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املقدمة بقلم القايض ريتشارد جي غولدستون
شهد العامل خالل العقدين املاضيني بداية حقبة جديدة حلقوق اإلنسان وهي حقبة شهدت املزيد من األمهية واالهتامم
بالقانون الدويل والرأي العام العاملي .ففي جمال القانون الدويل طرأت آليات جديدة غريت طريقة تفكرينا وأسلوب
غي التفكري اخلالّق والروح املبتكرة لدى األفراد واملنظامت أسلوب تفكرينا حول ما هو
حتقيقنا للعدالة .ويف الوقت نفسه ّ
ممكن يف جمال حقوق اإلنسان وبالتايل ما يمكننا حتقيقه يف هذا الصدد.

يف مجع أنحاء العامل ومن مجيع املستويات ،يف القرى الصغرية ،داخل احلكومات الوطنية ويف أعىل مستويات العدالة

الدولية ،يعمد الناس إىل استخدام تكتيكات مبتكره جلعل عملهم أكثر فعالية .ويستخدم برنامج التكتيكات اجلديدة

حلقوق اإلنسان هذه التكتيكات املبتكرة ويشاركها مع آخرين يسعون من أجل النهوض بحقوق اإلنسان .إنني أدعوكم
ملشاركتي االحتفال هبذا العمل واالستفادة من هذا املورد الق ّيم املتوفر بني أيديكم اآلن.

عندما أفكر مليا يف جمال عميل يتبني يل وجود فرص جديدة لتحقيق العدالة لضحايا أسوأ أنواع انتهاكات حقوق اإلنسان.

فتشكيل حماكم جرائم احلرب الدولية ليوغوسالفيا السابقة ورواندا؛ ومها أول حماكم من نوعها جيري استحداثها بدعم
كامل من الرأي العام الدويل ،قد فتح أبواب جديدة لتحقيق العدالة .وقد أدت ِ
الف َرق الدولية العاملة يف هذه املحاكم
واملكونة من أشخاص وفدوا إليها من عرشات الدول مهمة مل يسعى إليها أحد من قبل ،حيث قام هؤالء بوضع قانون
جديد وسابقات قانونية جديدة ،وتوجيه اهتامات ال تبدو مشاهبة ملثيالهتا يف املايض يف أي بلد .وقد قاما مع ًا بإجياد تكتيك
مهد الطريق لتكتيك آخر أكثر قوة وهو املحكمة اجلنائية الدولية ،التي يمكن من خالهلا اآلن توفري أداة لتحقيق
جديد ّ
العدالة بغض النظر عن املكان الذي تم ارتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية فيه أو الشخص الذي ارتكب تلك اجلرائم.

وقد قمنا باستخدام تكتيك جديد آخر يف إطار املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة حيث أصبحنا نعد
االغتصاب جريمة حرب يمكن مالحقة مرتكبها يف إطار تلك اجلريمة وال نعدها جريمة ثانوية تابعة جلرائم أكرب منها،
فعندما قامت املحكمة بتوجيه االهتام إىل ثامنية ضباط من البوسنيني الرصب بارتكاهبم جرائم اغتصاب منظمة ضد نساء

تغي ًا مفاجئ ًا يف األسلوب التي كان ينظر من خالله العامل إىل اجلرائم ضد النساء وإىل حقوق
مسلامت ،مثلت تلك اخلطوة ّ
اإلنسان .وقد أتاح هذا التكتيك حتقيق العدالة فيام يتعلق بعدد آخر من القضايا منذ ذلك احلني.

فقد كان خرباء القانون قبل عقد من الزمان ال يصدقون أبدا أن يتم توجيه هتمة إىل الدكتاتور القوي سابقا مثل أوغوستو

بينوشيه أو أن يسلم إىل العدالة ،فهذا تكتيك غري متاح لنا يف ذك الوقت .لقد كان املجرمون من هذا املستوى بغض النظر

عن وحشية اجلرائم التي ارتكبوها يتحركون يف كافة أرجاء املعمورة بأمان وأرحيية وبمنأى عن العقاب .إن اعتقال
غي أسلوب تفكرينا حول ما هو ممكن يف جمال العدالة الدولية حيث أنه أضاف تكتيك ًا جديد ًا لرتسانة
بينوشيه وتسليمه ّ
حقوق اإلنسان ،وهو تكتيك سوف يتكرر استخدامه مرات ومرات يف املستقبل.
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إنني أود أن أشيد بجهود املدافعني عن حقوق اإلنسان الستخدامهم املحاكم الوطنية والدولية وغريها من املنابر العامة
جلذب االنتباه إىل اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية حيثام تقع والنداء العايل واجلريء لتحقيق العدالة ،إالّ أن هذه التكتيكات

متثل عدد ًا قلي ً
ال من التكتيكات اجلديدة واملبتكرة التي تستخدم يف كافة أنحاء العامل ويف جماالت ومناطق متنوعة وخمتلفة
كاختالف التجربة اإلنسانية نفسها ،وذلك من أجل صون الكرامة اإلنسانية ومحايتها.

إنني أفخر بانضاممي إىل برنامج التكتيكات اجلديدة يف جمال حقوق اإلنسان بتقديمي هذا املصدر .وبالطبع ،فإن هذا

الكتاب ليس مرجعا كافيا ومستفيضا ،لكنه خالصة جامعة غنية هلذا التفكري اجلديد واملبتكر والذي نأمل بأن يكون نافعا

لكم يف جماالت عملكم.

القايض ريتشارد جي غولدستون
 قايض املحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا (متقاعد) رئيس هيئة االدعاء العام للمحاكم اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ورواندا رئيس جمموعة التحقيق الدولية بشأن كوسوفو -رئيس جمموعة التحقيق الدولية حول اإلرهاب املنبثقة عن مجعية املحاميني الدولية
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شكر وعرفان
مل يكن هلذا الدليل ان يظهر اىل النور لوال املساعدة واملشورة والدعم الذي تلقيناه من عدد ال حرص له من األفراد واملنظامت
يف كافة أرجاء العامل .إننا نشعر باالمتنان لألشخاص واملنظامت الواردة أسامؤهم يف دليل العمل هذا ملا قدموه لنا من
مبادرات وللوقت الذي منحوه لنا لإلجابة عىل تساؤالتنا وإبالغنا بعملهم وقيامهم بكتابة وحترير املقاالت .كام نود أن
نشكر أولئك الذين أوصوا بإجراء مقابالت مع منظامت ذات صلة إلدراجها يف دليل العمل هذا.

ونسقت كيت كلش مديرة برنامج التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان الطبعات السابقة هلذا الدليل كام قامت
لقد كتبت ّ
بتحرير هذه الطبعة واإلرشاف عليها بحيث أثر تفانيها التام لنوعية العمل ودقته علينا مجيع ًا .تريشا كورنيل قامت بكتابة
وحترير جزء من الدليل .فيام قام نيكول بالسز بكتابه ملخص التكتيك .أما نانيس بريسون فقد عملت عىل تطوير منهجية

التدريب .فيام قدمت لنا راشيل تشيدا التوجيه واخلربة .وقد قامت سوزان أفرسون بتحرير النصوص .وتولت بأم آرنولد
وماثيو ريزاك واملوظفون يف كلية مينيا بوليس للفنون والتصاميم برنامج أعامل التصميم بصرب ومهارة وقاموا أيض ًا برعاية

الكتاب من ألفه إىل يائه .أما دوغالس جي جونسون فقد وضع الرؤية األصلية وهيكل برنامج التكتيكات اجلديدة اللذين

لوالمها ملا كان هذا الكتاب موجودا.

لقد قام عدد من املتربعني الكرماء بتقديم الدعم املايل الالزم إلجياد الرؤية ومجع حمتويات الكتاب بام يف ذلك مؤسسة
جون دي وكاثرين يت ماك آرثر ومؤسسة بول وفيليس فايرمان اخلريية وصندوق ائتامن سيغريد روزنغ (املعروف سابق ًا

باسم صندوق ائتامن روين وإليزابيث روزنغ) ومعهد السالم األمريكي ومتربعون ال يرغبون يف إعالن أسامئهم .وقام
متربعون آخرون بإجياد قاعجه قوية هلذا الدليل وذلك من خالل دعم جوانب اخرى يف برنامج التكتيكات اجلديدة يف

حقوق االنسان ،مثل املركز الدويل للنزاعات غري العنيفة والصندوق القومي اخلريي ومنظمة األمن والتعاون األوروبية
ومؤسسة روكفلر ومركز بيالغيو التابع للمؤسسة يف إيطاليا ووزارة اخلارجية األمريكية .ولقد تلقى رشكاء مركز ضحايا
التعذيب أيض ًا دع ًام مالي ًا من عدد من املنظامت األمر الذي جعل مشاركتهم ممكنة.

ونود أن نعرب عن تقديرنا للجنة االستشارية للتكتيكات اجلديدة وألعضاء فريق العمل (املدرجة أسامؤهم مجيع ًا يف

القائمة املدرجة يف صفحة  )18باإلضافة إىل آخرين دعموا هذا العمل من خالل مراجعتهم للكتاب والتعليق عىل ما ورد
فيه .وقد ساعدت خربة هؤالء ومعرفتهم بالصعوبات التي ترافق حماوالت النهوض بحقوق اإلنسان وتفهمهم ملا هو
مفيد فع ً
ال بالنسبة للزمالء يف كافة أنحاء العامل ،إىل توجيه التطور الذي حققه هذا الكتاب كام أدت إىل استمرار توجيه
برنامج التكتيكات اجلديدة.

ولقد قدم كل من القايض ريتشارد أي غولدستون ومورات بلج ومورتن كيوروم وصوفيا ماخر وكايالش ساتيارثي
إسهامات أضافت الكثري إىل حمتويات الكتاب.
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واستخدم آخرون مهاراهتم التحليلية والتحريرية العالية يف مراجعة فصول الكتاب بام يف ذلك سوزان أتوود وتانيا كرومي
وفيل ديرنغ وباسيل فرناندو وباربرا فراي ودينا غالغر وبول هوبت وكارين كانيزا وسلمى خان ومارك ريتيش وليز
سيفشينكو وبروس فان فورهيس وزمالؤه يف جلنة حقوق اإلنسان اآلسيوية .وقد ساعدنا كل من بول دالتون وكالرنس

دياز وليام ماهوين وبول ميلني وسوزان مرييش وبوريس باستنتسيف والسري ناجيل روديل وأدسون سبنرس وراجش
تاندون ،عىل بلورة الفكر الذي يقف خلف ما يمثله الكتاب بوضعه احلايل.

بنت الطبعة احلالية أسسها القوية عىل ثالث طبعات سابقه .هذا ونود أن نشكر بشكل خاص من بني أكثر من مخسني
متطوع ًا ساعدوا يف األبحاث والكتابة والتحرير واملراجعة هلذه الفصول ك ً
ال من أرون كريمر وبينيت فريامن وباربرا فراي
وإدوارد هالبني وإيلني كوفامن ومورتن كيوروم وجون سالزبرغ وروبرت شوميك وديفيد وإيزبرودت .وقام وفيل ديرنغ
بتحرير الطبعة الثانية بينام كتب فصول الكتاب كل من ودينا غالفر وكاين ساتو وكاثلني ويرب ووندي ويرب.

ويف الوقت الذي نشعر فيه باالمتنان لكل هؤالء وآلخرين ال يمكننا إحصاءهم جتاه ما بذلوه من جهود موهوبة وما
منحونا من وقت وملا يتمتعون به من بصرية وكرم ،فإننا نود أن نعرتف طوع ًا بمسؤوليتنا عن أي سهو أو خطأ يتضمنه هذا
الكتاب .كام نود أن نؤكد أن اآلراء واألحكام والنتائج أو التوصيات التي يتضمنها هذا الكتاب تعود لربنامج التكتيكات
اجلديدة وال تعكس بالرضورة وجهة نظر املمولني.
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احلاجة لتكتيكات جديدة بقلم دوالغالس أي جونسون
خطت حركة حقوق اإلنسان املعارصه خطوات واسعة خالل العقود املاضية يف سبيل تقدم حقوق اإلنسان ووضع ادوات
محاية خمتلفه .تم وضع معاهدات دولية جديدة تندد بالتعذيب وتوفر احلامية للنساء واألطفال كام توصلت إىل إمجاع دويل
حول تعريف النشاطات السياسية املرشوعة التي تستحق احلامية والدعم .باالضافه اىل محاية السجناء السياسيني من
األذى كام وتم إطالق رساح الكثري منهم .وتم يف العديد من البلدان بناء مؤسسات عريقة لتعزيز االلتزام باملعايري الدولية

حلقوق اإلنسان عىل مستويني املحليي والدويل .وليس بإمكاننا جتاهل مدى أمهية هذه اإلنجازات أو مدى الصعوبات
التي كانت تقف حائ ً
ال دون حتقيقها.

ولقد ساعدت ثالثة تكتيكات يف الغالب إىل حتقيق هذا التقدم وهي )1( :وضع معايري دولية أدت إىل إبرام معاهدات

ومواثيق وقواعد؛ ( )2مراقبة مدى االلتزام هبذه القواعد؛ ( )3التنديد باإلجراءات التي تتخذها أو ال تتخذها احلكومات

فيام يتعلق بخرق هذه القواعد ووصمها بالعار .ولقد نمت بصورة مؤثرة املهارات والبنى التحتية التي تطلبتها هذه

الوسائل عىل مدى السنوات املاضية.

يتضح أن هذه التكتيكات حققت تقدم ًا كبري ًا مما يقتيض دعمها ومتابعتها .ومن الواضح أيض ًا وجود معوقات كثرية ملا

يمكننا حتقيقه هبذا الصدد ،وأن هذه الوسائل ليست بحد ذاهتا كافية حلل مشاكل حقوق اإلنسان التي تبدو مستعصية.

ولنأخذ يف االعتبار مشكلة التعذيب حيث هنالك معاهدات ومعايري دولية ووسائل محاية دستورية وترشيعات وطنية
ضد التعذيب أكثر مما يوجد ضد أية ممارسة أخرى من املامرسات املنتهكة حلقوق اإلنسان .وهنالك رصد أوسع ألعامل
التعذيب ليس فقط من ِق َبل البنى التحتية هليئات مراقبة تنفيذ املعاهدات بل أيض ًا من جانب املنظامت الوطنية والدولية

غري احلكومية باإلضافة إىل تأسيس أكثر من مائتني ومخسني مركز ًا إلعادة تأهيل الناجني من التعذيب يف شتى أنحاء العامل،

حيث يقوم كل منها بتوفري مصادر طبية تعمل عىل توثيق عمليات التعذيب التي يتعرض هلا آالف الضحايا ،كام وترفع من

القدرة القضائية املؤدية إىل توثيق التعذيب الذي حيظى بأعىل قدر من التوثيق والتنديد بني كافة انتهاكات حقوق اإلنسان.
وعىل الرغم من ذلك وعندما قامت منظمة العفو الدولية بإطالق محلتها الدولية الثالثة ضد التعذيب عام  ،2000أكدت
أن التعذيب كان منترش ًا بالقدر الذي كان عليه عندما قامت املنظمة بإطالق محلتها العاملية األوىل يف .1974
ففي العقد املايض وحده شاهدنا انتهاكات حلقوق اإلنسان مذهلة يف نطاقها يف كل من البوسنة ورواندا وسرياليون وأكثر
من مائة ومخسني دولة أخرى ما زالت ترتكب فيها أعامل التعذيب أو تسمح به مما يدفعني إىل القول بأن هنالك تقاعس ًا ما.

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان

9 www.newtactics.org

يتمحور هذا الكتاب حول ما يتطلبه التقدم يف جمال حقوق اإلنسان من ابتكار إلجياد حقل أوسع يف هذا املجال يضم
أشخاص ًا وقطاعات جمتمعية أكثر مما هو موجود حالي ًا .وهذا يتطلب أيض ًا تطوير وسائل أخرى أكثر شموالً للفهم ،و هذا

يمكن حتقيقه إالّ باستخدام نظام أوسع من التكتيكات املستخدمة حالي ًا.

ولقد بدأ املامرسون املتفانون يف عملهم يف جمال حقوق اإلنسان يف كافة أنحاء العامل هذه املهمة بالفعل ،وذلك من خالل
تطوير وسائل مبتكرة وبناء حتالفات اسرتاتيجية غري متوقعة وتل ّقي العلم من قطاعات مل تكن يف احلسبان .وهيدف برنامج
التكتيكات اجلديدة يف جمال حقوق اإلنسان إىل مجع هؤالء املبتكرين ومتكني آخرين من تلقي اإلهلام من عملهم .ويتضمن

هذا الكتاب أكثر من مخس وسبعني قصة حول االبتكار التكتيكي ،تناول فيها طالب وفالحون ومفوضون حكوميون
وآخرون يستخدمون تكنولوجيا متطورة أو أدوات متوفرة فعالً ،أشخاص يعملون عىل حتقيق أهدافهم التي تبدو خمتلفة
كاالنتخابات النزهية وتوفري املياه النظيفة وحتقيق احلرية للسجناء السياسيني.

إن هذه القصص ٌّ
كل عىل حدة هي قصص ملهمة وهي متثل بمجموعها يف الكتاب الالحق رؤى ملا يمكن حتقيقه يف جمال

حقوق اإلنسان.

حمددات االسرتاتيجية احلالية

يعد اإلرصار عىل ممارسة التعذيب حتد ّي ًا للمجتمع العاملي .ولقد حان الوقت يف ضوء عدم نجاح استخدام التكتيكات
الثالثة األكثر شيوع ًا يف ختفيف ممارسة التعذيب ،كي ننظر مل ّي ًا يف حمددات االسرتاتيجية احلالية .وينبثق بعض اإلدراك
هلذه املحددات من عملية أطلق عليها أنا اسم «التطابق الثنائي االسرتاتيجي».

ولنبدأ بالعالقة بني من يامرس التعذيب وبني الضحية .حيث قام فريق مكون من عرشة خرباء يف التعذيب بوضع رسم

بياين أو ختطيطي للعالقات األخرى التي تنطوي عىل هذا االنحراف األسايس والتي تتيح ممارسة التعذيب .فعىل سبيل

املثال ،األشخاص الذين يقومون بالتعذيب ،ينتسبون عادة لفريق يتمتع بقيادة قوية داخل اإلدارة احلكومية ،ويمكن أن
يكون هؤالء أيض ًا جزء ًا من مركز معني للرشطة أو وحدة عسكرية .ولقد تتبعنا هذه العالقات عمودي ًا لكي نستوعب

ومتول استخدام التعذيب إال أننا قمنا أيض ًا بالنظر إىل كل واحدة من تلك العالقات
تسلسل القيادات التي ختطط وتنظم ّ
أفقي ًا من أجل أن نتفهم مواطن النفوذ والعالقات املحتملة األخرى .فمراكز الرشطة ،عىل سبيل املثال ،تضم أيض ًا مدنيني
وأطباء هلم عالقات مع العامل اخلارجي الذي يامرس نوع ًا من الرقابة والنفوذ عليهم .ولقد أبرزت اخلريطة األولية التي تم
إعدادها باستخدام هذه العملية أكثر من أربعامئة عالقة ،تراوحت بني العالقات املحلية ذات املستوى الرفيع والعالقات

مع املجتمع الدويل.

ولقد افرتضنا بأن كل عالقة ضمها الرسم التوضيحي كانت مكان ًا حمتم ً
ال لبدء التدخل للسيطرة عىل الثنائي الذي يضم
مرتكب التعذيب والضحية أو اعرتاض طريقه  .ولقد قمنا بوضع خريطة للعالقات املستهدفة من ِق َبل التكتيكات املختلفة
(« )1التطابق الثنايئ االسرتاتيجي» تم تطويره من خالل دعم منظمة األمن والتعاون يف الندوة االستشارية األوروبية ملنع التعذيب ومنحه عينية من صندوق اإلخوة روكفلر.
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ومن ثم سلسلة العالقات املنطقية التي ينبغي أن تؤثر عليها وذلك بمساعدة الرسم التوضيحي لكي نتمكن من اعرتاض
هذا الثنائي املتطابق (والذي انبثق منه تعبري التطابق الثنائي االسرتاتيجي)( .)1ولقد توصلنا إىل عدد من النتائج اهلامة:

 .1لقد تم استحداث معظم التكتيكات عند احلواف البعيدة للرسم التوضيحي ،كاملستوى الدويل ،مما يعني أهنم اضطروا
إىل شق طريقهم عرب العديد من رشائح العالقات األخرى قبل أن يؤثروا بطريق غري مبارش بالثنائي املتطابق الذي يشمل

مخنا أن هذا أضعف قوة الفعل أو بعثرها.
مرتكب التعذيب والضحية .ولقد ّ
 .2أن األنظمة التي تستخدم التعذيب تكون غالب ًا أنظمة معقدة للغاية وليست هشة أو سهلة االعرتاض ،مما يمكن
املؤسسات املختلفة التي تستفيد من استخدام التعذيب من دعم بعضها البعض .فعندما تتم مهامجة جزء من

النظام تتوىل األجزاء األخرى (كنظام الرشطة ونظام االدعاء والالمباالة التي يبدهيا القضاء) املساعدة يف محاية اهلدف
والسامح له بإصالح نفسه .إننا ندرك أن هذا يعني أن النظام لن يستسلم للتكتيكات الفردية وأن األمر يتطلب أن

يقع النظام حتت تأثري جماالت متعددة يف آن واحد خللق حالة من عدم التوازن واحليلولة دون حدوث إصالح للذات.
ويقتيض هذا استخدام التكتيكات املتعددة التي تعمل متكاتفة كجزء من اسرتاتيجية أكثر شموالً.

 .3تدمج معظم املنظامت العاملة يف جمال حقوق اإلنسان عدد ًا حمدود ًا من التكتيكات وذلك يف إطار األدوار التي
تؤدهيا .ومتيل املنظامت نحو الرتكيز عىل جمموعة ضيقة من التكتيكات ،كام وأهنا نادر ًا ما تتهاون يف تطبيقها .وال يؤدي

هذا العائق فقط إىل التأثري الضيق جد ًا عىل قطاعات يف نظام معقد يتّسم بالتطبيق املتبادل ،بل يتجاوزه بحيث تتوىل
كل منظمة تشكيل اسرتاتيجيتها بنا ًء عىل هذه القدرة املعزولة بدالً من االعتامد عىل ما هو رضوري للتأثري عىل الوضع.

إننا نفعل ما بوسعنا ال ما نحتاج أن نفعله ،كام افرتضنا أن زيادة التنسيق بني التكتيكات املختلفة سيجعلها أكثر فعالية.

 .4مل تتأثر الكثري من العالقات التي أدرجت عىل الرسم التوضيحي كام أهنا مل تشارك بأي شكل من أشكال العمل احلايل.
ومل يتم استقطاب مواطن القوة أو جماالت االهتامم الستخدامها يف العمل مما دعانا إىل االستنتاج برضورة استخدام
سلسلة أوسع كثري ًا من التكتيكات الالزمة لتفعيل دور كل من هذه األطراف املحتملة.

«أنا ال أناقش ما يقال بأن التفكري التكتيكي أو التدريب يسبق التفكري االسرتاتيجي بل بأن التطور التكتيكي يثري األفكار االسرتاتيجية»

إنني أعتقد بأن هذه االستنتاجات نفسها تبقى صحيحة بالنسبة لقضايا أخرى سواء أكانت االجتامعية منها أو تلك
التي تتعلق بحقوق اإلنسان .إننا بحاجة ألن نجد طرق ًا أخرى للعمل متكاتفني ،وإىل طرق جديدة إلجياد اسرتاتيجيات

فعالة من أجل التغيري .حتتاج بعض االسرتاتيجيات احلالية إىل هيكل يتم من خالهلا جتميع املوارد املحدودة للعديد من
األشخاص بفعالية أكرب داخل محلة موحدة .وقد يتطلب هذا ما أطلق عليه اسم «جامع الشمل االسرتاتيجي» والذي
قد يكون مؤسسة أو شخص ًا هلا أو له مصداقية أخالقية يمكن من خالهلا مجعنا مع ًا يف إطار عالقة عمل جديدة ،إال أن

تفحص وسائل جديدة للضغط عىل أنظمة معقدة ،ولتحفيز أداء
آخرين يمكن أن يبدأوا بدافع يأيت من منظامت تعمل عىل ّ
مشاركني جدد ضمن النسيج االجتامعي .ويمثل هذا الكتاب جزء ًا من برنامج مهيمن هو برنامج التكتيكات اجلديدة يف
نبي بشكل واسع
جمال حقوق اإلنسان هبدف تطوير حوار داخل حركة حقوق اإلنسان حول كيفية حتقيق ذلك ،ولكي ّ
بعض ًا من األدوات املتوفرة لنا لتحقيق أداء أكثر فعالية.
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فكرة وليدة

تم تأسيس مركز ضحايا التعذيب ( )CVTيف  1985كأول مرفق يقدم املعاجلة الشاملة للناجني من التعذيب يف الواليات
املتحدة .ومنذ البداية ،تلخص تصور قيادة مركز ضحايا التعذيب لعملها يف تطوير تكتيك جدي الستخدامه من ِق َبل
تفهم أي من التكتيكات يمكن أن ينبثق من عملنا قمنا أيض ًا بتشجيع
حركة حقوق اإلنسان .ففي الوقت الذي بدأنا فيه ّ
تطوير برامج إعادة تأهيل أخرى للناجني من التعذيب .ولقد أوجدت هذه املؤسسات اجلديدة فرص ًا اسرتاتيجية جديدة
حلركة حقوق اإلنسان تتلخص مث ً
ال يف استعادة القيادة املفتونة بالقمع ،ومساعدة املجتمعات عىل التوصل إىل موقف

واضح من إرث اخلوف ،وتنظيم جمتمع الرعاية الصحية باعتباره جزءا من حركة حقوق اإلنسان .ولقد بدأنا من خالل
عملنا أيض ًا بجمع القصص عن اجلامعات واألشخاص الذين يقومون باإلبداع خارج إطار بؤرة جمرى التفكري العادي.

لقد تم استحداث برنامج التكتيكات اجلديدة عام  ،1995حيث تم بعد ذلك بفرتة قصرية عقد اجتامعات للمجموعات
لتفحص التكتيكات املستخدمة يف كافة أرجاء
االستشارية يف تركيا الستكشاف فكرة عقد ندوة حول «أفضل املامرسات» ّ

العامل إلجياد حلول – أو للكفاح بصورة أكثر فعالية  -ضد االنتهاكات الواسعة حلقوق اإلنسان .لقد أردنا أن نركز
عىل احللول بدالً من املشاكل وأن نتقدم انطالق ًا من الفكرة القائلة ،ولو جزئي ًا عىل األقل ،بأن االنتهاكات تستمر نتيجة
اإلحباط الذي يشعر به املجتمع املدين واحلكومة بسبب عدم توفر أمثلة حمددة ملا جيب أن يتم عمله .وعىل الرغم من أننا
اعتقدنا بأن عمليات التنوير حول املشاكل كانت مفيدة ،إال أن هذه العمليات كانت تتم بالفعل وبصورة جيدة من ِق َبل
حركة جمرى التفكري العادي ،وهكذا فلقد اعتقدنا بأنه مل ِ
جير تركيز اهتامم كايف عىل احللول الفعالة .لقد جرى الرتكيز
تلق كلمة «كيف» إال القليل القليل من االهتامم.
الشديد بالفعل عىل كلمة «ماذا» فيام مل َ

لقد وجدت الفكرة جتاوب ًا واحرتام ًا لدى قطاع واسع من القادة يف تركيا .ففي  1997أوجد مركز ضحايا التعذيب رشاكة

له مع مؤسستني تركيتني مها جملس مواطني هلسنكي ومركز حقوق اإلنسان التابع ملعهد الرشق األوسط لإلدارة العامة
وذلك من أجل تطوير برنامج التكتيكات اجلديدة يف جمال حقوق اإلنسان .ولقد بدأت األبحاث املنظمة جول التكتيكات
املبتكرة بنشاط عام  1999بدعم من مؤسسة جون دي وكاثرين يت ماك آرثر .وقمنا أيض ًا بتشكيل جلنة استشارية دولية

تضم تسعة قادة عامليني لتوفري الرؤية والدعم السيايس ،كام قمنا بتشكيل جمموعة عمل حول حقوق اإلنسان من واحد
وعرشين من القادة البارزين يف جمال حقوق اإلنسان يف كل منطقة من مناطق العامل تقريب ًا للمساعدة يف التعرف عىل
التكتيكات الواعدة ،وللمسامهة يف التوجهات الشاملة للربنامج.

ولقد اجتمعت جمموعة العمل مع أعضاء املجموعة االستشارية الرتكية عام  .2000وترأس االجتامع رئيس وزراء كندا
كيم كامبل الذي م ّثل أيض ًا اللجنة االستشارية الدولية .واهنمكت املجموعة يف مناقشات حول الوسائل املبتكرة لتحقيق
التقدم يف جمال حقوق اإلنسان وصاغت وسائل تدريب متقاطعة كام وضعت خطط عمل مستقبلية للربنامج.
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وعلق أشخاص عملوا معظم حياهتم يف جمال حقوق اإلنسان فبينوا كيف ساعدهتم األفكار واملعلومات التي تم تبادهلا
خالل االجتامع عىل التفكري بصورة مغايرة يف الفرص املتاحة لضم أناس جدد والتعامل مع قضايا من خالل تبني منظور

جديد .ولقد استمرت جهودنا لبناء هذه الرؤية املبدئية من خالل توفري األدوات  -بام يف ذلك هذا الكتاب وموقع عىل
اإلنرتنت ( )www.newtactics.orgومن خالل تدريب مدافعني عن حقوق اإلنسان حول االبتكار التكتيكي
والتفكري االسرتاتيجي باستخدام سلسلة من ورش العمل اإلقليمية للتدريب املتقاطع.

هيكل التفكري لدينا

لقد تعلمت من عميل يف مركز ضحايا التعذيب عىل مدى السنوات الست عرشة املاضية بأن هنالك مالبسات اجتامعية
وسياسية هامة لتوفري العالج للناجني من التعذيب ،فقد أعادت تشكيل تفكريي حول التمييز املفرتض ما بني منع

التعذيب والعناية بالناجني منه .واكتشف العاملون يف مركز ضحايا التعذيب بأن العناية بالناجني تتناول شفاء القيادة
ومساعدة املجتمعات عىل التغلب عىل إرث اخلوف .ولقد اكتشفنا بأن املجاز اللغوي لكلمة الشفاء توجد جماالً سياسي ًا

أكثر أمان ًا تسمح للمجتمعات بالتجمع والعمل وتعلم حتمل املخاطر .وتستقطب مراكز العالج ،كمركز ضحايا التعذيب،
جمموعات جديدة كاملعلمني واملحرتفني يف جمال الرعاية الصحية وصانعي القرار لضمهم للعمل يف جمال حقوق اإلنسان.
ومن خالل موقعنا كمركز للعالج نكافح من أجل وضع هناية للتعذيب ونسعى لوضع سياسات وقوانني للنهوض

بمستوى معيشة ضحايا التعذيب .وعىل الرغم من أننا مل نسع لوضعها يف هذا اإلطار خالل السنوات األوىل عىل األقل،

إال أننا كنا نعمل عىل توسعة تعريف العمل اخلاص بحقوق اإلنسان وتطبيق تكتيكات جديدة يف هذا املجال.

ولقد كان دوري يف احلملة الدولية لغذاء الطفل يف حقبة السبعينات والثامنينات وضع أطر ألفكاري حول التكتيكات

اجلديدة .فرتأست يف أواخر  1976جمموعة نشطاء ريفية تعمل يف جمال مكافحة اجلوع حيث كانت لدينا ميزانية سنوية
متواضعة للربنامج تبلغ مخسامئة دوالر باإلضافة إىل راتبي الذي ال يكاد يكفي لسدّ رمقي .وبدأت جمموعة صغرية منا

بالعمل معا يف أرجاء البالد حيث أوجدوا «ائتالف صيغة العمل من أجل الطفل» (.)INFACT

ولقد قمنا بام كان متوفر لدينا من موارد ضئيلة بتنظيم مقاطعة ضد أكرب رشكة عاملية لألغذية ،وهي رشكة نستلة ،وذلك

إلجبارها عىل إدخال تغيريات عىل طرق تسويق البدائل حلليب الرضاعة ،كام قمنا ببناء شبكة تضم ثالثامئة فرع أمريكي،
وأوجدنا ائتالف ًا من أكثر من مائة وعرشين منظمة وطنية مساندة تضم أكثر من أربعني مليون عضو ،ووضعنا أسس أول

مقاطعة ريفية دولية تعمل يف عرشة أقطار ،وأسسنا أول شبكة إصدار عرب احلدود اإلقليمية وهي شبكة ()IBFAN
التي تعمل يف سبعة وستني بلد ًا والتي أصبحت إحدى أول املؤسسات غري احلكومية التي تتم دعوهتا عىل قدم املساواة
مع الدول والرشكات الكربى للمشاركة يف اجتامعات هيئة األمم املتحدة ،والتي تولت أخري ًا التفاوض من أجل وضع

قانون تسويق الرشكات األول والوحيد الذي يصدر عن املنظمة الدولية .ثم قامت ،بعد أن أحلقت خسائر قدرت بخمسة
مليارات دوالر برشكة نستلة ،بتوقيع اتفاقية مشرتكة مع الرشكة لتغيري ممارساهتا التسويقية لتتامشى مع القانون الدويل،
وهي اتفاقية وصفت بأهنا «أهم انتصار يف تاريخ حركة املستهلكني الدولية».

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان
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إنني أشعر بالفخر بتلك احلملة وبعميل الذي استغرق حوايل عقد من الزمن .ويمكنني التعرف عىل الكثري من األخطاء
النامجة عن معرفتي املحدودة بالتكتيكات .فعىل سبيل املثال ال احلرص قمت مبدئي ًا باخللط ما بني التكتيكات واالسرتاتيجية،

فالتفكري االسرتاتيجي يتناول حقيقة كيفية االستفادة القصوى مما هو متوفر لك ،وحيث أنه مل يكن يف ذهني سوى تكتيك
واحد متاح يل فقد أصبح ذلك ربام خيار ًا أوحد وحتمي ًا .وكام هو احلال بالنسبة لقادة كثريين انطلقوا من املستوى الريفي

إلصالح ما هو خطأ ،فقد بدأت عىل مستوى النشاط إىل أن خترجت يف جمال التفكري حول التكتيكات وكافحت كي أفهم
كيفية تشكيل االسرتاتيجية دون أن تكون هناك سوى النذر القليل من األدوات املتوفرة لدي.

وحيث إنني اكتسبت خربة أوسع يف جمال وضع اسرتاتيجية ألية منظمة ،فقد أصبح من الواضح أكثر بالنسبة يل بأنه كلام

كان لدينا فهم أوسع حول التكتيكات فإنه ستصبح لدينا مرونة أكرب لتحديد اجتاهات اسرتاتيجية جديدة .وهكذا فإنني
ال أناقش بأن التفكري التكتيكي أو التدريب يسبقان التفكري االسرتاتيجي ،بل إن التطور التكتيكي هو الذي يثري التفكري

االسرتاتيجي.

األهداف واالسرتاتيجية والتكتيكات

يف الوقت الذي يبدو فيه الرتكيز عىل التكتيكات رضوري ًا فإن ذلك ال يشكل أولوية قصوى بالنسبة ألية منظمة .ويتعني
عىل أية منظمة أن تضع أوالً أهداف ًا عريضة تعكس القيم والعقائد التي يتبناها مؤسسوها وقادهتا وأعضاؤها والتي تشكل
رسالتها وأهدافها .ويتعني أن تكون تلك األهداف واضحة للرتكيز عىل التخطيط .وحتتاج املنظمة أيض ًا إىل وضع أهداف

متوسطة املدى تبني بصورة أوثق ما يمكن حتقيقه بميض الوقت ،وتنطوي عىل رؤية اسرتاتيجية ملا يمكن إنجازه.

ليس هنالك أي غموض بشأن االسرتاتيجية وذلك عىل الرغم من أنه من الصعب غالب ًا التفكري بصورة اسرتاتيجية.
فاالسرتاتيجية ليست قرار ًا واحد ًا بل هي خليط من القرارات مقرونة باختيار أهداف رئيسية وهامة وإدراك جلمهور

املنارصين األساسيني ،باإلضافة إىل املوارد والقرارات التي سيتم إخضاعها للتكتيكات التي سيجري استخدامها يف

الوقت الذي يتعني استخدامها فيه .فقبل أكثر من ألف سنة ،قام صن تزو بتعليم تالمذته بأن االسرتاتيجية تنبثق من فهم
العدو «أهدافه واسرتاتيجيته ونقاط قوته وضعفه» ،وفهم أنفسنا «حلفائنا ومصادر قوتنا وحمدداتنا» ،وتفهم طبيعة األرض
«حيث ستقع املعركة» .تشكل تكتيكات العدو مكون ًا رئيسي ًا السرتاتيجيته ومعرفة مثل تلك التكتيكات يساعدنا عىل
إبطاهلا .فام يمكننا إنجازه ،بام يف ذلك التكتيكات التي نعرفها والتي يمكننا تطبيقها بنجاح ،سيؤثر يف وضع اسرتاتيجيتنا
لذلك فالتفكري التكتيكي هو احد املكونات اهلامة للتفكري االسرتاتيجي.

إن التكتيك هو إجراء حمدد يقوم به املرء يف إطار اسرتاتيجية ،وهو طريقة لتنظيم مواردنا للتأثري عىل التغيري يف العامل .ويمكن
أن يكون التكتيك نشاط ًا أو نظام ًا أو حتى مؤسسة يف حالة من األحوال وتقنية يف حالة أخرى .وستظهر التكتيكات نفسها

بصورة مغايرة تعتمد عىل حجم املنظمة وقدرهتا ومواردها .ومتثل التكتيكات الوسيلة التي يمكن للمرء أن يلجأ إليها
لتحقيق التغيري ،فيام تنطوي االسرتاتيجية عىل القرارات املتعلقة باستخدام أي من التكتيكات واألهداف التي تستحق
الرتكيز عليها واملوارد التي يمكن توظيفها .إن معرفتنا بالتكتيكات تشكل أيض ًا االسرتاتيجية التي نختارها.
برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان
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إن التفكري التكتيكي رضوري ألي نضال فعال يف جمال حقوق اإلنسان .واسمحوا يل برشح هذا االستنتاج بيشء من
التفصيل:

 .1إن ما نعرف كيف نفعله يؤثر يف ما نفكر بأنه من املمكن عمله؛ التكتيكات تساعد عىل حتديد االسرتاتيجية.
إنني ال أرغب يف أن أكون قدري ًا بصورة مبالغ فيها ،فاالبتكارات حتدث عرب التاريخ اإلنساين كله عندما يقوم شخص

ما بإجياد ر ّد فعل جديد ملشكلة ما ،وعىل أي حال فالتاريخ اإلنساين ميلء باألمثلة حيث تتم جتربة احلل نفسه مرة بعد
أخرى دون حتقيق أي نجاح ،أو حيث يتم استبدال تكتيك قديم بآخر جديد .وهنالك مثاالن جيدان نابعان من التاريخ

العسكري )1( .تطور كتيبة املشاة لدى اليونان والذي تم بموجبه إجياد نظام للقتال يتغلب عىل االعتامد التقليدي عىل

املقاتلني اخليالة غري املنظمني وكثريي العدد )2( .دمج القوس الطويل يف اجليوش اإلنكليزية هلنري اخلامس والذي تم

مهد االبتكار التكتيكي الطريق أمام فرص اسرتاتيجية جديدة.
من خالله التغلب عىل الفرسان املدججني بالسالح .لقد ّ

ومن قبيل ذلك فعندما يتم تعريف تفكرينا حول كيفية العمل بشكل ضيق فإننا نحرص وجهات نظرنا يف ما يمكن حتقيقه.
ولقد قمت برفض الكثري من النصائح اجليدة خالل محلة غذاء األطفال ألنني مل أكن أعرف كيفية القيام بالنشاطات
املقرتحة ،كام وأنه مل تكن لدى اإلمكانيات املالية لدفع أجور من قاموا بتلك األنشطة.

 .2التكتيكات املختلفة هي تكتيكات فعالة ضد أهداف خمتلفة.

ال تتساوى مجيع التكتيكات يف تأثرياهتا عىل مجيع األهداف .إن محالت كتابة الرسائل املوجهة إىل احلكومات الديمقراطية

ختتلف يف ردود أفعاهلا عن تلك املساوية هلا يف عدد الرسائل واملوجهة إىل احلكومات االستبدادية .وحتتاج املقاطعة
االقتصادية إىل هدف معني بوضعه االقتصادي ويمكن إضعافه بطريقة يمكن مالمستها من جانب املشاركني.

ويتعني علينا أن نتعلم كيفية تفصيل تكتيكاتنا لتتالئم مع أهدافنا بحيث هنتدي لتلك التي يكون هلا التأثري األوىف .فعندما
تفشل التكتيكات يف إحداث التأثري عىل أهدافنا فإنه يتعني علينا عندئذ ابتكار تكتيكات جديدة أكثر فعالية.

 .3التكتيكات املختلفة تلقى قبوالً من مجهور منارص خمتلف.

لكل منا أسلوبه اخلاص يف التعلم .ويعرتف املدرسون اجليدون هبذا وهم بذلك يساعدوننا عىل التع ّلم من خالل قيامهم
بتغيري تكتيكاهتم يف التدريس .ولكي نتمكن من حتفيز أكرب عدد من األشخاص لالنخراط يف العمل يف جماالت حقوق
اإلنسان فإننا نحتاج إىل اختاذ املوقف نفسه جتاه تكتيكات التغريات االجتامعية.

وجيد بعض الناس بأن التظاهر أمام منزل أحد مماريس التعذيب هو تكتيك مرعب للغاية ،بينام جيد آخرون أن كتابة
الرسائل أيض ًا يبعد التغيري املطلوب عن هدفه .ويمكننا أن نناقش من هو عىل صواب ،ويمكننا التأكد من أن الناس

يتجاوبون بأشكال خمتلفة جتاه تكتيك مبني عىل مفاهيمهم حول املسببات وحتملهم للمخاطر والوقت املتوفر هلم أو

طريقتهم يف التعامل مع املعلومات.
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فإذا ما جتاوب جمتمع حقوق اإلنسان بقيامه بتقديم تكتيك واحد أو اثنني إلرشاك اجلمهور فإننا سوف نتوجه جلمهور
ضيق وهو اجلمهور الذي جيد يف هذه التكتيكات قدر ًا من املعقولية .فالتكتيكات القانونية ،عىل سبيل املثال ،هي تكتيكات

يصعب جد ًا استخدامها لدى قطاعات عريضة من السكان إذ أهنا غالب ًا ما تكون طويلة األمد وذات طبيعة معقدة ال

يفهمها إال أصحاهبا ،بحيث ال يتمكن من تفهمها سوى فئة قليلة من املهنيني مما يستدعي توظيفنا لتكتيكات أخرى تعطي
املزيد من الناس فرصة للمشاركة بدالً من البقاء مراقبني.
ولقد تعلم الناس يف الثقافات التي مورس فيها القمع أن يعمدوا إىل االنسحاب من احلياة العامة .ولكي يتم تفعيل الناس

يف مثل هذه الثقافات فإننا نحتاج إىل تقديم تكتيكات تتجاوب مع خمتلف مستويات حتمل املخاطر ومع وجهات النظر
املختلفة ،بشأن التغري االجتامعي.

 .4مرونة التكتيك مصدر من مصادر املفاجأة.

عندما نعمد إىل تكرار التكتيكات نفسها فإن أعداءنا يعلمون كيف يواجهون تلك التكتيكات وكيف حيتوون تأثرياهتا.
فعندما قمنا بإعالن املقاطعة ضد رشكة نستلة كان رد فعل الرشكة مبالغ ًا فيه مما أوقعها يف العديد من األخطاء التي

أدت يف النهاية إىل تقوية املقاطعة ،إال أنه مع استمرار احلملة لفرتة طويلة متكنت نستلة من تطوير خرباهتا لتخفيف حدة
االنتقادات ،كام قامت بتطبيق وسائل هجوم مضادة فعالة .لقد كنا نعمد باستمرار إىل تغيري تكتيكاتنا لنفقد الرشكة توازهنا

ونجعل هجامهتا املضادة غري فعالة.

إن استمرار االنتهاكات حلقوق اإلنسان يؤكد وجود أعداء أذكياء ومتنفذين يملكون موارد وفرية .ويمكن للمرء ختيل
فعالية أول محلة لكتابة اخلطابات التي شنتها منظمة العفو الدولية وذلك ألن تكتيكها كان مفاجئ ًا للغاية ،لكن يمكن
التخيل وبعد ثالثني عام ًا كيف تعلمت معظم الدول استخدام البريوقراطية الحتواء ردود الفعل وبالتايل محاية نفسها من
هذا التكتيك.

ال شك بأن عنرص املفاجأة يفقد العدو توازنه وهو بالتايل يؤدي إىل أخطاء تؤثر سلب ًا عىل موقفه ،كام وأنه قد يؤدي إىل
التع ّلم حيث أن هدف التكتيك قد يكتسب بعد نظر جديد أو يؤدي إىل تفهم رضورة إحداث تغري إجيايب .ويؤدي عدم
املرونة إىل تكرار يف تفكرينا فيام تؤدي املرونة لدى العدو إىل تعزيز التعلم لكال اجلانبني.

 .5تؤدي التكتيكات إىل تعليم املشاركني واملراقبني كيفية املشاركة يف شؤون العامل.

أدت أول محلة لغذاء األطفال ( )1975-1985إىل إجياد وسيلة جديدة إلدارة السياسات العاملية .ولقد مثلت هذه احلملة
حتدي ًا حيث أوجدت كل مرحلة منها أسبقيات جديدة .فلم يكن هنالك أحد ليدربنا عىل ما هي اخلطوة التالية التي يتعني
علينا اختاذها .ومنذ ذلك احلني تشكلت محالت دولية أخرى وعملت يف اإلطار نفسه حيث متكنت من التحرك برسعة
أكرب بكثري .انظروا إىل احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية التي استطاعت حتقيق أهدافها خالل ثامنية عرش شهر ًا فيام
استنفذت ( )INFACTمنا عرش سنوات تقريب ًا .إنني انظر هلذه الظاهرة كيشء أقرب ما يكون ملوسيقي يتعلم قطعة
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جديدة من املوسيقى ،فكلام استمررنا يف العزف تتعلم عضالتنا كيف تتحرك بحيث تعطي املخ فرصة للتخطيط لنغامت

موسيقية جديدة وحتسينات ذكية .وكلام استمررنا يف املامرسة أصبحت العملية أكثر سهولة.

وهناك مثال آخر من أوروغواي ،حيث مل يتم عىل اإلطالق وعىل مدى سبعني عام ًا تفعيل نص يف دستور أوروغواي
يسمح بإجراء استفتاء شعبي إلبطال ترشيع برملاين ،إال أن جمتمع حقوق اإلنسان يف أوروغواي نفض الغبار عن هذا

النص ومجع تواقيع أكثر من مخسة وعرشين يف املائة من الناخبني يف حماولة لرفع احلصانة التي يتمتع هبا أشخاص قاموا
بتعذيب وقتل مواطنني خالل فرتة حكم الديكتاتورية .وعىل الرغم من أن االستفتاء فشل بفارق ضئيل ،إال أن الشعب

يف أوروغواي تعلم طريقة جديدة ملامرسة السياسة ،بحيث تم اللجوء إىل مثل هذا االستفتاء ثامين مرات أخرى خالل

السنوات االثنتي عرشة التالية.

 .6تعترب التكتيكات أنظمة تدريب إلحلاق املشاركني واحللفاء بأعامل املنظمة.

قد تكون بعض التكتيكات قصرية املدى (مثل التظاهرات) ،فيام قد يكون بعضها اآلخر أطول مدى (مثل املقاطعة)
إال أهنا مجيع ًا ،شأهنا يف ذلك شأن أنظمة النشاطات الفاعلة ،حتتاج إىل ختطيط وتنسيق وتوجيه.وهي ختلق فرص ًا للعديد

من املواطنني لالنخراط يف هذه األنشطة والتعلم وااللتزام بصورة أوثق بأنشطة املنظمة أو احلملة .إن االنخراط يف هذه
األنشطة عىل املستوى التكتيكي يوفر أرضية ممتازة لتدريب املوظفني األصغر سن ًا واملتطوعني اجلدد.
عندما اقرتح مركز ضحايا التعذيب ألول مرة استحداث قانون مساعدة ضحايا التعذيب يف جملس الشيوخ بالواليات

املتحدة (وهو تكتيك ترشيعي) استخدمنا فرص إرشاك منظامت أخرى تعنى بحقوق اإلنسان باإلضافة إىل املجتمع الديني
وغريهم من احللفاء املحتملني .وقد أصبح هؤالء من خالل مشاركتهم أكثر اطالع ًا عىل أعامل برامج إعادة تأهيل ضحايا
التعذيب وما اكتسبه الناجون من هؤالء من جتارب حيث بدأوا بدمج مفهومنا للتعذيب يف اللغة التي يستخدموهنا.

ويعترب االبتكار التكتيكي مه ًام لتحقيق التطبيق الناجح حلقوق اإلنسان يف كافة أرجاء املعمورة .فمن خالل التوسع يف

تفكرينا عىل املستويني التكتيكي واالسرتاتيجي أصبح لدى جمتمع حقوق اإلنسان الفرصة ليصبح أكثر فعالية .ويمكن
تلخيص ذلك بام ييل:

 .1وجود سلسلة ضيقة من التكتيكات يؤدي إىل عدد أقل من الداعمني يف حني تؤدي سلسلة أوسع من التكتيكات إىل

جتاوب أكرب لدى جمموعة أوسع من املؤيدين.

 .2إن االعتامد املفرط عىل أي من التكتيكات يؤدي إىل تطبيقها يف ظل ظروف خاطئة ،كام يؤدي إىل إضاعة الفرصة لتوسيع
األهداف االسرتاتيجية ،يف حني خيلق التفكري التكتيكي املرن الفرصة لتحقيق استهداف اسرتاتيجي حمسوب جيد ًا.

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان
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 .3يشجع التكتيك املستخدم بإفراط العدو عىل القيام برد فعل من ّظم ،كام يسهل عىل األعداء الدفاع عن مواقفهم ،أما
مرونة التكتيك تولد عنرص املفاجأة وتساعد عىل التعلم.

إننا ال نسعى ألن يكون هذا الكتاب بمثابة كتاب طبخ إلجياد االسرتاتيجيات أو لتعزيز أية جمموعة من التكتيكات بعينها،

فيجب أن تتأثر اخليارات التكتيكية بقدرات الفريق وحتمله للمخاطر وحتليله للعدو أو األوضاع العدائية باإلضافة إىل
املضمون الذي سيتم استخدام التكتيكات فيه.

إننا نأمل عوض ًا عن ذلك بإهلام مماريس حقوق اإلنسان ليفكروا اسرتاتيجي ًا وأن يثروا قاموس التكتيكات اخلاصة هبم

بحيث يتم توفري ملحة بسيطة ملجال العمل اخلالّق يف كافة أرجاء العامل .إننا نتحدى أنفسنا داخل احلكومات ومؤسسات
حقوق اإلنسان بأن نستثمر يف تطوير األدوات االسرتاتيجية التي متكننا من العمل مع ًا بصور أكثر فعالية.

التكتيكات اجلديدة يف جمال حقوق اإلنسان مورد للمدافعني:
التكتيكات والتفكري التكتيكي

أصبح التخطيط االسرتاتيجي عىل مدى ربع القرن املايض املعيار لدى املنظامت غري احلكومية .ومن الغريب أن فكرة
التكتيكات مل تصاحب تطور التخطيط االسرتاتيجي ،وهي ما زالت بالنسبة للكثري من الناس جمرد تعبري يقلل من

شأهنا .ونحن نقوم عادة بوصف يشء أو شخص بأنه «تكتيكي» وليس «اسرتاتيجي» ،بمعنى أنه خاضع لتفكري حمدود
وقصري املدى بدالً من التفكري املتعقل طويل املدى .وتنطوي كلمة «تكتيكات» عىل املناورة لتحقيق مكسب أو احلصول
عىل منصب عىل املدى القصري ،ربام بأسلوب غري أخالقي .ولقد أثارت كلمة تكتيكات عدد ًا من األسئلة بسبب عدم
استخدامها كثري ًا يف جمال حقوق اإلنسان ،ومن تلك األسئلة :أليس هذا اصطالح ًا عسكري ًا؟ أو «هذه الكلمة تسبب

لنا اإلرباك» .أو «ماذا نعني بالتكتيكات؟» أو «إن الناس يف منطقتي ال يستخدمون هذه الكلمة» .وهلذا فإنه بإمكانك أن
تسأل :ملاذا نستخدم كلمة «تكتيك» بدالً من كلمة أخرى مثل مدخل أو منهاج البحث أو التقنية.؟

إننا نستخدم يف التكتيكات اجلديدة لربنامج حقوق اإلنسان كلمة «تكتيك» بسبب عالقتها املتكاملة بمفهوم «االسرتاتيجية».

جتسد التكتيكات كيفية عمل هذا اليشء .فالعالقة ما بني الـ
فاالسرتاتيجية حتدد ما هو املهم الذي يتعني علينا عمله ،بينام ّ

«ماذا» والـ «كيف» هي عالقة مهمة لفهم وإزالة اللبس عن مفهومي االسرتاتيجية والتكتيك .فالتكتيكات  -قد تكون
عبارة عن نشاطات أو أنظمة أو تقنيات أو حتى مؤسسات  -هي واحدة من لبنات بناء االسرتاتيجية.

وهنالك مصدر آخر لالرتباك وهو أن ما يمكن تعريفه بأنه اسرتاتيجية ملجموعة ما قد يكون تكتيك ًا بالنسبة ملجموعة

أخرى .فحكومة ما عىل سبيل املثال قد تعمد إىل تطوير اسرتاتيجية إلجياد مؤسسات جديدة حلامية حقوق اإلنسان حيث
قد تكون أحد تكتيكات هذه االسرتاتيجية إجياد جلنة وطنية حلقوق اإلنسان ،إال أنه يتعني عىل هذه اللجنة باعتبارها كيان ًا
أن حتدد اسرتاتيجيتها اخلاصة هبا والتكتيكات التي ستستخدمها لتطبيقها بدقة أكثر.
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ويعتمد بناء االسرتاتيجيات الناجحة أيض ًا عىل املرونة التكتيكية وتوفر سلسلة واسعة من التكتيكات .وكام رشحت
يف «احلاجة إىل تكتيكات جديدة» (ص  ،)9فإن الناس واملنظامت واحلركات التي تعتمد كثري ًا عىل سلسلة ضيقة من

التكتيكات قد جيدون أنفسهم يستخدمون تلك التكتيكات يف ظروف خاطئة ،أو أهنم قد يضيعوا عىل أنفسهم فرص

استخدام تكتيكات أخرى أكثر مالئمة .وبذلك قد يفشلون يف اجتذاب قطاع واسع من املؤيدين قد يكون باإلمكان
اجتذاهبم فيام لو جلأوا إىل تكتيكات أكثر تنوع ًا .كام وأن االستخدام املتكرر للتكتيكات نفسها يسمح للخصوم املستهدفني
أو األنظمة املستهدفة بالتكيف والتغيري بحيث تصبح التكتيكات نفسها أقل فعالية.

إن هذا الكتاب وإن مل يكن بأي حال من األحوال وافي ًا يصور اتساع التكتيكات املستخدمة من ِق َبل املجتمع الدويل حلقوق
اإلنسان ،وهو عهد يعكس إبداع مماريس حقوق اإلنسان الذي ينجم غالب ًا عن احلاجة ويعكس قوة التفكري التكتيكي
واالسرتاتيجي.

دوغالس أي جونسون
املدير التنفيذي

مركز ضحايا التعذيب
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استخدام الكتاب كمورد للمدافعني عن حقوق اإلنسان
مهام كان دورك يف النضال الدائر لتعزيز الكرامة األساسية لإلنسان ،سواء أكنت منظ ًام للمجتمع أو مسؤوالً حكومي ًا أو رئيس ًا لرشكة متعددة
يغي هذا الكتاب من طريقة تفكريك حول ما هو ممكن يف جمال عملك .إننا نريدك أن تستنبط من القصص التي
اجلنسيات ،فإننا نأمل بأن ّ

سنرسدها لك الحق ًا فرص ًا جديدة ورشاكات جديدة وأساليب تكتيكية جديدة تساعدك عىل حتقيق تقدم يف جمال حقوق اإلنسان.

ونود أن نحفز ذهنك كي تتفحص عملك من حيث التكتيكات واالسرتاتيجيات .وقد جيد املدافعون عن حقوق اإلنسان يف ظل هذا الكم

اهلائل من العمل اهلام واملوارد القليلة بأن هذا التمحيص هو جمرد ترف ،إال أننا إذا ما فكرنا تكتيكي ًا واسرتاتيجي ًا فإن بإمكاننا عىل األغلب

أن نقوم بعمل أفضل ويف وقت أرسع .إن جداول العمل املثبتة يف اجلزء األخري من هذا الكتاب (ص  )240قد تساعدك عىل حتديد هدفك،
واختيار هدف اسرتاتيجيتك وكيفية صياغتها ،واختيار التكتيكات الالزمة لتطبيق تلك االسرتاتيجية .إن املقال املعنون «احلاجة لتكتيكات
جديدة ص »9برشح أمهية التفكري التكتيكي يف إطار حركة حقوق اإلنسان بمجملها.

إننا نأمل بأن جداول العمل هذه وهذا الكتاب بمجمله سيشكالن نقطة انطالق لتفكريك اخلاص أو للمباحثات التي تدور يف منظمتك أو

داخل أية جمموعة تعمل لتحسني واقع حقوق اإلنسان .اجتمعوا كي جتدوا ما توحيه لكم القصص التي سنأيت عىل ذكرها فيام بعد ،وابتكروا

أفكار ًا خاصة بكم ومن وحي أفكاركم .استخدموا األسئلة التي يمتلئ هبا هذا الكتاب ملساعدتكم عىل النظر عن كثب يف التكتيكات الفردية
وجوانبها التي يمكنكم استخدامها يف عملكم.

ويف الوقت الذي جتولون بأبصاركم عرب صفحات الكتاب فإن أعينكم قد تقع أوالً عىل التكتيكات التي تم استخدامها يف منطقتكم أو يف
جماالت عمل مماثلة لعملكم ،إال أن هذه التكتيكات قد ال تكون بالرضورة األكثر فائدة لكم .لقد قمنا بتجميع التكتيكات وتصنيفها إىل أربعة

أصناف بدالً من ترتيب هذا الكتاب ترتيب ًا جغرافي ًا أو طبق ًا ملناطق حقوق اإلنسان ،وهذه التصنيفات:

 .1التكتيكات التي هتدف إىل احليلولة دون حدوث انتهاكات وشيكة (فصل تكتيكات الوقاية ص.)30

 .2التكتيكات التي تتدخل لوقف انتهاكات مستمرة (فصل تكتيكات التدخل ص.)62

 .3التكتيكات التي تساعد عىل محاية الناس وإعادة بناء املجتمعات بعد انتهاء االنتهاكات (فصل التكتيكات التعويضية ص.)110

 .4التكتيكات التي تعزز حقوق اإلنسان من خالل بناء املجتمعات والثقافات ،حيث تكون هذه التكتيكات مفهومة وحتظى باالحرتام (فصل
بناء ثقافة حقوق اإلنسان ومؤسساهتا ص.)158
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وقد يتبادر إىل ذهنك التحدي األويل الذي تواجهه  -التدخل أو الوقاية مث ً
ال  -وتبدأ يف استعراض ذلك الفصل من الكتاب .ولسوف جتد

يف الوقت نفسه وبرسعة أن باإلمكان استخدام التكتيكات ألغراض عدة ،وأهنا يمكن أن تستخدم لعالج أكثر من واحد من تلك األهداف.

ومهام كانت الوسيلة التي ستتناوهلا هبا ،فإننا نحثك عىل القراءة بعقل مفتوح واستعداد للنظر يف ما يمكنك تع ّلمه أو التكيف معه ألي من هذه

التكتيكات .وستجد أن بعض ًا من التكتيكات التي تقرأ عنها جاهز لالستخدام ملن هم يف وضعك ،فيام سيحتاج بعضها اآلخر إىل حتليل أكثر
وإىل إدخال تعديالت عليها .وتتضمن أوراق العمل يف هناية هذا الكتاب قائمة من األسئلة التي يتعني النظر فيها عند تبنّي أي من التكتيكات

(ص ،)224فإذا ما كنت ترغب يف استعراض قائمة موسعة ومتنامية باستمرار يرجى زيارة موقع قاعدة معلوماتنا اإللكرتوين عىل اإلنرتنت:
.www.newtacties.org
وال يسعى هذا الكتاب أو برنامج التكتيكات اجلديدة إىل االرتقاء بأي تكتيك معني ،أو إبالغك بالترصف املناسب ملن هم يف وضعك فاألمر

خيصك من:
يعود لك للنظر يف التكتيكات التي تقع يف إطار ما ّ
االسرتاتيجية الشاملة

 -املوارد املالية

 -املوارد البرشية

 -الفرص السياسية

 -االعتبارات الثقافية

إننا نأمل بأن جتد يف هذا الكتاب مورد ًا ق ّي ًام يوحى لك بإعادة تفحص عملك واكتشاف احتامالت جديدة للنهوض بحقوق اإلنسان .فإذا ما
أخذنا يف االعتبار طبيعة حمتويات هذا الكتاب سنجد أن هذا الكتاب هو عمل متقدم عىل الدوام ،وليس فهرس ًا مستوفي ًا للتكتيكات .وسوف

يستمر برنامج التكتيكات اجلديدة يف أعامل البحث عن تكتيكات مبتكرة تستخدم يف كافة أرجاء املعمورة والنهوض هبا من خالل استخدام

أدوات أخرى سبق استخدامها  -بام يف ذلك قاعدة املعلومات عىل اإلنرتنت (املتوفرة عىل املوقع اإللكرتوين )www.newtactics.org
أو ورش العمل التدريبية أو مذكرات املالحظات التكتيكية وغريها .وستكون تعليقاتكم وإضافاتكم ومقرتحاتكم موضع ترحيب دائ ًام.

يرجى استخدام النموذج املدرج يف هناية هذا الكتاب أو االتصال بنا عىل العنوان اإللكرتوين (.)newtactics@cvt.org

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان

21 www.newtactics.org

مصطلحات مهمة
فيام ييل بعض املصطلحات املهمة التي نستخدمها يف هذا الكتاب .وتستخدم هذه الكلامت لتعني أشياء عدة يف إطار
مضامني أخرى .وإليكم الطريقة التي نعمد فيها إىل حتديد تلك التعابري من أجل أهدافنا.

اهلدف ( :)Goalهو املقصد أو الغرض الذي يتم توجيه جهد ما إليه.

االسرتاتيجية ( :)Strategyهي املخطط اإلمجايل للخطوات الرئيسية والوسائل املستخدمة.

التكتيك/التكتيكات ( ( :)Tactic (sإجراء حمدّ د يتم اختاذه لتطبيق االسرتاتيجية .أن التكتيكات هي الرافعات أو

اآلليات املستخدمة لتنفيذ اسرتاتيجية ما وهي الوسيلة إلجراء تغيري ما بينام حتدد االسرتاتيجية ما هو مهم عمله

فالتكتيكات تتعلق (بالكيف) بينام االسرتاتيجية تتعلق (بامذا).

املستهدف/املستهدفون ( ( :)Target(sوهي ما يسعى التكتيك إىل التأثري فيه سواء أكان ذلك شخص ًا أو مكان ًا.

احللفاء الفاعلون ( :)Active alliesوهم األشخاص أو املنظامت الذين يدعمون بنشاط وفاعلية يف العلن أعاملكم
وينخرطون فيها.

احللفاء السلبيون ( :)Passive alliesهم األشخاص أو املنظامت الذين يدعمون غاياتكم إال أهنم مل يصبحوا بعد

مشاركني يف حتقيق التقدم لعملكم.

عملية إجراء األبحاث

تم استنباط التكتيكات التي تضمنها هذا الكتاب وموقع قاعدة املعلومات اإللكرتوين حول التكتيكات اجلديدة

( ،)www.newtactics.orgويف ورش العمل اخلاصة بالتكتيكات اجلديدة تم استنباطها من سلسلة واسعة من
جماالت العمل .ولقد تم استخدام بعضها من ِق َبل أناس يعتربون أنفسهم وعملهم كجزء من كفاح حقوق اإلنسان ،ومن
ِق َبل آخرين يعملون يف جماالت األعامل ويف احلكومة ويف تطبيق القانون وفض النزاعات والبيئة والعمل وحقوق املرأة
وغريها من احلركات التي تعمل من أجل حتقيق التغريات االجتامعية وتطبيق العدالة .ويعمل هؤالء الناس مجيع ًا لتعزيز

الكرامة األساسية لإلنسان كام حددته املواثيق املؤسسة لقانون حقوق اإلنسان.

وتعرف هذه املواثيق بمجموعها بالرشعة الدولية حلقوق اإلنسان ومها :اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ( )1948وامليثاق

العاملي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ( )1966والربوتوكول االختياري التابع له و امليثاق العاملي اخلاص باحلقوق

االقتصادية واالجتامعية والثقافية ( .)1966وقد تبع هذه املواثيق أكثر من عرشين اتفاقية تناولت حقوق اإلنسان وهي

اتفاقيات اختذت صفة القانون امللزم للدول التي تقوم باملصادقة عليها.
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ضمنا هذا الكتاب فقط التكتيكات الالعنفية ألننا ال نعتقد بأهنا األنسب لتعزيز حقوق اإلنسان .فعندما عمد املحبطون
لقد ّ
نتيجة للظلم االجتامعي إىل استخدام العنف فإن ذلك قد أدى عىل األغلب إىل إجراءات اجتامعية قمعية أدت بدورها إىل

انتهاكات إضافية حلقوق اإلنسان .إننا نعرتف بأن مواصلة العمل من أجل حقوق اإلنسان ينطوي عىل النضال ،إال أننا

نأمل بأن الناس من خالل معرفتهم بالتكتيكات املستخدمة يف كافة أنحاء العامل سيهتدون إىل طرق فعالة للعمل عىل تطبيق

حقوق اإلنسان دون اللجوء إىل العنف.

ففي نوفمرب/ترشين الثاين  1999بدأ موظفو مركز ضحايا التعذيب واملتطوعون فيه بإجراء البحوث حول التكتيكات التي

جيري استخدامها للنهوض بحقوق اإلنسان .وقد سعينا بالتحديد إىل إجياد الوسائل التي توحي لآلخرين بالتفكري بشكل
خالّق واختاذ اإلجراءات الفعالة .لقد ألقينا بالشبكة لتشمل جماالت واسعة بحيث قمنا بإجراء مسح لألعامل املنجزة من

جانب منظامت املجتمع املدين والوكاالت الدولية واملؤسسات احلكومية ورجال األعامل وغري ذلك من املنظامت ،وذلك
هبدف اكتشاف ما يفعله الناس لبناء جمتمع األنصار والضغط من أجل التغيري والنهوض بحقوق اإلنسان .ولقد ساهم

املتطوعون ،بام يف ذلك الطلبة وأساتذة اجلامعات والعاملون يف املجاالت الصحية والعالقات العامة ومستشارو رجال
األعامل والصحفيون واملختصون يف جمال احلاسوب وغريهم ،يف هذا املجهود من خالل العمل ساعات طويلة ال يمكن
حرصها ،كام أسهمت املجموعة العاملة يف التكتيكات اجلديدة واللجنة االستشارية لتلك املجموعة يف تقديم مساعدة ال

تقدر بثمن.

لقد تواصل الباحثون مع ممويل أعامل حقوق اإلنسان ،كام حرضوا املؤمترات وبحثوا يف طيات املواد املنشورة وشبكة
اإلنرتنت ،وأجروا مقابالت ال حرص هلا عرب اهلاتف وأخرى شخصية .لقد قمنا بكل جهد معقول لالتصال باملنظامت

ذات العالقة ،وبفحص املعلومات التي تضمنتها األبحاث .وعندما أصبح ذلك غري ممكن اختذ فريق التكتيكات اجلديدة
قرار ًا حول ما إذا كانت تلك املعلومات كافية ومفيدة ،وحول ما إذا أصبحت تلك املعلومات يف متناول اجلمهور .وكان

يتم استبعاد أية معلومة إذا ما أظهرت املنظمة املعنية عدم ارتياحها جتاه ملخص التكتيكات أو جتاه أية معلومات اتصال

تم إدراجها يف البحث.

ولقد متت طباعة أول مسودة للتكتيكات اجلديدة حلقوق اإلنسان يف سبتمرب/أيلول  ،2000حيث تبع ذلك طباعة املسودة

الثانية يف  .2001وقد بنت الطبعة الثالثة معلوماهتا عىل العمل الضخم الذي أنجز يف املسودتني األوىل والثانية.

وكام هو احلال بالنسبة لكل األعامل فقد عكس هذا الكتاب حتيز مؤلفيه وهذا يشمل األماكن التي بحثنا فيها عن األفكار،
وما كان متوفر ًا لنا من معلومات ومصادر يف حدود األبحاث والتكنولوجيا .ونظر ًا لضيق الوقت وحمدودية املعلومات

املتوفرة واملصادر ،فقد جاءت بعض األجزاء واألمثلة كاملة أكثر من غريها .ويمكن للقراء أن يساعدونا يف حتسني

تشوه احلقيقة ،واقرتاح تكتيكات
الطبعات الالحقة وذلك من خالل إرسال املعلومات واإلشارة إىل مواضع التح ّيز التي ّ
إضافية ومواد يمكن إدراجها .إننا نرحب بمسامهاتكم يف هذه املجاالت ويف أية جوانب أخرى من هذا الكتاب.
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أقوال يف برنامج التكتيكات اجلديدة لربنامج حقوق اإلنسان:

 -تعزز التكتيكات اجلديدة لربنامج حقوق اإلنسان ،بقيادة فريق متنوع من املنظامت الدولية واملدافعني وبتنسيق من مركز ضحايا

التعذيب ( ،)CVTاالبتكارات التكتيكية والتفكري االسرتاتيجي داخل احلركة الدولية حلقوق اإلنسان .وتعمل هذه التكتيكات

عىل تقوية الفعالية لدى املدافعني ولدى املنظامت املنترشة عرب العامل من خالل تطوير األدوات والشبكات املستخدمة لتقاسم
األفكار اخلالّقة وتعزيز االبتكار التكتيكي.

 -إن هذا الكتاب واحد من أدوات عدة تم تطويرها من ِق َبل برنامج التكتيكات اجلديدة إلظهار املدى الواسع من االحتامالت

التكتيكية يف العمل يف جماالت حقوق اإلنسان.

 -يتضمن موقع التكتيكات اجلديدة اإللكرتوين ( )www.newtacties.orgقاعدة معلومات قابلة للبحث من التكتيكات

واملنابر التي متكّن الناس من بناء الشبكات وتبادل اآلراء.

مفصلة حول كيفية تطبيق التكتيك
 إن دفاتر املالحظات التكتيكية هي سلسلة من دراسات معمقة متثل ضمري املتكلم ،وتوفر نظرة ّوما متت مواجهته من حتديات خالل ذلك.

 -إن ورش العمل التدريبية اإلقليمية التي تقام يف كل إقليم يف العامل جتمع أناس ًا قاموا باستخدام تكتيكات مبتكرة لتدريب بعضهم

البعض عىل استخدام تلك التكتيكات .ويعمل املشاركون بجدية ومن ثم يغادرون وبجعبتهم سلسلة جديدة من التكتيكات
اجلديدة ،وما يرافق ذلك من ثقة جديدة بقدراهتم التدريبية ،وبشبكة جديدة من الزمالء املنترشين يف جماالت حقوق اإلنسان.
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نبذة عن مركز ضحايا التعذيب
يعمل مركز ضحايا التعذيب عىل عالج من اجلراح التي خيلفها التعذيب عىل األفراد وأرسهم وجمتمعاهتم ووقف التعذيب

عىل مستوى العامل.

عند تأسيس املركز يف  ،1985كان هذا املركز هو أول مركز من نوعه ملعاجلة آثار التعذيب يف الواليات املتحدة والثالث

عىل مستوى العامل .ويعمل مركز ضحايا التعذيب اليوم عىل تزويد الناجني من التعذيب باملشورة والعناية الطبية واخلدمات
االجتامعية ،وذلك يف إطار نموذج للمعاجلة مستند إىل الرأي الفلسفي بأن الكل أكرب من جمموع األجزاء ،كام يعمل

عىل تدريب القائمني عىل التعليم واملهنيني يف املجال الطبي ممن قد يعملون مع ضحايا التعذيب أو املصابني بصدمات
احلروب .ويقوم املركز أيض ًا بإجراء األبحاث حول تأثريات التعذيب ووسائل العالج الفعالة ،كام يتوىل التأثري عىل آراء
اآلخرين حملي ًا وعىل املستويني الوطني والعاملي لوضع حد لعمليات التعذيب.

ولقد انبثق برنامج التكتيكات اجلديدة عن اخلربة اخلاصة التي اكتسبها مركز ضحايا التعذيب بصفته املبتكر للتكتيكات
اجلديدة وباعتباره مركز ًا للعالج يتوىل أيض ًا الدفاع عن محاية حقوق اإلنسان من موقع فريد للعالج واسرتداد املجتمع

املدين زمام القيادة.

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوينwww.cvt.org :

مركز ضحايا التعذيب

East River Road 717
Minneapolis, MN 55455
4800 436 612
cvt@cvt.org
www.cvt.org
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املنظامت الرشيكة:

-املدخل إىل العدالة -نيجرييا Access to Justice, Nigeria

-مركز ضحايا التعذيب -الواليات املتحدة The Center for Victims of Torture, United States

املعهد الدنامركي حلقوق اإلنسان -الدنامرك The Danish Institute for Human Rights, Denmark-جملس مواطني هلسنكي  -تركيا The Helsinki Citizens Assembly, Turkey

-مؤسسة إيكار  -رومانيا The ICAR Foundation, Romania

-املنسق الوطني حلقوق اإلنسان  -بريو National Coordinator for Human Rights, Peru

معهد تركيا والرشق األوسط لإلدارة العامة  -تركيا Turkish & Middle Eastern Institute for PublicAdministration – Turkey

اللجنة االستشارية الدولية:

مورتون أبراموفيتز ،الرئيس السابق ملنح كارنيجي للسالم الدويل والسفري السابق للواليات املتحدة يف تركيا وتايالند.جي بريان أتوود ،املدير السابق للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  -عميد معهد هيوبرت مهفري للشؤون العامة بجامعةمينيسوتا.

-كيم كامبل ،رئيس وزراء كندا السابق وقنصل كندا العام يف لوس أنجيلوس.

ريتشارد غولدستون ،القايض السابق للمحكمة الدستورية يف جنوب إفريقيا واملدعي العام للمحكمة اجلنائية الدوليةليوغوسالفيا السابقة ورواندا.

 -أيونا كولورادي ،رئيس اللجنة الوطنية ،ملجلس التنسيق األعىل حلقوق اإلنسان يف تركيا.

 -وولرت مونديل ،النائب السابق لرئيس الواليات املتحدة وسفري الواليات املتحدة السابق لدى اليابان.

 -أورهان باموك ،القاص والروائي الرتكي.

 -ميشيل روكار ،رئيس جلنة العامل والشؤون االجتامعية يف الربملان األورويب ورئيس وزراء فرنسا األسبق.

 أدسون سبنرس ،الرئيس السابق لرشكة هانيويل ورئيس جملس اإلدارة السابق ملؤسسة فورد. ماريو فارغاس لوزا ،الروائي البريويف. -إييل ويزل ،احلائز عىل جائزة نوبل.
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 -ماري كلري أكوستا ،املكسيك ،نائبة وزير حقوق اإلنسان والديمقراطية السابقة يف احلكومة املكسيكية.

 -ميغيل داريس دي أوليفريا ،الربازيل ،مدير معهد العمل الثقايف.

 -كالرنس دياز ،الواليات املتحدة ،مدير املركز الدويل للقانون املتطور ،رئيس جملس اإلدارة ،إنرتنت حقوق اإلنسان.

 -كاميليا دورو ،رومانيا ،مديرة مؤسسة إيكار.

 -باسيل فرناندو ،الصني ،املدير التنفيذي ،اللجنة اآلسيوية حلقوق اإلنسان.

 -كلودين هيني ،سويرسا ،زميل بحوث ،جامعة برستول.

 -هبي الدين حسن ،مرص  ،مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.

 سلمى خان ،بنغالدش ،الرئيس السابق والعضو احلايل يف جلنة األمم املتحدة للقضاء عىل كافة أشكال التمييز ضداملرأة ،وعضو جملس إدارة «املرأة للمرأة» يف بنغالدش.

 مورتن كياروم ،الدنمرك ،مدير املعهد الدنمركي حلقوق اإلنسان. -نورين ماكدونالد ،كندا ،املدير التنفيذي ملؤسسة غابربيل.

 -صوفيا ماخر ،بريو ،عضو سابق يف جلنة املصاحلة واحلقيقة واملديرة التنفيذية السابقة للمعهد الوطني حلقوق اإلنسان.

 ليام ماهوين ،الواليات املتحدة ،عضو جملس إدارة فرق السالم الدولية وحمارض يف شؤون حقوق اإلنسان بجامعةبرنستون.

 -بات ناييدو ،كينيا ،املدير املشارك ملؤسسة روكفلر ،املكتب اإلقليمي اإلفريقي.

 -جوزيف أوتيه ،نيجرييا ،مدير منظمة املدخل إىل العدالة.

