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 :أجل من نفسها تكرس المؤسسة فإن المنطلق هذا من الصراعات، في الالعنف

 

 .الديمقراطية والمؤسسات الحريات عن الدفاع •

  .جماعيال والقتل والدآتاتورية االضطهاد معارضة •

  .سياسة آأداة العنف على االعتماد تقليص •

 

 :وهي أساليب ثالثة خالل من الرسالة هذه تحقيق على المؤسسة تعمل

 

 في  الماضي  في  واستعماالتها  الالعنيف  العمل  أساليب  حول  السياسية  والدراسات  األبحاث  تشجيع •

  .مختلفة نزاعات

  .اإلعالم ووسائل والمؤتمرات المنشورات لخال من العام الرأي أمام البحوث نتائج طرح •

 .الالعنيف للعمل اإلستراتيجية اإلمكانية حول المتنازعة المجموعات مع التشاور •
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 2003 حزيران :الثانية الطبعة

 

 بانكوك في مرة أول "الديمقراطية لىإ الدآتاتورية من" الكتاب هذا بورما في الديمقراطية استعادة لجنة نشرت

 نشر حيث الحين ذلك منذ األقل على لغات ثمان إلى ترجمته تم ثم .الجديد العهد صحيفة مع بالتعاون 1993 عام

دا و واندونيسيا  الصرب  في دان  تايلن ذه  .أخرى  وبل رة  هي  ه ة  الم ا  ينشر  التي  الثاني ات  في  فيه  المتحدة  الوالي

 .األمريكية

 

 أينشتاين ألبرت مؤسسة عنوان

 

The Albert Einstein Institution 
427 Newbury Street 

Boston, MA 02115-1801, USA 
Tel: USA + 617-247-4882 
Fax: USA + 617-247-4035 

: mail-Eorg.einstein@igc 
: Websiteorg.aeinstein.www 
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 المقدمة
 

اً  القضية هذه شكلت الدآتاتورية؟ األنظمة على والقضاء منع الشعوب تستطيع آيف اتي  من  جزئ  الرئيسية  اهتمام

ع  حيث  عدة،  لسنوات  ذا  نب ام  ه اني  من  االهتم ه  إيم ل  بواسطة  وتسحق  تخضع  نأ للبشرية  يجب  ال بأن ذه  مث  ه

انية  الحرية أهمية حول قراءاتي وجاءت .األنظمة ة  اإلنس ة  وطبيع ة  األنظم ي  خاصة ) الدآتاتوري  ألرسطو  قراءات

ل  ي  والتحالي تبدادي  النظام  حول  آتبت  الت ى  باإلضافة  (االس اريخ  إل ة  ت ة  األنظم م  نظام  خاصة ) الدآتاتوري  الحك

  .إليمانا هذا لتعزز (ستالين وحكم النازي

ى  السنوات  خالل تعرفت اس  عل انوا  أن م  تحت  ع ازي،  الحك ى  الن ال  المعسكرات  من  نجوا  بعضهم  أن حت  االعتق

 يحالفهم لم أشخاص عن سمعوا ولكنهم منه ونجوا الفاشي الحكم قاوموا بأشخاص التقيت مثًال النرويج ففي .النازية

ى  ساعدوهم  أشخاص  ومع النازية براثن من نجوا هودي مع أيضًا تحدثت .للفاشية مقاومتهم أثناء وقضوا الحظ  عل

  .النجاة

ة  مارسته  الذي باإلرهاب معرفتي جاءت دان  عدة  في  الشيوعية  األنظم ر  الكتب  من  بل ا  أآث  االتصاالت  من  منه

ها  تفرض  آانت  األنظمة هذه ألن نفسي في الذعًا أثرًا الممارسات هذه ترآت حيث الشخصية،  التحرر  باسم  نفس

 .واالستغالل طهاداالض من

 من  الماضية  األخيرة العقود في أشخاص زيارة خالل من وذلك واقعية أآثر الدآتاتورية األنظمة حقائق أصبحت

