف األعراق �ز أمازيــــغ شمال أفريقيا وبارازا ب�ي

ي تونس وبوركينا فاسو والجزائر والسودان 
ة �ز ي أفريقيا الجنوبية. تقدم الثورات األخ�ي

الزولو �ز
ي رفض االستقالل الزائف المتمثل بـ »النشيد والعلم« 

أمثلة مفتاحية لدور الحركات الشعبية �ز
ومجابهة الديكتاتوريات وتعزيز الديمقراطية.

ي أفريقيا عىل قيم المساواة . ٣
 الحرية االقتصادية. تأسست بعض المجتمعات التقليدية �ز

ي 
خالفا لما صار عليه حالنا اليوم اذ تجد الجماه�ي نفسها مستبعدة من المشاركة الفعالة �ز

ز  ونتوقراطية ورأس المال العالىمي ووكالئه المحلي�ي القرارات االقتصادية من قبل االنظمة الج�ي
الذين ينهبون أفريقيا وشعبها ع�ب الصفقات التجارية غ�ي المتوازنة وسياسية التنازل عن 

وات المعدنية وكذلك تسهيل التدفقات المالية المشبوهة )الرأسمالية :نظرية  ي وال�ث
األرا�ز

يالية مثل   لنظرية الوحدة األفريقية الجديدة، البد من تصفية العمالت االم�ب
ً
انظر(. ووفقا

ي كخطوة أساسية نحو توحيد االقتصادات الوطنية المجزأة وإنشاء عملة 
الفرنك األفري�ق

كة. كما تؤيد النظرية نظام اقتصادي صديق للشعوب يستندعىل فكرة  أفريقية مش�ت
ها من نماذج االقتصاد التشاركي وأنماط االنتاج والتجارة  ي وغ�ي

التعاونيات واالقتصاد التضام�ن
ي تخدم مصلحة الشعوب. ال�ت

 تقويم الهوية والثقافة. جاء االستعمار والعولمة بموجات من الهيمنة الثقافية مما أثر . ٤
عىل نظرة األفارقة إل ثقافتهم وأساليب ممارستها. ولتغي�ي ذلك، علينا تصويب نظرتنا للعالم 
ي تتناول مفاهيم الهوية والثقافة األفريقية ووضع رؤى جديدة تسلط  وللروايات التقليدية ال�ت

الضوء عىل فضائل الهوية األفريقية.
ك. اذًا، تقَوم  عىل سبيل المثال، تعد اوبنتو نمط حياة تقليدي يعتمد عىل العيش المش�ت

نظرية الوحدة األفريقية الجديدة إل تسخ�ي وتوظيف القيم والتقاليد والممارسات التقليدية 
ي الشتات تحت مظلة متعددة الثقافات من خالل �د القصص والفنون األدائية 

ع�ب القارة و�ز
جاع األصالة المحلية: مبدأ انظر(. واالوبنتو وممارسات أفريقية أخرى )اس�ق

ز الرجال والنساء عىل أسس الكرامة واإلنصاف . ٥ نسوية الجنوب. يجب أن يقوم التعايش ب�ي
ي الجنوب العالىمي )نسوية 

ي ظهرت �ز ام المتبادل. تقدم النظريات النسوية الراديكالية ال�ت واالح�ت
ي يفرضها القانون والدين والثقافة عىل النساء   للقيود البنيوية ال�ت

ً
الجنوب( نقدا ممنهجا

 لهذه المحددات. وقد كانت مقاومة هذه القيود 
ً
األفريقيات والتوقعات المنتظرة منهن وفقا

ي الحراكات الشعبية والحمالت السياسية الحديثة، من الهبة الطالبية 
مكونا أساسيا �ز

ي أوغندا 
ي �ز

ي جنوب أفريقيا إل الحراك المناهض لمصادرة األرا�ز
»#فلتسقط_الرسوم« �ز

ي الحركة النسوية عنرصا 
ي أوغندا :قصة انظر(. ويب�ت مفهوم التقاطعية �ز

)تعرية السلطة �ن
 لتحقيق العدالة والكرامة 

ً
أساسيا ليس فقط فيما يتعلق بالقضايا الجندرية وإنما أيضا

ي والمياه والبيئة وإعادة تأط�ي الخطاب السائد. 
والمساواة وتعزيز المطالبات المتعلقة باألرا�ز

فال وجود للوحدة األفريقية الجديدة دون النسوية.
 السيادة البيئية. تقوم وحشية الرأسمالية بتخريب أفريقيا من خالل االستيالء عىل . ٦

ي واستخراج الموارد الثمينة وتدم�ي األرض والماء والهواء. من تجارة المحاصيل إل 
األرا�ز

ي والموارد شكال من أشكال االستعمار غ�ي 
التعدين، يمثل استغالل القطاع الخاص لألرا�ز

ي الذي تخلفه األشكال الجديدة  . تس� الوحدة األفريقية الجديدة لمحاربة الدمار البي�ئ المبا�ش
ي 

لالستعمار من خالل تسييس مفاهيم عادية كالمشاعات وسيادة البذور واألمن الغذا�ئ
رة وحماية ما تب�ت منها.  ي المترصز

والممارسات الزراعية التقليدية القادرة عىل إصالح األرا�ز
ي لطالما كانت تتسق  ز وال�ت ي يتبعها السكان األصلي�ي كما وتس� أيضا إل تعزيز أنماط الحياة ال�ت

مع المتطلبات البيئية وتدرك الكوارث البيئية المقبلة. ال بد علينا أن نصون القارة األفريقية 
ونحافظ عىل استمرارية الحياة فيها لألجيال العديدة القادمة ولن نحقق ذلك إال من خالل 

االدارة البيئية الحكيمة.
 النسيان والتفكيك وإعادة البناء. )القضاء عىل االستعمار :نظرية انظر(. لتحقيق . ٧

ي نفس 
تطلعات الوحدة األفريقية الجديدة علينا نسيان وتفكيك ما ورثناه من نظم بالية و�ز

ة إعادة البناء هذه، علينا  ي مس�ي
الوقت ابتكار وتطبيق نظم بديلة يكون محورها الشعوب. و�ز

ي تصميم الحلول لمعالجة التحديات الرئيسية وتطوير 
ك والتعاون �ز انتهاج العمل المش�ت

ي الوقت المناسب.
الممارسات البديلة وتحدي الوضع الراهن �ز

 ألفريقيا. تؤكد العديد من 
ً
اقا إن الوحدة األفريقية الجديدة هي الطريق نحو مستقبل أك�ث إ�ش

ة التحرر  ي مس�ي
الحركات الشعبية اليوم عىل مركزية المبادئ الحديثة للقومية األفريقية �ز

كة نحو  ي نضاالتها المش�ت
والتقدم القاري كما وُترص عىل تطبيق هذه المبادئ الجامعة �ز

العدالة.

»ال بد علينا أن نصون القارة األفريقية ونحافظ عىل استمرارية الحياة فيها 
لألجيال العديدة القادمة«.



٢٤

قصص
لة ما قد نجح، أو لم ينجح، ولماذا.

ّ
ي ال تن�، محل روايات من األعمال والحمالت ال�ت



٢٥

قصة

ي
ي تطالب بالتيار الكهربا�ئ

كيسنغا�ن

« -الشاعر عبدالرحيم محمود ي حديٌد وناري لىطز ي سأرمي وجوه العداة، فقل�ب »بقل�ب
ي آن واحد. فهي واحدة من أغ�ز دول 

تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية مباركة وملعونة �ز
كات األجنبية والدولية  وة المعدنية والموارد الطبيعية. تحديدًا، تطمع ال�ش العالم بال�ث

ز من األك�ث كفاءة  ز المادت�ي ي الكوبالت والنحاس من الكونغو، اذا تعد هات�ي
الستخراج ماد�ت

ونية القابلة إلعادة الشحن. ومن المفارقة، أقل من 20  لتصنيع البطاريات واألجهزة اإللك�ت
بالمائة من سكان الكونغو يتمتعون بنعمة الكهرباء!

ي توليد الطاقة الكهرومائية، من 
، وهي مقر لسد أساسي �ز ي

عام ٢0١8، عانت مدينة كيسنغا�ز
كة الوطنية للكهرباء  . لم تتمكن ال�ش ز انقطاع شبه تام للطاقة عىل مدى شهرين متتالي�ي

)Société Nationale d’Electricité - SNEL( من امداد بلديات المدينة الستة بالطاقة، 
ي شبكاتها وفساد إدارتها. ردًا عىل هذا الوضع، شنت حركة 

ي �ز ويرجح ذلك إل فشل تق�ز
« )La Luttle pour le Changement )LUCHA( بالفرنسية(  »الكفاح من أجل التغي�ي

. ز معركة شعواء لمحاسبة السلطات والمسؤول�ي
رًا من انقطاع التيار )لنأخذ  ، باعتبارهم األك�ث ترصز ز ركزت الحركة عىل تعبئة السكان المحلي�ي

را :مبدأ انظر(، معتمدين عىل التوعية كخطوة مسبقة ألي تحرك  القيادة من األك�ث ت�ن
. وبحكم التاريــــخ الدامي للكونغو بسبب حروب سفكت دماء الناس ودمرت البالد  ي

ميدا�ز
ا، أصبح انقطاع الكهرباء أمرا طبيعيا ولم يعد يرى سكان المنطقة بأن تمتعهم بالكهرباء  تدم�ي

، من توزيــــع   مستعجاًل وجوهري. أطلقت LUCHA مبادرة مكثفة لرفع الوعي
ً
هو حقا

المنشورات وتعليق الالفتات إل التواصل المبا�ش مع السكان وعقد اللقاءات الفردية.
بعد هذه المبادرة بحوالي شهرين، دعت الحركة إل تجمهر حاشد تلته مجموعة من 

ي :تكتيك انظر( حيث أقام سكان المدينة  ات والمظاهرات )الحراك الجماه�ي المس�ي
كة الكهرباء ومجلس البلدية ومكتب حاكم المقاطعة تحت  اعتصامات شعبية أمام مقر �ش

ي لمشاكل حمولة الشبكة. يعد هذا النوع من التحرك 
ي إيجاد حل نها�ئ

مطلب موحد يتمثل �ز
ي إثر تظاهرهم. إال أنه 

ي واجهها سكان كيسنغا�ز ي غ�ي مسبوق نظرا لوحشية النظام ال�ت
الميدا�ز

ز بغضبهم  ز روحهم عىل راحاتهم ومدجج�ي كان قد طفح كيلهم فخرجوا إل الشوارع حامل�ي
ي إزاء انتهاك النظام لحقوقهم الدستورية )الغضب أفضل مع أخالقيات عالية :مبدأ 

األخال�ت
انظر(.

طة  ز بالعنف، فاستخدمت ال�ش وكما كان متوقعا، قابلت السلطات المتظاهرين السلمي�ي
ي شنتها  هيب ال�ت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، إل جانب حملة التهديد وال�ت

ز من المطالبة بحقوقهم. أجهزة المخابرات لردع المنظم�ي
ي توليد ضغط كاٍف جعل النظام الكونغولي يخ�ش 

وبالرغم من قمع الدولة، نجح الحراك �ز
. فقد كان يرى النظام بأن العمل الجماعي تهديدا لوجوده، إذ ان  ي زيادة حدة السخط الشع�ب

ارة قد تنت�ش إل مختلف أنحاء البالد وتشعل  استمرار االحتجاجات قد تكون بداية �ش
ي ظل 

انتفاضة شعبية )التهديد عادة ما يكون أك�ث رعبا من الفعل :مبدأ انظر(، السيما �ز
ي كانت قد شهدتها دول الجوار آنذاك. الثورات ال�ت

كة الكهرباء  ة من هذه التوترات، قامت السلطات بطرد المدير اإلقليىمي ل�ش ز ة وج�ي وبعد ف�ت
اتيجية  الوطنية كونه »عديم الكفاءة« وعينت مكانه مديرا آخر، كما واعتمدت خطة اس�ت

. وأعلنت كذلك  ي
ي كيسنغا�ز

ي �ز
ز االمداد الكهربا�ئ جديدة لحل مشاكل انقطاع الطاقة وتحس�ي

ي ثان.
عن خطط لبناء سد كهروما�ئ

ي 
ي نهاية المطاف، تخوفا من نمو حراك أك�ث امتدادًا وقوة، أج�ب سكان مدينة كيسانغا�ز

�ز
السلطات عىل االستجابة للمطالب الشعبية وإيجاد حل محىلي ومستدام.
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التكتيكات األساسية
ي الحراك الجماه�ي

ز عديىمي  ة، متجاوزين بذلك ممثليهم المنتخب�ي ز إل السلطات مبا�ش ات والوقفات االحتجاجية واالعتصامات إل إيصال صوت السكان المحلي�ي ي المس�ي
ة من الناس �ز أدى انخراط أعداد كب�ي

ز مما زاد الناس شعورًا بالوحدة  ي وتقديم الدعم للسكان المحلي�ي
ز والحركات األخرى من خارج المدينة االنضمام لحراك كيسنغا�ز الكفاءة. كما سمحت هذه التحركات الميدانية للناشط�ي

، استطاع الناس تحويل خوفهم من النظام إل نقطة قوتهم ضده. ي
ي الشوارع والعمل الميدا�ز

والتضامن. من خالل التجمهر �ز

المبادئ األساسية

المحافظة عىل االنضباط السلمي
ي التغلب 

ي مرارة الحرب األهلية، أدرك جيدا أهمية التمسك بمبادئ العمل السلىمي مهما بلغت شدة عنف السلطات. عزز هذا االنضباط صمود الناس وساعدهم �ز
بعد أن ذاق شعب كيسنغا�ز

ي ذات الوقت، مكن هذا االنضباط الحركة من الترصف بحكمة وإلغاء التجمعات عندما وصل القمع إل حد خط�ي للغاية
عىل خوفهم من السلطات. و�ز

أسباب النجاح
ي االحتجاجات ليكون الضغط ذات 

ي �ز . فقد أدركت الحركة أهمية اتساع االنخراط الشع�ب ي
، أولهما إطالق مبادرة توعية مكثفة قبل القيام بأي تحرك ميدا�ز ز ز ذكيت�ي قامت الحملة بخطوت�ي

، ألنهم كانوا يعوا تخوف عموم الناس من  جدوى. ومن جهة أخرى، أرصت الحركة عىل عىل رفع شعار موحد وصب جهودهم إلجبار السلطات عىل إيجاد حل لحمولة الشبكة الكهربائية ال أك�ث
ي مختلف أنحاء البالد 

ي سكان مدن أخرى �ز
ي مدينة كيسنغا�ز

ز باإلصالح. وقد ألهم نجاح الحملة �ز االنضمام إل حراك يدعو تغي�ي سياسي جذري مما كان سيسهل عىل النظام شيطنة المطالب�ي
تنظيم حمالت مشابهة للمطالبة بطاقة كهربائية مستدامة.