 بوريس باستنسيف ،روسيا ،رئيس منظمة سيتيزنزووتش (مراقبة من أجل املواطن). -مارك ريتيش ،الواليات املتحدة ،رئيس معهد سياسات الزراعة والتجارة.

 السري ناجيل روديل ،اململكة املتحدة ،مقرر األمم املتحدة والعضو احلايل اخلاص السابق بشأن التعذيب ،جلنة األمماملتحدة حلقوق اإلنسان.

 كاتالش ساتيارثي ،اهلند ،رئيس ائتالف جنوب آسيا بشأن عبودية األطفال. راجيش تاندون ،اهلند ،املدير التنفيذي جلمعية البحوث املشاركة يف آسيا. -باتريشيا فالديز ،األرجنتني ،املديرة التنفيذية ملنظمة ميموريا أبريتا.

 -غليندا وايلدشوت ،جنوب إفريقيا ،العضو السابق يف جلنة املصاحلة واحلقيقة.

 -مايكل ويندفور ،أملانيا ،املدير التنفيذي لشبكة املعلومات والنشاط الدولية بشأن الغذاء.
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التكتيكات الوقائية
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التكتيكات الوقائية
ركزت منظامت حقوق اإلنسان منذ أكثر من عرش سنوات عىل تنديد اإلنتهاكات يف ذلك الوقت ويف الوقت الراهن.

كانت الوسيلة األساسية املتبعة يف صندوق أدوات حقوق اإلنسان هي املطرقة ,حيث كان يعتمد العاملون يف جمال حقوق
اإلنسان عىل أسلوب (الفضح وكشف العار) بالبلدان التي متارس انتهاكات واضحة .لقد كان يعد هذا عمال جيدا ,لكن
صندوق األدوات توسع بشكل كبري بفضل العاملني اجلدد يف جمال حقوق اإلنسان.

لقد شهدنا تغري ًا مذه ً
وحتول جدول األعامل من اقتصاره
ال يف جمال حقوق اإلنسان خالل السنوات العرش األخريةّ ،

عىل حتديد إطار قانوين دويل إىل مناقشات جد ّية تناولت التنفيذ عىل أرض الواقع .ويف الوقت نفسه كان هناك انتقال من
تضمن أهدافها هديف التدخل والوقاية.
اجلهود الدولية إىل العمل املحيل ،حيث كانت املجموعات املحلية يف أحيان كثرية ّ
فقد تعمد منظمة حملية غري حكومية إىل االتصال بالرشطة بشأن قضية تعذيب معينة وتبحث معهم كيفية احليلولة دون

تكرارها يف املستقبل .وتستخدم هذه املجموعات تكتيكات جديدة مل تكن متوفرة يف املايض ملنظامت حقوق اإلنسان
التقليدية ،فهم ال يقومون بتوجيه االنتقادات فقط بل يتولون تشكيل رشاكات مع مؤسسات حكومية من أجل املساعدة

يف وضع ترشيعات إصالحية ،كام يعرضون القيام بتدريب قوات الرشطة ووضع مناهج وجعل وجودهم أكثر وضوحا

بأساليب حاسمة.

وما زال العمل لوقاية حقوق اإلنسان واحليلولة دون انتهاكها يشهد املزيد من التغريات والتقدم والتحسن املستمر .ولعل

التكتيكات التي ستقرأوهنا يف هذا الفصل تسهم يف جعل العقد القادم أفضل من سابقه.
مورتن كياروم

مدير املعهد الدنمركي حلقوق اإلنسان

كوبنهاغن  -الدنامرك
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يتعني علينا ان نعرف متى يكون الناس عرضة خلطر جسدي كي نحول دون

حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان وذلك يف األحوال التي يتم فيها تقييد حرية

احلركة وحق العمل وحق احلصول عىل سكن مناسب ،وعندما تكون جمموعة

ما تواجه خطر فقداهنا لصوهتا املسموع داخل املجتمع ،أو عندما يصبح جمتمع ما
عرضة للسقوط يف هاوية الفقر ،أو عندما يبدأ شكل من أشكال احلياة األصلية

بالتاليش .هتدف التكتيكات التي يتضمنها هذا الفصل إىل احليلولة دون حدوث

انتهاكات وشيكة .إن أنجح الوسائل للقيام بذلك يف بعض األحيان هو فقط
أن تكون متواجد ًا هناك .إن الوجود الفعيل لآلخرين ،سواء أكان ذلك بوجود
متطوع من بلد حكومته قوية أو مجهور من املارة قد يتم استدعاءهم كشهود،

يؤدي إىل ردع املنتهكني املتوقعني حلقوق اإلنسان.وقد حتدث االنتهاكات يف

بعض األحيان نتيجة الفتقار الناس للمعلومات الرضورية ملنع تلك االنتهاكات.
ويمكن أن يؤدي تزويد املعلومات عن األشخاص الذين من املمكن أن يتأثروا

بانتهاكات يف حقوقهم أو حول آخرين قد يعمدوا إىل فضحها ،إىل منع تلك

االنتهاكات.إن أفضل طريقة لوقاية حقوق اإلنسان يف بعض األحيان هي منع
حدوث االنتهاكات .إن معرفة أسلوب االنتهاك جيعل من املمكن تغيري الوضع

بحيث يقل احتامل حدوث االنتهاكات.تقسم التكتيكات املستخدمة يف هذا اجلزء

إىل ثالثة أفرع هي:

 .1تكتيكات الوقاية املادية التي متنع حدوث األذى من خالل التواجد اجلسدي.

 .2التكتيكات التي تضع املعلومات اهلامة يف أيدي األشخاص الذين يمكنهم
احليلولة دون حدوث االنتهاك.

 .3التكتيكات التي تتوقع حدوث االنتهاكات وتعرقل حدوثها.
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احلامية اجلسدية
ليست هناك وسيلة للتعبري عن تضامننا أفضل من الوقوف شخصي ًا ملساندة إخواننا من بني البرش ،أو الوقوف
متضامنني معهم يف حال تعرضهم للخطر .وتتجاوز التكتيكات املدرجة يف هذا اجلزء حدود الرمزية بحيث يتم
استخدام التواجد اجلسامين للمتطوعني حلامية أمن اآلخرين.
إن هذه الفكرة بسيطة نسبي ًا لكنها قوية  ،فاألشخاص أو اجلامعات الذين لدهيم الرغبة يف إيذاء شخص ما قد ال
يرغبون يف القيام بذلك عىل مرأى الناس ،وذلك خشية وجود شهود أو صحافة ترصد االنتهاكات أو حتمل تبعات
إيذاء شخص حيظى بمساندة جمموعة متنفذة أو حكومة .ويقودنا هذا إىل فكرة قوية أخرى وهي :أن تظهر بأن لك
أصدقاء حيتلون مناصب عليا.
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حراس شخصيون حلقوق اإلنسان :محاية وتشجيع النشطاء املهددين يف جمال حقوق اإلنسان
ّ
وذلك من خالل تواجد متطوعني دوليني:

تكتيك

تعمل فِ َرق السالم الدولية ( )PBIعىل إرسال مراقبني دوليني ملرافقة نشطاء يف جمال حقوق اإلنسان مهددين من جانب
حكومات أو منظامت شبه عسكرية .فإذا ما أتيح هلم مشاهدة انتهاكات يعمد هؤالء املراقبون إلبالغ السلطات يف البلد

املعني وكذلك حكومة بالدهم األصلية والنشطاء يف كافة أرجاء العامل .ويؤدي هذا إىل ردع املنتهكني عن تنفيذ هجامهتم

التي خططوا هلا حيث أهنم يعلمون بأنه من املتوقع حدوث رد فعل دويل .ويف الوقت نفسه فإن النشطاء الذين تتم مرافقتهم
خمولون بمواصلة وتوسيع عملهم يف جمال حقوق اإلنسان .لقد كانت فِ َرق السالم الدولية من أوائل اجلامعات التي
ّ
استطاعت (مأسسة) فكرة املرافق التي بدأت يف غواتيامال يف أوائل الثامنينات من القرن املايض ،كام وحتتفظ تلك ِ
الف َرق حالي ًا
بأكثر من ثامنني متطوع ًا ميداني ًا يف كولومبيا وإندونيسيا واملكسيك وغواتيامال .إن املتوطوعني هم أبرز جوانب التكتيك،
إال ن نجاح التكتيك يعتمد عىل ما يفعله كثريون غريهم يف كافة أنحاء العامل .ويتوجب عىل املتطوع أن يكون قادر ًا عىل
استقطاب االهتامم الدويل فور ًا يف حال حدوث هجوم أو هتديد .ومتتلك فِ َرق السالم الدولية هلذا الغرض شبكات تضم
ناشطني يف بلدان املتطوعني ،كام وأن املتطوعني لدهيم شبكات من النشطاء يف بلدان اقامة املتطوعني .باالضافة اىل أن
املنطوعني يقومون بضم عائالهتم وأصدقائهم لالنخراط يف عملهم ،وهم يف أحيان كثرية يستخدمون اخلربات الواسعة

للنشطاء باإلضافة إىل معارفهم السابقة.

وقد تكون املرافقة الدولية صعبة للنشطاء يف جمال حقوق اإلنسان وللمتطوعني عىل حدّ سواء ،حيث أهنم يواجهون خطر ًا
مستمر ًا وتوتر ًا دائام وقيود ًا عىل حياهتم الشخصية .وتضفي فِ َرق السالم الدولية القيمة األكرب عىل التفويض وعىل تشجيع

الناشطني الريفيني املحليني ،بحيث تعرض املرافقة فقط عند الطلب دون أن تفرض نفسها بأي شكل من األشكال بالتدخل
يف الشؤون الداخلية ملن يرافقوهنم.
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اقرأ أكثر عن هذا املوضوع يف الكتاب التكتيكي املوجود عىل املوقع اإللكرتوين

( )www.newtactics.orgحتت ( )Tools for Actionوانظر:

عىل اإلنرتنت

Unarmed Bodyguards: International Aecompaniment for the Protection of Human

Rights, by Liam Mahony and Luis Eguren, Kumarian Press, 1997

كيف يمكن تركيز االهتامم الدويل عىل نضالك؟
ويعتمد هذا التكتيك عىل احلقيقة العاملية التي مفادها أننا مجيع ًا معرضون للضغوط املعنوية والسياسية ،فالقادة املحليون

ال يريدون صحافة تكشف انتهاكاهتم ،كام وأن القتلة الساقطون ال حيبذون وجود شهود يراقبون عملهم القذر .فاجلميع
يفضلون أن تبقى هويتهم جمهولة عند ارتكاهبم جلرائمهم وال يرغب أحد منهم بوجود شهود .ويمكن ردع أية هجامت

من خالل وضع شاهد دويل يف وجه مرتكبي اجلرائم ،والقيام يف الوقت نفسه بمامرسة ضغوط خارجية عىل القادة .ويف
هذه األثناء ومن خالل نجاح النشطاء املهددين يف عرض ما يشري إىل أهنم يتمتعون بتضامن دويل يصل إىل حد املشاركة يف

املخاطر فإن ذلك سيمدهم باجلرأة والقوة ليامرسوا بعملهم الشجاع  .ولقد استخدمت (املرافقة) منذئذ تكتيكا يف أحوال
أخرى تعرض فيها الناس ألخطار جسامنية وكان املجرمون معرضني لإلطاحة هبم من ِق َبل الرأي العام الدويل ،وهناك
جمموعات أخرى استخدمت هذه التكتيك ومنها قوة السالم الالعنفية يف رسيالنكا ،وفِ َرق صنع السالم املسيحية يف الضفة

الغربية ،واملنظمة الوطنية للتضامن مع شعب غواتيامال ،وبرنامج املرافقة املسكوين يف فلسطني وإرسائيل ،وزمالة املصاحلة

يف كولومبيا ،وسنرتوفراي بارتولومي دي الس كاساس يف املكسيك وغريها.

إن القوة الرمزية للعاملني يف الكنيسة أو الصحفيني عىل سبيل املثال يكون هلا غالب ًا تأثري وقائي أو مهدئ يف ظل أوضاع

يسودها التوتر والعنف ،حيث إن املجرمني ال يرغبون يف أن يراهم أحد أثناء ممارسة ترصفاهتم املشينة  .ففي هايتي ,يقوم

أعضاء (الرشكاء يف الصحة) بتوظيف ُع ّمل الصحة يف املجتمع والذين يطلق عليهم اسم ( )accompagnateursأو
(حمرتيف املرافقة) ،حيث يقوم هؤالء بزيارات يومية ملرىض اإليدز والسل ،كام يبينون  -باإلضافة إىل قيامهم بتقديم الدعم
الطبي والعاطفي للمرىض من أفراد املجتمع  -بأنه ال يوجد هناك ما خيشونه من االتصال العريض بأشخاص يعانون من

تلك األمراض .ومرة أخرى ،نجد أن الوجود الرمزي والفعيل لطرف ثالث ملتزم حيمل يف طياته ثقال معنوي ًا واجتامعي ًا
قد يؤدي إىل إحداث تغيري يف السلوك.
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اخلطة البديلة :محاية املتظاهرين املعتقلني من خالل التظاهر خارج خمافر الرشطة املحتجزين فيها:

تكتيك

خالل حكم ميلوسوفيتش لرصبيا ،اعتمدت جمموعة من الشباب عىل فكرة توفري األمن من خالل األعداد الكبرية
مستخدمني يف ذلك املظاهرات الثانوية حلامية األعضاء املعتقلني ،وإلبطال التهديد باالعتقال .ولقد استخدموا أيض ًا

الدعابة واملرسح للتخفيف من خوف اجلامهري جتاه سلطة احلكومة.

أوتبور (أي املقاومة باللغة الرصبية الكرواتية) أعدت للمظاهرات الثانوية وهي  -خطتهم البديلة  -التي يتم تنظيمها
خارج مراكز الرشطة للتجاوب فور ًا مع عمليات االعتقال خالل أحداث االحتجاج .وهناك احتامل أقل ألن تعمد الرشطة

إىل رضب الناشطني أو اعتقاهلم يف الوقت الذي يعلمون فيه بوجود مجاهري غفرية وعدد من الصحفيني يف اخلارج ،فيام بدا
الناشطون أقل خوف ًا بفضل الدعم الذي يعلمون بأهنم يتلقونه.
فبمجرد وقوع االعتقال تعمد املقاومة (أوتبور) إىل وضع اخلطة البديلة موضع التنفيذ وذلك من خالل استخدام شبكة

اتصاالهتا الواسعة:

 .1يراقب ناشط حيمل هاتف ًا حمموالً عملية االعتقال وحيدد مركز الرشطة الذي تم احتجاز الناشطني فيه.
 .2يذهب املحامون فور ًا إىل مركز الرشطة للتفاوض حول إطالق رساح الناشطني.

 .3يتجمع ناشطون آخرون من املقاومة خالل ساعة واحدة فقط أمام مركز الرشطة ويف مكتب املنظمة حيث يلعبون ألعاب ًا
ويغنون أغنيات لبث التفاؤل يف نفوس اجلامهري واملحافظة عىل اهتاممهم وهدوئهم .ويبقى الناشطون خارج مراكز

الرشطة إىل أن يتم إطالق رساح املعتقلني.

 4يقوم ذوو الصلة باإلعالم بالتوجه إىل مركز الرشطة لتغطية االحتجاجات وأخذ ترصحيات من الناشطني عقب إطالق
رساحهم.

 .5تقوم أحزاب املعارضة بالتنديد باالعتقاالت وترسل أعضاءها إىل مركز الرشطة.

 .6تتوىل املنظامت غري احلكومية املحلية إبالغ املنظامت الدولية وتطلب منها التنديد باالعتقاالت.
ولقد وظفت املقاومة (أوتبور) الكثري من الوقت واجلهد يف بناء شبكة قوية وواسعة تدين بالوالء ويمكن شغلها برسعة.

وحددت عمليات التخطيط املوسعة دور كل واحد يف استدعاء اآلخر ،وما يتوجب عىل كل شخص أن يفعله بعد حدوث
االعتقاالت ،بحيث تتبع املظاهرة الثانية عملية االعتقال فور ًا تقريب ًا .وقد تم ختزين أكثر املعلومات املتعلقة باالتصاالت

اخلاصة بالشبكة يف اهلواتف املحمولة لألعضاء كي ال تتمكن الرشطة من مصادرة املعلومات وختريبها.عىل اإلنرتنت:
اقرأ أكثر حول هذا يف دفرت املالحظات التكتيكي عىل املوقع اإللكرتوين:

(Under (Tools for Action) (www.newtactics.org
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ما هي خطتكم البديلة؟
تعترب اخلطة البديلة اخلاصة باملقاومة مث ً
ال رائع ًا لتكتيك يفي باألهداف التي تضمنها كل جزء من هذا الكتاب .ولقد متكن

األشخاص الذين استخدموا هذا التكتيك من منع التعذيب املحدق بالناشطني داخل مركز الرشطة ،حيث تدخلوا

إليقاف االنتهاكات املستمرة من جانب نظام ميلوسوفيتش وذلك من خالل إضعاف قوة الرشطة .لقد ساعدوا يف شفاء
واستعادة الثقة لدى املحتجني الذين تم اعتقاهلم كام ساعدوا املتطوعني عىل التغلب عىل اخلوف من تعرضهم لالعتقال .
وأدت شفافية املظاهرات إىل بناء الوعي بانتهاكات النظام وباحلركة الديمقراطية املتنامية للمقاومة.

واعتمد النجاح الذي حققته املقاومة (أوتبور) عىل عدد من العوامل املهمة .ففي الوقت الذي كان فيه البلد يعاين يف ظل

احلكم االستبدادي ،كان باستطاعة حماميي املقاومة لقاء الناشطني وممارسة بعض التأثري عىل الرشطة .ويف الوقت نفسه بقي

النظام والرشطة خائفني من حدوث جتمع شعبي كبري ومن ردود فعل تنعكس عىل الرأي العام العاملي .أما بالنسبة ملجتمع
مغلق متام ًا فلن يكون أي من هذين األمرين ممكن ًا.

"إن مجيع ناشطينا املعتقلني أصبحوا أبطاالً ،حيث إهنم كانوا يتمتعون بدعم مئات األشخاص املنتظرين خارج مركز

الرشطة بحيث مل يعودوا خائفني .ولقد بدأت املنافسات حول من هو الناشط «املطلوب أكثر» للرشطة ومن هو/هي الذي/

التي تم اعتقاهلا ملدة أطول .لقد كنا نضحك يف وجه النظام كام أصبح العامل كله عىل اطالع بام حيدث لنا".

زورانا سميليانتش ،أوتبور! ،رصبيا
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وجود وقائي :االحتفاظ بحضور جسامين يف موقع حيتمل حدوث انتهاك فيه لرصد انتهاكات
حقوق اإلنسان ومنع حدوثها.

تكتيك

تستخدم حركة «حمسوم ووتش» وجود نساء إرسائيليات يف كافة أنحاء الضفة الغربية حلامية الفلسطينيني الذين يمرون عرب
نقاط التفتيش اإلرسائيلية ولضامن احرتام حقوقهم.

تعمد حمسوم ووتش إىل رصد عدة نقاط تفتيش إرسائيلية صباح مساء خالل فرتات ازدحام املرور القصوى لالحتجاج عىل

نقاط التفتيش ومحاية حقوق األفراد الفلسطينيني الذين يتعني عليهم املرور عرب تلك النقاط .إن مجيع املتطوعني ملحسوم
ووتش (حمسوم يعني نقطة تفتيش بالعربية) هم من النساء اإلرسائيليات .ولقد بدأت هذه املنظمة أعامهلا يف  2001بثالث
نساء مل يلبثوا أن ازداد عددهم إىل ثالثامئة.

وينظر هؤالء إىل نقاط التفتيش باعتبارها انتهاك ًا حلقوق اإلنسان ،حيث إهنا حتد من حق الفلسطينيني بالتحرك بحرية،

وبالتايل حقهم يف احلصول عىل التعليم والعالج الطبي وكذلك حقهم يف العمل.

ويقوم الراصدون من حركة حمسوم ووتش بثالث مهام أولية عند نقاط التفتيش وهي منع االنتهاكات التي يشاهدوهنا
وتوثيق تلك االنتهاكات وإظهار روح التضامن مع الشعب الفلسطيني.

إن جمرد تواجد النساء اإلرسائيليات يثبط نية بعض اجلنود باإلساءة لألشخاص الذين يمرون عرب نقاط التفتيش وذلك
طبق ًا ملا أفاد به الراصدون والفلسطينيون .فعندما حياول اجلنود منع الناس من العبور أو يقومون بمصادرة هوياهتم ,يعمد
الراصدون إىل التدخل هبدوء ولكن بحزم يف حال اعتقادهم بأن األمر سيكون خمتلف ًا .فإذا ما شاهدوا انتهاكات خطرية

يقوم الراصدون باالحتجاج عليها لدى ضباط من ذوي الرتب األعىل يف اجليش ،كام يشجعون الفلسطينيني عىل أن حيذوا
حذوهم.

مفصلة ونرشها يف موقعهم اإللكرتوين عىل اإلنرتنت ،كام
ويتوىل الراصدون الذين يشاهدون االنتهاكات كتابة تقارير ّ
يقومون بدعوة صحفيني وسياسيني وآخرين لالنضامم إليهم عند نقاط التفتيش حيث يضعون عىل صدورهم الفتات حتمل

شعارات مكتوبة باللغة العربية «ال لنقاط التفتيش» .وتبدو ظاهرة الدعم هذه مشجعة للكثري من الفلسطينيني الذين قد ال

تكون لدهيم صورة إجيابية عن اإلرسائيليني.
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كيف يمكنك استخدام اناس مرموقني يف جمتمعك ملساعدة ضحايا االنتهاكات املحتملني؟
ولقد واجهت حمسوم ووتش العديد من التحديات أثناء قيامها بعملها .فهنالك العديد من نقاط التفتيش إال أنه ال يوجد
عدد ٍ
كاف من الراصدين لتغطيتها مجيع ًا .ويعرتف املتطوعون بأن اجليش ال يشعر بااللتزام جتاه إبالغ الراصدين بالوقائع
أو حتى االعرتاف هبم .ومما يزيد من تفاقم الوضع تغيري اجلنود ما بني نقاط التفتيش وخارجها بشكل متكرر مما جيعل من
الصعب عىل الراصدين إجياد عالقة معهم ،كام وأن بعض العمل يتجدد مع كل دفعة جديدة من اجلنود الذين يتم تغيريهم.

ومل تنجح حمسوم ووتش حتى اآلن يف حتقيق هدفها األوسع وهو إهناء االحتالل وإزالة نقاط التفتيش .ولكنها ساعدت يف
جعل اجلمهور اإلرسائييل والشعوب يف كافة أرجاء العامل أكثر وعي ًا باالنتهاكات التي تُرتكب عند نقاط التفتيش.
إن الوجود اجلسدي للفرد هو أكثر تأثري ًا عندما يكون مدعوم ًا بشبكة متنفذة تستطيع حتريك املعلومات برسعة ونقلها
إىل عدد كبري من الناس أو ألناس حيتلون مناصب رئيسية من مناصب النفوذ .وتستخدم حمسوم ووتش اإلنرتنت ملشاركة
اآلخرين بشكل أوسع يف جتارهبا يف جمال الرصد وتعزيز الوعي لدى اإلرسائيليني ولدى املجتمع الدويل.

“عندما وصلنا عند نقطة التفتيش كان هنالك رجال ونساء وأطفال وسيارات تكيس وشاحنات حمملة بالبضائع  ،كام

كانت هناك سيارة إسعاف وطابور طويل من السيارات القادمة من االجتاه اآلخر .وعندما شاهدنا الناس اندفعوا نحونا
وكأننا أملهم األخري ليرسد علينا كل منهم قصته .ولقد حاولنا استخدام مجيع أنواع أرقام اهلواتف ويف النهاية وصلت سيارة
جيب تنقل ضابط ًا برتبة عالية .وقد رفض هذا الضابط يف البداية التحدث إلينا قائ ً
ال إننا نأيت لنقاط التفتيش كي نثري املتاعب

للجنود ولكي نرتك انطباع ًا ما .وكان طبيب وزوجته هناك وكانا قد أخذا ابنتهام إىل املستشفى يف رام اهلل .وعىل الرغم من
أن رجال رشطة احلدود كانوا عىل استعداد للسامح له بالعودة إىل منزله يف اخلليل ،إال أهنم رفضوا السامح لزوجته بمرافقته
مرت بصورة غري قانونية ،وأن وثائقها اخلاصة بالوالدة مل تعد سارية املفعول ولقد واصلنا مناشدة بعض
زاعمني بأهنا ّ

احلارضين .إننا ال نعلم ملاذا أو عند أية نقطة بدأ الضابط يف تليني موقفه ،إال أنه فجأة أصدر أوامره وبدأ اجلميع يف العبور.
وقد أصبحت نقطة التفتيش فارغة يف غضون مخس دقائق ،كام مل يكن هناك أية نقاط تفتيش أخرى عىل الطريق ،إال أن زوجة

الطبيب تركت واقفة وهي تبكي بعد أن أخذ اجلنود هويتها .وعقب ذلك أعيدت هلا هويتها وبدأت يف اللحاق بزوجها
عىل اجلانب اآلخر من نقطة التفتيش ،حيث شاهدنا الطبيب وأناس ًا آخرين وهم يقفزون يف اهلواء ويلوحون بأيدهيم وهم
يرصخون شكر ًا شكر ًا”...
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مشاركة املعلومات اخلطرية
إن املعلومات الصحيحة يف األيدي املناسبة يمكنها أن تذهب بعيد ًا باجتاه منع االنتهاكات وحتقيق التقدم يف جمال حقوق
اإلنسان .لكن حتى يف دنيا العوملة واملجتمعات املشبعة بالتكنولوجيا ,فإن هذا يمكن أن يشكل حتدي ًا حقيقي ًا.
وتظهر التكتيكات املدرجة يف هذا اجلزء طرق ًا مبتكرة ملشاركة املعلومات اخلطرية مع أناس يستطيعون منع االنتهاكات،
وأناس قد يكونون معرضني ملخاطر املعاناة من تلك االنتهاكات ،وآخرين يمكنهم منع حدوثها .إن بعض هذه التكتيكات
توجد استخدامات متطورة للتقنيات اجلديدة يف حني أن بعضها اآلخر يعتمد عىل االتصاالت التي تتم بني شخص وشخص
آخر ،وهي كلها تعرب عن احلكمة القائلة بأن «املعرفة قوة» .
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شبكة اهلواتف ضد العنف :استخدم اهلواتف النقالة إلجياد شبكة اتصاالت يمكنها إيقاف

العنف قبل أن يتصاعد.

تكتيك

يف الرصاع العنيد عىل ما يبدو بايرلندا الشاملية ،كثري ًا ما برهنت املحاوالت إلجياد أرضية مشرتكة بني الكاثوليك املس ّيسني

وأجنحة الربوتستانت بأهنا تكاد تكون مستحيلة .وعىل الرغم من ذلك فإن هنالك أناس عىل اجلانبني يرغبون يف احليلولة

دون اندالع العنف .وينطوي هذا التكتيك عىل التعرف عىل زعامء يف كل جمتمع يريدون قمع العنف وتزويدهم باملعلومات

املطلوبة.

أوجدت منظمة انرتاكشن بلفاست (التي كانت تُعرف سابق ًا باسم سربنغ فيلد انرتكوميونيتي ديفلوبمنت بروجكت) شبكة

من اهلواتف النقالة ملنع اندالع أعامل العنف بني األحياء رسيعة االشتعال يف بلفاست .ويتم بموجب هذا الرتتيب تزويد
املتطوعني يف املجتمعني الربوتستانتي والكاثوليكي هبواتف نقالة لالتصال بنظائرهم عىل اجلانب اآلخر يف بؤرة املواجهة

عندما تتجمع اجلامهري العنيفة ،أو عندما تبدأ الشائعات حول احتامل وقوع عنف باالنتشار.إن «بؤرة املواجهة» هي منطقة
يتجاور فيها أماكن سكن الكاثوليك (الوطنيني /اجلمهوريني) والربوتستانت (االحتاديني/املوالني) ،ومها منطقتان مقسمتان

فعليا بشكل نموذجي من خالل أسوار بحيث متيل كل منطقة عىل امتداد بؤرة املواجهة ألن تكون أكثر املجتمعات املحرومة
اقتصادي ًا يف ايرلندا الشاملية .ويمكن للشك حول ما يدور عىل اجلانب اآلخر من السور أن يتسبب يف تصعيد حوادث العنف.

وجيتمع املتطوعون من كال اجلانبني أسبوعي ًا فيام تبقى هواتفهم جاهزة لالتصال دائ ًام .وتسعى الشبكة من خالل التخطيط
املسبق إىل رصد املناطق اهلامة ،وذلك خالل املناسبات التي قد تقع خالهلا أعامل عنف ،كاملناسبات الرياضية أو خالل

االستعراضات الربوتستانتية التي متر عرب األحياء الكاثوليكية املجاورة .ويعرف املتطوعون أن باستطاعتهم التدخل بالشكل

األفضل يف حاالت «العنف االستجاممي» ،حيث يسعى الشباب إىل حتقيق اإلثارة أو التجاوب مع الشائعات يف الوقت الذي

ال يستطيعون فيه حتقيق الكثري يف ظل حاالت العنف املنظم أو شبه العسكري.فعندما يرى املتطوعون أو يسمعوا عن وجود
مجاهري عىل طول «بؤر املواجهة» ،أو عندما يسمعوا عن شائعات حول عنف عىل وشك االندالع عىل اجلانب اآلخر ،فإهنم

يعمدون إىل االتصال بنظرائهم عرب بؤرة املواجهة .ويقوم املتطوعون بتهدئة اجلامهري يف املناطق الواقعة إىل جانبهم قبل أن

تتطور األحداث إىل أعامل عنف.

ومنذ بدء الربنامج متكنت شبكة اهلواتف من منع العنف ،كام متكنت من تزويد املجتمعات يف بؤرة املواجهة بمعلومات
أكثر دقة عند اندالع أعامل العنف .ولقد أوجدت االجتامعات األسبوعية للمتطوعني أيض ًا جمموعة مهمة من األشخاص

ممن هم منشغلون بحوار يضم الفريقني .وفيام بدأت هذه العالقات بالنضوج بدأت الشبكة بمعاجلة مشاكل أخرى مشرتكة
تواجهها اجلاليتان بام يف ذلك تنشيط املنطقة عىل املدى الطويل.
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املوسع لتكنولوجيا اهلواتف النقالة له ردود فعل رسيعة جتاه االنتهاكات الوشيكة واملستمرة ،وهو حيقق اآلن
إن االستخدام ّ

نتائج أكثر من أي وقت مىض .فقد متكنت اهلواتف يف ايرلندا الشاملية من جعل االتصاالت ممكنة حتى يف األحوال التي مل
يكن اجلانبان فيها يف البداية مرتبطني بعالقات وثيقة إال أهنام كانا ملتزمني بإهناء العنف.

“عندما يتجمع األطفال عند «بؤر املواجهة» ،غالب ًا ما تنترش الشائعات حول ما هم عازمون عىل فعله مما يؤدي يف حد
ذاته إىل اجتذاب اآلخرين للتجمع عىل اجلانب اآلخر من بؤرة املواجهة ،ولكن عندما يكون باستطاعتك االتصال هاتفي ًا

بأشخاص عىل اجلانب اآلخر والتحقق من أن يشء ما حيدث بالفعل أو ال حيدث فإن ذلك يعني أن باستطاعتك العودة إىل
مجهورك والقضاء عىل الشائعات يف مهدها .وقبل أن يتم تأسيس الشبكة كان األطفال يف اجلانب التابع لنا عند بؤرة املواجهة

يأتون إلينا ويدّ عون «بأهنم يقومون بفعل كذا وكذا هناك» أو «أهنم يفعلون ذلك» مل نكن عندئذ نعلم بأي يشء مغاير لتلك
االدعاءات ،إال أننا نمتلك اآلن وسيلة ملواجهة كل ذلك”.
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اهلواتف النقالة تساعد عىل حتقيق النزاهة يف االنتخابات :نقل نتائج فرز األصوات

عرب اهلاتف ملنع التالعب.

تكتيك

يمكن لشبكات اهلواتف النقالة أن تكون مفيدة أيض ًا يف أوضاع أخرى يكون عامل الوقت فيها جوهري ًا .فعىل سبيل املثال،

أثناء إجراء االنتخابات وعقب تلك االنتخابات مبارشة تصبح عمليات السيطرة عىل صناديق االقرتاع وفرز األصوات
خطرية .ولقد تم استخدام شبكات اهلواتف النقالة يف كينيا بغرض إبقاء االنتخابات نزهية وعادلة ،وبالتايل محاية حق الناس
يف املشاركة يف حكومة بلدهم ،وذلك من خالل اإلبالغ عن نتائج فرز األصوات قبل أن يصبح باإلمكان التالعب هبا.

لقد استخدمت فِ َرق الرصد املستقلة خالل االنتخابات الرئاسية الكينية التي أجريت يف  2002اهلواتف النقالة لضامن نزاهة
العملية االنتخابية من خالل اإلبالغ الفوري عن نتائج الفرز من مراكز االقرتاع كل عىل حدة.

وكانت جتري يف عمليات االقرتاع السابقة نقل قسائم التصويت فعلي ًا إىل مراكز الفرز قبل أن يصبح باإلمكان اإلعالن عن

أية نتائج .وعىل الرغم من قيام مراقبني برصد هذه العملية ،كان التأخري الناجم عن ذلك يتيح الفرصة للتزوير أو عىل األقل

زرع الشكوك باحتامالت التزوير ،إال أن االتصاالت الفورية التي أتاحتها اهلواتف النقالة (حيث ال توجد خطوط هاتفية
ثابتة يف العديد من مراكز االقرتاع الكينية) جعل من الصعب تغيري النتائج.ولقد اعتُمدت جمموعتان من ِق َبل جلنة االنتخابات
ملراقبة عمليات فرز األصوات ومها معهد تعليم الديمقراطية ( )IEDوبرنامج املراقب املحيل لكينيا ( .)K-DOPولقد تم

تكليف متطوعي معهد تعليم الديمقراطية بالتواجد يف  178من إمجايل املناطق االنتخابية الكينية البالغ عددها  ،210حيث
قام املتطوعون باستخدام هواتفهم النقالة بعد أن منحوا مبلغ ًا يبلغ ألفي شلن كيني (حوايل  26دوالر ًا أمريكي ًا) .وقام هؤالء
باالتصال بمكتب معهد تعليم الديمقراطية املركزي لإلبالغ عن عمليات الفرز فور إنجازها .وكانت األرقام تُنرش فور ًا عىل
اإلنرتنت ،وكان املتطوعون يتولون أيض ًا اإلبالغ عن أية حاالت عنف أو سوء ترصف حتدث ،وكانت نتائج معهد تعليم
الديمقراطية متوفرة قبل أن يتم اإلعالن رسمي ًا عنها من ِق َبل جلنة االنتخابات التي تتحكم هبا أنظمة أكثر تعقيد ًا فيام يتعلق
باإلعالن عن النتائج.ولقد استخدم برنامج املراقب املحيل لكينيا أيض ًا شبكة من املتطوعني ،إال أن الربنامج مل تكن لديه
تدابري موحدة لتسديد املصاريف .وكان موظفو جلنة االنتخابات يقومون باإلبالغ عن النتائج بواسطة اهلاتف مستخدمني

لذلك هواتف األقامر االصطناعية التي كانت توفرها هلم احلكومة أو هواتفهم النقالة إذا مل تتوفر هلم أية خطوط أرضية.
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ولقد ساعدت الشفافية التي أوجدهتا االتصاالت الرسيعة واملستقلة ،عرب هذه الشبكات املتعددة ،يف احليلولة دون حدوث

أعامل شغب كان من املحتمل حدوثها فيام لو ساورت الناس عىل اجلانب اخلارس يف االنتخابات أية شكوك حول احتامل
حدوث تزوير ،فاإلبالغ الفوري للنتائج املتحققة أجربت املتنافسني الرئيسيني وأنصارمها عىل قبول النتائج باعتبارها

صحيحة.

كيف يمكنك استخدام اهلواتف النقالة أو أية أشكال أخرى من التكنولوجيا لتحسني عملك ومتتني حقوق
اإلنسان؟
ولقد ازداد استخدام اهلواتف النقالة بالتأكيد عىل نزاهة االنتخابات ومحاية حقوق اإلنسان األساسية يف التعبري عن رأيه من

خالل انتخابات حرة وحقيقية .فحتى االتصاالت الرسيعة ال يمكنها دائ ًام ترسيع البريوقراطية .وقد الحظ مراقب يف كينيا

أنه يف الوقت الذي استخدم فيه املراقبون اهلواتف النقالة لإلبالغ عن حدوث مشاكل ،مثل عدم إدراج ناخبني يف القوائم

االنتخابية ،كان بعض الناخبني يعزفون عن املشاركة بسبب األنظمة املعقدة املعتمدة للتغلب عىل املشكلة.واستخدمت
اهلواتف النقالة يف انتخابات أخرى جرت مؤخر ًا يف أنحاء متفرقة من العامل ،فخالل انتخابات عام  2000التي جرت يف بريو

قام املراقبون التابعون ملنظمة الشفافية البريوفية ( )Peruvian Organization Transparenciaباستخدام اهلاتف يف
حتديد النتائج ،وتقييم نوعية االقرتاع وعمليات فرز األصوات ونتائج االنتخابات يف كل دائرة انتخابية ،وإبالغها إىل مركز
حتليل املعلومات املركزي مستخدمني يف ذلك عينة عشوائية من مراكز االقرتاع يف كافة أنحاء البالد.

ولقد جاءت بعض التقارير من مناطق نائية عرب جبال اإلنديز وحول األمازون .ولقد أدت عمليات حتليل املعلومات التي

قامت هبا منظمة الشفافية البريوفية إىل خلق ضغوط حملية ودولية أجربت ألبريتو فوجيموري عىل قبول النتائج النهائية

لالنتخابات.
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يعرف الناجون أي أسئلة يسألون:

أمهيةالناجني من انتهاكات حقوق اإلنسان

يف حاالت حماولة التعرف عىل ضحايا حمتملني وإنقاذهم

تكتيك

للناجني من انتهاكات حقوق اإلنسان معرفة نادرة بشكل االنتهاكات التي يمكن التعرض هلا ومعرفة نادرة أيض ًا بالتعرف

تعرض اآلخرين لنفس املصري .وتدرج منظمة
عىل تلك االنتهاكات ويمكن استخدام مثل تلك املعلومات للحيلولة دون ّ
مايتي نيبال ( )Maiti Nepalأسامء النساء اللوايت تم هتريبهن عرب احلدود للمساعدة يف إنقاذ نساء وفتيات أخريات.

وتعمل منظمة مايتي نيبال عىل وقف هتريب النساء والفتيات عرب احلدود النيبالية  -اهلندية وذلك من خالل إجراء مقابالت

مع من تبدو منهن ضعيفة ومعرضة لالستغالل .ويبدو أن األشخاص الذين جيرون املقابالت أقدر عىل التعرف عىل
األخريات املعرضات ألوضاع خطرية ،حيث أن الكثري منهن هن من الناجيات من عمليات التهريب عرب احلدود.

ويزيد من عمليات التهريب يف نيبال الطلب املتزايد عىل العامالت يف جمال جتارة اجلنس يف بيوت الدعارة اهلندية .ويشكل

منع املهربني من اجتياز احلدود إحدى الوسائل ملكافحة هذه املشكلة ،إال أن رشطة احلدود كثري ًا ما تفشل يف التعرف إىل

الضحايا املحتملني ،أو أهنا تتجاهلهم بالنظر جتاه الناحية املقابلة .وتعمل منظمة مايتي نيبال بصورة وثيقة مع حرس احلدود

يف إحدى عرشة نقطة عبور ،عىل امتداد احلدود النيبالية ،ملواجهة املسافرين الذين يثريون الريبة حيث يقومون بإيقاف كل

سيارة أو عربة ،فإذا ما كان هناك نساء أو فتيات بصحبة رجال يقوم رجال حرس احلدود باستجواب الرجال فيام يعمد
موظفو منظمة مايتي نيبال إىل استجواب النساء .وتدور األسئلة يف إطار ما ييل« :ملاذا ِ
أنت ذاهبة إىل اهلند؟» و «كم من الزمن
ِ
معرفتك هبذا الرجل؟» ،وهم أثناء مالحظتهم لترصفاهتن وأوضاعهن وطريقة ارتدائهن ملالبسهن واملساحيق
مىض عىل

املوجودة عىل وجوههن خيربن النساء أثناء املقابلة عن جتارة اجلنس الرائجة يف اهلند.فإذا ما كانت إجابات املسافرين متناقضة
يتم توقيف املهربني من ِق َبل الرشطة ،فيام يتم نقل النساء والفتيات إىل منازل عبور آمنة أقامتها املنظمة بالقرب من احلدود،
حيث يقدم هلن الطعام والتوعية وإذا ما رغبن يف إجراء الفحوصات الطبية واحلصول عىل وسائل لنقلهن إىل قراهن .ويف

حالة عدم رغبة األقارب يف استعادة أي منهن ،أو كانوا قد شاركوا يف أعامل التهريب ،تعمد منظمة مايتي نيبال إىل تقديم
املشورة هلن كام توفر هلن تدريب ًا مهني ًا.
وقد تم إنقاذ املئات من الضحايا املحتملني نتيجة لتطبيق هذا التكتيك ،كام تم رفع قضايا ضد املهربني مما يضع ضغوط ًا عىل
اإلدارات املحلية الختاذ إجراءات ضد املجرمني.
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ويف احلاالت التي حتتوي عىل هتريب أو عنف أرسي أو التحرش باألطفال أو اإلجبار عىل امتهان الدعارة ،فإن األشخاص
اآلتني من اخلارج لن يستطيعوا دائ ًام التعرف عىل االنتهاكات بالسهولة ذاهتا التي يستطيع الضحايا السابقون التعرف

عليها .كام وأن الضحايا املحتملني قد يتجاوبوا مع شخص لديه معرفة شخصية بالظروف التي يمرون هبا.

وهلذا فإن مشاركة الناجني من االنتهاكات تعترب مهمة جد ًا يف جمال تطبيق هذا التكتيك .فعندما يرغب الضحايا يف منع

االنتهاكات املستقبلية ،فإن معرفتهم الفريدة بكيفية تنفيذ انتهاكات حقوق اإلنسان تصبح نفيسة وال تقدر بثمن بالنسبة ملن

يعملون لوضع حد لتلك االنتهاكات.

وال يقل التعاون الناجح القائم بني منظمة مايتي نيبال وحرس احلدود يف أمهيته عن ذلك ،باإلضافة إىل ما تبديه املنظمة من
اهتامم جتاه عدم إعادة الفتيات إىل األرس التي تتواطأ يف مسألة هتريبهن إىل اخلارج.
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محاية احلقوق فيام يتعلق باملهلة الزمنية:

تكتيك

إطالع الضحايا املحتملني عىل حقوقهم

عندما تكون هناك مهلة زمنية يتم خالهلا محاية تلك احلقوق.

يف بعض األحيان ,نجد أن القوانني نفسها تفرض نوافذ عشوائية وقصرية من الفرص كي يتمكن األفراد من العمل حلامية

حقوقهم .ويستخدم مركز احلقوق املتساوية يف السك ن [(�The Center for Equality Rights in Accomoda
 ]tion (CERAباونتاريو/كندا تكتيك ًا رسيع ًا يف رد فعله إلبالغ الناس بحقوقهم واملدة الزمنية املسموح هبا للعمل عىل
محاية تلك احلقوق.

ويقوم مركز احلقوق املتساوية يف السكن باونتاريو/كندا باالتصال باملستأجرين املهددين بالطرد وإبالغهم باملعلومات
الرضورية هلم لتجنب هذا الطرد .وبموجب القوانني الكندية فإن الوقت املسموح به لالعرتاض عىل الطرد هو مخسة أيام،
يف الوقت الذي ال يملك الكثري من الناس املعلومات أو اإلمكانيات للعمل برسعة كافية للحيلولة دون تنفيذ أمر الطرد.

ويف  ،1998تم استصدار قانون يف أونتاريو يسمح للاملكني برفع قيمة اإلجيار إىل مستوى األسعار السائدة يف السوق عندما
تصبح الوحدة السكنية شاغرة ،مما أعطى املالكني حافز ًا لطرد املستأجرين وبخاصة يف املجتمعات ذات املعدالت املنخفضة
من توفر املساكن الشاغرة .وهناك حوايل ستني ألف شخص تقريب ًا يعانون من الطرد يف أونتاريو سنوي ًا.ولقد قام مركز

احلقوق املتساوية يف السكن بتقديم عريضة إىل حمكمة استئجار املساكن بأونتاريو للحصول عىل قوائم بأسامء املستأجرين
الذين يواجهون الطرد .ويتسلم املركز القوائم املطلوبة رشيطة املحافظة عىل خصوصية املستأجرين .ويقوم املركز بإرسال

رزمة تتضمن معلومات لكل ساكن قام املالك بتقديم طلب الستصدار أمر بطرده .وييل ذلك قيام املتطوعني باملتابعة ،من
خالل إجراء اتصال هاتفي ،إلبالغ السكان بأن املالكني قدموا طلبات إلخالئهم من املسكن لبحث اخليارات املتاحة هلم
وحتويلهم إىل الوكاالت املختصة .ويقومون أيض ًا باالستفسار من السكان عن األوضاع التي أدت إىل طردهم ،والتي توفر

معلومات مهمة حول األسباب الكامنة وراء افتقاد األمن السكني ،والتي يمكن للمركز واملنظامت األخرى استخدامها ملنع
املشكلة من احلدوث بالدرجة األوىل.ويعمل مركز احلقوق املتساوية يف السكن عىل الوصول إىل حوايل مخسة وعرشين ألف

شخص سنوي ًا .وعقب البدء يف تطبيق الربنامج انخفضت معدالت الطرد ملن اتصل هبم املركز هاتفي ًا بأكثر من  20يف املائة.

وعىل أي حال ومنذ مارس/آذار  2003مل يتمكن املركز من مواصلة مرشوع منع الطرد بسبب قرار جلنة محاية اخلصوصية
التي منعت بموجبه إفشاء أية معلومات تتعلق بالطرد ،إال أن املركز اآلن بصدد استئناف هذا القرار.
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هل حيتاج نضالكم إىل شبكة رد رسيع؟ وإذا كان الرد باإلجياب ما هو نوع الشبكة التي قد تكون
مفيدة؟
ويف الوقت الذي متنح فيه قوانني اإلسكان يف أونتاريو احلق للسكان باالعرتاض عىل قرارات طردهم ،إال أنه من غري املتاح

توفري املعلومات الالزمة جلميع املستأجرين حلامية هذه احلقوق خالل الفرتة الزمنية املسموح هبا .ويساعد تكتيك مركز
احلقوق املتساوية يف السكن يف إيصال تلك املعلومات للسكان يف الوقت املناسب ليتمكنوا من استخدامها.

ولقد كان املركز بحاجة للحصول عىل قائمة تتضمن أسامء األشخاص الذين يواجهون الطرد ،كام وأن التحدي يف قضايا

أخرى قد يكون االفتقار إىل تلك املعلومات .وعالوة عىل ذلك؛ فإنه ليس باإلمكان االتصال بجميع السكان عن طريق
اهلاتف ،كام وأن هناك أناس ًا ال يرغبون أو ال يستطيعون بذل اجلهود املطلوبة للكفاح من أجل الدفاع عن حقوقهم.
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املهارات الالزم توفرها يف السكان املهددين

للمخاطر :استخدام التقنيات

التعليمية غري الرسمية لتزويد السكان املهددين للخطر باملهارات املطلوبة لالزدهار يف اقتصاد متغري.

تكتيك

يف منغوليا ،يف عام  ،1990كام هو احلال لدى الكثري من املجتمعات األخرى التي متر بدور التطور ،هيدد التحول من اقتصاد

تديره الدولة إىل اقتصاد السوق برتك النساء (ونتيجة لذلك األطفال) يف مؤخرة املجتمع مما يعرضهن للفقر واجلوع وسوء
املعاملة .ولقد سعى مرشوع غويب إىل إيصال املعلومات التي حتتاجها النساء يف املناطق الريفية املعزولة لتمكينهن من النجاح

يف ظل نظام اقتصادي ناشئ.

ولقد استخدمت احلكومة املنغولية أدوات التعليم غري الرسمية ،كالراديو واملواد املطبوعة وزيارات املدرسني ،للوصول إىل

نساء غويب املهمشات واملعرضات لإلساءة لتعليمهن مهارات جديدة متكنهن من البقاء داخل اقتصاد السوق.وعقب اهنيار
االحتاد السوفيايت ،يف  ،1991انتهى أيض ًا اقتصاد منغوليا املركزي الذي تديره الدولة .ولقد أصبح الناس الذين أمضوا

حياهتم كلها يف املزارع اجلامعية مسؤولني عن احلصول عىل قطعان مواشيهم وعن إنتاج وتسويق بضائعهم وخدماهتم .وكان
الكثري من هؤالء يفتقرون للمهارات أو اإلمكانيات املادية للقيام بذلك.

وكانت النساء البدويات يف صحراء غويب ،وهي منطقة معروفة بطقسها السيئ وعدم توفر أنظمة اتصاالت ونقليات

فيها ،معرضات للمخاطر .فبدون التجارة واملهارات التجارية كانت النساء وأطفاهلن عرضة ملخاطر الفقر وسوء التغذية
واحتامالت العنف واالستغالل وسوء املعاملة.ولقد شكلت الدولة مرشوع نساء غويب ،ودعت مجيع النساء يف صحراء غويب
إىل عقد ندوة لتنظيم املجتمع لبحث الوسائل املمكنة ملعاجلة املشكلة .ولقد قررت املجموعة بأن النساء اللوايت لدهين ثالثة

أطفال عىل األقل جيب أن يعطني األولوية القصوى ،وأن الربامج اإلذاعية ،مصحوبة بتقنيات تعليمية غري رسمية أخرى ،هي
الطريقة املثىل للوصول إليهن (ويشري التعليم غري الرسمي إىل برامج التعليم غري اإللزامية التي تتم خارج املدرسة).

ولقد وفرت الربامج اإلذاعية معلومات عن مهارات التجارة (كإنتاج الصوف وتنقية وبر اجلامل وصنع اللباد واألرسجة

واملالبس التقليدية) ،كام وفرت معلومات حول مهارات التعامل التجاري (كالتفاوض حول األسعار والتخطيط) وحول
قضايا صحية (كالتخطيط األرسي والنظافة والتغذية واإلسعافات األولية) .وكانت هذه الربامج تُبث مرتني أسبوعي ًا ،ويف
األوقات التي حيتمل أن تكون لدى معظم النساء الفرصة لالستامع إليها ،وهي يف العادة فرتات املساء .وكانت رشائط

الكاسيت متوفرة يف مراكز التعليم املحلية لكل من ال تتاح له فرصة االستامع للربنامج .وكانت املواد املصاحبة تنتج

لالستعامل مع الربامج اإلذاعية ،وكان املدرسون الزائرون يقومون بالتحقق من تقدم النساء يف هذا املجال كام كانوا يقدمون
هلن مواد تكميلية.

ولقد نجح أسلوب التعليم غري الرسمي يف تعبئة النساء كي يسيطرن عىل مستقبلهن االقتصادي ،حيث قمن بتنظيم أسواق

حملية والبدء بمشاريع تعاونية عرب املجتمعات ،وشجعن عىل توسيع املرشوعات بحيث تشمل أزواجهن وأطفاهلن.
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كيف يمكن استخدام التعليم غري الرسمي يف تعزيز حقوق اإلنسان يف جمتمعك؟
يف هذه احلالة تم استخدام تكتيك بناء املهارات لضامن احلقوق االقتصادية ،إال أنه يتم استخدام برامج تعليمية مماثلة للوصول
إىل التجمعات السكانية يف املناطق النائية فيام يتعلق بقضايا أخرى أيض ًا.
إن من األمور احليوية أن نالحظ بأن املوظفني العاملني يف مرشوع نساء غويب أخذوا يف اعتبارهم أسلوب حياة النساء اللوايت

كانوا حياولون الوصول إليهن وثقافتهن عندما كانوا يصممون براجمهم وخيتارون وسائل إعالمهم.
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توفري املعلومات واملهارات الالزمة للمطالبة باحلقوق :متكني الناس من استخدام

النظام القانوين ملامرسة حقوقهم.

تكتيك

كثري ًا ما تكون الضامنات الدستورية حلقوق معينة غري متمتعة بحامية القانون ،أو غري مطبقة يف الواقع .وتعطي منظمة «أمهات
جنود سانت بطرسربغ» الناس ما حيتاجون إليه من املعلومات واملهارات للمطالبة بحقوقهم الدستورية يف عدم االنتظام يف
اخلدمة العسكرية ،أو عدم العودة إىل الوحدات العسكرية التي عانوا فيها من سوء املعاملة.

وتعمل منظمة أمهات جنود سانت بطرسربغ عىل تثقيف املجندين وأفراد أرس اجلنود الروس وتوعيتهم بحقوقهم القانونية،

بحيث يمكنهم ممارستها بفعالية.

ويتعني عىل مجيع الشباب يف روسيا االنخراط يف اخلدمة العسكرية .ويف الوقت الذي يعفي فيه قانون عام  1933الرجال من
اخلدمة العسكرية ألسباب صحية ،أو أسباب متعلقة باملصاعب احلياتية (كأن يكون األبوان متقاعدين أو مريضني أو أهنم ما

زالوا يف املدرسة) ،تعمد جلان التجنيد بصورة منتظمة إىل خرق هذا القانون.

ولقد قامت منظمة أمهات جنود سانت بطرسربغ بتوثيق حاالت ُأجرب فيها شباب ،يعانون من مشاكل جسامنية أو نفسية

توجب إعفاءهم من اخلدمة العسكرية ،عىل أداء اخلدمة اإللزامية .وكان من املألوف قيام جلان التجنيد بالتعاون مع الرشطة
بشن محالت يف الشوارع واملدارس وغرف النوم ،وحتى القيام بعمليات تفتيش من بيت إىل بيت إللقاء القبض عىل املطلوبني
للتجنيد.

و يضطر الشباب فور انضاممهم للجيش للتكيف مع ظروف مريعة ،بام يف ذلك اإلذالل وأحوال معيشية دون املستوى
وعمليات رضب وتعذيب ليلية.

ففي مدرسة حقوق اإلنسان التي تديرها أمهات اجلنود ،املعروفة باسم «دعونا نحمي أبناءنا» ،يتم تعليم التالميذ كيفية
االستفادة من القوانني التي حتمي حقوقهم .ويتم أيض ًا تشجيعهم عىل االعتقاد بأن باستطاعة القانون محايتهم ودعم بعضهم
لبعض ،ومساعدة الواحد منهم لآلخر للتعامل مع خماوفهم.

وتعقد جلسات التدريب مرة واحدة يف األسبوع وتستمر الواحدة منها مدة ثالث ساعات .وتشمل هذه اجللسات تدريب ًا
حمدد ًا عىل كيفية كتابة البيانات للسلطات ،باإلضافة إىل تقمص األدوار ومناقشات تتعلق بالقانون وبحقوق اإلنسان.
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ويتم أيض ًا نرش دليل واحد كل عام.ويستطيع معظم الناس احلصول عىل توثيق من أطباء مدنيني لتقديمها لألطباء العسكريني.
وتتابع «أمهات اجلنود» بمشاركة عرشة موظفني ومثلهم من املتطوعني الروس واألجانب هذا األمر من خالل االستبيانات،

كام حتتفظ بملف لكل شخص ومنطقة .ويتم الطلب من املشاركني الذي ينجحون يف احلصول عىل إعفاء التحدث للجامعات
التي تأيت بعدهم .ولقد شارك حوايل مائة وعرشين ألف شخص يف جلسات التدريب عىل مدى اثني عرش عام ًا ،كام متكن
حوايل تسعني ألف شخص من محاية حقهم القانوين بعدم اخلدمة يف اجليش ،فيام نجح حوايل مخسة آالف شخص كانوا قد
ُع ِّذبوا يف اجليش بسبب مساعيهم الرامية إىل عدم العودة إىل وحداهتم العسكرية.

ففي الوقت الذي توجد فيه يف روسيا ،من الناحية النظرية ،ضامنات دستورية للشباب الذين خيشون سوء املعاملة أو

األشخاص الذين أسيئت معاملتهم أثناء اخلدمة إال أن االفتقار للمعلومات واخلوف من استخدام النظام القانوين (وهو نظام
مل يكن من الشائع اللجوء إليه من ِق َبل األفراد) يبقيهم بعيد ًا عن االستفادة من هذه احلقوق .وتتوىل (أمهات اجلنود) توفري
املعلومات املتعلقة هبذه احلقوق واملهارات ككتابة الرسائل وتقديم اإلرشاد من خالل نظام قانوين.

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان

51 www.newtactics.org

حماربة الفساد من خالل الشفافية :تع ّقب عمل موظفي احلكومة من خالل اإلنرتنت
ملكافحة الفساد.

تكتيك

يف كوريا اجلنوبية ،تشجع حكومة سول موظفيها عىل الترصف بنزاهة من خالل مشاركة املعلومات املهمة مع أي شخص
لديه اتصاالت عرب اإلنرتنت.

لقد أوجدت بلدية سول بكوريا اجلنوبية قاعدة معلومات عىل اإلنرتنت لزيادة شفافية احلكومة .وتسمح منظمة ()OPEN
وهي ( ،)Online Procedure Enhancement for Civil Applications.أي منظمة تعزيز إجراءات اإلنرتنت
من أجل تقديم الطلبات املدنية ،تسمح لسكان املدينة برصد تفاصيل الطلبات املدنية املتعلقة بسبعني من مهام البلديات
احلكومية تم التعرف عليها باعتبارها األكثر عرضة للفساد ،بام يف ذلك مشاريع اإلسكان واإلعامر والتنظيم البيئي والتخطيط

احلرضي.

وقبل إنشاء ( ،)OPENمل يكن باستطاعة مقدمي طلبات احلصول عىل تص اريح أن يروا كيف يتم إنجاز طلباهتم .كانت

العملية معتمة ال شفافة مما يسمح ملوظفي احلكومة الفاسدين بطلب رشوة كي يقوموا بتسهيل إجراءات املوافقة عىل الطلب.

موحدة يتم استخدامها
أما اآلن وعندما يتسلم املوظفون أو حيدّ ثوا أية طلبات ،فإهنم يقومون بتعبئة نامذج إدخال معلومات ّ
من ِق َبل كل دائرة لتحديث قاعدة املعلومات عىل اإلنرتنت .ويمكن ملقدمي الطلبات من خالل قاعدة املعلومات معرفة
الشخص الذي لديه طلباهتم ومتى يمكنهم استكامل العملية ،وكذلك أسباب التأخري واألسباب وراء رفض الطلب فيام لو
حدث ذلك.

ولقد تم إنشاء ( )OPENباالتفاق مع مبادرات أخرى ملكافحة الفساد ،بام يف ذلك وضع عقوبات أشد ضد املوظفني الذين
يقبلون أو حياولون احلصول عىل رشاوى ،وكذلك بطاقة تقرير فساد موجه إىل رئيس البلدية ،وخط هاتف يمكن للمواطنني
استخدامه إلبالغ مكاتب رئيس البلدية بقضايا الفساد وتدوير (حتريك) املوظفني ما بني خمتلف الدوائر ملنع املحسوبية.
ويتلقى موقع ( )OPENحوايل  2500بالغ يومي ًا .ولقد ذكر مسح أجرته بلدية سول أن  78.7يف املائة من املواطنني

يعتقدون بأن ( )OPENتقوم باحلد من الفساد احلكومي بشكل فعال .وبدأت احلكومة مؤخر ًا بنرش معلومات تتعلق
بحوايل مخس وثالثني جلنة حكومية مما يعني أن باستطاعة املواطنني أيض ًا رصد إدارة اللجان من خالل نظام (.)OPEN

ويف الوقت الذي ختدم فيه ( )OPENعملية منع الفساد يف جمال طلبات اإلفراد للحصول عىل خدمات حكومية ،فإهنا تعترب
أيض ًا وسيلة من وسائل التدخل عىل مستوى أوسع حيث أهنا تسعى إىل وضع حد ملا جيري من فساد .وكان أحد عوامل نجاح
النظام هو املشاركة الفعلية من ِق َبل مكاتب رئيس البلدية ودعمها املستمر لتلك اجلهود .فلوال هذا الدعم من ِق َبل أشخاص
مرموقني يتمتعون بالرشعية العامة لكان من الصعب عىل نظام مثل ( )OPENوضعه موضع التطبيق .ويزيد من نجاح هذا
التكتيك املضاد للفساد استخدام اإلنرتنت عىل نطاق واسع داخل البلد.
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إزالة إمكانية حدوث اإلنتهاكات
هناك يف الكثري من األحيان نموذج النتهاكات حقوق اإلنسان ،وهي انتهاكات حتدث يف أماكن يمكن التنبؤ هبا ويف ظل
ظروف يمكن التكهن هبا أيض ًا .إن التعرف عىل هذه النامذج وإحباطها يمكن أن يكون املفتاح حلامية حقوق اإلنسان .فإذا ما
عرف بأن التعذيب هو مشكلة من مشاكل السجون فإن إبقاء الناس خارج السجون قد يؤدي إىل منع التعذيب.

وإذا ما استطاعت حكومة ما تقليص حرية الفكر من خالل مصادرة املعلومات الشخصية فإن التأكد من وجود سجالت

قليلة بالدرجة األوىل قد يمنع مثل هذا الفقدان للحرية .إن التكتيكات املستخدمة يف هذا اجلزء قد تم استخدامها ملنع

انتهاكات ومشاكل حقوق اإلنسان من خالل جعلها مستحيلة ،إذ أن باإلمكان حتقيق ذلك ببساطة عن طريق إزالة أية
إمكانية حلدوث االنتهاكات.
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ُع ّمل ينقذون مصانعهم ووظائفهم :استخدام قانون لنزع امللكية لتأمني
محاية احلقوق االقتصادية.

تكتيك

عندما تغلق األعامل التجارية وختتفي الوظائف تربز خماطر وقوع األفراد واألرس واملجتمعات يف فقر .فأثناء التدهور
االقتصادي الذي شهدته األرجنتني مؤخر ًا أغلقت الكثري من األعامل التجارية هناك أبواهبا أو أعلنت إفالسها.
حاول ال ُع ّمل يف األرجنتني احليلولة دون خسارهتم لوظائفهم من خالل رفضهم التوقف عن العمل عندما يعلن أصحاب

العمل اإلفالس .وتم إنقاذ حوايل مائتي مصنع استعادت عافيتها بجهود ال ُع ّمل الذين يستخدمون قانون نزع امللكية،

املعروف لدى القالئل ،ملنع الدائنني من نقل املعدات والسعي لوضع املصانع حتت احلراسة القضائية .وترتاوح تلك األعامل
التجارية ما بني مصانع إلنتاج اآليس كريم واملنتجات املعدنية وفنادق من فئة أربع نجوم وأحواض لبناء السفن.

لقد عانت األرجنتني التي كانت توصف يف املايض بأهنا «معجزة اقتصادية» من انكامش اقتصادي يف أواخر التسعينات من

القرن املايض ،مما دفع الكثريين من األرجنتينيني إىل الوقوع يف أحضان الفقر .ولقد نشأت عىل الفور حركة احتالل املصانع
لتتجاوب مع الرتاجع االقتصادي الذي شهدته البالد ،حيث تُبنى هذا األسلوب نموذج ًا عام ًا.أوالً :يواجه العمل اإلفالس

أو هيجره القائمون عليه وهنا يستويل ال ُع ّمل عىل العمل ،ويقومون بإدارته بأسلوب تعاوين يمنع الدائنني من إزالة اآلالت
يف الوقت الذي يسعون فيه إىل احلصول عىل حكم قضائي يمنحهم حق االستمرار يف العمل تعويض ًا هلم عن أجور سابقة
مل تُدفع هلم .ويتم استصدار مثل هذا احلكم طبق ًا لقانون كان يسمح للحكومات املحلية باالستيالء عىل املمتلكات ملصلحة

مرشوعات هلا صفة األشغال العامة .ويتعني عىل ال ُع ّمل املوافقة عىل أن يدفعوا للاملكني القيمة العادلة للموجودات خالل
فرتة معينة من الوقت ،وأن يدفعوا ألنفسهم ما يستحقونه فقط يف حال حتقيقهم ألية أرباح.

ولقد تم إنقاذ أكثر من عرشة آالف وظيفة بموجب هذا التكتيك ،كام وأن ال ُع ّمل يف العديد من املصانع التي بدأت باسرتداد

عافيتها هم اآلن يف سبيلهم المتالك موجودات األعامل التي استولوا عليها.ولقد نشأ استخدام قانون نزع امللكية لتربير هذا
االستيالء بسبب اليأس ،إال أنه رغم ذلك كان هلذا القانون القدرة عىل أن يفعل أكثر من جمرد إبقاء العمل مفتوح ًا .لقد كانت
خطوة باجتاه احليلولة دون امتداد الفقر ليشمل جمتمعات هشة وجتاه رفع مستويات املعيشة وهو تعبري عن احلق يف العمل
ومحاية املرء ملصادر رزقه وفق ًا ملا نص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان

54 www.newtactics.org

وساطة املجتمع :إجياد آليات بديلة حلل النزاعات للحيلولة دون تدخل الرشطة التي

متثل منتهكني حمتملني.

تكتيك

ينشأ هذا التكتيك من الفكرة القائلة أنه بإمكاننا إبقاء الناس خارج مراكز الرشطة وبالتايل إبعادهم عن التعذيب  ،وذلك من
خالل التوسط يف النزاعات بعيد ًا عن النظام القضائي.

وكبديل للنظام القضائي اجلنائي أوجد مركز ضحايا التعذيب يف نيبال ( )CVICTعملية لوساطة املجتمع متكن بعض
وجرهم إىل مراكز الرشطة حيث يتعرض ستون يف املئة من املعتقلني للتعذيب
الناس من البقاء بعيد ًا عن االعتقال غري املربرّ ،
إلجبارهم عىل االعرتاف.

ولقد قام مركز ضحايا التعذيب ( )CVICTبأبحاث تناولت أنواع النزاعات التي حتدث ،تالها عقد دورة لقادة املجتمع،

بام يف ذلك النساء والداليت (من طبقة املنبوذين) ،حول تسوية النزاعات بأسلوب وساطة املجتمع عىل أساس احلقوق .و
توجد وساطة املجتمع من أجل النزاعات التي ال تدخل ضمنها اجلرائم العنيفة كام وأهنا تنطبق عىل اجلميع بغض النظر

عن السن أو اجلنس أو الطبقة االجتامعية أو التحديد الطبقي االجتامعي لدى اهلندوس .ولقد عقد مركز ضحايا التعذيب
( )CVICTاجتامعات مجاهريية يف كل جمتمع من أجل توظيف مدربني .وقد طلب املركز ترشيح أشخاص هلذه املهمة حيث
خضع املدربون إىل تدريب تركز حول حقوق اإلنسان .ومتكن الكثري ممن لعبوا دور ًا يف التوسط يف النزاعات من االستفادة
من مهاراهتم احلالية ،كام قاموا بتدريب آخرين عىل املستوى املحيل.ويشكل هؤالء الناس اللجان التي تتوسط يف النزاعات
الدائرة عىل املستوى املحيل .وتتكون هذه اللجان من  30يف املئة من النساء عىل األقل ،كام تضم ممث ً
ال واحد ًا عىل األقل من
األقليات العرقية يف املجتمع .وتكون اخلطوات والقواعد اخلاصة بالوساطة واضحة للغاية ،بدء ًا من وجود طلب للوساطة
يشمل أيض ًا متثي ً
ال ذاتي ًا لكال الطرفني.
وخالل جلسة الوساطة يتم وضع ما بني مخسة وتسعة وسطاء مدربني بني األطراف املتنازعة التي بإمكاهنا أيض ًا إحضار

آخرين ملساندهتا .وتقوم جلنة الوساطة برشح هيكل عملية الوساطة ،كام تقوم األطراف املعنية ومن يساندها باإلدالء بأقواهلا

فيام يتعلق بالقضية .ويعمد الوسطاء إىل فتح باب النقاش أمام أطراف النزاع حول االختيارات املمكنة للتوصل إىل اتفاق.
وبشكل عام تصدر احللول هبذا الشكل من جانب أطراف النزاع ومن املجتمع ،إال أن لدى الوسطاء السلطة أيض ًا ألن
يقرروا إجراء حتقيقات أخرى ،أو اختاذ إجراء قانوين إذا اقتىض األمر .وجيوز للوسيط اختاذ قرار برفع قضية نيابة عن أحد

األطراف مما أسفر عن رغبة األثرياء باالندماج يف العملية.وحيرز نظام الوساطة يف املحافظات الثالث التي تم تطبيقه فيها
تقدم ًا فيام يتعلق بتحقيق العدالة وديناميكية السلطة ،كام وأنه خيفض بشكل كبري من عدد املعتقلني  .ففي السنة األوىل تم حل

ثلثي القضايا من خالل الوساطة ،فيام تم حتويل الثلث الباقي إىل مراكز الرشطة واملحاكم .ولقد متكن مرشوع مركز ضحايا

التعذيب ( )CVICTلوساطة املجتمع من حل عدد كبري من النزاعات املحلية ،كام متكن من خلق الوعي بحقوق اإلنسان
واحلدّ من النزاعات بني األرس واجلريان .ويعمل املركز حالي ًا عىل توسعة املرشوع ليشمل اثنتي عرشة حمافظة يف نيبال بحيث
يتمكن ثلث سكان البالد من االستفادة من هذا املرشوع.
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وحيث إنه كثري ًا ما يتم استخدام التعذيب يف نيبال كأداة لالستجواب فإن الوساطة تشكل أسلوب ًا ناجع ًا ملنع التعذيب،

وذلك من خالل إبقاء الناس خارج مراكز الرشطة .وهناك فوائد أخرى مهمة هلذا التكتيك ،حيث إنه يزيد من إمكانية

الوصول إىل العدالة من جانب األشخاص الذين قد ال يكون أمامهم سبيل آخر حلل نزاعاهتم ،أو رفع شكاوى ضد األثرياء،
كام وأن هذا التكتيك يدرب السكان املحليني عىل تويل أو توسعة أدوارهم القيادية داخل جمتمعاهتم.

“إنني جئت من قرية يعمل فيها الكثري من زمالئي عىل مستوى القرية .ويشكو الناس دائ ًام من الوقت الطويل الذي يستنزفه
حل النزاعات .وعندما يتمكن الناس من حل نزاعاهتم هبذه الطريقة فإن ذلك يساعد يف منع حدوث التعذيب ،كام وأنه
يمنح الناس وقت ًا أطول ملامرسة النشاطات التنموية”.
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التخلص من السجالت :محاية حرية الفكر واحلق يف التمتع باخلصوصية من خالل

تكتيك

إتالف السجالت التي قد تطالب هبا احلكومة.

يف الواليات املتحدة ،تقوم منظمة وطنية مهنية ببذل املزيد من اجلهود للحيلولة دون حدوث انتهاكات حمتملة حلقوق التمتع
باخلصوصية وحرية الفكر ،وذلك من خالل التأكد باالحتفاظ بأقل عدد ممكن من السجالت.

فمن ناحية تقليدية منع أمناء املكتبات يف مجيع أنحاء الواليات املتحدة فرض قيود عىل حرية الفكر ،وذلك من خالل قيامهم
بإتالف سجالت املكتبات غري الرضورية يف أرسع وقت ممكن .وقد استخدمت مجعية املكتبات األمريكية

( – )The American Library Association ALAوهي أكرب مجعية من نوعها يف العامل وتضم  64000عضو
 نفوذها لدى األعضاء ملقاومة أية تغيريات قد يتم إدخاهلا عىل القانون الفيدرايل للحد من احلامية التي تتمتع هبا سجالتاملكتبات.

وهنالك ثامن وأربعون والية لدهيا قوانني حول الكتب ،وهي قوانني تفرض الرسية عىل سجالت املرتادين الدائمني

خيول بالتحديد املوظفني
للمكتبات .وعىل أي حال ،فإن قانون «املحب لوطنه» األمريكي لعام ّ )Patriot Act( 2001
االحتاديني املسؤولني عن تطبيق القانون بالبحث يف سجالت املكتبة وأجهزة الكمبيوتر العامة ملعرفة الكتب التي يقرأها
املرتادون الدائمون للمكتبات ،واملواقع التي يزورها هؤالء عىل اإلنرتنت ،كوسيلة من وسائل مكافحة اإلرهاب.وجتاوب ًا مع

قانون «املحب لوطنه» ،تعمد املكتبات إىل مراجعة سياساهتا يف جمال اإلبقاء عىل السجالت من أجل التأكد من أن السجالت
غري الرضورية يتم التخلص منها يف أرسع وقت ممكن .ولقد وضعت مجعية املكتبات األمريكية ( )ALAخطوط ًا عريضة

تتضمن توصيات للتخفيف من سجالت املرتادين الدائمني للمكتبات والتخلص من مجيع السجالت حاملا تصبح غري
مفيدة .ويتمتع أمناء املكتبات يف كافة أنحاء الواليات املتحدة بدعم منظمة وطنية قوية تقف خلفهم عندما خيتارون إتالف
سجالت الزوار الدائمني ،وهي خطوة ال خترج إطالق ًا عن حدود ما يسمح به القانون.

وتستخدم مجعية املكتبات األمريكية وهي منظمة وطنية قوية إجرا ًء بسيط ًا للمقاومة ،كام وأن هذا اإلجراء فيام لو ُط ِّبق يف كافة
أنحاء الواليات املتحدة سيصبح آمن ًا نسبي ًا بالنسبة لألفراد من أمناء املكتبات .وباستخدام تعابري أكثر قمعية فإن هذه املقاومة
عىل الرغم من أهنا قانونية متام ًا قد تؤدي إىل ممارسات انتقامية.
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نرش املعرفة عن السكان األصليني عىل اإلنرتنت :محاية احلقوق الثقافية
واالقتصادية للسكان األصليني من خالل تسجيل املعرفة الرتاثية البيئية التقليدية.

تكتيك

اكتشف العديد من مجاعات السكان األصليني لبلد ما أن أسلوهبم يف احلياة قد تالشى إىل حد كبري نتيجة لقيام رشكات
خاصة بتسجيل معرفتهم الرتاثية التقليدية املأثورة يف سجل براءات االمتياز .وتسعى إحدى املنظامت العلمية الوطنية إىل
وقف حدوث مثل هذه املامرسات.
لقد أوجد برنامج العلوم وحقوق اإلنسان للجمعية األمريكية لتقدم العلوم ( )AAASقاعدة معلومات يمكن تتبعها عىل
اإلنرتنت حول املعرفة الرتاثية البيئية التقليدية املأثورة وذلك للحيلولة دون قيام رشكات خاصة باحتكار حق االمتياز ملثل
تلك املعرفة .وتوجد قاعدة معلومات املعرفة البيئية الرتاثية للفنون السابقة ( )T.E.K.*P.A.Dعىل املوقع اإللكرتوين:
(.)ip.aas.org/tekpad
ولقد قام السكان األصليون يف مجيع أرجاء العامل بزراعة النباتات بصورة منتظمة ،كام طوروا أساليب الستخدامها من أجل
مصلحة جمتمعاهتم .ويف بعض احلاالت قامت رشكات يف العامل املتقدم بادعاء حق االمتياز هلذه املعرفة دون أن حيصلوا عىل
موافقة املجتمعات املعنية نفسها .ويسمح حق االمتياز حلامله باستخدام وبيع موضوع االمتياز لفرتة معينة من الزمن دون
االلتزام بمشاركة املجتمعات ذات الصلة يف األرباح .وقد ينجح حامل حق االمتياز يف بعض احلاالت يف منع املجتمعات
من استخدام املعرفة اخلاصة هبم أو االستفادة منها.وتساعد قاعدة املعلومات يف وضع هناية ملثل هذه املامرسات من خالل
جعل املعلومات اخلاصة بالسكان األصليني متوفرة يف املجال العام بحيث يتم التعريف به كفن سابق .ويمكن تسجيل حق
االمتياز الخرتاع حمدد فقط إذا كان جديد ًا ومفيد ًا وال يوضح ما إذا كان قد تم نرش االخرتاع أو املعرفة يف مكان ما  -وهو
ما يسمى يف أحد صيغه بالفن السابق  -بحيث يصبح بالربهان غري جديد .ولقد كانت املعرفة التقليدية املأثورة هشة أمام
الرشكات األجنبية بسبب ندرة نرشها يف أي مكان ،أو بسبب إمهاهلا يف الغالب إذا ما تم نرشها.
فإذا ما تم إضافة املعلومة إىل قاعدة البيانات فإنه يصبح من األسهل تتبعها من جانب مكتب االمتياز والعالمات التجارية
األمريكي ( ،)USPTOوغريه من سلطات االمتياز ،خالل عمليات البحث عن الفنون السابقة .ويقوم برنامج حقوق
اإلنسان للجمعية األمريكية لتقدم العلوم ( )AAASبأبحاث نشطة حول املعرفة الرتاثية التي ال تتمتع باحلامية والتي تقع
يف جمال املعرفة العامة ،ثم يقوم بإضافتها إىل قاعدة البيانات إلضفاء املزيد من احلامية عليها.وتسمح قاعدة معلومات املعرفة
البيئية الرتاثية للفنون السابقة ( )T.E.K.*P.A.Dللناس أيض ًا بإدخال قيود جديدة ،إال أنه يتعني عىل األشخاص الذين
يقدمون مثل هذه القيود أن يثبتوا بأن لدهيم موافقة مسبقة عىل ذلك من جمتمعاهتم .ويشجع برنامج العلوم وحقوق اإلنسان
للجمعية األمريكية لتقدم العلوم ( )AAASاملجتمعات عىل استكشاف القضايا املرتبطة باخليارات املختلفة ،بام يف ذلك
التقدم بطلبات للحصول عىل براءات اخرتاع قبل أن يضيفوا معارفهم لقاعدة البيانات .ويتوفر كتيب ملساعدة املجتمعات
يف تقييم خياراهتم عىل املوقع اإللكرتوين.)shr.aaas.org/tek/.( :
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وتعمل قاعدة ( )T.E.K.*P.A.Dحالي ًا عىل محاية  30٫000نوع من النبات جتري زراعتها وإدارهتا من ِق َبل جمتمعات
السكان األصليني من االستغالل الناجم عن براءات االخرتاع.
وعندما يتم السامح للرشكات اخلاصة بحمل براءات اخرتاع تتعلق باملعرفة الرتاثية ،التي قد تشكل قاعدة لوسائل املعيشة
لبعض املجتمعات ،فإن هذه املجتمعات قد تفقد حقوقها الثقافية واالقتصادية .وعندما يصبح من املحظور عليهم استخدام
تلك املعرفة أو يفرض عليهم دفع عائدات مالية فإن وسائل معيشتهم وتراثهم قد يتعرضان لدمار ال يمكن إصالحه.
ويساعد تكتيك التسجيل والنرش عىل منع حدوث مثل هذا الدمار.
ومن األمور املثرية لالهتامم استخدام التكنولوجيا حلامية حق السكان األصليني يف االستفادة من املعرفة التي تعود يف
بعض احلاالت إىل مئات أو آالف السنني املاضية .ولقد تم استخدام قواعد البيانات يف بعض احلاالت أيض ًا لزيادة الوعي
باالنتهاكات املختلفة كمستويات التلوث العالية يف املناطق الفقرية ،أو الفساد املسترشي ،أو ممارسة الضغط إلدخال تغيريات
سياسية.
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تكتيكات التدخل
واتاين احلظ بأن أكون واحد ًا ممن انشغلوا يف عدة محالت للتدخل نيابة عن ضحايا انتهاكات حلقوق اإلنسان.