دان  ا  بل ة  تحكمه ة  أنظم ل  دآتاتوري ا  مث دا  بنم ا  والتبت  وتشيلي  وبولن ذين  األشخاص  .وبورم دوان  حاربوا  ال  الع

ام  آب في  حصل الذي المتشدد النقالبا هزموا الذين والروس التبت في الصيني الشيوعي ديون  1991 ع  والتايلن

ائق  هذه الالعنيف، النضال باستخدام العسكري الحكم إلى العودة منعوا الذين اً  ترآت  الحق اً  وقع  نفسي  في  مزعج

 .الدآتاتورية ألنظمةا هذهل الماآرة الطبيعة عن

 شجعتها  والنساء  الرجال  بطولة برزانة جابباإلع والشعور الوحشية، الممارسات ضد والغضب بالرثاء الشعور

ى  زيارات أحيانًا اآن  إل رة  المخاطر  آانت  أم زال  ال الكبي ا  تحدق  ت ل  من  التحدي  شجاعة  لكن  ،به  األشخاص  قب

 السوفييتي  القمع  من  عانت  التي لتوانيا في فيلنيس ومدينة ونيجيريا بنما مثل ببلدان األماآن هذه تمثلت ،استمرت

ة  االحتفالية التظاهرات خالل بكين في انامنتي وساحة المستمر اقالت  أول دخلت  حيث  بالحري ود  ن  المدرعة  الجن

 .الحرة بورما في مانربلو غابات في الديمقراطية المعارضة قيادة ومراآز المصيرية، الليلة تلك في

 في) ريغا في العامة لحديقةوا لتوانيا في فيلنيس ومقبرة التلفزيون برج مثل سقطوا الذين مواقع بزيارة أحيانًا قمت

رة  أطلقت  حيث (التفيا ة  األعي ى  الناري اس  عل تلهم،  الن راري  ومرآز  لتق ا  شمال  في  ف ل  حيث  إيطالي  الفاشيون  قت

انربلو  في  المتواضعة والمقبرة المقاومين، ة  م اد  الممتلئ ذين  الرجال  بأجس وا  ال م  قتل ل  في  وه ة  .العمل  مقتب  الحقيق

  .والدمار الموت إال يخلف ال توريةالدآتا األنظمة نشوء أن المرة

 للنضال  سبيل  هناك وأن الظلم، لمنع سبيل هناك بأن راسخ أمل لدي نشأ وخبراتي اهتماماتي منطلق ومن هنا من

 ومنع الدآتاتورية األنظمة على القضاء يمكن وأنه المتبادل، الذبح إلى اللجوء دون بنجاح الدآتاتورية األنظمة ضد

  .جديد من النهوض من ديدةج دآتاتوريات نشوء
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ك  في نجاعة السبل أآثر في السنوات من العديد خالل وبحذر مليًا أفكر أن حاولت ة  تفكي ة  األنظم ل  الدآتاتوري  بأق

اة  في  الخسائر ه  األرواح،و المعان ة  دراسات  بعمل  قمت  وعلي ة  لألنظم ة  وحرآات  الدآتاتوري ورات  المقاوم  والث

 .الواقعي الالعنيف النضال اصةوخ الحكم، وأنظمة السياسي والفكر

 بعض يقدم ربما أنه إال الكمال بصفة التمتع عن بعيد بأنه علمي من وبالرغم الدراسات، لهذه نتيجة العمل هذا جاء

 .الحال عليه يكون قد مما تأثيرًا وأآثر أقوى تحرر حرآات إلنتاج والتخطيط التفكير في للمساعدة اإلرشادات

د،  دآتاتوري نظام قيام ومنع الدآتاتوري النظام على القضاء آيفية وهي العامة شكلةالم على العمل هذا يرآز  جدي

ذا  جاء حيث ز  ه ق  من  الترآي ق  ومن  الضرورة  منطل ار  منطل د  الخي ك  ال .المتعم اءة  أمل ى  الكف ل  إصدار  عل  تحلي