»استطاع الناس تحويل خوفهم من النظام إىل نقطة قوتهم ضده«.
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قصة
أنغوال 15+2

ابات عن الطعام و«مظاهرات فجائية« أدت لإلطاحة بديكتاتور أنغوال ووضعت حدًا ألك�ث من 30 سنة من االضطهاد. قصة 17 ناشط/ة شاب/ة وضعوا حياتهم عىل المحك ع�ب ارصز

ي بالعز كأس الحنظلماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم  ي ماء الحياة بذلة، بل فاسق�ز »ال تسق�ز
ة بن شداد ل« - الشاعر عن�ت ز بالعز أطيب م�ز

ز أول احتجاج غ�ي  ي ٧ آذار )مارس( لسنة ٢0١١، نظمت مجموعة من الشباب األنغولي�ي
�ز

ي شهدته البالد منذ ٣٥ عام. فقد قرروا مواجهة عقود من االضطهاد سعيا لتحقيق  حز�ب
العدالة االجتماعية والحريات المدنية والحقوق السياسية وصواًل إل الخدمات العامة. تخلل 

عن الوقفة االحتجاجية مجموعة سميت ب »تكتل ٧٣١١« تيمنا بتاريــــخ هذه المظاهرة 
األولية.

ز من أمر واحد، أنه  ي البداية، لم تكن أهداف التكتل واضحة ولكن المجموعة كانت عىل يق�ي
�ز

قد دقت ساعة الوقوف بوجه الدكتاتور خوسي ادواردو دوس سانتوس الذي حكم أنغوال 
بقبضة حديدية ألك�ث من ٣0 سنة. 

عىل مدى عقود، احتكرت الدولة وسائل اإلعالم مما جعل الوصول إل مصادر األخبار 
المستقلة وغ�ي الخاضعة للرقابة أمرًا شبه مستحيل. ردا عىل ذلك، أنشأ التكتل صفحة عىل 

الفايسبوك تدع »٧٣١١ المركزية« )Central 7311( للتواصل المبا�ش مع الجمهور 
األنغولي والتعريف بأهدافها ون�ش دعوات التحرك من خاللها. بينما كان تواجد أي حراك 

ي الدول المجاورة ع�ب القارة األفريقية، إال أن 
 �ز

ً
ي عىل مواقع التواصل االجتماعي أمرًا بديها شع�ب

 )Define ”hardcore“ strategically :مبدأ انظر(.
ً
ي أنغوال كان فعاًل راديكاليا

استخدامها �ز

إضافة إل ذلك، عملت وسائل التواصل االجتماعي كآلية دفاعية للحفاظ عىل سالمة 
ي 

النشطاء وضمان سالسة إدارة عمليات الحركة. كما ولعبت صفحة الفايسبوك دورا حاسما �ز
بناء قنوات اتصال عززت ثقة المؤيدين بالحركة من خالل مشاركتنا لقصص تحاكي المعاناة 

ز كسوء ادارة النفايات أو هزالة الخدمات الصحية  ي يعيشها األنغولي�ي  اليومية ال�ت
)رواية القصص :تكتيك انظر(.

ي بادئ األمر، قمنا بأعمال ابداعية بسيطة مثل الرسم عىل الجدران ومن ثم انتقلنا إل 
�ز

تحركات أك�ب وأك�ث تقليدية كاالحتجاجات الميدانية مما ساعد عىل إبراز الحراك شيئا فشيئا. 
سخة، قد تعرض األعمال  ي ظل الديكتاتوريات الم�ت

ولكن كان هذا النهج سيفا ذو حدين. ف�ز
البسيطة النشطاء لخطر أك�ب اذ أنها قد تكشف عن هويتهم للنظام بشكل مبكر وتجعلهم 

ز من قبل القوى األمنية. فعىل سبيل المثال، ُحكم عىل أحد النشطاء بالسجن  مستهدف�ي
ي المدينة بينما واجه آخرون مضايقات  

از« عىل جدار �ز ز لكتابتهم عبارة »ديكتاتور مث�ي لالشم�ئ
ومنهم من فقدوا وظائفهم بسبب ارتباطهم بتكتل ٧٣١١.

ز للتكتل  ز الشباب والشابات المؤسس�ي بحلول عام ٢0١٤، لم يب�ت سوى ١٧ شخصا من ب�ي
. بعد أن أدركنا أن تحركاتنا لم تعد تلفت نظر الرأي العام، 

ً
عىل استعداد لمعارضة النظام علنا

قمنا بتغي�ي أسلوب عملنا )التغي�ي هو الثابت الوحيد :مبدأ انظر(. فعدنا إل مواقع التواصل 
طة  االجتماعي ولكن هذه المرة لن�ش تقارير إخبارية حول حول قضايا وطنية مثل عنف ال�ش

ي تواجه  ها التحديات ال�ت وقوى األمن وسوء البنية التحتية وارتفاع معدالت البطالة وغ�ي
. مجتمعاتنا بشكل يومي

ي  ي تكتيكاتنا. انخرطنا فيما سميناه »المظاهرات الفجائية« وال�ت
وقمنا أيضا بإعادة النظر �ز

ي إقامة مظاهرات غ�ي معلنة وتصويرها ومن ثم تحميل مقاطع الفيديو عىل وسائل 
تتمثل �ز

التواصل االجتماعي فور القيام بها وكأنها »تحدث اآلن«. اربك هذا التكتيك الدولة ألنها لم 
ي إعادة إحياء 

ي ذات الوقت ساهم �ز
ي مواقع التظاهر، و�ز

تتمكن من القبض عىل أي أحد �ز
 للقمع الساحق.

ً
األمل لدى الناس الذين فرحوا بعودة المظاهرات تحديا

ي محاولة إلضفاء المزيد من االبداع للحركة، أنشأنا حلقة نقاشية سنة ٢0١٥ لتداول كتيب 
�ز

. ولكن تم القبض عىل أفراد الحلقة بعد أربعة  ز شارب المدعو ١8٩ طريقة للحراك السلىمي ج�ي
اجتماعات فقط، حيث زعمت الدولة أن الحلقة كانت تنظم انقالب عىل نظام الحكم. عندها 
، روزا  ز ز ناشطت�ي بدأت محاكمتنا وسميت القضية ب«١٥+٢« ألنه تم توجيه التهم ال شابت�ي

، ولكننا استمرينا  ز ز سياسي�ي كوندي وأنا، إل جانب ١٥ شاب ناشط. أصبحنا بذلك معتقل�ي
اب عن الطعام  بالنضال من وراء القضبان، حيث استخدمنا تكتيكات كالتعري واإل�ن

للمطالبة بحقوقنا وفضح عنف وبطش النظام.

ت جهود التضامن المحىلي والدولي )التضامن  ي كفاحنا حيث أج�ب
كانت سنة ٢0١٦ محورية �ز

ل :تكتيك انظر( النظام عىل اطالق �احنا كما وأعلن أن خوسيه ادواردو دوس 
َ
داخل الُمعَتق

 للبالد.
ً
س الدولة عىل مدار ٣٧ سنة لم يعد حاكما

َّ
سانتوس الذي تَرأ

ي 
ي تلت إل ظهور العديد من المبادرات �ز أدت محاكمات ١٥+٢ واألحداث السياسية ال�ت

وع أوبنتو )Ubuntu( وحراك أونجانغو  المجتمع األنغولي من بينها الحركة النسوية وم�ش
فيمينيستا )Ondjango Feminista(. بالرغم من أن الحريات المدنية ال زالت محدودة 

ي اإلطاحة بدوس سانتوس مكن الشعب األنغولي من استعادة 
ي �ز

اليوم، اال أن انتصارنا الجز�ئ
بصيص األمل لمستقبل أفضل )الرؤية المستقبلية :نظرية انظر( كما ووضع أساس ثابت 

تنا النضالية. الستكمال مس�ي
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التكتيكات األساسية
اب عن الطعام اال�ن

ي 
اب عن الطعام عمل فردي أخال�ت . يعد اإلرصز ، مما زاد الضغط عىل النظام الحاكم بشكل كب�ي ي للفت انتباه المجتمع الدولي اتي�ب اب عن الطعام بشكل اس�ت استخدم ناشطو ٧٣١١ اإلرصز

ي وجه نظام برمته(. أثبت التكتيك 
 �ز

ً
ي موازين القوى )مثل عمل فردي بمشاركة ١٧ شخصا

ي مواجهة التفاوت الحاد �ز
، وهو تكتيك »متباين« اذ يمكنه أن يكون فعاال للغاية ح�ت �ز ودراماتيكي

ي دعم المطالب األوسع المتمثلة بالحريات المدنية والحقوق السياسية.
ز ١٥+٢ وكذلك �ز ي تجييش عواطف عامة الشعب وبناء زخم سياسي لقضية المعتقل�ي

فاعليته �ز

ئ احتجاج مفا�ج
سة؟ عن طريق تنظيم سلسلة من األعمال ال�يعة وبثها فور حدوثها ومن ثم الفرار من  ي واسع دون تعريض أي كان العتداءات األمن ال�ش كيف يمكننا غرس شعور التمرد عىل نطاق شع�ب

ي 
طة! كانت »المظاهرة الفجائية« من تكتيكات تكتل ٧٣١١ األك�ث ابتكارًا وتتقاطع بفحوها مع تكتيكات �ية أخرى استخدمتها الشعوب المقهورة حول العالم �ز موقع التجمع قبل وصول ال�ش

والزو( والم�ح الثوري. مقاومة االستبداد والعنف المفرط منها التوزيــــع ال�ي للمنشورات واالحتجاج بالضجيج )كاس�ي

المبادئ األساسية

المحافظة عىل االنضباط السلمي
 للغاية، 

ً
، مما جعل اتهام النظام لنا باالرهاب أو الخيانة أمرًا صعبا كنا نعرف أن الفوز بمعركة ضد نظام قم�ي يحتكر العنف ووسائل االعالم أمرًا يتطلب منا الحفاظ عىل االنضباط السلىمي

وباغندا السياسية ضد المعارضة الشعبية. ي توظفها وسائل النظام الدعائية وال�ب خاصة اذ أن هذه هي الذرائع المعتادة ال�ت

ن عىل االحتياجات األساسية  ك�ي ال�ق
طة وبؤس  ، من سوء الخدمات الصحية ومضايقات ال�ش ي أنغوال. وبالرغم من ذلك، فإن الواقع المرير الذي يعيشه الشعب بشكل يومي

ية للغاية لتحقيق العدالة �ز تعد مطالبنا السياسية مص�ي
ز مما أسهم بإبقاء تكتل ٧٣١١  ي تحاكي المعاناة واالحتياجات اليومية للمواطن�ي ز عىل الصور والقصص ال�ت ك�ي . وبالتالي توجب علينا ال�ت

ً
البنية التحتية والبطالة، يجعل هذه القضايا أك�ث آلحاحا

 مع مطالب القاعدة الشعبية.
ً
 ومرتبطا

ً
حيا

أسباب النجاح
ز األعضاء الـ١٧. كنا نؤمن بنفس القيم األساسية ونثق ببعضنا البعض  ي تربط ب�ي ي إنجاح ٧٣١١ هما الثقة والتوقيت. فقد كان يستحيل ك� العالقة ال�ت

العنرصان األساسيان اللذان ساهما �ز
ز  ابنا عن الطعام، إضافة إل ردود التضامن، وضع أنغوال تحت المجهر وتفتحت أع�ي ز بأن قوتنا كافية لمواجهة أسوء أعدائنا. ولعب التوقيت دورًا حاسما أيضا اذ أن ارصز  كنا عىل يق�ي

ً
ومعا

ي إل أزمة وطنية حقيقية بدأت بإعادة ترتيب البنية الداخلية  ي لم يعد النظام قادر عىل اخفاؤها… فالشمس ال تغىط بغربال. أدى هذا التسلسل الزم�ز المجتمع الدولي عىل الفضائح العديدة ال�ت
للنظام مؤدية بالنهاية لإلطاحة بدوس سانتوس وإجراء االنتخابات.