لقد راقبت الكثري من احلمالت األخرى الناجحة يف كافة أرجاء العامل .ففي أواخر الثامنينات من القرن املايض ساعدت يف

إطالق راغامرك ( ،)Rugmarkوهو أول جهد بذل من أجل إحباط اللجوء إىل عاملة األطفال يف صناعة السجاد وذلك من
خالل لصق رقعة اختيارية .ولقد أنقذت منظمتا بشبان باشاو أندوالن  /واالئتالف اجلنوب آسيوي حول عاملة األطفال

(Bachpan Bachpan BachaoAndolan (BBA)/South Asian Coalition on Child Servitude
 (SACCSأكثر من  65000طفل من براثن العبودية وأعادت تأهيلهم كام قامت املنظمة باستقطاب اهتامم العامل جتاه
القضية من خالل املسرية العاملية للتنديد بعاملة األطفال التي نظمت يف .1998

ويف كافة أرجاء العامل متكنت عدة محالت شنّها املستهلكون /بام يف ذلك محلة مستهلكي السجاد ومحلة املالبس النظيفة ومحلة

الكرة املخالفة لقواعد اللعبة ( ،)Foul ballمن إظهار قوة املستهلكني يف جمال املساعدة يف وضع حد لالنتهاكات .ويف

الوقت نفسه أظهرت احلمالت التي تم شنّها عىل املستوى الشعبي  -إلرساء احلقوق العاملية وحتقيق بيئة نظيفة يف أمريكا

الالتينية عىل سبيل املثال وإرساء حقوق املرأة يف إفريقيا  -وجود معارضة الستمرار االنتهاكات ،كام نجحت يف وضع حد
لقدرة مقرتيف تلك االنتهاكات عىل امليض قدم ًا يف غ ّيهم.
إن العامل املشرتك يف تلك احلمالت هو أهنا تنشأ عىل مستوى سكان الريف ممن لدهيم األفكار الرئيسية يف جمال السياسة .ففي
الوقت الذي تتزايد فيه أعداد وامتداد األنظمة والقوانني فإن الناس ما زالوا يعيشون يف الظروف نفسها أو يف ظروف أسوأ ما

تكون فيام يتعلق بحقوق اإلنسان ،فاحلقيقة أننا ال نستطيع أن نريس دعائم حقوق اإلنسان من خالل القوانني فقط ،فالناس
عىل األرض حيتاجون إىل التدخل عندما تصبح تلك احلقوق عرضة للهجوم أو عندما جيري ارتكاب تلك االنتهاكات.

وسوف تقرأون يف هذا الفصل عن أفراد ومنظامت عملوا عىل إيقاف االنتهاكات املستمرة حلقوق اإلنسان من خالل محالت

كهذه ،ومن خالل تكتيكات أخرى مبتكرة .إنني آمل أن يوحي هذا إليكم كام أوحى يل بأن نستمر يف التصدي النتهاكات
حقوق اإلنسان .

كايالش ساتيارثي
(رئيس)

Global March Against Child
)South Asian Coalition and Child Servitude (SACCS
Global Campaign for Education
نيودهلي  /اهلند
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لقد تم استخدام التكتيكات الواردة هنا من أجل التدخل يف حاالت تتضمن انتهاكات

مستمرة وعدم اعرتاف بحقوق اإلنسان .وهلذا السبب فإهنا أصبحت من بني أشد
التكتيكات حتدي ًا وأكثرها إهلام ًا ،فالناس هنا يعملون يف ظل أوضاع ختيم عليها
األزمات ،وهم يقاتلون قوة ضاربة بجذورها يف األرض حيث حياولون أن يقلبوا
األوضاع القائمة ،كام وأهنم يتحدون العقائد واآلمال التي محلها الناس طويالً ،وهم

يف الوقت نفسه يضعون عالمات استفهام حول العادات واألعراف املحلية ،وهم
يقفون أيض ًا يف وجه الفساد واالنتهاكات التي أصبحت مقبولة كتقاليد ثقافية.
ويف أحيان كثرية فإهنم يعملون من قاعدة هيكل السلطة مستخدمني موارد هامة للقيام

بذلك .فالعاملون يف جمال مكافحة جتارة اجلنس احتدوا إلنقاذ الفتيات الصغريات من
ممارسة الرذيلة قرسي ًا .ولقد شكّل ال ُع ّمل األطفال احتادات حلامية حقوقهم .وبدأ
الفالحون الذين ال يملكون أرض ًا يف زراعة األرايض املهجورة فيام حتدثت احلكومات
املحلية بصوت ٍ
عال ضد القوانني والسياسات التي تم وضعها عىل املستوى الفيدرايل.
وسوف جتدون هنا أيض ًا ،عىل أية حال ،أمثلة قليلة تستحق الذكر والثناء حول أعامل
– تقبع فوق هيكل السلطة – تستخدم سلطتها ونفوذها للتدخل يف أوضاع تتعلق

بانتهاكات قائمة.

ففي الكثري من هذه التكتيكات يقوم الناس بأخذ أدوات من هم يف السلطة وإدارهتا يف
االجتاه املعاكس ملحاربة سوء استخدام السلطة .ويدرس هؤالء امليزانيات والقوانني،

كام حياسبون احلكومات عالنية فيام يتعلق بوعودها .وهم يبنون جهودهم عىل مواطن
القوة يف الثقافات التقليدية ولدى القادة املوقرين لدفع جمتمعاهتم نحو حتقيق مستويات

أعىل من أجل محاية حقوق اإلنسان.

وتقسم التكتيكات يف هذا الفصل إىل أربعة أقسام هي:

 .1تكتيكات املقاومة التي تظهر املعارضة لالنتهاكات.

 .2تكتيكات تعطيل املامرسات باستخدام املقاومة السلمية املبارشة للتأثري عىل منتهكي

احلقوق كي يوقفوا انتهاكاهتم.

 .3استخدام تكتيكات اإلقناع لدى الزعامء الذين حيظون باالحرتام أو آليات عدم

املواجهة املؤسسية للتفاوض من أجل وقف االنتهاكات.

 .4توفري تكتيكات احلوافز كبدائل النتهاكات حقوق اإلنسان
برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان
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املقاومة
تظهر تكتيكات املقاومة معارضة لالنتهاكات املستمرة أو إلنكار احلقوق .وختدم هذه التكتيكات وظيفتني هامتني مها:

أهنا جتعل االنتهاكات مكشوفة وظاهرة للعيان  -سواء عىل املستوى املحيل أو عىل املستويني الوطني والدويل  -أمام ناظري
املتأثرين هبا واألشخاص الذين لدهيم إمكانية لتغيريها ،وحتى األشخاص الذين يقومون باالنتهاك.

ويمكن هلذه التكتيكات أن تكون بسيطة بشكل خادع .فهذا التكتيك يتطلب يف تركيا جمرد حتريك مفتاح كمفتاح الكهرباء-
والذي انتهى بتحريك ماليني املفاتيح ،فيام بدأ هذا التكتيك يف استونيا بتجمع كورايل .ويمكن هلذه التكتيكات أن تتضمن
االستخدام املتطور آلليات معقدة مل يتم استثامرها جيد ًا يف املايض.
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بومضة من مفتاح كهربائي :وذلك بإجياد تعبري شعبي واحد من تعابري االحتجاج

مبني عىل نشاط بسيط يمكن للمواطنني تنفيذه بأمان داخل بيوهتم.

تكتيك

يف تركيا أدت مشاركة أعداد كبرية من الناس يف محلة أدت ليس فقط إىل توفري إجراء من إجراءات األمان بل أيض ًا إىل
تشجيع عدد أكرب وأكرب من الناس  -وصل تعدادهم مؤخر ًا إىل ماليني  -لالنخراط يف احلملة.
لقد نجحت محلة الظالم من أجل الضوء يف استقطاب ثالثني مليون شخص يف تركيا ليقوموا باستحداث ومضات ضوئية
باستخدام أنوار منازهلم كتظاهرة عامة ضد الفساد احلكومي .فالفساد ما زال رس ًا معلن ًا ،ومع ذلك فإن اجلمهور يشعر

بالالمباالة والعجز جتاه وضع هناية له .وحتتاج املنظامت ،يف ظل ختوف املواطنني من املشاركة يف النشاط السيايس ،إىل إجياد

تكتيك ينطوي عىل خماطر شخصية قليلة يمكن من خالله التغلب عىل الشعور بالعزلة الذي يرتافق مع الشعور باخلوف.
لقد منحت احلملة الناس فرصة القيام بنشاط سهل وعديم املخاطر يستطيع كل شخص ممارسته ببساطة من خالل إطفاء
أنوارهم يف وقت واحد كل مساء ،وذلك للتعبري عن عدم رسورهم جتاه االفتقار إىل نشاط منسق ضد الفساد.

لقد تم يف األصل إجياد تصور للحملة يف إطار التجاوب جتاه فضيحة كشفت وجود ارتباطات واسعة ما بني موظفني

حكوميني وما بني اجلريمة املنظمة .لقد أطلق املنظمون يف الشهر الذي سبق الواقعة محلة دعائية واسعة ،حيث قاموا بتشكيل

حتالفات مع منظامت ريفية واحتادات ُع ّملية وطلبوا منهم إرسال التامسات بالفاكس ومعلومات حول محلة االحتجاج
ألعضائهم ،والذين يتوجب عليهم بالتايل إرسال فاكسات ألصدقائهم وملن يمكنهم االتصال هبم .وقد تم أيض ًا جتنيد

كاتبي أعمدة يف الصحف وشخصيات إذاعية ومذيعي تليفزيون للعمل عىل توجيه رسائل تذكري هبذا الشأن للجمهور.

واقرتح املنظمون يف األصل بأن يعمد املواطنون إىل إطفاء أنوارهم ملدة دقيقة واحدة كل ليلة إال أن الناس بدأوا بإضاءة
وإطفاء أنوارهم باستمرار .وعندما ّ
حل األسبوع الثاين لبدء احلملة بدأ الناس بارجتال واستحداث خطوات أخرى يف
الشارع بام يف ذلك الدّ ق عىل قدور الطبخ والقيل .وعندما قرر املنظمون وقف هذا النشاط كان قد مىض عىل استمرار احلملة
شهر واحد أو أكثر.

وعىل الرغم من أن بعض املسؤولني ممن طالتهم الفضيحة ما زالوا أعضاء يف الربملان ،إال أنه حدث الكثري من التغيريات
السياسية والقانونية منذ بدء احلملة بام يف ذلك حماكمة العديد من رجال األعامل ورجال الرشطة والعسكريني وزعامء
املافيا ،كام نظمت محالت داخل الربملان ضد الفساد وتم استبدال العديد من السياسيني الذين فشلوا يف التعامل مع الفساد

املسترشي يف الدولة.
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اقرأ املزيد حول هذا املوضوع يف كتاب املالحظات التكتيكي عىل املوقع اإللكرتوين

( )www.newtactics.orgوذلك حتت عنوان :أدوات للتحرك .Tools for Action

عىل اإلنرتنت

متى يمكن استخدام هذا التكتيك؟ هل هناك انتهاك يف بلدك يعرفه املواطنون إال أهنم ال يتكلمون ضده بسبب اخلوف أو

الالمباالة؟

ولقد كانت اخلطوة التي ُطلب من الناس القيام هبا بسيطة بصورة غري اعتيادية ،حيث مل تستدعي القيام بأية استعدادات ،كام
مل تتطلب سوى القليل جد ًا من االلتزام ،األمر الذي شجع عىل املشاركة الواسعة من جانب اجلمهور .وهلذا فإن هذا التكتيك

كان سهل التكيف من حيث املفهوم كي يتم تطبيقه عىل أوضاع أخرى .ويف احلقيقة فلقد تم استخدام تكتيكات مماثلة يف
أحوال عدة يف كافة أرجاء العامل .ففي زامبيا قام الناس بإطالق أبواق سياراهتم يف ساعة معينة كل يوم مجعة لالحتجاج

عىل قرار رئيس الدولة تغيري الدستور كي يبقى يف السلطة .ويف تشييل احتج الناس عىل حكم الرئيس بينوشيه من خالل
إطالق أبواق سياراهتم والدق عىل قدور الطبخ والقيل عرب نوافذ شققهم ،وكذلك تنظيم املسريات يف الشوارع .إن العامل
املشرتك لتلك احلمالت هو حماولة جعل طبيعة انتشار اهتامم اجلمهور واضحة أمام شعب يسيطر عليه اخلوف ويشعر بالعزلة
واالنكامش واهلزيمة.

إن التكتيكات التي تتصف هبذه الطبيعة تتميز بأهنا تتمكن من جعل ما هو غري منظور ظاهر ًا ومكشوف ًا .ويتعني قياس تلك

التكتيكات من خالل قدرهتا عىل إثارة شعور بالتكاتف لدى الناس ،واملساعدة عىل إعادة خلق مساحة سياسية جديدة متكّن
مواطنني أكثر من العمل مع ًا.
وعىل الرغم من أن هذا التكتيك يتصف من حيث املفهوم بالبساطة إال أنه من غري السهل استنساخه ،فاملنظمون مل يتمكنوا

من إحياء تكتيكهم بنفس الزخم بعد أشهر قليلة وذلك عىل الرغم من وجود قضايا وآليات عديدة مماثلة .فإذا ما تم حتقيق
ذلك مرة فإن زخم مثل هذا التكتيك جيب كبحه لدفع احلركة ُقدم ًا إىل األمام.
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ثورة الغناء :التأكيد عىل اهلوية الثقافية للجامهري وذلك للتعبري

تكتيك

عن املعارضة لنظام قمعي جائر.

يف الثامنينات من القرن املايض ،دعا املعارضون للنظام السوفيايت يف استونيا الناس إىل اخلروج وترديد األغاين التي يغنوها يف
بيوهتم وبني أصدقائهم طوال حياهتم بصورة علنية.

يف يونيو/حزيران  1988جتمع مئات اآلالف من االستونيني (الذين وصل عددهم طبق ًا لبعض التقديرات إىل ثالثمئة ألف،
أغان ممنوعة أو ٍ
ليال متواصلة يف تالني عاصمة استونيا ألداء ٍ
أي ما يعادل ثلث تعداد الشعب االستوين ،ملدة مخس ٍ
أغان شعبية

تنطوي عىل خماطر ،كام عقدت مهرجانات مماثلة يف الصيف ذاته يف التفيا وليتوانيا .وكانت هذه الثورة الغنائية كام أطلق عليها
آنئذ متثل خطوة هامة باجتاه استقالل دول البلطيق الثالث عن االحتاد السوفيايت يف أغسطس/آب .1991

لقد عمل النظام السوفيايت بنشاط لتدمري ارتباط الشعوب هبوياهتا القومية ،إال أنه تم االحتفاظ ببعض عنارص تلك اهلوية
بطريقة اعتربت بأهنا غري ضارة أو مؤذية (كبعض األغاين الشعبية) .وإضفاء البعض اآلخر عليها (كتلك التي تتضمن
إشارات (الستونيا) بدالً من (مجهورية استونيا السوفياتية الشعبية)) ،وكذلك االحتفال باألعياد القومية التي كانت

قائمة قبل احلقبة السوفياتية والتي ما زال البعض يذكروهنا .لقد استخدم البعض ممن احتفظوا هبذه التقاليد تلك اجلوانب
واملناسبات لتذكري مواطنيهم االستونيني هبويتهم وحثهم عىل محايتها ،وكذلك ويف إطار االنفتاح السيايس (الغالسنوت)

الذي منحهم وسيلة آمنة للتعبري عنها.

لقد عملت مهرجانات الغناء عىل استقطاب حركة املقاومة الوليدة ونرشها عىل املستوى الشعبي ،وذلك من خالل استخدام
الرموز الثقافية الشعبية القوية .وجاء العديد من املشاركني إىل املدرج وهم يرتدون املالبس التقليدية ويغنّون األغاين التي

تؤكد هويتهم االستونية يف ظل نظام استخدم الثقافة املتجانسة كأداة للقمع ،فقد منحت املهرجانات االستونيني الفرصة
للوقوف علن ًا بصفتهم استونيني ال مواطنني سوفييت .ولقد أدى تواجد ثالثامئة ألف مواطن إىل امتصاص جزء من املخاطر

التي ينطوي عليها مثل هذا املوقف.

وقامت بتنظيم املهرجانات مجعية الرتاث االستوين ( )Easti Muinsuskaitse Seltsوهي منظمة غري رسمية استفادت
من االنفتاح النسبي لفرتة االنفتاح السيايس (الغالسنوت) للضغط من أجل االحتفال بذكرى املناسبات السنوية القومية

اهلامة وإحياء الرموز القومية للفرتة التي سبقت احلقبة السوفياتية ،مثل العلم االستوين ذي األلوان الزرقاء والسوداء
والبيضاء والنشيد الوطني .وكانت هذه الرموز يف املعركة ،التي مل تكن دموية تقريب ًا ،من أجل استقالل دول البلطيق من بني

أكثر األسلحة فعالية.
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ولقد اعتمدت الثورة الغنائية عىل التقاليد الثقافية التي كانت بشكل خاص عميقة اجلذور يف دول البلطيق ،بام يف ذلك

مهرجانات الغناء العامة التي يعود تارخيها بشكل رسمي إىل أكثر من مئة عام وإىل قرون عدة بشكل غري رسمي .وقد متتلك
ثقافات أخرى بشكل مماثل تقاليد قوية من الرتاث الغنائي والراقص واملرسحي وغري ذلك من الفنون أو وسائل التعبري

الرمزية .فعائالت املفقودين عىل سبيل املثال استخدموا رقصة فولكلورية تقليدية تعلمها مجيع سكان تشييل وتؤدى بشكل
ثنائي بني رجل وامرأة.

فعندما ترقص الزوجة أو الزوج مع رشيك غري موجود يف حفلة راقصة يشارك فيها اثنان بشكل تقليدي ،فإنه يمكن لآلخرين

أن يتخيلوا الشخص املفقود وموقعه يف األرسة واملجتمع.

يف حالة وجود قمع ،ما هي التقاليد الثقافية التي قد تدعو الناس يف جمتمعك للتكاتف؟
فعندما ترغب يف مجع أعداد كبرية من الناس فإن التحدي غالب ًا ما يكون جعلهم يشعرون باألمان الكايف كي يرفعوا أصواهتم
عالي ًا ،وتقديم الضامنات هلم بأهنم لن يكونوا وحدهم .وكان منظمو املهرجانات الغنائية يعتمدون عىل األمان الذي يوفره

هلم العدد الكبري من املشاركني ،حيث أن وجود مئات اآلالف من املغنني يوفر نوع ًا ما من األمان للمشاركني وذلك عىل
الرغم من أن ذلك األمان غري مضمون بأي حال من األحوال.
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مقارنة ما هو عىل الورق بالواقع :إجياد منصات للشعب (جتمعات عامة لسامع

وجهات النظر) حيث يمكن للمواطنني حتدي املسؤولني علن ًا بشأن الفرق بني الوعود والواقع.

تكتيك

يف اهلند يوجد فريق يعترب احلكومة عرضة للمساءلة من خالل تنظيم جلسات استامع عامة حول النفقات العامة .ويثبت

املنظمون أنه حتى خمصصات التمويل وهي عادة ما توصف بأهنا موضوع تقني ،يمكن أن تستقطب اهتاممات اجلمهور.

ُينظم فريق (مازدور كيسان شاكتي سانغاتان) يف اهلند ( )MKSSجلسات استامع عامة لفضح أعامل الفساد ،كاختالس
األموال املخصصة ملشاريع اإلنامء ،وذلك من خالل املقارنة بني سجالت املوظف واألحداث احلقيقية وتقارير سكان الريف

احلارضين.

ففي اهلند كام هو احلال يف بلدان عديدة أخرى يمكن للموظفني الفاسدين والنخبة القروية استغالل خطط التنمية لتحقيق
مكاسب شخصية ،مما حيول دون حتقيق أية فائدة للفقراء من وراء املرشوع ،ويديم الفقر وعدم املساواة االجتامعية بني هؤالء.

وحيقق الناشطون يف ( )MKSSوسكان املنطقة يف االدعاءات حول وقوع فساد يف القرى واملناطق ،وهو ما حيدث غالب ًا
بمبادرة من ِق َبل السكان املحليني الذين يشعرون بأهنم خدعوا أو تم استغالهلم .وتكون عملية احلصول عىل املعلومات
املطلوبة يف أغلب األحوال ،ورغم وجود ختويل قانوين بذلك ،نضاالً تكتنفه عقبات عديدة .فإذا ما تم احلصول عىل تلك

املعلومات فإنه يتم التحقق منها أكثر من مرة من خالل زيارات ميدانية للمواقع وإجراء مقابالت مع القرويني ويعقب ذلك

قيام ( )MKSSبعقد جلسات استامع علنية حيرضها املئات من القرويني .ويدعو املنظمون الصحافة ومسؤويل احلكومة
واملشتبه بارتكاهبم للفساد للحضور .ويتوىل ناشطو ( ،)MKSSوهم غالب ًا من سكان املنطقة ،قراءة ورشح الوثائق الرسمية

التي تزعم مث ً
ال أن مستوصف ًا صحي ًا تم بناؤه يف القرية ،أو أن ال ُع ّمل املشاركني يف مرشوع إنشائي تلقوا مبلغ ًا معين ًا كرشوة.
وجيري بعد ذلك مقارنة الوثائق باألحداث الفعلية .ويقدم الناشطون عرض ًا بنتائج بحثهم فيام يديل القرويون احلارضون
بشهاداهتم .وتستمر جلسات االستامع لعدة ساعات فيام يقوم املنظمون بمراجعة مرشوع تنموي أو واقعة فساد تلو أخرى.
وقد جرى مؤخر ًا عقد جلسات استامع حول عمليات تتعلق بمستشفى حميل باإلضافة إىل النظام الصحي ،وحول تفعيل
خطط األمن الغذائي ونظام التوزيع العام.

ويف الوقت الذي كان فيه التأثري عىل قضايا الشفافية واملساءلة درامي ًا ،كانت التأثريات النامجة عن متابعة اإلجراءات الرسمية
خمتلطة ،حيث تم اعتقال عدد قليل من املسؤولني فيام بدأت حتقيقات احلكومة يف التحرك إىل اإلمام .ففي بعض القرى وافق

املسؤولون املحليون الفاسدون ،ممن حرضوا جلسات االستامع بمحض إرادهتم عندما متت مواجهتهم باألدلة ،عىل التعاون

مع سري التحقيق وحتى عىل إعادة األموال املرسوقة .وعىل أي حال فإنه يتعني عىل ناشطي ( )MKSSمتابعة جلسات
االستامع العامة من خالل اإلثارة املستمرة والضغط لتأمني تفعيل إجراء رسمي.
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ما هي التكتيكات التي يمكن استخدامها للتأكد من أن نفقات حكومتك املحلية تساعد عىل دعم حقوق
السكان املحليني؟
إن من األمور الرضورية لعمل منظمة ( )MKSSهو حرية الوصول إىل السجالت احلكومية بام يف ذلك سجالت النفقات
العامة .وقد استخدمت ( )MKSSسلسلة من التكتيكات إلقناع والية راجستان لسن قانون حق احلصول عىل املعلومات،
حيث قامت املنظمة بتعبئة القرويني يف عدة مقاطعات والقيام بعمليات اعتصام ودعاية حول املوضوع .ونتيجة هلذا تم
استصدار قانون جيرب املسؤولني عىل توفري نسخ من الوثائق تتعلق بأي جمال من نشاطات احلكومة عند الطلب وبأسعار

رمزية ،بام يف ذلك برامج التنمية واملوارد والنفقات العامة .وقد أدى ذلك إىل إشعال فتيل حركة قومية للحصول عىل
املعلومات أدت بدورها إىل إقرار قوانني مماثلة يف واليات عديدة أخرى ،وإىل تقديم مرشوع قانون حول حرية املعلومات

يف الربملان القومي.

“لقد استخدمنا طلب املعلومات كوسيلة لتأكيد احلق الديمقراطي للشعب بتوجيه أسئلة واحلصول عىل إجابات .إن طلب
معلومات معينة يتم استخدامه بطرق خمتلفة من ِق َبل الناس يف أجزاء خمتلفة من اهلند للسيطرة عىل الفساد وعىل االستخدام
االستبدادي للقوة .وهو يف النهاية مطلب ليس فقط من أجل احلصول عىل معلومات بل للحصول أيض ًا عىل حصة من

احلاكمية”.
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مجيع السياسات هي سياسات حملية :تشجيع احلكومات املحلية واملنظامت واألفراد عىل

تكتيك

معارضة الترشيع الفيدرايل الذي هيدد حقوق اإلنسان ،وذلك من خالل استخدام التعليم واملوارد.

وفق ًا ملا هو وارد هنا يمكن للمنظامت املحلية واحلكومة املحلية العمل مع ًا ملقاومة الترشيع عىل املستوى الفيدرايل.

يف الواليات املتحدة تقوم جلنة مرشوع قانون الدفاع عن احلقوق ()Bill of Rights Defense Committee

 )(BORDCبإجياد األدوات واملوارد ملساعدة املدافعني عن مرشوع قانون احلقوق من خالل تثقيف أعضاء احلكومات

املحلية واملجتمعات حول كيفية انتهاك الترشيعات الفيدرالية اخلاصة بمكافحة اإلرهاب حلقوقهم .وتعمل الكثري من
اجلامعات املحلية مع احلكومات يف املدن أو البلدات أو األقاليم عىل تسجيل معارضتها رسمي ًا ضد االنتهاكات التي ترتكب

بحق احلريات املدنية ،وضد مترير قرارات أو قوانني محاية تدعم مرشوع قانون احلقوق .إن هذه القوانني املحلية متيل عىل
املوظفني املناط هبم تنفيذ القانون ،وغريهم من املوظفني احلكوميني ،بأن ال يتعاونوا مع أية مطالب يتلقوهنا النتهاك احلقوق

الدستورية للمقيمني.

ولقد تم استصدار قانون «املحب لوطنه» يف الواليات املتحدة ( )The USA Patriot Actيف أواخر  ،2001وهو قانون
أوجد جريمة جديدة أطلق عليها اسم (اإلرهاب املحيل) ،وأعطى احلكومة الفيدرالية حقوق ًا أوسع كي تتنصت عىل اهلواتف
وتراقب الرسائل اإللكرتونية وتقوم بإجراء مسوحات للسجالت الطبية واملالية واملكتبية والطالبية والدخول إىل املنازل
واملكاتب دون إخطار مسبق .وبموجب هذا الترشيع وغريه من الترشيعات فإنه أصبح من املمكن إبعاد أي شخص من غري

املواطنني واعتقاله دون أن حيق له التقدم بأي استئناف قضائي .وتعتقد جلنة مرشوع قانون الدفاع عن احلقوق ()BORDC
بأن هذه النصوص القانونية تنتهك احلقوق السياسية واملدنية التي يضمنها دستور الواليات املتحدة.

إن االعرتاف هبذا القدر من العمل الذي أتى به القانون وغريه من السياسات والترشيعات املناهضة لإلرهاب قد جاء
نتيجة التطبيق املحيل للقانون ،حيث عقدت جمموعة من املدافعني (الذين انتهى هبم األمر إىل تشكيل ( ) )BORDCندوة

عىل مستوى املجتمع يف نورث هامبتون بوالية ماساتشوتس .وقد قام هؤالء بتوزيع عريضة هتدف إىل استقطاب الدعم

الستصدار قرار من جملس املدينة يعرب عن املعارضة ضد املحتويات الرئيسة للترشيع ،ويطالب بأن يمتنع جهاز التنفيذ املحيل

للقوانني عن تنفيذ أي أمر ينتهك احلقوق املدنية ألفراد املجتمع .وحظي هؤالء بدعم إضايف من خالل دعوة الرشكات
واألفراد للمشاركة يف الندوات العامة .لقد انضم الكثري من هؤالء إىل الناشطني من خالل توفري التمويل واملساعدة يف

توزيع العريضة ،وتقديم الدعم للقانون املحيل أثناء اجتامعات جملس املدينة ،وتوفري املصداقية له من خالل إظهار الدعم

الواسع له.
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لقد أقنع االئتالف رئيس جملس املدينة بتبني القانون .ثم قامت جلنة مرشوع قانون الدفاع عن احلقوق ()BORDC
بتشجيع اجلهود املامثلة املبذولة من البلدات املجاورة وعرب البالد .وكان موقعهم عىل اإلنرتنت مركزي ًا فيام يتعلق باجلهود
املنظمة ،فهو يرشح بالتفصيل اخلطوات التي تم اختاذها لتثقيف املواطنني واستقطاب الدعم الشعبي لتمرير القوانني البلدية،

حيث احتوى عىل نامذج لقوانني وعرائض وبيانات صحفية ومنشورات ومقاالت إخبارية تصف كيف يتم تنظيم الندوات
الشعبية ،كام توفر أيض ًا الوسائل البديلة للحمالت.
ولقد تم استصدار قوانني حملية يف  267مدينة وبلدة ومقاطعة باإلضافة إىل ثالث واليات (حتى تاريخ إرسال النسخة
اإلنجليزية هلذا الكتاب للطبع) مما يظهر التسارع املتنامي إلبطال نصوص الترشيع الذي قد يكون هلا تأثري عىل حقوق

اإلنسان .ولقد طالت هذه (املناطق املأمونة للحقوق املدنية) جمموعات سكانية تزيد عن  47مليون شخص .ويوفر موقع
( )BORDCعىل اإلنرتنت أيض ًا معلومات تساعد الطلبة وأساتذة اجلامعات واملجموعات الدينية واحتادات ال ُع ّمل

واملهنيني عىل تنظيم أنفسهم.

ولقد بدأ أعضاء جلنة ( )BORDCجهودهم بتعبئة أنفسهم من أجل التغيري داخل جمتمعهم ،كام قرروا بعد ذلك حتويل
جهودهم لتصبح جهود ًا قومية وليشاركوا املجتمعات األخرى جتربتهم .لقد ساعدوا املدن واملجتمعات عىل إدراك بأن
بإمكان الناس اختاذ موقف ضد حقوق اإلنسان املتدهورة بإرسال إشارة قوية للحكومة الوطنية .وعىل الرغم من وجود

شكل قوي بشكل خاص من أشكال املقاومة داخل نظام سيايس يتمتع بسلطات مبنية عىل مبدأ التخطيط والفصل بني
السلطات فإن باإلمكان تكييف هذا مع أنظمة هلا تركيبة سياسية عمودية ،إال أن املخاطر جتاه السلطات املحلية قد تكون

أكرب بكثري.

كيف يمكن ليشء كهذا أن يعمل بفاعلية يف بلدك؟
إن من واجب البلدية أن تضمن بأن يشعر سكاهنا باألمان واحلامية يف ظل قوانني عادلة حتميهم من املعاملة الظاملة وانتهاك

خصوصيتهم دون سبب حمتمل أو االعتقال دون توجيه أي اهتام هلم يف ظل الرسية .فعندما يتوىل معظم املوظفني املنتخبني

مناصبهم فإهنم يؤدون اليمني بأن يدعموا الوالية والدساتري الفيدرالية بام يف ذلك قانون احلقوق يف بلدياهتم.

من موقعwww.bordc.org :
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سلطة العرائض :تنظيم كتابة العرائض عىل نطاق واسع للضغط عىل احلكومة كي تتغري.

تكتيك

تستخدم جمموعة من األشخاص يف األرجنتني نص ًا يف الدستور غري معروف إال لقلة من الناس ،وهو نص غري مستثمر بشكل

جيد ويستهدف تثقيف اجلامهري وتعبئة الناس من أجل التغيري ،فيام تقوم يف الوقت نفسه بإقناع الربملان بتمرير ترشيعات من
أجل اإلصالح.

يف  2002قامت بودر سيدادانو ( )Poder Ciudadanoبجمع التواقيع عىل عريضة جترب الكونغرس األرجنتيني طبق ًا

لنص يف الدستور عىل النظر بام جاء فيها .ويتطلب النص الذي تضمنه الدستور أن يقوم الكونغرس بالنظر يف أي ترشيع
مقرتح يقدم إليه من ِق َبل أعضاء أو منظامت يف املجتمع إذا ما محل الترشيع تواقيع  1.5يف املائة من إمجايل عدد مواطني
األرجنتني يف ست واليات عىل األقل من الواليات األرجنتينية األربع والعرشين.
لقد تم تشكيل بودر سيدادانو يف  1989من قبل جمموعة من املواطنني املهتمني بالدفاع عن احلقوق املدنية يف األرجنتني.

وتركزت عرائضها التي قدمت عىل مدى عدة سنوات ،منذ االهنيار االقتصادي الذي عانت منه تلك البالد ،عىل املشاكل
الرئيسية املتعلقة باجلوع ومزايا التقاعد املفرطة ملوظفي احلكومة .ولقد اقرتحت العريضة اخلاصة باجلوع إطعام مجيع النساء
الفقريات احلوامل وأطفال األرجنتني الذين تقل أعامرهم عن مخس سنوات .وكان أكثر من نصف سكان األرجنتني يعيشون

حتت خط الفقر منذ االهنيار االقتصادي ،فيام كان األطفال يشكلون أكرب رشحية من السكان الذين يعانون من الفقر .وكان
عدد ضئيل من الربامج موجه إىل معاجلة مشكلة اجلوع لدى األطفال .ومل يكن هدف االلتامس إجبار الكونغرس عىل التعامل
مع هذه املشكلة فقط بل استهدف أيض ًا اقرتاح احللول املناسبة هلذه املشكلة.
وقامت بودر سيدادانو بكتابة االلتامس ،كام قامت بتوظيف  250متطوع ًا يف كافة أنحاء البالد ،حيث دربتهم عىل استخدام

كشوف تعليامت تفصيلية توضح من هم األشخاص الذين حيق هلم التوقيع عىل العريضة ،وما هي اجلهة التي يتعني إرسال
العرائض إليها بعد استكامهلا ،وما هي املعلومات املطلوبة من األشخاص املوقعني عليها .ولقد تم إحلاق معظم املتطوعني

بالعمل من خالل املوقع اإللكرتوين للمنظمة ومن خالل منسق املرشوع .وكان املتطوعون يتجمعون يف مواقع عامة يف
جمتمعاهتم جلمع التواقيع كاألسواق واملكتبات والصيدليات وأكشاك الصحف واهلواتف .واشرتكت املنظمة مع العديد من
املنظامت األخرى ووسائل اإلعالم بام يف ذلك شخصية إذاعية مرموقة كانت حتدد عىل اهلواء مواقع مجع التواقيع ،فيام كانت
إحدى الصحف الرئيسية تطلع القراء أوالً بأول عىل عدد التواقيع التي تم مجعها.
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ولقد القت هذه املبادرة جتاوب ًا ممتاز ًا من جانب املواطنني األرجنتينيني ،فيام قامت منظمة بودر سيدادانو بتقديمها إىل

الكونغرس الذي قام يف  2002بتمرير االقرتاح بعد إدخال بعض التعديالت عليه .لقد مجعت مبادرة احلق يف احلصول عىل
الطعام أكثر من مليون توقيع ،كام تم قبوهلا من جانب الكونغرس باعتبارها التزام ًا عىل الدولة .ويمر تطبيق برنامج مكافحة

اجلوع حالي ًا بمراحله األوىل ،فيام فتحت أوىل مراكز الغذاء أبواهبا مؤخر ًا.

لقد نجحت منظمة بودر سيدادانو يف حتويل الالمباالة التي كانت سائدة عىل نطاق واسع إىل تغري حقيقي ،كام نجحت يف

حتويل أناس فقدوا الثقة باحلكومة وبتجاوهبا إىل مواطنني يرون بأن أصواهتم هلا تأثري مبارش عىل الترشيع .ولقد متكنت منظمة
بودر سيدادانو من بناء شبكة قوية من املتطوعني ،كام متكنت من التحالف مع املنظامت األخرى ومع وسائل اإلعالم كي تنرش
األنباء حول االلتامسات ومن ثم مجع عدد هائل من التواقيع الرضورية لذلك.
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فرق اجلرادل (مجع جردل) :جتميع معلومات مستقلة حول نوعية اهلواء عىل مستوى

املجتمع من أجل ممارسة الضغط لتحقيق التغيري.

تكتيك

يمكن للمجتمعات أن تعرب عن معارضتها ألي انتهاك ويف هذه احلالة االنتهاكات املتعلقة بالبيئة وذلك من خالل الترصف
التلقائي جلمع املعلومات.

بدأت العديد من املجتمعات ،عرب الواليات املتحدة ،يف تشكيل أو االنضامم إىل برامج فِ َرق اجلرادل التي تعلم الناس الذين
يعيشون بالقرب من مواقع صناعية ملوثة للبيئة كيفية بناء واستخدام أجهزة لرصد نقاوة اهلواء أو (جرادل) متت املوافقة
عليها من ِق َبل وكالة محاية البيئة األمريكية ( .)U.S. Environmental Protection Agencyففي غياب القوانني
القوية اخلاصة بالبيئة ومؤسسات املقاييس والتطبيق فإن اجلرادل متنح املجتمعات الوسائل الالزمة لرصد نوعية اهلواء بشكل
مستقل يف مناطق اجلوار ،وتوفري األدلة للضغط من أجل التغيري.

إن اجلردل بحد ذاته جهاز بسيط نسبي ًا وغري مكلف ألخذ عينات من اهلواء ،وهو مكون من كيس عينات موضوع داخل
جردل بالستيكي سعته مخسة غالونات ومنفاخ هواء يستخدم يف تعبئة الكيس باهلواء .وتضم ِ
الف َرق متطوعني خمتصني بثالثة
أنواع من العمل وهم :املتنشقون وجامعو العينات ومنسقو اجلرادل يف املجتمع ( .)CBSsويتلخص عمل املتنشقني يف
إبالغ جامعي العينات بحوادث التلوث ،فيام حيتفظ جامعو العينات بأجهزة مجع عينات اهلواء يف منازهلم ،كام يقومون بأخذ
عينة لدى التشكك بحدوث تلوث .وهم يقومون بالتسجيل أين ومتى وملاذا تم أخذ العينة ،ويطلبون من املنسقني اسرتداد

كيس العينة ،واختاذ الرتتيبات لتسليمه ملخترب التحليل .ويتم تسجيل النتائج يف قاعدة معلومات ،وتزويد املجتمع هبا من
خالل وسائل اإلعالم املحلية واالجتامعات الشعبية وغريها من الوسائل .ويستخدم أعضاء املجتمع املعلومات وفق ًا ملا
يرونه مناسب ًا من أجل الطلب بإجراء حتقيقات أخرى من جانب مجاعات املجتمع والوكاالت احلكومية واملؤسسات الصحية
حول التلوث .وتزود ِ
الف َرق السكان أيض ًا بكشوفات تتضمن احلقائق حول التأثريات الصحية مرفقة بمستويات التلوث.

ولقد كانت األقليات ذات الدخل املتدين يف الواليات املتحدة متقبلة بشكل خاص لفكرة فِ َرق اجلرادل ،كام وأن هذا التكتيك

أخذ يف تلقي مزيد من القبول عىل نطاق واسع .وساعد اهتامم وسائل اإلعالم هبذا التكتيك يف إحداث تغيري يف العديد من
املجتمعات .وقد تبنت مقاطعة كونرتا كوستا بكاليفورنيا «سياسة عدالة بيئية» ،حيث قامت بتطبيق أنظمة خاصة بالتلوث

الصناعي ،ووسعت املؤسسات الطبية املهنية ،وأرشكت السكان يف القرارات املتعلقة بالصناعات القريبة من مواقع سكناهم.
ويف لويزيانا ،أثبتت عينات أخذت من اهلواء أن منطقة دياموند املجاورة التي أحاط هبا ببطء مصنع شل الكياموي مل تعد
منطقة آمنة مما دعا الرشكة يف النهاية إىل املوافقة عىل نقل املنطقة برمتها إىل موقع آخر.
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وتكون هذه الطريقة مفيدة عندما متتنع احلكومات أو الرشكات عن توفري املعلومات املتعلقة بالتلوث ،أو عندما تصبح
املجتمعات قلقة جتاه عدم صحة املعلومات الرسمية .إن تشكيل فِ َرق اجلرادل هو بيان شعبي فعال يؤكد بأن املصانع
الكياموية ال متلك احلق يف السيطرة عىل املعلومات املتعلقة بالتلوث ،وأن باستطاعة املجتمعات مجع هذه األدلة بمحض
إرادهتا وإعالهنا للناس وممارسة الضغط عىل الرشكة املعنية كي تتجاوب .إن هذا األسلوب بسيط للغاية إىل احلد الذي أدى

إىل انتشاره برسعة من جمتمع إىل آخر ومن ثم إىل خارج الواليات املتحدة ،مما جعل باإلمكان حتقيق يشء آخر غري معتاد
وهو أن ضحايا االنتهاكات (بدالً من أناس من اخلارج) يعملون عىل توثيق االنتهاكات أثناء حدوثها .ولقد تم تكييف هذا
التكتيك يف كل من جنوب إفريقيا واهلند والفلبني.
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تدريب الضحايا ليصبحوا راصدين النتهاكات حقوق اإلنسان:

تدريب ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان لرصد انتهاكات حقوقهم والدفاع عنها.

تكتيك

تتوىل جمموعة يف املكسيك تدريب املجتمعات التي تضم سكان البالد األصليني عىل رصد االنتهاكات .ويستطيع أفراد هذه
املجتمعات ممن تم تزويدهم بمهارات جديدة يف جمال التوثيق والدفاع القانوين أن يقدموا شكواهم إىل أعىل املستويات يف
السلطة.

وتقوم شبكة شياباس للمدافعني عن املجتمع ()Red de Defensores por los Derechos Humanos or Red

بتدريب أعضاء املجتمع من شباب السكان األصليني عىل رصد انتهاكات حقوق اإلنسان اخلاصة هبم والدفاع عنها.

وقد أسفر الوجود العسكري املوسع يف شياباس والطبيعة شبه العسكرية املتزايدة للرصاع القائم بني أتباع الزعيم زاباتا
واحلكومة املكسيكية عن حدوث انتهاكات واسعة حلقوق اإلنسان ،بام يف ذلك االعتقال بصورة غري قانونية واملضايقات

العسكرية (عند نقاط التفتيش بشكل خاص) والقتل غري القانوين واالعتقال واالنتهاكات اجلنسية للنساء من جانب

املجموعات العسكرية وشبه العسكرية.

ففي  1999قامت شبكة ريد ( )Redبتدريب  14شخص ًا يمثلون سبع مناطق وجمموعات عرقية يف شياباس .ويف 2001
تم البدء بتدريب جمموعة ثانية .وقد تم تعيني املدافعني من ِق َبل جمتمعاهتم ،وعملوا عىل إرشاك أعضاء يف املجتمع فيام يقومون
به من نشاطات .ويتم تدريب املدافعني من خالل ندوات تُعقد شهري ًا وتغطي نظريات ومفاهيم حقوق اإلنسان باإلضافة
إىل املهارات العملية الرضورية لتوثيق أية انتهاكات حلقوق اإلنسان واإلبالغ عنها واحليلولة دون تكرارها .ومن خالل هذه
العملية أصبح بإمكاهنم أن يتعلموا ماهية املامرسات التي تشكل انتهاك ًا حلقوق اإلنسان ،وكيفية توثيقها من خالل استخدام

الفيديو وآالت التصوير وأجهزة الكمبيوتر ،كام وأهنم كانوا يتعلمون خمتلف الطرق للتجاوب.

ويقدم املدافعون شكاوى للحكومة ،كام يقدمون معلومات للصحافة واجلامعات التي تعمل عىل رصد انتهاكات حقوق

اإلنسان ،كام يسعون إىل إطالق رساح أو تأمني دفاع قانوين لألشخاص الذين يتم اعتقاهلم دون وجه حق .إن باستطاعتهم

حتديد أماكن من يتم اعتقاهلم ،وتقديم طلبات إلصدار أمر بمثول املعتقل أمام القضاء عندما تصبح احلقوق يف خطر .وهم
يعرفون كيفية تقديم طلب من أجل اإلجراءات االحرتازية عندما تصبح انتهاكات حقوق اإلنسان وشيكة ،كام يعرفون
اجلهات التي يتعني عليهم االتصال هبا للتنديد باالنتهاكات عند حدوثها .ويف احلاالت التي تعرض عىل املحاكم أو تلك التي
حتتاج إىل اسرتاتيجيات قانونية طويلة املدى يعمل املستشارون القانونيون بالتعاون مع املدافعني.

ففي موطنهم ينهمك املدافعون يف سلسلة من األعامل بام يتوافق مع احتياجات املجتمع ،حيث يقومون بجمع شهادات

الضحايا والشهود يف وقائع تتضمن انتهاكات حلقوق اإلنسان وأدلة مصورة بالفيديو وآالت التصوير لتلك االنتهاكات،
ويعملون عىل حتديد الطرق املناسبة للتدخل لدى حدوث أي انتهاك ،كام يقومون بتدريب أعضاء آخرين يف املجتمع عىل

مثل هذا العمل.
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لقد أدى هذا األسلوب إىل نجاحات متعددة ،كام وأنه زاد من استقالل جمتمعات السكان األصليني من خالل االستغناء عن
االعتامد عىل جهات خارجية كاملنظامت غري احلكومية.

إن نموذج منظمة ريد ( )Redيضع املجتمعات والزعامء املحليني يف بؤرة الرصاع القائم من أجل حقوق اإلنسان فيام تبقى
اجلهات اخلارجية تعمل كهيئة استشارية .ويمكن تدريب شبكة من السكان املحليني للدفاع بصورة مستقلة عن حقوق

اإلنسان داخل جمتمعاهتم ،وذلك من خالل منظامت تسعى إىل تقوية الدفاع عن حقوق اإلنسان يف أية منطقة .إن تكتيك

تدريب ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان عىل رصد تلك احلقوق والدفاع عنها يمكن أن يزيد من الوعي بحقوق اإلنسان
والدفاع عن ذلك داخل جمتمعات السكان األصليني ،كام يزيد من قدرة تلك املجتمعات عىل العمل بصورة مستقلة.

“يقوم املدافعون بأعامل «إسعافات أولية» قانونية ،أي أهنم يصبحون مدربني عىل القيام بواجبات خط الدفاع األول عن

املجتمع .وهم يعرفون ما هو االنتهاك حلق من حقوق اإلنسان وماذا يتعني عليهم عمله لتوثيقه وكيفية تنفيذه .ونتيجة هلذا
التكتيك أصبحت هناك جمموعة ثابتة من ممثيل املجتمع من السكان األصليني مستعدة للدفاع قانوني ًا نيابة عن جمتمعاهتم،

وهم يعملون بالتايل عىل تدريب غريهم”.

										

مايكل أنجيل دو السينتوس
.Miguel Angel de las Sentos
Red de Defensores Comunitarios

املكسيك .por los Derchos Humanos, Mexico
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البحث واالستيالء

استخدمت عملية سال آمي ( )Sal Amiما ُأطلق عليه اسم (عملية بحث واستيالء من جانب املواطن) وذلك من أجل
الضغط عىل احلكومة الكندية إلجبارها عىل نرش مسودة رسية يعتقد األعضاء بأهنا قد تق ّلل من شأن حقوق اإلنسان .وقد
استطاعت املجموعة أن تو ّلد شعور ًا لدى العامة بالتنديد بالرسية املستخدمة حلامية احلكومة واملعاهدة ضد إمكانية تفحص
املعاهدة من جانب اجلمهور .ويصف فيليب دوهامل وهو منظم ومدرب هذه العملية بقوله:

“ألشهر عدة رفضت احلكومة بإرصار كشف النقاب عن مسودة اتفاقية التجارة احلرة لألمريكيتني ( ،)FTAAوهي معاهدة

لتحرير التجارة جيري لتفاوض بشأهنا بني  34دولة من دول األمريكيتني .وقد أعلنّا عن عزمنا التقاط النسخ املقروءة
لنصوص االتفاقية لدى وزارة اخلارجية والتجارة الدولية يف األول من إبريل/نيسان  .2001وسنقوم أوالً :بتنظيم مظاهرة
مرشوعة يف أوتاوا حيث يمكن أن حيدث أمر واحد من اثنني :إما أن نلتقط بفرح الصناديق التي تقدم لنا والتي حتتوي عىل
الوثائق أو أن يتم رفع الرسية التي تستهدفها احلملة .فإذا مل يتم نرش النصوص فإننا سنلجأ إىل حصار سلمي يستهدف إغالق
املبنى وحماولة القيام بعملية (بحث واستيالء) ،وهو هجوم يقوم به املواطنون للحصول عىل الوثائق من خالل التدخل

السلمي فقط.

وعندما رفضت احلكومة اإلذعان ،أعلنت جمموعة من املواطنني ما ييل «نطلب منكم أنتم ضباط الرشطة القيام بواجبكم
ومساعدتنا عىل استعادة الوثائق وهذا حق من حقوقنا .ال تصبحوا رشكاء يف الرسية والتالعب الذي تقوم به هذه احلكومة.

فإذا ما رفضتم السعي واسرتداد النصوص نيابة عنا فإنه لن يكون أمامنا خيار سوى حماولة اسرتداد تلك الوثائق بأنفسنا» .ثم

قاموا الواحد تلو اآلخر باإلعالن عن أسامئهم قالوا بعدها «أنا هنا ألمارس حقي كمواطن ،أرجو أن تسمحوا يل بالعبور».
وتقدمت بعدئذ جمموعات مؤلفة من شخصني عن كل جمموعة قامت بالقفز فوق احلاجز .وقد تم اعتقال حوايل مئة شخص

بقوا قيد االعتقال طوال الليل ،إال أنه مل يتم توجيه أية هتم إليهم .وقد تساءل الناس عرب البالد« :ملاذا ترفض احلكومة
إعطاءنا تلك الوثائق واختارت بدالً من ذلك اعتقال مواطنيها؟.
لقد تم تغطية هذا العمل وما أحاطه من محلة يف مجيع وسائل اإلعالم يف البالد مما أجرب احلكومة عىل الترصف .فبعد أسبوع
واحد من عملية «البحث واالستيالء» ،وافقت احلكومة الكندية بعد التشاور مع رشكائها يف التفاوض عىل إعالن تلك

الوثائق».

اقرأ املزيد عن هذا يف دفرت املالحظات التكتيكي عىل املوقع اإللكرتوين:

 www.newtactics.orgوذلك حتت عنوان :أدوات التحرك (.)Tools for action
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وقف التجاوزات
تستدعي بعض التجاوزات عىل حقوق اإلنسان قيام املدافعني بالتدخل جسدي ًا إلهناء التجاوز وهذا يعني ببساطة جعل
استمرار التجاوز مستحيالً .إن بإمكانك املراوغة وإطالق احلمالت واالحتجاج ،إال أنه يتعني عليك يف بعض األحيان تغيري
الوضع بنفسك :أعطي الناس موطئ القدم الذي حيتاجونه ليزدهروا أو الدواء الذي حيتاجونه للبقاء عىل قيد احلياة.

خذ الفتيات الصغريات خارج بيوت الدعارة ،وأنقذ األطفال املستعبدين بإخراجهم من املصانع .إن األشخاص الشجعان

الذين يستخدمون مثل هذه التكتيكات معرضون مجيع ًا لألخطار اجلسامنية .فالبعض مثل العاملني يف جمال مكافحة جتارة

اجلنس املنظمني يف بنغالدش ال يبدو من املحتمل أن يصبحوا مشاركني إال أنه ثبت بأن وجودهم يعترب حيوي ًا للجهود املبذولة

يف هذا السبيل.
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مقاومة قانون امللكية اجلائر :توطني األشخاص الذين ال يملكون أرض ًا عىل

أراض غري مزروعة للضغط عىل احلكومة إلجبارها عىل تنفيذ اإلصالحات الزراعية.

تكتيك

متارس حركة ال ُع ّمل الذين ال يملكون أرض ًا يف الربازيل الضغط عىل احلكومة إلجبارها عىل القيام بإصالحات يف الوقت
الذي تقدم فيه الدعم لضحايا االنتهاكات وذلك عىل شكل احتالل سلمي ألراض زراعية.

فمنذ نشأهتا يف  ،1984عاجلت حركة ال ُع ّمل الذين ال يملكون أرض ًا يف الربازيل

( Moximento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra)or (MSTقضية اإلصالح الزراعي من خالل تنظيم
ٍ
أراض مهجورة يملكها أثرياء.
جمموعات واسعة من املزارعني الذين ال يملكون أرض ًا ومتكينهم من االستقرار والفالحة يف
فبعد أن يتم احتالل املنطقة ،حتاول حركة ( )MSTاحلصول عىل األرض بصورة قانونية من خالل تقديم االلتامسات

واللجوء إىل الترشيع مستخدمني يف ذلك مادة من مواد الدستور الربازييل تنص عىل أن األرض غري املنتجة هي أرض ختضع

لإلصالح الزراعي.

وعىل الرغم من أن احلكومة الربازيلية كانت قد وعدت بالقيام بإصالحات زراعية عىل مدى العرشين سنة املاضية إال أنه
مل يتم إعادة توزيع إال القليل من األرايض عرب الربامج احلكومية .إن نصف األرايض الربازيلية يملكها حالي ًا  1يف املئة من
السكان فيام يوجد حوايل مخسة ماليني عامل زراعي ال يملكون شرب ًا واحد ًا من األرض.

ٍ
أراض .ويقوم املنظمون
وتقوم ( )MSTبإرسال منظمني إىل منطقة جديدة لالتصال بعائالت معدمة وجتنيدها الحتالل
بالتشاور مع املجتمع املحيل الختيار موقع غري مزروع ومعروف بأنه خصب إال أن نزاع ًا قانوني ًا ما زال يكتنف ملكيته .ويف

أحيان كثرية يبقى املنظمون ستة أشهر أو أكثر يف املجتمع إلعداد السكان املحليني لعملية احتالل األرض .ويعمل املجتمع
املحيل عىل تقسيم العمل اخلاص باإلعداد لالحتالل الذي يسمح هلم باستمالك األرض من خالل تلك العملية .ويف اليوم
املحدد للعملية تتوجه األرس التي ال متلك أرض ًا إىل املوقع وخترتق سلمي ًا أية حواجز تفصلهم عن األرض املستهدفة قبل

االستيالء عليها .فإذا ما تم طردهم من األرض فإهنم يغادرون بصورة سلمية إال أهنم يعودون إىل نفس املكان عندما ينتهي

رسيان أمر الطرد.

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان

81 www.newtactics.org

ويتم اإلبالغ عن عمليات احتالل األرض لدى الوكالة الوطنية املسؤولة عن اإلصالح الزراعي ،حيث يضغط الناشطون
الستصدار ترشيع جلعل االحتالل مرشوع ًا والذي يتم غالب ًا من خالل نزع ملكية األرض .وكجزء من هذا الضغط تنظم
( )MSTمسريات وعمليات احتالل ٍ
ملبان حكومية ،كام تقوم بالتنديد علن ًا باحلكومة لفشلها بااللتزام بدستورها .ويمكن

لعملية جعل االحتالل مرشوع ًا أن تستمر لفرتة قد متتد مخس سنوات .وعندما يتم تأسيس مستوطنة جيري بناء املدارس
والعيادات الصحية ،فيام يتم استخدام األرض للزراعة املستدامة بحيث يسمح للمستوطنني بالوصول إىل حقهم يف الغذاء.
ٍ
أراض حلوايل
ولقد كان هذا التكتيك ناجح ًا عىل الرغم من أنه كثري ًا ما كان جيابه بالعنف حيث متكنت ( )MSTمن كسب

 250٫000أرسة تعيش اآلن يف أكثر من  1600مستوطنة.

إن قصة ( )MSTتعترب قصة رائعة تتلخص يف عمليات احتالل سلمي تقود إىل تغيري حقيقي حلياة آالف البرش الذين
يستطيعون اآلن إعالة أنفسهم من خالل الزراعة .ولقد أصبحت عمليات احتالل األرايض جزء ًا من محلة ناجحة يف الوقت
الذي كانت فيه تلك العمليات وحدها مصدر ًا للشقاق واملخاطر إذا ما اكتنفتها ضغوط عىل احلكومة إلصدار القوانني
املرجوة الستصالح األرايض .إن باستطاعة ( )MSTأن تستخدم بأمان هذا التكتيك من خالل تأمني مشاركة عدد ٍ
كاف من
الناس فيه .وإذا ما استخدم أصحاب األرايض أو السلطات املحلية العنف ضد حمتيل األرض املساملني يعمل ناشطو احلركة

عىل توليد الضغوط من خالل إثارة اهتامم وسائل اإلعالم.

متى تستخدم تكتيك ًا غري قانوين لضامن التمتع بحقوق اإلنسان والضغط بقوة عىل احلكومة كي تقوم بالتغيري؟
ٍ
أراض يف مناطق أخرى من العامل مل يتم تنفيذها بصورة سلمية أو أهنا أسفرت عن
هنالك العديد من األمثلة لعمليات احتالل
وقوع أحداث عنف قوية .إن استخدام هذه الطريقة ينطوي عىل خماطر كبرية يف بعض األحوال مما يقتيض معه القيام بتخطيط

دقيق للعملية وبالتايل تنفيذها لتأمني عدم وقوع أحداث عنف.

“ينص قانون اإلصالح الزراعي عىل أن مجيع املمتلكات جيب استخدامها إما ملهمة اجتامعية أو بشكل مثمر خللق وظائف
وتوفري الغذاء .إن نضالنا له حليف هو القانون إال أننا إذا ما تركنا احلكومة تعمل عىل تنفيذ اإلصالح الزراعي فإنه لن يتحقق
ألن ملالكي األرايض سلطة واسعة داخل الكونغرس وجملس الشيوخ”.

										
				

وانوسا سانتوس

الربازيلMovimento Dos Tabalhadores Rurals Sem (MST), Terra, Brazil :
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حتدي قانون محاية براءات االخرتاع الدويل :حتدي القوانني من أجل الضغط

كي يتم تغيريها.

تكتيك

يف جنوب إفريقيا قامت محلة تنشيط العالج ( )The Treatment Action Campaignباملشاركة يف عصيان مدين
وذلك من خالل التحايل عىل القوانني الوطنية ،ومن ثم الضغط عىل احلكومة كي تغري هذه القوانني وتضمن معاجلة
مرىض متالزمة نقص املناعة املكتسبة/اإليدز.

ففي يونيو/حزيران  ،2000قامت محلة تنشيط العالج ( )TACباسترياد األدوية الشبيهة واملقلدة املضادة ملرض اإليدز

متحدية بذلك قوانني براءات االخرتاع وحماولة ممارسة الضغط عىل رشكات الدواء إلجبارها عىل ختفيض التكاليف،
وإجبار حكومة جنوب إفريقيا عىل السامح باسترياد األدوية املقلدة الشبيهة باألدوية التي حتمل براءة اخرتاع .وكان هدف
هذا التكتيك هو زيادة إمكانية احلصول عىل أدوية اإليدز بتكاليف يمكن حتملها من جانب مجيع سكان جنوب إفريقيا.

وهنالك أكثر من أربعة ماليني شخص مصابون باإليدز يف جنوب إفريقيا ،كام وأن األسعار العالية لألدوية التي حتميها
براءات االخرتاع جتعل احلصول عىل الدواء غري ممكن بالنسبة ملعظم املرىض.

إن دواء فلوكونازول ( )Fluconazoleيعترب رضوري ًا ملعاجلة األمراض املتصلة باإليدز .ويتم إنتاج الفلوكونازول،
شأنه يف ذلك شأن األدوية األخرى اخلاصة باإليدز ،من جانب جمموعة رشكات دولية وفق ًا لرباءة اخرتاع حيث يتم
استريادها يف جنوب إفريقيا بأسعار عالية للغاية ،أما األدوية الشبيهة فإهنا تكون أقل كلفة بكثري .لقد قامت رشكة فايزر

( )Pfizerاملنتجة للدواء واحلاصلة عىل براءة اخرتاع بمنع حكومة جنوب إفريقيا من استرياد األدوية املقلدة .وعىل
الرغم من أن قانون براءات االخرتاع اجلنوب إفريقي يمنح احلكومة السلطة السترياد أو إنتاج األدوية الشبيهة واملقلدة
لألدوية التي حتمل براءة اخرتاع إال أن احلكومة مل حتاول استخدام هذه السلطة.

فقبل استرياد األدوية عملت محلة(  ( ،)TACبالتعاون مع منظمة الصحة العاملية ( )WHOوأطباء بال حدود (�Me

 ،)decines Sans Frantieresعىل التأكيد بأن األدوية الشبيهة واملقلدة هي أدوية مأمونة وفعالة كام قامت بوضع
أنظمة لرشائها واستريادها .فعىل سبيل املثال ،نظمت محلة ( )TACرحلة إىل تايلند حيث يتوفر الشكل الشبيه واملقلد
للفلوكونازول والذي يطلق عليه اسم ( )Biozoleبسعر  28سنت ًا أمريكي ًا للح ّبة الواحدة املباعة للجمهور.
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وعندما وصلت حبوب البيوزول ( )Biozoleإىل احلدود ،قام جملس الرقابة عىل الدواء يف جنوب إفريقيا بمصادرهتا يف

الوقت الذي كان فيه بعض أعضاء املجلس يناقشون مسألة إعفائها من القيود .ويف شهر نوفمرب/ترشين الثاين  ،2000ويف
ظل الضغوط التي كانت متارسها محلة ( )TACواجلهات التي تدعمها دولي ًا وحملي ًا ،سمح املجلس بتوزيع الدواء الشبيه
واملقلد عىل املرىض من خالل أحد رشكاء ( )TACفيام كانت رشكة بفايزر إلنتاج الدواء قد وعدت بتسليم إنتاجها من هذا

الدواء يف مارس/آذار  .2000لقد كان اإلعفاء يمثل ممارسة من جانب احلكومة لسلطاهتا التقديرية ،وهي خطوة كان يمكن

أن ختضع إلعادة النظر فيام لو تم الوفاء هبذا الوعد من جانب الرشكة.

ومن خالل لفت االنتباه إىل البدائل الدوائية ذات التكلفة املخفضة فإن هذا الترصف ،الذي ينطوي عىل العصيان املدين ،أظهر
احلاجة املاسة للحصول عىل أدوية عالج اإليدز .ولقد كان الناشطون عىل استعداد لتحمل نتائج خرق القانون من أجل إنقاذ
أرواح املرىض األمر الذي مكّنهم من فرض ضغوط كافية للتأثري عىل السياسة الوطنية.

وعىل الرغم من أن محلة ( )TACحتدّ ت القانون اجلنوب إفريقي واالتفاقيات الدولية اخلاصة برباءات االخرتاع من خالل
استرياد األدوية الشبيهة واملقلدة ،إال أن احلملة قامت أيض ًا بدعم حكومة جنوب إفريقيا يف قضية رفعتها  39رشكة إنتاج
أدوية تدعى

(The Pharmaceutical Manufacturers Association (PMAوالتي زعمت بأن قانون الدواء ،الذي يتضمن
نصوص ًا تسمح للحكومة باسترياد أدوية حتمل براءة اخرتاع من دول أخرى إذا ما كانت متوفرة بسعر أقل ،خيالف قوانني
براءة االخرتاع األمر الذي أدى يف النهاية إىل قيام الرشكات بإسقاط دعواها.

وال تزال جنوب إفريقيا تعيش يف ظل شبح أزمة خطرية من أزمات حقوق اإلنسان ،حيث يوجد ماليني األشخاص ممن

يعانون من اإليدز الذين ال تتوفر هلم إمكانية احلصول عىل الدواء الفعال .وعىل أي حال ويف أغسطس/آب  2003ويف
أعقاب الضغوط التي مارستها محلة ( ،)TACوافقت حكومة جنوب إفريقيا عىل توزيع األدوية املضادة للفريوسات جمان ًا
جلميع املواطنني يف جنوب إفريقيا ،كام قامت بالتأكيد عىل ذلك يف خطة جديدة قامت بكشف النقاب عنها يف نوفمرب/ترشين

الثاين من العام نفسه.
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إخراج الفتيات الصغريات من بيوت الدعارة :استخدام األشخاص

تكتيك

ممن لدهيم اخلربة املبارشة واملعرفة إلنقاذ ضحايا االنتهاكات.

يف بنغالدش ،تتدخل مجعية حملية يف نشاطات القطاع اخلاص التي تنتهك حقوق اإلنسان.
تستخدم مجعية إيكوتا للعاملني يف جمال جتارة اجلنس ( )Ekotaفِ َرق مسح تضم املومسات األكرب سن ًا إلنقاذ الفتيات اللوايت
يتم احتجازهن ضد إرادهتن يف بيوت الدعارة.

ويلعب العاملون يف جمال اجلنس دور ًا هام ًا يف هذه التجارة ،وهن القوادات أو مؤجرو الغرف للمومسات اللوايت يبقني
يف دور الدعارة .وه ّن لدهين الكثري من الوقت مقارنة بالفتيات األصغر سن ًا ،كام لدهين معرفة أعمق هبذه التجارة .ويمنح

وضع هؤالء كقوة اقتصادية داخل بيوت الدعارة العامالت األكرب سن ًا قدرة فريدة للتأثري عىل من يمكن أن يتواجدن يف
تلك البيوت .وعندما يتم استئجار منازل للبغايا األصغر سن ًا يتم اإليضاح بأنه من غري املسموح للفتيات اللوايت دون السن

القانوين بالتواجد يف تلك األماكن.

وبالرغم من هذه السياسة ،تعمل املومسات األصغر سن ًا عىل إحضار فتيات إىل بيوت الدعارة .وعندما حيدث ذلك تعمل
العامالت األكرب سن ًا يف جمال جتارة اجلنس عىل معرفة املكان الذي حتتجز فيه الفتاة حيث يقمن باالتصال هبا من خالل

فتحات أو نوافذ صغرية يف املنزل .وحياول هؤالء معرفة ما إذا كانت الفتاة قد ذهبت إىل ذلك املكان بمحض إرادهتا وكذلك
اسم القرية التي جاءت منها وعمرها ومن هم أقارهبا .وعىل ضوء تلك املعلومات يقمن باالتصال بجمعية العاملني يف جمال
اجلنس التي تقوم بدورها بإرسال شخص موثوق به إىل منزل أرسة الفتاة إلبالغ ذوهيا أو أقارهبا عن مكان تواجد الفتاة .ويف
أحوال كثرية تتمكن األرسة من الوصول إىل بيت الدعارة وإنقاذ الفتاة ،أما يف بعض األحوال األخرى تكون األرسة نفسها

هي التي باعت الفتاة لتعمل يف جمال الدعارة بحيث ال ترغب األرسة أو تعجز عن مساعدة تلك الفتاة.

وعندما بدأت مجعية العاملني يف جمال اجلنس يف إنقاذ الفتيات من دور الدعارة ،قامت اجلمعية باالتصال بسلسلة من املنظامت
غري احلكومية للحصول عىل دعم منها ومساعدة الفتيات .وتلعب املؤسسات غري احلكومية دور ًا هام ًا يف إعادة تأهيل الفتيات
اللوايت ال يستطعن العودة إىل أرسهن.

وعىل الرغم من اجلهود املبذولة إلخراج الفتيات دون السن القانوين من بيوت الدعارة ،يتلقى أعضاء اجلمعية القليل من
الدعم من املجتمع املحيل الذي يعترب الدعارة خطر ًا اجتامعي ًا .وعالوة عىل ذلك فإن إنقاذ األطفال من جانب ُع ّمل اجلنس

هيدد أولئك الذي يستفيدون من جتارة اجلنس مما يوقع ُع ّمل اجلنس األكرب سن ًا واجلمعية يف براثن اخلطر .وتعتمد النساء

عىل املنظامت غري احلكومية املحلية لتلقى الدعم بغية التأثري عىل موظفي احلكومة املحليني ،وحثهم عىل زيادة احلامية ل ٌع ّمل
اجلنس ،وإخراج املومسات دون السن القانوين من بيوت الدعارة.
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إن هذا التكتيك هو تكتيك فعال ألن ُع ّمل اجلنس األكرب سن ًا يتمتعون بوضع فريد لرصد املشكلة والتعرف عليها .ولقد قام

هؤالء ببناء شبكة متينة من خالل مجعيتهم متكنهم من مجع ونقل املعلومات .ويتدخل هذا التكتيك يف املرحلة األخرية من
مراحل االنتهاك وهي املرحلة التي تصبح فيها الفتيات داخل بيوت الدعارة بحيث يسهل إخراجهن فعلي ًا من هذا الوضع.

وهناك مجاعات أخرى مستغلة  -ربام ممن تعرضوا لالعتداء األرسي أو أعامل السخرة أو اهلجرة القرسية  -تصبح أيض ًا يف
وضع يمكنها من استخدام خربهتا يف إبقاء اآلخرين بعيد ًا عن املعاناة من املصري نفسه ،إال أنه من املهم أن نذكر بأن مثل تلك
النساء يف بنغالدش يضعن أنفسهن يف دائرة اخلطر اجلسامين.
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فتح أبواب املصنع عىل مرصاعيها :إنقاذ ال ُع ّمل األطفال من خالل

اإلغارة عىل املصنع.

تكتيك

يف اهلند ،يتدخل ائتالف جنوب آسيا حول عبودية األطفال إلنقاذ ال ُع ّمل األطفال.
وينظم ائتالف جنوب آسيا حول عبودية األطفال

[ ]South Asian Coalition on (SACCS) Child Servitudeعمليات إغارة وإنقاذ لتحرير األطفال ال ُع ّمل.
وهيدف االئتالف الذي يضم كتلة مؤلفة من  400جمموعة من مجاعات حقوق اإلنسان إىل القضاء عىل عاملة األطفال

وعبوديتهم.

وتقول منظمة العمل الدولية إن هنالك أكثر من  60مليون ًا من ال ُع ّمل األطفال يف اهلند .وهؤالء األطفال حمرومون من

حقوقهم األساسية التي توفرها هلم الطفولة ،كالتعليم وتلقي األجور العادلة والعناية الصحية الكافية واألوضاع املعيشية
املناسبة ،حيث جيربون عىل العمل ملدة تزيد عن  12ساعة يف اليوم .إن معظم هؤالء حمتجزون وكأهنم عبيد يف املصانع حيث

يتعرضون للرضب ولألمراض الشائعة.

ومنذ أن أنشئ ائتالف ساكس ( )SACCSيف  ،1989قام بمعاجلة هذه املشكلة مستخدم ًا اسرتاتيجية ذات شقني تتضمن

العمل املبارش وغري املبارش .ويتلخص العمل املبارش لالئتالف بتخطيط غارات ضد الصناعات التي يعرف بأهنا تستخدم

عاملة األطفال .وعقب تلقي إخباريات حتدد صناعة ما تستخدم عاملة األطفال ،أو تشجع اآلباء عىل عرض أبنائهم إلحلاقهم
يف العمل ،ينظم ائتالف ساكس فرقه اخلاصة وأرس األطفال املختطفني والداعمني احلقيقيني جلهود االئتالف وعدد ًا قلي ً
ال من
رجال الرشكة املسلحني بالعيص فقط إلطالق رساح األطفال بالقوة .ويقوم هؤالء بفتح أبواب املصنع املحتجز فيه األطفال

وإبعادهم قبل أن يتسنى إبالغ صاحب املصنع بالعملية .ولكي يتم تأمني محاية الرشطة ،يتم إبالغ اإلدارة املحلية حول الغارة
الوشيكة قبل أن تقع ،إال أنه ال يتم إطالق ًا الكشف عن التفاصيل وذلك لتاليف أي صدام ما بني اإلدارة والصناعات املعنية.
وبعد أن يتم حترير األطفال ،فإنه يتعني تأمني شهادات إطالق رساحهم الرسمية من اإلدارة املحلية .وحيث أن اإلدارة
تتعاطف عادة مع الصناعات فإن ذلك قد يستغرق وقت ًا طويالً .ويتم عندئذ إحلاق األطفال بربامج التأهيل التابعة الئتالف
ساكس ،حيث يتم توفري التعليم املجاين هلم قبل إعادهتم ألرسهم إذا كان ذلك ممكن ًا .وقد متكن ائتالف من خالل غاراته

ذات طابع العمل املبارش من إطالق رساح أكثر من  65000طفل من براثن العبودية خالل العقدين املاضيني.

ويتدخل ائتالف ساكس مبارشة يف موقع االنتهاك ،أي يف املصانع التي حيتجز فيها األطفال كعبيد .إن الغارات التي يشنها
االئتالف ال تطلق فقط رساح آالف األطفال ،ولكنها تزيد أيض ًا من وعي املجتمع باملشكلة عندما ينترش اخلرب حول األطفال

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان

87 www.newtactics.org

املحررين واألحوال املزرية التي كانوا يعانون منها أثناء احتجازهم .إن هذه اخلطوات جتعل من املستحيل أيض ًا استمرار
احلكومة يف التواطؤ بشأن عاملة األطفال .وعندما تصبح احلكومة عىل دراية باملشكلة وما ينوي ائتالف ساكس القيام به فإهنا

لن تستطيع عندئذ محاية املصانع دون أن يتم كشفها أمام العامة.

إن هذا التكتيك هو أيض ًا تكتيك خطر قد تكون له آثار عكسية عىل األطفال وعىل املجتمع ،بحيث جترب املصانع عىل إخفاء

املشكلة بشكل أعمق أو عىل نقل املصنع إىل منطقة أخرى .وقد يكون أعضاء فرق ائتالف ساكس أنفسهم عرضة للمخاطر
اجلسدية مما يقتيض قيامهم بالتخطيط لعدد من خطوات الطوارئ ،ولكن عندما تكون املشكلة هبذا القدر من اخلطورة
والتطرف ،أكانت تتعلق بعاملة األطفال أو هتريب البرش أو االحتجاز غري املرشوع ،فهنالك أحيان ًا أناس شجعان يأخذون

عىل عاتقهم جماهبة ما ينطوي عليه عملهم من أخطار.

تغيري التكتيكات

إن معرفة الوقت الذي حيني فيه تغيري التكتيكات قد يكون بنفس مستوى األمهية التي تنطوي عليها معرفة أي من التكتيكات
التي يتعني استخدامها بالدرجة األوىل .وقد قرر ائتالف بورما احلرة مؤخر ًا إهناء محلته التي مىض عليها عرش سنوات ،والتي

تضمنت مقاطعة كل من رشكة بيبيس ورشكة أبل ( )Appleللكمبيوتر وهينكن وتكساكو وغريها من الرشكات التي هلا
أعامل يف بورما .ومل يكن السبب وراء إهناء احلملة أهنا مل تكن فعالة أو أهنا حققت مجيع أهدافها بل كان السبب يتلخص يف أن
الوقت قد حان إلجراء تغيريات عىل التكتيكات .ويرشح زار ين ( )Zar Niوهو أحد مؤسيس االئتالف ذلك بقوله:

“إن عمليات املقاطعة لدهيا إمكانيات كبرية للقيام بعمل جيد .إن بإمكاهنا أن تكون بمثابة مدفعية ثقيلة يف إطار محلة عسكرية.
فهي تنهك العدو إال أن املهمة احلقيقية تنفذ من ِق َبل الناس عىل األرض ويف البلد نفسه ،وعندما تقوم ّ
عدوك فإنه يتعني
بشل ّ
عليك أن تكون مستعد ًا لتوجيه الرضبة التالية إليه.

لقد زادت عمليات املقاطعة من الوعي جتاه حقيقة األوضاع يف بورما ،كام وأهنا أقنعت العديد من الرشكات الدولية
باالنسحاب من البالد ،إال أن ذلك وحده مل يكن كافي ًا.
لقد قمنا رسمي ًا بإهناء املقاطعة يف  2003ألننا تيقنّا من أننا بحاجة إىل استخدام سلسلة جديدة من التكتيكات للبدء يف إعادة

تغي الطريقة التي يروي فيها الناس قصة بورما فإننا لن
تأطري القضية واخلروج بحملتنا إىل مستوى آخر .لقد تيقنّا بأننا ما مل ّ
نتمكن من إحراز النرص .وعندما يكون سالح املقاطعة لب احلملة يبقى الرتكيز دوم ًا عىل النظام وليس عىل الشعب البورمي.
إننا نحتاج إىل تركيز االهتامم عىل الشعب وعىل طريقنا نحو املستقبل.