ي  شعوبال على بالفائدة العام التحليل هذا يعود أن آمل ولكنني معين، لبلد وصفة عمل أو مفصل ائق  تواجه  الت  حق

م  دآتاتوري،  الحك رة  الحظ  لسوء  وهي  ال ى  .آثي ذه  عل ر  أن الشعوب  ه ذا  تطابق  صالحية  مدى  تختب ل  ه  التحلي

 .التحرر أجل من نضالهم وعلى أوضاعهم على يطرحها التي الرئيسية والتوصيات

ذي  جنكنز بروس الخاص مساعدي :العمل هذا إنجاز في ساهموا الذين األشخاص إلى بالشكر أتقدم أن أود دم  ال  ق

ثمن  تقدر ال مساهمة ده  خالل  من  ب وى  لمشاآل  تحدي ة  توصياته  خالل  ومن  والعرض  المحت ر  لعرضٍ  الدقيق  أآث

ة  وضوحًا ار  ودق ا  خاصة ) الصعبة  لألفك ق  فيم تراتيجية  يتعل ة  (باإلس ة  والترآيب ينات  وإجراء  التنظيمي ى  تحس  عل

ر  اب  تحري دم  أن أيضاً  أود .الكت ل  بالشكر  أتق ى  الجزي ر  في  المساعدة  إل ي  التحري دمها  الت تيفن  ق ودي،  س ى  آ  وإل

 مكفرسون زلهي ةالدآتور أيضًا أشكر .هامين ونصحًا نقدًا قدما اللذان هلفي وروبرت آروغلر آرستوفر الدآتور

دآتورة  ا  وال ان  باتريش ذان  بارآم ا  في  النضال  عن  بمعلومات  زوداني  الل ا  أفريقي ة  وأمريك ى  الالتيني و  عل  .اليالت

  .مسئوليتي هي فيه الواردة والنتائج التحليل أن إال الكريم، الدعم هذا من آثيرًا استفاد قد العمل هذا أن من وبالرغم

ن،  ودون سهالً  عمًال سيكون الدآتاتورية األنظمة تحدي أن التحليل هذا من موقع أي في أفترض ال ع  ألن ثم  جمي

ا  تعقيداتها لها النضال أنواع ا  وله ة  ستؤدي  .ثمنه ة  محارب ة  األنظم ة  الدآتاتوري ى  الحال  بطبيع وع  إل  إصابات  وق

ذا  يقوم أن آمل ولكنني ل  ه دفع  التحلي ادات  ب ة  قي ى  المقاوم ار  إل تراتيجيات  اعتب د  اس اليتهم  من  تزي  من  وتقلص  فع

 .اإلصابات في النسبي المستوى

 سقوط  أن حيث  ،المشاآل جميع تنتهي عينم دآتاتوري نظام بانتهاء أنه يعني أنه على التحليل هذا تفسير يجب ال

ة  يخلق ال معين نظام ل  الفاضلة  المدين ه  ب تح  أن ام  المجال  يف ود  أم ة  جه اء  طويل ات  لبن ة  عالق  واقتصادية  اجتماعي

 في  المختصر االختبار هذا يعود أن آمل .األخرى واالضطهاد الالعدالة أشكال على القضاء وإلى عادلة وسياسية

  .التحرر في الرغبة فيه سيطرت مكان أي في الشعوب على بالفائدة الدآتاتورية األنظمة تفكيك آيفية

 

 شارب جين

 1993 (أآتوبر) أول تشرين 6

Albert Einstein Institution 

427 Newbury Street 

Boston Massachusetts 02115-1801  
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 األول الفصل

 واقعي بأسلوب الدآتاتورية مواجهة
  

رة األ السنوات  شهدت ار  خي د  انهي ة  من  العدي ة  األنظم ة،  الدآتاتوري ذه  آانت  سواء  المختلف ة  ه  أصل  ذات األنظم

ا  عند خارجي، أو داخلي تظم،  الشعوب  لتحدي  مواجهته درتها  عدم  وأثبتت  المن ى  ق  السياسي  الشعوب  تحدي  عل