معوقات النجاح X
ز فيها، فقتل بعضهم وأج�ب بعض آخر عىل مغادرة البالد واإلقامة  ق النظام مجموعة العمل وقام باالعتداء عىل الكث�ي من الناشط�ي  وحشيا بال هوادة. اخ�ت

ً
كان بطش الدولة بتكتل ٧٣١١ بطشا

ي 
ي للتكتل. ولكن، �ز ي العل�ز ز الناس وأدى إل انحسار الدعم الشع�ب . كما قام النظام برشوة آخرين، مما زاد من ضعف التكتل. مع تزايد حاالت القتل واالختفاء الق�ي، زاد الخوف ب�ي بالمن�ز

ة رغم التحديات. ز وواصلوا المس�ي نهاية المطاف، لم يستسلم األعضاء الـ١٧ األساسي�ي

، ولكننا استمرينا بالنضال من وراء القضبان«. ن ن سياسي�ي »أصبحنا بذلك معتقل�ي
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قصة
أعيدوا فتياتنا

ي أوالنريواجو يا يوم 21 آب )أغسطس( 2015، اليوم الذي يصادف ذكرى مرور 500 يوم عن حادثة االختطاف. تصوير: أوالتون�ب ي أبوجا بنيج�ي
أطفال يعرفون باسم »سفراء فتيات تشيبوك« �ز

يا يوم ٢١ آب )أغسطس(  ي أبوجا بنيج�ي
طفال يعرفون باسم »سفراء فتيات تشيبوك« �ز

ي  ٢0١٥، اليوم الذي يصادف ذكرى مرور ٥00 يوم عن حادثة االختطاف. تصوير: أوالتون�ب
أوالنريواجو

ي ١٤ نيسان )أبريل( ٢0١٤، قامت جماعة بوكو حرام االرهابية بشن غارة عىل مدرسة ثانوية 
�ز

يا مما أدى إل تهديمها بالكامل. تم صف ٢٧٦ طالبة كن  ي بلدة تشيبوك بنيج�ي
عمومية �ز

ي شاحنات حيث قامت ٥٧ فتاة بالقفز من 
ن عىل الركوب �ز يستعدن المتحان، وأج�ب
ي تلت. ي األيام ال�ت

الشاحنات أو الهروب �ز
ي البداية 

. فقد ن�ز الجيش حدوث عملية االختطاف �ز
ً
لم يكن رد الحكومة عىل الحادثة الئقا

وتراجع عن أمر كان قد صدر النقاذ الفتيات، لتقوم بعدها السيدة األول للبالد بتنظيم 
ي 

ز إال أنه �عان ما تحول إل لقاء عاط�ز ي القرص الرئاسي ألصحاب الشأن والمسؤول�ي
اجتماع �ز

وكوميدي.
، األول التضامن مع أهالي الفتيات  ز سعت حملة »أعيدوا فتياتنا« لتحقيق هدف�ي

ي حماية مواطنيها اذ لم 
 مساءلة الحكومة إزاء فشلها �ز

ً
والمجتمعات المتأثرة بالحادثة وثانيا

ل  ي اجتاحت البالد منذ سنة ٢00٩. َمثَّ تتخذ اجراءات مالئمة لمواجهة حركات الشغب ال�ت
ي خلفتها جماعة بوكو حرام عىل الممتلكات  ي موجة الرعب ال�ت

االختطاف ذروة المأساة �ز
العامة وخاصة المدارس.

ونية تحت وسم  . تم تأط�ي الحملة االلك�ت ي
ي والميدا�ز

ا�ز وظفت الحملة أساليب التنظيم االف�ت
يا وحول  ي نيج�ي

ت �ز ي انت�ش #أرجعوافتياتنا أو #أعيدوافتياتنا)BringBackOurGirls#( وال�ت
العالم )حمالت الهاشتاغ :تكتيك انظر(. قامت الحركة بتكثيف استخدام المنصات 

ز  اك الناشط�ي اضية مثل توي�ت وفيسبوك لتوسيع دائرة المنارصة. استطاعت الحملة إ�ش االف�ت
ي واألشخاص المؤثرين عىل مواقع التواصل االجتماعي 

ي المجتمع المد�ز
والجهات الفاعلة �ز

ز ومشاه�ي وشخصيات عامة وسياسية من خالل تشجيعهم عىل استعمال وسم  وفنان�ي
ي 

 عن التواصل مع أولئك للدعم فقط، دعتهم الحملة للمشاركة �ز
ً
الحركة )الهاشتاغ(. عوضا

ي من خالل كتابتهم لنماذج من التغريدات للحملة والبث المبا�ش 
و�ز تنظيم الجهد االلك�ت

ها من التقنيات )كلنا قادة :مبدأ انظر(. وغ�ي
ونية بعد أن بلغت األنشطة الميدانية ذروتها. كانت أول التحركات  قمنا بإطالق الحملة االلك�ت

ي العاصمة أبوجا بقيادة مئات من النساء. من 
ي �ز ة زحفت نحو مجلس األمة النيج�ي مس�ي

ة إل المظاهرات المحلية، اكتسبت التكتيكات الميدانية هذه  اللقاءات المجتمعية الصغ�ي
زخما واسعا مما أعىط أهمية أك�ب لوسم الحملة وارتبطت أنشطة الحملة عىل أرض الواقع 
ي أبوجا 

. ولضبط ايقاع الحملة، تم عقد اعتصامات منتظمة بشكل يومي �ز ي
ا�ز بالعالم االف�ت

ز مع الوقت، مازالت هذه  ي الغوس. ورغم تناقص أعداد المشارك�ي
وبشكل أسبوعي �ز

االعتصامات مستمرة ح�ت بعد خمس سنوات من الحادثة. نجحت الحملة بتحويل مشكلة 
متأصلة كانت قد فشلت الدولة بمعالجتها إل قضية ُملحة تتطلب اهتماما عاجال كما 

ي إثر وقوع الحادثة لدعم الحملة  ز توظيف الغضب الشع�ب  واستطاع المنظم�ي
)الفزعة :نظرية انظر(.

قامت الحملة بتصميم دعواتها للتحرك بشكل يمكن الناس من المشاركة أينما كانوا ووفقا 
ي يمكن  حت عدد من األفعال ال�ت  من المداخل :مبدأ انظر(. كما واق�ت

ً
لقدراتهم )لنوجد عددا

لمان إل جانب سلسلة من  ي البلديات وأعضاء ال�ب
للناس تنظيمها للضغط عىل محافىطز

ي 
تيب جغرا�ز ت الحملة مواقع التحركات المحلية والدولية ب�ت األفعال التضامنية الرمزية. ون�ش

ي أوج موجة الغضب 
ليتمكن الناس من االنضمام للفعاليات القريبة من محطيتهم. و�ز

ز والممثلة أنجيلينا  ، قامت شخصيات بارزة مثل ميشيل أوباما والمغنية أليشيا ك�ي العالىمي
ونية كما قام العديد من  هن باستخدام وسم الحملة عىل صفحاتهم االلك�ت جولي وغ�ي

لمانات حول العالم بضم أصواتهم إل مطالب الحركة. ال�ب
منذ وقت وقوع الحادثة وح�ت نيسان )أبريل( ٢0١٩، تم لم شمل ١0٧ فتاة مع عائالتهم من 
ي أجريت تحت ادارة  خالل سلسلة من المفاوضات عىل مستوى الدولة والقوى العسكرية ال�ت

رئاسية جديدة تولت السلطة سنة ٢0١٥.

»نجحت الحملة بتحويل مشكلة متأصلة كانت قد فشلت الدولة بمعالجتها 
إىل قضية ُملحة تتطلب اهتماما عاجال«ً. 

النظرية األساسية
التأط�ي

ي ظل 
ية، خاصة �ز لم تكن الحملة عىل استعداد لالشتباك مع الدوامة السياسية النيج�ي

ز عىل مطلب رئي�ي واحد  ك�ي اب االنتخابات. ومن خالل ال�ت حكومة متشبثة بالسلطة مع اق�ت
ي التغلب عىل الخالفات حول �دية 

ي اعادة فتيات تشيبوك، نجحت الحملة �ز
يتمثل �ز

. ها السياسي القضية وتأط�ي

التكتيكات األساسية
حمالت الهاشتاغ

ي الحملة. تم توحيد وسم الحملة واستخدام هذه 
ا �ز لعبت منصات توي�ت وفايسبوك دورا كب�ي

ز النقاشات العامة حيث تمكن القائمون عليها من إيصال رسائل محددة  المنصات لتحف�ي
ضمن خطاب موحد وتعميم البيانات الصحفية عىل نطاق واسع. وبسبب طبيعتها 

اضية، استطاع الهاشتاغ عبور الحدود ودفع الناس حول العالم إل إعطاء أهمية لقضية  االف�ت
ي تعزيز الحضور 

االختطاف. وكان توحيد الوسم وإطالقه فورًا بعد الحادثة أمران ساهمان �ز
اضية مع مطالب الحملة وتحركاتها عىل أرض  ي للحملة واتساق التحركات االف�ت

و�ز اإللك�ت
الواقع.

المبادئ األساسية

المحافظة عىل االنضباط السلمي
ي مرارة الحرب األهلية، أدرك جيدا أهمية التمسك بمبادئ العمل 

بعد أن ذاق شعب كيسنغا�ز
ي 

السلىمي مهما بلغت شدة عنف السلطات. عزز هذا االنضباط صمود الناس وساعدهم �ز
ي ذات الوقت، مكن هذا االنضباط الحركة من الترصف 

التغلب عىل خوفهم من السلطات. و�ز
بحكمة وإلغاء التجمعات عندما وصل القمع إل حد خط�ي للغاية.
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أسباب النجاح
يا إزاء حدث ما لمدة يوم واحد. وعىل  ي نيج�ي

 لنجاحها. عادًة ما تقوم المظاهرات �ز
ً
 رئيسيا

ً
ي بداية الحملة، مفتاحا

ي االعتصامات اليومية واألسبوعية، خاصة �ز
ام الناس بالمشاركة �ز ز كان ال�ت

ي لم تكن مستعدة للمواجهة ولم تكن تريد إعطاء القضية األهمية الالزمة. ت الحركة بتنظيمها المحكم، مما فاجأ الحكومة ال�ت ز خالف هذا النمط من االحتجاج، تم�ي
ي أبوجا 

ية مضيفة إل ذلك الضغط الناتج عن ردود الفعل الدولية. واليوم، أصبح موقع االعتصامات �ز اكم تجاه الحكومة النيج�ي إال أن استطاعت الحملة بتصعيد الغضب المحىلي الم�ت
المعروف بـ«نافورة الوحدة« مساحة رمزية للمواطنة حيث تتجمهر العديد من الحمالت والنقابات العمالية والحركات الشعبية لالحتجاج.

يون خالل  . تمكن النيج�ي ي المشهد السياسي
ي تجاه ادارة جوناثان غودالك للبالد آنذاك، مما أدى إل تحول �ز ، من االستياء الشع�ب ي نظمتها الحركة، بشكل غ�ي مبا�ش زادت جهود المنارصة ال�ت

ي دورتها االنتخابية الثانية.
ي مارس ٢0١٥ وألول مرة من منع الحكومة القائمة من النجاح �ز

االنتخابات الرئاسية �ز

معوقات النجاح X
ي إيصال قضية الفتيات إل الساحة السياسية الدولية، إال انه وبعد خمسة سنوات من االختطاف ال تزال ١١٢ فتاة محتجزات لدى بوكو حرام. انتقد البعض تفاعل 

بالرغم من نجاح الحركة �ز
ي  ي المقابل، إن حدية الحملة هي ال�ت

ة أك�ث ودية. لكن �ز الحركة الندي والمحتقن مع الحكومة ومنهم من أدع بأن الحكومة كانت قد استجابت بشكل أفضل لو جاءت مطالب الحملة بن�ب
ي القضية مما أدى إل عودة ١0٧ فتاة إل بيوتهن.

دفعت الحكومة الجديدة إل إحراز تقدم �ز
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قصة
حركة فلتسقط الرسوم

Photo: Paul Saad | CC BY-NC-ND 2.0 2015 )ين األول )أكتوبر ي جنوب أفريقيا يوم 23 ت�ش
مدينة بريتوريا �ز

»جيل مسؤول عن كشف غموض مهمته. فإما يحققها أو يخونها« - فرانز فانون
ي جامعة ويتواتر�اند اعتصام 

ين األول )أكتوبر( لسنة ٢0١٤، أقام طلبة وموظ�ز ي ١٤ ت�ش
�ز

ز بذلك الجامعة بالكامل ردًا عىل ارتفاع الرسوم الدراسية. قامت  ي مب�ز االدارة مغلق�ي
مفتوح �ز

طة مكافحة الشغب بالقبض عىل أك�ث من ٢٥ طالبا مما دفع حوالي ألف شخص لالعتصام  �ش
طة المحىلي للمطالبة باإلفراج عن رفاقهم. لياًل أمام مركز ال�ش

ت الهبة الطالبية إل جامعات أخرى حول البالد )الحراك  ي غضون األسبوع األول، انت�ش
�ز

الموزع :تكتيك انظر( ولم تقترص احتجاجاتهم عىل الرسوم الدراسية وحسب، بل امتدت 
للمطالبة باصالحات أوسع للقضايا الطالبية.

ز ماست فول«  تنظمت االحتجاجات الحقا تحت شعار #فلتسقط_الرسوم المعروفة بـ »ف�ي
ي جنوب أفريقيا منذ انتفاضة ُسْويتو عام 

ى �ز ي أول هبة طالبية ك�ب
)FeesMustFall#( �ز

.١٩٧٦
ي جامعة ستيلينبوش، احتج الطلبة عىل استخدام 

كانت المطالب متعددة األوجه. ف�ز
ي جامعة كيب تاون، قامت 

الجامعة للغة األفريقانية كوسيلة التدريس األساسية. و�ز
احتجاجات »#فليسقط_رودس« )RhodesMustFall#( إلبراز إشكالية اإلحتفاء المستمر 

ة االستعمار والفصل  بسيسيل رودس الذي يمثل جانبا مظلما لجنوب أفريقيا أثناء ف�ت
ي الجامعة 

. أما �ز ز بإزالته من الحرم الجام�ي العنرصي حيث قام الطالب بتشويه تمثاله مطالب�ي
ي تعرضن للعنف 

المعروفة حاليا باسم رودس )UCKAR(، قامت مجموعة من الطالبات اللوا�ت
الجن�ي بالكشف عن جرائم الطلبة المعتدين من خالل ن�ش قائمة مجهولة المصدر تكشف 

عن أسماء الجناة. عرفت القائمة الحقا باسم »قائمة ار يو المرجعية« 
.)#RUReferenceList(

ز األقوال المأثورة للحركة »ان لم تكن ثورتنا بؤرة لتقاطع النضاالت فإنها بؤرة للهراء«  من ب�ي
ز ماست فول« عن تضامنها مع  )التقاطعية :نظرية انظر(. وبــهذا النفس، أعلنت حركة »ف�ي

نضاالت متعددة منها محاربة ممارسة تنفيذ عقود العمل من خالل االستعانة بمصادر 

ز الجامعة  ي مجال النظافة والطهي والبسات�ي
ز �ز خارجية )Outsourcing( حيث طالب العامل�ي

إنهاء هذه الممارسة والحصول عىل أجور كريمة تحت شعار #لننهياالستعانةبمصادر_
.)#EndOutSourcing( خارجية

بالرغم من جوهرية مبدأ التقاطعية، فقد قاوم بعض أعضاء الحركة إدراج القضايا الجندرية 
ضمن المطالب االحتجاجية. ونظرًا للطابع التقدمي للحركة، لم تأت خطوة إعادة توجيه النقد 

للبنية الداخلية للحركة كخطوة مفاجئة. أدت التوترات االيديولوجية داخل صفوف الحركة 
إل تشكل مجموعات مطالبة بإسقاط المجتمع األبوي )PatriarchyMustFall#( ومناهضة 
سوّية :نظرية 

ِّ
ثقافة االغتصاب )EndRapeCulture#( بقيادة نسويات يؤمن بالتقاطعية )الن

انظر(. وكان الهدف من هذه المجموعات ك� الصمت السائد حول القضايا الجندرية وهو 
صمت يط�ز عىل السياسات الوطنية ككل.