إننا نقوم اآلن باستكشاف رشاكات اسرتاتيجية ،وذلك بالتعاون مع آخرين يعملون يف محالت دولية حلقوق اإلنسان .إن
إعادة تأطري القضية وإدخال تكتيكات جديدة إىل محلتنا سوف يفتح أمامنا طرق ًا اسرتاتيجية واسعة ،ويوفر لنا خيارات
جديدة”.
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اإلقناع
نحول املنتهكني أو من
تستخدم تكتيكات اإلقناع لوضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان دون حدوث أية مواجهة ،ودون أن ّ
يسهل هلم ارتكاب االنتهاكات إىل شياطني .ويف أحوال كثرية حيتاج املنتهكون إىل جمرد الدعم والتشجيع لوقف مشاركتهم
ّ

يف انتهاكات حقوق اإلنسان.

ويف الوقت الذي تتحد فيه تكتيكات التدخل يف غالبية األحوال مع االحتجاج واملقاومة ،فإن معظم النجاحات الدرامية

يف إهناء انتهاكات حقوق اإلنسان نجمت عن التفاوض واإلقناع .ويستطيع املدافعون ،من خالل الضغط الذي كثري ًا ما
يكون صامت ًا وأحيان ًا أكثر وضوح ًا ،حتقيق حتسينات ملموسة يف جمال حقوق اإلنسان وبرسعة يف الغالب .وتستخدم هذه
التكتيكات عالقات غري عدائية مع احلكومات والرشكات إىل احلد الذي تعرض فيه تقديم يد املساعدة من أجل اإلسهام يف

إهناء االنتهاك .وهم يضعون زعامء املجتمع الذين يتمتعون باالحرتام يف مقدمة املفاوضات أو اجلهود التعليمية ،كام وأهنم

يعملون يف ظل أجواء من التعاون.

ويعترب الناس والعالقات القائمة فيام بينهم مصدر ًا رضوري ًا جيب أخذه بعني االعتبار لدى تقييم سلسلة التكتيكات املتوفرة
لك .فمن هم القريبون من هدفك؟ ومن هم الذين يتمتعون باحرتامهم؟ ومن هم الذين يمكنهم التأثري يف هدفك؟

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان

89 www.newtactics.org

سلطة موجات األثري :استخدام قوة تأثري اإلعالم إلرسال وسائل هادفة ألناس

تكتيك

لدهيم القدرة عىل وضع حد لالنتهاكات.

يستطيع الصحفيون استخدام مكانتهم يف املجتمع لتعزيز الوعي جتاه انتهاكات حقوق اإلنسان وللتأثري عىل من هم يف السلطة

حلثهم عىل إدخال التغيري .فمن خالل استخدام اإلذاعة استطاع الصحفيون يف بوروندي إقناع الزعامء الرئيسيني بوضع حد
النتهاكات حقوق اإلنسان التي حتدث يف املستشفيات.

لقد استخدمت اإلذاعة العامة اإلفريقية [( ]African Public Radio (APRنفوذها ،كوسيلة من وسائل اإلعالم،

للتأثري عىل األفراد واجلامعات ممن يستطيعون إصالح األوضاع يف املستشفيات البوروندية ،حيث كان يتم احتجاز الفقراء
رغ ًام عن إرادهتم بسبب عدم قدرهتم عىل دفع تكاليف العالج .ويف النهاية وباملشاركة مع املؤسسات املحلية غري احلكومية
نجحت اإلذاعة العامة اإلفريقية يف ممارسة الضغط عىل احلكومة كي تصدر أوامرها بإطالق رساح هؤالء.

ففي بوروندي التي مزقتها احلرب ،يوجد كثريون ممن ال يملكون املال للحصول عىل العناية الطبية .ومما زاد من حدة
املشكلة أن اهنيار النظام احلكومي يف حقبة التسعينات قد أدى إىل احلد من قدرة الدولة عىل دعم النظام الصحي .وقد بدأت
املستشفيات ،وهي تواجه أزمة يف املوازنة وارتفاع ًا يف املديونية ،باحتجاز األشخاص الذين ال يستطيعون دفع فواتريهم.

ومل تعترب املستشفيات هذا اإلجراء قضية تتعلق بحقوق اإلنسان ،حيث أهنا كانت تشعر بأن من كان يدينها هم األشخاص

العاجزون عن الدفع.

فبعد أن متكنت اإلذاعة العامة اإلفريقية من الوصول إىل املحتجزين وكسب ثقتهم ،قامت بإجراء مقابالت رسية معهم
وأذاعت ما أدلوا به من أقوال .وقد تضمنت املواد املذاعة رسائل استهدفت مجاعات بعينها وأفراد ًا يملكون السلطة لتصحيح

ضمت اإلذاعة جهودها لباقي القوى من املنظامت غري احلكومية الوطنية والدولية ،حيث
الوضع .وبعد البث األول ّ
استضافت مؤمتر ًا صحفي ًا موسع ًا حول العناية الصحية شارك فيه موظفون حكوميون وغريهم من األشخاص املتنفذين.
وقد تناول النقاش األخري عمليات االحتجاز نفسها ومتت ممارسة الضغوط عىل احلكومة كي تتجاوب.

ويف إبريل/نيسان  2002حظر جملس الوزراء عىل املستشفيات حجز املرىض ،وأصدر أوامره بإطالق رساح مجيع املحتجزين.
وقد شكلت احلكومة أيض ًا جلنة حكومية ملعاينة القضايا األكرب املتعلقة بالعناية الصحية واإلصالحات املتعلقة بالسياسة

الصحية الوطنية.
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التعرف عىل هدف املواد التي تتم إذاعتها :ما هي املجموعة أو املجموعات
وكان أحد العنارص الرئيسية هلذا التكتيك هو ّ
التي لدهيا القدرة عىل تغيري األوضاع يف املستشفيات ويف الوقت نفسه تكون متلقية للرسالة؟ ويف هذه احلالة كان هؤالء هم
املوظفون احلكوميون الذين كانوا ملتزمني أدبي ًا باختاذ اإلجراءات الرضورية بعد أن أصبحت القصص معروفة لدى العامة.

ويكشف هذا التكتيك أيض ًا قوة القصص ،حيث أن قصص الضحايا عندما تصبح يف متناول األفراد الذين يمكنهم الوصول

إىل خشبة املرسح تستطيع أن تغري السياسات الوطنية.

كيف يمكن لإلذاعة أن تُستخدم إلبالغ الناس عن قضيتك املتعلقة بحقوق اإلنسان وأن تتم ممارسة الضغط من أجل التغيري؟
ولقد كان من املمكن أن يأيت هذا التكتيك بنتائج عكسية لو أن املستشفيات قررت يف حينه حرمان املرىض ،ممن ظهروا يف

الربنامج اإلذاعي ،من العناية الطبية يف املستقبل .وكان من املمكن أن ينجم عنه إحراج للمرىض لو كانت هناك وصمة عار
تكتنف مرضهم .ولكي يصبح هذا التكتيك ناجح ًا فإنه يتطلب انشغال الصحفيني به ،وأن تكون لدهيم الرغبة يف العمل من
أجل حتقيق التقدم فيام يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان.
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جتنيد الزعامء املحليني لوضع حد للعادات الضارة :حث الزعامء املحليني

تكتيك

عىل استخدام نفوذهم يف املساعدة عىل إهناء االنتهاك.

عندما جيري البحث عن حلفاء يف إطار محلة لوضع حد لالنتهاكات يصبح زعامء املجتمع اخليار الطبيعي هلذه اخلطوة .وقد
يكونوا قبليون أو األرشد من كبار السن أو الزعامء الروحيون أو رجال السياسة املحليون أو حتى جمرد أفراد يتمتعون باملوهبة

القيادية والنفوذ.

وتسعى جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية يف غانا إىل استقطاب دعم زعامء املجتمع الذين يتمتعون باالحرتام  -كالرؤساء
وأمهات امللوك  -ملعاجلة مشكلة الرتوكويس ( ،)trokosiوهو نظام يتم من خالله حجز أمهات وفتيات صغريات قرس ًا
يف معبد ديني يعتقد بأن له قدرة سحرية .وهتب األرس بناهتا للمعابد للتكفري عن الذنوب أو اجلرائم التي ارتكبها أحد أفراد
األرسة كي يتم اخلالص أو وقف احلظ السيئ الذي تعاين منه األرسة.

إن باستطاعة اللجنة أن تطبق قوانني ضد الرتوكويس ،إال أهنا قامت باستخدام هذا األسلوب التكتيكي حيث أهنا حتققت

التحول عنها طواعية .ويف إطار استعدادات
من أن هذا ال ُعرف يستند إىل معتقدات راسخة ستنتقل إىل الرسية إذا مل يتم
ّ

لشن احلملة ،قامت اللجنة بإجراء بحوث حول املعتقدات التي تقف وراء الرتوكويس ،وقامت بتشكيل حلف مع منظمة
االحتياجات الدولية يف غانا ( ،)International Needs Ghanaوهي منظمة غري حكومية تقدم املشورة وتعيد تأهيل

الضحايا السابقني للرتوكويس .ويقوم اجلانبان سوية باستضافة اجتامعات مع الضحايا ومع الكهنة السحرة ،حيث يتم

تشجيع كل شخص عىل املشاركة بآرائه.

وعقب ذلك يمكن للزعامء املحليني مساعدة اللجنة يف التأكيد عىل رضورة التخيل عن هذه املامرسة ،واستخدام نفوذهم
داخل املجتمع إلقناع الكهنة السحرة بإطالق رساح النساء والفتيات .فاحتفاالت التحرير توجد الرتابط بني أطراف املجتمع

لالعرتاف بقرار الكهنة واملساعدة يف تلبية االحتياجات الروحية للمجتمع .وجتري تغطية هذه الطقوس من جانب اإلعالم
بحيث توضح للعامة عىل نطاق أوسع بأن الزعامء املحليني يدعمون وضع حد هلذه املامرسة .ولقد نجح هذا التكتيك يف حترير
ثالثة آالف امرأة وفتاة.

اقرأ املزيد عن هذا يف الكتاب العميل التكتيكي املتوفر عىل املوقع اإللكرتوين www.newtactics.org

حتت عنوان :أدوات للتحرك Tools for Action
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إن الدعوة إلهناء ممارسة تتعلق باألعراف ،دون أن تتم معاجلة املعتقدات التي تقف خلفها والبنية التي تبقي عليها أو دون
اقرتاح بديل يسمح بتحول هذه املعتقدات والبنى ،قد تدفع املجتمعات إىل إخفاء تلك املامرسة بدالً من إهنائها .ويعتمد

هذا التكتيك عىل احرتام جمتمع ما لزعامئه وعىل رغبة هؤالء الزعامء بأن يكونوا مث ً
ال حيتذى لذلك املجتمع .وإلهناء ممارسة

الرتوكويس فإن من الرضوري أن تقتنع املجتمعات بأهنا ال حتتاج إىل تسليم أعضاء أرسهم للكهنة للتكفري عن الذنوب .إن

طقوس التحرير والتأكيدات الصادرة عن زعامء املجتمع تعتربان رضوريتان للتخفيف من املخاوف من انتقام اآلهلة ولبناء
جسور الثقة داخل املجتمع.

متأصلة تنتهك حقوق
ويمكن هلذا التكتيك أن يكون مفيد ًا يف املساعدة عىل حتويل أو حمو ممارسات تقليدية أو اجتامعية
ّ

اإلنسان كختان اإلناث أو العنف األرسي.
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اتبع مسار النقود :فحص املوازنات للكشف عن الدور االقتصادي

تكتيك

واالجتامعي وإقناع احلكومة بتصحيحها.

يف بعض األحيان يتمتع زعامء أفراد هبيمنة سياسية أو معنوية يامرسوهنا عىل احلكومات كام تتكلم األرقام واملعلومات يف

بعض األحيان عن نفسها .ويمكن لتحليالت املوازنة الكشف عن الظلم يف الوفاء باحلقوق االجتامعية واالقتصادية ،كام
يمكن هلا أن تكون أداة للمساعدة يف إقناع احلكومات بتصحيح تلك املظامل وحماسبة احلكومات فيام يتعلق بالتزاماهتا.

إن وحدة موازنة األطفال ( )CBUلدى معهد الديمقراطية بجنوب إفريقيا ( )IDASAيستخدم املوازنات الوطنية

واإلقليمية للكشف عام إذا كانت احلكومة تفي بالتزاماهتا يف محاية حقوق الطفل وتوفري الدليل والتوصيات لتصحيح الفشل.
وينص دستور جنوب إفريقيا أن لكل طفل احلق يف تلقي التغذية األساسية واملأوى والعناية الصحية واخلدمات االجتامعية.

ورغم هذا ،فهناك ماليني األطفال الذين يعانون من اجلوع والذين ال يملكون الوسائل املادية لاللتحاق باملدارس أو تلقي
أصحاء ويؤمنوا معيشتهم.
العناية الصحية ،والذين جيدون أنه من املستحيل عليهم أن يعيشوا
ّ

وحتدد وحدة موازنة األطفال أوالً التزامات احلكومة التي ينص عليها الدستور ،كام حتدد االرتباطات الدولية .وتقوم الوحدة

بعدئذ بقياس مستوى الفقر لدى األطفال يتبعه حتليل شامل ملخصصات املوازنة والنفقات ،وتوفري اخلدمات األساسية

لألطفال والكشف عن األولويات املالية للحكومة .ويسمح التحليل وجتميع احلقائق املتعلقة باملوازنة للوحدة بأن حتدد
بوضوح املجاالت التي ال تفي احلكومات الوطنية أو اإلقليمية أو املحلية بالتزاماهتا فيها .وتوفر أيض ًا حقائق قوية ومعلومات
يمكن من خالهلا إعداد التوصيات والضغط بقوة من أجل التغيري .وهناك حاالت ال تقوم احلكومات املحلية حتى بجمع
املعلومات عنها وترحب بام يوفره هلا معهد الديمقراطية يف جنوب إفريقيا كوسيلة لتحسني عملها.

لقد أسفر هذا التكتيك عن استصدار ترشيعات جديدة وتكوين عالقات أفضل مع املؤسسات احلكومية الرئيسية ،والتي
يطلب بعضها اآلن معلومات من وحدة موازنة األطفال .لقد انترش هذا التكتيك عاملي ًا حيث تم استحداث وحدات رصد
مماثلة يف أجزاء من آسيا وأمريكا اجلنوبية وعرب قارة إفريقيا.

اقرأ املزيد عن هذا يف الكتاب العميل التكتيكي املتوفر عىل املوقع اإللكرتوين www.newtactics.org

حتت عنوان :أدوات للتحرك ()Tools for Action
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ولكي يتسنى رصد برامج احلكومة تقوم وحدة موازنة األطفال بجمع املعلومات التي ال تستطيع احلكومة نفسها مجعها أو
ال ترغب يف احلصول عليها .وجيمع هذا التكتيك ما بني بحثني منفصلني تارخيي ًا مها حتليل املوازنة وحقوق اإلنسان لتحقيق

التحسن يف شفافية املوازنة ،وحتديد املسؤولية ،وممارسات احلاكمية اجليدة .وبدالً من أن تصبح وحدة موازنة األطفال خص ًام
فإهنا تعمد إىل إقناع احلكومة بقبول واستخدام بل حتى الطلب منها تزويدها بتلك املعلومات كي تعمل عىل حتسني حياة
األطفال يف املجتمع .وحتافظ وحدة موازنة األطفال أيض ًا عىل دورها الراصد للتأكد من أن املعلومات التي تم مجعها هي
معلومات موثوقة ،وأن باإلمكان استخدامها من ِق َبل مجاعات الضغط املعنية بحقوق اإلنسان .ولكي تتمكن وحدة موازنة
األطفال من القيام بعملها ،فإهنا بحاجة إىل االطالع عىل املوازنات والتي قد ال تكون متوفرة يف املجتمعات األقل انفتاح ًا.

إن اخلطوة األوىل يف استخدام هذا التكتيك ،يف هذه احلالة ،هي التأكد من أن القوانني املحلية تسمح بحصول اجلمهور عىل
معلومات تتعلق باملوازنة والضغط لتحقيق ذلك إذا مل يكن ذلك متوفر ًا.
ويمكن استخدام هذا التكتيك لرصد التزامات احلكومات القومية واملحلية والتزامات املمولني واملساعدات اخلارجية

والسياسات االسرتاتيجية للحد من الفقر ،باإلضافة إىل الرشوط التي يتعني عىل احلكومات التمسك هبا للحصول عىل

بعض أنواع متويل املنح من مؤسسات عاملية كالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل .إن أسلوب التعامل مع املوازنة يمكنه
أيض ًا إظهار مدى التقدم الذي جيري حتقيقه فيام يتعلق بسلسلة واسعة من قضايا حقوق اإلنسان ،بام يف ذلك حقوق اإلعاقة
واحلق يف احلصول عىل التعليم والسكن والصحة.

“إن املوازنة هي اخلطة العمالتية للحكومة لتحقيق حياة أفضل لشعبنا .وهي حتدد ما سوف ندفعه عىل شكل رضائب وكيف
سنقوم بإنفاق تلك األموال وما الذي سنقدمه .وهي متثل الرتكيبة التي تضم مجيع سياساتنا احلكومية .إن املوازنة هي عقدنا
املربم مع الشعب”.

									

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان

تريفور مانيوال ،وزير املالية ،جنوب إفريقيا

95 www.newtactics.org

متدين البريوقراطيني :بناء عالقات تعاون مع موظفي احلكومة لتعزيز التغيري من داخل النظام.

تكتيك

لقد أظهرت منظمة روسية أن تكتيكات اإلقناع يمكن أن تؤدي إىل تعزيز التغيري من الداخل .وبعبارة أخرى فإن بإمكانك
اصطياد ذباب أكثر باستخدام العسل بدالً من اخلل.
تتعرف جمموعة سيتيزنز ووتش ( )citizen’s Watchعىل املوظفني الديمقراطيني الداعمني حلقوق اإلنسان ولإلصالح
وتوفر هلم الفرص لتعزيز العمليات الديمقراطية يف روسيا .لقد خ ّلف اإلرث الذي تركه النظام السوفيايت وما رافقه من

استبداد أوضاع ًا تنطوي عىل التحدي املفرط من أجل نمو الديمقراطية يف روسيا .ومل يكن لدى موظفي احلكومة أية خربة يف
التجاوب مع اجلمهور ،وهي خربة تعترب رضورية يف إطار الديمقراطية.

وتقوم جمموعة سيتزنز ووتش برصد ترصفات كبار موظفي احلكومة ،بام يف ذلك األفراد يف وزارة الداخلية والرشطة والقضاء.
وييل ذلك قيام املجموعة بالتعرف عىل املوظفني الذين يبدون اهتامم ًا بحكومة أكثر ديمقراطية تقدم الدعم حلقوق اإلنسان -

وهم أناس يعتقدون أيض ًا بأهنم سيكونون منفتحني للتغيري  -بحيث تقوم بتفصيل وسائل تناسب كل فرد من هؤالء ،وهي
وسائل تكون دائ ًام مبنية عىل االحرتام والدعم .ويف بعض احلاالت ،تنطوي هذه الوسائل عىل ترمجة الوثائق الدولية الداعمة

للديمقراطية واحرتام حقوق اإلنسان أو تكون مفيدة لوظيفة البريوقراطي .ويف أحوال أخرى تقوم املجموعة بدعوة موظفني

من اخلارج حلضور ندوات ،أو تقوم بدعم سفر املوظفني الروس للقاء زمالئهم يف بلدان أخرى .وخالل احلكم السوفيايت
حظيت قلة من املوظفني بفرص للسفر والتعرف عىل العمل الديمقراطي الذي يقوم به زمالؤهم يف اخلارج .هلذا ،فإن
سيتيزنز ووتش تستخدم السفر وفرص التبادل لتدريب موظفي احلكومة وحفزهم عىل السعي بنشاط نحو التغيري.

وتأمل املجموعة يف أن يساعد الوصول إىل تلك الوثائق الدولية واالنفتاح عىل الزمالء الدوليني يف إظهار اإلمكانيات ،وحتى
اهليبة واالحرتام ،من خالل تعاون احلكومة مع املواطنني ومن خالل العمل عىل تعزيز حقوق اإلنسان .وهي توفر أيض ًا
ملوظفي احلكومة معلومات موثوقة وأمثلة حول السبل الكفيلة بتحسني أداء احلكومة وحقوق اإلنسان يف بلدهم.

ونتيجة هلذه اجلهود قامت جمموعة سيتيزنز ووتش بإقامة عالقات تعاون مع موظفني حكوميني ومع مؤسسات .وتساعد

عملية االتصال باملسؤولني يف جماالت عدة ،ودعم جهودهم لتحقيق اإلصالح يف دوائرهم ،عىل تقوية املجتمع املدين وعىل
إجياد عالقة أكثر ديمقراطية بني الوكاالت احلكومية واملجتمع.

اقرأ أكثر حول املوضوع يف الكتاب العميل التكتيكي املتوفر عىل املوقع اإللكرتوين:

 www.newtacties.orgحتت عنوانTools for Action :
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ما هي الوسائل التكتيكية التي يمكنك استخدامها لتحويل األعداء (أو األعداء املحتملني) إىل حلفاء؟
وحتاول سيتيزنز ووتش تذكري املسؤولني بأهنم مواطنون أوالً هلم حقوق دستورية يتعني احرتامها ،وأهنم بدرجة أقل جمرد

موظفني حكوميني .إن ما يمكننا تعلمه من سيتيزنز ووتش هو أنه حتى يف ظل األنظمة احلكومية التي تفتقر إىل تقليد بالعمل

مع اجلمهور أو العمل يف إطار الديمقراطية ،فإنه ال تزال هناك فرص للتغيري .وستحتاج املنظامت األخرى ،التي تأمل يف أن
تستفيد من مثل هذه الفرص يف بالدها ،إىل أن تبقي نصب أعينها أن هذا األسلوب حيتاج إىل مستوى ٍ
عال من املواهب
الدبلوماسية الفردية إىل جانب خمزون عميق ٍ
كاف من املوارد .إن هذه املهارات الدبلوماسية واملوارد رضورية أيض ًا لتحقيق
جانب رئييس آخر للتكتيك ،وهو توفري دعم متواصل ملن ال يريدون مساعدتكم لتحقيق تقدم يف جمال حقوق اإلنسان.

“إن التقاليد الفاشية ال متوت بسهولة ،وهي أحيان ًا تصبح هلا اليد العليا لفرتة من الزمن ،بحيث تقذف بنا خطوات إىل اخللف
نزوالً من عىل السالمل .فعىل سبيل املثال ،يف مارس/آذار  ،2004نظمت سيتيزنز ووتش بالتعاون مع قضاة من أجل السالم

يف مناطق روسية عديدة ،مؤمتر ًا استغرق يومني لبحث املشاكل القائمة يف املحاكم والناشئة يف املناطق الشاملية الغربية وغريها
من املناطق الروسية .لقد قمنا بدعوة اثنني من قضاة املحكمة العليا ممن ،حسب معلوماتنا ،كانوا من أكثر القضاة نشاط ًا يف
هذه العملية باإلضافة إىل إداريني من سان بطرسربغ ومراكز سكانية أخرى يف املنطقة.

ولقد تم إبالغنا قبل أسبوعني من املؤمتر أن رؤساء املحكمة العليا منعوا القضاة من املشاركة يف مؤمترنا أو القيام بأية نشاطات
ملنظامت غري حكومية ،إال أن القضاة املحليني أثبتوا أهنم جديرون بالوضع املستقل الذي أسبغ عليهم يف  .1992لقد ظهروا
بقوة يف املؤمتر الذي ُعقد يف قاعة حمكمة مدينة سان بطرسربغ والتي هي أيض ًا داعمة هلذه املبادرة .لقد كان القضاة الذين

جاءوا للمؤمتر شجعان ًا إىل احلد الذي قاموا فيه بالتنديد برؤسائهم وهي خطوة أكدت أننا مل نكن نعمل عبث ًا”.
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قوة محلة األسهم :عرض قرارات محلة األسهم للضغط عىل الرشكات كي تتبنى ممارسات

اجتامعية مسؤولة أكثر يف جماالت األعامل ،بام يف ذلك السياسات واملامرسات املتعلقة بحقوق اإلنسان.

تكتيك

حتسن محاية حقوق اإلنسان يف جماالت
كثري ًا ما يتم جتاهل أصحاب األسهم واملستثمرين كأطراف عاملة حمتملة يمكنها أن ّ
األعامل.

يعمل إنرتفيث سنرت أون كوربوريت رسبونسيبيليتي (The interfaith Center on Corporate Responsibility
 ،))(ICCRوهو ائتالف يضم  275مستثمر ًا مالي ًا يف أمريكا الشاملية ،عىل تعزيز قرارات محلة األسهم لتغيري السياسات
واملامرسات الضارة واملجحفة لدى الرشكات .واعتبار ًا من  ،2003قدّ رت املحفظة احلالية املشرتكة ملركز  ICCRبحوايل
 110مليارات دوالر.

ويقوم أعضاء ( )ICCRبتفحص االنجازات االجتامعية والبيئية للرشكات التي يستثمرون فيها .وبدالً من أن يعمد أعضاء
مركز ( )ICCRإىل بيع أسهم الرشكات ذات املامرسات الضارة فإهنم يعملون عىل استخدام تلك األسهم يف الضغط عىل

الرشكات لتغيري ممارساهتا.

وبصفتهم مالكني لألسهم ،يطرح أعضاء ( )ICCRقرارات حول قضايا اجتامعية أثناء عمليات التصويت التي جتري خالل
االجتامعات السنوية التي تعقدها الرشكة .وكمثال واحد عىل ذلك ،قامت تسع مؤسسات أعضاء يف ( )ICCRبتقديم قرار
مشرتك بصفتها مسامهة لدى مرصف أملغامتيد ( )Amalgamated Bankوغريه من املؤسسات العديدة .ولقد حث

القرار رشكة أنوكال ( )Unocalبتبني سياسات عاملية جديدة بنا ًء عىل إعالن منظمة العمل الدولية حول املبادئ األساسية

واحلقوق يف جمال العمل بحيث تم تقديم القرار ملسامهي رشكة ( )Unocalيف  .2002وكانت حجة محلة األسهم أن صورة
الرشكة تبدو سيئة بسبب بعض املامرسات العاملية موضع التساؤل يف مرشوع األنابيب البورمي ،وأن هذا حيبط االستثامر يف

رشكة ( .)Unocalولقد حظي القرار املقرتح بأعىل نسبة من األصوات يف تاريخ الرشكة وذلك دع ًام القرتاح املسامهني حول
احلقوق العاملية وحقوق اإلنسان مما لفت انتباه جملس اإلدارة واإلدارة العليا .ويف  ،2003تبنت رشكة ( )Unocalسياسات

تم اختاذها عىل أساس إعالن منظمة العمل الدولية .أما يف  2004وبعد أن قام أعضاء ( )ICCRبعرض قرار وافقت رشكة
أوكسيدنتال للبرتول عىل تبني سياسة شاملة تراعي حقوق اإلنسان .ويعمل مركز  ICCRعىل نرش كتاب سنوي بعنوان

كتاب قرار بالوكالة ( )Proxy Resolution Bookحول االقرتاع بالوكالة يتضمن قرارات محلة األسهم التي تم طرحها
يف ذلك العام وذلك كي يتمكن املدراء من تبني قرارات واعية حول هذا النوع من االقرتاع ،وبحيث يتمكن املستثمرون من

رؤية االجتاهات يف جمال املسؤولية لدى الرشكة.

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان
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تقدم املؤسسات األعضاء يف مركز ( )ICCRنيابة عن محلة األسهم محلة أكثر من مائة قرار كل عام حول قضايا اجتامعية
وبيئية .ويف حاالت كثرية تفتح هذه القرارات الباب أمام املفاوضات التي تُعقد بني املستثمرين املتدينني ومدراء الرشكة.

ويف الوقت الذي تعترب فيه قرارات محلة األسهم غري ملزمة للرشكات ،إال أهنا تدفع بالرشكة إىل اختاذ إجراءات فورية عندما
يتلقون دع ًام من جانب عدد كبري من محلة األسهم .لقد كان مركز  ))ICCRقادر ًا عىل إسامع صوته حول قضايا مهمة منذ

 .1971وبنفس الدرجة من األمهية ،يعطى تكتيكها هذا املزيد من الناس فرص ًا للمشاركة يف تعزيز حقوق اإلنسان ،وذلك
من خالل تغيري الطريقة التي يستثمرون هبا.

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان
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الومهية :تنظيم املحاكم الومهية لزيادة الوعي بانتهاكات حقوق اإلنسان
والتأثري عىل السياسة العامة.

تكتيك

نحن لسنا مضطرين لالنتظار إىل أن ينتهي شكل معني من انتهاكات حقوق اإلنسان كي نبدأ باستخدام قصص لتضميد
اجلروح واملصاحلة ولكي نعبئ الرأي العام .ففي نيجرييا ،قامت مجاعة بعقد حماكمة ومهية تركزت عىل حقوق املرأة.

قامت باأوباب ( )BAOBABحلقوق املرأة بمشاركة من مركز تطوير املصادر املدنية وتوثيقها

( )Civil Resource Development and Documentation Centreبتنظيم أول حمكمة وطنية حول العنف
ضد املرأة .ومل تكن املحكمة التي ُعقدت يف مارس/آذار  2002يف أبوجا ،عاصمة نيجرييا ،رسمية ،كام وأهنا مل تكن ملزمة

من الناحية القانونية ،إال أن الشهادات املقدمة إليها كانت حقيقية .وقد أدلت ثالث وثالثون امرأة بشهاداهتن فيام يتعلق

بتجارهبن وذلك ملساعدة اجلمهور عىل االطالع عىل االنتهاكات التي تعاين منها النساء يف جمتمعاهتن وعىل أيدي احلكومة ،بام
يف ذلك التحرش اجلنيس والعنف األرسي واالغتصاب وختان اإلناث.

وقد تم اختيار القضاة هلذه املحكمة ،وهم مجيع ًا نيجرييون ،بنا ًء عىل متيزهم واهتاممهم بحقوق املرأة .وكان بني هؤالء قاضيان

ومدع عام سابق .وكانت املحكمة
أحدمها من أعضاء املحكمة العليا وسفري سابق وعضو يف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
ٍّ

مفتوحة للجمهور ،وقام املنظمون بصورة خاصة بدعوة صحفيني ورجال رشطة ومرشعني ومراقبني دوليني .وقد تم جتميع

أنامط خمتلفة من انتهاكات حقوق اإلنسان لتداوهلا خالل جلسات خمتلفة عقدهتا املحكمة ،حيث استمع القضاة إىل شهادات
الشهود ،وطرحوا ما بدا هلم من أسئلة قبل أن يعقدوا اجتامع ًا مغلق ًا .وعقب ذلك ،وبدالً من أن يصدروا حك ًام قاموا باإلعالن

عن توصياهتم.

وقد أحدثت املحكمة وما أحاط هبا من تغطية إعالمية وعي ًا عام ًا أوسع بان االنتهاكات ضد النساء موجودة وأهنا أيض ًا
خطرية .وقد ساعدت يف تسهيل إصدار ترشيعات حكومية بشأن القضايا املختلفة التي تؤثر يف حياة املرأة ،كام وأهنا جعلت

باإلمكان امليض قدم ًا جتاه إصدار مرشوع قانون وطني ُيعنى بالعنف ضد النساء.

اقرأ أكثر حول املوضوع يف الكتاب العميل التكتيكي املتوفر عىل املوقع اإللكرتوين:
 www.new tactic.orgحتت عنوانTools for Action :

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان

عىل اإلنرت نت

100 www.newtactics.org

وحيث أن باستطاعة املحاكم زيادة الوعي فقط عندما تنترش األخبار بني العامة ،فقد تطلب نجاح ( )BAOBABتبني
اسرتاتيجية إعالمية جيدة إىل جانب وجود قيادة قوية وتقييم حصيف الحتياجاهتم السياسية .ولقد اختارت

حجة
( ،)BAOBABعىل سبيل املثال ،عدم دعوة خرباء دوليني للعمل كقضاة كي ال يكون لدى احلكومة النيجريية أية ّ
إلمهال ما تعلنه املحكمة باعتباره “تدخ ً
ال خارجي ًا” .وحيتاج اآلخرون الذين يرغبون يف تطبيق هذا التكتيك أيض ًا إىل أن
يفصلوا بدقة تركيبة وجماالت عمل املحكمة كي يكون هلا التأثري األقوى عىل املشاهدين املستهدفني .وقد تم استخدام املحاكم
ّ

الشبيهة هبذه املحكمة يف جمتمعات يف أجزاء عديدة من العامل ،وذلك من أجل عدد من األهداف مثل االعرتاف باالنتهاكات

وزيادة الوعي لدى اجلمهور.

“كان العثور عىل أناس لإلدالء بشهاداهتم يمثل حتدي ًا كبري ًا – من حيث البحث وعملية التشاور القانوين والتشجيع .لقد
كان لدى بعض الناس معتقدات دينية وثقافية منعتهم من اإلدالء بقصصهم ،حيث أعرب البعض عن خماوفهم بعدم الرغبة
يف الكشف عن هوياهتم .إن اخلوف األكثر شيوع ًا كان ما ستؤول إليه نظرة جمتمعهم جتاههم إذا ما قاموا باإلدالء بشهاداهتم

بصورة علنية .وكانوا خائفني من أن ينبذهم جمتمعهم ،إال أننا جتاوبنا جتاه هذا كله بأن أخفينا هويتهم أثناء إدالئهم بشهاداهتم”.
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تكتيكات احلوافز
إن التكتيكات الواردة يف هذا اجلزء جتعل من األسهل عىل الناس  -اآلباء واألمهات وأصحاب األعامل واملستهلكني عىل
سبيل املثال  -االختيار بأن يقوموا بالعمل الصحيح إذا ما تم تزويدهم بحافز ما.

فعندما يشعر اآلباء واألمهات بأهنم حيتاجون إىل إرسال أبنائهم للعمل كي يعيشوا ،فإن تقديم الدعم املايل هلم قد يوفر

هلم حافز ًا كي يرسلوا أبناءهم إىل املدارس بدالً من العمل .وعندما يصبح أصحاب الرشكات معرضني لإلغراء لتوظيف

األطفال بسبب تكلفة عاملتهم املتدنية ،فإن باإلمكان إقناعهم بأن ال يفعلوا ذلك عندما يتم ربط قروضهم بمامرساهتم ال ُع ّملية

أو عندما تصبح األسواق املربحة مفتوحة أمام البضائع التي ينتجها البرش .وعندما تبحث الرشكات عن وسائل لتعزيز

عالماهتا التجارية فإهنا قد جتد حافز ًا قوي ًا كي تدعم حقوق اإلنسان لدى جيل من املستهلكني الذين هلم صوت ٍ
عال فيام
يتعلق بقيمهم.

إن التكتيكات املدرجة هنا تنطوي كلها عىل احلوافز املالية ،إال أن أشياء أخرى قد تصبح حمفزات قوية كذلك  -كاالعرتاف
واالحرتام ودرجة االعتبار داخل املجتمعا الدويل  -والتي يمكن عىل سبيل املثال أن حتفز الناس واحلكومات.

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان
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من الشارع إىل املدرسة :توفري األموال لآلباء واألمهات يؤدي إىل قيامهم بإرسال
أطفاهلم إىل املدرسة بدالً من العمل.

تكتيك

إن الفقر هو أحد األسباب اجلذرية لتفيش عاملة األطفال .إن الكثري من األرس ترغب يف إرسال أبنائها إىل املدارس إال أهنا

ال متلك املوارد املالية للقيام بذلك ،حيث أهنا حتتاج إىل الدخل الذي يوفره هلا هؤالء األطفال من خالل عملهم .وقد تم
استحداث برنامج يف الربازيل لتوفري الدعم االقتصادي لألرس مما يسمح ألطفاهلم بتلقي التعليم.

ويوفر برنامج بولزا اسكوال ( )Bolsa Escolaلألرس يف الربازيل مرتب ًا شهري ًا لتمكني األطفال من الذهاب إىل املدارس
بدالً من العمل يف الشوارع .وقد تم استحداث الربنامج الذي بدا يف مدينة برازيليا بعد التحقق من املقولة بأن األطفال

العاملني اليوم هم البالغون الفقراء يف الغد .وقد تم يف  2001توسيع برنامج بولزا اسكوال ليصبح برناجم ًا فيدرالي ًا.

ويدار برنامج بولزا اسكوال من ِق َبل وزارة الرتبية والتعليم ،حيث تتلقى األرسة املستحقة دفعات شهرية وبطاقات سحب آيل

(إلكرتونية) تسمح هلا بسحب املرتب مبارشة .ويتعني عىل األرس املستحقة أن تفي باملعايري التالية :أن يكون األطفال ما بني

سن السادسة واخلامسة عرشة ،وأن ال يتغيبوا عن املدرسة أكثر من يومني يف الشهر ،وأن يكون كل بالغ يف األرسة مسج ً
ال

لدى نظام التوظيف الوطني ( ،)National Employment System) (SINEوأن يسعى بجدية إىل البحث عن عمل

وأن يكون قد مىض عىل إقامة األرسة يف الربازيل مخس سنوات عىل األقل .وتتلقى األرسة املرتب ملدة عامني عىل األقل ولفرتة
ال تزيد عن ثامين سنوات .ويف حال عدم وفاء الطفل بمعدل احلضور اإللزامي فإنه يتم إيقاف املرتب عن األرسة عن ذلك

الشهر.

وباإلضافة إىل مكافحة الفقر وتشجيع األطفال عىل استكامل تعليمهم فقد نجح هذا التكتيك يف ختفيض أعداد ال ُع ّمل
األطفال ،كام نجح يف ختفيض أعداد الطلبة الذين يرتكون الدراسة .وحتى تارخيه ساعدت البولزا اسكوال عائالت أكثر من

 8٬289٬930طفالً .وعندما تم إعداد الربنامج الفيدرايل أصبحت البولزا اسكوال أوسع برنامج اجتامعي يف العامل.

وتكون األرس يف غالب األحوال متواطئة يف استخدام عاملة األطفال  -بسبب احلاجة ال االختيار  -وهذا التكتيك يمنحهم
اختيار ًا .إن توفري بطاقات السحب اآليل التي يمكن استخدامها ،والتي تشبه غريها من بطاقات السحب اآليل ،تساعد املتلقني

عىل جتنب العار املرتبط بالفقر وتلقي املساعدات العامة .إن هذه الطريقة حتتاج بوضوح إىل موارد مالية كبرية ،كام وأهنا
تتطلب ك ًام ضخ ًام من اإلدارة والتنسيق بني خمتلف الوكاالت واملؤسسات.

ما هي احلوافز باإلضافة للنفوذ التي حتفز أعدائك أو حلفاءك املحتملني؟
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ربط القروض بحقوق اإلنسان :تقديم القروض برشوط تفضيلية ملالكي

الرشكات الصغرية رشيطة عدم استخدامهم لعاملة األطفال.

تكتيك

متنح مجاعة يف بنغالدش املجتمعات بدي ً
ال عن استخدام عاملة األطفال ،حيث تقوم بتقديم قروض برشوط ميرسة للرشكات

التي توافق عىل عدم توظيف األطفال.

وتدير جلنة التطوير الريفي البنغالية ()The Bangladesh Rural Advancement Committee) (BRAC

برنامج اإلقراض واملساعدة للمشاريع الصغرية ()Micro Enterprise Lending and Assistance Program

 )(MELAالذي يتوىل تقديم قروض برشوط ميرسة للمشاريع الصغرية التي ال تتمكن عادة من احلصول عىل أموال رشيطة
موافقتها عىل عدم استخدام عاملة األطفال.

ويوفر برنامج اإلقراض ائتامن ًا للمشاريع القائمة واجلديدة التي تكون واعدة ،بام يف ذلك مرشوعات النسيج واملواد الغذائية

واخلدمات والنقل .ويكون املقرتضون يف معظم األحوال متلهفون للحصول عىل القروض التي ترتاوح قيمتها من  300إىل

 3500دوالر أمريكي ،والتي حتمل رسوم خدمة نسبتها  15يف املئة .ويبلغ معدل حجم القرض الواحد حوايل  1000دوالر.

ويوافق املقرتضون عىل رشوط القرض ألن املصارف العادية تكون غري راغبة يف إقراض الريفيني ،كام وأهنا تطالبهم بالسداد
عىل دفعات كبرية بدالً من األقساط املتساوية الشهرية .ويعمل املقرتضون عىل سداد قروضهم عىل فرتات ترتاوح ما بني عام
واحد وعامني.

وتعمل جلنة ( )BRACعىل رصد نشاطات مقرتضيها للتأكد من أهنم ملتزمون برشوط القروض ،كام وأن املوظفني يف
امليدان مستعدون الختاذ إجراءات فورية يف حال اكتشافهم أية انتهاكات حلقوق اإلنسان بغض النظر عام إذا كان هؤالء من
مقرتيض جلنة (.)BRAC

ومنذ إنشاء الربنامج يف  ،1996قام بإقراض أكثر من  45٫000مقرتض يف بنغالدش ،كلهم ممن ال يستخدمون عاملة

األطفال .ويعمل الربنامج ،يف الوقت نفسه ،عىل خلق فرص عمل من خالل ضخ رؤوس أموال جديدة يف املرشوعات
املحلية ،كام وأنه خيلق وعي ًا بمشكلة عاملة األطفال وخيفض من فرص استخدامهم.
إن احلافز هنا واضح :لقد قامت جلنة( )BRACبالتعرف عىل حاجة ما وقامت بملئها يف الوقت الذي أعلنت فيه عن
احتياجاهتا برضورة احرتام حقوق اإلنسان .ويمكن استخدام هذا التكتيك أيض ًا يف أحوال أخرى حيث توجد صلة ما بني
النشاط املايل وحقوق اإلنسان ،مثل احلامية ضد التمييز وضامن أجور عادلة أو توفري رشوط عمل آمنة .ويتعني أن تكون
القروض نفسها جذابة بحيث توفر حافز ًا ،ربام من خالل فرض أسعار فائدة أقل ،أو تقديم رشوط سداد أفضل من الرشوط

التي تفرضها البنوك العادية.
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وضع ملصقات إلهناء عاملة األطفال :خلق سوق يدعم السلع املنتجة بصورة مرشوعة.

تكتيك

يف بعض األحيان يوجد حافز لتغيري السلوك لدى املستهلكني واملقرضني وأصحاب األسهم وغريهم ممن تم استبعادهم من
االنتهاك نفسه ،أكان استخدام عاملة األطفال أو القيام باملامرسات غري العادلة يف جمال العاملة أو التسبب يف التدهور البيئي
يف بلد آخر .وقد يشعر هؤالء أيض ًا بأهنم ال يملكون خيار ًا آخر أو أهنم يفتقرون للمعلومات الرضورية للجوء إىل خيارات
إنسانية عادلة .وتقوم إحدى املؤسسات بتزويد األشخاص البعيدين عن مصادر إنتاج السلع التي اشرتوها باملعلومات
واخليارات التي حيتاجوهنا لتحديد خياراهتم التي تدعم حقوق اإلنسان.

لقد أصبح ملصق عالمة السجادة ( ،)Rugmark labelالذي يظهر وجه ًا مبتس ًام عىل السجادة املباعة ،العالمة التجارية
ملبادرة واعدة تستهدف التعرف عىل السجاد املصنوع يدوي ًا والذي تم إنتاجه وتسويقه بدون عاملة أطفال .ومتنح مؤسسة

رغامرك ( )Rugmarkالرتاخيص ملصدري السجاد الذين يوافقون عىل عدم استخدام عاملة األطفال ،والذين يتجاوبون مع
نظام رصد يشمل زيارات تفتيشية مفاجئة والتدقيق املعاكس للسجالت وأنوال النسيج .ويتم إعادة تأهيل األطفال الذين
يتم اكتشافهم خالل الزيارات التفتيشية املفاجئة وإرساهلم إىل املدارس من ِق َبل مؤسسة رغامرك.
وتطبق رغامرك عملية حتقيق تتألف من ثالث خطوات:

 .1املوافقة عىل الرتخيص عقب سلسلة من أعامل التفتيش .وجيري توظيف املفتشني وتدريبهم من ِق َبل املؤسسة .ويتم اختاذ
اإلجراءات الكفيلة بإمتام عمليات التفتيش بصورة صحيحة .ويعمل املفتشون إما عىل املوافقة عىل املنتجني أو ،يف حالة
اكتشافهم ألية دالئل تشري إىل استخدام عاملة األطفال ،يمنحون املنتجني فرتة حمدودة إليقاف هذه املامرسات.

 .2عمليات التفتيش املفاجئة العشوائية والتي يتم بعدها ترخيص السجاد املصنوع خالل تلك الفرتة.
 .3متابعة السجاد حيث يتم تتبع كل سجادة من سجاجيد رغامرك طبق ًا للمصنِّع واملوقع واملصدِّ ر.

ولقد واجهت رغامرك بعض التحديات أثناء قيامها بذلك .فلقد كانت عمليات التفتيش العادية صعبة نظر ًا للمواقع املتفرقة

للغاية ألدوات النسيج (األنوال) يف اهلند ،كام وأن هيكل هذه الصناعة غري منتظم .وفيام يوجد بعض من املصدرين مرتبطون
باألنوال ،إال أن العديد منهم يقومون بتوظيف وسطاء مما جيعل من الصعب تنفيذ اجلزء اخلاص بتتبع لعملية الرتخيص .وعىل

أي حال ،هناك أكثر من  4000طفل يف اهلند وباكستان ونيبال قد تم تأهيلهم من خالل برامج رغامرك ،كام وأنه من خالل

الدعاية التي تبثها رغامرك هنالك اآلالف غريهم من األطفال الذين تم منعهم من العمل عىل أنوال السجاد.
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لقد كان من الرضوري لتحقيق النجاح لرغامرك التفهم بأن هناك طلب ًا متزايد ًا للمنتجات التي ال تدخل يف صناعتها عاملة

األطفال .وحيث أن رغامرك تتعامل مع مستوردي السجاد وليس مع الزبائن مبارشة ،فإنه يتعني عليها إقناع املستوردين

بوجود سوق هلذا السجاد .ويدفع مستوردو سجاد رغامرك باإلضافة إىل تكلفة السجاد نسبة  1.75يف املئة من التكلفة
السنوية اإلمجالية للمستوردات كرسوم يذهب جزء منها لربامج إعادة التأهيل والتعليم اخلاص باألطفال .وباملقابل ،تعمل

رغامرك عىل تسويق بائعي املفرق الذين حيملون سجاجيدهم .ويأيت ذكر باعة املفرق هؤالء يف املواد املنترشة ويف املناسبات
التي تلعب فيها رغامرك دور ًا ما مثل اليوم العاملي املكافحة عاملة األطفال .ويتم أيض ًا تزويد باعة املفرق بمواد دعائية ترشح

أمهية رشاء سجاد رغامرك .وتقوم رغامرك بإبالغ املستوردين وباعة املفرق بأن محلهم للسجاد املرخص ال يساعدهم فقط
يف الوصول إىل الزبائن ،الذين يرغبون يف رشاء السجاد الذي ال تدخل يف صناعته عاملة األطفال ،بل يسهم أيض ًا يف حتسني

الصورة العامة ملتاجرهم.

إن ملصقات رغامرك كغريها من أنظمة امللصقات التي تم تروجيها خالل العقد األخري توفر للزبائن املعلومات التي حيتاجوهنا

لتجنب اإلسهام يف أية انتهاكات حلقوق اإلنسان.

وهي يف الوقت نفسه تعزز الوعي باملشاكل التي ترتبط بسلعة بعينها ،كام ختلق طلب ًا للمنتجات التي يتم إنتاجها وتوريدها

لألسواق بشكل إنساين .وحيث أن املنتجني يرغبون يف الوصول إىل ذلك السوق فسيكون لدهيم احلافز الكايف للمشاركة.

إن مثل هذه الربامج تنطوي عىل خماطر إضعاف معنى «عالمتهم املسجلة» إذا مل تصاحبها عملية رصد صارمة مناسبة قد

تكون معقدة ومكثفة املصادر .وقد تكون هذه الربامج بحاجة إىل استخدامها مع تكتيكات أخرى حمفزة للوعي ،وذلك
إلبالغ الزبائن واملنتجني وإقناعهم بأن لدهيم سبب ًا كافي ًا لالهتامم بالتغريات التي طرأت عىل عملية اإلنتاج.

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان

106 www.newtactics.org

عندما تقود األعامل الطريق :تركيز كل اخلطوات يف عملية اإلنتاج يف املرافق

تسهل رصد وإهناء عاملة األطفال.
التي ّ

تكتيك

تعترب ريبوك ( )Reebokإحدى أكثر املاركات املشهورة ،وهي ماركة متت محايتها جزئي ًا عن طريق جهود الرشكة حلامية
حقوق اإلنسان من خالل الرصد.

يف  1996قامت ريبوك انرتناشونال باستحداث عملية رصد للمصنع ومتييز املنتج وبرامج التثقيف ملنع استخدام عاملة
األطفال يف إنتاج كرات لعبة كرة القدم يف باكستان .وكان هناك ما يقارب من عرشين يف املئة من العاملني يف مصانع إنتاج

كرات كرة القدم يف سيالكوت بباكستان من األطفال ،إال أن معايري حقوق اإلنسان لدى ريبوك تتطلب أن يكون احلد األدنى
لسن أي عامل يف املصانع التابعة هلا هو مخسة عرش عام ًا أو أكثر طبق ًا للقوانني املرعية حملي ًا.
وعندما دخلت ريبوك إىل سوق كرات كرة القدم ،قامت باختاذ اإلجراءات ملنع استخدام عاملة األطفال وذلك من خالل

احتواء عملية اإلنتاج كلها بام يف ذلك اخلياطة يف وحدة فنية منفردة يف سيالكوت .ويتم القيام بالعمل كله يف املوقع وال تدخل

فيه عاملة األطفال .ويقوم املفتشون برصد وحدات اإلنتاج بصورة دورية حيث جيرون مقابالت مع العاملني ومع املفتشني
املرشفني عىل الشحنات من وإىل املصنع .ويعمل هؤالء أيض ًا عىل احلفاظ عىل العالقات التي تربطهم باملجتمع املحيل ،كام

يقومون بزيارة القرى املجاورة للتأكد من أن كرات ريبوك ال تتم خياطتها خارج املصنع .وعندئذ يتم ختم الكرات بكلمة
مضمون ( :)Guaranteedأنتجت بدون (عاملة أطفال) .ويوفر هذا للمستهلكني خيار ًا حول كيفية إنتاج كرات القدم ،كام
وأنه يرفع مستوى الوعي فيام يتعلق بعاملة األطفال يف جمال صناعة تلك الكرات.

وكنتيجة لرتكيز اإلنتاج يف املصانع التي ال تستخدم عاملة األطفال ،فقد متكنت ريبوك من إنتاج عرشات اآلالف من الكرات

دون أن تستخدم عاملة األطفال.

ويف  1997أوجدت ريبوك برنامج ريبوك ملساعدة باكستان يف جمال التعليم

( ،)The Reebok Educational Assistance to Pakistan Program) (R.E.A.Pوخصصت مبلغ مليون
دوالر أمريكي من حصيلة مبيعاهتا من تلك الكرات لدعم التعليم املحيل يف املنطقة التي يتم إنتاج الكرات فيها .ويف 1997

انضمت ريبوك إىل مجعية النهوض بالتعليم يف سيالكوت يف جهودها لتأسيس معهد شعنان ( )Shaanan Instituteالذي
يعمل مع األرس املحلية عىل تسجيل األطفال يف املدارس وإبقائهم بعيد ًا عن جمال عاملة األطفال.
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لقد حتققت ريبوك من وجود سوق ملنتجات ال تستخدم عاملة األطفال فقررت أن متأله .ولقد استمر الوعي العام يف التصاعد
فيام يتعلق هبذه املسألة سنوات عدة .وكرشكة متعددة اجلنسيات متأل جانب ًا كبري ًا من السوق أصبحت ريبوك تتمتع بموقع
فريد متكنت من خالله التأثري عىل سلسلة اإلنتاج بكاملها وعىل توزيع منتجاهتا .ويمثل هذا جانب ًا مه ًام هلذا التكتيك :إن

العدد املتزايد من اخلطوات التي تفصل بني املواد اخلام واملستهلك يف االقتصاد العاملي ،جيعل من الصعب رصد انتهاكات

حقوق اإلنسان .لقد حتققت ريبوك من أهنا حتتاج إىل توحيد هذه اخلطوات لكي تتأكد من أن منتجاهتا تصنّع دون اللجوء

إىل عاملة األطفال.

هل هناك أعامل قد تشكل حلفاء غري متوقعني يف جمال النضال الذي ختوضونه؟
إن تكتيك وضع ملصق يمكن استخدامه للوفاء بالطلب يف السوق «لبضائع أخرى تتصف بعاملة مبنية عىل العدل» :وهي
منتجات يتم دفع سعر عادل ملن يزرعها ،وبضائع تنتج يف مصانع يتلقى ال ُع ّمل فيها أجور ًا عادلة وبضائع تصنع أو تربى

بطريقة ال ترض بالبيئة.
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التكتيكات التعويضية
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التكتيكات التعويضية
ما بني عامي  1980و 2000اختفى أو اغتيل أكثر من  70000شخص يف بريو .وكان معظم الضحايا ينحدرون من أرس

ريفية فقرية معزولة عن احلياة االقتصادية والسياسية .ولقد استقطب جمتمع حقوق اإلنسان يف بريو اهتامم وسائل اإلعالم

جتاه هذه القضية وكذلك اهتامم منظامت الرأي العام واملنظامت الدولية ،األمر الذي أدى إىل تشكيل جلنة احلقيقة واملصاحلة

( )Truth and Reconciliation Commissionالتي كان يل رشف العمل فيها.

ولقد جعلت اللجنة التي أصدرت تقريرها النهائي يف أغسطس/آب  2003من املستحيل عىل الدولة مواصلة جتاهل
الرصخات التي تنادي بإحقاق العدالة والصادرة عن أرس املفقودين .وكان عملها الذي يمثل انتصار ًا حلقوق اإلنسان جمرد
خطوة أوىل ضمن عملية أكرب بكثري الستعادة احلقوق وإقرار العدالة جلميع الناس يف بريو.

وسوف تقرأ يف هذا الفصل عن أناس آخرين ومنظامت أخرى ،كلجنة احلقيقة واملصاحلة ،كانت جزء ًا من عملية استعادة

العدالة وإعادة بناء املجتمعات يف أعقاب انتهاكات مروعة حلقوق اإلنسان .وقد قام بعضها بتوثيق االنتهاكات مما جعل من
املستحيل عىل الدولة أو املجتمع جتاهلها .وقام البعض اآلخر بتقديم يد املساعدة لتضميد جراح املجتمعات واألفراد ممن
ترضروا نتيجة لتلك االنتهاكات .وسعى البعض إىل إحقاق العدالة للضحايا ومرتكبي اجلرائم عىل حد سواء.

ويف إطار عمل اللجنة ،كانت العدالة تعني معاقبة مرتكبي اجلرائم واحلصول عىل تعويضات  -مجاعية وفردية  -للضحايا،
والتأكد من أن اجلرائم التي ارتكبت لن تتكرر يف املستقبل .وتعترب التعويضات جزء ًا هام ًا من هذا اخلليط يف بريو ،وذلك

ألن احلكومة البريوفية تدين للضحايا الذين فشلت يف محايتهم ،وألن التعويضات ستساعد عىل استعادة احلقوق جلميع أفراد
املجتمع البريويف.

وقد استخدمت مجاعات أخرى تكتيكات مغايرة إلحقاق العدالة يف جمتمعاهتا .وآمل أن جتدوا أن الكثري منها مفيد لكم يف

عملكم.
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حتى يف حالة انتهاء انتهاكات حقوق اإلنسان  -عندما تنتهي احلرب وتتم اإلطاحة
بالنظام القديم  -عندما يتم إطالق رساح أو هروب الضحايا أو عندما يمر الوقت
ببساطة ،حتى يف ظل ما جيري عندئذ فإن احلاجة للقيام بعمل خالّق يف جمال حقوق
اإلنسان لن ينتهي .إن تأثري انتهاك حقوق اإلنسان يتسع إىل ما هو أبعد من املعاناة
املبارشة :فهو بإمكانه تدمري القيادة يف جمتمع ما وامليض نحو التدهور االقتصادي وتآكل
املجتمع املدين.
يعم بحيث يمنع الضحايا واألرس واملجتمعات من إعادة بناء القيادة
ويمكن للصمت أن ّ
واهلياكل االجتامعية ،كام حيول دون تقديم مرتكبي اجلرائم إىل العدالة ،وكذلك متكني
املجتمعات من التصالح وامليض إىل اإلمام .وقد تم استخدام مجيع التكتيكات الواردة
يف هذا الفصل لتحقيق تضميد اجلراح وإقرار العدالة واملصاحلة للضحايا وللمجتمعات
كي تعيد بناء قيادهتا والتقدم باجتاه رؤية يتحقق من خالهلا جمتمع تسوده احلرية والعدالة.
وقد تم بشكل تقليدي التمييز بني العدالة املجددة والعدالة اجلزائية حيث تؤكد العدالة
املجددة عىل شفاء الضحايا واملسيئني واملجتمعات من اجلروح ،فيام تؤكد العدالة اجلزائية
عىل إيقاع العقوبة عىل امليسء ومعاجلة الضحية .إن كلتا الطريقتني مفيدتان ورضوريتان
ملهمة إعادة بناء واستعادة جمتمع مترضر حيث تم إدراج الطريقتني هنا.
وتلعب هذه التكتيكات أيض ًا ،يف الوقت الذي تكون معظمها مركزة عىل املايض ،دور ًا
هام ًا يف منع حدوث االنتهاكات يف املستقبل .ولقد تم استخدامها لتقوية جمتمعات
معطوبة ،وإسقاط أسوار لإلفالت من العقاب التي حتمي املسيئني وإيقاع العقوبة عىل
املسيئني ،وإعالم اجلميع بأنه لن يتم التسامح مع االنتهاكات يف املستقبل ،وكذلك إجياد
سجالت حول االنتهاكات تعرتف وتف ّعل األمل الذي تشعر به أرس الضحايا ،ومن ثم
تسجيل أنامط االنتهاك التي إذا ما كنا متيقظني قد تساعدنا عىل التعرف عىل االنتهاكات
واحليلولة دون تكرارها يف املستقبل.
وتقسم التكتيكات الواردة يف هذ الفصل إىل ثالثة أجزاء:
 .1تذكّر االنتهاكات  -وهي التكتيكات التي تسلط الضوء عىل طبيعة ومدى االنتهاكات
وهوية مرتكبي اجلرائم أو الضحايا.
 .2تقوية األفراد واملجتمعات  -وهي التكتيكات التي توظف تدخل الصحة
العقلية وإعادة التأهيل وغريها من الوسائل الفنية املستخدمة لتضميد جراح األفراد
واملجتمعات.
 .3السعي نحو املعاجلة  -وهي التكتيكات التي تسعى إىل حتقيق العدالة من خالل
التقايض والعقوبات والتعويضات وغريها من األساليب.
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تذكر اإلنتهاكات
سيكون من األسهل للغاية نسيان االنتهاكات التي نسمع عنها أو نشاهدها أو نعاين منها ،إال أن هذا س ُيبقي اجلراح مفتوحة
والباب مرشع ًا أمام حدوث انتهاكات مستقبلية .إن التكتيكات املشار إليها يف هذا اجلزء ختلق سج ً
ال دائ ًام وعام ًا لالنتهاكات

وأنامط ًا لتلك االنتهاكات .فبدون وجود مثل هذا السجل العام تتشتت الذاكرة ألن الوثائق املتوفرة قد تتناثر أو يتم إخفاؤها

حتت طبقة كثيفة من البريوقراطية .إن امللفات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان متيل نحو «االختفاء» إذا مل يتم حفظها .وحيثام
يتواجد التوثيق يتطلب األمر بذل جهود خاصة لكشفها واحلفاظ عليها وإعالهنا للجمهور .ويف احلاالت التي تكون فيها

أفضل عمليات التوثيق أو تلك الوحيدة مدفونة مع اجلثث يف مقابر ال حتمل أية عالمات أو أخرى مجاعية ،تضع التكتيكات
األخرى مهارات عدلية متخصصة قيد االستعامل .ويف حاالت أخرى تكون احلقائق املتعلقة باالنتهاكات معروفة لدى

اجلمهور ،ربام حدثت بعيد ًا نوع ًا ما يف املايض إال أن هنالك خماطر من أن ينسى الناس ما حدث .إن هذه اآلليات ال تبقى
الذاكرة منتعشة فقط إال أهنا جتعلها أيض ًا وثيقة الصلة باملوضوع .ويف حاالت عديدة ورد ذكرها الحق ًا حيث يكون االنتهاك
منترش ًا متنح اللجان واملحاكم الضحايا وعائالهتم ويف بعض احلاالت املجرمني الفرصة لرسد قصصهم.

ويمكن أن خيدم فتح امللفات والسجالت التي حتتوي عىل معلومات تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان  -وبخاصة حاالت

املوت والتعذيب واالختفاء القرسي  -أهداف ًا متعددة .فقد يؤدي ذلك إىل إضفاء شعور بـ «إغالق ملف القضية» لدى أرس
الضحايا مما يساعدهم عىل نسيان املايض والتحرك نحو تأدية الطقوس التقليدية اخلاصة بثقافتهم .وهو أيض ًا يساعد األرس

عىل مجع املعلومات لبناء سجل صلد ملقاضاة املنتهكني ،كام ويمكن أن تصبح السجالت العامة ذكرى ملموسة وواضحة
للعيان بحيث توفر نقطة مركزية للمناقشات العامة وبحيث تصبح بطريقة أو بأخرى صوت ًا ملن ال صوت له.
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إجابات عىل أسئلة أرس الضحايا :توثيق سجالت االنتهاكات لتعزيز تضميد
اجلراح وحتقيق العدالة.

تكتيك

قامت مجاعة يف كمبوديا بتوثيق االنتهاكات التي ارتكبها اخلمري احلمر ومتكني اجلمهور من االطالع عليها حفاظ ًا عىل ذاكرة
من تأثروا باإلبادة اجلامعية ومن قاموا بارتكاب تلك اجلرائم.

جيمع مركز التوثيق الكمبودي ( )DC-Cam) (Documentation Center of Combodiaسجالت تتعلق
بالضحايا ومرتكبي املجازر اجلامعية يف كمبوديا ،وذلك لتمكني أرس الضحايا وأصدقائهم من معرفة املصري احلقيقي

لألشخاص الذين اختفوا .ويف الوقت نفسه يقوم مركز التوثيق الكمبودي ( )DC-Camبجمع األدلة القانونية املحتملة
التي يمكن استخدامها ضد زعامء اخلمري احلمر السابقني أمام املحاكم.

ويساعد نظام متابعة امللفات األرسية أرس الضحايا ومرتكبي اجلرائم عىل اكتشاف مصري أحبائهم ،وذلك من خالل البحث

يف السجالت املفصلة التي احتفظ هبا نظام اخلمري احلمر ( .)1975-1979ويوجد لدى مركز التوثيق الكمبودي أربع
قواعد معلومات تضم عرشات اآلالف من الصفحات التي تتضمن الوثائق ذات الصلة والصور واملقابالت الشخصية.
وقد استخدم مرشوع رسم اخلرائط التابع للمركز تقنية ( )GPSللتعرف عىل  19٫466قرب ًا مجاعي ًا و 168سجن ًا و 77نصب ًا

تذكاري ًا للمذابح اجلامعية يف  170مقاطعة كمبودية ومجيع أقاليم كمبوديا تقريب ًا.

وعىل الرغم من أنه يف أغلب األحوال تكتشف األرس أن أقرباءهم قد ُأعدموا عىل يد اخلمري احلمر ،إال أن تلك األرس جتد
الراحة يف معرفة ما جرى هلم بحيث يمكن للمجتمع أن يبدأ يف التعايف من صدمة املجازر اجلامعية .وتكشف السجالت يف

حاالت كثرية موقع رفات املفقودين ،مما يسمح ألرسة املفقود القيام بالطقوس الدينية املناسبة لراحة الضحية .وتقدر نسبة
األرس التي تزور املركز لالستفسار عن األحبة املفقودين والذين حيصلون عىل إجابات بشأن ما حدث بحوايل  80يف املئة.

إن اهلدف النهائي ملركز التوثيق الكمبودي هو إبقاء ذكرى املذابح اجلامعية حية بحيثيساعد ذلك مواطني كمبوديا عىل توخي
العدالة ،وبناء مستقبل قوي ،ومنع تكرار حدوث مثل تلك الفظائع مستقبالً.

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان

113 www.newtactics.org

كيف يمكنك توثيق تاريخ اإلنتهاكات يف جمتمعك؟
كيف يمكنك استخدام هذا التاريخ لتعزيز تضميد اجلراح والعدالة؟
لقد كان تكتيك مركز التوثيق الكمبودي فاع ً
ال جد ًا يف كمبوديا حيث عانى الشعب من انتهاكات خطرية وطويلة األمد .إن

باستطاعة بلدان أخرى خرجت من عهود طويلة من االنتهاكات االستفادة من جتربة هذه اجلامعة .ولكي يتم إجياد مستودع
مركزي للمعلومات فإنه يتعني عىل اجلامعة اكتشاف كيف أو ما إذا كان مرتكبو االنتهاكات قد تركوا وسائل توثيق أو أدلة

خلفهم ،كام وأهنم قد يضطروا إىل القيام بعمليات نبش للقبور وأعامل قضائية (انظر ص  )113يف كمبوديا .لقد استهدفت
املجازر اجلامعية طبقة املتعلمني ودمرت النظام القضائي مما يعني أن باإلمكان استخدام املعلومات عندما يتم فقط إعادة بناء

النظام.
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فتح أرشيف الرعب :تعزيز العدالة من خالل النهوض باحلقوق القانونية

للوصول إىل سجالت القضايا.

تكتيك

يف باراغواي يعمل مركز التوثيق واألرشفة ( )The Centro de Documentacion y Archivo, CDyAعىل
االستفادة من القانون الذي يمنح السجناء السابقني حق الوصول إىل معلومات تتعلق بتوقيفهم  -حق فحص الوثائق

املتعلقة بقضاياهم  -وذلك إلجياد «أرشيف للرعب».

ولقد قام مركز التوثيق واألرشفة بفتح ملفات الرشطة أمام اجلمهور يف أعقاب مخسة وثالثني عام ًا من حكم الديكتاتورية

العسكرية.

ويتضمن دستور باراغواي ،شأنه يف ذلك شأن مخس دول أخرى من دول أمريكا الالتينية حق السجناء السابقني يف فحص

املعلومات املتعلقة بقضاياهم والتي تم مجعها باإلضافة إىل جتارهبم .ولقد اكتشف مارتن املادا ،وهو سجني سابق ،عقب

تقديم التامس للحصول عىل ملفه يف عام  1992آالف ملفات االعتقال يف مركز للرشطة يف ملباري.

وتوثق هذه امللفات جتارب االعتقال التي عانى منها السجناء بالتفصيل  -بام يف ذلك التعذيب وغريه من انتهاكات حقوق

اإلنسان  -حيث تم استخدامها يف إثبات ما يرسده األفراد من قصص حول اعتقاهلم خالل فرتات حكم دكتاتوريات عديدة

يف أمريكا الالتينية ،وذلك لتوظيفها يف تأكيد اختفاء مواطنني وكدليل ملقاضاة رجال رشطة سابقني وعسكريني يف عدد من
دول أمريكا الالتينية.

وقد أمرت املحاكم يف باراغواي ،بام يف ذلك املحكمة العليا ،بأن تصبح امللفات املذكورة يف متناول العامة .وقد أصبح
األرشيف الذي خيضع حالي ًا لسيطرة مركز التوثيق واألرشفة مفتوح ًا أمام الباحثني واملحققني وناشطي حركة حقوق اإلنسان

والرأي العام .واستخدم املركز امللفات كأساس إلقامة الدعاوى وعقد املحاكامت ملقاضاة كبار املسؤولني عن عمليات

تقص احلقائق الباراغوية .وقد
التعذيب التي تتبناها الدولة وعمليات االعتقال بصورة غري قانونية ،واإلبالغ عن أعامل جلنة ّ
تم بنجاح مقاضاة عرشين مسؤوالً .كام تم استخدام األرشيف يف جتميع خيوط قضية تسليم اجلنرال أوغستو بينوشيه من
بريطانيا إىل إسبانيا يف .1998

لقد قام مركز التوثيق واألرشفة بنقل  90يف املئة من املواد املوجودة يف األرشيف إىل امليكروفيلم ،كام يقوم حالي ًا بنسخها
بنظام الدجييتال .وتعمل املجموعة أيض ًا عىل إدراج األرشيف يف قائمة الرتاث العاملي لدى اليونيسكو.
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ما هي القوانني املوجودة يف بالدكم والتي قد تكون مفيدة يف الوصول إىل الوثائق التي تؤكد حدوث
االنتهاكات وتكشف عن شخصيات مرتكبيها؟
إن توفر املعلومات املفصلة حول انتهاكات حقوق اإلنسان قد يكون له تأثريات هامة عىل األشخاص الذين تعرضوا

لالنتهاكات وعىل أجهزة وزارة العدل بعد انتهاء تلك االنتهاكات .لقد أكدت اجلهود التي بذهلا مارتن يف باراغواي التجارب
مر هبا العديد من الضحايا ،كام جعلت اللجوء إىل القضاء خيار ًا متاح ًا.
التي ّ
ويف الوقت الذي كان فيه اكتشاف امللفات يف باراغواي يتم عن طريق الصدفة ،إال أن تكتيك فتح امللفات عن عمد فيام يتعلق
بانتهاكات حقوق اإلنسان قد تم استخدامه من ِق َبل العديد من احلكومات .ففي أملانيا وعدد من دول أوروبا الرشقية عىل
سبيل املثال ،قامت احلكومات بفتح ملفات ضحايا البوليس الرسي .ويف أملانيا يتم االحتفاظ بامللفات لدى هيئة مستقلة
تدعي سلطة غوك ( ،)Gauck Authorityحيث يتم فتحها للضحايا وليس للعامة .ويف تشيكوسلوفاكيا (سابق ًا) وغريها

من البلدان تم فتح امللفات بصورة انتقائية إال أنه مل يتم فتحها أمام الضحايا ،كام وان بعض امللفات ترسبت بطريقة غري
رسمية كي ختدم أهداف ًا سياسية.
ولقد تم توجيه العديد من االنتقادات هلذه الوسائل التكتيكية ،كام تم استنباط العديد من الدروس من تلك الوسائل .فعىل

تقص احلقائق لدى كلية احلقوق بجامعة هارفارد أن
سبيل املثال ،تقول تينا روزنربغ من برنامج حقوق اإلنسان حول جلان ّ

«حقيقة فتح امللفات األملانية ساعدت يف حل مشكلة عدم مصداقية امللفات .وقد متكن الضحايا من املساعدة يف التأكيد عىل
ما إذا كان الشخص املتهم بالوشاية قد فعل ما هو متهم بارتكابه .إنه آلية حتقق ذاتية وهو غري متوفر يف النموذج التشيكي.
وعالوة عىل ذلك ويف أملانيا ،فإن بإمكان الضحية أن خيتار فيام لو كان يرغب يف نرش املعلومات املتعلقة بمن وشى به ،وهي

بذلك معلومات ليست عامة».
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صون الذكريات :تنسيق اجلهود من أجل املحافظة عىل املعلومات األرشيفية

تكتيك

لدى العديد من املنظامت وإجياد نظام للوصول إليها.

(لن يتكرر هذا أبد ًا) ( )Never againهو قسم كثري ًا ما يسمع عقب خروج انتهاكات يف جمال حقوق اإلنسان إىل دائرة

الضوء ،إال أنه ليس باإلمكان االلتزام هبذا القسم ما مل تبق ذاكرة االنتهاكات وكذلك الضحايا وأولئك الذين قاتلوا ضد
االنتهاك أحياء .ولسوء احلظ فإن املعلومات اجلبارة املخزنة يف ملفات العديد من منظامت حقوق اإلنسان كثري ًا ما تكون غري
معروفة للعامل اخلارجي ،كام وأهنا غري متوفرة ملن يستطيعون فيام بعد استخدامها للتأكد من عدم تكرارها .إن ميموريا أبريتا

وحدت جهودها
( )Memoria Abirttaهو حتالف بني ثامين منظامت معنية بحقوق اإلنسان يف األرجنتني ،وهي منظامت ّ

إلجياد قاعدة بيانات يمكن للعامة الوصول إليها والتي تأمل يف أن تسهم يف ترابط ذاكرة مجاعية دائمة.

لقد أوجدت ميموريا أبريتا نظام ًا جيعل باإلمكان الوصول إىل مجيع األرشيفات العامة ،التي تتضمن وثائق وصور ًا ومقابالت

شخصية تشهد بحدوث حوادث إرهاب ارتكبتها الدولة يف األرجنتني ،وضحايا تلك احلوادث ،وهوية األشخاص الذين

وقفوا ضدها .ويف الوقت الذي يستطيع فيه أي شخص لديه إمكانية استخدام اإلنرتنت من البحث يف كتالوج امللفات عىل
الشاشة ،إال أن املواد احلقيقية تبقى يف حوزة مكاتب كل منظمة من املنظامت األعضاء أو يف مكتب ميموريا أبريا .وتوفر
قاعدة املعلومات فهرس ًا واحد ًا جلميع املواد التي يمكن ألي مستخدم أن يبحث فيه بسهولة .وهو أيض ًا يشري إىل املوقع الذي

حيتوي عىل الوثائق األصلية والصور وأرشطة الفيديو ،بحيث يمكن للباحثني املهتمني إجراء اتصاالت بشأهنا مع املنظامت.
ولقد أوجد املرشوع برامج كمبيوتر خاصة تم تطويرها بالشكل واحلجم واملقاييس التي تعتمد أسلوب املصدر املفتوح
ملساعدة املنظامت األخرى عىل إجياد قواعد معلومات مشاهبة.

ويتضمن أرشيف برنامج الرتاث الوثائقي ( )Patrimonio Documental Archieveمخسة أجزاء:
 .1برنامج الرتاث الوثائقي نفسه ،والذي يتضمن  22٫000وثيقة حول إرهاب الدولة.

 .2طوبوغرافيا برنامج الذاكرة ،والذي حيتوي عىل خرائط ووثائق وشهادات شفوية حول األماكن التارخيية ذات العالقة
بإرهاب الدولة – أكثر من  340مركز تعذيب كانت خمفية يف أماكن عادية يف كافة أنحاء البالد.

 .3برنامج األرشيف الفوتوغرايف ،والذي حيتوي عىل صور دجييتال من منظامت حقوق اإلنسان وجمموعات خاصة ووسائل
اإلعالم.

 .4برنامج األرشيف الشفوي ،والذي يلخص أكثر من  320مقابلة شخصية مع أشخاص تأثرت حياهتم بصورة أو بأخرى
بتجربة إرهاب الدولة.

 .5الوثائق اخلاصة بميموريا أبريتا.
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وتتألف ميموريا أبريتا من املنظامت التالية:
Abuelas de Plaza de Mayo -

 Asamblea Permanente por los Derchos Humanos Asociacion Buena Memoria Centro de Estudios Lagales y Sociales Familiares de Desparecidos y Detenidos por Razones Politicas Fundacion Memoria Historica y Social Argentina Madres de Piaza de Mayo – Linea Fundador Servicio Paz y Justicaوقد تم تشكيل هذا التحالف لتطوير ودعم املرشوعات التي تشجع املجتمعات واألفراد عىل تذكر األحداث التي وقعت
أثناء احلكم العسكري الدكتاتوري .وتتبنى ميموريا أبريتا أيض ًا مبادرات تسعى إىل تعزيز املناقشات حول إجياد مواقع للذاكرة
ومساحات للتأمل العام .وستشكل هذه األرشيفات يف يوم من األيام جزء ًا من املجموعة الرئيسية ملتحف يعنى بالذاكرة.

إن تكتيك تنسيق األرشيفات للمنظامت املتعددة يمكن استخدامه يف أي بلد تقوم فيه أكثر من جمموعة بجميع معلومات
هلا صلة بحقوق اإلنسان .ويمكن أن يكون هذا التكتيك جزء ًا من مرشوع «ذاكرة» ،إال أنه يمكن أيض ًا استخدامه يف بلدان
تعمل فيها منظامت حقوق اإلنسان ذات الرتكيبة املتعددة واملهتمة بتتبع االنتهاكات القائمة حلقوق اإلنسان ،والتي حتتاج يف
هذا السياق إىل توسيع قدراهتا للوصول إىل املعلومات إىل أبعد حد ممكن.
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علم اإلنسان (اإلنثربولوجيا) الرشعي :استخدام الطب الرشعي للتعرف
عىل رفات الضحايا وأسباب الوفاة .تكتيك

تكتيك

يف احلاالت التي تكون فيها الوثائق الورقية غري كافية أو غري موجودة ،فإن بإمكان الطب الرشعي إجياد سجل للتقايض
وتزويد عائالت الضحايا باملعلومات التي حيتاجوهنا لكشف الغموض .ويمثل عمل الطب الرشعي أسلوب ًا موضوعي ًا

لتسجيل االنتهاكات .وبام أن األدلة هي أدلة علمية ،فإن بإمكاهنا أن تكتسب قوة تفوق قوة اإلدالء بالشهادة والتوثيق
املكتوب إلثبات حدوث انتهاكات حقوق اإلنسان .إن إخراج اجلثث من القبور قد يتيح لألرس املكلومة القيام بالطقوس
الدينية وإعالن احلداد ثم امليض قدم ًا يف حياهتم بالرغم مما ينطوي عليه ذلك من أمل.