 .ومنيعة متوطدة أنظمة أنها على إليها ينظر آان أنه من بالرغم المشترك واالجتماعي واالقتصادي

ة  إسقاط  بالالعنف الغالب في تميز الذي الشعوب تحدي استطاع 1980 عام فمنذ ة  األنظم تونيا  في  الدآتاتوري  اس

ا  وبولندا ولتوانيا والتفيا لوفاآيا  الشرقية  وألماني لوفينيا  وتشيكوس الي  ومدغشقر  وس ا  وم ين  وبوليفي  وعملت  .والفلب

ى  يالالعنف  النضال  باستخدام  المقاومة ة  نحو  التوجه  ترسيخ  عل ال  في  الديمقراطي ا  نيب ا  وزامبي ة  وآوري  الجنوبي

 وأجزاء ونيجيريا وزائير وهنغاريا وبلغاريا وتايلندا ومالوي وأوروغواي والبرازيل وهاييتي واألرجنتين وتشيلي

ام  بآ في حصل الذي المتشدد االنقالب هزيمة في هامًا دورًا لعبت حيث) السابق السوفييتي االتحاد من مختلفة  ع

1991). 

ارم  السياسي  التحدي  إلى باإلضافة ا  الصين  في  1الع رة األ السنوات  في  والتبت  وبورم الرغم  ،خي ذ  أن من  وب  اه

م  النضال  ى  قضِ ي ل ة  عل م  أنظم دآتاتوري  الحك ة  االحتالل  أو ال ه  إال القائم ة  عن  آشفت  أن  هذله  الوحشية  الطبيع

    .النضال من الشكل اذه عن قيمة خبرة للشعوب قدم أنه آما الدولية، المجتمعات أعين أمام القمعية األنظمة

 هذه  في األخرى المشاآل جميع يمحو لم أعاله آرهاذ الوارد البلدان في آتاتوريةالد األنظمة انهيار أن المؤآد من

ة  وعدم والجريمة فالفقر :المجتمعات ة  الفعالي ة  وتخريب  البيروقراطي ا  هي  البيئ ه  م ة  تورث ة  األنظم  ولكن  .القمعي

اء  إعادة أمام الطريق حوفت القمع، ضحايا معاناة تخفيف من األدنى الحد له آان الدآتاتورية األنظمة هذه سقوط  بن

 .اجتماعية عدالة وبوجود وشخصية وديمقراطية سياسية حريات بوجود المجتمعات هذه

 

 

 متواصلة مشكلة

 

اك  أصبح  الماضية العقود خالل أنه المالحظ من ر  توجهات  هن ة  تطبيقٍ  نحو  أآب ة  للديمقراطي الم  في  والحري  .الع

 السياسية الحقوق وضع حول ًاسنوي ًادولي ًامسح تنشر التي سهاو فريدم مؤسسة أصدرته مسٍح في جاء ما فحسب

                                                 
عنيي 1 وارد  "السياسي  التحدي" مصطلح  ذا  في  ال ذي  السياق  ه اون  و االحتجاج ) الالعنيف  النضال  هلفي  روبرت  استخدمه  وال  الالتع

ى  آرد المصطلح نشأ .سياسية ألغراض وبفعالية بتحٍد المنفذ (والتدخل اك  عل اتجين  والتحريف  االرتب نع  الن اواة    الالعنيف  النضال  مس

،الديني أو األخالقي "الالعنف"و (دينية أو أخالقية ألسباب السالح حمل رفض) بالسالمية ى  "تحدي " مصطلح ويشير  د  إل ة  تعم  مواجه

ة  "السياسي  التحدي" ويصف .الخنوع وعدم العصيان خالل من السلطة ي  البيئ ا  يوظف  الت ى  باإلضافة  (السياسي ) العمل  فيه  الهدف  إل

ذي  العمل  ليصف أساسًا المصطلح ويستخدم .(السياسية السلطة) وم  ال ه  تق تعادة  الشعوب  ب ى  السيطرة  الس ة  المؤسسات  عل  من  الحكومي