ع�ب الطلبة عن استيائهم من نمط العمل السياسي الذي آل إليه أولئك الذين حاربوا ذات يوم 
من أجل الحرية والكرامة للغالبية العظىم من السود والذي أصبحوا هم نفسهم النخبة 

ي تنفذ سياسات الرأسمالية العالمية )الرأسمالية :نظرية انظر( المعنية بإعادة  الحاكمة ال�ت
إنتاج فكرة تفوق البيض وتحويل الخدمات األساسية مثل التعليم إل مشاريــــع ربحية. 

، تخللت عن االحتجاجات الطالبية حركة شبابية متمسكة بالقضاء عىل االستعمار  وبالتالي
ي جنوب أفريقيا.

ي كل جوانب حياة المجتمع �ز
�ز

قامت الحكومة بإلغاء قرار رفع الرسوم الدراسية لسنة ٢0١٦/٢0١٥ ثم أعادت إقراراه خالل 
ء  ي

ي ٢0١٦ و٢0١٧ ال�ش الموسم الدراسي التالي مما أثار موجة أخرى من االحتجاجات سن�ت
ز أعلنت عن اعفاء الرسوم  ي ح�ي

الذي دفع الحكومة إل االستجابة لمطالب الطلبة بشكل نها�ئ
 ، ي التعليم العالي

الدراسية للطلبة ذوي الدخل المحدود والطبقة الكادحة مؤكدة عىل حقهم �ز
إال أن القرار مازال قيد التنفيذ ومن المتوقع بدء العمل فيه ابتداء من شهر آب )أغسطس( 

لسنة ٢0١٩.
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النظرية األساسية
التقاطعية

ي الجامعات ومواجهة النظام األبوي وبقايا الخطاب 
ز �ز ز أجور العامل�ي ي نضاالت أخرى كالمطالبة بتحس�ي

ز ماست فول« �ز بوية، شاركت حركة »ف�ي عىل غرار القضايا الطالبية واالصالحات ال�ت
 إل تعرض بعض الطالبات إل التحرش من نظرائهن 

ً
ي همشت القضايا الجندرية إضافة االستعماري. ومع ذلك، لم تتبلور التقاطعية بشكلها الكامل فيما يخص السياسات الداخلية للحركة ال�ت

الذكور ح�ت أثناء االحتجاجات.

التكتيكات األساسية
الحراك الموزع

ي مختلف الكليات والجامعات تحركاتهم بشكل مستقل. وقد كان 
ي جنوب أفريقيا خالل أسبوع واحد، حيث صمم النشطاء �ز

ز ماست فول« إل كافة الجامعات �ز امتدت احتجاجات حملة »ف�ي
النظام غ�ي قادر عىل االستجابة بطريقة منسقة أو تقويض الحركة من الداخل بسبب تنظيمها الالمركزي.

أسباب النجاح
ي 

ز وتنظيمهم لالنخراط �ز ي تعبئة حشود من اليافعي�ي
ز ماست فول« إعادة تأط�ي الحوار السياسي من منطلق إصالح التعليم إل منطلق القضاء عىل االستعمار. كما نجحت �ز قامت حركة »ف�ي

. ساعد التنظيم الالمركزي للحركة حمايتها من االختطاف أو إدعاءات القيادة األحادية من قبل أي من األطراف المشاركة. كما  ز العديد من القضايا االجتماعية والسياسية عىل مدى عام�ي
تشكلت الحركة من فئات متنوعة من الطلبة وشارك فيها طالب من خلفيات وأحزاب سياسية متعددة، فلم تتب�ز الحركة أيديولوجية محددة مما شجع الجميع إل المشاركة فيها.

معوقات النجاح X
ي الحراك، اال أن عوامل أخرى مثل الطبقة واللغة والهوية الجندرية كانت محاور أخرى من شأنها خلق خالفات تخدم 

بالرغم من أن التعددية الفكرية شجعت كافة الطالب عىل المشاركة �ز
طة  لمان. ومن جهة أخرى، أدى تدخل ال�ش ي ال�ب

ي السياسة حيث أصبح اليوم بعضهم أعضاء �ز
ة مهنية �ز ز هذه التناقضات لشق مس�ي مصلحة النظام. استغل بعض الطالب الناشط�ي

والميليشيات الخاصة )جماعات شبه عسكرية( وأفراد األمن الجام�ي إل تحول بعض االحتجاجات إل مواجهات عنيفة. كما لم تتمكن الحركة من تحقيق أهدافها األك�ب فيما يتعلق بتقويض 
ز األجيال. ، هذا إل جانب غياب حوار فعىلي وبناء ب�ي ي الحرم الجام�ي

ي �ز االستعمار بسبب استخدام بعض الطلبة للعنف وبسبب تكثيف الدولة للتواجد األم�ز

ي إسقاط 
 عن رغبتهم �ن

ً
ا  الستياء جيل الشباب من األجيال السابقة وتعب�ي

ً
ن مسات فول« حركة ذات قضية واحدة كما تم تصويرها، بل كانت تجسيدا »لم تكن »ف�ي

ة ما بعد االستعمار«. ي ف�ق
ي جنوب أفريقيا �ن

ي طغت عىل نظام الحكم �ن
عية األيديولوجيات والسياسات واألخالقيات المتناقضة ال�ق �ش
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قصة
قررت_غامبيا

سيم آداما بارو، خليفة يح�ي جامع، كرئيس جديد لغامبيا سنة 2017 الغامبيون يحتفلون ب�ت

يعتقد العديد من الناس بأن الثورة الغامبية اندلعت بعد رفض الرئيس السابق يح�ي جامع 
لنتائج االنتخابات تحت شعار #قررت_غامبيا )GambiaHasDecided#(. إال أن ذلك 

. فكما حال معظم النضاالت األخرى، لم يكن اسقاط ديكتاتورًا كجامع أمرًا سهل  اعتقاد خاطئ
المنال دون تنظيم متجذر استمر بالعمل لسنوات عديد من وراء الكواليس.

ي ذلك 
عىل مدى أك�ث من سبع سنوات، قام العديد من النشطاء والمبادرات الشعبية، بما �ز

الشبكة الوطنية للشباب »أكتيفيستا غامبيا« )Activista The Gambia(، بتدريب اآلالف 
اتيجية وسياسات الحكم  ز عىل مهارات بناء الحركة وتنظيم الحمالت االس�ت من اليافع�ي

ي 
ي �ز

اتيجية ومسبقة ألي عمل ميدا�ز الرشيد. يعد استخدام التدريبات التنظيمية خطوة اس�ت
ز من النشطاء من تنظيم حمالت  دولة تحكمها قبضة حديدية. مكنت تلك التدريبات اليافع�ي

ء لهياكل الحكم  ي جاءت بمثابة تحٍد بىطي ة حول البيئة وحقوق المرأة والتعليم وال�ت صغ�ي
ز الغتنام الفرصة �عان ما تتاح من  القائم. قامت هذه الجهود ببناء الزخم وتهيئة المنظم�ي

اكسس ممتازة :مبدأ انظر(. وهذا ما حصل بالفعل. أجل تغي�ي سياسي هام )ال�ج
ي إال أن  ي نيسان )أبريل( لسنة ٢0١٦، خرجت مظاهرة سلمية للمطالبة باالصالح االنتخا�ب

�ز
وع وقام بفضها بوحشية. أثارت وحشية النظام غضب عامة  ها تجمهر غ�ي م�ش النظام اعت�ب
ز  الشعب مؤدية إل خروج أحد أهم األحزاب السياسية وكذلك حشود ضخمة من المواطن�ي

إل الشارع مرة أخرى للمطالبة باالصالحات )الفزعة :نظرية انظر(.
ة ما بعد انتفاضة نيسان هي ثورة الـكاالباش  ي ف�ت

ي تجلت باالبداع �ز ز التحركات الهامة ال�ت من ب�ي
)أو كاالما(، حيث تظاهرت النساء الريفيات بالكاالباش، وهي طاسات طعام تقليدية تدل عىل 

ورة القيادة التشاركية أيضا. وبذلك،  ي هذا السياق إل رصز
قيم التقاسم والمشاركة وترمز �ز

ي أن يكون الشخص الوحيد الذي يحت�ي 
رصحن المتظاهرات بأن الرئيس يح�ي جامع ال ينب�ز

ي أن ينفرد لوحده بالسلطة. ووظفت هذه التظاهرة الرموز الثقافية، 
من الكاالباش، أي ال ينب�ز

مستندة إل التاريــــخ والتقاليد المحلية، وبذلك عززت ارتباط المطالبة بإصالح النظام برموز 
يفخر بها الغامبيون )استخدم/ ي أصولك الثقافية :مبدأ انظر(.

( سنة ٢0١٦، شجع الناشطون  ي كانون األول )ديسم�ب
ي عقدت �ز ي خضم االنتخابات ال�ت

و�ز
ز لعدم التصويت للديكتاتور يح�ي جامع. بداية، تم  ز المسجل�ي ومنظمات المعارضة الناخب�ي

ونية تحت وسم #غامبياتقرر )GambiaDecides#( )حمالت  تنظيم حملة تعبئة الك�ت
ي بادئ األمر، أعلن جامع قبوله بالخسارة قائاًل بأن »غامبيا قد 

الهاشتاغ :تكتيك انظر(. �ز
قررت« ولكنه �عان ما تراجع عن رأيه وأعلن رفضه للنتائج بعد بضعة أيام من اإلعالن 

ة لتمديد حكم ديكتاتوريته. فقام منظمو الحملة بتغي�ي شعارهم من  ي مناورة أخ�ي
السابق �ز

#غامبياتقرر إل #قررت_غامبيا.
ي  ز الناس، مما صعب مهمة االئتالف الوط�ز هيب ب�ي بعد انتهاء االنتخابات، ساد الخوف وال�ت
ز من التغلب عىل خوفهم، نظم  ز الغامبي�ي  عن نتائج التصويت. لتمك�ي

ً
بالحشد والتعبئة دفاعا

وا فيها صورا وفيديوهات للتأكيد عىل تمسكهم باإلرادة الوطنية مكررين  النشطاء حملة ن�ش
ي مطالبتهم العلنية بحقوقهم الدستورية 

شعار #غامبيا_قررت. أدت جراءة النشطاء المتمثلة �ز
ز لالنضمام إل  ي تنطوي عن مثل هذا الترصف، إل تشجيع المواطن�ي رغم المخاطر ال�ت

ء الذي كان غ�ي مرئيا من  ي
، ال�ش ي للتغي�ي السياسي الحملة، مما أبرز حقيقة اتساع الدعم الشع�ب

ّ ظاهرا :مبدأ انظر(. ي
قبل )لنجعل الخ�ن

. عىل سبيل  أحد أهم الدروس المستخلصة من هذه الحملة يتعلق بدور التضامن الدولي
المثال، قامت »أفريكانز رايزينغ« )Africans Rising(، وهي حركة قومية أفريقية تس� 

ي أوج األزمة 
ي القارة، بارسال بعثة تضامن إل غامبيا �ز

لتحقيق العدالة والسالم والكرامة �ز
ي الذين 

ي األفري�ت
السياسية. ضمت البعثة معظم قيادات الحركات الشعبية والمجتمع المد�ز

ي يتكؤ عليها نظام جامع )أعمدة السلطة :منهجية  بدورهم قاموا بتحليل مراكز السلطة ال�ت
ز بأنه ال يستطيع الصمود دون دعم من مجلسه الوزاري الذي يمنح  انظر(، مستخلص�ي

ز  عية لحكومته. فقامت البعثة باستخدام تكتيك بنك االتصاالت بشكل مكثف، مطالب�ي ال�ش
: إما االنضام إل الثورة لضمان  ز ز اثن�ي الوزراء باالستقالة. فكان لدى الوزراء خيار واحد من ب�ي

ء الذي قد يؤدي إل نفيهم بعد  ي
ز أهلهم، أو اتخاذ صف جامع ضد الثورة ال�ش بقائهم ب�ي

اإلطاحة بجامع. وهنا، انقلبت موازين القوى، واختارت الغالبية العظىم من وزراء جامع 
االستقالة.

ي )يناير( ٢0١٧.
ي كانون الثا�ز

بعد بضعة أيام، استسلم جامع وهرب إل المن�ز �ز
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التكتيكات األساسية
التدريب

. إال أن حقيقة األمر هي أن التدريب يعد عنرصا حاسما إلنجاح الحمالت السياسية كما كان  تتعامل العديد من دوائر النشطاء مع التدريب وكأنه »إضافة لطيفة« إل صلب عملهم التنظيىمي
ي قبل  اتي�ب ي دربت اآلالف من الشباب وأعطتهم الفرصة لبناء الثقة فيما بينهم وتوطيد العالقات وأثرت معرفتهم بالتخطيط االس�ت ي غامبيا حيث ُعقدت المئات من الدورات ال�ت

الحال �ز
مواجهتهم لجهود إصالح سياسي صعب.