وخالل العقدين املاضيني قام فريق األرجنتني لإلنثروبولوجيا الرشعية ( )EAAFبالتعرف عىل رفات ضحايا عنف الدولة.

وخالل فرتة الدكتاتورية العسكرية يف األرجنتني ( )1976-1983قتل ما بني  10٫000و 30٫000شخص أو تم إخفاء

أثرهم من جانب الدولة .إن هدف فريق  EAAFهو هدف ثالثي األبعاد يتلخص يف إعادة بقايا رفات الضحايا إىل أرسهم

للمساعدة يف حتقيق عملية تضميد اجلراح وتوفري األدلة إلقامة الدعاوى ضد مرتكبي عنف الدولة ،وتدريب ودعم تشكيل
فرق أخرى للطب الرشعي يف بلدان أخرى عانت من فرتات اتسمت بالعنف وحتتاج إىل حتقيق حول ما جرى يف املايض.

ويمتلك فريق األرجنتني لألنثروبولوجيا الرشعية جمموعة حتقيق دائمة جتري أبحاث ًا تتناول املعلومات املتعلقة بأشخاص
اختفت آثارهم .وتبدأ جمموعة التحقيق هذه عادة بفتح القضية بتحقيق أويل للتأكد من مكان دفن الشخص املفقود من خالل

إجراء املقابالت ،مع األقارب واألصدقاء وغريهم من السجناء السابقني ومع رفاقه يف الزنزانة ومع الناشطني السياسيني

السابقني ،حول الصفات اجلسدية للضحية والزمن واملكان املحتملني ملوته .ويدرس الفريق كذلك سجالت الرشطة
والسجالت البريوقراطية التي تتضمن الصفات اجلسدية والبصامت وسجالت الترشيح ،كام ويتعني يف الكثري من األحيان
احلصول عىل قرار من املحكمة للسامح لألعضاء باالطالع عىل سجالت الرشطة .ومتيض العملية قدم ًا إذا ما متكن الفريق

من العثور عىل عرشة وثائق مكتوبة أو شفوية.

وعندما يتم التعرف عىل موقع الدفن ،يقوم الفريق باالتصال بأرسة الضحية حيث لن يقوم الفريق بمواصلة التحقيق يف
ظل عدم موافقة األرسة .ويف حال موافقة األرسة وتلقى الفريق تفويض ًا من املدعى العام والسلطات القضائية ،يبدأ الفريق
عندئذ عملية إخراج اجلثة من القرب .ويرحب بأن تشارك األرس يف بعض هذه اخلطوات .ويوظف الفريق التقنيات القياسية

لعمل اآلثار الستخراج رفات الضحية ،حيث يتحول العمل إىل املخترب ليحاول علامء الفريق مقارنة الرفات باملعلومات التي

تم مجعها وحتديد سبب وأسلوب الوفاة.
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ومن خالل هذه العملية متكن فريق األرجنتني لإلنثروبولوجيا الرشعية من التعرف عىل رفات مئات الضحايا ،بحيث أمكن

إغالق القضية بالنسبة لألرس ،واإلسهام يف توفري األدلة للمحاكم الوطنية والدولية وللجان احلقائق واملحاكم املحلية .وقد
قام الفريق أيض ًا بتدريب مجاعات أخرى عىل هذه التقنيات يف مناطق شتى من العامل .ويقول أعضاء الفريق أن هذه اخلطوات
كانت مهمة لتحقيق التعاون بني الدول الواقعة يف اجلزء اجلنويب من الكرة األرضية.

“إهنا حلظة صعبة جد ًا عندما نقوم باالتصال باألرسة حاملني هلا معلومات حول مكان وجود أحبائها .إن هذا قد ينهى
البحث عن أحباء األرسة التي قد تكون غري مستعدة لذلك يف كثري من األحيان .نحن نبني عالقة مع األرسة ونتحدث مع
أفرادها إىل أن يصبحوا مستعدين لتلقي النبأ .ونرشح هلم ما سيشاهدونه وما قد يتوقعونه ،كام وأننا نشجعهم عىل توجيه أية

أسئلة و عىل املشاركة يف العملية”.
				

لويس فوند برايدر -رئيس فريق األرجنتني لألنثروبولوجيا الرشعية ،األرجنتني

كيف يمكنك استخدام الوسائل القضائية وغريها من اخلربات التقنية لتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان؟
وعندما يقوم فريق األرجنتني لإلنثروبولوجيا الرشعية بالتحقيق يف حوادث الوفاة ،يعمد إىل منح السيطرة عىل العملية لكل

من األرسة واملجتمع.

ويعترب هذا رضوري ًا يف جمتمعات مل جيري فقط هتميشها من ِق َبل احلكومات املسيئة بل تم أيض ًا عزهلا عن عملية املصاحلة.
وحيتاج أسلوب الفريق إىل مستوى معني من االنفتاح واحلرية السياسية ،إال أن جتربة الفريق يف نقل التكتيك إىل أكثر من
ثالثني بلد ًا آخر أظهرت أن دعم احلكومة الكامل غري رضوري.
وهناك فريق آخر يف غواتيامال يعمل أيض ًا مع املجتمع خالل عمليات نبش القبور ،إال أنه يركز عىل اخلدمات النفسية

االجتامعية .ويعمل فريق أبحاث املجتمع والنشاط النفيس االجتامعي (Equipo de Estudios Comunitarios y
 Accion Psycosocial (ECAPPمع مؤسسة اإلنثروبولوجيا الرشعية يف غواتيامال (�Fundacion de Antropo

 )logia Forense de Guatemalaلتوفري الدعم لألرس واملجتمعات قبل وبعد عملية إخراج اجلثث من القبور.

وينظم الفريق الغواتياميل جمموعات الدعم التي تتمكن األرس من خالهلا من مشاركة عواطفها بأمان فيام يتعلق بخسارهتا،

حيث يمكن لتلك األرس التأمل ورسد قصصها بدون خوف وتعلم كيفية مواجهة نتائج العنف وتفهم الوضع احلايل ،بحيث
يمكن لتلك األرس التخطيط من أجل املستقبل.
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وتتلقى األرس كذلك مساعدة متكنها من دفن أقارهبا بصورة قانونية وطبق ًا لتقاليدها مما يساعد عىل اإلبقاء عىل الرابطة
القائمة بني األحياء واألموات.

وبعد تقديم املشورة ،قبل نبش القرب ،يصطحب املستشارون األرس إىل موقع القرب الذي سيتم فتحه لتوفري الدعم هلم حيث
يواجه أفراد األرسة حقيقة وفاة أقارهبم ومن ثم يساعدوهنم عىل تق ّبل احلقيقة.

أما يف املجتمعات التي تأثرت بالعنف السيايس املنترش ،وهي ظاهرة كانت شائعة يف الكثري من املناطق الريفية يف غواتيامال،

يقوم املستشارون بالتعرف عىل تأثريات العنف وتشكيل جمموعات لتعزيز املناقشات حول كيفية شفاء املجتمع ككل.

ولكي يسهم الفريق يف عملية تضميد اجلراح ،فإنه يعمل عىل دعم املجتمعات يف إقامة نصب تذكارية وغريها من

األساليب التي هتدف إىل التعرف عىل صدمات املايض املؤملة.

وتسعى هذه الربامج كلها إىل تعزيز وعي انتقادي للتاريخ املشرتك للمجتمع يف احلارض واملستقبل إىل جانب العواطف

والتحديات التي تصاحب إعادة املطالبة بحقوقهم املسلوبة.
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تقص حقائق رسمية للتحقيق يف االنتهاكات
قول احلقيقة :تشكيل جلنة ّ
الصارخة حلقوق اإلنسان واالعرتاف هبا.

تكتيك

خالل العقدين املاضيني ،أوجدت عدة بلدان خرجت لتوها من حقبات طويلة من االنتهاكات منابر للضحايا وأحيان ًا

ملرتكبي االنتهاكات إلتاحة املجال هلم لرسد قصصهم .إن عملية قول احلقيقة قد خترج الضحايا من عزلتهم ،كام وأن
األنظمة التي ترتكب االنتهاكات كثري ًا ما ترضب نطاق ًا عىل مستويات عدة من الرسية كي يبقى الضحايا غري عاملني بأن
جرياهنم يعانون مثلهم أيض ًا .فمن وجهة نظر مثالية تشغل تكتيكات قول احلقيقة هذه مجيع السكان أو عىل األقل قطاعات
واسعة منهم وذلك لتعزيز عملية تضميد اجلراح بدالً من أن تكون مصدر ًا للشقاق.

تقص احلقائق هي نوع واحد من تكتيكات قول احلقيقة الذي تستخدمه احلكومات لبدء عملية املصاحلة.
إن جلان ّ
فالصالحيات املخولة هلذه اللجان والتي توجز أهدافها وسلطاهتا حتددها األجهزة الترشيعية والتنفيذية يف البلد املعني .ففي
تقص احلقائق بدالً من القيام
جنوب إفريقيا ،تم اختاذ قرار اسرتاتيجي يف هناية حقبة الفصل العنرصي إلجياد عملية جلنة ّ
ببساطة بعقد حماكامت ملالحقة مرتكبي االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان .وقد تم تشكيل جلنة احلقيقة واملصاحلة من
جانب برملان البلد ومنحها صالحية رسم أفضل صورة ممكنة لطبيعة وأسباب ومدى االنتهاكات الصارخة التي ارتُكبت

يف جمال حقوق اإلنسان عىل يد مجيع أطراف النزاع وذلك خالل الفرتة الواقعة ما بني أول مارس/آذار  1960و 10مايو/
أيار .1994

وقد تم تشكيل جلنة احلقيقة واملصاحلة اجلنوب إفريقية ( )TRCبترشيع وطني صدر يف  1995بعد فرتة من النقاش العام.

وكانت الصالحيات املخولة للجنة تقيض بجمع معلومات حول االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان التي تم ارتكاهبا
من ِق َبل أجهزة الدولة أو املعارضة املسلحة خالل فرتة الفصل العنرصي .وكان هدف هذه اللجنة تعزيز املصاحلة والوحدة
الوطنية .كام كان من املنتظر أن تعرض اللجنة مقرتحات تتناول اإلصالحات السياسية للحيلولة دون حدوث انتهاكات

جديدة يف املستقبل .وعالوة عىل جلسات االستامع اخلاصة بالعفو وحقوق اإلنسان ،ركزت جلسات االستامع اخلاصة

عىل االنتهاكات التي تعرضت هلا النساء واألطفال ،فيام عقدت جلسات أخرى تناولت دور املجتمعات الدينية واملؤسسة
الصحية والقطاع القانوين وجمتمع رجال األعامل وغريها من املؤسسات التي أسهمت بفعالية أو بسلبية يف انتهاك احلقوق.

وقد تم عقد جلسات االستامع يف كافة أنحاء البالد ،وقامت الوسائل اإلذاعية ببث مقاطع منها وتوفري تغطية حية لتلك
اجللسات .كام قامت مجيع وسائل اإلعالم بتغطية واسعة للجنة احلقيقة واملصاحلة طيلة فرتة عمر تلك اللجنة.
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ولقد أدىل عرشون ألف ضحية بشهاداهتم .ولكي جتعل جلنة احلقيقة واملصاحلة العملية مرحية للضحايا بقدر اإلمكان،
ّ
(ملخصني) يتولون اإلبالغ عن املعلومات الرضورية (وهو أيض ًا تكتيك ممتع) ،ويتم اختيارهم
قامت اللجنة باستخدام
من أصحاب املهن املهتمة باملوضوع ،كالوزراء والعاملني يف املجال االجتامعي واملمرضات وغريهم ،حيث يقومون بتقديم
الدعم للضحايا قبل وخالل وبعد العملية .ولقد تم إخضاع (امللخصني) لتدريبات واسعة عىل العملية وعىل هيكل اللجنة.

كان أحد األوجه الفريدة للصالحيات املخولة للجنة هو منح مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان ،ممن يرغبون يف االعرتاف
علن ًا بام ارتكبته أيدهيم ،عفو ًا مرشوط ًا .وتضمنت معايري العفو الكشف الكامل عن اجلرائم وكذلك اإلقرار بأن الدافع لتلك

االنتهاكات كان سياسي ًا .وكان هذا العفو املرشوط سياسة مل جتر حماولة العمل هبا يف جلان تقيص احلقائق السابقة التي هلا هذا

الوزن ،كام وأهنا أسفرت عن اعرتافات عامة تناولت بالتفصيل أبشع اجلرائم التي ارتكبت خالل حقبة الفصل العنرصي ،بام
يف ذلك اغتيال الناشط ستيفن بيكو يف .1977ومل يكن العفو مضمون ًا بالنسبة لألشخاص الذين أدلوا بإفاداهتم وذلك عىل
الرغم من أنه مل يتم تطبيق أية خطوات ملالحقة من مل حيظوا بعفو قضائي أو الذين مل يتقدموا لإلدالء بشهاداهتم.

وقد تم إصدار تقرير جلنة احلقيقة واملصاحلة والذي جاء يف سبعة جملدات ما بني عامي  1998و .2002وعىل الرغم من
أن تأثريه البعيد طويل املدى ما زال جمهوالً ،إال أن بعض ًا من اإلنجازات املبارشة هلذا التقرير تضمنت توصيات حول كيفية
احليلولة دون حدوث مثل تلك االنتهاكات يف املستقبل ،وهي االنتهاكات التي أثرت عىل احلكومة اجلديدة ،وعىل مجع توثيق

ال يرقى إليه الشك حول انتهاكات حقوق اإلنسان خالل حقبة الفصل العنرصي .إن من املهم اإلشارة إىل أن جلنة احلقيقة
واملصاحلة مل تف بكل ما كان منتظر ًا منها .ومل تتم حتى اآلن املالحقة القضائية ألي من مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان
الذين رفضوا اإلدالء بشهاداهتم وذلك عىل الرغم من أن العملية تسمح هبذا ،وعىل الرغم من أن البلد ما زال يصارع قضية

التعويضات.

اقرأ أكثر حول استخدام امللخصني يف إطار اللجنة عىل املوقع اإللكرتوين:

 www.newtactics.orgحتت عنوان :أدوات للتحرك Tools for Action
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ولقد تم عقد جلان تقيص احلقائق يف عرشات البلدان ويف ظل عرشات األوضاع ،حيث كان لتلك اللجان صالحيات ونتائج

خمتلفة .ولقد تم منح بعضها سلطات إصدار مذكرات إحضار يف حني ال يملك بعضها اآلخر أية أدوات قضائية مهمة.
وتعقد بعض هذه اللجان جلساهتا علن ًا أو عىل شاشات التلفزيون يف حني يعقد بعضها اآلخر جلساته خلف أبواب مغلقة.
وتويص بعض اللجان بدفع تعويضات مالية للضحايا الذين ما زالوا عىل قيد احلياة ،فيام تم الطلب من الكثري من تلك
اللجان ،يف إطار اجلهود املبذولة ملنع حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان مستقبالً ،تقديم توصيات قوية إلحداث تغيريات يف
اهلياكل السياسية والعسكرية والرشطية والقضائية أو يف املجالني االجتامعي والتعليمي.

غليندا وإيلدشوت مفوض سابق يف جلنة احلقيقة واملصاحلة اجلنوب إفريقية يقول أن اللجنة عملت يف ظل بعض القيود التي
من بينها:

 قامت جلنة احلقيقة واملصاحلة بمعاينة االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان فقط .ومل يستطع ضحايا التهجري القرسيومصادرة األرايض وقانون الزواج املختلط وجمموعة أخرى من الترشيعات من اللجوء إىل اللجنة.

 -لقد تم تفويض جلنة التعويضات املنبثقة عن جلنة احلقيقة واملصاحلة بتقديم التوصيات السياسية إىل الربملان فيام كان لدى

جلنة العفو السلطة بمنح عفو فوري.

 -كان عىل جلنة تقيص احلقائق واملصاحلة تغطية فرتة متتد ملدة أربعة وثالثني عام ًا – من  1960إىل  – 1994وذلك من خالل

العمل ملدة ثالث سنوات.

 كان لدى جلنة احلقيقة واملصاحلة مصادر ضئيلة للغاية لتوفري الدعم العاطفي والنفيس للضحايا.وال يزال هذا التكتيك مثار جدل ،حيث يعتقد البعض بأن جلان تقيص احلقائق تزيد من آالم الناس وشعورهم بالعجز

ألن االنتهاكات خترج إىل دائرة الضوء دون فرض أية عقوبات عىل مرتكبيها .وجيادل آخرون بأن املجتمعات التي تعاين
من انقسامات عميقة ال تستطيع أن تضغط من أجل املالحقة القضائية دون أن يؤدي ذلك إىل تقوية عزم وقدرة مرتكبي

االنتهاكات عىل مقاومة التغيريات الديمقراطية ،إال أن جلان تقيص احلقائق قد تستخدم كجزء من اسرتاتيجية أوسع تشمل
قول احلقيقة وعقاب املسيئني ،أو قد تساعد وفق ًا ملا عليه احلال يف األرجنتني عىل إجياد األجواء السياسية الرضورية لبدء
املالحقة القضائية.
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العدالة الدولية ملالحقة جرائم احلرب :عقد حمكمة دولية للنهوض بالوعي والسعي

للحصول عىل تعويضات عن جرائم احلرب اجلنسية.

تكتيك

شكلت شبكة يف آسيا حمكمة دولية إلحياء ذكرى االنتهاكات التي حدثت يف العقود املاضية وللمطالبة بتعويضات.
قامت شبكة العنف ضد النساء يف أوقات احلرب يف اليابا ن (�VAWW-NET) (The Violence Against Wom
 )en in War Networkبتشكيل حمكمة لالعرتاف والسعي لتحقيق العدالة لضحايا جرائم احلرب اجلنسية .فخالل
النصف األول من القرن العرشين أوجدت احلكومة اليابانية نظام ًا للعبودية اجلنسية ،وذلك من خالل شبكة من (مراكز
الرتفيه) وتسهيالت بيوت دعارة يسيطر عليها العسكريون .وهناك تقديرات بأن حوايل  400٫000امرأة وفتاة قد أجربن
عىل االنضامم هلذا النظام الذي بقي طي الكتامن وخلف جدار من الصمت قرابة مخسني عام ًا.
يف  ،1998اقرتحت شبكة العنف ضد النساء يف أوقات احلرب تشكيل حمكمة دولية للنظر يف جرائم احلرب ضد النساء
حيث تم تشكيل جلنة منظمة دولية ( )IOCتضم ممثلني من منظامت غري حكومية يف البلدان التي تنحدر منها الضحايا ومن
اليابان واملجتمع الدويل .وقد وضعت اللجنة املنظمة ميثاق ًا للمحكمة كام وضعت جمموعة من اإلجراءات واألنظمة هلا.

وقامت اللجنة باختاذ استعدادات للسري يف اإلجراءات يف طوكيو يف ديسمرب /كانون األول  .2000ويف املحكمة قدمت

جمموعات االدعاء املمثلة لعرش دول لوائح االهتام بام يف ذلك الئحة اهتام مشرتكة من شامل وجنوب كوريا .وترأست اجللسة

هيئة قضائية من أربعة قضاة يمثلون طيف ًا جغرافي ًا وقضائي ًا متوازن ًا ،حيث استمعت املحكمة إىل شهادات حية وأخرى مسجلة

عىل رشائط الفيديو تقدم هبا شهود ما زالوا أحياء ممن كان يطلق عليهم جماز ًا اسم «نساء الرتفيه» باإلضافة إىل جنديني سابقني .وتقدم خرباء أيض ًا
بشهاداهتم فيام يتعلق بالكيان العسكري الياباين .وقد استعرض القضاة وثائق رسمية ومذكرات وأجندات وملخصات قانونية .وكانت قاعة
املحكمة أثناء انعقاد جلساهتا مكتظة بحوايل ألف مراقب باإلضافة إىل أعضاء يف وسائل اإلعالم الدولية .وبعد ميض ثالثة أيام أصدرت املحكمة
رؤيتها األولية للحقائق ونصوص القانون وأوصت بدفع تعويضات.

وقد أوجدت املحكمة سج ً
ال تارخيي ًا وعززت الوعي داخل املجتمع الدويل فيام يتعلق بجرائم احلرب اجلنسية .وقامت احلكومة اليابانية

والشعب الياباين بتأسيس صندوق النساء اآلسيويات ( )AWF) (Asian Women’s Fundيف  1995للتعبري عن االعتذار والندم وتقديم

التعويضات للضحايا .وعىل الرغم من أن الصندوق قام بجمع  483مليون ين (حوايل أربعة ماليني دوالر) للضحايا إال أن العديد من هؤالء

الضحايا ال زالوا عىل قيد احلياة ،فيام يرى الداعمون للصندوق بأن هذا الصندوق يمثل وسيلة كي تتجنب احلكومة اليابانية دفع تعويضات
مبارشة مما دعا بعض الضحايا إىل رفض قبول التعويض املقدم من هذا الصندوق اخلاص.
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كيف يمكن تنظيم حلفاء يف بلدان خمتلفة لتسليط الضوء عىل نضالك؟
لقد نجحت هذه املحكمة يف كرس حاجز الصمت الذي استمر عقود ًا حول موضوع كانت إثارته تعترب من املحرمات يف
اليابان .وكان من الصعب عىل املجتمع الدويل مواجهته ،حيث استقطبت املحكمة اهتامم ًا عىل نطاق عاملي جتاه معاناة (نساء
الرتفيه) وحفزت تقديم تربعات خاصة للضحايا ،إال أهنا مل تنجح يف حتميل احلكومة اليابانية ملسؤولياهتا عن دفع تعويضات

مبارشة للضحايا.

ويمكن استخدام مثل هذه املحكمة لذاهتا يف كرس نطاق الصمت الذي حييط بقضايا أخرى ،أكانت هبذا احلجم أو عىل نطاق

أقل بكثري من هذه القضية أو يف بناء زخم نحو جهود دولية أخرى كتأسيس صندوق للضحايا أو تأسيس حركة دولية قوية.
إن القيام بإجراءات قانونية ومهية كهذه يمكن استخدامها خارج البلد الذي حدثت فيه االنتهاكات .ففي الواليات املتحدة

قام املدافعون عن حقوق اإلنسان يف مينيسوتا بتشكيل حمكمة ومهية للخمري احلمر أدىل خالل انعقادها أعضاء يف املجتمع
الكمبودي بشهاداهتم حول عمليات اإلبادة اجلامعية يف كمبوديا .وقد وفر هذا للكمبوديني فرصة لرسد قصصهم ،كام منح

املقيمني يف والية مينيسوتا الفرصة ملعرفة املزيد عن القادمني اجلدد الذين انضموا إىل جمتمعهم واملعاناة التي عاشها الذين
متكنوا من النجاة .وقد تم وضع تاريخ شفوي مسجل عىل أرشطة الفيديو كجزء من املرشوع حيث أصبح هذا التاريخ جزء ًا
من املجموعة الدائمة ملركز مينيسوتا التارخيي (.)Mineosota History Center
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تقوية األفراد واملجتمعات
إن باإلمكان كرس حلقات العنف بالوسائل التقليدية حلقوق اإلنسان ،إال أنه من غري املمكن استعادة البيئة السلمية أبد ًا ما مل

تتم أوالً معاجلة ما خلفه القمع من آثار عىل األفراد املستهدفني وعىل املجتمع األوسع .وهتدف التكتيكات التي يضمها هذا
اجلزء إىل تضميد جراح األفراد واملجتمعات ،بدء ًا باملهمة املعقدة إلجياد حلقات من األحداث اإلجيابية التي متهد الطريق

أمام حتقيق تقدم يف املستقبل.

إن االنتهاكات التي تسبب األذى للفرد تؤذي أيض ًا األرس واملجتمعات ،وهي أيض ًا قادرة عىل تدمري مشاعر الثقة واألمان،
وإيقاع الرضر باملؤسسات والعالقات التي تسمح لنا باالعتامد والدعم لبعضنا البعض .ويمكن لنامذج االنتهاك التي تدوم

طوي ً
ال وتنترش ،سواء يف ظل األنظمة الدكتاتورية أو خالل فرتات احلروب األهلية ،أن توجد أعداد ًا كبرية من السكان
املرشدين والالجئني حتى يف املجتمعات التي تبقى سليمة جسدي ًا إال أن ذلك قد يؤدي إىل حدوث دمار نفيس.

وتشمل التكتيكات التالية طرق ًا مبتكرة إلعادة بناء املجتمعات وتقوية األفراد الذين تأثروا باالنتهاكات .وتضم هذه الطرق

تدخالت الصحة العقلية وتقنيات إعادة التأهيل (عىل الرغم من أن تفاصيل العالج النفيس تقع خارج نطاق هذا الكتاب)

التي غالب ًا ما تدمج بعنارص من الثقافات التقليدية .إن من املهم أن نشري إىل أن معظم هذه التكتيكات ،إن مل تكن كلها،

تستقطب الدعم من داخل املجتمع .وقد يبدو أن املجتمع الذي دمره الرصاع أو االستبداد ال يملك العديد من املوارد
التي يمكنه االعتامد عليها ،إال أن التعرف عىل املوارد الداخلية واستخدامها ،أكانت تقاليد ثقافية أو أناس لدهيم مهارات
وقدرات ورغبة قوية الستخدامها ،يعترب رضوري ًا إلعادة بناء ذلك املجتمع.

إن التكتيكات الثالثة التالية تركز عىل تضميد جراح املجتمعات التي مزقتها احلروب األهلية والتعذيب والترشيد .ويف

بعض األحيان وبخاصة عقب فرتات من احلرب األهلية والقتال القبيل نجد أن الضحايا ومرتكبي االنتهاكات جمربون عىل
إعادة بناء حياهتم جنب ًا إىل جنب داخل املجتمع نفسه .ويف الوقت الذي يبدو فيه أنه من الطبيعي للغاية تسليط الضوء عىل

احتياجات الضحايا وجتاهل مرتكبي االنتهاكات باعتبارهم أرشار ،إال أن العمل مع مرتكبي االنتهاكات يمكن أن يساعد
عىل تلبية االحتياجات الرضورية للمجتمع.
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من شبه احلريف الالجئ إىل شبه احلريف يف جمال الصحة العقلية :بناء القدرات

تكتيك

املحلية خلدمات الصحة العقلية املرتكزة عىل الصدمات النفسية من خالل نموذج تدريبي مكثف.

يساعد مركز ضحايا التعذيب (الذي ينسق التكتيكات اجلديدة ملرشوع حقوق اإلنسان والذي قام بنرش هذا الكتاب) يف بناء
املجتمعات التي عانت قطاعات واسعة منها من التعذيب أو الصدمات النفسية للحروب والتي أجربهتا عىل هجر أوطاهنا.

يدرب مركز ضحايا التعذيب ( )CVTالالجئني عىل العمل كمستشارين أكفاء يف غينيا وسرياليون .ويتوىل الالجئون تقديم
خدمات الصحة العقلية لآلخرين ممن عانوا من التعذيب وصدمات احلروب مما يزيد من أعداد الناس الذين يستطيع املركز

خدمتهم ،ويساعد عىل إجياد كادر من شبه احلرفيني املؤهلني يف جمال حقوق اإلنسان داخل املجتمعات التي مل تكن تتوفر هلا

يف املايض أية خدمات يف جماالت الصحة العقلية .ويعمل شبه احلرفيني عىل إنجاز العديد من املهام التي يقوم هبا احلرفيون

لكن يف ظل نظام إرشايف.

لقد أثرت احلروب والرصاعات املدنية يف غرب إفريقيا عىل قطاع كبري من السكان ،كام دفعت بالكثريين منهم إىل خميامت
الالجئني مما جعل منظامت دولية كمركز ضحايا التعذيب غري قادرة عىل توفري موظفني كافني ملواجهة االحتياجات يف جمال
خدمات الصحة العقلية .وبدالً من ذلك ،قرر املركز االعتامد عىل املوارد داخل املخيامت نفسها ،حيث قام بتعيني أكثر من

 120الجئ ًا كمستشارين أكفاء أو أخصائيني نفسانيني ( )PSAsيف املخيامت املوجودة يف غينيا وسرياليون.

ويعمل خميم الالجئني عىل توفري منطقة مكثفة تضم الناجني الذين حيتاجون إىل املساعدة ،كام يوفر موقع ًا جيد ًا لإلرشاف
املطول والدقيق وللتدريب الرضوري ملساعدة الناجني من التعذيب .وقد تلقى العديد من األخصائيني النفسانيني تدريب ًا
مستمر ًا استغرق أربع سنوات ،وخضعوا خالله إلرشاف يومي قبل أن يتم نقل الربامج إىل املجتمعات التي شهدت ارتكاب

الفظائع.

إن التدريب املكثف يف نموذج مركز ضحايا التعذيب جيمع ما بني العالج النفساين الغريب واملفاهيم املحلية للصدمات
النفسية والشفاء .ويبدأ الربنامج بدورة تدريب تستمر أسبوعني تليها دورات شهرية تستمر يوم ًا بأكمله ودورات ربع سنوية

تستغرق سبعة أيام .وترتكز هذه الدورات عىل نظرية الصدمة النفسية وعلم النفس العام واالستشارات ومهارات االتصال.
ويعمل علامء النفس التابعون للمركز واألخصائيون االجتامعيون يف املخيامت بشكل يومي ،حيث يقومون بتشكيل السلوك
ومساعدة األخصائيني النفسيني يف ممارسة مهاراهتم .ويقوم األخصائيون النفسيون بتمضية عرشة أسابيع يف مراقبة احلرفيني

يف جمال الصحة النفسية أثناء قيامهم بتقديم التسهيالت ملجموعات العالج ،كام يمضون عرشة أسابيع يف املساعدة يف تقديم
التسهيالت وعرشة أسابيع أخرى يف قيادة جمموعة عىل اإلرشاف الدوري دون مساعدة أحد .ويف هناية تدريبهم يصبح

األخصائيون النفسيون متمكنني من معلوماهتم حول تأثري الصدمات النفسية وتسهيل الشفاء منها وتقييم الربنامج .وهم
أيض ًا جمموعة معاونني مهرة ومسؤولو اتصاالت فعالون.
برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان

128 www.newtactics.org

اقرأ املزيد حول هذا املوضوع يف دفرت املالحظات التكتيكي عىل املوقع اإللكرتوين:

عىل اإلنرت نت

 ، www.newtactics.orgحتت عنوان :أدوات للتحرك Tools for Action

هل يؤدي تطوير كادر من شبه احلرفيني يف جماالت الطب والصحة العقلية أو الصحة العامة إىل لعب دور
فعال يف جمال عملك؟ كيف يمكنك تطوير هذه اإلمكانية؟
ويستخدم مركز ضحايا التعذيب هذا التكتيك بالرضورة كي يساعد املجتمع عىل شفاء نفسه .ويكتسب الالجئون الذين

يتم تدريبهم كأخصائيني نفسانيني املزيد من القوة حيث أهنم يتعلمون مهارات جديدة ويقومون بأعامل إجيابية ملجتمعاهتم.
ويرى الناس الذين خيدمهم هؤالء بأن شخص ًا ينتمي ملجتمعهم وليس من خارجه أصبح يف وضع يمكّنه من مد يد املساعدة

هلم .ويف الوقت نفسه فإن األشخاص داخل املخيامت يتلقون العناية يف جمال الصحة العقلية التي حيتاجوهنا.

ويف الوقت الذي تم فيه تطبيق هذا التكتيك هنا ملساعدة ضحايا التعذيب وصدمات احلرب ،فإن باإلمكان استخدام هذا
التكتيك خلدمة سكان آخرين لدهيم أعداد كبرية من الناس الذين تأثروا بالعنف.
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الرتحيب باجلنود األطفال لدى عودهتم إىل ديارهم :اجلمع بني تقنيات تضميد
اجلراح التقليدي (القبيل) والغريب إلعادة دمج اجلنود األطفال يف جمتمعاهتم السابقة.

تكتيك

اجلنود األطفال هم ضحايا إال أهنم كثري ًا ما يكونون أيض ًا من مرتكبي االنتهاكات .لقد تم إجبار بعضهم عىل ارتكاب جرائم
مريعة طالت أحيان ًا جمتمعاهتم وأرسهم .وال يسبب هذا السلوك أرضار ًا نفسية خميفة فقط بل يزيد من صعوبة تقبل عائالهتم

وجمتمعاهتم هلم لدى عودهتم .ففي موزمبيق استخدمت إحدى املنظامت تكتيك ًا يقتيض قدر ًا كبري ًا من التعاون والثقة بني

اجلنود األطفال من جهة وبني املجتمع والزعامء التقليديني والعاملني عىل شفاء هؤالء اجلنود بالطرق التقليدية (القبلية) ،مما

يؤدي إىل دعم عملية تضميد اجلراح برمتها من خالل مساعدة املجتمعات عىل دمج أطفاهلم يف احلياة االجتامعية مرة أخرى.
ففي موزنبيق ،قامت منظمة (إعادة بناء األمل) باجلمع بني تقنيات تضميد اجلراح التقليدية وعلم النفس الغريب إلعادة دمج
اجلنود األطفال السابقني يف جمتمعاهتم .وكان قد تم استخدام اآلالف من األطفال كجنود من ِقبل اجلانبني املتورطني يف

احلرب األهلية املدمرة التي كانت دائرة يف موزمبيق .ويقول لوكريشيا وامبا ،وهو ِ
عال نفساين يعمل مع منظمة (إعادة بناء

األمل) ،أن «اجلنود األطفال عاشوا ويالت ال يمكن تصورها وأدخلوا جتارهبم يف بؤر أنظمة الثقافة واملعتقدات التي تسود
جمتمعاهتم .وكان من الرضوري إعادة تضميد جراحهم من خالل البؤر نفسها وذلك لتحقيق إعادة التأهيل الفردي وإعادة

االندماج يف املجتمع» .لقد اعرتفت املنظمة بأن وسائل تضميد اجلراح التقليدية (القبلية) وعلم النفس الغريب املخصص
لألفراد ال يكفيان وحدمها لتلبية احتياجات األطفال أو احتياجات املجتمع.

لقد قامت منظمة (إعادة بناء األمل) يف البداية بإجراء مسح للتعرف عىل املجتمعات التي كانت تواجه مشاكل مع اجلنود
األطفال العائدين ،والتعرف عىل املوارد التي يملكها املجتمع .واعرتاف ًا من العلامء النفسانيني التابعني ملنظمة أعادة األمل

بأن العاملني يف جمال تضميد اجلراح التقليدي هم غالب ًا أول من يتوجه إليهم أفراد املجتمع سعي ًا للمساعدة .قام هؤالء

باستقطاب دعم زعامء املجتمع لبناء عالقات مع هؤالء العاملني يف جمال تضميد اجلراح.

ورافق الزعامء املحليون علامء النفس خالل زياراهتم للعاملني يف جمال تضميد اجلراح وذلك كي يشجعوا إمكانيات التعاون
معهم .وقد أدرك العلامء النفسانيون والعاملون يف جمال تضميد اجلراح بأن وسائلهم يمكن أن تكمل بعضها البعض .ولكي

تتمكن من بناء الثقة داخل املجتمع ،احتاجت منظمة إعادة بناء األمل إىل العمل مع املجتمعات للتعرف عىل األولويات
الفعلية واحلصول عىل املساعدات املادية ،بحيث متكنت من إجياد التواصل بني املجتمع واملوارد كاألدوات اإلسكانية
والتعليمية والزراعية.

وكانت النتيجة إجياد طريقة موحدة لتضميد اجلراح متكن من خالهلا العاملون يف جمال تضميد اجلراح التقليدي واملعاجلون

النفسيون من بناء عالقة تعاون حيث قاموا بإحالة األطفال عىل بعضهم البعض كي يتمكنوا من حتقيق أفضل النتائج املمكنة.
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ويقدم اجلنود األطفال ملجتمعاهتم قضايا معقدة هي لألسف غري مقترصة عىل موزمبيق .وقد يكون هذا التكتيك قاب ً
ال

للتطبيق يف جمتمعات أخرى تعمل عىل إعادة استيعاب الناجني من احلرب ،ويف جمتمعات يستطيع زعامؤها والعاملون يف
جمال تضميد اجلراح التقليدي فيها من لعب أدوار هامة ،وكذلك املجتمعات التي حيتاج فيها الضحية وجالده إىل التعايش
مع ًا .ولكي يتم تضميد اجلراح ،فإن من الرضوري أن يتغلب املجتمع عىل الفرضية القائلة بأن مرتكبي االنتهاكات هم أرشار
ال يمكن إعادة دجمهم يف املجتمع بأية وسيلة إجيابية ذات معنى .ويمكن للموارد الشحيحة أن ختلق صعوبة لدى تطبيق هذا
التكتيك وبخاصة إذا شعر أفراد املجتمع بأن مثل تلك املوارد يمكن استخدامها بصورة أفضل يف مساعدة الضحايا بدالً من

أولئك الذين قاموا بارتكاب االنتهاكات.

“لقد ذهبنا إىل كل عامل يف جمال تضميد اجلراح التقليدي مصطحبني معنا السيدة األوىل يف املجتمع التي كانت بطاقة دخولنا

إىل منازل العاملني يف جمال تضميد اجلراح .وكانت هي التي تبادر باحلديث حيث تصف هلم رغبتنا يف تقديم املساعدة .وقالت
«إهنم أطباء وهم هنا لتقديم املساعدة .لقد أحرضهتم لكم ألنني أعتقد بأن لدهيم شيئ ًا يقدموه لنا» هنا يقول لنا العاملون يف

جمال تضميد اجلراح ما الذي تفعلونه لألطفال ونقوم نحن بوصف العمليات التعليمية لنظامنا مركزين عىل األطفال وعىل
املجتمع بأرسه .لقد شعرنا بأن بإمكاننا العمل سوية .فإذا استطاع العامل يف جمال تضميد اجلراح التقليدي أوالً إزالة األرواح

الرشيرة فإن بإمكان األطفال القدوم إلينا بحيث نساعدهم عىل بناء شخصياهتم كرجال ونساء”.
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حلقات صنع السالم :إرشاك املجتمع يف إصدار األحكام ضد املسيئني واملساعدة عىل

إعادة تأهيلهم.

تكتيك

من النادر أن تتوفر للضحايا واملسيئني الفرصة للجلوس مع ًا وبحث جريمة ما بطريقة تتيح للمجتمع تضميد جراحه
واملساعدة يف احليلولة دون حدوث انتهاكات مستقبلية .ويتم يف جمتمعات يف الواليات املتحدة وكندا حيث ساد تقليد ما
لقرون تكييف هذا التقليد للتعامل مع قضايا عدلية معارصة.

وتستخدم أوساط صنع السالم أحد الطقوس والبنى اخلاصة هبا لتوفري جمال حمرتم يستطيع من خالله مجيع أفراد املجتمع

املهتمني باملوضوع  -الضحية ومؤيدو الضحية ومرتكب االنتهاك ومؤيدوه والقايض واملدعي العام وهيئة الدفاع والرشطة

والعاملون يف املحاكم  -التحدث برصاحة يف حماولة مشرتكة لتفهم اجلريمة والتعرف عىل ما هو رضوري لتضميد جراح
مجيع األطراف املترضرة واحليلولة دون تكرار حدوث مثل تلك اجلريمة مستقبالً .ويتم بناء هذه احللقات عىل أساس عادة

إقامة حلقات احلديث ،وهو تقليد شائع لدى سكان البالد األصليني يف أمريكا الشاملية ،حيث يتم مترير يشء يطلق عليه اسم

(قطعة التحدث) من شخص آلخر ضمن احللقة ليتم بعدها تشكيل إطار احلوار.

إن حلقات صنع السالم هي عمليات جمتمعية ذات اجتاه معني تعمل باملشاركة مع نظام العدالة اجلنائي .وهي تشمل بصورة
نموذجية إجراء من عدة خطوات ،بام يف ذلك تقديم طلب من جانب امليسء إىل جمرى احللقة وحلقة ،لتضميد جراح
الضحية وحلقة لتضميد جراح للميسء ،وحلقة إصدار حكم لتحقيق اإلمجاع حول عنارص اتفاق حول احلكم الصادر،

وحلقات متابعة لرصد التقدم الذي حيرزه امليسء .وقد تشمل خطة إصدار احلكم التزامات من جانب النظام واملجتمع
وأفراد األرسة باإلضافة إىل مرتكب االنتهاك.

وخالل جتمعات احللقات جيلس املشاركون يف حلقة دون وجود طاوالت أو أي نوع آخر من األثاث .وجتري إقامة احللقات
وتبجل كل مشارك.
من ِق َبل (رقباء) هم غالب ًا من أعضاء املجتمع املدربني املسؤولني عن حتديد نغمة احرتام وأمل تدعم
ّ
وال جيوز للمشاركني التحدث أثناء محلهم لقطعة التحدث التي يتم متريرها باجتاه عقارب الساعة يف احللقة لتوفري الفرصة

لكل مشارك للتحدث .وحيث أن القطعة حتدد من الذي سيتحدث ومن الذي يتعني عليه االستامع ،فإن القطعة حتدّ من
دور من يدير احللقة وتقيض عىل احتامالت مقاطعة املتحدث .وهي أيض ًا توجد مساحة آلراء املشاركني ممن جيدون أنه من
الصعب إقحام أنفسهم يف عملية احلوار االعتيادية .ويتم تشجيع كل مشارك عىل تقديم إضافة عىل تفهم املشكلة وعىل إجياد
احللول املمكنة.

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان

132 www.newtactics.org

وقد تشمل العملية يف البداية حلقات منفصلة للضحية وملرتكب اإلساءة ،حيث يضع املشاركون خطة عمل ملعاجلة القضايا

التي تتم إثارهتا خالل العملية .وقد تعمل احللقة من خالل االتفاق باإلمجاع عىل تطوير احلكم عىل امليسء ،وقد تعمد إىل
اشرتاط مسؤوليات يتحملها أفراد املجتمع ومسؤولو القضاء .وعقب عملية سري احللقة جيري استخدام املراسالت املعتادة
وعمليات التحقق لتقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه ،وتعديل االتفاقيات لتتناسب مع التغريات يف الرشوط.

إن حلقات صنع السالم متثل طريقة يمكن من خالهلا جتميع أناس لدهيم وجهات نظر خمتلفة لتبادل األحاديث الصعبة حول
الرصاع واألمل والغضب يف الوقت الذي يوجدون فيه مساحة الحرتام وجود وكرامة كل مشارك .وجيري أيض ًا استخدام
حلقات صنع السالم ،إىل جانب دعم الضحايا ومساعدة املسيئني عىل تغيري أنامط حياهتم ،يف تطوير خطط األرس التي تعاين
من أزمات وحل الرصاع يف املدارس ومواقع العمل وردم اهلوة بني الثقافات واألجيال.

“إن احللقات ليست مناسبة جلميع املسيئني .إن عالقة امليسء باملجتمع وإخالص امليسء وطبيعة اجلهود التي يبذهلا كي
يضمد جراحه ومدخل الضحايا وتكريس فريق دعم امليسء حتدد بصورة مبدئية ما إذا كانت القضية مناسبة لسري عملية

احللقة .وحيث أن املجتمعات تتفاوت يف الصحة والقدرة عىل التعامل بشكل بنّاء مع اخلالفات أو الرصاعات ،فإن نظام

العدالة الرسمي يشارك يف حلقات إصدار األحكام من جانب املجتمع حلامية الضحايا واملسيئني من ردود أفعال املجتمع

غري املناسبة أو اخللل يف توازن القوى”.
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رسد القصص عىل اإلنرتنت :إجياد موقع عىل اإلنرتنت جلنود أطفال سابقني كي يشاركوا

تكتيك

اآلخرين قصصهم ويطوروا مهارات جديدة.

توفري التقنيات اجلديدة يمثل فرصة لبناء الوعي حول انتهاكات حقوق اإلنسان.
عندما تم إطالق مرشوع اجلنود األطفال التابع للشبكة الدولية للتعليم واملوارد يف سرياليون عام 2000
( )iEarn Sierra Leoneأوجد املرشوع موقع ًا عىل اإلنرتنت يمكن للجنود األطفال من خالله مشاركة آخرين يف

قصصهم .ويتضمن املوقع ( )www.childsoldiers.orgمقاالت وقصائد شعرية وأعامالً فنية وتسجيالت صوتية
جلنود أطفال سابقني ،كام يعرض منرب ًا للنقاش عىل اإلنرتنت.
ويقوم مرشوع ( )iEarn Sierra Leoneبزيارة املدارس واملستشفيات واملخيامت وإذاعة إعالنات عرب الراديو ونرش
مقاالت صحفية الطالع اجلنود األطفال عىل تفاصيل املرشوع .ويتم تعليم املشاركني القراءة والكتابة ومعاجلة الكلامت
األساسية ومهارات احلاسوب ،كام يتلقون استشارات حول الصدمات النفسية عىل أيدي املمرضات املتطوعات واألطباء

النفسانيني.

وعندما يصبح املشاركون ملمني باحلاسوب ،يقوم هؤالء باستخدام موقع كمبيوتر ملشاركة اآلخرين أفكارهم وجتارهبم.

لقد استقطبت معارض شهادات وقصص اجلنود األطفال السابقني وما احتوته من رسومات وتسجيالت صوتية دعم
وتضامن الناس من كافة أرجاء العامل .ويسمح املنرب التفاعيل للمشاركني الدخول يف البحث واملناقشة مع نظرائهم من
اجلنود األطفال السابقني ومع آخرين .وسيتمكن املشاركون من بناء الثقة وتعلم املهارات مما جيعل من األسهل عليهم إجياد

مكان ألنفسهم يف املجتمع .وقد شارك أكثر من  200من اجلنود األطفال السابقني حتى تارخيه يف املرشوع.

كيف يمكنك جعل الناس يروون قصصهم؟
ويستخدم هذا التكتيك اإلنرتنت ملساعدة جمموعة متناثرة من الضحايا عىل مشاركة اآلخرين يف قصصهم والتواصل مع

بعضهم البعض ،كام يمكن استخدام اإلنرتنت يف أحوال أخرى حيث يكون الضحايا متفرقني أو حيث تكون األقليات
املستهدفة (كاملعوقني واملثليني من اجلنسني مثالً) غري قادرين عىل التحدث عن جتارهبم بنفس السهولة التي يتحدثون فيها

داخل أوساطهم .ويمكن لإلنرتنت إجياد مساحة آمنة هلؤالء الناس للتواصل مع اآلخرين الذين سيتفهمون األمر .إن من
غري املمكن دائ ًام ضامن الرسية أو األمان بشأن املعلومات الرسية عىل شبكة اإلنرتنت.

وحيتاج هذا التكتيك بوضوح إىل بنية حتتية تقنية كافية ،إال أن النجاح الذي حتقق يف سرياليون التي مزقتها احلرب فاق كل

ما عداه يف واحدة من أفقر دول العامل .لقد أثبت مرشوع ( )iEarnأن باإلمكان التغلب عىل هذه العقبة.
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“يستطيع األطفال الذين يملك البعض منهم مواهب يف شتى أشكال الفنون أن يعيدوا اكتشاف مواهبهم ،األمر الذي

جيعلهم يعتقدون بأن باإلمكان حتسني مستوى معيشتهم .وهبذا تصبح أغانيهم وأعامهلم الفنية وموسيقاهم ،باإلضافة إىل
والتغي اإلجيايب”.
التجاوب الضخم الذي يتلقونه من نظرائهم ،بمثابة العامل الوسيط لتحقيق العدالة االجتامعية
ّ

							

إندرو بنسون غرين ،منظمة اجلنود األطفال childsoldier.org
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حتقيق األمل لدى األطفال :تنظيم املخيامت الصيفية ملنح األطفال فرصة لالبتعاد عن العنف.

تكتيك

يف الضفة الغربية ،تقوم جمموعة بمعاجلة مشكلة الصدمة النفسية لدى األطفال الذين يعيشون يف ظل االحتالل من خالل

توفري فرصة التواصل مع أطفال آخرين يعيشون يف بيئة خييم عليها السالم.

ينظم مركز معاجلة وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ( )TRCيف رام اهلل يف الضفة الغربية معسكر ًا صيفي ًا جماني ًا إلعادة تأهيل

األطفال املصابني بالصدمة النفسية .ويوفر املعسكر نشاطات ترفيهية وفنية وأخرى إلعادة التأهيل التي تستهدف مساعدة
األطفال عىل دعم بعضهم البعض والتعامل مع صدماهتم الشخصية وخماوفهم.

لقد واصلت القوات العسكرية اإلرسائيلية احتالهلا للضفة الغربية منذ  ،1967كام وأن العنف املستمر يف املنطقة أثر نفسي ًا

عىل مجيع السكان الفلسطينيني مما أوجد ثقافة يسيطر عليها طابع العنف .لقد شاهد معظم األطفال الذين ولدوا يف ظل

أوضاع تسيطر عليها أجواء القمع والتوتر الفظائع التي ترتكب هناك.

ولقد قام مركز معاجلة وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب بإنشاء خميم صيفي للتخفيف من بعض الصعوبات التي يواجهها

هؤالء األطفال ولتوفري ترتيبات خاصة بإعادة التأهيل .ويسوق املركز املخيامت يف القرى املجاورة ويف خميامت الالجئني
ولدى املستفيدين من خدماته .ويعاين معظم األطفال الذين يتم اختيارهم (ما بني  60إىل  70طفالً) من أعراض القلق

واالكتئاب والوحدة بسبب تعرضهم للصدمات النفسية ،كام وأن العديد منهم شاهد موت وتعذيب أفراد من أعضاء

أرسته.

وجيتمع املخيم الصيفي يومي ًا ملدة أربع إىل مخس ساعات عىل مدى ثالثة إىل أربعة أسابيع .ويتم توفري املواصالت من وإىل
املخيم .ويف أوقات كثرية يكون املخيم قريب ًا من أماكن سكن األطفال .ويتم تقسيم األطفال املشاركني إىل جمموعات بناء عىل
نوعية الصدمة النفسية التي عانى منها كل منهم .ويكون لكل طفل مرشف ملساعدته واالستامع إليه وتقديم املشورة ودجمه
أو دجمها يف املجموعة التي تضم أطفاالً آخرين .ويكون لكل طفل أيض ًا إمكانية االتصال بطبيب نفساين وأخصائي نفيس
وأخصائي اجتامعي .ويتم عادة ختصيص األيام الثالثة األوىل واألخرية من املخيم الصيفي للمشاريع كالرسم واألشغال

الفنية والرياضة .ويتم الرتكيز يف األيام األخرى عىل العمل اجلامعي كالنشاطات الدينامية للمجموعة واالستشارات

واللعب والعالج بالفن .ويتم وضع تقارير طبية وسلوكية لتقييم تأثري املخيم عىل كل طفل.

وبناء عىل نامذج التقييم التي تتم تعبئتها من جانب الوالدين واملستشارين يغادر العديد من األطفال املعسكر بأعراض قلق
أقل وانفتاح أكرب ،كام وأهنم يصبحون أكثر اندماج ًا يف جمتمعهم .وخالل قيام األطفال بنشاط الرسم يتم الطلب منهم رسم

صور متثل بيئاهتم أو آماهلم للمستقبل .ويف أحيان كثرية تعكس الرسوم األولية صور ًا داكنة أو ألوان كئيبة .أما الرسوم
النهائية فإهنا تظهر تغري ًا يف املواقف واآلمال املستقبلية.
ومتنح هذه املخيامت األطفال فرصة للخروج من دائرة العنف التي تفرضها عليهم حياهتم اليومية .كام متنح األطفال أيض ًا
فرصة لالنطالق ومواقع للتعبري عن أنفسهم من خالل اللعب والفن يف الوقت الذي يتلقون فيه خدمات إلعادة تأهيلهم.
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امللكية املحلية للتاريخ :توثيق الشهادة الشفوية خللق تاريخ مكتوب ملساعدة الناس

تكتيك

يف املجتمعات املعزولة عىل إدراك املدى الكامل جلرائم احلرب التي تعاين منها بالدهم.

يتم كتابة التاريخ تقليدي ًا بأيدي من هم فعلي ًا يف السلطة .ويندر أن يكون لضحايا االنتهاكات -أكانوا من املجتمعات الفقرية

أو املدنيني الذين جيدون أنفسهم يف معمعة حرب أهلية  -قول يف ذلك حتى بعد انتهاء االنتهاك .ويعمل فريق يف غواتيامال

عىل إدخال املجتمعات التي دمرهتا احلرب يف عملية كتابة تاريخ تلك احلرب .إن الناتج القوي هلذا العمل هو تقرير مكتوب،
إال أن كتابة التقرير أوجد عملية مصاحلة عىل املستوى املحيل وأعطى صوت ًا لناس كان من املمكن بدوهنا أن يبقوا صامتني.
وكجزء من مرشوع اإلبقاء عىل التاريخ املحفوظ يف الذاكرة (،)REMHI) (Recovery of Historical Memory

قامت عدة أبرشيات تابعة للكنيسة الكاثوليكية يف غواتيامال بتعبئة أعضائها كي جيمعوا شهادات أدىل هبا ضحايا عنف
ارتكبته الدولة .وقد تم مجع هذه الشهادات يف تقرير استخدم إلعادة ذلك التاريخ إىل املجتمعات واألشخاص الذين تأثروا

هبا.

وخالل احلرب األهلية يف غواتيامال التي استمرت  36عام ًا ،لقى حوايل  200000شخص حتفهم أو اختفوا أو عانوا من
انتهاكات أخرى يف جمال حقوق اإلنسان عىل يد قوات األمن التابعة للدولة بشكل مبدئي .وقد انطلق املرشوع

( )REMHIيف  1994أي قبل عام واحد من اتفاقيات السالم التي أبرمت يف عام  1995بمبادرة من مكتب حقوق

اإلنسان التابع لرئيس أساقفة غواتيامال وبقيادة رئيس األساقفة خوان جرياردي .ويف الوقت الذي تم فيه التخطيط لتشكيل
تقص حقائق كجزء من اتفاق سالم سابق إال أن اللجنة مل تشكل ،بحيث شعرت الكنيسة بأن تلك اللجنة لن تكون
جلنة ّ
قادرة عىل حتقيق ما ينتظر منها بسبب اخلالفات الواسعة ودرجة العنف التي كان يعاين منها املجتمع آنذاك.

وبنا ًء عليه قرر املرشوع استخدام بنية الكنيسة والشبكة الضخمة للناس املرتبطني هبا لفتح جمال للحوار حول العنف،
تقص حقائق مستقبلية .وقامت الكنيسة بالرتويج للمرشوع من خالل امللصقات واإلعالنات
ولتسهيل العمل لتشكيل جلنة ّ

اإلذاعية وغريها .وقامت كل أبرشية مشاركة برتشيح اثنني من أعضاء األبرشية (كوسطاء للمصاحلة) .وكانت طريقة
املرشوع ختتلف عن أية جهود مصاحلة يف تعبئتها األساسية لألفراد ،وبخاصة ضحايا العنف الذين غالب ًا ما خدموا كوسطاء.

وعرب البالد قام حوايل  800وسيط بجمع وحتليل شهادات أدىل هبا ما بني  5000و  7000شخص كانوا قد تعرضوا للعنف
أو التعذيب أو فقدان عضو من أعضاء األرسة .وحيث أن العنف كان مستمر ًا ،تم مجع الشهادات دون تعرض الكنيسة أو

أعضائها للكثري من املخاطر.
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وقد أظهر حتليل الشهادات أن قوات األمن التابعة للدولة كانت مسؤولة عن معظم انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت

أثناء احلرب .وتم نرش تقرير هنائي حيمل عنوان( :غواتيامال :أحداث لن تتكرر) والذي جاء يف أربعة جملدات وتم تقديمه

للجمهور يف  24إبريل/نيسان  .1998ومن األمور املأساوية التي حدثت آنذاك أن كبري األساقفة جرياردي تم اغتياله بعد
يومني من إصدار التقرير ،حيث تم فيام بعد إدانة مسؤولني عسكريني لقيامهم بعملية االغتيال.

وعىل الرغم من وفاة كبري األساقفة واصل العديد من الوسطاء أنفسهم املرشوع ،حيث عرضوا نتائج املرشوع عىل التجمعات

السكانية املشاركة ،وساعدوا يف وضع جتارب املجتمع بصيغة تارخيية وقومية .وعندما أصبحت الرتمجات متوفرة باللغات
املحلية كان يتم تزويد املشاركني بنسخ من النص املبسط للتقرير لقراءته بصوت ٍ
عال خالل املناقشات اجلامعية .وكانوا
ّ
يتعلمون من التقرير بأن ما حدث هلم مل يكن بسبب خطأ اقرتفوه ،وان ذلك حدث لكثريين يف أنحاء البالد .وقام الوسطاء
أيض ًا بمساعدة املجتمعات يف جهودهم لتحقيق املصاحلة مسامهني بذلك يف تشكيل ثقافة السالم من خالل الدعوة للجوء

للوسائل السلمية يف حل النزاع .وقد حدثت العملية بالرتابط مع عمليات نبش القبور وإعادة دفن رفات الضحايا املستمرة
والتي تشكل جزء هام ًا من عملية تضميد اجلراح يف ثقافة قبائل املايا .وقد أسهم املرشوع كذلك يف أعامل جلنة احلقيقة

الغواتياملية (جلنة اإليضاح التارخيية) مما دعم الشهود كام عزز من مشاركة منظامت املجتمع وتوفري شهادات الشهود.

كيف يمكن للسكان يف املجتمعات املحلية االنخراط بفعالية يف عمليتك التصاحلية؟
ويمكن استخدام تكتيك مرشوع اإلبقاء عىل التاريخ املحفوظ يف الذاكرة للتسهيل واإلسهام يف عمل جلان احلقيقة يف الدول

األخرى أو استخدام هذا التكتيك يف ظل أوضاع ال توجد فيها جلان حقيقة أو تلك التي ال يستطيع فيها أشخاص كانوا
األكثر ترضر ًا من املشاركة يف عمليات تتناول اللجان وعمليات املقاضاة.
ففي غواتيامال كان هذا التكتيك فعاالً بسبب اهليكل املؤسيس الواسع املدى الذي تصل إليه الكنيسة الكاثوليكية .فلوال

الشبكة املوثوق هبا والتي كانت متواجدة من قبل ،لكان من الصعب مجع القصص الشخصية هبذا القدر .إن مجع األموال هو
أيض ًا مهم؛ ففي غواتيامال كانت املوارد املالية حمدودة وكان العمل موزع ًا عىل األبرشيات الفردية.
وقد ينطوي هذا التكتيك عىل خماطر .فكثري من منتهكي حقوق اإلنسان بقوا يف مناصبهم يف السلطة داخل اجليش واحلكومة،

حيث كان رد فعل اجليش واهليئات شبه العسكرية هو إطالق التهديدات وحتى ارتكاب االغتياالت ضد األشخاص الذين

هلم ارتباطات باملرشوع.
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السعي نحو اإلنصاف
عندما يقع ظلم كبري فهل من املمكن تعويض الضحايا بشكل عادل وبمبالغ كافية ؟ هل يمكن أن تساعد عملية معاقبة

مرتكبي االنتهاكات يف تضميد اجلراح أو احليلولة دون حدوث انتهاكات مستقبلية؟ هل تستطيع املحاكم تصحيح األخطاء؟
هل يمكن دفع مبالغ كافية للتعويض عن االنتهاكات؟ هذه األسئلة هي أسئلة صعبة يواصل املجتمع الدويل باستمرار
حماولة اإلجابة عليها .إن التكتيكات التي حيتوهيا هذا اجلزء يسعى إىل حتقيق شكل من أشكال العدالة بعد حدوث انتهاكات
حقوق اإلنسان ،أكان من خالل السعي نحو معاقبة املسيئني أو تعويض الضحايا أو من خالل هدم البنى الثقافية واملؤسسية

التي تتيح للمسيئني اإلفالت من العقوبة.

ويمكن أن تصبح الدعاوى القانونية ضد من قاموا بانتهاكات خطرية يف جمال حقوق اإلنسان -كمرتكبي جرائم احلرب أو
جرائم ضد اإلنسانية -قضايا شاقة .فهي حتتاج إىل حتويل جمموعة من العوامل املتناثرة إىل اصطفاف مثايل .وجيب أن تتواجد

البنى القانونية الوطنية أو الدولية املناسبة وكذلك املعاهدات أو القوانني .ويتوجب أن تكون هناك إثباتات ،كام جيب أن

تكون هناك طريقة للقبض عىل املتهمني وإحضار كل منهم أو إحضارهم شخصي ًا للمثول أمام املحكمة .كام يتعني يف كثري
من األحيان وجود معاهدات وآليات لتسليم املجرمني .وعندما حتدث هذه القضايا فإهنا تكون غري اعتيادية ،ورغم ذلك
فهناك الكثري أيض ًا مما يمكن تعلمه ،منها ما يتعلق بأمهية االتفاقيات الدولية واملعاهدات واهلياكل القانونية وكذلك ما يتعلق
بدور املجتمع الدويل يف منع ومعاجلة الظلم.

وكثري ًا ما تتناول هذه الدعاوى القضائية معاقبة أحد مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان بشكل أقل من قيامها بتوجيه رسالة

تفيد بأن االنتهاك لن يتم التسامح بشأنه ،وأن جمتمعنا هو جمتمع حتكمه القوانني ويسوده العدل .ويمكن أن يتخذ إجراء

ما ضد الظلم خارج نطاق اهلياكل القانونية .لقد اكتشف الناس وسائل خالقة كثرية إلخراج االنتهاكات إىل دائرة الضوء
وحماسبة املعتدين عىل ما اقرتفته أيدهيم.
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سابقة يف العدالة الدولية :تطبيق القانون الدويل عىل الطغاة لدى سفرهم خارج بالدهم.

تكتيك

كانت واقعة اعتقال وتسليم الدكتاتور التشييل السابق أوغستو بينوشيه بني أكثر القضايا القانونية غري االعتيادية .لقد
وضعت هذه الواقعة سابقة يمكن استخدامها يف املستقبل الستهداف رؤساء دول حاليني وسابقني وإجبارهم عىل املثول

أمام العدالة الدولية.

لقد استخدمت احلكومتان اإلسبانية والربيطانية القانونني الدويل والوطني لتقرير ما إذا كان باإلمكان تقديم الدكتاتور

التشييل أوغستو بينوشيه إىل املحاكمة بتهمة ارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان أثناء فرتة حكمه.

ففي السنوات األوىل من فرتة دكتاتورية بينوشيه ،التي امتدت ما بني عامي  1973و ،1990بدأ الناشطون يف جمال حقوق
اإلنسان بتوثيق قضايا االعتقال غري القانوين والنقل باإلكراه والقتل والتعذيب وإخفاء مواطنني التي كانت تقوم هبا قوات

بينوشيه .وعقب استعادة الديمقراطية يف تشييل قامت جلنة رسمية للحقيقة بجمع معلومات مفصلة حول  3000حالة

تقريب ًا من حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان .ومل يكن باإلمكان عىل أية حال تقديم بينوشيه للمحاكمة يف تشييل ،حيث أنه
وقبل أن يرتك سدة احلكم منح نفسه ومعظم أفراد زمرته حصانة دستورية ضد املالحقة القانونية.

لقد قام املحامون الذين تولوا الدفاع عن األشخاص الذين انتهكت حقوقهم بتقديم شكوى جنائية يف إسبانيا ،مستخدمني

يف ذلك أداة إجرائية يطلق عليه إجراء قانوين شعبي ( ،)accion popularوالتي تتيح للمواطنني اإلسبان املطالبة باختاذ
إجراءات جنائية خاصة يف ظل ظروف معينة .وقد سمحت املحاكم اإلسبانية بامليض قدم ًا يف إجراءات القضية ،وذلك بنا ًء

عىل مبدأ سلطة القضاء العاملية التي تتيح عرض القضايا التي تنطوي عىل أعامل تعذيب وإبادة مجاعية وغريها من اجلرائم
ضد اإلنسانية أمام املحاكم اإلسبانية دون النظر إىل املكان الذي تم ارتكاب اجلريمة فيه ،وبغض النظر عن جنسية مرتكبي
تلك اجلرائم أو جنسيات ضحاياهم.

وتم عقب ذلك استصدار مذكرة اعتقال تم بموجبها إلقاء القبض عىل بينوشيه من قبل السلطات الربيطانية يف لندن التي

كان يف زيارة هلا .وقد حتدى بينوشيه واملدافعني عنه املذكرة ،حيث ادعوا بأن بينوشيه يتمتع بحصانة ضد االعتقال والتسليم
بصفته رئيس دولة سابق ،إال أن جملس اللوردات الربيطاين رفض هذه احلجة مرتني ،حيث قرر يف املرة األوىل أنه وعىل الرغم

من أن رئيس أي دولة سابق يتمتع باحلصانة ضد أية أفعال ارتكبت يف إطار مهامه كرئيس دولة إال أن التعذيب واجلرائم ضد
اإلنسانية مل تكن من (مهام) أي رئيس دولة .وقرر جملس اللوردات يف املرة الثانية أن تشييل وبريطانيا صادقتا عىل معاهدة

األمم املتحدة لعام  1984مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،فإنه ليس

باستطاعة بينوشيه أن يدعي بأنه يتمتع باحلصانة ضد اهتامات بارتكابه ألعامل التعذيب.
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وقد تم يف هناية املطاف إرسال بينوشيه إىل تشييل ألسباب صحية وهلذا مل تتم حماكمته يف إسبانيا .وقد قامت املحكمة العليا

يف تشييل بتجريده من احلصانة الربملانية التي منحها لنفسه وقررت بأنه جيب حماكمته ،إال أهنا قررت مرة أخرى فيام بعد أنه
كان مريض ًا جد ًا وأنه لن يتمكن من مواجهة املحاكمة.
لقد وضع قرار جملس اللوردات سابقة قانونية هامة ،حيث أظهر للعامل بأن رئيس الدولة ال يتمتع بأية حصانة ضد املالحقة
القضائية بتهم التعذيب ،وأن مثل تلك اجلرائم يمكن مالحقتها يف أي مكان يف العامل وفق ًا ملبدأ سلطة القضاء العاملية ،كام

وأنه يمكن استخدام املحاكم الوطنية إلجبار الدول عىل الوفاء بالتزاماهتا طبق ًا للقانون الدويل.

لقد غري االهتامم الدويل من املعادلة السياسية يف تشييل ،والتي ال يمكنها االستمرار يف التمسك بالقوانني الوطنية التي كانت

حتمي منتهكي حقوق اإلنسان ،بمن فيهم بينوشيه ،من أن حياكموا بسبب ما ارتكبوه من أفعال .واألهم من ذلك كله أن
بقاء بينوشيه فرتة طويلة قيد االعتقال يف لندن أزال اخلوف الذي كان قد زرعه يف قلوب الشعب التشييل ،والذي بدأ جمدد ًا
يف التحرك إىل األمام مستخدم ًا وسائل جديدة.
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حماسبة متعددي اجلنسية :استخدام القوانني الوطنية لتقديم مرتكبي اجلرائم ضد اإلنسانية

يف بلدان أخرى إىل العدالة.

تكتيك

يستخدم فريق يف الواليات املتحدة قانون ًا فيدرالي ًا مىض عليه زمن طويل يسمح لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف بلدان
أخرى برفع دعاوى ضد الرشكات املشاركة يف ارتكاب االنتهاك.

يستخدم صندوق حقوق العامل الدويل ( )ILRFقانون مطالبات الرضر الواقع عىل األجانب

 )ATCA) Alien Tort Claims Actلرفع دعاوى ضد الرشكات متعددة اجلنسيات املشاركة يف انتهاكات حقوق

اإلنسان .إن قانون املطالبات هذا ،الذي يعود تارخيه إىل عام  1789والذي تم استصداره لعالج القرصنة ومنعها ،هو
قانون فيدرايل يسمح للمواطنني األجانب باختاذ اإلجراءات املدنية ضد مواطنني أمريكيني ورشكات انتهكوا القانون الدويل.
وتعترب هذه الوسيلة فريدة من حيث تركيزها عىل االنتهاكات املرتكبة من ِق َبل رشكات متعددة اجلنسيات.

وهناك الكثري من املواطنني األجانب الذين ال يملكون خيار رفع دعاوى يف بلداهنم .وعىل سبيل املثال ،كانت أول قضية
رفعها صندوق حقوق ال ُع ّمل الدويل وفق ًا هلذا القانون هي القضية املرفوعة ضد رشكة الطاقة أونوكال بالنيابة عن الجئني

بورميني الستخدامهم ك ُع ّمل سخرة يف بناء خط أنابيب للغاز يف بورما .فلو رفع ال ُع ّمل شكاواهم يف بورما لكان مصريهم
السجن أو التعرض للتعذيب أو املوت ،حيث أنه من األمور املحظورة طبق ًا للقانون تقديم معلومات لألجانب تتعلق
باحلكومة .وعىل أي حال فقد سمح القانون للمواطنني األجانب برفع القضية يف الواليات املتحدة .ولكي تصبح القضية

قابلة للنظر فإنه يتعني وجود أدلة بأن الرشكة شاركت عن علم يف االنتهاك ،حيث يعمل الصندوق عىل إثبات ذلك.

وباإلضافة إىل القضية ضد أونوكال ،رفع صندوق حقوق ال ُع ّمل الدويل قضايا ضد رشكة كوكاكوال ورشكة إكسون موبيل

ورشكة دراموند ورشكة ديل مونت .ومل يتم حتى اآلن البت يف أي من هذه القضايا .وخيضع قانون مطالبات الرضر الواقع
عىل األجانب حالي ًا ملراجعة مكتب وزير العدل األمريكي الذي يسعى للحد من املدى الذي يغطيه هذا القانون.
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ما هي القوانني ذات السلطان القضائي العاملي املوجودة يف بلدكم والتي يمكن استخدامها ملحاسبة الكيانات عام ارتكبته من
انتهاكات؟

إن اآلليات التي تنطوي عليها قوانني حقوق اإلنسان الدولية ليست فعالة بشكل خاص ضد الرشكات التي تعمل عرب

احلدود اإلقليمية .ويستخدم هذا التكتيك القوانني الوطنية املتوفر لزيادة فرص إنصاف الضحايا الذين تعرضوا ألبشع
انتهاكات حقوق اإلنسان .وهو أيض ًا يبعث برسالة إىل الرشكات التي تعمل عرب احلدود اإلقليمية بأهنا ستتعرض للمساءلة
الرتكاهبا انتهاكات حلقوق اإلنسان أو سهلت ارتكاهبا من خالل قيامها بمرشوعات جتارية ،وذلك يف الوقت الذي يعمل

فيه التكتيك عىل زيادة الوعي لدى الرأي العام.

ويمكن استخدام هذا القانون وغريه من القوانني املامثلة يف دول أخرى ما زالت فيها االنتهاكات مستمرة أو حيثام ال تتوفر

فرصة للجوء إىل القضاء .ويفرس قانون املطالبات هذا نفسه عىل أي حال بشكل ضيق لينطبق فقط عىل أكثر انتهاكات حقوق

اإلنسان خطورة كالقتل اجلامعي وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية والعبودية والقتل خارج إطار القضاء والتعذيب

واالعتقال غري القانوين.
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إجراء االختبار للتحقق من االنتهاكات :إجراء االختبار للتحقق من حدوث التمييز.

تكتيك

عندما تكون االنتهاكات غري ظاهرة أو مقبولة من ِق َبل أعضاء املجتمع فإنه يكون من الصعب عىل الضحايا إثبات وقوع

انتهاك من انتهاكات حقوق اإلنسان .وهناك فريق يف هنغاريا يستخدم وسيلة اختبار لتوفري الدليل عىل حدوث متييز ورفع

قضايا أمام املحاكم نيابة عن الضحايا.

يستخدم مكتب الدفاع القانوين لألقليات القومية والعرقية ( ،)NEKIالذي قام بتكييف أسلوب تستخدمه منظامت يف
الواليات املتحدة حول التمييز يف جمال اإلسكان ،أسلوب ًا الختبار مجع األدلة عندما يكون هناك زعم بحدوث متييز .ولقد

اعرتفت املحكمة اهلنغارية ألول مرة بعملية االختبار باعتبارها أسلوب ًا فني ًا فعاالً لتوثيق التمييز يف قضية حدثت عام .2000
وتؤلف جمموعة روما ( )Romaجمموعات من األقليات يف عدد من الدول يف أوروبا كانت اهلدف املتكرر جلرائم الكراهية،
كام كانت املالمة يف أحيان كثرية عن تزايد اجلرائم وتفيش البطالة يف هنغاريا .وتتضمن أنامط التمييز التي تواجهها روما اليوم

عدم القدرة عىل االلتحاق بالعمل واحلصول عىل سكن وتلقي اخلدمات يف أماكن السكن العامة .وحيث أن التمييز كثري ًا ما
يتم ارتكابه بصورة ذكية فإن احلصول عىل أدلة مبارشة يصبح أمر ًا نادر احلدوث.
ويستخدم مكتب الدفاع القانون االختبارات إلثبات حدوث التمييز واحلصول عىل أدلة مبارشة .وتعمل هذه املجموعة

عىل التعرف عىل أشخاص وتدريبهم قبل إرساهلم كفاحصني إلعادة متثيل ما يدعيه البعض من تعرضهم للتمييز .ويتعني
أن يكون الفاحص من األشخاص املوثوق هبم وأن يكون مراقب ًا موضوعي ًا ،كام ويتعني أن تكون صورته أو صورهتا اجلانبية

مطابقة بقدر اإلمكان لصورة الشخص الذي تعرض للتمييز .ولدى قيامه باختيار الفاحصني جيري املكتب تقيي ًام حول ما إذا
كان بإمكان كل فرد منهم أن يكون شاهد ًا يمكن تصديقه خالل القضايا املرفوعة .وحيث أن املقاضاة قد تستغرق سنوات

عدة فإنه يتعني عىل الفاحصني أن يكونوا راغبني يف البقاء عىل اتصال بالربنامج ملدة قد تطول.

فعندما يتلقى املكتب شكوى ما يقوم أعضاء املكتب بتقييم احلالة ،وإذا ما قرروا متابعتها فإهنم يقومون بإرسال فاحصني

إىل مكان حدوث التمييز .فإذا كان الزعم يتعلق بالتوظيف مثالً ،تتضمن عملية االختبار إرسال شخص تابع ملكتب روما

وآخر غري تابع له لدهيام صفات ومؤهالت مماثلة بحيث يكون الفارق الرئييس الوحيد هو الفارق العرقي .ويتم إرساهلم عىل
فرتات متقاربة خالل اليوم نفسه للتقدم لوظيفة ما ،حيث يقوم الفاحصون باختاذ خطوات قابلة للمقارنة كي يتمكنوا من

جعل املقارنات واضحة.

ويقوم الفاحصون بتسجيل جتارهبم عىل نامذج املهامت فور انتهاء التجربة أو االختبار ،بحيث يوضحوا بالتفصيل األسئلة
التي تم توجيهها أثناء املقابلة وأسلوب التعامل مع مقدم الطلب والطريقة التي تم فيها وصف الوظيفة كالرواتب واملزايا

مثالً ،ويقوم منسق االختبار (املنظمة أو املحامي) بإجراء تقييم حول ما إذا كان هناك فارق يف التعامل .ويتم يف الغالب

استخدام املعلومات لدعم الضحايا يف القضايا املرفوعة.
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واعتبار ًا من  ،2002استخدم مكتب الدفاع القانوين تكتيك االختبار مخس عرشة مرة .ويف ثالث من تلك القضايا مل يكن

باإلمكان استكامل االختبار ،ويف االختبارات االثنى عرشة التي تم استكامهلا مل يقدم مخسة منها األدلة حول حدوث متييز
منظم .أما االختبارات السبعة املتبقية فإهنا كانت عرض ًا مقنع ًا ملا حدث من متييز كام وأهنا كانت كافية لتربير اختاذ إجراء

قانوين.

اقرأ املزيد عن هذا يف دفرت املالحظات التكتيكي عىل املوقع اإللكرتوين:

 www.newtactics.orgحتت عنوان :أدوات للتحرك Tools for Action

عىل اإلنرت نت

إن هذا التكتيك الذي تم استنباطه من أعامل املنظامت األمريكية هو بشكل واضح تكتيك مرن .ولقد أجرت مجاعات أخرى

يف املنطقة اتصاالت مع مكتب الدفاع القانوين لألقليات القومية والعرقية ملعرفة املزيد حول حماكاة أساليبهم املتعلقة بقضايا
حقوق اإلنسان كحقوق اإلعاقة .ويمكن أيض ًا استخدام االختبارات الستعراض إجراءات التوظيف لدى سلسلة من
املؤسسات بام يف ذلك دوائر الرشطة أو الرشكات.
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املطالبة بالتعويض :إقناع احلكومة بتعويض ضحايا االنتهاكات عىل أيدي ضباط
الرشطة واجليش والقوات املسلحة.

تكتيك

يف اهلند ،تتفحص اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان الشكاوى املقدمة حول انتهاكات حقوق اإلنسان وتويص بأن تقدم
احلكومات املحلية التعويضات للضحايا.

تتجاوب اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اهلند مع الشكاوى املثبتة حول انتهاكات الرشطة من خالل الطلب بأن تقدم

احلكومة تعويضات مالية للضحايا ،وأن تقوم بإنزال عقوبات مناسبة بمرتكبي االنتهاكات.