 عمدًا والعمليات االستراتيجي التخطيط واستخدام األنظمة هذه قوة مصادر على تكل ال هجمات تنفيذ خالل من وذلك الدآتاتورية األنظمة

النسبةب أما .الغرض لهذا ذا  في متبادل بشكل تستخدم فهي الالعنيف والنضال الالعنيفة والمقاومة السياسي التحدي المصطلحات إلى   ه

 .(الخ... ونفسية واقتصادية اجتماعية) األهداف من أوسع بمدى النضال إلى يشيران األخيرين المصطلحين أن من بالرغم  العمل
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دول  عدد  أن المدنية، والحريات الم  في  ال ي  الع ا  تصنف  الت د  "حرة " أنه ر  بشكل  زاد ق  سنوات  العشر  خالل  آبي

  2:األخيرة

 

 حر غير جزئيًا حر حر 

1983 55 76 64 

1993 75 73 38 

 

ة  الظاهرة  هذه من وبالرغم اك  أن إال اإليجابي رة  أعداد  هن ي  الشعوب  من  آبي زال  ال الت ع  ت م  تحت  تقب  ذفمن  .الظل

دان  في تعيش تزال ال التي الشعوب نسبة بلغت ،1993 يناير /الثاني آانون اطق  بل ر " ومن اطق  أي "حرة  غي  المن

 5.45 البالغ األرضية الكرة سكان عدد من %31 جدًا محدودة المدنية والحريات السياسية الحقوق فيها تكون التي

  .3ًنسمة بليون

ة  من  مجموعة "حرة غير" أنها على وتصنف التوالي على 12 و 38 عددها البالغ والمناطق البلدان يحكم  األنظم

ة  مثل) التقليدية القمعية الملكية األنظمة أو (والسودان بورما مثل) العسكرية الدآتاتورية ة  المملك  السعودية  العربي

 وتيمور التبت مثل) األجنبي االحتالل أو (الشمالية وآوريا الصين مثل) المسيطرة السياسية األحزاب أو (بوتان و

 .انتقالية مرحلة في تكون أو (الشرقية

 من فبالرغم السريع، واالجتماعي والسياسي االقتصادي التغيير من مرحلة في تمر البلدان من العديد أن اليوم نجد

رة  العشر  تالسنوا في ازداد قد "الحرة" البلدان عدد أن اك  أن إال األخي ل  محدق  خطر  هن د  أن في  يتمث  من  العدي

ر  تحت علتق معاآسًا اتجاهًا تأخذ عة،السري األساسية التغييرات هذه أثناء األمم، ة  ني ة  أنظم دة،  دآتاتوري  حيث  جدي

ين،  والمسئولين  المطامح، وأصحاب العسكرية الزمر تسعى ة ذالم السياسية  واألحزاب  المنتخب  من  باستمرار  هبي

ا،  تفرض  أن أجل  ات  وتبقى  إرادته ة  ظاهرة  االنقالب اك  ظاهرة  وتستمر  ،مألوف وق  انته  األساسية  اإلنسان  حق

 .الشعوب من للعديد السياسية والحقوق

ة  مشكلة تعتبر حيث بيننا، يعشش الحظ لسوء الماضي يزال ال ة  األنظم ك  .عويصة  مشكلة  الدآتاتوري د  هنال  العدي

ى  الخنوع يكون ما وغالبًا .السنين مئات بل عشرات منذ األجنبي أو المحلي القمع تحت تعيش التي الشعوب من  إل

ام  السلطة  رموز  ائلة  وند والحك د  مس ذهن  في  رسغُ  ق ي  ،ال ر  فف اً  الحاالت  أآث  المجتمع  مؤسسات  تكون  تطرف

ة  سيطرة  حدود  خارج– الدينية وحتى واالقتصادية والسياسية االجتماعية د  -الدول داً  ضعفت ُأ ق ى  حولت  أو عم  إل

ة  مؤسسات  د  أو تابع تبدلت  ق ل  من  تستخدم  صارمة  بمؤسسات  اس ة  قب اآم  الحزب  أو الدول ى  للسيطرة  الح  عل