المبادئ األساسية
استخدم/ ي أصولك الثقافية

ها من  ها. سواء كانت الكاالباش أو غ�ي ي بها كشعبنا وثقافتنا وغ�ي ي نغت�ز كنشطاء، غالبا ما ال تتوافر لدينا الموارد المالية أو المؤسساتية المتوفرة لدى خصومنا. وبالتالي نعتمد عىل الموارد ال�ت
ي تحاكي  ي إرباك جامع والتعب�ي عن ديكتاتوريه كنظام »خائن« للتقاليد واألعراف ال�ت

 �ز
ً
صيلة دورًا حاسما

ً
ي خرجت من رحم ثقافتنا المحلية تعزيزًا لثورتنا، فقد كانت لهذه الرموز األ التكتيكات ال�ت

. ي هوية الشعب الغام�ب

أسباب النجاح
تهم  ، مما جعلهم يدركون بأن مس�ي ي نجاح الثورة الغامبية. كان لدى النشطاء فهما عميقا للفرص والمخاطر المرتبطة بواقعهم السياسي

كان الص�ب والتخطيط للمستقبل عامالن أساسيان �ز
ي حمالت بدت آنذاك كحمالت ضيقة النطاق، وعىل مدى أك�ث من سبع سنوات، استطاع النشطاء 

اتيجية وتحقيق النجاحات التدريجية �ز النضالية ستكون طويلة. من خالل التدريبات االس�ت
ي أول الفرصة تتيح امكانية اسقاط جامع.

عىل تأسيس قاعدة شعبية صلبة مستعدة للترصف �ز

معوقات النجاح X
ي تغي�ي 

ي بأنه قد ربــح الحرب. كانت المعارضة قد نجحت �ز اعتقد المعسكر المؤيد للديمقراطية أنه خرج منترصا بعد معركتة ضد الديكتاتورية ولكنه �عان ما أدرك أن ربحه للمعركة ال يع�ز
. ز ي هي أساس النظام القم�ي المتجذر الذي دعم جامع عىل م�ز السن�ي الزعيم فقط، دون المس بالدولة العميقة وال�ت

ي دولة تحكمها قبضة حديدية«.
ي �ن

اتيجية ومسبقة ألي عمل ميدا�ن »يعد استخدام التدريبات التنظيمية خطوة اس�ق
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قصة
مجمع غانا الفكري

مجمع غانا الفكري يدرس مشاكل الواليات المتحدة األمريكية

ي الصحراء أثناء 
ي معسكر سجن هولوت �ز

ز المحتجزين �ز ز السوداني�ي ي الالجئ�ي مركز بح�ث
 . ز المحتلة/دولة االحتالل اإل�ائيىلي ي فلسط�ي

 سعييهم للحصول عىل اللجوء �ز
تصوير: مجمع غانا الفكري

ي تنتهجها »التنمية الدولية« غالبا ما تعزز  سواء أكانت بدافع الكرم أم الجشع، فإن اللغة ال�ت
. بالنظر إل التاريــــخ الطويل  ي الجنوب العالىمي ي »العالم األول« عىل مواط�ز فكرة تفوق مواط�ز

ز وانعدام  ي هذه تطيل أمد التمي�ي
يالية، فإن فكرة التفوق العر�ت والمدمر لالستعمار واالم�ب

 عن تخفيفه، كما وترصف االنتباه عن حقيقة تدهور نمط الحياة 
ً
ز عوضا ز القطب�ي المساواة ب�ي

ي الواليات المتحدة األمريكية خالل العقود الثالثة الماضية.
�ز

ي ما يسىم 
إن مجمع غانا الفكري )Ghana ThinkTank( يمثل شبكة من مراكز األبحاث �ز

بـ«العالم الثالث« حيث تس� هذه الشبكة إليجاد حلول لمشاكل »العالم األول« وبذلك 
تهدف إل عكس مفاهيم »التنمية الدولية«.

ي غانا وكوبا والسلفادور ومن ثم امتدت لتشمل 
بدأت الشبكة بتأسيس مراكز أبحاث تقع �ز

ي 
قطاع غزة وايران والمغرب والمكسيك وإندونيسيا ومجموعة من النساء الشابات القابعات �ز

. السجون األمريكي
ي المدن  ، يتم تطوير قائمة من قبل مواط�ز

ً
. بداية وتكون آلية س�ي العمل عىل النحو التالي

ي يعانون منها كالبدانة والجريمة واالكتئاب وح�ت  األمريكية واألوروبية لتحديد المشاكل ال�ت
« تقوم هذه المراكز  ي العالم »النامي

االجتماعات المملة. وبعد إرسالها إل مراكز األبحاث �ز
ي المدينة المعنية. تقوم المراكز 

حات �ز اح حلوال للمشاكل ليتم تنفيذ المق�ت بتحليلها واق�ت
ي أو متحف  بوضع تصورات لكل مرحلة من مراحل العملية حيث يتم عرضها ضمن معرض ف�ز

ي تقديم الحلول أو لتسليط الضوء عىل 
ز والزوار اليه للمساعدة �ز تتم دعوة السكان المحلي�ي

مشاكل إضافية. تصلنا مشاكل متنوعة منها األمور الشخصية المحضة كقول أحدهم 
« إل مشاكل اجتماعية مثل التعامل مع  ي الجنس ليتم قبولي

ي ثنا�ئ
»البارحة، تظاهرت بكو�ز

ي ال مع�ز لها، كمشاركة أحدهم بأن  كبار السن كعبء عىل المجتمع، وح�ت بعض المشاكل ال�ت
»مدينة كال�وه مسطحة ومملة للغاية«.

ي المساعدة، يخلق مجمع غانا الفكري وسيلة 
من خالل قلب األدوار النمطية للمساعد ومتل�ت

ز مجموعات ذو تجارب وخلفيات متعددة.  ز الثقافات وب�ي نادرة ومسلية للحوار المستدام ب�ي
ي مصائب ثقافة أخرى، تظهر وجهات نظر بديلة قد تضم تأمالت 

فعندما تفكر ثقافة ما �ز
ي الغالب ونقدا عابرا للثقافات كما وتتفاعل وجهات النظر هذه بشكل مث�ي 

عميقة ومرحة �ز
ز األمثلة عن ذلك، ت�يــــح  ي تتم دراستها. من ب�ي لالهتمام مع الصور النمطية حول الثقافة ال�ت
ي الواليات المتحدة األمريكية يشددون عىل 

ز بأن »الناس �ز أدلت به مجموعة من السلفادوري�ي
ي مثال آخر، أجابت المكسيك عىل 

«. و�ز التعليم كوسيلة للحفاظ عىل نظام الهيمنة العالىمي
مون كبار السن، وكذلك بالنسبة  ز يح�ت ز األجيال بقولها أن »الالتيني�ي مشكلة الفجوات ب�ي

ي مدينة 
. وإن تعرض كبار السن لسوء المعاملة �ز ز ز من أصول أفريقية واآلسيوي�ي لألمريكي�ي

ز البيض لهذه المراكز«، بينما كانت  ويستبورت بوالية كونيتيكت يعود إل إدارة األمريكي�ي
وجهة نظر غانا بأن »الغربيون يركزون أك�ث مما يجب عىل الفردية«.

ي قاموا بدراستها. أنتجت بعض  اح حلول للمشاكل ال�ت ي ختام المناقشة، يقوم كل مركز باق�ت
�ز

من هذه المراكز حلول عملية، بينما كانت بعض الحلول األخرى غريبة جدا.
ي بريطانيا إل أن 

ي ايران سبب اعتبار كبار السن كعبء عىل المجتمع �ز
رجح مركز األبحاث �ز

ء مث�ي لالهتمام، وبالتالي ال يتعاطفون  ي
الشباب يظنون أن كبار السن لم يسبق لهم فعل أي سش

ي عقد مقابالت مع كبار السن حول ذكرياتهم 
ح هذا المجمع حال يتمثل �ز معهم. وقد اق�ت

ي ثري« )mp٣(. وهكذا،  ز الشباب عىل مشغالت »أم �ب المشاكسة والمضحكة وترويجها ب�ي
ي شوارع وحانات مدينة كارديف أن يقصوا لنا حكايات عن بطوالتهم 

طلبنا من كبار السن �ز
ي شبابهم.

الرومانسية �ز
ي الواليات المتحدة 

ي تعت�ب واحدة من أغ�ز المدن �ز اشتك سكان مدينة ويستبورت وال�ت
 : ي السلفادور كاالتالي

األمريكية بأن »جميعنا أشخاص بيض وأثرياء«. وأجاب مركز األبحاث �ز
»نراهن أن هناك تنوع مجتم�ي واسع — نقصد، من الذي يقوم بإصالح منازلكم والعناية 

ز توظيف عمال مهاجرين  ح السلفادوري�ي بحدائقكم؟ نراهن بأنهم ال يشبهونكم«. واق�ت
ي ويستبورت، وهو ما فعلناه مقابل نفس أجرتهم اليومية 

ي المناسبات االجتماعية �ز
للمشاركة �ز

ي تقدر بـ ١٥ دوالرا للساعة. وال�ت
اع حول العالم. عىل  ز ي مناطق ال�ز

استخدم مجمع غانا الفكري النموذج ذاته لبناء الجسور �ز
ي كوسوفو، قام المجمع بضم مجموعات منقسمة عىل بعضها 

وفيتسا �ز ي مي�ت
سبيل المثال، �ز

ز  يط الحدودي ب�ي من الرصب واأللبان لمحاولة أن يحل كل منهم مشاكل اآلخر. وعىل ال�ش
أمريكا والمكسيك، حاول المهاجرين الذين ال يحوزون عىل وثائق سفر إيجاد حلول للمشاكل 

ي 
ة من العنف الذي اندلع �ز ز ة وج�ي ي نفس السياق وبعد ف�ت

ي يواجهها حرس الحدود. �ز ال�ت
« عىل اليوتيوب، قامت وزارة الخارجية  ز ق األوسط بسبب فيديو اسمه »براءة المسلم�ي ال�ش
ي المغرب. 

ز �ز األمريكية ومتحف برونكس باختيار مجمع غانا الفكري للعمل كسفراء ثقافي�ي
ز مساعدة المغاربة لحل مشاكل أمريكا، واستخدمنا عربة حمار تم  سافرنا ع�ب القرى طالب�ي

تحويلها إل مركز إعالمي يعمل بالطاقة الشمسية كقاعدتنا.
وع مزيجا جريئا من االستفزاز الرمزي وحل لمشكالت حقيقية. مؤخرا، قام  يعت�ب الم�ش

وع الرياض األمريكي الذي يعمل مع مراكز  المجمع بتصميم حلول ذات أثر كب�ي مثل م�ش
وع  ويت من أجل بناء م�ش ي دي�ت

األبحاث األندونيسية والمغربية التابعة لمجمع غانا الفكري �ز
ي  ي وتجاري متكون من ١٤ وحدة سكنية باستخدام مبادئ العمارة االسالمية المغربية ال�ت سك�ز

ي من مدينة حمص المدمرة. 
صممتها المهندسة السورية المعروفة عالميا، د. مروة الصابو�ز

وع نهوض-الرياض )Riad-raising( سنة ٢0١٩. ض أن يكتمل م�ش ومن المف�ت
بغض النظر عن قدرتنا عىل حل المشاكل أو عدمها، يتمثل الهدف الرئي�ي لمجمع غانا 
ي مواجهة األحقاد العرقية والعنرصية 

ز الناس �ز ي خلق تواصل وثيق وفعال ب�ي
الفكري �ز

والحواجز الجغرافية والرصاعات. فمن خالل إعادة تشكيل مراكز األبحاث لتضم مجموعات 
ز القادرين عىل حل مشاكل معقدة، فنحن نقوم بإعادة تعريف مفهوم  ز العادي�ي من المواطن�ي

ز إل  مجمع التفك�ي أو مركز األبحاث من نخبة متعلمة تدعي بأنها تنصح غرباء مستضعف�ي
ز القادرين عىل حل المشاكل العالمية باستخدام الحكمة  ز المحلي�ي مجموعة من المواطن�ي

المستمدة من تجاربــهم اليومية.
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التكتيكات األساسية

ي
تشويش ثقا�ن

ي 
يط افتتاح مسجد آن فرانك �ز ز من الهولوكوست من هولندا لقص �ش . مثاال عن ذلك، قمنا بدعوة أحد الناج�ي ي

يتعرض مجمع غانا الفكري لمعاي�ي التنمية الدولية من خالل التشويش الثقا�ز
يط االفتتاح«. ز قائلة »«إن قمتم ببناءه، فسأقص �ش فلسط�ي

 المبادئ األساسية
 عىل عقب

ً
قلب المنضدة رأسا

ز »العالم األول« و«العالم الثالث« مما يؤدي إل عكس الواقع  من خالل تعريف مفهوم »تطوير العالم األول«، يقوم مجمع غانا الفكري بقلب المفاهيم حول موازين القوى االعتيادية ب�ي
ة«. فيمن لديه »الخ�ب

التهكم يزعزع هيبة السلطة
ي من شأنها زعزعة المنطق السائد  حات تمردية وال�ت يعىطي مجمع غانا الفكري الضوء األخرصز لكل من مستشاريه الذين يدرسون المشاكل ويقدمون الحلول من المجمعات من أجل تقديم مق�ت

اح  ي الثورة لمدة ١0 دقائق يوميا، االق�ت
ز قراءة القرآن والتفك�ي �ز ز المغاربة عىل األمريكي�ي حت مجموعة من السكان المحلي�ي ي تحدد أفق هذا المنطق. عىل سبيل المثال، اق�ت والسلطة الثقافية ال�ت

ح عىل كل حال. ي المق�ت ي المغرب، وبالرغم من رفضهم فقد قمنا بتب�ز
 لهذه المبادرة �ز

ً
يكا ي كانت �ش الذي رفضته وزارة الخارجية األمريكية وال�ت

التضامن ال المعونة
ي تسعها إل حلها. وكما هو الحال، فإن المساعدات الدولة تسبب األذى ألنهم ال  ر بالمشكلة ال�ت يتساءل الناس حول فاعلية المساعدات الدولية، وإن كانت تقدم المساعدة حقا أم تلحق الرصز

 
ً
ء إل دول الجنوب العالىمي تحت شعار »نحن هنا للمساعدة«، يقوم مجمع غانا الفكري بالتحاور مع الناس حول أفضل أفكارهم عوضا ي يتساءلون عن طبيعة هذه المساعدات. فبدال من الم�ب

ي 
ح المجمع مبدأ التضامن بدل تقديم اإلعانة وبذلك يقوم معاملة الناس وتجاربــهم ومعرفتهم كمورد للحلول بدال من وضعهم �ز تقديم حلول جاهزة قد تزيد من حدة المشاكل نفسها. فيق�ت

ثوب الضحية.