وللجنة ،التي تم تشكيلها كجزء من قانون محاية حقوق اإلنسان عام  1993سلطة التحقيق يف انتهاكات حقوق
اإلنسان التي يرتكبها موظفو الدولة ،وإصدار التوصيات الالزمة بشأهنا  -بام يف ذلك التحريض عىل االنتهاكات

أو التقاعس عن منعها .إن غالبية الشكاوى التي تتلقاها اللجنة هي شكاوى ضد الرشطة ،وذلك عىل الرغم

من أن اللجنة أوصت أيض ًا بدفع تعويضات لضحايا االنتهاكات التي يرتكبها ضباط اجليش والقوات املسلحة.
ويتم تلقي الشكاوى حول االنتهاكات من ناشطني ومن مصادر إعالمية ومن ضحايا أو أرسهم .وتشمل الشكاوى األكثر
شيوع ًا االنتهاكات اجلسامنية ،والتحرش باألشخاص أو األرس ،وعدم التقيد باإلجراءات اخلاصة بمعاملة النساء ،واإلمهال

أثناء االعتقال ،واالعتقال غري القانوين ،والتعذيب .وتتلقى اللجنة أيض ًا شكاوى تتعلق بعاملة األطفال ،وعاملة السخرة،
وانتهاك حقوق أعضاء املجتمع األقل مناعة من األخطار كاألطفال والنساء واملعوقني وبعض املنبوذين والقبائل والالجئني
واألقليات وغريهم.

ولدى تلقي اللجنة إلحدى الشكاوى تدعو اللجنة لوضع تقرير يتناول التحقيق يف الشكوى ،أو تقوم بإصدار توجيهات

لقسم التحقيقات التابع هلا بالنظر يف القضية .فإذا ما تم إثبات القضية تقوم اللجنة بتقديم تقرير إىل حكومة الوالية التي
وقع فيها االنتهاك .ويتضمن التقرير توصيات بدفع تعويضات للضحايا وإنزال عقوبات تنظيمية بمرتكبي االنتهاك .ويرتك

للوالية املعنية اخليار يف اسرتداد قيمة التعويض من املوظف الذي قام بارتكاب املخالفات.

وتعمل اللجنة عىل نرش تفاصيل القضايا اهلامة يف نرشهتا الشهرية (حقوق اإلنسان  )Human Rightsويف تقاريرها

السنوية .كام تقوم أجهزة اإلعالم بتغطية القضايا الكبرية.

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان

146 www.newtactics.org

كيف يمكنك الرشوع يف حماسبة الوكاالت احلكومية وبناها التحتية وإقناعها بدعم قضيتك؟
وتساعد رزمات تعويض الضحايا وأرسهم عىل إعادة بناء حياهتم فقط يف حالة ما إذا كان التعويض سخي ًا .وعالوة عىل

ذلك ،فإنه يتعني توخي احلذر للتأكد من أن هذا التكتيك لن يؤدي إىل إبعاد االهتامم عن اإلصالحات األخرى .وعىل الرغم
من هذه الصعوبات إال أن عمل هذه اللجان ينطوي عىل فائدة هي جعل املسؤولني واعني لنتائج ترصفاهتم وبالتايل ردعهم
عن ارتكاب أية انتهاكات مستقبلية.

إن إجياد مثل هذه اللجنة يتطلب دع ًام قوي ًا من املسؤولني يف احلكم ،مما جيعل املدى الذي يتمتع به املجتمع و/أو احلمالت
الدعائية رضوري ًا للتأكد من أن الضحايا وأرسهم يعلمون أن باستطاعتهم استخدام هذا السبيل دون أن خيشوا أية عقوبة.
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التعبئة ضد اإلفالت من العقوبة :تعزيز الوعي العام جتاه اإلفالت من العقوبة
من خالل استفتاء أو محلة عرائض.

تكتيك

توجد يف بعض األحيان أدوات ترشيعية أو حكومية ،إال أن العامة ال يدركون حقيقة وجودها ،أو أهنم ال يعرفون كيف
يمكنهم استخدامها .لقد نظمت مجاعة يف باراغواي جهد ًا عام ًا ملموس ًا ملنع املنتهكني داخل جيش أورغواي من التمتع
باحلصانة ضد املالحقة القانونية.

لقد نظمت اللجنة الوطنية لتأييد االستفتاء ( )Comision Nacional Pro-Referendum) (CNRاستفتاء
يف أروغواي مستخدمة نص ًا دستوري ًا ،مل يتم إطالق ًا اللجوء إليه من قبل ،لتمكني اجلمهور من التصويت عىل قرار اختذه

الكونغرس بمنح احلصانة ملنتهكي حقوق اإلنسان ممن قام اجليش بتوظيفهم .ولكي يتم تقديم التامس للحكومة كي
تعقد استفتا ًء شعبي ًا كان من الرضوري أن تقوم اللجنة بجمع تواقيع  25يف املئة من املواطنني الذين حيق هلم اإلدالء

بأصواهتم.

وقد احتاجت عملية مجع تواقيع ربع السكان تنظي ًام ضخ ًام باإلضافة إىل مشاركة واسعة من جانب املتطوعني الذين جاء
معظمهم من احلركات النسوية .وشكّل تنظيم املشاركني حتدي ًا كبري ًا ،فعىل سبيل املثال قام املنظمون خالل يوم كامل من
محلة مجع التواقيع بتنسيق جهود  9000من املتطوعني جلمع التواقيع مستخدمني خالل هذا االلتزام اجلامهريي أجهزة

الكمبيوتر والكشوف جلدولة التواقيع.

وعقب االنتهاء من مجع التواقيع وتقديمها للحكومة ،دافعت اللجنة علن ًا عن صحتها أمام جلنة املراجعة االنتخابية.
ولقد استخدمت اللجنة خالل عملية مجع وتقديم التواقيع سكان الريف للوقوف يف وجه املعارضة التي أبدهتا احلكومة
ووسائل اإلعالم .فقد قامت بتوزيع منشورات وعلقت إعالم ًا ويافطات ،كام قامت بتنظيم املهرجانات الشعبية
واملوسيقية وسباقات الدراجات املاراثونية.

وعىل الرغم من أن االستفتاء قد ُهزم بفارق ضئيل إال أن عمل اللجنة الوطنية لتأييد االستفتاء أوجد أداة جديدة أمكنها
من خالهلا تشكيل الديمقراطية يف أورغواي .لقد متت زيارة واحد من كل ثالثة مواطنني يف أورغواي شخصي ًا من ِق َبل
متطوعي مجع التواقيع خالل احلملة كام متت حماولة إجراء ثامنية استفتاءات شعبية أخرى .ولقد استمر جامعو التواقيع
والزعامء يف اللجنة بلعب دور يف احلياة السياسية هناك.
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ومل حترز اللجنة الوطنية لتأييد االستفتاء هدفها األسايس وهو إسقاط القانون اخلاص باإلفالت من العقوبة ،إال أهنا

متكنت من تعبئة املجتمع املدين يف أورغواي بطريقة مل يسبق هلا مثيل ،كام جعلت من اإلفالت من العقوبة قضية قومية.
إن الزيارات التي قام هبا متطوعو التواقيع جعلت عدد ًا كبري ًا من الناس واعون بالقانون املستقى من مصدره األول ،فيام
أصبح كثريون منهم عىل علم بالقضية من خالل تغطيات وسائل اإلعالم.

إن النصوص القانونية كتلك املتعلقة بقوة االستفتاء نادرة االستعامل يف أورغواي ،وهي ليست متوفرة يف كل بلد.
ويمكن بالرغم من هذا مواصلة مجع التواقيع عىل العرائض باعتبارها الطريق العريض املؤدي إىل حتقيق الوعي الشعبي
ٍ
راض عن السياسات احلكومية.
وإبالغ احلكومة بأن اجلمهور غري
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حتمل املسؤولية عن املايض :تعبئة املوارد اجلامهريية ملجموعة مهمشة اجتامعي ًا.

تكتيك

التعرف عىل مرتكبي االنتهاكات ومعاقبتهم عندما يصبح ذلك متاح ًا هو فقط جزء من املعادلة .وعندما تسعى بعض

اجلامعات إىل توخي احلصول عىل التعويضات للضحايا يف إطار سعيها ملعاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان تأخذ تلك

التعويضات شكل عالج أو تعويض مادي أو إعادة ما متت مصادرته من ممتلكات هؤالء الضحايا.

ولكي يتم حتقيق النجاح ،فإنه يتعني عىل تلك اجلامعات إجبار احلكومة احلالية عىل االعرتاف بدورها يف االنتهاك وعىل

حتمل مسؤولية تعويض الضحايا أو مساعدهتم عىل تلقي العالج.

لقد ضغطت مؤسسة إيكار ( )ICARيف رومانيا عىل احلكومة كي تساعد يف توفري أوالً :املباين املخصصة ملراكز معاجلة
ضحايا التعذيب ،وثاني ًا :حقوق احلصول عىل أدوية جمانية وعىل غطاء تأمني للعناية اخلاصة وعىل اخلدمات التي حيتاجها

الناجون من التعذيب.

إن تكتيك إيكار هو جزء من اسرتاتيجية تستهدف إقناع احلكومة بتحمل املسؤولية عن مايض األمة وذلك من أجل
بناء مستقبل أفضل .لقد أفلت العديد ممن ارتكبوا جرائم التعذيب خالل الفرتة الشيوعية يف رومانيا من العقاب ،كام
وأن البعض منهم حيتل اآلن مناصب هامة ونافذة يف املجتمع .ويواجه الضحايا جمتمع ًا تفضل قوى ملموسة فيه نسيان
املايض  -وضحاياه  -بدالً من التعلم من ذلك املايض من أجل بناء التزام مدين أعمق باجتاه إرساء الديمقراطية وحقوق

اإلنسان.

لقد سعت إيكار أوالً إىل كسب ثقة الضحايا والعمل مع اجلمعية الرومانية للسجناء السياسيني السابقني ،حيث قامت
بعدئذ بالتعرف عىل االحتياجات التي مل تتم تلبيتها ،بام يف ذلك احلصول عىل عناية طبية مناسبة ودعم مايل وترشيعي.
ولكي تتم تلبية تلك االحتياجات ،استهدفت إيكار بني أطراف أخرى موظفي احلكومة والعاملني يف جمال الطب

وموظفي البلدية والوكاالت احلكومية والبلدية كوزارة الصحة من أجل توفري اخلدمات احلرفية .وقد أوجدت إيكار
أيض ًا حتالفات مع منظامت صغرية من منظامت املجتمع املدين ومع وسائل اإلعالم ومع املجلس الدويل إلعادة تأهيل
ضحايا التعذيب ( )IRCTيف الدنامرك.

لقد استغرق األمر عرش سنوات ،إال أن إيكار أقنعت احلكومة الرومانية باالعرتاف بمسؤوليتها جتاه أولئك الذين عانوا

عىل أيدي النظام السابق.
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اقرأ املزيد حول املوضوع يف دفرت املالحظات التكتيكي عىل املوقع اإللكرتوين:

 www.newtsctics.orgحتت عنوان :أدوات للتحرك Tools for Action

عىل اإلنرت نت

كيف يمكنك إرشاك احلكومة لتستثمر املوارد من أجل توفري اخلدمات للضحايا؟
مرت به رومانيا يف ذلك الوقت.
لقد كان انتصار إيكار صعب املنال كام وأنه اعتمد يف معظمه عىل التحول السيايس الذي ّ
ولقد تعرفت إيكار عىل اجلهات التي تعمل معها حيث استفادت من هذه الفرصة السياسية .وسمحت القوانني اجلديدة

كام سمح املجتمع للضحايا بتنظيم أنفسهم دون أن خيشوا االنتقام .لقد خدم تكتيك إيكار اهلدف املزدوج وهو تعويض الضحايا
ووضع حد إلفالت احلكومة من العقاب.

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان

151 www.newtactics.org

إزالة القناع عن وجوه مرتكبي االنتهاكات :كشف مرتكبي االنتهاكات
بشكل سافر من خالل املظاهرات املستهدفة.

تكتيك

عندما يمنح مرتكبو االنتهاكات فرصة اإلفالت من العقاب سواء عن طريق القانون أو األمر الواقع فإن بإمكاهنم
مواصلة حياة غري معروفة نسبي ًا  -يف بعض األحيان داخل نفس املجتمعات التي يعيش فيها ضحاياهم .ولقد قررت
جمموعة يف األرجنتني بأنه حتى يف حالة عدم إمكانية مالحقة مرتكبي االنتهاكات قضائي ًا من خالل املحاكم فإن باإلمكان

كشفهم -أو إزالة األقنعة عن وجوههم  -أمام الرأي العام.

تنظم مجعية األطفال الباحثني عن اهلوية والعدالة ضد النسيان والصمت ( )H.I.J.O.Sمظاهرات مستهدفة أمام منازل
األشخاص الذين تم التعرف عليهم كمرتكبني النتهاكات حقوق اإلنسان .وتكشف هذه املظاهرات ،التي يطلق عليها

إزالة القناع ( ،)escrachesاملنتهكني بصورة علنية كام تسمح للمجتمعات بالتعبري عن الشجب املعنوي هلم.

وتبدأ اجلمعية ،والتي تضم أعضاء معظمهم من أطفال املفقودين بالتعرف ،عىل شخص ارتكب أعامل القمع يف ظل
احلكومة العسكرية يف األرجنتني ،أي ما بني عامي  1976و 1983تبدأ بعدها عملية ما قبل الكشف عن هوية مرتكبي

االنتهاكات ،حيث يتم االتصال باالحتادات املحلية واملكتبات وغريها من املنظامت االجتامعية التي تعمل يف جوار
املناطق التي يعيش فيها مرتكبو االنتهاكات .ويعمل األعضاء عىل توزيع منشورات وتنظيم حمارضات غري رسمية يف

تلك املناطق ويف املدارس .إن هدف مرحلة ما قبل الكشف عن هوية مرتكبي االنتهاكات هو إرشاك املجتمع الذي تعترب
مشاركته رضورية لنجاح التكتيك .ويف يوم الكشف عن مرتكبي االنتهاكات ،يتجمع املتظاهرون يف ساحة أو يف أي

مكان عام آخر يقع بالقرب من منزل اهلدف ،حيث تلقى اخلطابات التي تندد بالفرد وتصف جرائمه أو جرائمها .ويقوم
املتظاهرون بإلصاق منشورات عىل اجلدران حتمل صورة واسم وعنوان ورقم هاتف وسرية الشخص املعني .ويمكن
اختاذ خطوات أخرى خمتلفة متى كان ذلك مناسب ًا .وهنالك أسلوب مغاير هلذا األسلوب وهو عملية إزالة قناع متحركة

( )escrache-movilالذي يتضمن تنظيم مظاهرة متحركة تستهدف أكثر من مرتكب واحد لالنتهاكات ممن يعيشون
غالب ًا يف منطقة سكنية واحدة.

وللجمعية متثيل قانوين للمساعدة يف حل املشاكل التي قد تنشأ مع الرشطة أو مع من ينظمون مظاهرات مضادة ،إال أن
املفتاح لتحقيق هدفها دون وقوع رصاع هو إرشاك أكرب عدد ممكن من الناس يف املظاهرات.
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وعقب انتهاء مظاهرات إزالة القناع تبقى فعالية التكتيك يف أيدي جريان اهلدف .ويكون رد الفعل يف بعض األحيان
مذهالً .وهناك أمثلة حول إغالق متاجر أو حانات تصبح فارغة عندما يدخلها أحد املنتهكني .وقد اضطر بعض مرتكبي
االنتهاكات املستهدفني إىل االنتقال من بيوهتم بسبب رفض املجتمع هلم.

كيف يمكنك استخدام قوة جمتمع بأرسه للتنديد بانتهاك ما أو بمرتكب االنتهاك؟
وعىل الرغم من أن قوانني العفو جعلت من الصعب مالحقة بعض مرتكبي االنتهاكات قضائي ًا ،إال أن مجعية األطفال

الباحثني عن اهلوية والعدالة ضد النسيان والصمت جتاوزت األنظمة السياسية والقانونية لتشجيع نوع من أنواع النبذ
االجتامعي ،يف الوقت الذي يتم فيه استخدام الفكاهة واملرسح وغريمها من وسائل التظاهر اخلالقة.

إن هلذا التكتيك بعض املخاطر امللموسة ،إذ يتعني عىل الناس الذين يتبنون هذا التكتيك التأكد من أهنم يستهدفون

األشخاص الذين ارتكبوا االنتهاكات ،وأن التظاهرات ال يتم استخدامها ألسباب سياسية أخرى .ويتعني عىل منظمي
املظاهرات حول موضوعات عاطفية أن تكون لدهيم آليات الستخدامها يف احليلولة دون حتول األحداث باجتاه العنف.

ويف بعض األحوال ،فإن إجراءات كهذه يمكن أن حتول الناس يف املجتمع ضد املتظاهرين حيث أهنم قد ال يكونون
راغبني يف حدوث اضطرابات كهذه يف مناطق سكنهم.
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إعادة بناء منطقة جوار :رسم خريطة التواريخ الشخصية وتعبئة الذاكرة إلعادة

تكتيك

املطالبة بمكان يف التاريخ واستعادة األرض الضائعة.

كثري ًا ما أجربت األنظمة القمعية الناس عىل ترك منازهلم ،كام قامت بترشيد جمتمعات كاملة وصادرت األرايض

واملمتلكات .لقد قامت القوى االستعامرية واملجتمعات اجلديدة بالتعدي عىل أرايض السكان األصليني .إن إعادة تلك
املمتلكات إىل أصحاهبا األصليني يمكن أن يشكل حتدي ًا ،كام وأنه يتطلب التعرف بإجيابية عىل مساحة تلك املمتلكات
وتعيني حدودها .ويلبي متحف املقاطعة السادسة يف جنوب إفريقيا هذا التحدي بطريقة مبتكرة.

لقد قام متحف املقاطعة السادسة يف جنوب إفريقيا بقيادة مطالبة بأرض ،حيث متكن الناس يف النهاية من اسرتداد
املمتلكات والكرامة اللتني ضاعتا خالل حقبة الفصل العنرصي .ويواصل املتحف أداء دوره كمساحة يستطيع الناس

من خالهلا مجع ونرش وتبادل ذكريات اجلوار ،كام وأنه منغمس بنشاط يف احلث عىل فتح حوار مدين بشأن املدن اإلنسانية
يف جنوب إفريقيا.

ففي  ،1966وكنتيجة لقانون مناطق اجلامعات ،تم حمو املناطق املجاورة التي تم دجمها عنرصي ًا باملقاطعة السادسة لكيب
تاون وذلك إلفساح املجال إلحداث نمو جغرايف «للبيض فقط» ،إال أن العمليات اإلنشائية مل تتم أبد ًا.
ومل يتبق من املباين سوى البيوت املخصصة للعبادة.
وكجزء من محلة تستهدف الدفاع عن األرض وسالمة املجتمع ،قامت جمموعة من املقيمني السابقني ببناء معرض حيتوي

عىل خريطة للمنطقة القديمة باعتبارها املنشأة املركزية .وقامت بتغطية أرض كنيسة بروتستانتية بخريطة مفصلة للمنطقة
املدمرة ،ثم دعت اجلريان لتحديد مواقع منازهلم ومواقع الشوارع واملتاجر والسكان عىل تلك اخلريطة.

لقد أصبح مرشوع رسم خريطة الذاكرة أساس املطالبات اخلاصة باستصالح األرايض .ولقد قام املتحف بتنظيم
واستضافة إحدى حماكم األرايض ،حيث يمكن للناس من خالهلا تقديم مطالبات رسمية باألرايض التي كانوا يمتلكوهنا

أو تلك التي كانت أرسهم متتلكها .ولقد جلس السكان يف مقاعد موضوعة بشكل مبارش عىل خريطة ح ّيهم القديم
عندما قامت املحكمة بمنحهم طبق ًا ملا قاله أحدهم «إعادة أرضنا وإعادة منازلنا وإعادة كرامتنا».
ومنذ ذلك احلني أقام املتحف معارض حول تاريخ جمتمعات أصغر تم تدمري أحيائها بموجب قانون مناطق اجلامعات،

بام يف ذلك كريستنبوخ وتو ريفرز إلطالق الدعاية وتوفري الدعم لدعاواهم التي مل يتم البت فيها واخلاصة باملطالبة

باألرض.
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ويسعى متحف املقاطعة السادسة إىل توفري عملية مستدامة لتضميد جراح شخيص واملصاحلة وتعزيز ثقافة ديمقراطية

تعتمد حقوق اإلنسان يف منطقة اجلوار .وتبقي براجمه ذكرى الطرد القرسي ح ّية ،كام تنقلها إىل األجيال اجلديدة .وتقوي

الذاكرة العامة حول املايض بدورها اجلهود املبذولة ملنع التمييز العنرصي والترشيد وغريها من انتهاكات الديمقراطية

يف املستقبل.

ويف السنوات املقبلة ،سيبدأ السكان السابقون يف املقاطعة السادسة يف العودة إىل ح ّيهم للمطالبة بأرضهم وإلعادة البناء
هناك .ويمكن لالئتالف الدويل ملواقع الضمري التارخيية ،التي تضم متحف املقاطعة السادسة كعضو ،أن يقرتح طرق ًا
مبتكرة الستخدام التاريخ واملواقع التي عاش فيها ذلك التاريخ ملعاجلة قضايا حقوق اإلنسان باإلضافة إىل التحديات

احلالية.

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان

155 www.newtactics.org

دوائر مائية يف الربكة
يمكن حتقيق اإلنصاف بعد وقت طويل من حدوث االنتهاكات .ولقد عملت املجتمعات األصلية يف الواليات املتحدة
والبلدان األخرى لعقود إلعادة السيطرة عىل أراضيهم األصلية ،وذلك من خالل املحاكم واألجهزة الترشيعية .ولقد

قرر مرشوع استعادة األرض البيضاء يف والية مينيسوتا األمريكية استعادة األرض والرتاث اخلاص بشعب أنيشينايب
بطريقة أخرى  -وهي طريقة رشائها .ويتحدث وينونا الديوك من مرشوع استعادة األرض البيضاء عن التفكري

االسرتاتيجي واملرونة التكتيكية وحتالفات البناء فيقول:
عندما بدأنا أوالً بمحاولة استعادة أراضينا ،كافحنا من خالل كل آلية قانونية متاحة .لقد ذهبنا للمحاكم ،إال أن تلك
املحاكم حكمت لغري صاحلنا .وذهبنا إىل جملس الكونغرس ،إال أننا ظفرنا بصفقة رديئة منه .ولقد أدليت بشهاديت يف

األمم املتحدة .لقد حاولنا اللجوء إىل مجيع تلك اآلليات قبل أن نقرر بأنه يتعني علينا اخلروج بطريقة أفضل الستعادة
أراضينا.

وهكذا بدأنا بإنشاء صندوق األرض حيث نقوم برشاء األرض من بائعني راغبني يف البيع ،كام بدأ أناس آخرون بالتربع
ٍ
بأراض أيض ًا .إننا نمتلك اآلن حوايل  1700هكتار ،ونقوم بزارعة أنواع خمتلفة من القمح القديم وبعض الفراولة
لنا
والفريز .ولدينا عملية ضخمة إلنتاج عصري شجر القبقب أيض ًا.

إنني أفكر يف أن عميل من ّظم كونه أمثولة .لقد كنت من ِّظ ًام ملدة مخس وعرشين سنة ،تعلمت خالهلا بأنه ال يتعني علينا فقط
حماربة ما هو خاطئ بل إنه يتوجب علينا تصوير ما هو صحيح .لقد أصبح الناس معتادين عىل اخلطأ .وحتى يف جمتمعنا
اهلندي األمريكي أصبحنا معتادين عىل أن يتم التعامل معنا بصفتنا مواطنني من الدرجة الثانية .كام أصبحنا معتادين عىل
التفكري بأننا ال نستطيع استعادة أراضينا كام وأننا ال نستطيع السيطرة عىل اقتصادنا.

وبنا ًء عىل ذلك ،رشعنا بتغيري هذا املوقف قطعة قطعة وباستعادة أراضينا .دعنا نقول بأن لديك مقربة أمريكية هندية يف

مكان ما جتتاحه قطعان األبقار مما يدفعك للذهاب للتحدث مع املزارع حيث تدرك كيفية إحاطة املقربة بسياج .وتعترب
هذه الطريقة جزئية ال كلية .انظر إليها كحىص صغرية تصنع دوائر مائية كبرية يف بركة ماء.

ويف الوقت الذي تتعامل فيه مع القضايا األصغر ،فإنه يتعني عليك أن تبقي عينيك مفتوحتان عىل القضايا األكرب.
ويتعني عليك أن تبقى متناغ ًام جد ًا جتاه ما جيري عىل املستوى السيايس ،وقد حتتاج أحيان ًا للوفاء باحتياجات جمتمعك أن

تشكل حتالفات مع أناس مل تفكر يوم ًا بأنك ستعمل معهم.

إن من يعملون منا يف جمال قضايا حقوق السكان األصليني يف الواليات املتحدة أمضوا وقت ًا طوي ً
ال وهم يعملون فيه.
إن لدينا خربة واسعة يف حتليل السياسة ،كام قمنا ببناء حتالفات اسرتاتيجية ليس فقط مع السكان األصليني اآلخرين بل
أيض ًا مع املختصني بشؤون البيئة ومع الذين يوفرون العناية الصحية .إننا نحاول حالي ًا بناء حتالف حول قضايا الغذاء

العضوي .إننا حمظوظون بأن لدينا اخلربة التي نمتلكها ،إال أن ذلك ال يعني بأننا يف سبيلنا إىل حتقيق االنتصار .إن هذا
يعني فقط بأننا مطلعون عىل حقيقة وضعنا.
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تكتيكات بناء ثقافة
حقوق اإلنسان
ومؤسساتها
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تكتيكات بناء ثقافة حقوق اإلنسان ومؤسساهتا
يعرف كل جمتمع حقوق اإلنسان بطريقة ختتلف قلي ً
ال عن اآلخر ،حيث يتشكل التعريف طبق ًا للتقاليد والثقافة واحلقائق
ّ

االقتصادية ،إال أن أي جمتمع ،بغض النظر عن قيمه ،حيتاج إىل مكان عام يستطيع فيه األفراد والوكاالت احلكومية

واملؤسسات املدنية والناس واجلامعات عىل اختالف مشارهبا املشاركة يف املسؤولية من أجل حتقيق املصلحة اجلامعية ،ومن
أجل وضع أنظمة السلوك واألوضاع املقبولني.

ويمكننا أن نطلق عىل هذا اسم املجتمع املدين كام يمكننا أن نسميه امليدان أو املجال العام .إن هذا هو املكان الذي تتوفر لنا
فيه فرصة بناء الثقافات واملؤسسات التي حترتم حقوق اإلنسان .ويف بعض البلدان  -مبدئي ًا يف الغرب -يكون هذا احليز

العام قوي ًا ،إال أنه ليس آمن ًا كلي ًا من التعرض لالنتهاك .ويف أماكن أخرى من العامل يكون هذا احليز موجود ًا ،إال أنه مل يصبح
بعد جزء ًا دائ ًام من احلياة اليومية للشعب .ويكون هذا احليز العام ضعيف ًا جد ًا لدى جمتمعات معينة؛ كاملبالغة يف التنظيم من

جانب الدولة ،بحيث يتم الضغط بشدة عىل األفراد الذين بدورهم يرتاجعون وخيتبأون يف خضم حياهتم بدالً من االندماج.
فبدون هذا املجتمع املدين ،وبدون هذا احليز العام فإنه لن يوجد نشاط مدين بحيث تصبح احلقوق املدنية قضية اعتباطية.

ولكن ،وكام سيتضح لك يف هذا الفصل ،هناك املزيد واملزيد من الناس الذين يتفاعلون ويعملون من أجل تقدم ومحاية
حقوق اإلنسان حملي ًا وقومي ًا ودولي ًا .فهم يستخدمون تكتيكات جديدة لتقوية ذلك احليز العام وبناء ثقافات قوية يف جمال

حقوق اإلنسان .إن بعضهم يبدأ صغري ًا -يف مدارسهم أو يف حكومات القرى أو يف الرتكيز عىل قضية واحدة – إال أن الناس
إذا ما حققوا بنجاح أهداف ًا متواضعة فإنه سيصبح لدهيم الروح كي جيرؤوا عىل القيام بيشء أكرب أو يشء أفضل .وهذا هو
املجال الذي تستطيع التكتيكات اجلديدة أن تلعب من خالله دور ًا حاس ًام ،بحيث توفر للناس أدوات حيتاجوهنا للميض ُقدم ًا

خطوة أخرى عىل الطريق.
مورات بلج  -الرئيس

جملس مواطني هلسنكي  -اسطنبول  -تركيا
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املدافعون عن حقوق اإلنسان يأتون بأشكال متعددة ،أكانوا يعملون للتخفيف من اجلوع أو

لتنظيف البيئة أو لتنقية أجواء السياسة ،وسواء أكان تركيزهم عىل األطفال أو النساء أو األقليات،
فإن العامل املشرتك بينهم هو أهنم مجيع ًا يعملون لبناء عامل يعيش فيه كافة البرش بكرامة وأمان.
وتعترب االتفاقيات الدولية واملواثيق واملعاهدات التي تم إبرامها خالل العقود القليلة املاضية

خطوة إجيابية ،إال أهنا وحدها غري كافية .وحيتاج األفراد واملجتمعات أن يتفهموا احلقوق التي

صنّفتها تلك االتفاقيات كقوانني  -فاحلقوق ،عىل سبيل املثال ،تساوي احلامية أمام القانون أو
حرية احلركة أو احلرية من التعذيب -وكيفية املطالبة هبا.

وترتكز التكتيكات األخرى التي حيتوهيا هذا الكتاب عىل االنتهاكات املتوقعة أو القائمة ،أو عىل
إصالح األذى الذي أحدثته انتهاكات املايض .فالتكتيكات يف هذا اجلزء ويف القسم األكرب منها

هي طرق طويلة األمد تقوي ثقافة حقوق اإلنسان واحرتامها .وهي حتقق هذا من خالل دمج

أشخاص وجمموعات جديدة يف العمل من أجل حقوق اإلنسان الذي ال يزيد فقط مما نستطيع
حتقيقه بل يضفي أيض ًا الرشعية عىل احلركة .وهم يفعلون هذا من خالل مجع الناس واجلامعات

املناسبة مع ًا والذين يستطيعون كحلفاء حتقيق أكثر من إمجايل عملهم كأفراد .وهم يفعلون هذا
من خالل منح الناس املهارة التي حيتاجوهنا إلنجاز عملهم .وأخري ًا ،هم يفعلون هذا من خالل
خلق وعي واسع بوجود تلك احلقوق وانتهاكها ،ومن خالل إقناع الناس باالعرتاف باالنتهاك

املتحض.
وتعريفه عىل أنه ترصف غري مقبول يف العامل
ّ

وتعالج بعض هذه التكتيكات مشكلة ما أو تركز عىل حقام ،إال أن العديد منها هلا هدف أوسع

وهو بناء القاعدة واملؤسسات والتحالفات والوعي واملواقف التي جتعل باإلمكان محاية مجيع

حقوق اإلنسان.

وتنقسم التكتيكات يف هذا الفصل إىل أربعة أقسام:

 .1تكتيكات بناء دوائر املنارصين حلقوق اإلنسان التي ترشك مجاعات جديدة يف جمال الدفاع عن

حقوق اإلنسان.

 .2تكتيكات التعاون املستخدمة لتطوير رشاكات جدية وفعالة من أجل التغيري.

 .3تكتيكات بناء القدرات الستحداث مؤسسات وأنظمة تدريب من أجل تعزيز حقوق اإلنسان.

 .4تكتيكات الوعي والتفهم من أجل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان.
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بناء القاعدة الشعبية
ال هبذه القضايا وممن عربوا فع ً
تكون رسائل حقوق اإلنسان موجهة غالبا إىل أناس عىل دراية فع ً
ال عن اهتاممهم ودعمهم

هلا .ويقوي الوصول إىل أشخاص جدد وإرشاكهم يف نشاطات حقوق اإلنسان القدرة عىل القيام بعمل أكثر فعالية.

وهو جيلب طاقة جديدة وآراء جديدة وموارد جديدة واتصاالت جديدة .فكلام اختلفت نوعية املجموعة التي تعمل كمدافع

عن قضية معينة كلام ازدادت قدرهتا عىل التكيف مع التغريات ،وكلام أصبح من األصعب عىل مرتكبي االنتهاكات الدفاع
عن ترصفاهتم .وختلق دائرة املنارصين املغايرة والنشطة حركة أكثر مرونة بكثري يف جمال حقوق اإلنسان.

وتشكل التكتيكات الواردة يف هذا اجلزء دوائر منارصين جديدة لقضايا حقوق اإلنسان .ومتتد هذه التكتيكات لتصل إىل
األفراد واجلامعات ممن مل يكن لدهيم أبد ًا فرصة املشاركة يف هذه القضايا  -شبان أو مرشعني حمليني عىل سبيل املثال  -أو

األشخاص الذين يتمتعون بسلطة معينة داخل املجتمع كالزعامء الروحيني الذين لدهيم سلطة قوية للتأثري عىل اآلخرين
وإرشاكهم يف هذه القضايا.
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الشباب ضد الفاشية والعنرصية :استخدام الثقافة الشعبية إلرشاك الشبان يف اإلبالغ

تكتيك

عن انتهاكات حقوق اإلنسان.

تعترب جمموعات النقاش واملنابر وورش العمل أدوات عامة للنهوض بالوعي جتاه قضية ما وإرشاك أناس جدد إال أن هذه
التكتيكات قد ال تكون دينامية بام فيه الكفاية الستقطاب اهتامم مجاعات مستهدفة معينة  -أي فئة الشباب .ولقد نجحت

منظمة يف بولندا يف توجيه االهتامم إىل طريقتني فعالتني للوصول إىل الشباب وجلب انتباههم وذلك من خالل املوسيقى

والرياضة.

لقد استخدمت منظمة نيجدي وييسيج ( )Nigdy Wiecej) (NWوالتي تعني (أبد ًا مرة أخرى) ثقافة املوسيقى الشعبية
الدارجة (البوب) لبناء شبكة شبابية مناهضة للعنرصية يف بولندا .وخالل حفالت الروك ومباريات كرة القدم تتمكن

املنظمة من الوصول إىل أعداد كبرية من الناس لتوعيتهم باملشكلة .وتقوم املنظمة بعدئذ بإحلاق بعضهم بالشبكة التي تضم
مراسلني يعملون عىل رصد نشاطات اجلامعات الفاشية والعنرصية يف بلداهتم واإلبالغ عنها.

وكجزء من محلة موسيقى الروك املناهضة للعنرصية تعمل املنظمة عىل تنظيم احلفالت املوسيقية ونرش جمموعات األقراص
املدجمة ( )CDsلفرق بولونية وأجنبية معروفة .وخالل احلفالت املوسيقية وداخل علب األقراص املدجمة تعمل املنظمة

عىل تثقيف احلضور بخطورة مشكلة العنرصية يف بولندا ،كام تدعو احلضور إىل أن يصبحوا عاملني ناشطني من أجل التغيري
االجتامعي.

لقد كانت مدرجات كرة القدم خاضعة متام ًا تقريب ًا لسيطرة ثقافة فرعية مبنية عىل كراهية األجانب دون سبب قبل أن تبارش

املنظمة محلتها حتت شعار «دعونا نركل العنرصية خارج املدرجات» .وتقوم املنظمة كجزء من احلملة بنرش جملة ستاديون
( )Stadionاملناهضة للعنرصية وتوزيعها عىل هواة كرة القدم ،كام قامت بإصدار قرص مدمج ( ،)CDوتنظم أيض ًا
مباريات يف كرة القدم ،وتوفر أعالم ًا ومنشورات توزع أثناء املباريات لتأكيد حضورها أمام اجلامعات األخرى املناهضة
للعنرصية.

ومن هذه احلمالت التي تركز عىل فئة الشباب متكنت املنظمة من جتنيد  150مراس ً
ال متطوع ًا كي يقوموا باإلبالغ شهري ًا عن

النشاطات املتعلقة بالعنرصية وكراهية األجانب داخل جمتمعاهتم .وجتمع املنظمة هذه التقارير وتنرشها يف جملتها الشهرية،
كام توزعها عىل الصحافة البولندية والعاملية .وتساعد الشبكة وعملية النرش يف زيادة الوعي بمشكلة العنرصية لدى أجزاء
واسعة تتقاطع عرب املجتمع البولندي متجاوزة بذلك مجهور موسيقى الروك وكرة القدم لدى الشباب.
اقرأ املزيد حول املوضوع يف دفرت املالحظات التكتيكي عىل املوقع اإللكرتوين:
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تستخدم منظمة نيجدي وييسيج ثقافة املوسيقى الشعبية الدارجة (البوب) إلرشاك الشباب  -وهم فئة متعاطفة إال أهنا
كثري ًا ما تكون بعيدة عن االندماج يف دائرة املنارصين حلقوق اإلنسان  -يف األعامل اخلاصة بحقوق اإلنسان ،إال أن ذلك ال
يتوقف عند احلفالت املوسيقية والرياضة .فعندما يعرب الناس للمرة األوىل عن اهتاممهم والتزامهم بالتطوع ،تعمل املنظمة

عىل التأكيد بأن لدى هؤالء الفرصة للمشاركة بصورة أوسع .ويمكن اقتباس هذا التكتيك واستخدامه للتغلب عىل الشعور
املتفيش بعدم املباالة جتاه العديد من األوضاع املغايرة ،إال أن املسألة ذاهتا تبقى مهمة :إذ يتعني أن تصبح شيئ ًا يستطيع الشباب

أن يشعروا بانتامئهم له أو شيئ ًا يمكن أن يمس حياهتم شخصي ًا.

“إن وجود مشاكل اجتامعية كالعنرصية وكراهية األجانب كثري ًا ما تنكره السلطات وأجهزة اإلعالم الرئيسية يف بولندا ،متام ًا

كام هو الوضع يف دول وسط ورشق أوروبا”.
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حتويل حقوق اإلنسان إىل قضية حملية :إقرار معاهدات دولية عىل املستوى املحيل

للتأثري عىل السياسة العامة وتعزيز مستويات حقوق اإلنسان.

تكتيك

يشكل املرشعون املحليون دائرة منارصين حمتملة يمكن أن يكون هلا نفوذ قوي ،إال أهنم نادر ًا ما يشاركون يف نضاالت
حقوق اإلنسان .ويف بعض البلدان يكون املسؤولون املحليون غري معتادين عىل التفكري يف عملهم من وجهة نظر حقوق

اإلنسان ،حيث يرتكز عملهم اليومي عىل التخطيط املنطقي للقرارات والتصاريح واملوازنات .ويعمل معهد املرأة لتنمية

القيادة (وايلد حلقوق اإلنسان) مع احلكومة املحلية ملساعدة املوظفني عىل رؤية الدور الذي يمكن أن يلعبوه يف تشكيل
السياسات اخلاصة بحامية حقوق اإلنسان .وهم يشاركون أيض ًا املجتمعات املحلية والتي تعترب الدوائر االنتخابية التي هلا

سلطة حماسبة هؤالء املرشعني.

لقد استخدم معهد املرأة لتنمية القيادة (وايلد حلقوق اإلنسان) ميثاق األمم املتحدة إلهناء التمييز ضد املرأة يف الدفاع عن
حقوق اإلنسان عىل املستوى املحيل.

ففي عام  ،1966بدا معهد وايلد حلقوق اإلنسان بالدفاع عن أن تصبح سان فرانسيسكو أول مدينة أمريكية تقر قانون ًا يدعم

مبادئ اتفاقية األمم املتحدة للقضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة ( .)CEDAWويف إطار قيام املعهد ببحث معايري
حقوق اإلنسان وعالقتها بالتمييز ووضع نتائج ذات صلة باملجتمع قابلة للقياس ،عمل معهد وايلد عىل التعاون مع موظفي
احلكومة واملواطنني وفئات الدفاع مركز ًا عىل العنف األرسي والفقر وقضايا الصحة.
ولقد عقد معهد وايلد حلقوق اإلنسان جلسة استامع تم خالهلا تشجيع أعضاء املجتمع عىل تسجيل شهاداهتم الشخصية

املتعلقة بحقوق املأة والفتيات ،وتعهدهم باملحافظة عىل املبادئ التي تضمنتها االتفاقية .ومن خالل جلسة االستامع هذه،
كان لدى هذه املجموعة األمل يف إعطاء أفراد املجتمع وموظفي البلدية دور ًا قيادي ًا يف هذه العملية ،بحيث يساعدوهنم عىل

الشعور بااللتزام شخصي ًا بمراقبة احرتام مبادئ االتفاقية داخل املدينة.

وقد تم تقديم إفادة حول الصلة الوثيقة التفاقية األمم املتحدة للقضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة بحياة النساء
املحليات ،تم تقديمها إىل موظفي احلكومة خالل جلسة استامع علنية يف خريف  .1997ويف إبريل/نيسان  1998أصدرت
البلدية أمر ًا يفرض عىل دوائر البلدية مراجعة امليزانيات وسياسات التوظيف وخدمات التوصيل يف إطار نوع اجلنس (ذكر/

أنثى) وحقوق اإلنسان ،وختصيص األموال ملساعدة تلك الدوائر عىل وضع هذا األمر موضع التنفيذ .ولقد دخل هذا األمر
مرحلة جديدة يف .2003
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وجتاوب ًا مع األمر ،قامت حكومة بلدية سان فرانسيسكو بإجراء حتقيق شمل دوائر األشغال العامة ،ومراقبة األحداث

والبالغني والبيئة وجملس التأجري وجلنة الفنون .ولقد قامت إدارات املدينة بالعديد من التغيريات حيث أوجدت ،عىل سبيل
املثال ،وظائف غري تقليدية للنساء العامالت يف البلدية ،كام أضافت املزيد من األضواء يف الشوارع غري اآلمنة.

ويعمل معهد وايلد حلقوق اإلنسان اآلن عىل توسيع نطاق نفوذه ،حيث يوجه النصح للمنظامت العاملة يف املدن عرب

الواليات املتحدة حول كيفية تبني مبادئ اتفاقية األمم املتحدة للقضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة()CEDAW
باإلضافة إىل مبادئ االتفاقية الدولية للقضاء عىل كافة أشكال التمييز العنرصي (.)CERD

وقد يكون األشخاص الذين أدلوا بشهاداهتم خالل االجتامعات العامة غري مدركني ألمهية جتارهبم من وجهة نظر حقوق
اإلنسان متام ًا كاملوظفني املحليني يف سان فرانسيسكو الذين مل يفكروا أبد ًا بعملهم من وجهة نظر تلبية االلتزامات املتعلقة

بحقوق اإلنسان ،إال أن معهد وايلد حلقوق اإلنسان ساعدهم عىل وضع عملهم وجتارهبم ضمن ذلك اإلطار وجذهبم
لالنخراط يف حركة حقوق اإلنسان.

ويمكن هلذا التكتيك أن يساعد عىل تغيري نمط التفكري الوطني بالتدريج ،بحيث يؤدي يف النهاية إىل تطبيق معايري حقوق
اإلنسان ورصدها .وقد تقرر مجاعات أخرى تعمل يف قضايا خمتلفة بأن إجياد مساندين وبناء قواعد حتظى بالشعبية عىل
املستوى املحيل يمكن أن يساعدهم عىل إدخال تغيريات ملموسة عىل املستويني املحيل والعاملي.
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حماربة وصامت العار االجتامعية :إرشاك الزعامء الروحيني يف تشكيل السلوك

جتاه املجموعات السكانية املوصومة بالعار.

تكتيك

يف الكثري من املجتمعات حيتل الزعامء الروحيون مناصب تتمتع باحرتام ونفوذ كبريين .وينظر إليهم الناس كقدوة للسلوك
وملا يتعني التمسك به من مستويات أخالقية .وهنا يكافح الرهبان والراهبات البوذيون يف التبت ضد وصمة عار مرض
اإليدز من خالل بلورة سلوك جتاه املصابني هبذا املرض الذين كان باإلمكان نبذهم متام ًا لوال جهود هؤالء.
ويتوىل مرشوع سانغا ميتا ( )Sangha Metta Projectتدريب الرهبان والراهبات البوذيني ،والرهبان والراهبات

اجلدد ،عىل تقديم املساعدات العملية والروحية ملرىض اإليدز وعىل حماربة اخلرافات واملفاهيم املغلوطة ووصامت العار
التي تكتنف هذا املرض .ويوجد هذا الربنامج حالي ًا يف كل من تايالند وكمبوديا والوس وبورما وفيتنام وبوتان والصني

ومنغوليا ،ويتلقى مساعدات من صندوق األمم املتحدة للطفولة (يونيسيف) ،وأوس أيد ومعهد املجتمع املفتوح ومرشوع

بورما.

ويف الوقت الذي أصبح فيه اإليدز مرض ًا وبائي ًا يف منطقة آسيا واملحيط اهلادي ،ما زال هناك سوء فهم حول وسائل انتقال
املرض مثلام هناك متييز ضد من حيملون فريوس هذا املرض.

بدأ مرشوع سانغا ميتا يف  1997عىل يد رهبان يف تايالند ،حيث تركز املرشوع عىل التعاليم الدينية للبوذية .وقد أصبح
هذا املرشوع مصدر ًا لإلهلام والتدريب واملساعدة الفنية للتعبئة البوذية فيام يتعلق باإليدز .ويعمل مرشوع سانغا ميتا عىل
ترتيب احللقات الدراسية وورشات العمل ،كام يعمل عىل تنظيم زيارات لنزل مرىض اإليدز من ِق َبل الزعامء البوذيني
وزعامء الديانات األخرى .ويتعلم املشاركون خالل حلقات تدريب تستمر ما بني ثالثة ومخسة أيام ،وسائل الوقاية من
املرض ونرش الوعي ومهارات وأدوات اإلدارة االجتامعية لتشجيع التسامح والرمحة .ويقومون جمتمعني بتقييم املشاكل يف
جمتمعاهتم واخلطوات املحتملة ملكافحتها.

قام الزعامء البوذيون بعدئذ ببلورة سلوك نحو أعضاء املجتمع املصابني بمرض اإليدز كالقيام مث ً
ال بتناول طعام عدة

أشخاص حيملون املرض .إن هذا الترصف الرمزي والبسيط له تأثري قوي عىل أفراد املجتمع ،حيث أنه يعمل عىل مواجهة
املخاوف املتعلقة بانتقال املرض من شخص آلخر .ويقوم الرهبان أيض ًا برتؤس جلسات تأ ّمل ملرىض اإليدز ،كام يقومون
بزيارهتم يف منازهلم وتثقيف الصغار حول اإليدز والعناية باألطفال الذين فقدوا ذوهيم نتيجة اإلصابة هبذا املرض.
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كيف يمكنك تعبئة زعامء حمرتمني يف جمتمعك؟
ويعمل الرهبان والراهبات ممن يتعاونون مع سانغا ميتا عىل املساعدة يف إقناع أعضاء يف جمتمعهم عىل تعزيز واحرتام حقوق

اإلنسان من خالل بلورة السلوك  -القبول والتسامح جتاه جمموعة من األشخاص املنبوذين بشكل تقليدي .ومتثل دور

العبادة يف آسيا القلب الروحي للقرى كام ينظر القرويون إىل الرهبان والراهبات عىل أهنم معلمون حمرتمون وأهل للثقة

تعود الناس عىل أن ينظروا إليهم كأنموذج للسلوك السوي .ويف الوقت الذي ال
ومثال ألنقى حياة يعيشها البوذيون .ولقد ّ
يبدو فيه هذا واضح ًا يف ديانات أو ثقافات أخرى ،إال أن الكثري من الناس يتوجهون لزعامئهم الروحيني طلب ًا لإلرشاد حول

كيفية الترصف .ويتمتع هؤالء الزعامء بسلطة متكّنهم من إرشاك أناس جدد يف عملية ترويج حقوق اإلنسان.

لقد اجتازت سانغا ماتا اآلن العوائق الدينية ،وهي تقوم اآلن أيض ًا بتنظيم ورش عمل وتدريب زعامء من الديانات املسيحية
واهلندوسية واإلسالمية.

“لقد حتدثت مع رهبان حول الدور الذي يمكنهم أن يلعبوه فيام يتعلق بمرض اإليدز .ولقد طلبت منهم تقديم آرائهم
وتدارست معهم النصوص املقدسة اهلندوسية .ولقد وصلوا إىل نتيجة بأن مرض اإليدز ليس ببساطة قضية صحية بل أيض ًا
قضية اجتامعية واقتصادية .ولقد رأى الرهبان باعتبارهم زعامء روحيني يف جمتمعاهتم أن دورهم هو تقوية جمتمعاهتم ولعب
دور نشط يف مكافحة مرض اإليدز”.

لوري موند ،سانغا ميتا ،تايالند
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الذهاب من منزل إىل آخر بحث ًا عن حلفاء :استخدام محلة ترشيح للتعرف

تكتيك

عىل حلفاء حمتملني حلقوق اإلنسان.

العنف األرسي هو قضية تؤثر عىل حياة الرجال والنساء واألطفال ومع ذلك فإنه ال ينظر إليها كقضية تتعلق باملرأة وحدها.
وهناك جمموعة من الناس يف جنوب إفريقيا تستخدم تكتيك ًا فريد ًا إلرشاك الرجال يف كبح مجاح العنف األرسي.
تسأل (محلة بطل كل يوم) ،وهي جزء من مرشوع مخسة من ستة يف جنوب إفريقيا ،النساء بالتعرف عىل الرجال ممن هلم

مواقف إجيابية جتاه النساء ،ثم تعمد إىل دعوة هؤالء الرجال ليصبحوا مدافعني جدد عن حقوق املرأة.

ويعترب معدل العنف ضد النساء يف جنوب إفريقيا األعىل بني مجيع الدول التي ال تعاين من احلرب يف العامل .وتظهر األبحاث
أن واحد ًا من بني كل ستة رجال هنا يقوم بارتكاب انتهاكات ضد النساء خالل حياته .ويستهدف مرشوع مخسة من ستة
الرجال اخلمسة اآلخرين ممن ال يرتكبون أية انتهاكات ضد النساء .وقام املرشوع بتطوير (محلة بطل كل يوم) للعثور

عىل هؤالء الرجال وإرشاكهم يف النضال .ويذهب املتطوعون من منزل إىل منزل كي يطلبوا من النساء تقديم املعلومات
حول الرجال الصاحلني واإلجيابيني الذين يعيشون هناك .وقد تم التعرف من خالل الرتشيحات املرسلة بالربيد ومن
خالل  50.000استجابة عىل أفضل اآلباء واألعامم واإلخوة واألجداد واألصدقاء الذكور يف كافة أرجاء البالد .وتزينت
الكنائس املحلية هبذه األسامء ونامذج التوصيات لتبث الوعي حول هذه احلملة ولتزيد من شعبيتها.

تضمهم لوائح األسامء إىل اجتامعات تبحث (مشاكل املجتمع) ،حيث يتم اختيارهم من الرجال
ويتم دعوة املتطوعني الذين ّ

من خمتلف األعامر واخلربات والطبقات االجتامعية واألوضاع املالية .وتسلط هذه االجتامعات الضوء عىل احللول املتطورة
التعاونية غري العنيفة ملشكلة العنف ضد النساء .وتساعد ورش العمل اإلضافية الرجال عىل تفهم قوة العالقات بني
اجلنسني وبناء احرتام الذات والعثور عىل وسائل إجيابية للتعامل مع األوضاع األرسية الصعبة .وقال العديد من املشاركني

أهنم الحظوا حدوث تغريات يف مستوى الوعي فيام يتعلق بالعنف األرسي وبقدرهتم عىل مشاركة رجال آخرين يف هذه
املسألة .وبالنسبة للكثريين ،كانت هذه هي املرة األوىل التي يتحدثون فيها عن هذه القضايا كام كانت النتيجة قوية.

فمن خالل التعرف عىل نامذج أدوار الذكور املحليني واحرتامها ،يستطيع مرشوع مخسة من ستة التواصل مع رشحية عرضية

من نامذج الدور اإلجيايب للذكور داخل املجتمع ،وإرشاكهم يف حتديد وإجياد احللول ،والتعرف عليها فيام يتعلق بالعنف

األرسي ،ورؤية أهنا جزء أسايس ملشاكل أخرى تواجهها جمتمعاهتم.
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من هم حلفاؤك غري الناشطني؟
ما هي التكتيكات التي يمكنك استخدامها لكسب دعمهم ومشاركتهم؟
وتساعد محلة الرتشيح يف التعرف عىل «احللفاء املحتملني» املهتمني بقضية معينة ،إال أهنم غري مشاركني فيها بشكل فعال.

إن من املحتمل أن ال يكونوا مشاركني بسبب عدم إدراكهم بتأثريها عليهم ،أو ألهنم مل تتح هلم الفرصة ألن يفعلوا ذلك،
أو ألن املجتمع قد أبعدهم عن تلك املسألة.

وعندما يتمكن مرشوع مخسة من ستة من التعرف عىل هؤالء احللفاء غري الناشطني ،فإنه يعمل عىل مساعدة بعضهم كي
يصبحوا حلفاء ناشطني بحيث يتنامى التأثري .إن هؤالء احللفاء الناشطني إذا ما تم تزويدهم باألدوات واملعلومات

يتحدثون لرجال آخرين مما يوجد حلفاء أكثر حلقوق املرأة.
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بناء شبكات من خالل الرسائل عرب اهلواتف النقالة :استخدام الرسائل

تكتيك

القصرية لبناء دوائر منارصين ألنشطة حقوق اإلنسان.

يمكن استخدام التكنولوجيا احلديثة خللق وعي حول حقوق اإلنسان وتوظيف أعداد كبرية من الناس ،وبخاصة الشباب،

جلعلهم مشاركني يف محالت حقوق اإلنسان.

تستخدم منظمة العفو الدولية-فرع هولندا تكنولوجيا الرسائل القصرية عرب اهلواتف النقالة الجتذاب أعضاء جدد
وبخاصة الشباب وضمهم للمنظمة ولزيادة الوعي بحملتها ضد التعذيب وتشجيع الناس عىل التجاوب برسعة لنداءات

التحركات العاجلة .ولقد انضم أكثر من  500عضو جديد كنتيجة مبارشة لرسائل عرب اهلواتف النقالة ،كام جتاوب أكثر

من  5000آخرين لنداءات التحركات العاجلة املرسلة عرب اهلواتف النقالة.

تم تطوير هذا التكتيك يف  2001وذلك ضمن إطار محلة منظمة العفو الدولية ضد التعذيب .وعندما اقتىض األمر القيام
بخطوات فورية حلامية شخص ما من التعذيب ،قام الفرع اهلولندي ملنظمة العفو الدولية بإرسال رسائل عرب اهلواتف النقالة
اخلاصة بآالف املشاركني .وقد جتاوب هؤالء املشاركون الذين تربعوا باشرتاك جماين وتطوعي حلملة شبكة رسائل اهلاتف

النقال القصرية ( )SMSمع هذا النداء ،حيث قامت املنظمة خالل ساعات قليلة من مجع «تواقيع» احتجاج ضد قضية

تعذيب أو هتديد بالتعذيب .وقامت املنظمة بعدئذ بتمرير هذه االحتجاجات عن طريق الفاكس أو الربيد اإللكرتوين إىل
السلطات املعنية.

وفيام يتعلق برجل تونيس كان املوضوع واملستفيد من «التحرك العاجل» ،قامت منظمة العفو الدولية  -فرع هولندا

باستخدام تقنية عىل أكثر برامج التلفزيون شعبية التي تذاع ليلة السبت ،بحيث متكنت من الوصول إىل  2.5مليون مشاهد.
وقد تعلم املشاهدون بأن اإلجراء العاجل يتم تلخيصه بامئة وستني حرف ًا فقط يف رسائل اهلاتف النقال القصرية .ولكي يتم
التجاوب ،كان يتعني عىل الناس اإلجابة بكلمة (نعم) عىل رسالة هاتف نقال قصرية وذلك عىل الرقم ( .)4777فبعد دقيقة

واحدة يتلقى املشاركون رسالة أخرى تشكرهم وتبلغهم بعدد األشخاص الذين بعثوا باحتجاج ،كام تبلغهم رسالة الحقة
بنتيجة احلملة كإطالق رساح الشخص املعني من التوقيف.

وعىل الرغم من أن منظمة العفو الدولية نادر ًا ما تدعي مسؤوليتها املبارشة عن التحسينات التي تطرأ عىل أوضاع الناس
الذين تتناوهلم قضايا التحرك العاجل ،إال أن حوايل ثلث القضايا أحرزت نتائج ناجحة :إذ تم ختفيف أحكام باإلعدام

وعاد إىل الظهور أشخاص كانت قد «اختفت» آثارهم ،كام تم اإلعالن عن مكان وجود أشخاص معتقلني .وهلذا فقد
تضاءلت فرص حدوث تعذيب كام حتسنت احتامالت تلقي سجناء يعانون من مرض شديد للعناية الطبية.

وعالوة عىل ذلك ،فقد أقنعت احلملة العديد من الشباب  -ربام يصل عددهم إىل اآلالف  -باالنضامم إىل شبكة منظمة

العفو الدولية اخلاصة بالتحركات العاجلة.
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وتوجه مجيع احلمالت التي تقوم هبا منظمة العمل الدولية رد ًا موجه ًا إىل مكان ما يف العامل حيث يوجد شخص ما حيتاج
إىل مساعدة مستخدمة حتركات بسيطة يمكن ألعداد كبرية من الناس املشاركة هبا والشعور من خالهلا بأهنم ينجزون شيئ ًا
خمتلف ًا .وتعمل احلمالت أيض ًا عىل تثقيف اجلمهور وبناء وعي عاملي حول انتهاكات حقوق اإلنسان كالتعذيب .وقد
و ّلدت محالت الرسائل القصرية عرب اهلواتف النقالة ردود فعل أرسع ملساعدة الضحية فيام وسعت يف الوقت نفسه التأثري
التعليمي ملنظمة العفو الدولية لتشمل دائرة منارصين جديدة.

ولقد اجتذبت محلة الرسائل القصرية عرب اهلواتف النقالة أعضاء جدد من الشباب انضموا إىل منظمة العفو الدولية بطريقة مل
يتمكن غريهم من خالهلا أن حيذوا حذوهم يف جتاوز احلدود والقيام بالتحرك العاجل .فالشباب هم الفئة األكثر استخدام ًا
واألكرب عدد ًا للهواتف النقالة ،كام وأن الشباب هم الفئة التي ترغب منظمة العفو الدولية يف الوصول إليهم .فمن خالل

استخدام هذه األداة الشعبية لثقافة الشباب تستقطب منظمة العفو الدولية ناشطني جدد من الشباب الذين سيزيدون من

قوة شن محالهتا لفرتة طويلة قادمة من الزمن.
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حتويل سامت قوة الرشطة :تعليم ضباط الرشطة دورهم يف الدفاع عن حقوق اإلنسان.

تكتيك

تستخدم جمموعة برازيلية أسلوب التدريب الشامل إلقناع ضباط الرشطة بتحويل عالقاهتم مع املجتمعات التي يعملون

فيها.

توفر برامج مركز تقديم املشورة حول برامج تعليم املواطنة ( )CAPECتدريب ًا لضباط الرشطة يف الربازيل ملساعدهتم عىل
تفهم الدور احليوي الذي يمكنهم أن يلعبوه كمدافعني عن حقوق اإلنسان .ويؤكد هذا التدريب الذي يشمل مساقات
ّ
خمتلفة وواسعة حقوق اإلنسان التي يتمتع هبا كافة املواطنني بام يف ذلك ضباط الرشطة أنفسهم .ويتم من خالل هذه العملية
حتويل دور الرشطة بام يؤدي إىل عالقات أفضل مع املجتمع وإىل مشاركة مدنية أوسع.

وتنترش املامرسات الوحشية وأعامل التعذيب من قبل رجال الرشطة انتشار ًا واسع ًا يف الربازيل .ومما يزيد من تفاقم املشكلة
أن ضباط الرشطة يتلقون رواتب ضئيلة وأن الفساد أصبح منترش ًا .إن هدف املركز هو إجياد (أمن متفاعل) ،حيث يتم

ختطيط جهود األمن العام وتنظيمها مع أعضاء املجتمع بحيث يتم توزيع املسؤوليات مما يؤدي إىل أداء أعامل رشطية
تتجاوب بفعالية مع احتياجات املواطنني.

ويتم تنفيذ الدورات التدريبية عىل دفعات ثالث تستمر كل منها يومني وذلك عىل مدى ستة أشهر .ولكي تصل رسالة

املركز إىل أكرب عدد ممكن من الناس يطلب برنامج ( )CAPECمن دوائر الرشطة التوصية بأسامء الضباط الذين يستطيعون
مشاركة جتربتهم التدريبية مع آخرين لدى عودهتم إىل عملهم .ويشارك أفراد املجتمع يف هذه الدورات جنب ًا إىل جنب مع

الضباط.

وتركز تدريبات املركز عىل تبصري الضباط املكلفني بإنفاذ القانون بأمهية الدور الذي يقومون به يف املجتمع وكيف يؤثر

عملهم عىل حياة األفراد واملجتمعات .ويستكشف الضباط ما يعتقدون ويشعرون به وكيفية ترتيب عالقاهتم مع غريهم
من البرش .ويعلمون أيض ًا املزايا العديدة لألمن املتداخل ،بام يف ذلك األعامل الرشطية األكثر فعالية واألوضاع األكثر أمن ًا

بالنسبة للضباط.

ويستخدم املدربون العديد من القصص والتشبيهات واألمثلة املستقاة من جتارب الطلبة ،بحيث يتم تسليط الضوء عىل

التعليم ال احلكم عىل السلوك .وخالل هذا احلوار يشعر الضباط بأهنم موضع تقدير أثناء تعلمهم كيفية تعزيز حقوق
اإلنسان يف املجتمع.

ولقد تم استخدام أسلوب تدريب املركز يف مخس وعرشين والية يف الربازيل بمشاركة  30000مشارك معظمهم من أفراد

الرشطة املدنية والرشطة العسكرية والرشطة االحتادية ورشطة السري وحرس البلديات ،كام عمل برنامج املركز مع احلكومة
الفيدرالية وحكومات الواليات والبلديات.
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إن تكتيك برنامج ( )CAPECمثري لالهتامم ال سيام أنه مركز تقديم املشورة حول برامج تعليم املواطنة  ،وبخاصة أنه

معني بمجموعة مسؤولة عن ارتكاب االنتهاك أو السامح بحدوثه وحتويلهم إىل مدافعني عن حقوق اإلنسان .إن هذه
الطريق ال تسهم فقط يف تقوية ثقافة حقوق اإلنسان يف الربازيل ،بل ختفف أيض ًا وبصورة مبارشة من االنتهاكات القائمة
من خالل إجياد بيئة مالئمة تبحث فيها الرشطة واملجتمع عن حلول مشرتكة للمشاكل التي يواجهوهنا.

“من خالل التفاعل مع جمتمعاهتم يستطيع الضباط أن يصبحوا معلمني ،وبخاصة للشبان واألطفال ممن لدهيم أبطاالً
قليلني أو نامذج أدوار جيدة.

وهنالك حادث بارز وقع يف إحدى ضواحي مدينة ماكابا وكان مؤثر ًا للغاية .كانت هذه الضاحية تعترب خطرية للغاية
بسبب وجود عصابات شبان تقوم بتعذيب السكان املحليني .وعندما تم تأسيس الرشطة التفاعلية يف الضاحية ،تم تعيني

نقيب يف الرشطة العسكرية يف املنطقة .وقد اكتشف هذا النقيب زعيم العصابة الرئيسية وأرسل له رسائل يدعوه فيها إىل
القدوم للتحدث معه .وأخري ًا جاء املراهق وبدأ الضابط ببناء عالقة معه باعتباره بالغ ًا راعي ًا لآلخرين ومعل ًام ونموذج ًا رائع ًا

مر بنموذج دور مماثل قبل هذا يف حياته .واليوم أصبح هذا املراهق حليف ًا للرشطة،
إن من املمكن أن ال يكون هذا الفتى قد ّ

كام وأنه ومن خالل زعامته يقوم آخرون كثريون غريه بمساعدة الرشطة .لقد تفهم هذا الضابط أمهية وظيفته كمعلم وداعية
للسالم وبأنه من خالل اقرتابه أكثر من املجتمع الذي يعمل فيه ،أصبح قادر ًا عىل إحداث تأثري”.
روزا امليدا ،الربازيل ،مركز تقديم املشورة حول برامج تعليم املواطنة
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التعاون
التحالفات اجلديدة -وبخاصة تلك املربمة مع رشكاء غري متوقعني – يمكنها أن تعزز اجلهود التي يبذهلا املدافعون عن
حقوق اإلنسان بوسائل غري متوقعة .اكتسب عدو ًا سابق ًا جلانبك لتجد أنك مل تكتسب حليف ًا فقط بل نقص أيض ًا أحد

خصومك .افتح قنوات اتصال كانت مقفلة لتقلل من إمكانية حدوث النزاعات واالنتهاكات .قم ببناء عالقات مع

جمموعات خارج قطاعك كي تضفي مصداقية عىل قضيتك وجتتذب مجاهري جديدة .أعرب احلدود الدولية لتجد أنك تبني
حليف ًا أقوى وأكثر مرونة ولديه صبغة سياسية أكرب.

إن التعاون االسرتاتيجي يمكن أن جيعل املدافعني أكثر استعداد ًا وأكثر قوة وأقوى متثي ً
ال للمجتمعات التي يعملون عىل
خدمتها .إن بإمكان هذا التعاون منحهم الرشعية يف املسلك العادي ويف أجهزة اإلعالم ويف احلكومة .فعندما يكون لدى

املدافعني عن حقوق اإلنسان صفوف ًا من احللفاء األقوياء واملتنوعني ويتوقفوا عن العمل يف عزلة ،يصبح من الصعب أكثر

مهامجة عملهم.
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بناء جبهة متحدة :بناء ائتالف من منظامت حقوق اإلنسان يف بلد ما للتحدث
بصوت واحد ضد االنتهاكات.

تكتيك

عندما تعمل مجاعات حقوق اإلنسان مع ًا ،فإن بإمكاهنا غالب ًا أن حتقق ما هو أكثر بكثري من أجل حتسني وضع حقوق
اإلنسان يف البلد املعني مقارن ًة بام حتققه اجلامعات بمفردها .ويثبت املنسق الوطني حلقوق اإلنسان يف بريو أن هذا ممكن
حتى عىل نطاق واسع جد ًا.

إن املنسق الوطني حلقوق اإلنسان هو ائتالف يضم  63مجاعة من مجاعات حقوق اإلنسان املرموقة يف بريو .ولقد متكنت
الكورديندورا ( ،)Coordindoraالتي شكلت يف  ،1985من البقاء بسبب قدرهتا عىل توحيد املنظامت األعضاء والتكيف

مع بيئة سياسية متغرية عىل الدوام .وقد عزز التامزج بني األعضاء الريفيني واحلرضيني الرشعية التي تتمتع هبا اجلامعة يف

أنحاء البالد وعىل النطاق الدويل ،يف حني أسهمت املشاركة البناءة من جانب موظفي احلكومة يف زيادة قوهتا كالعب عىل
الساحة السياسية.

وعقب احلكم العسكري للجنرال فرانسيسكو موراليس وإطالق الثورة املسلحة جلامعة الطريق امليضء ،أصبحت مجاعات

حقوق اإلنسان مغرقة بالفظائع املتزايدة .فخالل الفرتة ما بني عامي  1983و  1984فقد  6000من مواطني بريو حياهتم
نتيجة للعنف السيايس .وكان من األمور احليوية إجياد مساحة للجامعات كي تتعاون بعيد ًا عن الدين والسياسة.
ويعود نجاح وقوة االئتالف إىل عدد من العوامل بام يف ذلك:
 .1املبادئ الواضحة لألداء الداخيل :تقرر االئتالف منذ اجتامعه األول بأنه سيتعهد برفض العنف بكافة أشكاله

والبقاء مستق ً
ال عن األحزاب السياسية واحلكومة والتمسك باملجتمع الديمقراطي ومعارضة عقوبة اإلعدام .وال يسمح
للمنظامت التي ال تلتزم هبذه املبادئ باالشرتاك يف االئتالف.

 .2اختاذ القرارات باإلمجاع :توجد عملية اختاذ القرارات شعور ًا باالتفاق املشرتك والتضامن .ويتعني عليه أن تكون
كافة اجلامعات متفقة .وفيام تكون اجلامعات يف االئتالف خمتلفة احلجم وتأيت من خمتلف أرجاء البالد بحيث تتمتع كل مجاعة
ٍ
متساو عندما يتم طرح موضوع ما للتصويت ولدى تشكيل املجلس القومي الذي ينتخبه أعضاء اجلمعية العامة.
بصوت

 .3متثيل املجموع :تعطي العملية الداخلية لالختيار واالتفاق ممثل املنظمة رشعية عىل املستويني الداخيل واخلارجي هلذا
الشخص وللمنظمة .فعندما يتم اختيار شخص من جانب املنظامت األعضاء للمشاركة يف اجتامع دويل عىل سبيل املثال،
ال للمنظمة التي يمثلها أو متثلها بل بصفته ممث ً
يقوم هذا الشخص باملشاركة ليس فقط بصفته ممث ً
ال عن املنسق الوطني أو
الكورديندورا.
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 .4االتفاق عىل األولويات التي سيجري تنفيذها مع ًا :جتتمع املنظامت األعضاء عىل هيئة مجعية عامة مرة كل

سنتني ،حيث تقرر منح األولوية للموضوعات التي ستعاجلها كائتالف .ويتم تنفيذ العمل حول هذه املوضوعات بشكل

مجاعي وعىل املستوى القومي من جانب السكرتارية التنفيذية ،وهو جهاز دائم يعمل عىل تنفيذ قرارات املجلس القومي
واجلمعية العامة .ويتم انتخاب السكرتارية التنفيذية ملدة عامني وتعمل كمتحدث رسمي لالئتالف ،كام تعمل عىل تنظيم

وتسهيل االجتامعات وعىل تعبئة األعضاء .ويقترص عمل املنسق الوطني ،الكورديندورا ،عىل النشاطات املميزة عن تلك
املطبقة من جانب منظامت االئتالف واملتعلقة بقضايا األولوية.

يقوم املنسق الوطني بجمع الناس عىل أساس قومي بفعالية وكفاءة من خالل تنسيق جهوده ،بحيث يكون له تأثري أكرب

من تأثري املنظامت الفردية واالئتالف املؤقت .فعىل سبيل املثال ،عندما هدد الرئيس البريويف السابق ،ألربتو فوجيموري،
بسحب مشاركته يف نظام حمكمة الدول األمريكية قام املنسق الوطني بجمع الناس عرب تلك البالد خالل أسبوع واحد.
وقد قامت مجيع املنظامت األعضاء بتوقيع بيان ،كام بذلت تلك املنظامت جهود ًا مناهضة القرتاح الرئيس ،فيام تم مجع أكثر

من  400منظمة إضافية للعمل .وقد قامت كل منظمة بعدئذ باختاذ خطوات داخل جمتمعها لبناء الدعم وإرشاك الناس
يف التحدث علن ًا ضد الوضع .فلوال املوقف الواضح الذي وقفه املنسق الوطني ومصداقيته وتركيبته مل يكن باإلمكان
حتقيق هذا .لقد تم إجياد املنسق الوطني يف ظل جو من العنف واالنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان ،بحيث ظهر بأنه من

املمكن تطبيق هذا التكتيك اخلاص ببناء االئتالف يف ظل أوضاع تتسم بالعداء .ورغم ذلك ،فإن النجاح احلقيقي الذي

حققه االئتالف مبني عىل ما هو أكثر بكثري من احلاجة للتجمع يف وقت صعب للغاية .إن األهداف الواضحة واإلطار
الصلب ومبادئ التعاون واملوقف الواضح ضد العنف منحت املنظمة رشعية أكرب .ولقد حظيت هذه املبادئ بدعم
املجتمع الدويل وعملت عىل تأكيد النجاح بعيد املدى الذي حققه االئتالف.
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حوار علني مع قوة الرشطة :إجياد منرب علني طويل األمد تستطيع من خالله الرشطة

واملواطنون العاديون العمل سوي ًا لوضع حد ملظامل انتهاكات حقوق اإلنسان ولقضايا أخرى

تكتيك

تؤثر عىل عالقات الرشطة باملجتمع.

هناك نقطة احتكاك واحدة يف العديد من املجتمعات وهي العالقة بني قوة الرشطة واملدنيني .ويمكن أن تؤدي وسائل
االتصال الضعيفة إىل حدوث انتهاكات أو حلول وسط لألمان العام .ففي نيجرييا اكتشفت جمموعة طريقة مبتكرة لتجسري

تلك الفجوة.

توجد مؤسسة كلني ( ،)CLEENوهي رسمي ًا مركز تعليم تطبيق القانون يف نيجرييا ،منابر عامة حيث يستطيع املواطنون
والرشطة بحث اهتامماهتم وشكاوهيم بشأن اجلريمة وسلوك الرشطة.

ويمكن أن جتد املجتمعات وقوات الرشطة نفسها وقد انغمست يف حلقة عقيمة من عدم الثقة .وهنالك قلق لدى أفراد
املجتمع جتاه سوء سلوك ووحشية وفساد الرشطة .ويف املقابل ،ترى الرشطة املجتمع بأنه عدواين وغري متعاون معها يف

التحقيقات التي جترهيا.

ويف نيجرييا ،أسهم اهليكل املركزي للرشطة يف نشوء هذه املشكلة ،حيث يتم تطبيق جمموعة من جداول األعامل والسياسات
عىل البلد بأرسه ،مما خيلق فجوة ما بني أولويات تطبيق القانون لدى الرشطة واحتياجات املجتمعات املحلية.

بدأت مؤسسة (كلني) يف جتسري هذه الفجوة من خالل إرسال رسائل إىل احلكومات املحلية واقرتاح إنشاء منرب علني

يف جمتمعاهتا .وتتابع اجلامعة هذه الدعوة فقط إذا ما استجابت احلكومات املحلية وتم تأمني تعاون والتزام فرقة الرشطة
املحلية .وتقوم (كلني) بعدئذ بتنظيم ورشة عمل مشرتكة ،حيث يتلقى أفراد الرشطة واملجتمع تدريب ًا عىل كيفية حل

النزاعات ،ويبحثون مع الرشطة ردود الفعل جتاه الشكاوى املحلية ،كام يبحثون أيض ًا كيف يمكن تطبيق برنامج (كلني) يف
املنطقة .وتسمح ورش العمل هذه لكل جمتمع بتشكيل برناجمه وفق ًا الحتياجاته.
ويتم بعدئذ توظيف شخصني من كل جمتمع ،عىل أساس الدوام اجلزئي ،لتنسيق املنابر ملدة عامني يتعني عىل املجتمع بعدها
إجياد وسيلة ملواصلة الربنامج بمفرده.
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ويوفر تكتيك (كلني) ألفراد املجتمع ولضباط الرشطة بيئة آمنة يتمكن اجلانبان فيها من تبادل مهومهم والتغلب عىل

العوائق الكبرية التي توجدها البريوقراطية .ويكون لدى الطرفني ،يف ظل عالقة تشوهبا احتامالت النزاع فرصة ،كي يرى
كل منهام اآلخر بعيون أكثر إنسانية :أي رؤية شخص يمكن التعاون معه بدالً من منازعته.
ويمكن هلذه العملية بمرور الوقت أن تكرس احللقة العقيمة من عدم الثقة ،ووضع أسس جديدة لتمكني الرشطة من القيام
بدورها يف خدمة املواطنني ،ومتكني املواطنني من مساعدة رجال الرشطة يف أداء واجباهتم.

ويمكن هلذا أن خيفض من عنف الرشطة ومن اجلريمة املدنية .وقد تم تطبيق الربنامج يف أربع عرشة منطقة حملية حكومية
منتقاة من ست أقاليم جغرافية يف نيجرييا.

وحيث أن عدم الثقة وسوء التفاهم خيلقان احتكاك ًا ما بني العديد من اجلامعات ،فإن باإلمكان استخدام هذا التكتيك يف

بناء عالقات أوثق بني مجاعات أخرى متصارعة مثل اجلامعات العرقية أو أصحاب األعامل واملزارعني .إن أحد املخاطر
املحتملة هو العاطفة واملرارة اللتان يمكن أن حتيطا بالقضايا الصعبة.

\ويتعني عىل الوسطاء أن يكونوا مستعدين للتعامل مع هذا والقيام بذلك عىل مدى فرتة زمنية طويلة مناسبة .ويمكن
الجتامع ُيعقد مرة واحدة أن يكون أقل تأثري ًا من طريقة (كلني) الطويلة األمد.
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التعرف أكثر عىل حلفائك :التعرف عىل احللفاء من أجل إقامة حوار بنّاء

واحلفاظ عىل عالقات تعاون.

تكتيك

أحيان ًا ،توجد أجواء من عدم الثقة ليس فقط بني منظامت حقوق اإلنسان واملؤسسات اخلارجية بل أيض ًا بني وداخل

منظامت حقوق اإلنسان نفسها .ففي منطقة البحريات العظمى يف إفريقيا توجد مجاعة تعمل عرب احلدود الدولية وعرب
خطوط الشك الراسخة للتغلب عىل هذه املشكلة كي تقوم بالتعاون مع آخرين برصد أوضاع حقوق اإلنسان يف املنطقة

ونرش املعلومات برسعة.

وتعمل رابطة حقوق اإلنسان ملنطقة البحريات العظمى ( )LDGLكمجموعة مظلة للحفاظ عىل التحالف الذي يضم

 27منظمة عضو يف بوروندي ومجهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا ،وهي منطقة تسودها النزاعات .لقد عانت منطقة
البحريات العظمى طوي ً
ال من العنف الناجم عن عدم الثقة والكراهية العرقية .وتعكس بعض املنظامت يف املنطقة ،بام يف

ذلك سبع مجاعات تعنى بحقوق اإلنسان ،هذه االنقسامات ،حيث تقوم باختاذ اإلجراءات نيابة عن جمموعة ضيقة من
األنصار املنتمني جلامعات عرقية.