راد  من آتلة أصبحوا أنهم لدرجة شتتوا قد المواطنين ويكون ،المجتمع زولين  األف ذين  المع  العمل  يستطيعون  ال ال

 .شيء بأي المبادرة حتى أو البعض بعضهم ثقة نيل أو الحرية لنيل معًا

                                                 
2 Freedom House, Freedom in the World: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties, 
1992-1993 (New York: Freedom House, 1993), p.  66 
  (1993 يناير/الثاني آانون شهر من تبدأ 1993 سنة أرقام)

ظرن وجهة من "حر غير" و "جزئيًا حر" و "حر" فئات لمعرفة 80-79 الصفحات أنظر    .هاوس فريدم 

 
3 Freedom House, Freedom in the World p. 4 
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ون المواط يصبح  حيث متوقعة الحال بطبيعة النتيجة تكون م  حول  ال ضعفاء  ن وة  وال له ة  وتنقصهم  ق النفس  الثق  ب

 حتى بالحرية حلمهم و الدآتاتوري للنظام آرههم مدى عن الحديث يخافون ما وغالبًا ،المقاومة على قادرين وغير

روا  إذا قلوبهم في يدب الرعب أن حتى وأصدقائهم، عائالتهم مع دياً  فك ة،  ج ة  وفي  بالمقاوم انون  تجدهم  النهاي  يع

 .أمل بال مستقبًال ويواجهون سبب دون

ة  تحت  الحالية األوضاع تكون اربم ة  األنظم ر  أسوأ  الدآتاتوري ا  بكثي ه  آانت  مم  في  نجد  حيث  الماضي  في  علي

روح  تكون وربما ومظاهرات عارمة احتجاجات هناك آان وربما طريقًا المقاومة من اتخذ البعض أن الماضي  ال

 أو مبادئهم على مؤآدين شجاعة ادراتبمب والمجموعات األفراد قامت وربما قليل لوقت ولكن ارتفعت قد المعنوية

ات  في  تحديهم ال  إن .أخرى  أوق ة  أعم ذه،  المقاوم ل  عن  النظر  بغض  ه ا،  نب م  دوافعه ة  تكن  ل ى  للتغلب  آافي  عل

ذي  األمر فيهم، المزروعة الطاعة وعادة الناس لدى المتجذر الخوف ر  ال ات  من  يعتب  للقضاء  الضرورية  المتطلب

د  إلى أدت األعمال هذه مثل أن لمؤسفا من .الدآتاتورية األنظمة على اة  من  المزي ى  وأعداد  المعان دالً  القتل  من  ب

 .األمل تحقيق حتى أو االنتصارات تحقيق

                          

 العنف؟ طريق عن حرية

 

ا  ل  في  إذًا العمل  م ذه  مث ي  الظروف  ه دوا  الت ا  تب ات  فيه ة  اإلمكاني ا  الجلي ة  وآأنه دة  عديم ة األ أن حيث  الفائ  نظم

 الناس استنتاج يكون .العام والرأي القضائية واألحكام والدستورية القانونية المحددات تتجاهل ما غالبًا الدآتاتورية

ط  وحده العنف أن والقتل واالختفاء والتعذيب الوحشية الممارسات على مهفعل ردة في ادر  فق ى  ق ى  القضاء  عل  عل

 الدآتاتورية األنظمة ممارسات لمحاربة صفوفهم ينظمون الغاضبون ياالضحا أن أحيانًا فنجد .الدآتاتورية األنظمة

ا  مستخدمين  الوحشية  يح  م م  أت درات  من و عنف  من  له الرغم  عسكرية  ق اتل و النجاح  فرص  ضعف  من  ب  ونيق

اة  في  باهظًا نًاثم ويدفعون بشجاعة ون  واألرواح، المعان زة  إنجازات  ويحقق يالً  ولكن  ممي ا  قل الهم  أدت م ى  أعم  إل