 المنهجية األساسية

بحوث العمل التشاركي
ي الخاص، فمثاًل قمنا بتنظيم  ي أماكن تواجدهم وضمن إطارها الزم�ز

ك« )Participatory Action Research-PAR( بتوجيه عملنا كالذهاب للقاء الناس �ز تقوم مبادئ »بحوث العمل المش�ت
ي نبنيها  ي أوقات فراغهم وتكون كافة متطلباتنا متكافئة مع طبيعة العالقة ال�ت

ي مبادرتنا �ز
، فإننا نحاول أن نطلب من الناس المشاركة �ز استطالع للرأي للناس عىل مواقف الباصات. وبالتالي

معهم.

أسباب النجاح
ي ذات الوقت تقديم حلول عملية وملموسة. بالرغم من أننا ال نثق بنموذج التنمية 

تم تنفيذ مفهوم مجمع التفك�ي بطريقة ذكية حيث قام مجمع غانا الفكري بعكس الواقع بشكل رمزي و�ز
اطوريات من ردائها الزائفة وتستمر بانتقادها للكشف عن مزيد من  ي مماشاته ألن مجمع غانا الفكري يتعرض لنموذج التنمية الدولي من خالل أفعال مبتكرة تعري االم�ب

الدولي اال أننا نستمر �ز
اطوريات«. ي تشكل جزءا من نموذج التنمية الدولية والذي يخدم مصالح تلك »اإلم�ب التفاصيل السخيفة ال�ت

ها من األطر الرسمية، نستطيع التطرق لمشاكل قد ال يالمسها اآلخرون أو ح�ت  ي تحكم عمل المنظمات غ�ي الحكومية واألوساط األكاديمية والحكومات وغ�ي من خالل العمل خارج األعراف ال�ت
ي من شأنها أن تكون صعبة المنال بغ�ي العادة. ي ال يمكنهم رؤيتها. تتم معالجة هذه المشاكل بطريقة ال يمكن تخيلها أو توقعها، مما يشجع التواصل العابر للثقافات ال�ت تلك ال�ت

معوقات النجاح X
ي المجتمع المقصود 

ي بداية المبادرة. إن بناء العالقات العميقة والحقيقية �ز
عندما تفشل مبادرة ما، تكون عادة بسبب فشل الفريق بالقيام بالتنظيم المجتم�ي الالزم وبناء العالقات �ز

ي نفس الوقت، ناهيك 
ز من جهة ومنفذين �ز ز أدوارهم المزدوجة مي�ين/مراقب�ي وع تحقيق التوازن الصحيح ب�ي ز عىل الم�ش . من جانب آخر، من الصعب عىل القائم�ي

ً
مساعدته عنرصًا حرجا

ي مسار العملية.
عن لعبهم دور توجيهي دون التدخل �ز

وع مزيجا جريئا من االستفزاز الرمزي وحل لمشكالت حقيقية«. »يعت�ج الم�ش
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قصة
مانيش مسامح

ق األوسط وأفريقيا أك�ث دهاء بعدما واجهت التحركات الشعبية  ي ال�ش
باتت األنظمة الحاكمة �ز

ي  . من مرص إل زيمبابوي، تم احتواء العديد من الثورات ال�ت ي
ي اشتعلت خالل العقد الما�ز ال�ت

ة، ع�ب إعادة تدوير متعمدة ألركان السلطة القائمة بهدف الحفاظ عىل الوضع  بدت مب�ش
ي تونس، لحسن الحظ، إال أن 

الراهن )الدولة العميقة :نظرية انظر(. رغم عدم حدوث هذا �ز
ي كانت مقربة من الرئيس المخلوع زين العابدين بن عىلي سعت للوصول إل  النخبة الحاكمة ال�ت

ترتيبات تخدم مصالحها.
ي قايد السب�ي »قانون المصالحة المالية«  ح الرئيس التون�ي األسبق البا�ب عام ٢0١٥، اق�ت
تبة عليهم  ائب الم�ت ز الفاسدين من الديون والرصز ي رجال األعمال والمسؤول�ي

الذي كان سيع�ز
ح برفض واسع تحت شعار »ال  ي اإلفالت من العقاب. قوبل المق�ت

للخزينة، ويساعدهم �ز
 مصالحة قبل المحاسبة«، وولدت حركة شبابية عرفت باسم مانيش مسامح 

)أي »لن أسامح«(.
ي 

ي حلبة المالكمة، واضعة القوى الرأسمالية �ز
ال �ز ز أصبحت المعركة حول القانون أشبه ب�ز

لمان بمثابة الحكم. هدد أصحاب األعمال  مواجهة القوى العمالية والتقدمية، بينما كان ال�ب
ز التدهور االقتصادي عقب ثورة تونس  وع القانون، مستغل�ي ي م�ش

بسحب استثماراتهم إن أل�ز
ي ظل تفاقم الظروف 

ي الوقت ذاته، و�ز
عام ٢0١١ )تعليمات الصدمة :نظرية انظر(. �ز

ي أدت إل اندالع الثورة من بطالة وفقر وتضخم، أعلنت أغلبية  االقتصادية الوخيمة ال�ت
الشعب عن معارضتها للقانون.

ي ضد القانون، اعتمدت المعارضة التقليدية إطار عمل باٍل  اسة مشاعر العداء الشع�ب رغم �ش
وغ�ي فعال يرتكز عىل إصدار المنشورات الصحفية وعقد الندوات. خيب هذا المنهج آمال 

مجموعة من شباب وشابات المعارضة ودفعها لإلبداع. فبدال من توزيــــع المنشورات، قامت 
بتوزيــــع قمصان تحمل شعار حملتها )توزيــــع متطور للمنشورات :تكتيك انظر(، وجعلت 

تصميم الشعار متاحا الستخدام عامة الناس. القت هذه القمصان رواجا واسعا، وصار الناس 
يتجولون مرتدين شعار الحملة )مطرقة القضاء( الذي أصبح رمزا لمطالبتهم بالعدالة 

االنتقالية )الداللة العائمة :نظرية انظر(

ي الشعبية واستخدام الكاريكاتورات والشعارات 
كما قامت هذه المجموعة بإعادة كتابة األغا�ز

الساخرة إليصال رسائلها بدال من إلقاء الخطب الطويلة الرنانة . لتقوم بعدها بنقل حملة 
نت إل الشارع، وتجنيد الشعب ع�ب جميع األزقة واألحياء. مانيش مسامح من األن�ت

ي البداية، شبه السياسيون الداعمون لقانون »المصالحة المالية« هذه الحركة ب«مجموعة 
�ز

[ :نظرية انظر(، ولكن  ن ونتقراطية ]حكم المسن�ي ي الشوارع« )الج�ي
ي تمرح �ز من األطفال ال�ت

�عان ما تصاعدت تكتيكات الحركة مثبتة العكس. فقد أدى رواج القمصان واالصطفاف 
ي تحت شعار الحملة إل إضفاء شعور باالنتماء شبيه بانتماء مشج�ي كرة القدم لفرقهم  الشع�ب
)لنحدد هويتنا قبل أن يحددها اآلخرون: مبدأ انظر(. وردد انتشار األهازيــــج الساخرة أصداء 

رسالة الحملة لتعم أرجاء البالد. )التحض�ي للتغطية اإلعالمية: مبدأ انظر(.
ي البالد لتعبئة 

ى �ز تضافرت جهود االتحاد العام التون�ي للشغل مع العديد من النقابات الك�ب
ز الدعم  ز التونسي�ي ، بينما قدمت نقابات أخرى كالنقابة الوطنية للصحفي�ي الجماه�ي

ي عىل اختالف انتماءاتها 
ات من منظمات المجتمع المد�ز ي والحماية. انضمت الع�ش اللوجيس�ت

ي 
ي تتوحد فيها جهود قوى المجتمع المد�ز السياسية إل الحركة. وكانت هذه المرة األول ال�ت

منذ قيام الثورة.
طة بحقهم  عام ٢0١٥، تظاهر قرابة ٣00 شخص ضد مسودة القانون األول، لكن عنف ال�ش

أثار موجة غضب عارمة وجلب مزيدا من التعاطف مع الحركة )الفزعة :نظرية انظر(. تم 
اح إجراء قراءة ثانية له سنة ٢0١٦. قوبل ذلك برفض  وع القانون، وتعديله، واق�ت عرض م�ش

. ثم ُعرض للمرة الثالثة، وأعيدت صياغته، ح�ت تم إقراره عام ٢0١٧  ي
أك�ب من المجتمع المد�ز

باسم »قانون المصالحة اإلدارية«.
ي تقليص الكث�ي من اإلعفاءات 

لم تستطع الحركة إلغاء القانون بالكامل، لكنها نجحت �ز
ي المسودة األصلية. األهم من ذلك كان قدرة الحركة عىل تعميم األساليب 

حة �ز المق�ت
التنظيمية اإلبداعية والجاذبة، إضافة إل أنها وحدت مختلف ألوان الطيف السياسي تحت 

ي مجالي التخطيط 
اتهم/ن �ز ز النشطاء وأثرت خ�ب شعار واحد، وسهلت تبادل المعارف ب�ي

ا ومطوال قبل أن  ي وبناء التحالفات. سوف تفكر الزمرة المتنفعة الفاسدة كث�ي اتي�ب اإلس�ت
تحاول التالعب بالشعب التون�ي مرة أخرى.
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النظرية األساسية
تناقضات الهوية السياسية

ي أي مكان. أصبح اعالنا متنقال 
ي أقرب سلة للمهمالت؟ لم يكن توزيــــع القمصان مجرد هدية ترويجية أثارت اعجاب الناس، بل لباسا عمليا يمكن ارتداؤه �ز

كم مرة تلقيت منشورا وقمت برميه �ز
أثار اهتمام الناس للحصول عىل قميصهم/ن واالنضمام للحركة.

التكتيكات األساسية
توزيــــع متطور للمنشورات

ي أي مكان. أصبح اعالنا متنقال 
ي أقرب سلة للمهمالت؟ لم يكن توزيــــع القمصان مجرد هدية ترويجية أثارت اعجاب الناس، بل لباسا عمليا يمكن ارتداؤه �ز

كم مرة تلقيت منشورا وقمت برميه �ز
أثار اهتمام الناس للحصول عىل قميصهم/ن واالنضمام للحركة.

المبادئ األساسية
ن عىل االحتياجات األساسية ك�ي ال�ق

يحة واسعة من المجتمع، من األهالي إل  ز عىل قضايا كأسعار الكهرباء والسلع األساسية، واألجور المنخفضة ومعدالت البطالة المرتفعة، خاطبت الحملة المخاوف اليومية ل�ش ك�ي من خالل ال�ت
ي المظاهرات.

ز الذين اعتادوا إل الخروج �ز ز المألوف�ي يحة أوسع من التقدمي�ي الطلبة إل كبار السن، وهي �ش

أسباب النجاح
كانت الحركة ال مركزية، وغ�ي هرمية، ولم يكن لها متحدثون رسميون. كان لها مطلب واحد -«ال مصالحة قبل المحاسبة!«- وكل من آمن بهذا المبدأ كان مرحبا به حسب مقدوره وبطريقته 

ي عروضهم، وقدم الصحفيون التغطية اإلعالمية. انضمت المجموعات الحقوقية بمختلف أطيافها 
، وتحدث الكوميديون عن القانون �ز ي ي والتق�ز

الخاصة. فقد عرض المحامون الدعم القانو�ز
من الحركات الجندرية إل البيئية، وتم تسخ�ي جميع المهارات والموارد لصالح الحركة.

ي الوقت نفسه. فانفتاح الحركة 
أدى تنوع الحركة وانفتاحها الواسع إل أن تكون جامعة، وكان المطلب محددا فكسبت الحركة ثقة الناس. كان هذا التوازن محفوفا بالمخاطر ولكن حاسما �ز

. ز عىل الهدف األساسي ك�ي ز القيادة أو أدلوا بترصيحات ثانوية، كانت الحركة تعت�ب هذه الحوادث بمثابة أخطاء بريئة، وتدعو إل ال�ت جعلها عرضة لالختطاف، ولكن كلما زعم بعض المشارك�ي

معوقات النجاح X
ي خطوة 

لمان، �ز وع القانون بالكامل. أوال، كان البد من بناء التحالفات بشكل قصدي خالل مراحل مبكرة من الحملة. ثانيا، قام ال�ب ي إلغاء م�ش
ي فشلهم �ز

وفقا لقادة الحركة، ساهم عامالن �ز
، لم تكن الحملة قادرة عىل االستجابة الفورية. متهورة وغ�ي مسبوقة، بجدولة القراءة الثالثة خالل عطلة وطنية دون إنذار. وبالتالي

ي تحت شعار الحملة إىل إضفاء شعور باالنتماء شبيه بانتماء مشجعي كرة القدم لفرقهم«. »أدى رواج القمصان واالصطفاف الشع�ج
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قصة
تخرج الشوارع

ي مدينة موتار/زيمبابوي عام 2018
ي جامعة أفريقيا الكائنة �ز

حفل تخريــــج �ز

ي القارة األفريقية، إال أن سنوات من 
 �ز

ً
ي زيمبابوي من األك�ث ارتفاعا

تعد معدالت محو األمية �ز
ي أزمة مالية ال مفر منها. سنة ٢0١٣، 

سوء اإلدارة االقتصادية والعقوبات ورطت البالد �ز
ي وظيفة ومع ذلك لم تزداد األزمة إال سوءًا مما حفز مجموعة 

وعدت الحكومة توف�ي مليو�ز
ز فيها  ز عن العمل إل تنظيم احتجاجات ضد البطالة سنة ٢0١٦ مطالب�ي من الشباب البطال�ي

ي زيمبابوي آنذاك تعد من أك�ث النسب 
فرص للعمل والعيش الكريم. كانت نسبة البطالة �ز

. ي أفريقياً
 �ز

ً
ارتفاعا

ز عىل شهادات جامعية وشهادات  ز الحاصل�ي ي ذروة األزمة، أصبحت أغلبية الخريج�ي
�ز

ي مجاالت غ�ي اختصاصهم مثل 
ز �ز ز عن العمل أو عامل�ي الدراسات العليا والدكتوراه إما عاطل�ي

ن عىل االحتياجات  ك�ي وات والجرائد ليتمكنوا من كسب قوتهم اليومي )ال�ق بيع الخرصز
األساسية :مبدأ انظر(.