إن عملية الرابطة املبنية عىل احلوار الدقيق واملنظم تعتمد عىل مبادئ ثقافة أوبونتو ( )Ubuntuاإلفريقية أي (اإلنسانية)
كقاعدة لتقريب تفاعلها إىل الناس املنحدرين من خلفيات وثقافات خمتلفة ،ومن أجل بناء حوار والتشارك يف املعلومات.

وعندما حتدث انقسامات داخل رابطة حقوق اإلنسان ملنطقة البحريات العظمى ،حياول زعامء الرابطة تفهم املشاكل

الكامنة املسببة للنزاع .إن باستطاعة هؤالء حتديد حلفائهم املحتملني والتعريف عن أسلوب احلوار الذي ينطوي عىل
اإلمكانية األقوى للحفاظ عىل عالقات مثمرة .وختتار الرابطة أفراد ًا للمشاركة يف احلوار املبني عىل قدرهتم عىل بناء جسور

الثقة والتعاون .وختتار الرابطة يف كل ما تفعله لغة وخطوات تعزز مصداقيتها ،حيث تؤكد بذلك حللفائها األعضاء بأهنم

يتمتعون باالحرتام وأنه ستتم معاجلة القضايا التي تقلقهم.

وتقوم الرابطة ،قبل التعامل مع أية قضية ستتم معاجلتها من جانب املنظامت األعضاء وبخاصة القضايا املثرية للنزاع،

بالتعرف عىل املشكلة وعىل املجاالت املحتملة للنزاع وعىل اهلدف املنشود وعىل التحالفات الرضورية للوصول إليها ،كام
تتعرف الرابطة عىل احللفاء غري الناشطني املحتملني وعىل احللفاء الناشطني للمشاركة يف احلوار.

ويعترب االحتكاك بني أعضاء أي حتالف أمر ًا طبيعي ًا وبخاصة التحالف الذي يعمل يف منطقة ختيم عليها نزاعات كثرية.
وبدالً من أن يكون االحتكاك نامج ًا عن خطأ ارتكبه «الناس األرشار» ،فإن هذا االحتكاك يعكس إشارة إىل احلاجة إىل

أنظمة حوار نشطة وحساسة .وقد بدأ جزء صعب من عمل الرابطة باكتساب تفاهم متبادل خلطواهتا داخل اإلقليم .وإذا

مل يتم التوصل إىل إمجاع خالل االجتامع ،تعمل الرابطة عىل إرسال ممثلني يعول عليهم وموثوق هبم من املنظامت األعضاء
إىل األعضاء املرتددين بغية التوصل إىل تفهم أفضل لوجهات النظر وتعزيز التضامن.
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ومن خالل هذه العملية املستمرة للبناء واحلفاظ عىل العالقات ،متكنت الرابطة من حتقيق النجاح يف إجياد شبكة تضم
املنظامت املختلفة يف اإلقليم وكسب ثقتها كي يتم رصد انتهاكات حقوق اإلنسان ونرش املعلومات املتعلقة هبا برسعة.

إن من املهم من أجل حتقيق تطبيق ناجح للتكتيكات إجياد آليات لتحديد مواقع احللفاء قبل عقد اجتامعات لألعضاء أو

اجلامعات من أجل احلوار حول القضايا الشائكة .ويمكن تطبيق هذا التكتيك يف ظل أوضاع أخرى تكون فيها مجاعات

حقوق اإلنسان منقسمة عىل بعضها البعض ،وتتنافس فيام بينها حول املوارد الشحيحة واستقطاب االهتامم .وتعترب
االئتالفات جتمعات ضعيفة وحتتاج دوم ًا إىل حوار مستمر وإىل رعاية كي تواصل عملها بكفاءة ولكي تتمكن من البقاء

مع ًا.
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الرصد املكثف طويل األمد :التعاقد مع رشكات متعددة اجلنسيات لرصد

أوضاع العاملة داخل املصانع املوردة.

تكتيك

تدعو جلنة التحقق من مدونات قواعد سلوك الرشكات ( )Covercoالرشكات متعددة اجلنسيات إىل حتسني حقوق
اإلنسان من خالل املقارنة بني مدونات قواعد سلوك الرشكات اخلاصة هبا واحلقائق امللموسة عىل األرض يف املصانع

التي تورد بضائعها فيام وراء البحار .وجتمع اللجنة املعلومات وتدققها وتنرشها بصورة مستقلة كي تزيل أية ذرائع قد

حتتمي هبا الرشكات التي ال حترتم حقوق اإلنسان.

وتقوم اللجنة برصد مكثف طويل األمد ومستقل ألوضاع العاملة يف مصانع املالبس الغواتياملية وصناعات التصدير
الزراعية للتأكد من التزامها بمقاييس العاملة املعرتف هبا دوليا .إن اللجنة  ،ومقرها غواتيامال سيتي)Coverco( ،هي

منظمة رصد مستقلة تأسست عام  1997عىل يد أعضاء يف مجاعات املجتمع املدين ،وهي ال تعمل كمستشار لإلدارة كام
وأهنا ال تقوم بدور املحامي عن ال ُع ّمل .وتعمل املنظمة أوالً عىل تأسيس عالقة مع إحدى الرشكات (مثل ليز كليبورن
 ،)Liz Claiborneثم تقوم بالتفاوض معها حول اتفاقية تسمح بالدخول الكامل وغري املعلن إىل وحدة اإلنتاج

حيث تلتزم الرشكة بدفع رسوم اخلدمة .وتقوم املنظمة بشكل مستقل بنرش ما تتوصل إليهم من نتائج عىل موقعها عىل
اإلنرتنت.

وبدالً من القيام بزيارات قصرية األمد وتقديم تقارير عن كل زيارة ،حتافظ اللجنة عىل وجود دائم هلا يف املصانع التي

ترصدها خالل فرتة متتد لستة أشهر عىل األقل .وحتاول (تصوير أفالم) تتناول العالقات العاملية يف وحدة اإلنتاج بدالً
من التقاط صور منفردة .ويزور الراصدون املدربون املصانع عدة مرات يف الشهر دون إعالن مسبق ،حيث يقومون
بمراجعة سجالت املصنع ودفع اإلدارة ألن ترشح السياسة الرسمية فيام يتعلق بالقضايا التي تنشأ يف حينه ،كام يقومون

بعمليات «تفتيش حس ّية» لوحدات اإلنتاج ،وجيتمعون مع ال ُع ّمل خالل ساعات العمل االعتيادية وخارجها ،وحيتفظون
بخط هاتفي ساخن للتأكد من أن املوظفني لدهيم الفرصة الكاملة للوصول إليهم .ويتم إجراء مقابالت شخصية باللغة
اإلسبانية حيث تبقى هذه املقابالت يف إطار الرسية املطلقة .وتضمن الرشكة متعددة اجلنسيات حرية الوصول إىل وحدة
اإلنتاج وملفات املوظفني وإىل اإلدارة وال ُع ّمل أيض ًا.

ويبدأ الرصد «بتدقيق اجتامعي» ،حيث يعمد الراصدون إىل وصف العالقات العاملية يف وحدة اإلنتاج  -بالتحقق
مث ً
ال من وجود إجراء ظامل وحول ما إذا كان هذا اإلجراء فعاالً أم ال .ويتم توثيق أوضاع العمل بشكل دقيق ،بام يف

ذلك وجود ومعاجلة الكيامويات الصناعية وصيانة احلاممات وحرية الوصول إليها وتطبيق العناية الصحية والتزامها
باملقاييس الصحية وإجراءات السالمة.

ويقوم الراصدون بعد ذلك بمراجعة وافية لسجالت الرواتب ،ومدفوعات املزايا التي يتمتع هبا العاملون ،ومكافآت
اإلنتاج ،وااللتزام بأنظمة العمل اإلضايف .ويقومون أيض ًا بتفحص شكاوي العامل بعناية ،والتأكد من أن كافة التقارير
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تشمل املالحظات التي تبدهيا اإلدارة ،والتأشري عىل األوضاع التي ال يمكن فيها إقامة الدليل عىل الشكاوى.
ولقد أدت نشاطات اللجنة يف جمايل الرصد والتحقق إىل قيام الرشكات بالطلب من املوردين إظهار التزامهم املنتظم

بحقوق ال ُع ّمل .فعىل سبيل املثال ،اشتكت قارص تعمل لدى أحد موردي رشكة ليز كليبورن بأن مديرها رفض السامح هلا
باخلروج من العمل مبكر ًا حلضور املدرسة وفق ًا ملا هو مطلوب بموجب القانون املحيل ومدونة السلوك اخلاصة بالرشكة.
وعندما قامت اللجنة بتوثيق هذه املخالفة تدخلت رشكة ليز كليبورن لدى اإلدارة املحلية للتأكد من أن املدراء ملتزمون

هبذا القانون .وقد أدى ذلك إىل قيام اللجنة بمراجعة ملفات مجيع القرص الذي يعملون يف املصنع .وقام املورد بعدئذ باختاذ
القص العاملني يف املصنع وااللتزام بالقانون املحيل الذي
ما يلزم من إجراءات للتأكد من أن هناك موافقة من أرس مجيع ّ
يقتيض بأن ال يعمل القارص ملدة تزيد عن  35ساعة يف األسبوع.

ولقد أوردت اللجنة بعض املشاكل التي واجهتها عندما حاولت دخول مصانع املوردين وتردد بعض املوردين يف تطبيق

برامج العالج التي تم التفاوض عليها مع الرشكات متعددة اجلنسيات .فقد رفض املدراء لدى رشكة غاب ()Gap
املوردة ،مثالً ،السامح لفرتة من الزمن لراصدي اللجنة بالتجول دون حراسة يف وحدة اإلنتاج أو التحدث دون رقابة مع

ال ُع ّمل هناك.

وعىل الرغم من أن السجل هو بالكاد كامل ،فقد أدى الفشل يف تطبيق برامج العالج إىل توبيخ أو إهناء خدمات بعض

املدراء .وقد تم إعادة ال ُع ّمل الذين تم ترسحيهم بصورة غري قانونية إىل وظائفهم ،كام تم ختفيض العمل اإلضايف املبالغ به.
ومتت أيض ًا معاجلة دفعات املزايا املالية اخلاطئة.
ويتم تنفيذ أنواع خمتلفة من الرصد يف كافة أرجاء العامل بام يف ذلك طرق املواجهة وتلك ،التي تشبه ما تم يف جلنة التحقق

من مدونات قواعد سلوك الرشكات( ،)Covercoالتي تتضمن العمل بالتعاون مع الرشكات .وتستخدم اللجنة عالقة
تعاون مع الرشكات الدولية بدالً من العالقة العدائية فهي تتفاوض معهم لتمويل هذا الربنامج املستقل ،ومن ثم تقوم
بعدها وبأساليب مثرية لالهتامم بدفع الرصد خطوة أخرى إىل األمام تفوق اخلطوات املعتادة .فهي توفر مكان ًا آمن ًا يستطيع

ال ُع ّمل من خالله تقديم شكاواهم دون أن خيشوا من االنتقام ،بحيث يشجعوهم عىل املشاركة يف حتسني أوضاعهم
العاملية .وتقوم أيض ًا بتوظيف راصدين حمليني يمكنهم تفهم األوضاع املحلية والتواصل مع ال ُع ّمل بصورة أفضل من
األجانب .ولكي يتم تفعيل هذا التكتيك ،فإن من الرضوري احلصول عىل دعم العاملني واإلدارة .فإذا ما أحرز هذا
التكتيك النجاح ،يساهم مجيع محلة األسهم ،أي أصحاب املرشوع ،يف خلق ثقافة االلتزام.
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احلاكمية الذاتية التي تتجاوز احلدود اجلغرافية :إجياد جهاز انتقايل للدفاع

عن حقوق السكان األصليني وتعزيز تلك احلقوق.

تكتيك

يكون احللفاء املحتملني يف بعض األحيان ظاهرين للعيان ،إال أن وسائل مجعهم مع ًا ال تبدو واضحة .لقد أسس شعب

سآمي ( )Saamiاألصيل ،الذي يعيش يف أربعة بلدان يف املنطقة القطبية الشاملية ،أجهزة حكم تنسق مع بعضها البعض
عرب احلدود للدفاع عن السياسات القومية املتضاربة حول حقوق األقليات  -وبخاصة ما يتعلق منها بحقوق الرعي التي

تؤثر مبارشة عىل مسار حياهتم اليومية.

لقد انبثق (جملس سآمي) ،الذي تم تأسيسه عام  ،1956من احلاجة للحفاظ عىل عالقات قوية عرب احلدود السياسية
التي تقسم الشعب السآمي يف شامل اسكندنافيا ،وذلك من أجل تعزيز التعاون واملحافظة عىل حقوقه باعتبارهم السكان
األصليني .ويدافع املجلس عن احلقوق يف املنطقة التي عاش فيها الشعب السآمي أكثر من عرشة آالف سنة ،وهي منطقة
متتد حالي ًا عرب أربعة أقطار هي النرويج والسويد وفنلندا وشبه جزيرة كوال الروسية.

ويتعامل أعضاء جملس سآمي بشكل تقليدي مع املنظامت السآمية القومية يف بلداهنا األم .وتقسم املقاعد اخلمس عرشة

يف املجلس بشكل تناسبي بنا ًء عىل عدد سكان سآمي – البالغ عددهم اإلمجايل  10٫000نسمة يف األقطار األربعة .ولقد
أعرب املجلس عن دعمه القوي إلجياد برملانات سآمية يف الدول االسكندنافية األربع حيث تم تأسيس هذا الربملان يف
فنلندا عام  1973ويف النرويج والسويد عامي  1987و  1993عىل التوايل .ويعترب كل برملان جهاز ًا سياسي ًا مستق ً
ال
ومنتخب ًا بطريقة ديمقراطية يعمل عىل التشاور مع الربملان الوطني ،يف كل من الدول املعنية ،حول القضايا موضع االهتامم

لدى السآميني.

وبالرغم من أن الربملانات السآمية ال تستطيع إقرار أي من ترشيعاهتا ،إال أن باستطاعتها أن تقوم بمبادرات أمام الربملانات
الوطنية.ويمكن أن يعزى نجاح (جملس سآمي) إىل قدرته عىل تنظيم شعبه يف وقت واحد عىل املستويات املحلية والقومية

والدولية .ويستطيع أعضاء املجلس هبذا األسلوب توظيف وحدهتم عرب احلدود لبناء دوائر انتخابية والضغط من أجل

إحداث تغيريات يف السياسات املحلية ،بينام يقومون يف الوقت نفسه بجذب منظامت حملية أصغر الستقطاب الدعم
لتنسيق أوسع للقضايا السآمية املتداخلة مع القضايا القومية .ومن بني اجلهود التي تبذل حالي ًا جهود لوضع مسودة ميثاق
نروجيي سآمي .ففي  ،2002اتفقت احلكومات والربملانات السآمية يف النرويج والسويد وفنلندا عىل تأسيس (فريق
خرباء) يتألف من أعضاء سآميني وغري سآميني لوضع مسودة ميثاق بحلول  .2005وسيتعامل امليثاق مع قضايا أساسية

تتعلق بتقرير املصري وحقوق األرايض وكذلك البيئة والتعاون بني الدول والربملانات السآمية واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف.
إن إحدى املجاالت املهمة موضع النظر هي حقوق الرعي عرب احلدود املشرتكة لرعاة حيوان الرنّة الذي يمثل مصدر ًا

أساسي ًا للعيش لدى شعب سآمي.
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وباإلضافة لذلك ،كان (جملس سآمي) عملي ًا يف تأسيس املنتدى الدائم لقضايا الشعوب األصلية لدى األمم املتحدة ،كام
لعب دور ًا هام ًا يف إجياد مقرر خاص حول حقوق اإلنسان للسكان األصليني تابع ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق
اإلنسان.

وباعتبار أن ك ً
ال من األجهزة السآمية السياسية املنفصلة للسآميني يعترب أقلية يف الوطن األم ،فإن هذه األجهزة تتمتع
بسلطة أقل يف تشكيل السياسات التي تؤثر عليهم ،إال أهنا تستطيع جمتمعة أن تكون مدافع ًا أقوى بكثري عن حقوقها -

مما يوفر مثاالً واضح ًا لقيمة التعاون .ويعزز هذا أيض ًا حقوق اإلنسان عىل املستوى املحيل ويؤثر يف الوقت نفسه عىل
املؤسسات القومية واإلقليمية والدولية .ويمكن ألشكال التعاون املامثلة أن تكون مؤثرة يف ظل أوضاع أخرى ،حيث
خترتق قضايا حقوق اإلنسان للجامعات املنتفعة احلدود الوطنية كلام تكررت القضية مرة تلو األخرى.

“إننا نحاول أن نوجد عالقة عمل جيدة مع حكومات األوطان األم وذلك عىل الرغم من أننا ال نسعى وراء احللول
الوسط فيام يتعلق بحقوقنا .إننا مستمرون يف احلوار مع احلكومات كام وأننا حاولنا دائ ًام أن نكون أكثر اطالع ًا وعىل علم

بالقضايا أكثر من رجال احلكومة الذين سنتفاوض معهم”.

ماتياس اهرن ،رئيس وحدة حقوق اإلنسان ،جملس سآمي

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان

183 www.newtactics.org

تثقيف اجليل القادم :التعاون مع احلكومة إلدماج ثقافة حقوق اإلنسان
يف مناهج املدارس احلكومية.

تكتيك

يمكن أن تكون املدارس احلكومية املجال األهم لبناء ثقافة حقوق اإلنسان .ففي ألبانيا ،عملت جمموعة مع احلكومة
إلعداد املواطنني ملامرسة الديمقراطية خالل الفرتة التي أعقبت ختلص ألبانيا من النظام الشيوعي.

قام املركز األلباين حلقوق اإلنسان ( )ACHRبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم األلبانية بإدخال تعليم حقوق اإلنسان
إىل مجيع املدارس احلكومية يف البالد .لقد استغلت املجموعة الفرتة االنتقالية التي أعقبت احلكم الشيوعي للتفاوض مع

املسؤولني يف احلكومة الديمقراطية اجلديدة إلطالق عملية طموحة وطويلة املدى إلعداد املواطنني األلبانيني الشباب

للمشاركة الكاملة يف ممارسة الديمقراطية.

ويف عام  ،1991وبعد  45عام ًا من الدكتاتورية الشيوعية االنعزالية والقمعية ،واجهت ألبانيا عامل ًا جديد ًا من اإلمكانيات
الديمقراطية تعرتضها جبال من املشاكل السياسية واالقتصادية املتوارثة وبنية حتتية مؤسسية هزيلة ملواجهتها .ولالستفادة

القصوى من ديمقراطيتهم اجلديدة ،احتاج األلبانيون إىل نظام تعليمي يعمل عىل إعداد مواطنيهم كي يفكروا بجد وعىل

تشجيعهم عىل املشاركة السياسية.

وقام املركز( )ACHRبإعداد خطة طموحة إلدماج تعليم حقوق اإلنسان باملنهاج الرسمي اخلاص بجميع املدارس
احلكومية يف البالد .ولقد استغل املركز اللحظة السياسية الفريدة التي وفرهتا الفرتة االنتقالية التي تلت احلقبة الشيوعية

لتأمني احلصول عىل التزام خطي من وزارة الرتبية والتعليم والعلوم األلبانية بتطبيق مرشوعات تعليم حقوق اإلنسان يف
املدارس احلكومية.

وقد بدأ املركز بعدئذ بوضع مرشوعات ريادية ،حيث قام بعقد دورات تدريبية ملجموعة تأسيسية من املعلمني ،واقتباس

مواد تعليمية حول حقوق اإلنسان لتطبيقها يف الفصول الدراسية األلبانية ،وإعداد كتب نشاط تتالئم مع كل مستوى من

الفصول التعليمية .كام أوجد املركز مدارس ريادية حيث يساعد املدرسون واإلداريون يف تدريب مجيع املدرسني اآلخرين

عىل حقوق اإلنسان وتارخيها وعىل اآلليات الدولية وعىل مناهج البحث اخلاصة بحقوق اإلنسان والنشاطات داخل
وخارج الفصول الدراسية.

وبحلول هناية العقد ،كان املركز األلباين حلقوق اإلنسان قد أعد مواد منهجية خاصة للعديد من املوضوعات تناسب كل
فئة عمرية ،كام درب آالف املدرسني عىل استخدام املواد ،وأنشأ  42مدرسة ريادية يف مجيع أنحاء البالد ،ووضع منهاج ًا
ملدارس املعلمني إلدماج تعليم حقوق اإلنسان يف مناهج إعداد املعلمني.
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ولقد كان لدى املركز األلباين حلقوق اإلنسان رؤية طموحة من أجل ألبانيا ،كام استخدم فرصة سياسية لتحويل تلك الرؤية
متر بظرف انتقايل وكانت تتوق ألن تظهر للمجتمع الدويل التزامها بحقوق اإلنسان.
إىل واقع ملموس .فقد كانت احلكومة ّ

(قامت ألبانيا باملصادقة عىل االتفاقية الدولية حلقوق الطفل عام  .)1993ولقد عرض املركز عىل احلكومة وسيلة إلظهار

هذا االلتزام واملساعدة عىل الوفاء بااللتزامات التي نصت عليها االتفاقية ،بحيث متكن من تأمني تعاوهنا كام حافظت هي
عىل التسارع من خالل استقطاب الدعم الدويل ودعم اخلرباء يف حقل التعليم.
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بناء القدرات
إن املوارد املتاحة للعاملني يف جمال حقوق اإلنسان هي دائ ًام موارد حمدودة .إننا نحاول دائ ًام أن نعمل أكثر بموارد أقل -أي

بأناس أقل وأموال أقل ويف وقت أقل مما نشعر بأننا فع ً
ال بحاجة إليه ،إال أن هناك مورد ًا هام ًا واحد ًا متجدد ًا بالفعل هو

مهاراتنا .فعندما نوسع من مهاراتنا ومهارات زمالئنا وحتى نخرجها إىل املجتمع ملشاركة أناس جدد فيها ،فإننا نكون قد
حققنا شيئ ًا ما أكثر بموارد أقل نوع ًا ما وبوقت أقرص بقليل.

إن التكتيكات الواردة يف هذا اجلزء تعمل عىل بناء القدرات بطريقتني رضوريتني ،فهي متنح العاملني يف جمال حقوق اإلنسان
املهارات التي حيتاجوهنا إلنجاز عملهم بشكل أفضل وبصورة أرسع ،كام وأهنا متنح الناس الذين هم اسمي ًا خارج جماالت

حقوق اإلنسان املهارات الالزمة هلم للنهوض بحقوق اإلنسان.
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تعزيز املهنية هو تعزيز حلقوق اإلنسان :إجياد منظمة مهنية توفر الدعم

والتدريب لبناء املهنية لدى املوظفني املنوط هبم إنفاذ القانون.

تكتيك

يف ليبرييا ،أدرك املوظفون املنوط هبم إنفاذ القانون احلاجة إىل تعزيز احرتام حقوق اإلنسان يف الوسط الذي يعملون فيه.
تعزز مجعية إنفاذ القانون الوطنية الليبريية ( )LINEAالطابع املهني لدى املوظفني املنوط هبم إنفاذ القانون .وتعمل اجلمعية
عىل حتقيق التقدم من خالل املنظور القائل بإن ضباط إنفاذ القانون جيب أن يكونوا يف مقدمة محاة حقوق اإلنسان ومروجي
تلك احلقوق وفق ًا ملا تنص عليه مدونات قواعد سلوك إنفاذ القانون واملبادئ األخالقية اخلاصة بالرشطة .وتتحدى هذه
املدونات الضباط برضورة احرتام احلقوق الدستورية التي تنص عىل توفري احلرية واملساواة والعدالة جلميع الناس .ولسوء

احلظ ،ونتيجة لعدم توفر التدريب وتفيش عدم االنضباط وسوء القيادة أو التالعب السيايس ،تصدر عن املوظفني املنوط

هبم تطبيق القانون يف أحيان كثرية ترصفات غري مهنية تؤدي إىل انتهاكات يف جمال حقوق اإلنسان .ولقد تم تأسيس مجعية
إنفاذ القانون الوطنية الليبريية لتلبية احتياجات ضباط الرشطة من التدريب والدفاع واملساعدة يف إطار جيعلهم راغبني يف
االنضامم واملشاركة.

ويف سياق تشكيل مجعية ( ،)LINLEAقام الضباط املنوط هبم إنفاذ القانون بدعوة رؤساء دوائر ووكاالت إنفاذ القانون
يف القطاعني اخلاص والعام إىل االنضامم وتشكيل جلنة تنظيمية قامت بوضع النظام األسايس للجمعية وتعيني أعضاء
جملس إدارهتا .وحرض عملية إطالق اجلمعية وزير العدل مما أضفى عليها املزيد من الرشعية .وقامت اجلمعية منذ ذلك
التاريخ بتقديم خدمات واسعة متنوعة ألعضائها ،بام يف ذلك التدريب عىل أساليب التحقيق واألعامل الرشطية وعىل

القيادة وحقوق اإلنسان باإلضافة إىل اآلليات الرضورية لتعزيز تنفيذ املعايري املهنية مثل أساليب التظلم .وباإلضافة إىل

ذلك ،تعمل اجلمعية عىل الوصول إىل ما هو أبعد من شبكة إنفاذ القانون حيث تعمل بالتضامن مع املجتمعات واملنظامت

عىل حتسني أوضاع حقوق اإلنسان يف ليبرييا.

ويقوم األعضاء باستثامر شخيص يف املنظمة من خالل دفع املستحقات .ولقد نمت مجعية إنفاذ القانون الوطنية الليبريية

لتصبح شبكة تضم أكثر من  500موظف يعملون عىل إنفاذ القانون ،ويمثلون حوايل  20يف املئة من قوة الرشطة باإلضافة
إىل أعضاء كثريين من مؤسسات إنفاذ القانون األخرى .ولقد قام مركز اجلمعية اخلاص بأبحاث العدالة اجلنائية والتعليم

بتوفري التدريب عىل القيادة وحقوق اإلنسان ملائتني وثالثة وعرشين من كبار الضباط املنوط هبم إنفاذ القانون ،كام قام بتنظيم

ورشة عمل لتدريب املدربني وأخصائيي املناهج لدى وكاالت إنفاذ القانون وورشة أخرى للتطوير ووضع السياسات
للمخططني واإلداريني العاملني يف جمال إنفاذ القانون.
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وتقوم اجلمعية باستضافة املناسبات االجتامعية السنوية التي تقوي الروابط بني األعضاء وأرسهم ،كام تستضيف ندوات
عامة لبناء العالقات بني تنفيذ القانون واملجتمعات .وتقوم أيض ًا بتوفري اخلدمات املستمرة التي يستفيد منها موظفو إنفاذ
القانون ،بام يف ذلك الشهادات التي ُتنح مقابل االشرتاك يف ورش العمل التدريبية ،والتي قد تساعدهم يف احلصول عىل

ترقيات وتدعم مطالبهم يف حتقيق التقدم داخل تنظيامت إنفاذ القانون .وتقدم اجلمعية كذلك املساعدة وبعض احلامية ضد
املشاكل املهنية كإهناء اخلدمة وتوجيه التهم الظاملة هلم ،كام تقدم بعض املساعدة لدى مواجهة املشاكل الشخصية كاإلعسار
املادي لدى حدوث حالة وفاة داخل األرسة.

لقد قدمت العديد من املنظامت برامج تدريبية للموظفني املناط هبم إنفاذ القانون .ويتطلب أسلوب مجعية إنفاذ القانون
الوطنية الليبريية بصفتها منظمة مهنية ،استثامر الوقت واملال واجلهد من جانب ضباط الرشطة أنفسهم مما يضيف حافز ًا

آخر باجتاه السلوك املهني ،وهو سلوك يظهر احرتام حقوق اإلنسان الذي يأيت من داخل املهنة ال من خارجها .إن هذه
احلوافز مهمة لبناء القوة التنظيمية الالزمة لدعم موظفي إنفاذ القانون الذين يرغبون يف حتسني سلوكم وتوفري القوة لتغيري

سلوك أولئك الذين ينتهكون معايري السلوك املهني .وحيث إهنم هم املسؤولون عن إنفاذ القانون ،يتمتع منظمو اجلمعية

بشكل خاص بتفهم عميق للتحديات التي يواجهها املوظفون املنوط هبم إنفاذ القانون وأشكال الدعم الذي حيتاجونه.
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جعل النظام القانوين يف متناول سكان املناطق الريفية :تدريب الزعامء املحليني

تكتيك

كوسطاء وكموارد حلقوق اإلنسان.

يف الكثري من املناطق الريفية والقروية يكون الوصول إىل النظام القانوين وإىل خدمات حل النزاعات حمدود ًا للغاية .وتعمل
جمموعة يف أوغندا لتغيري هذه األوضاع من خالل تدريب السكان املحليني الكتساب مهارات الوساطة.

ففي أوغندا تقوم مؤسسة مبادرة حقوق اإلنسان ( )FHRIبتدريب الزعامء املحليني عىل مساعدة أعضاء املجتمع ممن لدهيم

شكاوى ،وذلك بأسلوب يتجنب املشاكل واإلحباطات النامجة عن اللجوء إىل النظام القضائي الرسمي.

وتعمل املؤسسة عىل تعليم الزعامء كيفية تثقيف جمتمعاهتم فيام يتعلق بحقوقهم الدستورية وحقوقهم اإلنسانية .وهي متنحهم
أيض ًا مهارات شبه قانونية متكنهم من تقديم الوساطة واالستشارات واملشورة ،بحيث يستطيع املواطنون معاجلة االنتهاكات

وممارسة حقوقهم اإلنسانية كاملة.

وهناك الكثري من سكان الريف يف أوغندا ممن هم غري واعني حلقوقهم الدستورية الكاملة وماذا يمكنهم أن يفعلوا عندما

تنتهك تلك احلقوق .كام وأهنم يعتقدون بأنه ال يمكنهم الوصول إىل النظام القانوين املوجود يف املدينة ،حيث إنه مرتفع
التكاليف ويستخدم سلوك ًا ولغة غري مألوفني هلم.وختتار مؤسسة مبادرة حقوق اإلنسان مشاركني من بني من ظهرت لدهيم
مهارات قيادية ،وممن يعتربون شخصيات مهمة يف جمتمعاهتم كاملعلمني ورجال األعامل البارزين وكبار السن يف املجتمع
والعاملني يف احلقل الطبي.

ويستمر التدريب مدة أسبوع يتم خالله تطبيق منهاج يعالج العمليات القانونية وأساليب املناقشة وطرق إجياد شبكات

اتصال.

ويوفر التدريب للمشاركني أيض ًا املهارات التي حيتاجوهنا لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان وتقديم تقارير عنها.
ويصبح بعض املتطوعني مسؤولني عن جمموعات معينة يف املجتمع كالنساء واألطفال وكبار السن وغريهم.وعندما ينهي

هؤالء املتطوعون شبه القانونيني تدريبهم ،يقومون بتحديد مراكز اجتامعات ملعاجلة املشاكل بطرق يتم حتديدها لتناسب
جمتمعاهتم ،مما يشجع عىل اللجوء حللول بديلة كاالستشارات والوساطة والعودة للمؤسسات التقليدية القائمة واملشورة

الكتابية بحيث يمكن للناس جتنب حتديات تكاليف النظام القضائي الرسمي.
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لقد قامت مؤسسة مبادرة حقوق اإلنسان حتى اآلن بتدريب أكثر من  1٫000متطوع شبه قانوين كام قامت بنرش كتاب

دليل مرجع العاملني بالقانون غري الرسميني ( )Paralegal Reference Handbookوهو متوفر لدى املؤسسة.

هل هذا األسلوب التكتيكي مطلوب يف جمتمعك؟
من هم الزعامء املحليون الذين يمكن تدريبهم لتنفيذ هذا التكتيك؟
ويعزز هذا التكتيك فرص الوصول إىل العدالة .وعندما ،وفق ًا ملا حيدث يف الكثري من األحيان ،تأيت الدعوة حلقوق اإلنسان
من خارج املجتمع ،فإهنا ختلق مدافعني حمليني عن تلك احلقوق.

إن مؤسسة ثونقباي ثونقباو ( )Thongbai Thongpao Foundationيف تايلند تقدم أيض ًا ثقافة قانونية للمناطق
الريفية ،إال أهنا تركز أكثر عىل تثقيف أفراد املجتمع ممن قد حيتاجوا خلدمات قانونية بدالً من تدريب الزعامء املحليني عىل

توفري تلك اخلدمات (انظر ص .)227ويمكن استخدام طريقة مؤسسة مبادرة حقوق اإلنسان يف التعامل مع أوضاع
أخرى يكون فيها خيار اللجوء إىل القضاء غري متوفر للناس وحيث يكون زعامء املجتمع راغبني وقادرين عىل االضطالع
هبذا الدور.

إن نجاح هذا التكتيك يعتمد عىل التأكيد بأن الزعامء الذين تم التعرف عليهم من اخلارج لدهيم السلطة املعنوية داخل

جمتمعاهتم ،وأهنم سيستخدمون تلك السلطة إىل جانب مهاراهتم الوساطية اجلديدة .وعالوة عىل ذلك ،فإن التدريب
قصري األمد حيتاج إىل االستكامل باملتابعة والدعم طوييل األمد.
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مساعدة املدافعني عن حقوق اإلنسان كي يصبحوا أكثر فعالية :االستفادة
من متخصص يف جمال اإلعالم ومن األنظمة ملساعدة املدافعني عن حقوق اإلنسان

تكتيك

للعمل بصورة أكثر فعالية.

يمكن للمامرسني يف جمال حقوق اإلنسان يف كثري من األحيان االستفادة من تكتيكات التقوية املؤسسية التي توفر مهارات
جديدة أو تقنية أو أنظمة تنظيمية.

يركز مركز حقوق اإلنسان يف جامعة رساييفو عىل حتسني وصول املدافعني عن حقوق اإلنسان إىل املعلومات .لقد قام

أعضاء املركز ببناء نظام معلومات قوي ودور مركزي للمتخصصني يف جمال اإلعالم .وقد سمح استخدام هذا النظام
واستخدام مهارات املتخصص ملوظفني آخرين يف املركز بالرتكيز بصورة أفضل وبشكل أكثر جدوى عىل صلب مهامهم
الرباجمية.

ويمكن أن يؤدي تأسيس مكتبة أو وحدة توثيق داخل منظامت حقوق اإلنسان إىل مساعدة املوظفني عىل تسهيل تدفق
املعلومات والتعامل مع الوثائق الرسية وتسجيل تاريخ املنظمة وحتسني العمليات اليومية .وتشمل العنارص الرئيسية هلذا
التكتيك :مشاركة أمني مكتبة ماهر أو متخصص يف جمال اإلعالم ،وتوفري مساحة فعلية منظمة وجمموعة رئيسية من املواد،

باإلضافة إىل برامج كمبيوتر وغريها من تكنولوجيا املعلومات.

إن أمناء مكتبات حقوق اإلنسان لدهيم مهارات معينة لتوفري نظام حلقوق اإلنسان ،بام يف ذلك معرفة التكنولوجيا
واملعلومات املتعلقة بحقوق اإلنسان والتوثيق .إن دور أمني املكتبة هو احلصول عىل املواد وتقييمها فيام يتعلق باملهام

األساسية للمنظمة وترتيبها كي يتم استخدامها بصورة فعالة ونرشها داخل املنظمة .إن هذا الدور األخري يقتيض العمل

بصورة وثيقة مع املوظفني لتصنيف املعلومات وإعطاء بعضها األولوية .إن من املهم أن تتوفر مساحات كافية لتنظيم املواد
ومتكني املوظفني من التفاعل مع بعضهم البعض .ويتضمن مركز التوثيق كحد أدنى مساحة الحتياجات مكتب أمني
املكتبة ،بام يف ذلك وحدات كمبيوتر مرتبطة بشبكة ووحدات رفوف وأخرى للحفظ .وتعتمد جمموعة الكتب األساسية

وغريها من املصادر عىل مهمة ووزن املنظمة .وبشكل عام فإنه يتعني عىل املنظمة أن حتاول إدراج املعلومات الرضورية يف
براجمها احلالية واملستقبلية.

وأخري ًا فإنه يتعني أن تتوفر برامج الكمبيوتر املناسبة (للفهرسة والتصنيف والبيان ...الخ) واشرتاك عىل شبكة اإلنرتنت

متكن أمني املكتبة من احلصول عىل املعلومات بحرية.

اقرأ املزيد عن هذا املوضوع يف الكتاب العميل املتوفر عىل املوقع اإللكرتوين:

عىل اإلنرتنت
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إن عمل أمناء املكتبات يف مركز حقوق اإلنسان يف رساييفو يسلط الضوء عىل ما حيتاجه املدافعون عن حقوق اإلنسان من

معلومات ،بام يسمح هلم أن يكونوا أكثر فعالية وذلك من خالل حترير وقتهم وطاقاهتم .إن املركز واسع بام فيه الكفاية

كام يتوفر له التمويل اجليد ،إال أن كل األعامل املتعلقة بحقوق اإلنسان تعتمد اليوم عىل الوصول يف الوقت املناسب إىل
املعلومات الكاملة والدقيقة .فإذا ما توفرت ملنظمة ما املوارد الرضورية  -حتى وإن كان ذلك جمرد موظف يعمل بنظام

الدوام اجلزئي أو متطوع خملص لعمله  -فإن باستطاعة ذلك املركز املساعدة يف توفري الوصول إىل املعلومات .وقد حيتاج

أمناء املكتبات واملتخصصون يف جمال اإلعالم أنفسهم إىل استخدام تكتيكات اإلقناع من أجل إقناع املنظمة وأعضائها بأمهية
العمل الذي قد يبدو للوهلة األوىل هامشي ًا بالنسبة للمهمة األساسية.
«لقد أعددت تكتيك مركز حقوق اإلنسان ،كام وأنني علمت فع ً
ال بأنه سيكون مفيد ًا .لقد أمضيت عدة ساعات أبحث

يف هذا املوضوع مع املوظفة اإلدارية .كانت املكتبة تغمرها الفوىض حيث أمضت املوظفة ثالثة أشهر وهي تعالج األمر
بالطريقة الصحيحة لرتتيب املكتبة .لقد كان ذلك عم ً
ال كبري ًا استنفذ من املوظفة الصيف بأكمله .إن هذا يساعدين كثري ًا».
يب بودروغي ،مكتب الدفاع القانوين لألقليات القومية والعرقية ،هنغاريا
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إذاعة حقوق اإلنسان :تدريب ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان عىل استخدام

تكنولوجيا الفيديو لفضح تلك االنتهاكات.

تكتيك

حيتاج العاملون يف جمال حقوق اإلنسان غالب ًا إىل إخراج رسالتهم إىل مجهور أوسع .وحيتاج هذا بصورة أوسع يف عرص

التكنولوجيا املتقدمة ،إىل الوصول إىل تكنولوجيا الفيديو والبث اإلذاعي والتلفزيوين وإىل مهارات تتعلق بكيفية استخدامها.

تعمل مؤسسة الصندوق األسود ومقرها هنغاريا ورومانيا عىل حتسني املواقف جتاه أقلية روما ( ،)Romaوذلك من خالل
تدريب أفرادها عىل إنتاج الربامج التليفزيونية للقنوات املحلية .وتقوم املؤسسة بتشكيل فِ َرق إنتاج وتدريبها عىل إنتاج أفالم
الفيديو وتؤمن وقت ًا هلا عىل اهلواء وتتأكد من تبادل تلك الربامج بني ِ
الف َرق.ومنذ عام  ،1997قامت املؤسسة بتدريب ما
يقارب من  150شخص ًا من أقلية روما يف أثني عرش موقع ًا داخل هنغاريا ورومانيا عىل وسائل إعالم املشاهدين بالقضايا
التي تؤثر عىل جمتمعاهتم .وتعمل املؤسسة عىل اجتذاب الطلبات وتشكيل فِ َرق خمتلطة عرقي ًا تتألف الفرقة الواحدة منها
من مخسة أشخاص .ويعمل املوظفون أوالً عىل بناء عالقات بني أعضاء الفريق ،حيث يقومون بمناقشة وجهات النظر
الفردية ومعاجلة القضايا احلساسة التي سيتم طرحها يف الربنامج .وتقوم ِ
الف َرق بعد ذلك بتعليم أساسيات اإلنتاج التلفزيوين
والتشاور مع اخلرباء حول قضايا األقليات.
وخالل األيام الثالثة األخرية للتدريب ،تقوم ِ
الف َرق بإنتاج أول أفالمها .وتقدم مؤسسة الصندوق األسود الكامريات
واألضواء وامليكروفونات وغريها من األدوات الرضورية للعمل .وتواصل ِ
الف َرق إنتاج برامج شهرية لدى حمطاهتا
التلفزيونية املحلية من خالل العمل بصورة مستقلة مستخدمة مواردها اخلاصة ،يف الوقت الذي جتري فيه املؤسسة
مفاوضات لتأمني الوقت الالزم إلذاعة الربامج عىل اهلواء .وترشف مؤسسة الصندوق األسود عىل ِ
الف َرق وترصد نشاطها
ملدة ستة أشهر عقب التدريب ،فيام تتبادل ِ
الف َرق فيام بينها أرشطة الفيديو التي يتم إنتاجها .ولقد تفاوتت النتائج بني فِ َرق
اإلنتاج ،حيث تواصل عدة فرق البث بصورة منتظمة عىل شاشات التلفزيون املحلية ،فيام تستخدم ِ
الف َرق األخرى مهاراهتا
وأجهزهتا لتسجيل نشاطات منظامهتا.
ونظر ًا للنجاح الذي حققته هذه الطريقة ،فقد افتتحت مؤسسة الصندوق األسود مدرسة ناجحة مدة الدراسة فيها عام
واحد لطلبة أقلية روما ممن لدهيم الرغبة يف أن يصبحوا مهنيني يف جمال العمل التلفزيوين.

لقد ساعد برنامج مؤسسة الصندوق األسود عىل تغيري النظرة جتاه األقليات وأسلوب معاملتهم يف اإلقليم ،بحيث قلل من
التمييز والتحيز ضدهم .ففي هنغاريا ورومانيا يتم كثري ًا عزل أقلية روما عن غالبية السكان ،كام يتم التكتم عىل مشاكلهم.
وال تتوفر لدهيم احلرية للوصول إىل املوارد التعليمية وغريها التي يستخدمها عامة السكان .وال يمنح برنامج مؤسسة

الصندوق األسود املشاركني فقط املهارات التي حيتاجوهنا لإلدالء بقصصهم  -كأقلية روما  -بل يتعداها باملساعدة عىل بث
تلك القصص عرب وسيلة حيتمل أن يشاهدها أغلبية السكان .إن هذا يساعد يف بناء ثقافة تعمل فيها األقليات واألغلبية مع ًا

من أجل تعزيز حقوق اإلنسان للجميع.
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توثيق التعذيب :إجياد شبكة من املهنيني لتوثيق التعذيب ودعم الضحايا.

تكتيك

يعمل فريق كيني عىل إجياد رابطة بني األطباء واملحامني لفضح االنتهاكات التي ترتكبها وكاالت تنفيذ القانون ولرفع درجة

الوعي جتاه استخدام أساليب التعذيب.

إن الوحدة الطبية القانونية املستقلة ( )IMLUهي منظمة غري حكومية مسجلة ،وهي عبارة عن شبكة تضم األطباء
واملحامني الذين يقدمون خدمات للضحايا وأرسهم .وتشمل هذه اخلدمات فحوصات مستقلة ملا بعد الوفاة للوفيات التي

يعرتهيا الشك لدى وكاالت إنفاذ القانون ،كام تشمل توثيق حاالت التعذيب املشكوك هبا واملساعدات الطبية والقانونية
املقدمة للسجناء والناجني من التعذيب.

لقد قامت الوحدة يف البداية بتنظيم شبكتها من خالل االتصاالت اجلانبية التي استهدفت تشكيل جلان مهنية ،وهي اللجنة
الدائمة للجمعية الطبية الكينية حلقوق اإلنسان وجمموعة من املحامني املتعاطفني مع اجلهود املبذولة إلهناء التعذيب .وعندما

تم تشكيل اللجان قامت الوحدة الطبية القانونية املستقلة بتطوير ورش العمل القائمة لتعزيز قدرة العاملني يف املجال
الصحي واملحامني عىل التعامل مع التعذيب .ويتم تنظيم ورش العمل يف كافة أنحاء البالد بحيث تتم معاجلة موضوعات

مثل التعريف بحقوق اإلنسان وبناء العالقات مع دائرة السجون وتثقيف املهنيني وموظفي احلكومة فيام يتعلق بقوانني
حقوق اإلنسان وانتهاكاهتا.

ولكي يتسنى الوصول إىل ضحايا التعذيب وأرسهم ،تعمل الوحدة الطبية القانونية املستقلة عىل إجياد عالقات مع اهليئات

الدينية واملحامني واألطباء واملنظامت غري احلكومية يف كافة أنحاء كينيا .ويمكن للزبائن املحليني طلب إجراء ترشيح ألي
من أعضاء األرسة حيث يتم توثيق النتائج بدقة طبق ًا لإلرشادات الطبية والقانونية.
وتشجع الوحدة املستفيدين من خدماهتا عىل املطالبة بتعويض قانوين لدى اكتشاف الدليل عىل حدوث جرائم التعذيب.
وبالنسبة للمستفيدين الذين ال يستطيعون مالي ًا دفع تكاليف العون القانوين ،فتتم إحالتهم إىل شبكة من املحامني واملنظامت
غري احلكومية كي توفر هلم خدمات من أجل املصلحة العامة .إن هدفها هو مالحقة قضايا املصلحة العامة التي تشكل سابقة
ضد استخدام التعذيب وإرسال رسالة إىل مرتكبي جرائم التعذيب.

ونتيجة للجهود املستمرة التي تبذهلا الوحدة الطبية القانونية املستقلة لفضح جرائم التعذيب يف كينيا ،فقد متت إحالة عدة
قضايا إىل املحاكم مما أدى إىل تصاعد االهتامم بأوضاع ومعاملة السجناء .وعالوة عىل ذلك تظهر سلطات السجون حالي ًا
اهتامم ًا بأوضاع أفضل يف السجون وذلك من خالل تقليص العقوبات اجلسدية أو التعذيب ،كام بدأ املزيد من موظفي
احلكومة ،منذ تويل احلكومة اجلديدة مقاليد السلطة يف أواخر عام  ،2002بالعمل مع الوحدة من أجل حتسني جهودهم يف

جمال حقوق اإلنسان.
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ومن خالل تنسيق شبكة مهنية وتدريب األعضاء عىل توثيق التعذيب ،قامت الوحدة بزيادة درجة الوعي جتاه التعذيب يف
كيينا مما أدى إىل حدوث ضغط متزايد عىل السلطات ملنعه .وتركز الشبكة أيض ًا عىل رغبة بعض األطباء واملحامني باستخدام

مهاراهتم من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ،األمر الذي يؤدي إىل تقوية الدعم إلهناء التعذيب يف كافة أرجاء البالد.

ِ
يمض بدون حتديات فالطلب عىل خدمات الوحدة الطبية القانونية املستقلة يفوق القدرات املالية للوحدة
إال أن هذا العمل مل
لدعم الضحايا ،كام وأن الضحايا يف املناطق الريفية يف كينيا كثري ًا ما يواجهون جتاوب ًا بطيئ ًا من جانب حماميي الشبكة الذين
يقطن معظمهم يف نريويب (العاصمة) .لقد مرت الوحدة أيض ًا بتجربة تدخل الرشطة وإرهاهبا أثناء حماولتها توثيق فحوصات

ترشيح اجلثة .ويف مثل هذه احلاالت تقوم الشبكة بالتعاون مع مؤسسات أخرى غري حكومية بنرش هذه القضايا من خالل
بيانات صحفية تندد بالتدخل ومن خالل اختاذ إجراء قانوين بحق الرشطة.
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عيون وآذان حقوق اإلنسان :متكني املنظامت غري احلكومية من استخدام الفيديو

يف الدفاع عن حقوق اإلنسان.

تكتيك

ختول منظمة (ويتنس) أو (الشاهد) ( )Witnessمنظامت حقوق اإلنسان يف كافة أنحاء العامل إدراج الفيديو كأداة دفاع يف
ّ
جمال عملهم .ولقد تم استخدام أرشطة فيديو ويتنس ورشكائها انطالق ًا مما توفره قوة الشهادات الشخصية واملبدأ القائل بأن

صورة واحدة تساوي ألف كلمة حيث تم توظيفها:
 -كدليل يف اإلجراءات القانونية؛

 -تثبيت االدعاءات بحدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان؛

 استكامل التقارير املكتوبة املوجهة إىل املنظامت الدولية واإلقليمية التي توفر وزن ًا يعادل القرائن الرسمية حول أداء البلديف جمال حقوق اإلنسان؛

 -حتفيز التعليم األسايس والتعبئة؛

 -توفري املعلومات للنرشات اإلخبارية؛

 -تعزيز حقوق اإلنسان عرب اإلنرتنت؛

 إنتاج أرشطة وثائقية لبثها يف التلفزيون عرب العامل.لقد أوجدت ويتنس ،التي أنشئت عام  ،1992واختذت من مدينة نيويورك مقر ًا هلا رشاكات مع أكثر من  150من اجلامعات
املوجودة يف مخسني بلد ًا حول قضايا خمتلفة ترتاوح ما بني (التطهري االجتامعي) ألطفال الشوارع يف أمريكا الوسطى،
واالنتهاك اجلنيس للنساء والفتيات خالل احلرب األهلية يف سرياليون ،وما بني معامل استغالل العامل يف الواليات املتحدة،

ومعاناة األشخاص املرشدين يف بورما.

وتقوم (ويتنس) باختيار الرشكاء الذين يسعون إىل بناء قدرة طويلة األمد عىل استخدام الفيديو بشكل فعال والذين يسعون
أيض ًا إىل استثامر فرص محالت معينة حيث يمكن للفيديو ترجيح كفة ميزان النجاح أو الفشل .وعندما يتم تشكيل الرشاكة،

تقوم ويتنس بتزويد املجموعة بأجهزة الفيديو والتدريب عليها ،تتبعها عقب ذلك بورش العمل حول تقنيات الكامريا،
والتعليم املكثف حول استخدام الفيديو يف جمال العمل اخلاص بحقوق اإلنسان ،والتقييم املنظم لقياس األرشطة ،واملساعدة
التي تعقب اإلنتاج ،والتغذية الراجعة البناءة إلجياد أفالم وثائقية قوية.

وتعمل ويتنس ورشكاؤها عىل شن محالت كسب تأييد بالفيديو حول ما تم مجعه من مواد ،حيث تشتمل هذه احلمالت عىل

عنارص عديدة ،بام يف ذلك منصات لإلذاعة والتوزيع والتعاون مع منظامت وشبكات أخرى ،وعمليات فصل مستهدفة أمام
حضور رئيسيني ،وفرص للمشاهدين األفراد الختاذ إجراء ما .وقد يكونوا مستهدفني كاستخدامهم للفيديو للتأثري عىل
جمموعة صغرية من صانعي القرار أو عىل نطاق واسع كمحاولة تعبئة الشباب حول قضية معينة .ويتم االحتفاظ باألرشطة
يف أرشيف (ويتنس) حيث تكون يف متناول املجتمع الدويل باعتبارها مصدر ًا للمعلومات حول حقوق اإلنسان.
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وتعرتف ويتنس ،وطبق ًا للمضمون املحيل ،بحقيقة أن املدافع عن حقوق اإلنسان يمكن محايته أو تعريضه للخطر من خالل

استخدام الكامريا .وتستخدم ويتنس خربة موظفيها ورشكائهم يف مساعدة اآلخرين عىل وضع سياسات مناسبة وآمنة
ألوضاعهم .وتؤكد أيض ًا عىل أمهية الثقة بني الشخص الذي يقوم بالتصوير والشخص الذي يتم تصويره ،كام وأهنا ترشح
بوضوح املخاطر واملزايا التي ينطوي عليها التحدث إىل الكامريا.
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الدليل املرئي يمكنه وقف االنتهاكات

مجع رشكاء ويتنس إفادات وأنتجوا أرشطة فيديو قوية تم استخدامها بطرق عديدة .وكان أحد االستخدامات االسرتاتيجية
والعملية للدفاع عن طريق الفيديو العمل الذي قامت به ويتنس مع مؤسسة حقوق اإلعاقة العقلية الدولية ()MDRI
لتوثيق األوضاع املؤسفة يف أحد مستشفيات األمراض النفسية يف باراغواي.

جوليو وجورج مها ولدان مراهقان تم وضعهام يف املستشفى بصحبة  458شخص ًا آخر  -عراة داخل غرف صغرية جرداء

ال توجد فيها مراحيض .لقد كانت الغرف الصغرية تعج بروائح البول والرباز يف حني كانت اجلدران ملطخة بالغائط .وكان
األوالد يمضون أربع ساعات تقريب ًا مرة كل يومني يف حظرية مكشوفة مليئة باملخلفات وحطام الزجاج.
ويف شهر كانون األول/ديسمرب  ،2003قامت مؤسسة حقوق اإلعاقة العقلية الدولية بتقديم التامس عاجل للجنة حقوق
اإلنسان للدول األمريكية ( )IACHRالتابعة ملنظمة الدول األمريكية ( )OASطالبة التدخل نيابة عن األطفال وغريهم

من نزالء املستشفى.

وقد قدمت مؤسسة حقوق اإلعاقة العقلية الدولية لقطة تم التقاطها عىل رشيط فيديو ،و ُأعدت للبث باالشرتاك مع ويتنس
وتم تركيبها طبق ًا للمواد التي حددهتا اتفاقيات دولية عديدة حول حقوق اإلنسان والتزمت باراغواي بتطبيقها .وقد تم

تقديمها ضمن هذا اإلطار حلقوق اإلنسان بحيث يمكن اجلدال بأن املرىض هلم حق قانوين للتمتع بحقوقهم يف احلياة
واملعاملة اإلنسانية .ويف معرض استخدام رشيط الفيديو لصور تظهر بوضوح كيف فشلت باراغواي يف الوفاء بالتزاماهتا،
أضاف هذا الرشيط وجه ًا إنساني ًا إىل هذه القضية.

لقد أدى هذا إىل قيام جلنة حقوق اإلنسان للدول األمريكية وألول مرة باملوافقة عىل إجراءات عاجلة حلامية احلياة والكرامة
اجلسدية لنزالء مؤسسات العالج النفيس ،وهي سابقة يمكن حالي ًا استخدامها يف بلدان أخرى يف اإلقليم .وقامت مؤسسة
حقوق اإلعاقة العقلية الدولية وويتنس عىل التوايل بإثارة القضية لدى الرأي العام ،وذلك من خالل بث رشيط الفيديو عىل

مواقعهام عىل شبكة اإلنرتنت ومن خالل التعاون مع شبكة يس.أن.أن )CNN( .اإلسبانية حول قصة تستهدف املتابعة.
ولقد قام رئيس باراغواي ووزير الصحة بزيارة املستشفى حيث تبع ذلك طرد مدير املستشفى من منصبه وتشكيل جلنة كانت

مهمتها التحقيق يف القضية.

ومن خالل فضح هذا الوضع أمام الرأي العام األوسع ،اسرتعت مؤسسة حقوق اإلعاقة العقلية الدولية وويتنس االنتباه

إىل الظروف املروعة التي تسود هذا املستشفى اخلاص بالصحة العقلية والذي تديره الدولة ،كام قامتا باستقطاب املزيد من
الدعم من أجل التغيري .وقامت الصحافة أيض ًا بلعب دور هام للغاية يف عرض األحداث مما ساعد عىل حتقيق تغريات

ملموسة.
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وعىل الرغم من أن جناح جوليو وجورج ما زال يف طور التجديد عندما تم إرسال النسخة اإلنجليزية من هذا الكتاب إىل
املطبعة ،إال أن االثنني مل يعودا حمتجزين داخل غرف صغرية ،كام وأهنام أصبحا قادرين عىل الوصول إىل محامات رشاشة
(دوش) واحلصول عىل مالبس باإلضافة إىل إرشاف من جانب املمرضات عىل مدار الساعة.

وتعمل وزارة الصحة الباراغوية مع منظمة الصحة للدول األمريكية ( )PAHOعىل تعزيز تالحم األشخاص الذين يعانون

من إعاقات عقلية مع جمتمعاهتم.

إن التعاون بني ويتنس ومؤسسة حقوق اإلعاقة العقلية الدولية أسفر عن نتائج غريت النظام ،إال أن التحدي ما زال قائ ًام

للتأكد من أن املدافعني عن حقوق اإلنسان سيواصلون دفع الزخم الذي أوجده الفيديو وعمليات متابعة القضية للتحقق من
أن األشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية يتمتعون بالدعم وباخلدمات الرضورية الالزمة لدجمهم بنجاح يف جمتمعاهتم.
ويف الوقت الذي ركزت فيه هذه القضية عىل األدلة املرئية القوية حلدوث االنتهاك ،إال أنه من املهم أن نالحظ بأن رشكاء
ويتنس استخدموا الفيديو دون االعتامد عىل مثل تلك الصور املزعجة .وقد أوجد العديد ،عىل سبيل املثال أرشطة فيديو

قوية من خالل مجع اإلفادات ورسد القصص التي تتناول األشخاص الذين تأثروا أكثر من غريهم والتي قد يكون هلا تأثري
ٍ
مساو يف قوته داخل محلة حقوق اإلنسان.
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هل حتافظ احلكومة عىل وعودها؟ إجياد شبكة من الراصدين املتطوعني

إلقناع احلكومات املحلية والوطنية بالتمسك بااللتزامات الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان.

تكتيك

يف سلوفاكيا ،يقوم فريق برصد مدى متسك احلكومة بااللتزامات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان ،كام يعمل عىل استخدام

ما يكتشفه إلقناع احلكومة باملحافظة عىل وعودها تلك.

طورت رابطة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف سلوفاكيا ( )LHRAشبكة تضم راصدين متطوعني حلقوق اإلنسان داخل

أقلية روما ( )Romaالسكانية ،وذلك للتأكد من تطبيق املعاهدات الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان عىل املستوى املحيل.
وكجزء من عملها لتصبح عضو ًا يف االحتاد األورويب ،قامت سلوفاكيا باملصادقة عىل عدد من املعاهدات املتعلقة بحقوق
اإلنسان بعد أن كانت هشة جتاه سجلها يف جماالت تلك احلقوق .وعالوة عىل ذلك ،يعطي دستور مجهورية السلوفاك

األولوية ملعاهدات حقوق اإلنسان الدولية التي يصادق عليها الربملان ويصدرها كقانون بحيث تكون تلك املعاهدات

متفوقة عىل القوانني املحلية.

ويساعد أسلوب الرابطة ( )LHRAيف الرصد عىل جتسري الفجوة الفاصلة ما بني موقع حدوث االنتهاك والسياسات

وما بني القوانني واملعاهدات التي تم وضعها ملنع أو وقف االنتهاكات .ويف كثري من األحيان حيدث النقاش الوحيد حول

تلك االنتهاكات والقوانني أو السياسات املوضوعة ملنعها ،يف املراتب العليا للمنابر الدبلوماسية والسياسية .وتوظف رابطة
املدافعني عن حقوق اإلنسان أناس ًا من املحرومني من احلقوق السياسية للعمل كراصدين للحقوق السياسية .ويتعلم
الراصدون يف أحيان كثرية ألول مرة أمور ًا تتعلق بحقوقهم اخلاصة يف ظل القانون الوطني والدويل ،يقومون بعدها بالعمل

مع الرابطة لوضع تلك احلقوق موضع التنفيذ  -والتي خرجت إىل حيز الوجود يف عواصم بعيدة  -يف بلدياهتم ويف مراكز
الرشطة ويف مدارسهم ويف جمتمعاهتم .ويتم استخدام املعلومات املستقاة من الراصدين املحليني لعرض احلقيقة ومدى
التأثري عىل األرض الذي حتدثه القوانني الوطنية والدولية داخل البالد.

وجيري توظيف راصدي روما ( )Romaشفوي ًا .وتعمل الرابطة عىل تثقيفهم بشأن أدوات حقوق اإلنسان ذات الصلة

والسلطات احلكومية املسؤولة عن تطبيقها ،ثم تقوم بالرتتيبات اخلاصة بعقد اجتامعات مع الرشطة ورؤساء البلديات

وزعامء املجتمع وآخرين مما يوفر املزيد من الرشعية والسلطة لعمل الراصدين .وتتوزع الشبكة بني ثامنية أقاليم بحيث يعمل
املنسقون اإلقليميون مع رابطة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف سلوفاكيا لتوظيف الراصدين وتدريبهم ( 48راصد ًا تقريب ًا

يف املجموع).

وعندما يصبح الراصدون جاهزين ألداء عملهم ،يتم إصدار هوية حتمل اسم وشعار الرابطة هلم ،كام يتم تزويدهم برسائل

للتعريف هبم لدى تقديمها للسلطات املحلية .وعندما حيدث انتهاك مزعوم فإهنم يتوجهون للمجتمع كي يقوموا بجمع
املعلومات من الضحايا ومن السلطات املعنية .وتركز عملية الرصد عىل عدد من القضايا ،بام يف ذلك التوظيف واألحوال
املعيشية والعناية الصحية واملشاركة السياسية والعنف العنرصي وحرية الوصول إىل املرافق واخلدمات العامة.
برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان

200 www.newtactics.org

ويعمل املكتب الوطني للرابطة عىل توحيد عمل مجيع الراصدين وإخراجه عىل هيئة تقارير وطنية منتظمة ،كام يقوم بإصدار

دورية خاصة به .ونتيجة هلذا التكتيك اخلاص بالرصد ،تم فضح سلسلة من انتهاكات حقوق اإلنسان التي تقع عىل املستوى
املحيل ،كام بدأ املزيد من ضحايا االنتهاكات بالتقدم باملزيد من الشكاوى .وقد قامت احلكومة مع مرور الوقت بتطبيق

سياسات ملعاجلة التمييز يف جماالت التعليم واإلسكان والتوظيف.

اقرأ املزيد حول هذا املوضوع يف الكتاب العميل املتوفر عىل املوقع اإللكرتوين:

 www.enwtactics,orgحتت عنوان :أدوات للتحرك Tools for Action

عىل اإلنرتنت

إن التكتيك الذي تستخدمه الشبكة ( )LHRAهو مزيج فريد من الضغط والرتويج .فراصدو روما ( )Romaيتعلمون ما

يتعلق بحقوقهم مما يمنحهم القوة الختاذ إجراء ما .كام وأن رغبة احلكومة يف االنضامم إىل االحتاد األورويب جعل اإلبالغ عن
أي انتهاك من القضايا احلساسة ،األمر الذي و ّفر فرصة لزيادة التأثري الذي حيدثه عمل الراصدين .إن هذا التكتيك هو أيض ًا
تطبيق فريد للقانون الدويل فيام يتعلق باحلقائق اليومية للشعب ،إذ إنه عزز القوة التي تؤثر يف انتهاكات حقوق اإلنسان لدى
البلدان التي وقعت معاهدات دولية حلقوق اإلنسان ،والتي لدهيا اهتامم باألسلوب الذي ينظر من خالله املجتمع الدويل

لسجل حقوق اإلنسان يف تلك الدول.

“إن تكتيكاتنا جتعل احلكومة السلوفاكية غري مرتاحة ،كام وأننا عانينا يف بعض األحيان من اضطهاد موظفي الدولة .إال أن

هدفنا  -وهو تأمني االحرتام للحقوق األساسية للمواطنني  -قد تم حتقيقه وحتولت الدولة إىل صديق لنا ويف بعض األحيان
إىل رشيك لنا يف هذا املجال”.

كولومبس اغبوانويس ،رابطة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف سلوفاكيا
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األطفال كمدافعني عن حقوق الطفل :منح األطفال القوة من خالل تزويدهم

باملعلومات واملهارات والدعم للدفاع عن حقوقهم.

تكتيك

عندما يتم تزويد األطفال باملهارات وحرية الوصول إىل املعلومات املناسبة فإن بإمكان هؤالء األطفال الدفاع فعلي ًا وقانوني ًا

عن حقوقهم.

ففي اهلند متكّن جمموعة املهتمني بشؤون األطفال العاملني ()CWC) (Concerned for Working Children

األطفال من إجياد هياكل تنظيمية رسمية كاحتادات ال ُع ّمل وأجهزة احلكم للدفاع عن حقوقهم اخلاصة .وتقوي املجموعة

من خالل هذا العمل قدرة األطفال املشاركني  -وعىل األخص أولئك الذين يعملون أو من تم هتميشهم فع ً
ال  -عىل اختاذ
القرار واحلاكمية بشأن كافة القضايا التي هتمهم .إن املجموعة ما زالت تشارك يف هذه القضية منذ  ،1980وهي تعمل حالي ًا

يف مخس مناطق تابعة ملقاطعة كارناتاكا.

لقد أدت جهود املجموعة لتقوية األطفال العاملني بصورة مبدئية إىل تشكيل احتاد (هبيام سانغا) (،)Bhima Sangha
وهو احتاد تشكل من األطفال العاملني وعىل أيدهيم ويعمل من أجلهم .ويضم االحتاد  13000طفل يف كارناتاكا ،وهو

رشيك مهم يف األعامل التي تقوم هبا املجموعة لتمكني األطفال من لعب دور فاعل يف جمال اختاذ القرار واحلاكمية.

ومنذ تأسيس هبيام سانغا يف  ،1990قام االحتاد بالدفاع بقوة عن حقوق األطفال العاملني ،كام وأنه مهتم بنفس القدر

بتحسني نوعية احلياة املعيشية ألولياء أمورهم وللمجتمع ككل .فعىل املستويني الوطني واإلقليمي قام احتاد هبيام سانغا
بمساعدة األطفال العاملني اآلخرين عىل تشكيل احتاداهتم ،كام وأنه كان عملي ًا يف تشكيل احلركات الوطنية والدولية

لألطفال العاملني.

لقد طالب األطفال بدور رسمي يف احلاكمية كي يتسنى هلم التأثري عىل الربامج والسياسات التي تؤثر عليهم .ولقد أدى ذلك

إىل تشكيل ما سمي فيام بعد باسم ماكاال بانشيات ( )Makkala Panchayatأو حكومة األطفال التي يتم انتخاهبا من
ِق َبل أطفال املجتمع .وقام األطفال بتصميم تركيبة تلك احلكومة وحددوا اهلدف من تشكيلها وأسلوب قيادهتا.
وبام أن األطفال أرادوا أن تكون لتلك احلكومة وضعها الرسمي لدى احلكومة املحلية أو البانشيات ،فقد أوجدوا آلية لدمج

حكومة األطفال ( )Makkala Panchayatبحكومة القرية ،وذلك من خالل قوة منتدبة يرأسها وزير املنطقة .وتتألف

القوة املنتدبة من البالغني واألطفال .وتتم انتخابات حكومة األطفال عن طريق اإلدارة الرسمية للحكومة فيام يقوم سكرتري

بانشيات بتكليف البالغني بمهام سكرتري بانشيات األطفال.
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ومتكّن جمموعة املهتمني بشؤون األطفال العاملني األطفال من تعلم املهارات كالبحوث والتوثيق واالتصاالت والتفاوض
والدفاع عن احلقوق .ويستخدم األطفال املرسح وفن عرض التمثيل التشخييص باستعامل أشكال من اجللد وغريه متثل
األشخاص واألغاين واملطبوعات وجمالت احلائط واألدوات السمعية والبرصية لدعم مواقفهم ومبادئهم.

ويقومون باإلفصاح عن أولوياهتم ودعم مطالبهم والدفاع عن التغيري .ولكي حيافظوا عىل عالقات جيدة مع احلكومة
املحلية يتعمد األطفال إىل جتنب االنتامء السيايس وغريه من االنتامءات ،إال أهنم يشاركون بفعالية يف املناقشات السياسية.

ومن خالل مشاركتهم املنظمة يف اهلياكل السياسية واحلكومات املحلية ،يصبح األطفال أكثر وعي ًا كام وأهنم جيعلون الدولة
موضع املساءلة .إن مشاركتهم يف املجال السيايس ،جيعل أيض ًا املجموعات األخرى املهمشة كالنساء واملجموعات العرقية

قادرة عىل تغيري وضعها املبارش وعىل تقوية الديمقراطية.ويشارك آالف األطفال حالي ًا يف حكم قراهم ،فالبالغون الذين
كانوا متنازعني تقليدي ًا ،أصبحوا مدافعني عن حقوق األطفال ،وهم يرون وجود قيم يف املشاركة الفعالة واملتساوية من
جانب األطفال ،حيث أهنم رأوا أن تلك املشاركة وقد ترمجت إىل مزايا شاملة للمجتمع بأرسه(.)1

لقد كانت منظامت األطفال قوية لدى قيامها بمعاجلة سلسلة واسعة من القضايا عىل املستوى املحيل بام يف ذلك مشاكل املاء

والوقود واإلسكان والتقاعد لكبار السن واملقعدين وعاملة األطفال املستغلة واالنتهاكات املادية وزواج األطفال .ولقد
سامهوا أيض ًا بشكل فعال يف السياسات حول األطفال عىل مستوى الوالية واملستويني الوطني والدويل.
إن أساس عمل املهتمني بشؤون األطفال العاملني هو متكني األطفال العاملني ،بحيث يصبحوا خط الدفاع األول عن أنفسهم
وليشاركوا بأسلوب وا ٍع يف كافة القرارات التي تتعلق هبم .لقد أظهرت املجموعة أن باإلمكان ختفيف األوضاع املعيشية

املزعجة والتحديات التي تواجه األطفال ،وذلك من خالل التعليم والتفويض ومشاركة البالغني .وتعمل املجموعة بالتناغم

مع احلكومات املحلية واملجتمعات واألطفال العاملني أنفسهم ،وذلك لتطبيق حلول مناسبة ناجعة وشاملة ومستدامة.
وتكون النتيجة لذلك نوعية حياة أفضل جلميع أفراد املجتمع يمكن حتقيقها من خالل مدخالت األطفال أنفسهم.

(1)Journey in Children’s Participation, Nandana Reddy and Kavita Ratna, the Concerned for Working Children, India 2002.
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رفع الوعي
إن توعية الناس  -مجيع الناس  -يف جمتمع ما بحقوق اإلنسان يمثل اخلطوة األوىل نحو بناء جمتمع يكن التقدير لتلك
احلقوق.

فعندما ال يعرف الناس حقوقهم ،قد تصبح الترصفات التي تنطوي عىل انتهاكات من جانب احلكومة أو الطبقة احلاكمة أو

غريها من مصادر السلطة مقبولة أو حمتملة أو يمكن غض النظر عنها .إن التكتيكات الواردة يف هذا اجلزء تعمل عىل بناء
املفهوم األوسع حلقوق اإلنسان والقضايا األكثر حتديد ًا فيام يتعلق بكيفية تطبيق تلك احلقوق عىل األفراد واملجتمعات.

إن التحدي الذي تتم مواجهته يف معظم احلاالت املذكورة يتلخص يف متكني الناس من معرفة صلة حقوق اإلنسان بحياهتم.
وقد ال يشعر الناس يف املجتمعات املعزولة بأن هلم حقوق ًا وقد ال يعرف هؤالء شيئ ًا عن املواثيق الدولية أو القوانني الوطنية

أو أهنم قد ال يشعرون بأن هذه القوانني تنطبق عليهم .وباملقابل فإن الناس يف البلدان املتقدمة قد يعتقدون بأن كلمتي

(حقوق اإلنسان) واملفاهيم التي تنقلها هاتان الكلمتان هي من شأن األمم الفقرية التي تعيش يف األماكن النائية.

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان

204 www.newtactics.org

التعليم القانوين يف املناطق الريفية :تعليم الناس يف املناطق الريفية حقوقهم
وإجياد صلة بينهم وبني املحامني للدفاع عن تلك احلقوق.

تكتيك

يف املجتمعات املعزولة جغرافي ًا  -سواء نتيجة الثقافة أو العادات  -قد يكون االفتقار إىل املعرفة العقبة األكرب أمام ابتعاد

الناس عن االستفادة الكاملة من تلك احلقوق .وجتمع مجاعة يف تايالند بني تعليم املجتمع-من خالل املشاهد التمثيلية أو
الندوات  -وحرية الوصول إىل النظام القانوين مما يضمن للناس بأن ال يكونوا فقط واعني بجميع حقوقهم بل واملطالبة هبا

بفعالية.

تستقطب مؤسسة ثونغباي ثونغباو ( )TTFيف تايالند ( )Thongbai Thongpao Foundationاملساعدات القانونية
املجانية لسكان الريف إىل جانب التدريب عىل حقوق اإلنسان األساسية والقوانني التي تؤثر عىل حياهتم اليومية .ويف الوقت
الذي تتمتع به تايالند بنمو اقتصادي رسيع يف حقبة التسعينات ،كان الكثري من مستوى املعيشة املرتفع حمصور ًا يف املدن بينام

كان السكان الريفيون يعانون من التخلف االقتصادي ،كام وكان لدهيم القليل من الوعي باحلقوق التي ضمنها هلم القانون
التايالندي احلديث ،مما أبقاهم مكشوفني أمام أخطار االستغالل من ِق َبل املسؤولني الفاسدين واملرابني .ويستهدف قانون
ثونغباي ثونغباو املوجه للقرى املعلمني والطالب وزعامء املجتمع واملزارعني الفقراء والنساء .وكان موظفو ثونغباي ثونغباو
واملحامون املتطوعون يعقدون عادة ورشات عمل أسبوعية يف هناية كل أسبوع يف القرى بنا ًء عىل طلب املزارعني الذين
يواجهون مشاكل مع موظفي الدولة .وخالل يومني كاملني من التدريب يتعلم املشاركون ما يتعلق بالقانون الدستوري

وحقوق اإلنسان والزواج والقروض والرهونات وقانون العمل وغريه من القضايا القانونية التي هي موضع اهتاممهم.
وتكمل عمليات وضع قضايا املحكمة يف قالب مرسحي املحارضات وحلقات النقاش.
ويتلقى املشاركون صور ًا من بطاقات اهلوية التي حتمل اسم وتوقيع حماميهم الشخيص بعد استكامهلم للدورة .وحتمل كل

بطاقة يف صفحتها اخللفية حقوق املتهمني :احلق يف البقاء صامتني واحلق يف حلصول عىل مساعدة قانونية واحلق يف االطالع
عىل التهم املوجهة إليهم واحلق يف احلصول عىل إفراج بالكفالة .ويتم عقب الربنامج تشكيل جلنة تضم ما بني مخسة وسبعة
أعضاء يف القرية للتأكد من اتباع قواعد حقوق اإلنسان واملساعدة يف تنظيم دورات.

ما هي (رموز السلطة) األخرى (كبطاقات العمل التعريفية عىل سبيل املثال) التي قد تساعد الناس الذين ال
يملكون هذه الوسيلة من ممارسة حقوقهم؟
وتعمل مؤسسة ثونغباي ثونغباو عىل تلقني القرويني معلومات عملية بدالً من املفاهيم النظرية البعيدة والتي يمكن هلؤالء
استخدامها لتأكيد حقوقهم .وجيب أن ال يتم التقليل من أمهية بطاقة العمل املمنوحة لكل شخص ،فمعرفة أن هناك شخص ًا
يمكنك االتصال به يف حالة حدوث انتهاك ال يمنح فقط الشخص املعني دفعة نفسانية بل يمكنه أيض ًا من إحباط الشخص

الذي قد يعمد إىل انتهاك حقوقه بالدرجة األوىل.ويمكن هلذا التكتيك أن يكون ق ّي ًام يف املناطق الريفية والنائية يف كافة أنحاء

العامل ،حيث يكون الناس غري واعني حلقوقهم ،وال يشعرون بأهنم يتمتعون بحرية الوصول إىل النظام القضائي .ويوفر هذا
التكتيك أيض ًا إجرا ًء قانوني ًا يستطيع الضحايا اللجوء إليه يف حال تعرضهم النتهاك .وهنالك تكتيك مماثل يف أوغندا يعمل

عىل تثقيف الناس يف املناطق البعيدة .حول حقوقهم وتوجد وسائل للتوسط.
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املرسح يكرس حاجز الصمت :استخدام املرسح لكرس حاجز الصمت الذي حييط بقضايا

حقوق اإلنسان احلساسة ويوفر ثقافة باحلقوق القانونية.

تكتيك

يقدم فريق يف السنغال معلومات حول احلقوق القانونية إىل قطاع من قطاعات املجتمع الذي تم عزله ليس من خالل
اجلغرافيا بل بسبب العادات الثقافية.

تعمل مؤسسة املوارد اإلفريقية للتنمية املتكاملة ( )RADIعىل تثقيف النساء فيام يتعلق بالعنف األرسي وذلك من خالل
اسكتشات مرسحية ومناقشات غري رسمية وشبه قانونية حول املوارد القانونية الدفاعية املتوفرة هلن .فمن خالل استعامل
املرسح ،هتدف املؤسسة إىل كرس حاجز الصمت الذي حييط بالعنف األرسي يف السنغال.

إن العنف األرسي ،وبخاصة العنف ذو الطبيعة اجلنسية ،هو موضوع يعترب التطرق إليه من املحرمات يف السنغال ،كام

وأنه قلام يتم إبالغ السلطات عنه .ففي بلد يعتنق فيه مخسة وتسعون يف املئة من السكان السنغاليني اإلسالم ،وحيث يعتقد
العديد من الناس أن الرشيعة تسمح ببعض أشكال العنف األرسي احتاجت املؤسسة إىل إجياد طريقة لرفع مستوى الوعي

فيام يتعلق بالترشيعات التي تم إصدارها مؤخر ًا .وحيث أن األمية متفشية ،وبام أن املرسح واجه انتعاش ًا ملموس ًا ،اختارت
املؤسسة املرسح كوسيلة لتعزيز قدرهتا عىل الوصول إىل املشاهدين ورفع مستوى الوعي فيام يتعلق بقضايا العنف األرسي

وجعل الناس عىل علم باملوارد املتاحة هلم .وتستدعي املؤسسة ممثلني مشهورين يقومون بدورهم باختيار نساء من بني
املشاهدين ملشاركتهم يف اسكتشات مرجتلة تستغرق الواحدة منها عرش دقائق تعرض مشاهد من االنتهاكات األرسية.