ا  غالبًا العنيفة الثورات ألن الحرية، على ولالحص ل  وحشية  قمع  بممارسات  تواجه  م ا  تقت دى  أمل  من  تبقى  م  ل

 .الناس

ة  وضع إلى اللجوء أن وهو واحدًا أمرًا بوضوح يعكس حسناته آانت مهما العنف استخدام خيار  أساليب  في  الثق

ة  األنظمة تتميز .فيه بالتفوق دائمًا الطغاة يتميز للنضال أسلوب استخدام يعني إنما العنف  باستعدادها  الدآتاتوري

ا  الديمقراطية الحرآات سحق به تستطيع الذي العنف الستخدام زمن  طال  مهم ة  وفي  ال ذه  تجد  ال المطاف  نهاي  ه

 للعتاد بامتالآها تتفوق الدآتاتورية األنظمة أن وهي الصعبة العسكرية الحقائق مواجهة إال خيارًا أمامها الحرآات

ة  الحرآات  تستطيع  ال بحيث العسكرية القوات بحجم تتفوقو النقل ووسائل والذخائر عسكريال رغم  الديمقراطي  ب

  .لها مثيًال األحيان، أغلب في تكون، أن من أفرادها شجاعة

 يعود ال الخيار هذا ولكن ،العسكري التمرد واقعية عدم لهم يتضح عندما العصابات حرب إلى عادة المنشقون يلجأ

ق  نحو هايقود أو المضطهدة الشعوب على بالنفع األحيان أغلب في ة  تحقي ار  إن .الديمقراطي  العصابات  حرب  خي

ائر  وقوع إلى يؤدي اء  في  فادحة  خس ى  أضف  ،دَهضطَ الُم الشعب  أبن ك  إل ة  أن ذل ذا  فشل  إمكاني ار  ه  واردة الخي

 إلى العصابات حرب تستمر ما عادةو .له ًادولي دعمًا ووجود معِزَزة إستراتيجية وتحاليل ريةنظ وجود من بالرغم

  .جسيمة معاناة إلى يؤدي مما النزوح على السكان بإجبار الحاآم النظام خاللها يقوم طويلة فترات
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 الحالي الدآتاتوري النظام تحول فهي البعيد المدى على سلبيًا أثرًا لها فإن نجاحًا العصابات حرب حققت إذا وحتى

اتلي  نجاح  وعند توريًة،دآتا أآثر نظامًا إلى وليه  العصابات  حرب  مق إنه  السلطة  موت ون  مف مٍ  نظام  يخلق ر  حك  أآث

دة  العسكرية  القوات مرآزية تأثير بسبب ضده حاربوا الذي السابق النظام من دآتاتوريًة  أو ضعف  وبسبب  الممت

تقلة  المجتمع ومؤسسات مجموعات دمار ي – المس ة  هي  الت ة  العناصر  بمثاب  ديمقراطي  مجتمع  اءإنش  في  الحيوي

 .آخر خياٍر عن يبحثوا أن الدآتاتورية األنظمة خصوم على فإن هنا من .النضال فترة أثناء -دائم

    

 أجانب؟ منقذين انتخابات، انقالبات،

 

اتوري  نظام  ضد  انقالب أي إلى البعض ينظر قد ى  دآت ه  عل ار  أن بياً  واألسرع  األسهل  الخي تخلص  في  نس  من  ال

 السلطات توزيع مساوئ في يغير ال أنه أهمها الخيار هذا ترافق خطرة مشاآل هناك ولكن .لبغيضا الحاآم النظام

ين  أشخاص  إزاحة  إن .العسكرية  وقواتها الحكومة على تسيطر التي الفئة وبين الشعب بين رة  إزاحة  أو معين  زم

ة  من  المجموعة،  هذه تكون وقد محلها، لتحل أخرى مجموعة أمام المجال تفتح معينة ة،  الناحي ر  النظري  دعةً  أآث

ى  محدودة  بطرق  أآثر منفتحة وتكون ممارساتها في ديمقراطي،  اإلصالح  إل ة  لكن  ال  هي  العكس  حدوث  إمكاني