تمثلت فاعلية الحملة بثالثة عنارص وهي البساطة واالبداع والمثابرة مما أثر عىل الرأي العام 
ي موقف دفاعي محرج.

ووضع النظام �ز
ًا ما ترى  ز للتعب�ي عن احباطهم، فكث�ي أصبحت مراسم التخرج فرصة احتجاجية للخريج�ي

ز بذلك بلبلة إلعاقة  ز الفتات تندد بالبطالة وسوء إدارة الدولة لالقتصاد مفتعل�ي البعض رافع�ي
ز أن هذه االحتجاجات غ�ي فعالة كونها ارتجالية وفردية  س�ي الحفل. ولكن، �عان ما تب�ي

وبالتالي فكان ال بد من إسناد هذا التكتيك اليتيم بتكتيكات إضافية.
ز  ز المتعطل�ي قامت مجموعة من الشباب عام ٢0١٦ باطالق حملة سميت بـ الخريج�ي

ورة توظيف  ز لرصز )unemployed graduates(. بناء عىل تجاربــهم السابقة، كانوا مدرك�ي
أساليب احتجاج بارزة ومستدامة اذا ما أرادوا التأث�ي بشكل مبا�ش عىل الرأي العام. لتحقيق 

 :مبدأ 
ً
ذلك، حولوا معاناتهم الشخصية إل قضية سياسية )جعل ما هو شخ�ي سياسيا

انظر(.
ز الذي أخذوا بتأدية وظائفهم اليومية — كبيع الخضار  ز الباعة المتجول�ي ت الحملة ب�ي انت�ش
. لم  ز والفواكه والجرائد — مرتدين أثواب التخرج و�عان ما انضم لهم آخرون من الخريج�ي

ي 
ي ساهمت �ز تكن سهولة تنفيذ التكتيك بشكل فردي ومستقل هي المسألة الوحيدة ال�ت

 شعورهم 
ً
اتيجيات التنظيمية القابلة لالنتشار :مبدأ انظر( وإنما أيضا انتشار التحرك )االس�ق

ي النقل 
ي �ز . انضم لهم بعد ذالك الخريجون العاملون كسائق�ي باألمان النتمائهم لتحرك جماعي

ي بالدارجة الزيمبابوية وماتاتو أو داالداال بالسواحيلية( مرتدين  العام )والذين يعرفون ك كوم�ب
 أثواب التخرج أثناء قيادتهم لمركباتهم )لنكشف انعدام المساواة بلفتة جريئة :مبدأ 

ً
هم أيضا

انظر(.
، جذبت الحملة انتباه كب�ي مما زاد من  ي التحرك وجانبه اإلبداعي

نظرا التساع نطاق المشاركة �ز
ز عن العمل بتنظيم مباريات كرة  . فبدأ الشباب العاطل�ي ي زخمها وشعبيتها عىل مستوى وط�ز

ي أحياء مدينة هراري وهم مرتدين ألثواب التخرج كداللة لبطالتهم حيث تعد كرة 
القدم �ز

ي الشوارع 
ي دول الجنوب العالىمي بشكل عام، لعبة يلعبها األطفال �ز

ي زيمبابوي، و�ز
القدم �ز

ة العطلة الدراسية مما يش�ي إل أن ليس لديهم ما يفعلون سوى ذلك. وبذلك،  خالل ف�ت
ي المجتمع إليصال رسالتهم بشكل 

ي الشعبية المتعارف عليها �ز
استغلت المجموعة المعا�ز

فعال )اعرف/ ي تضاريس ثقافتك :مبدأ انظر(.
تمثلت فاعلية الحملة بثالثة عنارص وهي البساطة و اإلبداع والمثابرة مما أثر عىل الرأي العام 
ي موقف دفاعي محرج. فمن سخرية القدر أن ترد الدولة عىل هذا الحس من 

ووضع النظام �ز
ز تحت تهمة »اإلزعاج العام« إال أن المحكمة  ز المتعطل�ي الدعابة بحمالت اعتقال اللخريج�ي

اءتهم. قد أفرجت عنهم بعد أن إصدار قرار ب�ب

التكتيكات األساسية
الهجاء

ز  من خالل ارتداء أثواب التخرج أثناء أدائهم ألعمالهم اليومية، استطاع المتخرجون المتعطل�ي
ي ذات الوقت. ساهمت 

العمل الكشف عن ارتفاع معدالت البطالة بأسلوب جريء وساخر �ز
ز ووسائل  ز المواطن�ي ز وكذلك ب�ي ز زمالئهم الخريج�ي الفكاهة ن�ش قضيتهم عىل نطاق واسع ب�ي

ها عىل الرد. اإلعالم، مما زاد الضغط عىل الحكومة وأج�ب

المبادئ األساسية
لنكشف انعدام المساواة بلفتة جريئة

امتازت حملة ارتداء أثواب التخرج بشدة بساطتها وقلة خطورتها وحسها اإلبداعي مما سهل 
ي كافة أرجاء البالد. كانت هذه 

ز فيها وتنفيذهم للتكتيك بشكل مستقل �ز انخراط الخريج�ي
ي قابلية التكتيك عىل االنتشار.

المكونات حاسمة �ز

أسباب النجاح
ي اثارة الخطاب العام حول قضية ارتفاع معدالت 

ز �ز ز البطال�ي تمثل هدف مجموعة المتخرج�ي
ي بصفة مستدامة مما كان عامال  ي قلب النقاش الوط�ز

البطالة كقضية موحدة تم وضعها �ز
أساسيا لنجاحها. إن استخدام إجراءات منخفضة المخاطر وسهلة التكرار كان قادرا عىل 

وس، مما أج�ب الحكومة عىل االستجابة. تحويل رسالتهم إل ف�ي

معوقات النجاح X
ة االحتجاجات مما مكنها من تجاهل األزمة.  لم تعد الحكومة تشعر بإلحاح بعد انحسار وت�ي

ي بادئ األمر استجابة للحملة وبعد 
ي كانت قد أعلنتها �ز علقت الحكومة كافة اإلجراءات ال�ت

اجع عن تعهداتها بالكامل. ذلك قامت بال�ت

»تمثلت فاعلية الحملة بثالثة عنا� وهي البساطة واالبداع والمثابرة مما أثر 
ي موقف دفاعي محرج«.

عىل الرأي العام ووضع النظام �ن
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قصة
هذا_العلم

 بمعناه كرمز للحرية والكرامة
ً
 القس ايفان ماواريري يحتضن علم زيمبابوي تمسكا

ز التحىلي  ، فعلينا إلهام المواطن�ي ز إلحداث التغي�ي »إن لم نستطع أن نلهم السياسي�ي
بالشجاعة.« - ايفان ماواريري

ه من  ز الموافق ١٩ نيسان )أبريل( لعام ٢0١٦. بدا ذلك اليوم كغ�ي ابتدأت القصة يوم االثن�ي
ي الكنيسة بعد نهار طويل 

ي �ز ي مكت�ب
. جلست �ز

ً
األيام، ولكنه �عان ما أم� عكس ذلك تماما

ات. كانا اإلنجيل وعلم  ي الصغ�ي
ي عىل تغطية رسوم تعليم بنا�ت من العمل ألجد حاًل يسعف�ز

ي فيما أخذت أفكر بتاريــــخ بالدي. زيمبابوي أمامي يحدقان �ب
قبل ذلك ببضعة أشهر، كان قد شهد البنك االحتياطي لزيمبابوي أزمة سيولة أدت إل نفاذ 
احتياطي الدوالر األمريكي وبدء طباعة سندات بنكية. ع�ب الزيمبابويون عن سخطهم تجاه 
ي بلغت ٩0  النظام السياسي بسبب الفساد وغالء السلع األساسية وتزايد نسبة البطالة ال�ت

ن عىل االحتياجات األساسية :مبدأ انظر(. ردا عىل األزمة، أعلنت  ك�ي بالمئة آنذاك )ال�ق
ز  ر بالمواطن�ي ي كانت ستلحق الرصز الحكومة عن خطتها الستحداث عملة محلية جديدة وال�ت

. ي
ي محاولة مماثلة أجراها النظام خالل العقد الما�ز

الذين كانوا قد فقدوا قيمة مدخراتهم �ز
ي وحسب، بل كنت أواجه 

ي ضوء هذه األزمة، لم أكن أستطع تغطية تكاليف دراسة بنا�ت
�ز

ي آلت إليها  . لم أعد أطيق الحالة ال�ت ي ي عىل توف�ي الطعام لعائل�ت
ي بأن أفقد قدر�ت

احتمال حقي�ت
البالد وكنت أريد أن أخ�ب الجميع بذلك! )الغضب أفضل مع أخالقيات عالية :مبدأ انظر( 

ي 
ي عىل اإلنجيل واحتضنت العلم وبدأت بتسجيل فيديو تحدثت فيه عن معا�ز

أسندت هات�ز
. ي عىل منصة توي�ت ألوان علم زيمبابوي ومن ثم قمت بتحميل الفيديو عىل حسا�ب

 ، ي العلم يمثل وعد االزدهار من خالل اإلنتاج الزراعي
ي طفولتنا بأن اللون األخرصز �ز

تعلمنا �ز
ي الكفاح من أجل االستقالل. أما اللون األسود  وة المعدنية واالحمر يع�ز واألصفر يرمز لل�ث

ي 
فيمثل كرامة السود واألبيض يش�ي إل السالم. ومع ذلك، بات النظام يهدد حرفيا كل المعا�ز

ي يحملها هذا العلم. والرموز ال�ت
ه عىل منصات التواصل  ي ليلة وضحاها، بدأ آالف الناس مشاركة الفيديو واعادة ن�ش

و�ز
ا ألنه كان يحاكي آالم وآمال  االجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب. تل�ت الفيديو صدى كب�ي

ي وجدان المواطن العادي. لم يقترص 
ي تدور �ز الزيمبابويون ويعكس االحباطات والتطلعات ال�ت

يتفاعل الناس مع الفيديو ألنه ع�ب عن واقعهم فقط، بل األهم من ذلك ألنهم أرادوا استعادة 
تاريخهم. لقد فقد علم زيمبابوي معانيه األصلية عىل مر العقود وتحول إل رمز تستخدمه 
ز بالخيانة أو التأمر عىل البالد. ولكن أراد  وتنتهكه النخبة السياسية الحاكم التهام المعارض�ي
 . فاً  م�ش

ً
ي العلم ليصبح واقع زيمبابوي واقعا

جاع وعد اإلزدهار وإعادة إحياء معا�ز الناس اس�ت
ي :مبدأ انظر(.

جاع العلم الوط�ن )اس�ق
ي السابق قد اخت�ز أو أصيب بمكروه ما، 

كنا عىل دراية بأن كل من حاول معارضة النظام �ز
، أن نضع خطة الستثمار الصدى الناتج عن الفيديو وتحويل تلك  ز ولكننا قررنا، أنا وصديق�ي

ارة إل أفعال عىل أرض الواقع. كبداية، مهمتنا كانت ك� الصمت تدريجيا لمجابهة  ال�ش
هيب. طلبنا  ز ع�ب انتهاج سياسية القمع وال�ت ي قلوب المواطن�ي

الخوف الذي غرسته الدولة �ز

من الناس أن يتصورا وهم حاملون علم زيمبابوي ون�ش صورهم عىل مواقع التواصل 
ي  ز عبارة »هاتيشادا، هاتيشاتيا« )Hatichada, Hatichatya( وال�ت االجتماعي مستخدم�ي
ي لغة الشونا المحلية، مع وسم ThisFlag# )أي 

ي »لم نعد نتحمل، لم نعد نخاف« �ز تع�ز
#هذا_العلم( )حمالت الهاشتاغ :تكتيك انظر(. بعد ذلك، تعهدنا نحن الثالثة بن�ش فيديو 

جديد كل يوم ح�ت ذكرى يوم أفريقيا )بناء القوة من خالل التكرار :مبدأ انظر(. كنا نريد 
ز  ي وكفرض ع�ي

ي تحدي النظام كواجب أخال�ت
تشجيع الناس عىل تخيل المستحيل والتفك�ي �ز

)كلنا قادة :مبدأ انظر(.
ي الشارع ممنوعا وبالتالي كان ن�ش الصور أفضل طريقة للتجمهر 

ي ذلك الوقت، كان التظاهر �ز
�ز

جمة هذه  ي ذلك، آن اآلوان ل�ت
نت. وعندما نجحنا �ز ي وبناء قوة جماعية ع�ب اإلن�ت

ا�ز اإلف�ت
. انطلقت جملة من أفعال العصيان الذكية )إن كان  ي

اضية إل عمل ميدا�ز النشوة االف�ت
 :مبدأ انظر(. فعىل سبيل المثال، بدأ الناس 

ً
، فلنجعل الحياة اليومية تظاهرا

ً
التظاهر ممنوعا

يحملون علم زيمبابوي معهم إل كل األماكن من المدارس و الشوارع إل المجمعات التجارية. 
ي الميدان 

بلغت حركة ThisFlag# ذروتها عندما أصبح الناس عىل استعداد لخوض المعركة �ز
)Create online-offline synergy :مبدأ انظر(.