ويكشف األداء العفوي للنساء واملشاهدين تآلفهم مع تلك األوضاع .وتبقى االسكتشات غري حملولة كي تسمح للقانونيني
غري الرسميني بتسهيل املناقشات حول العالجات املمكنة واخليارات التي يمكن اللجوء إليها ملعاجلة األوضاع املتعلقة

بالعنف األرسي .ويعمل القانوين غري الرسمي عىل التأكد من تقديم املوارد القانونية املتاحة والعقوبات اجلزائية واملدنية

للعنف.وتركز املؤسسة عىل موردين ثقافيني هامني لدى استخدامها لتكتيكها هذا:

أوالً :أن املرسح أصبح أسلوب ًا مقبوالً بشكل واسع ومفهوم ًا من مفاهيم التعليم يف السنغال .وثاني ًا :إن الربامج يتم تنظيمها
حول التجمعات التقليدية غري الرسمية للنساء املعروفة باسم مبوتايس ( ،)mbottayesوالتي تضمن عادة حضور ًا جيد ًا

للغاية لدى عقد املناقشات اجلامعية .وتقول املؤسسة أن معظم املشاركني يف املرسح وجلسات النقاش مل يتعلموا فقط أكثر
فيام يتعلق بحقوقهم بل قاموا أيض ًا بتمرير تلك املعلومات إىل أعضاء األرسة وإىل األصدقاء.
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ما هي التقاليد الثقافية يف جمتمعك التي ختلق عوائق أمام التحدث علن ًا بشأن قضايا معينة تتعلق بحقوق
اإلنسان؟
ما هي التقاليد الثقافية التي يمكن استخدامها للتغلب عىل العوائق وكرس حاجز الصمت؟
لقد استخدمت جمموعات عديدة املرسح واألداء لتعزيز حقوق اإلنسان إال أن مؤسسة املوارد اإلفريقية للتنمية املتكاملة
متزج القانون باملرسح بطريقة فريدة .إن جزء ًا من السبب الذي تنجح فيه املؤسسة يف الوصول إىل املشاهدين هو أهنا تستخدم
اهلياكل االجتامعية القائمة للتجمعات غري الرسمية للنساء (مبوتايس) .ويوفر اجلانب املرسحي حافز ًا آخر للمشاركة
 -فهو مسل  -ويقدم للمشاركني غالف ًا من احلامية التي تسهل احلديث دون أن يطلب منهم اخلوض يف األوضاع الشخصية.

“إن عدد النساء اللوايت يقدمن أنفسهن للتنديد بقضايا العنف قد ازداد وحول نفس املوضوع أصبحت النساء يف بعض
احلاالت يرتكن (الزواج) ويسعون إىل إهنائه”.

نائب املدعي العام للجمهورية ،السنغال
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إصالح التقاليد :استخدام الفن يف ربط حقوق اإلنسان بالثقافة املحلية.

تكتيك

إن حقوق اإلنسان قد تبدو وكأهنا يشء تم فرضه من اخلارج أو من األعىل .وتعمل مؤسسة إقليمية حلقوق اإلنسان قائمة يف
العامل العريب عىل تعزيز حقوق اإلنسان من خالل إظهار نفسها عىل أهنا أصبحت جزء ًا من ثقافات اإلقليم.
يستخدم مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان يف مرص ( )CIHRSالفن واألدب كي يعرض للناس أن حقوق اإلنسان

يتم االحتفاء هبا وكانت موضع احتفاء لفرتات طويلة يف الثقافات العربية .وعىل الرغم من أن العديد من الدول العربية
تساند اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،إال أن كثري ًا من تلك الدول ادعت منذئذ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومحاية

حقوق اإلنسان بشكل عام باعتبارهم مفهوم ًا غربي ًا أكثر.

ويستخدم مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان وسائل خمتلفة إليضاح جذور حقوق اإلنسان يف املجتمعات العربية

اإلسالمية  -يف فولكلورهم وآداهبم وأفالمهم .وتتم دعوة الفنانني ،عىل سبيل املثال ،إىل عروض أفالم شهرية حيث يناقش

حمارضون ضيوف األفالم يف إطار حقوق اإلنسان .ويكون خمرج الفيلم أو النقاد يف كثري من األحيان موجودين خالل
عروض األفالم .إن نادي السينام حلقوق اإلنسان هو واحد من أوىل التجارب من نوعها يف العامل العريب.

وعالوة عىل ذلك يقوم مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان بنرش سلسلة من الكتيبات بعنوان «حقوق اإلنسان يف الفن
واألدب» ،وهي منشورات تسلط الضوء عىل دور الفن واألدب يف نرش مفاهيم حقوق اإلنسان .ولقد قام املعهد حتى اآلن

بنرش عرشة كتيبات ،كام وأنه يتم دائ ًام تشجيع الفنانني عىل تقديم جتارهبم املتعلقة بالقيم اإلجيابية حلقوق اإلنسان بأسلوب
جذاب.

لقد نجح مركز القاهرة حلقوق اإلنسان من خالل نادي السينام والكتيبات يف بناء شبكة من الفنانني املهتمني بتعزيز حقوق
اإلنسان ،حيث قام بتشجيعهم عىل إجياد مرشوعات تعزز حقوق اإلنسان يف املجتمع املعارص .ويقوم املعهد عىل فرتات

باختيار موضوع أو قضية معينة حيث يعمل عىل التعرف عىل الوسيلة التي يمكن للطرق الفنية أن تلعبها ،ومن ثم يعمل عىل
االتصال بأعضاء الشبكة ممن يستطيعون معاجلة ذلك املوضوع بنجاح من خالل وسائل إعالم فنية خمتلفة.

ومن خالل هذه الوسائل مجيعها ،أسهم مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان يف خلق وعي أكرب بعالقة حقوق اإلنسان

بالثقافة يف كل من مرص والعامل العريب.
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ويستخدم املعهد األفالم والفن واألدب ملساعدة الناس يف كافة أنحاء اإلقليم عىل املطالبة بملكيتهم ملبادئ حقوق اإلنسان

بحيث يندد باملزاعم القائلة بأن حقوق اإلنسان هي أجنبية املصدر ،وبحيث جيعل من املمكن بناء قاعدة من الدعم الواسع

حلركة حقوق اإلنسان.إن هذه الطريقة هي طريقة طويلة األمد ،كام وأنه من غري املحتمل أن تأيت بتغريات رسيعة يف املجتمع،
كام وأن من املحتمل جد ًا أن جتتذب أناس ًا هيوون الفن .ولكن إذا ما تم اختيار أمثلة ثقافية هلا جذور عميقة  -كاألمثلة التي

يشعر الناس بأهنم مرتبطون هبا مبارشة كاملالحم القومية وقصص األطفال  -فإهنا سوف تصل إىل قطاع أكرب من الناس.

ويمكن أيض ًا استخدام التقاليد الثقافية املحلية واألساطري والنصوص كأدوات تعليمية وأمثلة تم تفهمها كمبادئ حلقوق
اإلنسان .ويستخدم املعهد الدويل لتضامن النساء سيغي ( )SIGIومركزه احلايل يف كندا نموذج ًا تعليمي ًا غري رسمي يساعد
النساء املسلامت عىل التعرف بسهولة عىل املفاهيم العاملية حلقوق اإلنسان وذلك بتعابري ثقافية حملية .لقد قام  SIGIبتطوير

سلسلة من الكتيبات التي يمكن استخدامها يف أي مكان جتتمع فيه النساء سواء يف األماكن العامة أو اخلاصة .وتشجع هذه

الكتيبات عىل عقد مناقشات حول مفاهيم حقوق اإلنسان بأسلوب له عالقة باحلياة اليومية للنساء.

“حتتفي كل ثقافة بقيم العدالة والكرامة واحلرية واملساواة .وتساعد الفنون واآلداب عىل خلق ثقافة حلقوق اإلنسان .إننا

نقرتب من قلوب الناس ،ال عقوهلم فقط ،كي نجعلهم عىل دراية بحقوق اإلنسان”.

هبي الدين حسن  -مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،مرص
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طريقة جديدة لفهم العدالة االجتامعية :تدريب املنظامت لوضع عملهم يف جمال

تكتيك

العدالة االجتامعية يف سياق مفهوم حقوق اإلنسان ،بحيث يوفر هذا مدافعني مسلحني
بمجموعة جديدة من األدوات وبإمكانية الوصول إىل حتالفات جديدة.

حيث إن الكثري من الناس يف البلدان املتقدمة يرون اصطالح «حقوق اإلنسان» فقط من منظور العالقة مع العامل النامي،
لذا فإن املفاهيم وا ُمل ُثل العليا حلقوق اإلنسان قد تبدو غريبة ومتباينة .إن هذا املوقف قد يؤدي إىل اغتباط ضار وهو ما تعمل
جمموعة يف الواليات املتحدة عىل مكافحته.

يتوىل املركز الوطني لتعليم حقوق اإلنسان ( )NCHREتدريب املنظامت يف الواليات املتحدة عىل تأطري قضايا العدالة
االجتامعية كقضايا حقوق اإلنسان .ويف الوقت الذي تعمل فيه عدة منظامت يف الواليات املتحدة يف جمال القضايا االجتامعية،

إال أن القليل منها ينظر لعمله يف إطار حقوق اإلنسان.

ففي استفتاء أجراه املركز الوطني عام  ،1997تبني أن  90يف املئة من األمريكيني ال يعلمون بوجود اإلعالن العاملي حلقوق

اإلنسان .وللتجاوب مع هذا القصور يف الفهم حلقوق اإلنسان يف الواليات املتحدة ،أوجد املركز الوطني لتعليم حقوق
اإلنسان منهاج ًا لتعليم حقوق اإلنسان للمنظامت الريفية املعنية بالعدالة االجتامعية.
ويعقد املركز أيض ًا مؤمترات واجتامعات ومناسبات اجتامعية ،كام قام مؤخر ًا بتوزيع حوايل نصف مليون نسخة من اإلعالن

العاملي حلقوق اإلنسان.

ويؤكد املركز خالل الدورات التدريبية عىل الطبيعة العاملية حلقوق اإلنسان من خالل العرض بأن كل شخص معرض
ليصبح إما منتهك ًا حلقوق اإلنسان أو ضحية ملثل هذا االنتهاك .ويقوم املركز أيض ًا بتعليم الطرق التي يمكن من خالهلا
محاية حقوق اإلنسان ،وبخاصة من خالل التعليم املتعلق باجلوانب القانونية والفنية حلقوق اإلنسان .ويقوم املدربون بعدئذ

بالعمل مع املشاركني لتطوير خطط النشاط اخلاص بحقوق اإلنسان التي سيتم استخدامها يف جمتمعاهتم.

ويأخذ املشاركون يف الدورات التدريبية إىل منظامهتم األفكار واملهارات التي تعلموها يف ورش العمل مما يزيد من قدرة املركز

عىل إيصال عمله لآلخرين .ومنذ تأسيس املركز الوطني لتعليم حقوق اإلنسان قام املركز بتدريب أكثر من  16٫000مدافع
عن العدالة االجتامعية يف قضايا حقوق اإلنسان .ولقد استخدمت بعض املجموعات التي تم تدريبها إطار حقوق اإلنسان
إلدخال تغيريات إجيابية إىل جمتمعاهتم .فائتالف مواطني جورجيا بشأن اجلوع ،عىل سبيل املثال ،استخدم الدعاوى املبنية
أسسها عىل حقوق اإلنسان إلقناع جملس الوالية الترشيعي بإصدار أول زيادة ألدنى حد لألجور منذ ثالثني عام ًا.
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ويواجه املركز الوطني لتعليم حقوق اإلنسان ( )NCHREموقف ًا رسيع التفيش لدى احلكومة والرأي العام بأن مبادئ

حقوق اإلنسان ليست ذي صلة بواقع الواليات املتحدة وأن مشاكل حقوق اإلنسان ليست موجودة هناك .ويوفر املركز
جلامعات تكافح من أجل قضايا مثل اجلوع والفقر والترشد تكتيك ًا جديد ًا .فعندما تبدأ هذه اجلامعات بتأطري عملها بأسلوب
جديد فإهنا قد تتعرف عىل حلفاء جدد وقد تصبح قادرة عىل اجتذاب أناس آخرين نحو قضيتهم.

“هنالك مشاكل عنيدة يف (الواليات املتحدة األمريكية) كعدم توفر العناية الصحية واإلصالح االجتامعي والعنرصية .وال
يوفر الدستور محاية كافية هلؤالء املواطنني فيام يتعلق هبذه املجاالت .إن خيارنا الوحيد هو التحول نحو اإلطار العاملي حلقوق
اإلنسان ،الذي يرفع تلك القضايا إىل املستوى الصحيح ،والذي يغري طبيعة احلديث والسياسة يف هذا البلد”.

لورينا روس

املركز الوطني لتعليم حقوق اإلنسان ،الواليات املتحدة األمريكية
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التعبري عن وجهة نظرك من خالل اخلرائط :رسم اخلرائط املرئية إلجياد وعي عام،

وممارسة الضغط من أجل التغيري يف السياسات.

تكتيك

مهام كان اجلمهور الذي حتاول الوصول إليه ،فإن التذمر املرئي جتاه املشكلة التي تعاجلها قد يمثل أحد املوجودات القوية
جد ًا .لقد استخدمت حركة السالم األخرض اللبنانية اخلرائط بشكل فعال لتصور للناس املخاطر البيئية عىل طول الساحل

اللبناين.

لقد قامت منظمة السالم األخرض يف لبنان (غرينبيس) بوضع خرائط تصور االنتهاكات البيئية عىل طول الساحل اللبناين،
وذلك لتثقيف عامة الناس فيام يتعلق بمشكلة املخلفات الصناعية السامة ،ولكي متارس الضغط عىل احلكومة وإجبارها عىل

وضع سياسات تعالج هذه املشكلة.

لقد و ّلدت املنظمة اهتامم ًا عام ًا هائ ً
ال بالوضع البيئي للساحل اللبناين من خالل السفر إىل موقع جديد كل أسبوع عىل متن

قارب مطاطي ،مركزة جهودها عىل املناطق الساحلية املأهولة واملكتظة بالسكان ،حيث سلطت الضوء عىل أكثر املشاكل
البيئية سوء ًا يف كل موقع ،وذلك من خالل استخدام برامج نظام املعلومات اجلغرافية ( )GISيف إنتاج خريطة تتضمن نتائج

االختبارات .وقد تابع اجلمهور التقدم الذي أحرزه قارب السالم األخرض عرب التلفزيون والصحف وعىل موقع احلركة
اإللكرتوين ،وحتى عىل طول الواجهة البحرية ،حيث ألصقت اخلرائط عىل احلائط خالل فرتة االختبار .ولقد و ّلد التقدم

الذي أحرزه القارب اهتامم ًا كبري ًا وصل إىل حد اإلثارة وتساؤل الناس :ما الذي سيكتشفونه يف املوقع التايل؟ ويف هناية
احلملة كانت اخلريطة نفسها عرض ًا حي ًا للمواقع امللوثة بالسموم وملدى املشاكل التي متتد عىل طول الساحل.
استخدمت منظمة السالم األخرض تكتيكات أخرى عديدة دجمتها بمرشوع اخلرائط .فقد قام أعضاء احلركة باستقطاب

دعم السياسيني والوكاالت احلكومية والسكان وأصحاب املشاريع عىل طول خط الساحل .وتم تعيني أحد موظفي احلركة

للقيام بمهمة إبقاء وسائل اإلعالم عىل علم بام جيري ،وكذلك التأكد من أن التغطية كانت تتم يف الوقت املناسب للحفاظ

تقص احلقائق
عىل اهتامم اجلمهور .وقامت احلركة كذلك باستقطاب االهتامم من خالل اإلعالنات اإلذاعية وكشوفات ّ
واليافطات املتحركة الضخمة وإعالن تلفزيوين بالرسوم املتحركة تظهر كلها اآلثار طويلة األمد التي حتدثها امللوثات..
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«إن صورة واحدة تساوي ألف كلمة» ...كيف يمكنك استخدام الصور يف الرتويج لقضيتك؟
لقد حولت منظمة السالم األخرض يف لبنان املعلومات الفنية اجلافة إىل صورة أخاذة ،حيث جعلت احلقائق مفهومة لدى

العامة يف الوقت الذي كانت فيه تعمل عىل اجتذاب اهتاممهم واحلفاظ عليه فيام يتعلق بعملها ،فيام كانت حتركهم يف الوقت

نفسه الختاذ اإلجراءات الرضورية لعالج املشكلة .لقد كانت مشكلة االنتهاكات البيئية تقبع يف اخلفاء إىل حد بعيد ،بحيث
كان الناس املتأثرون هبا غري واعني هلا .لقد و ّلدت منظمة السالم األخرض من خالل الكشف عن املشكلة قاعدة شعبية تعمل
ضد تلك املشكلة .كان املفتاح هلذا النجاح الذي متثل برفع درجة الوعي واستصدار القانون اجلديد قوي ًا يف مدى وصوله إىل

اجلامهري ويف تغطية وسائل اإلعالم جلهود وضع اخلرائط يف الوقت الذي استقطبت فيه احلركة الدعم إلجراء تغيريات حمددة

يف السياسة.

وجيري استخدام وضع اخلرائط من خالل برامج نظام املعلومات اجلغرافية ( )GISلرسم صورة ملشاكل إنسانية أخرى
ومكافحتها كتهريب النساء والفتيات من أجل جتارة اجلنس .ويمكن استخدام اخلرائط لعرض حوادث تم اإلبالغ عنها

وتتعلق بالتعذيب لدى دوائر الرشطة وعرض الفقر املنترش من خالل عرض معدالت دخل األرس يف املنطقة أو رسم صورة

تتعلق بالوصول (أو عدم الوصول) إىل خدمات حيوية من خالل إظهار مواقع اآلبار واملستشفيات واملدارس املتوفرة.
وعندما يصبح بإمكاننا رؤية مدى املشكلة فإننا نصبح مزودين بصورة أفضل باألدوات التي متكننا من التجاوب جتاه تلك

املشكلة.
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تفهم كيفية وصولنا إىل هنا وإىل أين نحن ماضون :استخدام القوة العاطفية ملوقع

تارخيي والقصص الشخصية لرفع درجة الوعي جتاه القضايا احلالية املتعلقة بحقوق اإلنسان.

تكتيك

إن باستطاعة القصص إعادة احلياة إىل قضايا جافة أو بعيدة ذات عالقة بحقوق اإلنسان .ويستخدم متحف الشقق يف مدينة

نيويورك ( )The Tenement Museumالقصص املستقاة من املايض لتوليد النقاش والوعي جتاه قضايا حقوق ال ُع ّمل
احلالية.

فمن خالل إعادة تشكيل شقة من شقق عام  1897ومتجر حلياكة املالبس ،جيمع متحف الشقق للحي الرشقي السفيل ممثلني

من قطاعات متصارعة يف صناعة األلبسة لبحث ما يتوجب عمله  -وعىل يد من  -ملعاجلة مشكلة «مصانع الشقاء» [املصانع

التي تستغل العامل] املعروفة اليوم.

ويستعيد املتحف الشقق الواقعة يف شارع أورشارد  97حيث عاش أكثر من  7000مهاجر من  20دولة خمتلفة ما بني

عامي  1863و  ،1935كام يرسد قصص رصاعاهتم يف أمريكا .ففي عام  1897عمل هاريس وجيني ليفني اللذان هاجرا
من بلونسك (وهي اآلن يف بولندا) لدى متجر لأللبسة من داخل شقتهم التي متثل املساحة التي تم فيها صياغة مصطلح

«مصنع الشقاء» ألول مرة .ويوجد اليوم أكثر من  400متجر لأللبسة يف الواليات املتحدة يعمل فيها أكثر من 15000

عامل مهاجر .وتصنف وزارة العمل األمريكية حوايل ثالثة أرباع تلك املتاجر باعتبارها «مصانع شقاء» ،إال أن النقاش ما
زال حمتدم ًا حول ماذا تعني كلمة مصنع الشقاء ،وماذا يتوجب عمله ملعاجلة االنتهاكات العاملية ،ومن هو املسؤول عنها.
لقد حول املتحف منزل أرسة ليفني إىل مركز يستطيع فيه العاملون يف صناعة األلبسة تبادل اآلراء حول كيفية حل املشاكل.
لقد وجه املتحف الدعوة حلضور أول اجتامع له يف  2002إىل خليط غري عادي من املشاركني ،بمن فيهم ممثلني عن منظمة

هيومان رايتس ووتش (منظمة تراقب حقوق اإلنسان) ويونايت (وهو احتاد ُع ّمل األلبسة) ليفي وإيلني فيرش (وهي عالمات
جتارية خاصة باملالبس) ومجعية منتجي كنغز كاونتي وغريهم .وقد استمع هؤالء القادة الذين تم حرشهم يف دائرة محيمة،
والذين كثري ًا ما يوصفون بأهنم قطاعات املعارضة لصناعة املالبس ،كيف كانت هذه األرسة تنام وتأكل وتريب أطفاهلا وتنتج

آالف قطع املالبس ضمن مساحة ال تتجاوز  325قدم ًا مربع ًا.

ومواكبة هلذا االجتامع ،عقدت املجموعة قمة استغرقت يوم ًا بأكمله لبحث املنظور اجلديد الذي يمكن حتقيقه من خالل

تفحص مايض صناعة األلبسة واألفكار اجلديدة التي اقرتحتها للحيلولة دون تكرار أوضاع «مصانع الشقاء» يف املستقبل.
وقد استضاف املتحف منذ اجتامعه األول يف  2002حوارات مماثلة جرت مع العرشات من جمموعات صناعة األلبسة.
اقرأ املزيد عن هذا املوضوع يف دفرت املالحظات التكتيكي املتوفر عىل املوقع اإللكرتوين:

 www.newtactics.orgحتت عنوان :أدوات للتحرك Tools for Action

برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان

عىل اإلنرتنت

214 www.newtactics.org

مسهلني أقوياء وإقامة احلوار بدقة ليتحول الناس من ردود الفعل الشخصية إىل القضايا املدنية
إن من املهم جد ًا وجود ّ
األوسع ،بحيث يمكنهم تقدير وسامع وجهات النظر املعارضة ،وتكون لدهيم الفرصة أيض ًا لتبادل اآلراء يف إطار جمموعات
صغرية ومنابر كبرية أيض ًا.

“هؤالء كانوا أناس ًا رفضوا االنضامم لبعضهم البعض ضمن ترتيبات أخرى ،إال أهنم وافقوا عىل االجتامع مع ًا والتحدث يف

املتحف .لقد كان يتعني علينا التأكيد أن تفسرينا للاميض سيكون من منظورات متعددة بحيث أثريت قضايا من أجل البحث
بدالً من رسد قصة واحدة.
وبشكل عام قال لنا املشاركون بأهنم شعروا باالرتياح لدى اجتامعهم مع ًا يف متحف تارخيي ،وأهنم كانوا سيشعرون بعدم

االرتياح يف ظل ترتيبات أخرى .وقد وصف أحد املشاركني االجتامع بقوله :إن البيئة هنا جتعل كل واحد يفقد توازنه قلي ً
ال
بأسلوب يفتح فع ً
ال أبواب النقاش .وهي توفر فرصة رائعة للنظر يف كل تلك القضايا جمتمعة”.

ليز سيفيشنكو

متحف شقق اجلانب الرشقي األدنى ()Lower East Side

الواليات املتحدة األمريكية
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األدوات واملوارد
قد اختار األفراد كام اختارت املنظامت الواردة يف هذا الكتاب تكتيكات بناء عىل أوضاعهم  ،وهم يعلمون مقدار قوهتم

وما يواجهون من خماطر ،كام وأهنم استخدموا هذه التكتيكات كجزء من اسرتاتيجيات أوسع لتحقيق أهداف حمددة بصورة

جيدة .ويف الوقت الذي تكون فيه بعض تلك التكتيكات  -أو بعض جوانب تلك التكتيكات  -مفيدة لك ،إال أن من املهم
جد ًا أن تقوم أوالً بتقييم وضعك اخلاص :سياق عملك وأهدافك ومصادرك وحلفاؤك.
يتضمن هذا اجلزء من الكتاب أدوات نأمل أن تساعدك يف هذه املهمة:
تطوير اسرتاتيجيات وتكتيكات خالقة:

استخدم هذا اجلزء للتعرف عىل أهدافك ولتقوم بالعصف الذهني لالسرتاتيجيات والتكتيكات املحتملة .استخدمه يف
إجراء حمادثة مع أشخاص يف منظمتك أو لتنظيم أفكارك اخلاصة.
مشاركة اآلخرين يف التكتيك:
تقديم عينة التكتيك:

استخدم هذا العرض للعينة لتدريب اآلخرين عىل استخدام التكتيكات التي ساعدتك عىل النجاح .إن جزء ًا حيوي ًا من
التكتيكات اجلديدة يف برنامج حقوق اإلنسان هو إجياد شبكات من املامرسني الذين يشاركون بعضهم البعض يف هذه
التكتيكات .إننا نأمل بأن يوحي لك هذا الكتاب بأن تفعل هذا.

تكييف التكتيكات:

استخدم األسئلة الواردة يف هذا اجلزء الختاذ قرار حول ما إذا كان تكتيك معني أو جانب من تكتيك سيقربك من هدفك.

تذكر بأن كل التكتيكات ال تناسب كل وضع من األوضاع.
العناية بالذات :االهتامم بأكثر مواردك قيمة:

يف الوقت الذي تقوم فيه بتفحص موجوداتك ومطلوباتك ،فإن من املهم أن تتذكر دائ ًام أكثر مواردك قيمة :وهو أنت ,نفسك,
وزمالؤك .استخدم كشف العمل هذا أنت وحدك أو بالتعاون مع زمالئك للتفكري بوسائل متكنكم من العناية بأنفسكم

وببعضكم البعض.
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تطوير اسرتاتيجيات وتكتيكات مبتكره
“اسرتاتيجية بدون تكتيكات هي أبطأ الطرق نحو النرص ،أما تكتيكات بدون اسرتاتيجية فهي الضجة التي تسبق اهلزيمة”.
(صن تزو)

هذه املقولة الصادرة عن صن تزو قبل أكثر من ألفي عام ختربنا بأن التخطيط بدون عمل هو ختطيط ال طائل منه  ،كام أن
العمل بدون ختطيط هو عمل مميت .إن باستطاعتنا اليوم أن نتعلم الكثري جد ًا من هذه املجاالت الثالثة للتحليل التي تعرف

عليها صن تزو يف الزمن البعيد لوضع األساسات الالزمة للنجاح.
تطوير تكتيكات واسرتاتيجيات مبتكره

اعرف نفسك:

ال تصدق دعايتك أنت .يتوجب عليك أن متتلك وجهة نظر واقعية لنقاط قوتك ونقاط ضعفك ومواردك وقدراتك ومصادر
دعمك .ومن املهم بالقدر نفسه أن يكون لديك فهم واضح لقدرات حلفائك وما حيدّ من تلك القدرات.

اعرف خصمك:

ال تصدق دعايات خصمك أيض ًا .إنه من املهم بنفس القدر أيض ًا فهم جماالت القوة لدى خصمك ونقاط ضعفه وموارده
وقدراته ،وذلك كي تتمكن من االستفادة من الزخم واملبادرات التي قد تبدو متاحة ،أو حتى هامة للغاية لتحقيق التقدم يف
عدوك وإحباطها.
قضيتك املتعلقة بحقوق اإلنسان .ويشري صن تزو إىل إبداء اهتامم خاص لفهم اسرتاتيجية ّ

اعرف طبيعة األرض:

طبيعة األرض قد تكون هي األرض ذاهتا التي ستقابل عليها خصمك .وتشمل طبيعة األرض أيض ًا الوقت واملساحة و
الظروف القانونية واالجتامعية والثقافية أو البيئة التي تعمل فيها.

وعندما تستكمل مجع املعلومات التي حتتاجها لتحليل هذه املجاالت تصبح مستعد ًا لتطوير اسرتاتيجيتك ،واالسرتاتيجية

هي اجلمع باجتاه اهلدف لعدة قرارات تشمل:
 -الغرض الرئييس واألهداف املناسبة.

 -القواعد التي حتظى بالشعبية واملوارد.

 -ما هي التكتيكات التي ستستخدمها ومتى.

 -إن التكتيك هو عمل حمدد صلب يتم اختاذه للتأثري عىل وضع معني .إن من املهم أن تكون تكتيكاتك جزء ًا من اسرتاتيجية

أكرب وتعمل خلدمتها.
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كيف نبدأ؟
هذه بعض األمور ا هلامة التي يتعني عليك تذكرها عندما تبدأ.

العمل مع اآلخرين

حاول عندما يتاح لك ً أن جتمع فريقا يشمل أناس ًا لدى كل منهم منظور خمتلف وخلفية خمتلفة وجتارب حياة متغايرة .ولن

يؤدي هذا فقط إىل إغناء جممع األفكار الذي ينشأ يف فريقكم فحسب ،بل يسمح كذلك ألناس ومجاعات أكثر باملشاركة
بآرائهم والتعلم من اآلخرين.

وافق عىل بعض القواعد األرضية قبل أن تبدأ ،وهذه يمكن أن تشمل:
 -حيظى كل فرد باالحرتام.

 -شخص واحد فقط يتكلم يف الوقت الواحد. .

 -إذا أراد شخصان التحدث ،جيب منح الشخص الذي مل يتحدث الفرصة أوالً.

 -مجيع اآلراء حتظى باالحرتام.

 املالحظات غري املبنية عىل االحرتام غري مقبولة ،وجيب إعادة توجيهها بأسلوب حمرتم ولكنه حازم. -قيم اآلخرين بإجيابية وليكن نقدك بناء ًا.

 جيب أن توافق أيض ًا عىل طريقة مقبولة لتدخل الفريق إذا ما بدأ عضو يف السيطرة عىل النقاش.مارس العصف الذهني بحرية:

مجع أكرب قدر ممكن من األفكار .شجع كل شخص عىل اإلسهام بآرائه وال ترفض أي ًا منها ساء ألهنا صعبة التطبيق أو
سهلة أو غريبة جد ًا .و جيب أن تكون كل فكرة دون استثناء بعيدة عن العنف .فال ُبعد عن العنف هو حجر الزاوية للرشعية
واملصداقية.

ضع قائمة بكل األفكار فور بزوغها  .وسيتم اختيار بعضها ملزيد من النقاش ،إال أن بعضها اآلخر لن يتم اختياره ،ولكن
ال هتمل أي ًا من تلك األفكار ،فالفكرة التي تبدو يف البداية غريبة أو شنيعة قد حتتوي عند النظر فيها مرة أخرى عىل عنرص
املفاجأة املطلوب .وسوف حتتاج فيام بعد إىل إجراء حتليل أكثر عمق ًا ،إال أن اهلدف هو يف الدرجة األوىل توليد أكرب عدد

ممكن من األفكار.
و ّثق العملية:

اكتب األفكار عىل صفحات كبرية من الورق أو عىل س ّبورة ،بحيث يتمكن الفريق كله من متابعة العملية أثناء جت ّليها .وخيلق

توثيق العملية ذاكرة مجاعية للتجربة ،ويوفر فرصة الستعادة تلك األفكار يف وقت آخر أو ملشاركة اآلخرين فيها .لكن ق ّيم
املخاطر التي تنطوي عليها عملية احلفاظ عىل سجالت مدونة حول عمليتك.
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تعرف عىل املشكلة:
اخلطوة األوىلّ :

 -ما هي املشكلة التي حتتاج للمعاجلة؟

ملساعدتك عىل تفحصها بأجزاء أصغر ،قم بوضع قائمة بالعنارص الرئيسية للمشكلة .وقد تكون رغبتك أخذ كل من هذه
األجزاء األصغر عىل حدة ،بحيث تعمل عىل حل املشكلة األكرب خطوة خطوة.

 هل تتعلق املشكلة بسلوك معني أو بمؤسسة أو بسياسة أو بقانون أو بفرد؟عب عن املشكلة بجملة واحدة موجزة.
ّ -

اخلطوة الثانية :اعرف هدفك/أهدافك:

 -من هو املسؤول عن املشكلة ،أو ما هي املشكلة التي أدركتها ؟

 -من هم املشاركون الرئيسيون املسؤولون عن خلق أو إطالة أمد املشكلة؟

 -هل هناك سياسات أو قوانني أو ممارسات تسهم يف إطالة أمد املشكلة؟

 هل هناك مؤسسات مسؤولة عن معاجلة املشكلة؟ إن وجدت ،فلامذا هي عاجزة عن القيام بذلك؟ -تعرف عىل مشارك رئييس أو اثنني أو ،عىل األهداف التي يرغب فريقك يف التأثري عليهم.

اخلطوة الثالثة :حدد مرماك:

 -ما هو التأثري الذي ترغب يف حتقيقه بالنسبة للمشكلة؟

صف باختصار النتيجة املرغوبة جلهدك .أمعن النظر يف هذا :إذا كنت متتلك القدرة عىل حتقيق كل يشء ،فام هو ذلك؟ ال
تقلق بشأن ما يمكن أن يكون فخ ًام للغاية  -فهذه هي فائدة العملية اجلامعية .هنالك عادة متفائلون ومتشائمون وواقعيون

يوازنون بعضهم البعض.

 -كيف يمكن أن يساعدك املشاركون األساسيون أو األهاف األساسية لتحقيق مرماك املعلن؟ ؟

مالحظة :قد خيتلف هذا املرمى عن مهمة منظمتك ،إال أنه يساعد عىل إبقاء تلك املهمة يف الذاكرة للتأكد من أن التكتيكات
واالسرتاتيجيات التي ختتارها متوافقة معها.

اخلطوة الرابعة :تعرف عىل حلفائك وخصومك:

 ِابق يف ذهنك املرمى واألهداف.

 من هم حلفاؤك وحلفاؤك املحتملون  -سواء أكانوا أفراد ًا أو منظامت أو مؤسسات  -يف بلدك أو عىل الصعيد الدويل؟ملاذا لدهيم أو سيكون لدهيم اهتامم لدعم جهودك؟

 من هم خصومك وخصومك املحتملون ؟ ملاذا يعارضون جهودك أو ملاذا يرون بأن جهودك تتعارض مع مصاحلهم؟ -من هم حلفاؤك غري النشيطني حاليا ؟ معظم الناس هم ضمن هذه التصنيفات.

 -إجياد طرق للتأثري عىل هذه اجلامعات سيكون أحد االعتبارات املهمة لدى النظر يف اختيار تكتيكاتك.
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اخلطوة اخلامسة :تعرف عىل مواردك:

املورد هو كل يشء متاح يساعدك عىل حتقيق مرماك.
 ما هي املوارد القوية املتوفرة حالي ًا لك؟ فكّر يف األشخاص واملنظامت األخرى والشبكات والتمويل واألوضاع االجتامعيةوالسياسية والقانونية.

 ما هي الصالت التي تصلك أو تصل حلفاءك باملشاركني الرئيسيني املسؤولني عن معاجلة املشكلة التي تعرفت عليهاسابق ًا؟ فهذه تعترب موارد أيض ًا.

 -انظروا كيف تترصفون أو كيف تنوون العناية بأنفسكم (انظر :العناية بالذات :اإلهتامم بموردك األعىل قيمة ،ص .)227

اخلطوة السادسة :تعرف عىل اسرتاتيجيتك:

حتديد اسرتاتيجيتك ينطوي عىل اختاذ عدد كبري من القرارات .فباستكاملك للخطوات املشار إليها أعاله تكون قد وفرت

معلومات قيمة حتتاجها الختاذ قراراتك االسرتاتيجية.

بالنظر إىل اخلطوات السابقة  ،ما هي أكثر املجاالت التي يمكن لفريقك أن حيدث تأثريا فيها؟ ؟

 -ضع قائمة خمترصة تتضمن هذه املجاالت بحيث تبقى مرماك يف ذهنك.

 -ما هي اخلطوات الالزمة لتعظيم تأثريك عىل هدفك؟

 هل هناك ترتيب حمدد لكيفية تطبيق هذه اخلطوات؟ هل حتتاج إىل تطبيقها مع ًا يف وقت واحد أو بالتنسيق مع جهودأخرى؟ هل لديك املوارد الرضورية؟

 ابحث طريق عملك وكيف يمكن هلذا العمل أن يساعدك عىل االقرتاب من مرماك .تذكر دائ ًام أن اسرتاتيجيتك ستدفعبك عىل األغلب إىل مستوى عمل آخر بدالً من أن توصلك فور ًا إىل املرمى .تأكد بأن هذا الطريق للعمل يتوافق مع مرماك
الكيل وال يأخذك إىل اجتاه خمتلف كلي ًا.

اخلطوة السابعة :تعرف عىل تكتيكاتك:

تعرفت عليها .فعندما ختتار
حان الوقت اآلن الختاذ قرار حول التكتيكات التي ستستخدمها لتطبيق االسرتاتيجية التي ّ
التكتيكات فكر يف ما يقع يف إطار قدرتك وما هي أولوياتك .خذ وقتك يف استعراض املشاركني الرئيسيني ودوائر املنارصين
واحللفاء واخلصوم/اخلصم ونقاط قوتك وقوة خصمك ومواطن الضعف واملوارد.
 -ضع قائمة جلرد التكتيكات التي تعرفها أو تلك املتاحة لك.

 -ما هي التكتيكات التي قد تشجع احللفاء غري النشيطني عىل التحول إىل حلفاء نشيطني.

 ما هي التكتيكات التي قد تساعد عىل التأكد من أن خصومك غري النشيطني سيبقون كذلك أو حتى تشجيعهم عىل التحولإىل حلفاء؟

 -ما هي التكتيكات التي قد تضع هناية للمعارضة أو ختفف منها؟

 هل يستطيع فريقك القيام بذلك بمفرده ،أم هل يقتيض األمر أن تتعاون مع مجاعات أخرى؟ -اخرت تكتيك ًا واحد ًا يف كل مرة من أجل النقاش الذي يتناسب مع اسرتاتيجيتك ومرماك.

 -سيحتاج كل تكتيك عىل األرجح إىل مناقشة أعمق وعدد من اخلطوات أو حتى تكتيكات إضافية للتطبيق.
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اخلطوة الثامنة :قيم تكتيك ًا واحد ًا:

 -ابحث ملاذا ختتار هذا التكتيك .كيف يكون له اإلمكانية األكرب للتحرك باجتاه مرماك يف ظل وضعك احلايل؟

 كيف يمكن تكييف هذا التكتيك ليكون له التأثري األكرب بالنسبة لوضعك؟ -هل يؤدي هذا التكتيك إىل حتقيق االستخدام األمثل ملواردك؟

 كيف يمكنك ضامن موارد إضافية ،مع من تستطيع العمل أيض ًا؟ ما هي التكتيكات التي ستحتاج إىل استخدامها إلقناعاآلخرين بالعمل معك ،أو باإلسهام يف توفري املوارد؟

 ما هي التكتيكات األخرى التي ستحتاج إىل استخدامها لتطبيق التكتيك الذي ختتاره؟ هل هنالك هدف أويل يتعني عليكالتعامل معه قبل أن تصل إىل اهلدف النهائي (عىل سبيل املثال :كسب احللفاء داخل مؤسسة قبل أن يتم االتصال باملدير
حول إحداث تغيري يف السياسة)؟

 -هل حتتاج إىل كسب دعم املنظامت األخرى قبل أن تبدأ يف تنفيذ التكتيك؟

 -حدّ د باختصار أكرب عدد من اخلطوات باجتاه التنفيذ الفعال للتكتيك .واصل تقييم مواردك املتوفرة.

اخلطوة التاسعة :تكييف التكتيكات من الكتاب:

 -عد إىل تكييف التكتيكات للحصول عىل أفكار مفيدة بشأن تكييف التكتيكات.

 -اخرت بعض األمثلة التكتيكية التي ترغب يف سرب أغوارها.

 ما هي أوجه الشبه بني التكتيك املتخذ كمثال وبني أوضاعك؟ ما هي الفوارق؟ كيف يمكنك استخدام املوارد لتجعلالتكتيك أكثر فعالية؟

 -ما هي العقبات اإلضافية التي تواجهها؟

 -كيف يمكن أن حتتاج إىل تكييف التكتيك ليناسب أوضاعك؟

 -ما هي املعلومات اإلضافية التي حتتاجها ،ومن هو الذي سيقوم باحلصول عليها؟

 إن هذه العملية يمكن أن ختدم كوسيلة لتوليد أفكار جديدة للوصول إىل مراميك ،وكقاعدة تدريب جيدة ملنظمتك ،ممايسمح لك بتطوير مهارات حتليلية أقوى تساعدك عىل التخطيط الواقعي وعىل تقييم اسرتاتيجيتك وتكتيكاتك.
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تبني التكتيكات
املقصود من التكتيكات الواردة يف هذا الكتاب هو إهلامك لتفكر بطرق جديدة ألداء عملك .إننا نأمل أن جتد تكتيكات
يمكن نقلها لتناسب األوضاع السائدة لديك.فعندما نقول أن التكتيكات قابلة للنقل فإننا نعني أن باإلمكان التك ّيف معها

واستخدامها يف سياقات ودول غري تلك التي انطلقت منها .إن هذا ال يعني عادة أن بإمكانك استخدام تكتيك ما ،أو أنه
يتعني عليك حماولة استخدامه  -سواء من هذا الكتاب أو من أي مكان آخر  -بنفس الطريقة التي تم استخدامها هبا أصالً.

إنك بحاجة ألن تق ّيم وضعك اخلاص ومواردك واملخاطر ذات العالقة ،وقد حتتاج إىل دمج تكتيك بآخر ،أو أنك قد جتد أن

بعض تركيبات أو أوجه التكتيك قابلة للتطبيق بالنسبة لوضعك فيام يكون التكتيك ككل غري قابل للتطبيق.
إن األسئلة أدناه ستساعدك عىل تقييم وتكييف التكتيكات اجلديدة لتتالئم مع وضعك اخلاص:

 هل هذا التكتيك مناسب لقضيتي ولوضعي؟ -من هم أيض ًا الذين يمكنني بحث هذا املوضوع معهم؟

 أية مجاعات أخرى يمكنني التحدث معها حول هذا املوضوع؟ -هل خربت يف السابق أو استخدمت تكتيك ًا كهذا؟

 هل كان ناجح ًا؟ -ملاذا كان ناجح ًا وملاذا مل يكن ناجح ًا؟

 -كيف يمكنه مساعديت يف حتقيق غريض؟

 -هل سيكون له التأثري املرجو عىل هديف؟

 هل تم بالفعل استخدام هذا التكتيك بالنسبة هلديف؟ -ما هي املوارد التي سأحتاجها؟

 -ما هي املوارد التي امتلكها بالفعل؟

 -كيف يمكنني احلصول عىل املوارد التي ليست متاحة؟

 -من هم الذين يمكنني التحدث معهم للحصول عىل املزيد من املعلومات حول هذا التكتيك؟

 -ما هي التحالفات التي سأحتاج إىل تشكيلها كي استخدم هذا التكتيك؟

 -كيف يمكنني تشكيل تلك التحالفات؟

 -كيف سيكون رد فعل معاريض قضيتي جتاه هذا التكتيك؟

 -ما مدى املخاطر التي ستنجم عن هذا التكتيك بالنسبة يل أو ملنظمتي؟

 -هل أنا مستعد لقبول مستوى املخاطر التي ينطوي عليها هذا التكتيك؟

 كيف يمكنني التقليل من املخاطر التي قد تنجم عن استخدام هذا التكتيك؟ -هل يمكنني أن أستخدم أجزاء من هذا التكتيك؟

 -هل يمكنني دمج هذا التكتيك مع تكتيكات أخرى؟

 -ما هي خطتي املساندة؟

عيل فعله إذا مل حيرز هذا التكتيك النجاح الذي أتوقعه؟
 -ما الذي يتوجب ّ
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مشاركة التكتيك اخلاص بك :تقديم نموذج تكتيك
يعنى برنامج التكتيكات اجلديدة بتعلم التكتيكات اجلديدة وتعليمها .إننا ال نرغب فقط يف أن تفكر بعملك من
حيث التكتيكات ،وأن تتعلم من التكتيكات الواردة يف هذا الكتاب ،بل نرغب أيض ًا يف أن تشارك اآلخرين يف تكتيكاتك.
وتفيد املشاركة يف االبتكار أولئك الذين طوروا التكتيكات (من خالل بناء مهاراهتم عىل القيادة والعرض) ،باإلضافة إىل

األشخاص الذين يقومون بتعليمهم.

وفيام ييل موجز أسايس لعرض يستغرق  40دقيقة حول تكتيكك .استخدم هذا املوجز كي يساعدك عىل اختيار املعلومات
التي ستساعد ،عىل أفضل وجه ،مشاهديك عىل فهم وتطبيق تكتيك معني.
(دقيقة واحدة)

حتدث عن تكتيكك.
ابدأ تدريبك بوصف موجز لتكتيكك .تذكر أن تركز أوالً عىل تكتيكك بدالً من املشكلة أو املضمون (سيكون هنالك وقت

لرشح ذلك) .استعرض تعريف التكتيك املذكور يف صفحة ( )20واقرأ «احلاجة إىل تكتيكات جديدة» (ص  )9كي تتأكد
بأنك واضح فيام يتعلق هبا.

فكر أيض ًا بطريقة مشوقة إلقناع مشاهديك بأمهية هذا التكتيك .ً .اذكر قصة رسيعة واسأل سؤاالً يستحوذ عىل اهتامم
مشاهديك.

(مخس دقائق)
ارشح السياق

إنك ترغب يف أن يفهم مشاهدوك ملاذا تم اختيار هذا التكتيك بالذات .ساعدهم عىل القيام بذلك بالطرق التالية:

 -ارشح القضايا االجتامعية احلالية أو السابقة التي تطلبت رد فعل ،وبخاصة تلك التي ستساعد اآلخرين عىل فهم تكتيكك.

 -ارشح العملية التي تم من خالهلا تنظيم رد الفعل هذا.

 -أوجز النتيجة املرغوب هبا نتيجة استخدام هذا التكتيك ،أي أغراضك وأهدافك.

 -ارشح باختصار االسرتاتيجية التي تم توظيفها وكيف أمكن مالئمة هذا التكتيك هلا.

 -لن حتتاج إىل استنفاذ الكثري من الوقت عىل هذا السؤال ،إال أنه يتعني عليك التأكد من اإلشارة إىل كل جمال باختصار.
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(عرشون دقيقة)

ارشح كيف يعمل التكتيك:

لب العرض .إنك تقوم بتزويد مشاهديك بمعلومات رئيسية سيحتاجوهنا لتطبيق تكتيكك عىل الوضع السائد
هذا هو ّ

لدهيم.

قدم رشح ًا عن كيفية تنفيذك للتكتيك خطوة خطوة .إننا نويص بأن تستخدم قضية واحدة حمددة كمثال .ختيل زمي ً
ال لك

يف بلد آخر سيحاول استخدام تكتيكك .ما الذي حيتاجون معرفته؟ من أين يبدأون؟ ما عدد األشخاص املشاركني؟ ما هو

الدعم الذي حيتاجونه؟ ما هي املوارد التي حيتاجوهنا؟
تذكر بأن تتناوله خطوة خطوة...
(سبع دقائق)

استعرض تطور التكتيك:
حتدث عن األهداف :ما هو السلوك أو املؤسسة أو األفراد الذين استهدف التكتيك التأثري عليهم؟ تذكر دائ ًام أنه قد تكون
هناك أهداف أولية وأهداف طويلة األمد أو أخرى مطلقة.

ارشح النتائج احلقيقية :كيف يصف الناس ذوو العالقة النتائج واآلثار؟ استخدم االقتباسات أو التعليقات الصادرة عن

األشخاص أصحاب الشأن.
(سبع دقائق)

ابحث ما تعلمته وكيف يمكن استخدام هذا التكتيك يف مضمون آخر:

ارشح ما تعلمته من تطبيق هذا التكتيك :ما الذي جاء بنتيجة؟ ما الذي ستفعله بشكل مغاير؟ ما هي التوصيات التي تود

تقديمها لآلخرين؟

من خالل جتربتك ،ما هي العوامل التي نحتاج إىل النظر فيها قبل تطبيق هذا التكتيك؟ ما هي املحددات؟
إذا كنت مطلع ًا عىل تطبيقات أخرى هلذا التكتيك ،أخرب الناس باختصار كيف تم تطبيق التكتيك بصورة خمتلفة ،وملاذا؟
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العناية بالذات :االهتامم بموردك األعىل قيمة
من خالل القيام بالعمل الصعب اخلاص بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان فإنك قد تعمل ساعات طويلة يف أوضاع حمفوفة
باخلطر .وقد تكون معرض ًا ألصوات ومناظر وقصص يصعب حتملها .وقد يكون ما تعمله حمفوف ًا بالصدمات والتوتر

بالنسبة لك سواء أكنت تواجه ذلك مبارشة أو من خالل اآلخرين.

ويواجه الناس التوتر بطرق عدة ،حيث حياول بعض الناس العمل أكثر وذلك عىل حساب أرسهم وأصدقائهم ،أو أهنم
يقررون بأهنم قد عانوا بام فيه الكفاية ويعمدون يف أحوال كثرية إىل تغيري وظائفهم أو جماالت تطوعهم .وقد يعمد آخرون

إىل تدخني عدد أكثر من السجائر أو املهدئات مرات أكثر أو بكميات أكرب .وهناك آخرون ممن قد يفقدون رؤية التجارب
اإلجيابية ،ويعتقدون بأن ال يتعني عىل الناس التمتع باحلياة يف الوقت الذي يعاين فيه آخرون.

وللمحافظة عىل قوتك والتزامك وابتهاجك يف القيام هبذا العمل ،فإنك بحاجة إىل معاجلة التوتر غري الصحي (ليس كل

توتر غري صحي! فهناك بعض التوتر الذي يدفعنا فع ً
ال إىل القيام بعمل أفضل).
ألف باء العناية بالذات:

إن ألف باء العناية بالذات هي :الوعي والتوازن واالتصال (.)Saakvitne & Pearlman, 1996
الوعي:

أوال ,يتعني عليك أن تكون قادر ًا عىل التعرف عىل إشارات وأعراض التوتر غري الصحي وتأثريات الصدمات النفسية (سواء

أكانت مبارشة أو غري مبارشة) هذا األمر يتطلب وعيا.
كن واعي ًا بأحوال جسمك :هل ينتابك املرض بشكل أكثر تكرار ًا وهل تشعر بتوتر وتصبح أرسع غضب ًا أو شعور ًا باإلحباط؟

كن واعي ًا لعالقاتك :هل تكرس وقت ًا كافي ًا للناس الذين حتبهم ،وتسمح هلؤالء بتكريس الوقت الكايف لك؟
كن واعي ًا ملا حدث لك من تغيري :هل مل تعد تتمتع هبواياتك ونشاطاتك التي كانت تساعدك عىل االسرتخاء أو التي كانت

متثل الطرق التي كنت تتواصل فيها ومتيض الوقت مع األرسة واألصدقاء؟ هل تغريت معتقداتك جتاه دينك أو جتاه أناس
آخرين؟ هل تنظر إىل الدنيا بشكل خمتلف؟

التوازن:

ابحث عن التوازن بني عدد من أنواع النشاطات املختلفة ،بام يف ذلك العمل واحلياة الشخصية واألرسية والراحة واالستجامم.
وستكون أكثر إنتاجية عندما تتوفر لك الفرص للتمتع بالراحة واالسرتخاء ،مما يساعدك عىل اسرتخاء قد يكون خمتلف ًا عام
يساعد أفراد أرستك وزمالءك .إنه من املهم بمكان أن تكون وسائل االسرتخاء اخلاصة بك غري مرضة بصحتك وحياتك

أو بالعالقات التي تعدها مهمة .إن الوعي بالوقت الذي تبدأ فيه بفقدان التوازن يف حياتك يمنحك الفرصة كي تتغري.
االتصال:
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ِ
ابن عالقات اتصال وعالقات دعم مع زمالئك يف العمل وأصدقائك وأفراد أرستك وجمتمعك.

أي عمل تقوم به إلجياد جمتمع أفضل سيكون له معنى ضئيل إذا مل ختترب عالقات اتصال إجيابية وصحية عىل طول الطريق
إىل هذا املكان األفضل .ومرة أخرى ،عندما تصبح واعي ًا بالوقت الذي تبدأ فيه بإضاعة االتصال مع الناس املهمني لك ،فإن
ذلك يمنحك الفرصة للتفكري واختاذ إجراء يعيد التوازن مرة أخرى حلياتك.

بحث العناية بالذات:

قد يكون من املفيد جد ًا ملنظمتك أن تغتنم الفرصة لبحث الطرق التي تواجهون مجيعكم من خالهلا  -فردي ًا ومجاعي ًا  -التوتر
الناجم عن أداء عمل يتناول حقوق اإلنسان .استخدم أي ًا من األسئلة التالية لفتح باب النقاش ضمن جمموعات ثنائية أو
ضمن جمموعات صغرية أو مع منظمتك ككل.

شارك ما حتب املشاركة به فيام يتعلق بالعمل اخلاص بحقوق اإلنسان .ملاذا تواصل وضع وقتك الثمني وطاقتك ومواردك
يف خدمة هذا العمل؟

شارك يف يشء تتمتع به وليست له عالقة البتة بعملك .هل تستغل الوقت للقيام هبذا؟

تغي الطريقة التي ترى فيها نفسك أو عائلتك أو جمتمعك أو بلدك أو أي يشء آخر.
شارك يف جتربة جعلتك ّ
شارك يف ما تالحظه عىل نفسك عندما تصبح مقهور ًا أو تعب ًا أو حمبط ًا أو غاضب ًا .كيف ستحاول مواجهة هذه العواطف

واألوضاع؟ هل هلا عالقة باآلخرين؟ هل ما تفعله حيسن الوضع؟ هل جتعل الوضع أكثر سوء ًا؟

شارك يف ما تالحظه بشأن الفريق عندما يرتفع مستوى التوتر .ما الذي تفعلونه كفريق ملواجهة املوقف؟

شارك يف الوقت الذي تشعر فيه بالدعم أو عدم الدعم من جانب أحد زمالئك أثناء أداء العمل املوكل إليك .ماذا فعلوا

ملساعدتك أو جعل األمور أكثر صعوبة بالنسبة لك؟

شارك يف الطرق التي يمكنكم من خالهلا كزمالء أو كمنظمة مساعدة بعضكم البعض عىل حتمل أعباء العمل مع أناس

تعرضوا النتهاك حقوقهم أو من مشاهدة انتهاكات بأنفسهم.
أخري ً,ا شارك يف يشء واحد ستفعله بشكل مغاير بعد أن استكشفت ألف باء معاجلة التوتر.

إنك اآلن مستعد الختاذ خطوة جتاه املحافظة عىل وعيك ونشاطاتك يف جمال العناية بالذات .إنك وا ٍع بام يقوم به زمالؤك من

عمل ملساعدة أنفسهم .اغتنم الفرصة لتقوية هذه اخلطوات والنشاطات اإلجيابية .سجل اسمك يف سجل احلارضين بشكل
منتظم ملواصلة بحث أمهية اإلبقاء عىل أكثر مواردنا أمهية  -وهو أنفسنا!
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مصادر أخرى
إن أفضل مصدر من مصادر املعلومات العملية ومصادر املعرفة هم عادة األشخاص اآلخرون الذين واجهوا التحديات
ووجدوا

الطرق الكفيلة بالتغلب عليها .إن املصادر يف هذا اجلزء أوجدها أشخاص أرادوا مشاركة الغري يف مزايا جتارهبم.
إن اجلزء املعنون «املصادر املرتكزة عىل التكتيك» يشمل الكتب واملقاالت ومواقع اإلنرتنت واألقراص املدجمة املتعلقة

بتكتيكات معينة يف هذا الكتاب .وقد تم إنتاج معظم هذه من جانب منظامت ابتكرت التكتيكات موضوع البحث ،وذلك
عىل الرغم من وجود توقعات قليلة .تذكر بأنه ليس صحيح ًا بأن مجيع التكتيكات تعمل يف كل األوضاع :إن املصادر أدناه

هي نقاط البداية عندما تقتبس تكتيكات الستخدامها يف نضالك ،بحيث ال تكون عىل هيئة إرشادات و كتب وصفات

األكل.

ويف اجلزء املعنون «التفكري التكتيكي واالسرتاتيجي» قمنا بإدراج األعامل التارخيية والنظرية باإلضافة إىل اإلرشادات

العملية لبناء اسرتاتيجيات وتطبيق تكتيكات .وقد تم إجياد معظم هذه املصادر من جانب ممارسني أمضوا سنوات عديدة
وربام عقود ًا وهم يعملون يف جمال حقوق اإلنسان :وهؤالء الناس جمتمعون يتحدثون من قاع بئر عميقة مليئة بالتجارب

حول قيمة التفكري تكتيكي ًا واسرتاتيجي ًا .ويوجد كم كبري من املواد حول هذه املوضوعات .هلذا فإن هذه القائمة حتتاج وقتا

طوال لتصبح كافية . .فإذا ما رغبت يف اقرتاح مصدر إلدراجه يف موقعنا اإللكرتوين ( )www.newtactics.orgوالذي

نقوم بتحديثه بشكل مستمر ،يرجى إرسال رسالة إلكرتونية إلينا عىل ( ،)newtactics@cvt.orgكام يرجى كتابة عبارة
«اقرتاح مصدر  »Resource suggestionيف السطر اخلاص باملوضوع أو استخدم النموذج املتوفر عىل املوقع اإللكرتوين

(.)www.newtactics.org
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www.newtactics.org

Tactical Notebook Series [online]. Minneapolis: Center for Victims of Torture [Updated March 2004: cited
March 2004].
Available from World Wide Web:
)(http://www.newtactics.org/main .php/TootsforAction/TacticaLNotebooks
A series of 20+ page guides detailing how particular tactics were implemented, what factors influenced
their use and the challenges that surfaced along the way.
Tactic Database [online]. Minneapolis: Center for Victims of Torture [Updated March 2004: cited March
)2004]. Available from World Wide Web: (http://database. newtactics.org/ NewTactics/Defautt.aspx
A searchable (and growing!) database of more than 100 innovative tactics from around the world.
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مصادر تعتمد التكتيكات

التكتيكات الوقائية

PhysicaL Protection Tactics

Mahony, Liam and Luis Enrique Eguren. Unarmed Bodyguards: International Accompaniment for the
rotection of Human Rights. Btoomfield, Conn.: Kumarian Press, 1997.
Draws lessons from a decade of practice with a new tool in human rights protection, where unarmed
international
volunteers physically accompany those who are threatened with violence.
Peace Brigades International Publications [onLine]. London: Peace Brigades International [updated
November 2001:
cited March 2004]. Available from World Wide Web: (http://www.peacebrigades.org/ publications.html)
Books, videos and studies about protective accompaniment and nonviolence. Available in English, French
and Spanish.

املشاركة يف املعلومات اخلطرية
Community Relations Council [online]. Belfast: Tibus [updated 2003: cited March 2004]. AvailabLe from
World Wide Web: (http://www.community-reLations.org.uk/abouLthe.-cOunCil/CRC-PubLications/)
A list of publications available to download or to request, including Action Against Intimidation — Information and Advice Manual, Anti-Sectarianism in Voluntary and Community Sectors, Approaches to
Community Relations Work.
Hall, Michael, ed. It’s Good to Talk; The experiences of the Springfield Mobile Phone Network. Pamphlet.
Newtownabbey: Island Publications, 2003
Describes a mobile phone network enabling community activists to assist one another in reducing
incidents of violence at the interface.

إزالة إمكانية حدوث االنتهاكات

Nevitte, Neil and Santiago A. Canton. The Rise of Election Monitoring: The Role of Domestic Observers.”
Journal of Democracy. (1997): 47—61.
Profiles of a number of domestic election monitoring organizations and campaigns (in 12 countries from
South Asia and South America to the West Bank and Eastern Europe).
Stoddard, Michael. NDI Handbook: How Domestic Organizations Monitor Elections: An A to Z Guide.
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Washington, DC: National Democratic Institute for International Affairs, 1995.
A detailed guide to initiating and carrying out a domestic election monitoring program.
Traditional Ecological Knowledge * PriorArt Database [online]. Washington, DC: Science & Human Rights
Program,
American Association for the Advancement of Science [Updated October 2003: cited March 2004].
Available from World Wide Web: (http://ip.aaas.org/tekindex.nsf)
A searchable index of Internet-based public documentation concerning indigenous knowledge and plant
use.

تكتيكات التدخل
تكتيكات املقاومة

O’Rourke, Dara and Gregg P. Macey. Community Environmental Policing: Assessing New Strategies of
Public Participation in Environmental Regulation” [online]. Journal of Policy Analysis and Management.
(2003): 383—414. Available from World Wide Web: (http://www.bucketbrigade.net/downloads/community environmental policing pdf)
Report evaluating public participation in environmental monitoring and regulation through local bucket
brigades,”
including steps for implementation, impact and lessons learned.
Selected Writings on MKSS and Right to In formation Campaign in India. [CD-ROM] Rajasthan: Mazdoor
Kisaan Shakti Sangathan, 2003.
Uses modes of struggle and constructive action for changing the lives of the rural poor.
Tips and Tools for Organizing Resolutions in Defense of the Bill of Rights.” Bill of Rights Defense Committee [online].
Northampton, Mass.: BORDC. ca. 2002 [updated 2004: cited March 2004]. AvaiLable from World Wide
Web:
(http://www.bordc.org/Tools.htm)
Tools used by hundreds of U.S. communities in protesting the erosion of human rights.
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تكتيكات وقف االنتهاكات
Treatment Action Campaign [online]. Muizenberg: TAC [updated March16 2004: cited March 2004].
Available from World Wide
Web: (http://www.tac.org.za/)
Extensive online library of documents related to HIV/AIDS, pharmaceutical companies and copyright law.

تكتيكات اإلقناع
Coetzee, Erika and Shirley Robinson. Measuring the Impact of Public Spending. Cape Town: Idasa, 2000.
Provides a framework for thinking about ways to measure the impact of public spending, including tools
for developing a monitoring strategy. Order online at www.idasa.org.za.
Folscher, Alta. Budget Transparency and Participation: Five African Case Studies. Cape Town: Idasa, 2002.
Investigates budget transparency and participation in Ghana, Kenya, Nigeria, Zambia and South Africa,
asking what information is necessary to assess the link between policy priorities, government spending
and the delivery of services. Order online at www.idasa.org.za.
The International Budget Project [online]. Washington, DC: The Center on Budget and Policy Priorities
[cited March 2004].
Available from World Wide Web: (http://www.internationaLbudget.org/ resourcesIhowtoIinciex.htm)
Collection of recommended online resources for applied budget analysis, including how-to tips.

تكتيكات احلوافز
Liubicic, Robert. ‘Corporate Codes of Conduct and Product Labeling Schemes: The Limits and Possibilities
of Promoting International Labor Rights Through Private Initiatives.’ Law and Policy in International
Business 30(1998): 111—158. Surveys private initiatives by the business community aimed at promoting
labor rights (particularly codes of conduct and labeling schemes). The article recommends standardization and effective monitoring regimes to make codes of conduct and labeling schemes more effective.
The Proxy Resolutions Book. New York: Interfaith Center on Corporate Responsibility, 2004.
The complete texts of socially responsible shareholder resolutions submitted for 2004 annual company
meetings.
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Covers: healthcare, finance, pay disparity, global warming, food and water, militarism, human rights and
vendor standards.
Available from www.iccr.org.

التكتيكات التعويضية
تذكر االنتهاكات
Bloomfield, David, Teresa Barnes and Luc Huyse, eds. Reconciliation After Violent Conflict: A Handbook
[online]. Stockholm, Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2003 [cited April2004]. Available from World Wide Web:
(http://www.idea.int/conflict/reconciliation/reconciliation...full.Pdf)
Designed to inform, assist and equip citizens and leaders in post-violence contexts, this practical handbook documents reconciliation processes, relationship- building strategies and structures for coexistence.
Hayner, Priscilla B. “The Contribution of Truth Commissions.” An End to Torture: Strategies for its Eradication. London and New York: Zed Books, 1995.
A survey of truth commissions and their impacts and limitations with regard to reporting past, and
preventing future, human rights abuses (particularly torture).
Hayner, Priscilla B. Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocities. New York: Routledge,
2002.
Examines the twenty major truth commissions established around the world, paying special attention to
South Africa, El Salvador, Argentina, Chile and Guatemala.
International Center for Transitional Justice [online]. New York: International Center for Transitional
Justice [cited March 2004]. Available from World Wide Web: (http://www.ictj.org/)
Assists countries pursuing accountability for mass atrocity or human rights abuse, Its strategies comprise
five key elements: prosecuting perpetrators, documenting violations through nonjudicial means such as
truth commissions, reforming abusive institutions, providing reparations to victims and advancing reconciliation.
Kritz, Neil J., ed. Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes. Washington, DC: United States Institute of Peace, 1995.
Expansive and thorough three-volume work. The first covers general considerations, the second examines country studies and the third looks at laws, rulings and reports.
Otras Voces de Ia Historia. [CD-ROM] Buenos Aires: Memoria Abierta, 2002.
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Documents state terrorism in Argentina between the years 1976 and 1983.
The Truth Commission Project [online]. Cambridge, MA: The Truth Commission Project [cited March
2004]. Available from World Wide Web: (http://www.truthcommission.org/)
Extensive research on five of the most successful truth commissions of the last 25 years: in Argentina,
Chile, El Salvador, South Africa and Guatemala.

تقوية األفراد واملجتمعات
Pranis, Kay, Barry Stuart and Mark Wedge. Peacemaking Circles. St. Paul: Living Justice Press, 2003.
Offers experiences to support the work that many pioneering community members and criminal justice
professionals are doing around the world to explore a more healing, constructive response to crime.
Jaranson, James M and Michael K. Popkin, eds. Caring for Victims of Torture. Washington, DC: American
Psychiatric Press, nc, 1998.
Collective wisdom of international experts in the treatment of victims of government torture — all
distinguished physicians and pioneers in the field of traumatic stress.

السعي نحو اإلنصاف
International Labor Rights Fund. International Labor Rights Fund [online]. Mar. 2003. Available from
World Wide Web: (http://www.laborrights.org/)
Reports, papers and books on labor rights for sale and download, including TheAlien Tort Claims Act
— A Vital Tool forPreventing Corporations from Violating Fundamental Human Rights, by Terry Collingsworth.
Violence Against Women in War Bibliography. VAwwNET. Violence Against Women in War [online]. March
2003. Available from World Wide Web:
(http://wwwl .jca.apc.org/vaww-net-japan/english/resources/bibliography.html)
Bibliography of reports on women’s rights, sexual slavery and international law relating to these topics.
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بناء ثقافات ومؤسسات حقوق اإلنسان
دوائر املنارصين حلقوق اإلنسان

Levi, Robin. “Local Implementation of the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).” WILD, 1999. Available from World Wide Web:
(http://www.wildtorhumanrights.org/locaLimplement%2Opaper.html)
A guide for people considering passing legislation implementing CEDAW in their own cities.

تكتيكات التعاون
Stern, Katherine. Techniques of Independent Monitoring in Guatemala and El Salvador. New York:
Lawyers Committee for Human Rights, 2002 [cited March 2004].Available from World Wide Web:
(http://www.coverco.org/eng/media/Approved-PubliC-RePOrt.Pdf)
A practical, step-by-step report on how COVERCO and GMIES carry out their work, with a focus on how
monitors are trained in everyday, practical details of their job.
Youngers, Coletta A. and Susan C. Peacock. Peru’s Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: A Case
Study of Coalition Building. Washington Office on Latin America, October 2002. Available from World
Wide Web: (http://www.wola.org/publications/peru...Coordinadora...eng.Pdf)
Examines Peru’s history of abuses and the Coordinadora’s success in advocacy campaigns and coalition
building, highlighting the organization’s work and accomplishments over the past 15 years.

تكتيكات بناء القدرات
Human Rights Institution-Building: A Handbook on Establishing and Sustaining Human Rights Organizations.
New York: Forefront Publications, 1994.
A guide to establishing organizational procedures and structures to prevent and combat institutional
problems.
Video for Change [online]. New York: WITNESS [cited March 2004]. Available from World Wide Web:
(http://www.witness.org)
Training video for human rights advocates, illustrating how they can use video and communications
technology to further their causes. Accompanied by a manual. Both are available to order or download.
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تكتيكات التوعية والفهم
Cairo Institute for Human Rights [online] [cited March 2004]. Available from World Wide Web:
(http://www.cihrs.org/BOOKS/booksHome.htn1)
Publishes educational materials on human rights and the arts for Arab human rights organizations.

التفكري التكتيكي واالسرتاتيجي

التاريخ والنظرية

Ackerman, Peter and Christopher Kruegler. Strategic Nonviolent Conflict: The Dynamics of People Power
in the Twentieth Century.
Westport: Praeger Publishers, 1994.
A theoretical and historical assessment of the importance of strategy in successful nonviolent resistance
movements.
Ackerman, Peter and Jack Duvall. A Force More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict.
New York: St. Martin’s Press, 2000.
Examines how popular movements have used nonviolent weapons to overthrow dictators, obstruct
military invaders and secure human rights. ,Jack Duval directed a companion film of the same name.
Johnson, Douglas A. and Kate Kelsch. “Tactical Innovations for Human Rights.” Effective Strategies for
Protecting Human Rights, David R. Barnhizer, ed. Dartmouth Pub Co., 2002.
Explores the importance of tactical thinking in human rights work and includes eight brief case studies of
effective tactic.
Keck, Margaret E. and Kathryn Sikkink. Activists Beyond Borders. New York: Cornell University Press,
1998. Examines the networks of activists that coalesce and operate across national frontiers to target
international organizations or the policies of particular states.
Risse, Thomas, Stephen C. Ropp and Kathryn Sikkink. The Power of Human Rights: International Norms
and Domestic Change.
NewYork: Cambridge University Press, 1999.
Evaluates the impact of these norms on the behavior of national governments in many regions of the
world.
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Sharp, Gene. From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation.
Boston: Albert Einstein Institution, 1993.
Focuses on the generic problem of how to destroy a dictatorship and to prevent the rise of a new one.
Sharp, Gene. There are RealisticAlternatives [online]. Boston, MA: The Albert Einstein Institution, 2003
[cited March 2004].
Available from World Wide Web: (http://65.109.42.80/organizations/org/TARA.pdf)
Brief introduction to nonviolent struggle and strategic thinking.

إرشادات عملية
Alexander, Sylvia. Generating Local Resources: Case Histories and Methods for Supporting Human Rights
Organizations In-Country. New York: Forefront Publications, 1996.
A guide to strategies that allow human rights organizations to identify and cultivate domestic sources of
funding.
Alexander, Sylvia. A Handbook of Practical Strategies for Local Human Rights Groups.
New York: Forefront Publications, 1999.
A discussion of strategies used to overcome a variety of challenges, from coping with threats and violence, to building alliances and establishing ties with the international community, illustrated by examples
from around the world.
Bobo, Kim, Jackie Kendall and Steve Max. Organizing for Social Change: A Manual for Activists in the 199
Os.
Santa Ana: Seven Locks Press, 1991.
A handbook on fundamental organizing techniques and methods of building a successful direct action
organization.
Circle of Rights. Economic Social & Cultural Rights Activism:A Training Resource [online]. Minneapolis:
Human Rights Resource Center, 2000 [cited March 2004]. Available from World Wide Web:
(http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IH RIP/circle/toc.htm)
A detailed account of economic, social and cultural rights, as well as a guide, for trainers and activists, to
useful strategies and tactics aimed at promoting and protecting rights through national and international
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A detailed account of the strategies and tactics employed during the Nestlé Boycott in the late 1970s.
Kehler, Randall, Andrea Ayvazian and Ben Sentu na. Thinking Strategically: A Primer on Long- Range
Strategic Planning for Grassroots Peace and Justice Organizations. Amherst: Peace Development Fund.
A guide to strategic planning that outlines steps in the planning process (setting goals, defining a mission
and developing strategy) as well as measures for establishing accountability, designating responsibilities,
identifying tactics and timing action. Also available to download free at
www.newvisionsproject.org/ThiStrat.pdf.
McChesney, Allan. Promoting and Defending Economic, Social, and Cultural Rights: A Handbook [online]. Washington, DC: Association for the Advancement of Science, 2000 [cited March 2004]. Available
from World Wide Web: (http://shr.aaas.org/ escr/handbook/)
A resource for NGOs and others active in civil society who want to prevent or stop violations of economic, social and cultural rights and promote fulfillment of these rights at the national and international
levels.
Milne, Paul and Glen Schneider. The Effective Action Concept: A Value-Based Tool for Social Good and
Personal Power. San Diego: Institute for Effective Action, 1992.
A planning and management tool for deliberately creating change, whether at the personal or social
level.
Sharp, Gene. 198 Methods of Nonviolent Action. Boston: 1973. Available from World Wide Web:
(http://www.peacemagazine.org/198.htm)
A simple, straightforward and powerful list of ways to reach your audience, make your point and begin to
make change.
“Using the Internet Strategically.” The Association for Progressive Communications ICited March 2004].
Available from World Wide Web: (http://www.apc.org/english/ capacity/strategy/index.shtml)
Profiles of civil society organizations that use technology and the Internet to promote human rights.
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حقوق اإلنسان من أجل جمتمع األعامل
Business for Social Responsibility [online]. San Francisco: Business for Social Responsibility. [Cited March
2004]. Available from World Wide Web: (http://www.bsc.org)
A collection of tools and practical guidelines for responsible business practices, including descriptions of
business-related tactics for promoting human rights.
By the Sweat & Toil of Children: Efforts to Eliminate Child Labor (volume V) [online]. U.S. Department of
Labor Bureau of International Labor Affairs, 1998 [cited March 2004]. Available from World Wide Web:
(http://www.dol.gov/I LAB/media/reports/iclp/sweat5/overview.htm)
A congressionally-mandated series of annual reports that reviews the child labor situation in 16 developing countries and analyzes the level and types of action being undertaken to reduce child exploitation.
An Economic Consideration of Child Labor [online]. U.S. Department of Labor Bureau of International
Labor Affairs, 2000 [cited March 2004]. Available from World Wide Web: (http://www.dol.gov/ILAB/
media/reports/iclp/sweat6/overview.htm)
This sixth report in the By the Sweat and Toil of Children series examines the economic benefits of the
elimination of child labor and the increased enrollment of children in school.
Frankental, Peter and Frances House. Human Rights: Is It Any of Your Business? London: Amnesty International and The Prince of Wales Business Leaders Forum, 2001.
Information on human rights issues encountered by the business community and a discussion of ways
companies can prevent abuses, e.g. through shareholder activism, improved transparency or government
regulation.
The Human Rights and Business Project [online]. Copenhagen: Danish Institute for Human Rights [cited
March 2004].
Available from World Wide Web: (http://www.humanrightsbusiness.org/)
A clearinghouse of news and resources regarding human rights issues and the business community,
including the unique Human Rights Compliance Assessment. The HRCA is a diagnostic test made up of
more than 1,000 indicators.
Unleashing Entrepreneurship: Making Business Work for the Poor. Report to the Secretary-General of the
United Nations, Commission on the Private Sector and Development.
Recommendations for enabling businesses to advance development.
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املشاركة يف التكتيك
جيمع برنامج التكتيكات اجلديدة وينرش أساليب جديدة لتحقيق تقدم يف جمال حقوق اإلنسان ،كام وأنه يضع
هناية للتحديات املتواصلة يف كافة أرجاء العامل .لقد أظهرت العديد من االبتكارات قيمة كبرية يف دفع مسرية حقوق اإلنسان
إىل األمام ،ورغم ذلك فإهنا غري معروفة جيد ًا خارج بلداهنا أو أقاليمها .ويعزز برنامج التكتيكات اجلديدة حلقوق اإلنسان
استخدام ومشاركة أوسع سلسلة ممكنة من التكتيكات.
فإذا كنت تعرف عن أي تكتيك مميز جيري استخدامه  -يف القطاعني العام واخلاص والقطاع التطوعي يف أي مكان يف العامل
 يرجى إبالغنا بذلك .وستتم إضافة التكتيكات املناسبة إىل قاعدة املعلومات اخلاصة بنا واملتعلقة بالتكتيكات عىل املوقعاإللكرتوين  www.newtactics.orgأو إىل الطبعات املستقبلية اجلديدة هلذا الكتاب.
أرسل هذه املعلومات بالربيد اإللكرتوين إىل:
NewtacticsMENA@cvt.org
كام يمكنك تعبئة النموذج املتوفر عىل املوقع اإللكرتوين:
www.newtactics.org

اسمك؟
معلومات لالتصال بك؟
إسم املنظمة أو أسامء األشخاص الذين يستخدمون هذا التكتيك؟
إذا مل تكن مشارك ًا بصورة مبارشة يف هذا التكتيك ،فمن ترون أننا نستطيع االتصال به لالطالع أكثر عىل هذا

التكتيك؟

ما هو التكتيك الذي ترغب يف املشاركة فيه؟
إن التكتيك هو إجراء حمدد يستخدم للتأثري عىل وضع سائد
ما هو وضع حقوق اإلنسان الذي يعاجله هذا التكتيك؟
ما هي اخلطوات الرضورية لتنفيذ هذا التكتيك؟
ما هي مميزات هذا التكتيك؟
ماذا كان تأثري هذا التكتيك؟ يرجى أعطاء مثال
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