ي ٢٥ أيار )مايو(، أو يوم أفريقيا والذي يمثل اليوم األخ�ي من سلسلة الفيديوهات اليومية، 
�ز

ي :مبدأ انظر( حيث  اتي�ج ي استهداف مؤسسات الدولة )التصعيد اإلس�ق
بدأت الحركة �ز

ة  ي مناظرة عامة، وكم كانت دهشتنا كب�ي
تحدت الحركة رئيس البنك االحتياطي للظهور �ز

ي أول تجمهر فعىلي للحركة. لم تتمكن 
بقبوله التحدي. حرصز المناظرة أك�ث من ألف شخص �ز

 تجمعنا بدعوة من أحد مؤسسات الدولة )لنستخدم 
ً
طة من فض التجمع ألننا عمليا ال�ش

ي 
اب عام �ز القانون لصالحنا:مبدأ انظر(. تىل ذلك مجموعة من التحركات وصواًل إل إ�ن

 للقانون، ولكن 
ً
السادس من تموز )يوليو( ٢0١٦. كانت االعتصامات مازالت ممنوعة وفقا

ي شلل 
اب من جميع أرجاء زيمبابوي، مما تسبب �ز ي اإلرصز

ز شخص �ز شارك حوالي تسعة مالي�ي
. ي تام للحياة اليومية عىل مستوى وط�ز

ي أعقاب حركة ThisFlag#، اندلعت هبة واسعة من 
( ٢0١٧، �ز ي )نوفم�ب

ين الثا�ز ي ت�ش
و�ز

ي الذي  المظاهرات بقيادة مجموعات وحركات شبابية مؤدية لإلطاحة بالرئيس روبرت موغا�ب
حكم البالد بقبضة من حديد عىل مدى ٣٧ عام.

ي شخ�ي أنا ايفان ماواريري، وانما تمثل كل فرد قرر أخذ 
إن حركة ThisFlag#، ال تتمثل �ز

ي زيمبابوي، وكل  مسؤولية الترصف عىل عاتقه. تعت�ب ThisFlag# حركة من كل ولكل مواط�ز
ي 

منظمة وحزب ونقابة زيمبابوية تحارب من أجل الحرية والحياة الكريمة. حققنا فوزا مهما �ز
٢0١٧، ولكن أهدافنا األك�ب لم تتحقق بعد )الدولة العميقة :نظرية انظر( وبذلك يب�ت 

كفاحنا مستمر.
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النظرية األساسية
الفزعة

ي مواجهة النظام )من 
ز للتعايش مع ظروف اقتصادية ال تطاق. ولكن كانت األعمال الجريئة �ز ي تطبيع غضب الناس عىل مر أك�ث من ثالثة عقود واضطر معظم الزيمبابوي�ي استطاع حكم موغا�ب

 مؤقتا. لعب 
ً
ورة الترصف الفوري ح�ت ولو كان ترصفا الفيديوهات ومشاركة الصور الشخصية إل التحركات عىل أرض الواقع فيما بعد( كفيلة بدغدغة عواطف الشعب مما زاد شعورهم/ن برصز

ز مواطن/ة. ي الذي ضم ٩ مالي�ي اب الوط�ز ي نجاح اإلرصز
هذا دورا حاسما �ز

التكتيكات األساسية
حمالت الهاشتاغ

ي ومعانيه  اتيجية. ساعد وسم ThisFlag# )#هذا_العلم( استعادة الزيمبابويون فخرهم/ن بالعلم الوط�ز قمنا بصياغة الوسوم الرئيسية بحيث تعكس التأط�ي السياسي للحملة بصورة اس�ت
. وتاريخهم/ن التحرري. أما بالنسبة للوسوم الفرعية Hatichada# )#هاتيشادا( و Hatichatya# )#هاتيشاتيا(، فخلقت شعورا باالنتماء إل مجتمع مستعد للتحرك بشكل جماعي

 المبادئ األساسية
ي شبكات الدعم

األمان �ن
ي الكنيسة والبث 

ل :تكتيك انظر(. فإل جانب تصوير حادثة االعتقال �ز
َ
عندما تم اعتقالي أول مرة، تجمع مئات األشخاص خارج السجن للمطالبة بإطالق �ا�ي )التضامن داخل الُمعَتق

المبا�ش لالعتصام أمام المحكمة، سلط هذا التضامن الضوء عىل الحراك بشكل أك�ب مما وفر بعض الحماية للنشطاء من وحشية النظام.

ء ي
التوقيت هو كل �ش

ي حققت الفوز بالنهاية بمثابة قنبلة موقوتة. قامت الحركة بتخطيط تصعيدها  ي أضاءت شعلة حركة ThisFlag# وال�ت ي زيمبابوي، كانت الهبة الشعبية ال�ت
ي ظل الظروف االقتصادية �ز

�ز
ي 

ي نفذت فيه أموال الحكومة وتوقفت عن دفع رواتب موظ�ز ي الوقت ال�ت
اب العام �ز امن مع أيام وطنية مهمة مثل عيد االستقالل. اضافة إل ذلك، تمت الدعوة إل االرصز ز ي لي�ت اتي�ب اإلس�ت

ة وسيارات األجرة مما زاد من شعور اإللحاح للتحرك. ي الحافالت الصغ�ي
ز وكثفت المضايقات تجاه سائ�ت الخدمة المدنية والمعلم�ي

أسباب النجاح
ي حيال الوضع الراهن للبالد. عندما حاول  نت للناس التعب�ي عن غضبهم دون المجازفة باالصطدام المبا�ش مع النظام باعتباره مساحة آمنا للمشاركة والتعب�ي عن الرفض الشع�ب سمح اإلن�ت

 عىل عقب 
ً
ون ببث مبا�ش للحادثة عىل مواقع التواصل االجتماعي فأصبح النظام يترصف وكأنه تحت المراقبة )قلب المنضدة رأسا ي الكنيسة، قام الحارصز

ي خطبة �ز
النظام اعتقالي أثناء إلقا�ئ

:مبدأ انظر(. تم استخدام منصات التواصل االجتماعي بشكل فعال كوسيلة للرقابة الشعبية عىل ممارسات الدولة مما مكن الناس من المخاطرة بحذر )لنخاطر ولكن بحذر :مبدأ انظر(.
ي العمل بطريقة من 

ز بصورة شخصية. بدال من ذلك، ركزنا عىل تناول المخاوف اليومية للناس وسبل انخراطهم �ز ه من المسؤول�ي ي وغ�ي ابتعد تأط�ي الخطاب عن اهانة والتهجم عىل موغا�ب
ي قرأة الحالة وتحديد اللحظات 

ز والحفاظ عىل وحدة خطاب المعارضة كما ساعدنا �ز  من ألمان والحماية للمعارض�ي
ً
نت توف�ي شيئا ي الوضع القائم. استطاع اإلن�ت

شأنها إحداث التغي�ي �ز
ي الحركة تمهيدا لتحرك جماعي أوسع.

ء الذي ساعد عىل بناء ثقة الناس �ز ي
، ال�ش ي اتي�ج المناسبة للتصعيد االس�ق

ي الميدان«.
»بلغت الحركة ذروتها عندما أصبح الناس عىل استعداد لخوض المعركة �ن



٤٢

منهجيات
ي تقييم موقفك و 

ي تساعدك �ز اتيجية و التدريبات العملية ال�ت هي اإلطارات االس�ت
التخطيط لحملتك



٤٣

منهجية
بارازا )الديوانية(

ي
.« ــــ وانغاري مآ�ث ي »يمكن لعدد قليل من الناس تغي�ي العالم بالعمل الشع�ب

األصول: 
ي اللغة السواحلية تستخدم لوصف لقاءات مجتمعية حاشدة وتشكل جزءا 

بارازا هي كلمة �ز
ي  ق أفريقيا. سبقت هذه الممارسة االستعمار األورو�ب ي �ش

 من نسيج الحياة القروية �ز
ً
تاريخيا

ي الجنوب العالىمي بإقامة 
بمدة طويلة. تقوم العديد من الشعوب حول العالم وخاصة �ز

تجمعات مشابهة مع اختالف أسمائها وأشكالها.

 لمناقشة القضايا المهمة، ومشاركة 
ً
بارازا هي عبارة عن لقاء مجتم�ي حاشد يعقد دوريا

ي 
ز و�ز ي البارازا مئات السكان المحلي�ي

المعلومات، ومراقبة أداء القادة ومساءلتهم/ن. يشارك �ز
. عادًة ما تستفيد المنظمات والحركات من  ز بعض األحيان تصل األعداد إل آالف المشارك�ي
هذه المساحات لتداول قضايا حرجة مثل تثقيف السكان حول الممارسات الصديقة للبيئة 
، أو ح�ت لفضح  لي

ز ، أو إيجاد حلول مجتمعية للعنف الم�ز ي
للتخفيف من آثار التغ�ي المنا�ز
ومحاسبة زعيم محىلي فاسد.

ز من  ز من رجال األعمال والمخادع�ي ي الدولة والجشع�ي
ز من موظ�ز غالبا ما يرفض غ�ي المؤهل�ي

ي ال بارازا، خوفا من العار الذي قد يلحق بهم/ن بسبب سوء 
ز المشاركة �ز السياسي�ي

ي مثل هذه التجمعات، فعادًة ما 
 من الشجاعة للمشاركة �ز

ً
أعمالهم/ن. أما إذا امتلكوا قدرًا كافيا

ون عىل التعويض عن تجاوزاتهم/ن وإصالح المسار. يج�ب
ي العديد من األحيان تستخدم هذه التجمعات 

، بل �ز إن ال بارازا ال تمثل معركة الخ�ي ضد ال�ش
ي منها المجتمع. وبعد ذلك، يتم تكليف عدد من 

إليجاد حلول جماعية وجذرية لمشاكل يعا�ز
حات المتفق عليها. تضمن هذه اإلجراءات الحفاظ  الفرق بمسؤوليات محددة لتنفيذ المق�ت

عىل ال بارازا كآلية أفقية وتشاركية لتنظيم قضايا المجتمع.
ي الدولة إليرادات 

ي أوغندا بتوظيف ال بارازا للتأكد من استخدام موظ�ز
قام سكان بلدة أبيم �ز

ز البنية التحتية والطرقات والجسور. ائب بطريقة مسؤولة مما أدى إل تحس�ي الرصز
ز ١٩8٦ و ١٩٩٢، تم استخدام الديوانيات — وهي عبارة عن مضافة تابعة  ة ما ب�ي ي الف�ت

�ز
ي 

ي بحماية الدستور �ز ل يتم استضافة التجمعات المحلية فيها — من قبل الحراك المع�ز ز للم�ز
ز الديوانيات بعدم تدخل  الكويت ردًا عىل منع الدولة للمظاهرات وتعليق الدستور. تتم�ي

ي شؤونها نظرًا للعادات واألعراف المجتمعية السائدة. تمكن الحراك من توظيف 
طة �ز ال�ش

ي إعادة تثبيت 
ء الذي ساهم �ز ي

الديوانيات كمساحات للتعبئة الشعبية والتنظيم، ال�ش
الدستور.

ة حول العالم تجمعات شبيهة بال بارازا تحت مسميات  ي أماكن كث�ي
نظم العديد من الب�ش �ز

ي مختلف الواليات األمريكية، 
ي إسبانيا، و«مجالس البلدية« �ز

مختلفة مثل »انديغنادوس« �ز
ي 

ًا عن االحتياج اإلنسا�ز ي ح�ت صارت ال بارازا تعب�ي ي بعض أنحاء العالم العر�ب
و«الديوانية« �ز

للتجمع واالنتماء والعمل من أجل مجتمع أفضل.

ي والتشاركي الذي نشأ 
ي ثقافتك المحلية؟ ؟ ما هو التقليد األف�ت

ما الذي يعادل فكرة بارازا �ز
؟ ه إلحداث التغي�ي ي مجتمعك؟ وكيف يمكن تسخ�ي

ع�ب التاريــــخ �ز

كيف تستعمل
تتعدد تسميات بارازا وطرق تنظيمها من سياق إل آخر. ولكن، بالمجمل، يمكننا تلخيص بعض 

: ي
خطواتها التنظيمية كاآل�ت

ي الوقت والمكان وجدول األعمال.. ١
مرحلة التخطيط: يحدد الفريق التنسي�ت

ي بعض المجتمعات الريفية، يتم ذلك من خالل . ٢
، فمثال �ز مرحلة اإلعالن: يتم إعالم الجماه�ي

ي مكان مركزي. هذا باإلضافة إل 
إلصاق المناش�ي عىل األشجار أو عىل لوحة إعالنات أو �ز

ي. اليوم، تعت�ب منصات التواصل االجتماعي مثل  التسويق الشفهي لضمان اإلقبال الجماه�ي
الفيسبوك والرسائل النصية أدوات مهمة لإلعالن عن هذه التجمعات.

ين هم األشخاص . ٣ مرحلة انعقاد الجلسة: من المتفق عليه عموما الفرضية القائلة إن الحارصز
 باللقاء وأهدافه وبالتالي يمكن االعتماد عىل مشاركتهم إلنجاح اللقاء. إن 

ً
اما ز األك�ث اهتماما وال�ت

ي ال بارازا ليست صعبة ألنها تعتمد باألساس عىل الحوار وعىل مشاركات 
عملية تيس�ي النقاش �ز

ين، ولكن من المفيد وضع تصور عام لس�ي الجلسة. الحارصز
ز بوقت ومكان انعقاد ال بارازا القادمة. . ٤ /ي المشارك�ي مرحلة متابعة: إن كان ذلك مناسبا، أخ�ب

ين عىل دعوة أشخاص آخرين للمشاركة. من المهم تشجيع الحارصز

المخاطر المحتملة
ي 

ز السيطرة عىل آلية التنظيم. مثال ، تعقد الحكومة �ز قد تفشل ال بارازا بسبب فقدان المعارض�ي
ي أصغر المناطق اإلدارية إلبقاء السكان عىل اطالع حول المطاعيم 

كينيا اجتماعات بارازا �ز
امج الحكومية األخرى. ولكن، تم استغالل ال *بارازا من قبل  والممارسات الزراعية الحديثة وال�ب

ي التسعينيات أثناء 
ي )KANU( — خاصة �ز ي الكي�ز

ي األفري�ت الحزب الحاكم — االتحاد الوط�ز
وباجندا الحكومية. لنتذكر بأن المساحات  دكتاتورية دانيال آراب موي، عندما كان الحزب أداة لل�ب
اتيجية  ز عندما نغفل عن وضع رؤيا إس�ت اق من قبل المتسلل�ي المفتوحة للمأل تصبح عرضة لالخ�ت

تحىمي مصالح أعضاء هذه المساحات المجتمعية.

»تعد ال *بارازا* آلية أفقية وتشاركية لتنظيم قضايا المجتمع«.
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