  .قوىاأل

ابق،  النظام  من طموحًا وأآثر همجية أآثر نظام إلى تتحول قد فإنها مرآزها الزمرة تعزز فعندما الي  الس إن  بالت  ف

دة  الحكم زمرة ي ال– الجدي د  ت اس  عق ا  الن الهم  عليه ا  تفعل  أن تستطيع  -آم د  م اة  أي دون تري ة  مراع  أو للديمقراطي

 .دآتاتوري نظام وجود لمشكلة حل عن بحثنا في إليه نطمح ال ما وهذا اإلنسان، حقوق

ة  تسمح  ال ة  األنظم ات  إجراء  الدآتاتوري د  انتخاب رات  تحدث  ق ة  سياسية  تغيي ة  بعض  أن ونجد  .هام  األنظم

ا  لتظهر استفتاءاٍت بإجراء قامت سابقًا السوفييتي االتحاد حكمت التي األنظمة مثل ريةالدآتاتو ة،  وآأنه  ديمقراطي

ى  للحصول  شكلية  إجراءات  مجرد آانت االستفتاءات هذه ولكن ة  عل اس  موافق ى  الن ارتهم  مرشحين  عل ك  اخت  تل

ة  بعناية األنظمة د  .بالغ ام  يوافق  ق دآتاتوريون  الحك ى  ال ات انتخ إجراء  عل وا  إذا اب نهم  ضغوطات،  تحت  وقع  ولك

ه  بالفعل ويتم نفسه يرشح أن معارض لشخص سمح وإذا بها، يتحكمون دمًى يعينوا لكي بها يتالعبون ه  انتخاب  فإن

د  أو النتائج تجاهل يتم ى  المنتخب  الشخص  يتعرض  ق ال  أو الترهيب  إل ى  أو االعتق ا  اإلعدام  حت  في  حصل  مثلم

 عن عزلهم إلى تؤدي انتخابات بإجراء يسمحون ال الدآتاتوريون فالحكام ،1993 معا ونيجيريا 1990 عام بورما

 .عروشهم

 المنفى اختاروا الذين منهم والعديد الوحشية، الدآتاتورية األنظمة نير تحت يعانون الذين الناس من الكثير يؤمن ال

ر  على المضطهدة الشعوب قدرة في قبضتها، من لينجو م  أنفسها،  تحري أمل  فه اة  وني ط  لشعوبهم  النج دخل  إذا فق  ت

وى  في ثقتهم هؤالء يضع حيث .اآلخرون ة  الق ون  الخارجي أن  ويؤمن ة  المساعدة  ب ط  الدولي ك  فق وة  تمتل ة  الق  الكافي

  .الدآتاتورية األنظمة إلسقاط

 هألن الزمن من معينة لفترة صحيحة -مؤثر بشكل العمل على المضطهدة الشعوب قدرة عدم– النظرة هذه تكون قد

ا   حيث  المقاومة، على -مؤقت بشكل– القدرة أو الرغبة المضطهدة الشعوب تملك ال سابقًا ذآرنا آما ك  ال أنه  تمل

ا  من .لخالصها طريق تعرف وال الدآتاتورية األنظمة همجية مواجهة على القدرة في الثقة ر  أن نجد  هن  من  الكثي

د  حيث اآلخرين في التحرر في آمالهم يضعون الناس ال اآل تعق ى  م وة  عل ة  ق د  خارجي ل  ق رأي  في  تتمث ام  ال  أو الع

 .وسياسية اقتصادية مقاطعة إجراء في أو معين بلد أو المتحدة األمم
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اته  له خارجية قوة على االعتماد أن نجد األمر حقيقة في ولكن مجابهًا السيناريو هذا يبدو قد د  الخطرة،  انعكاس  فق

ى  يومًا يأتي لن يجالخار نقذمال ألن خاطئ موضع في ثقتنا نضع دخلت  إذا وحت ة  ةدول  ت ه  أجنبي ة  يجب  ال فإن  الثق

 .بها

 :الترآيز تتطلب والتي األجنبي التدخل على االعتماد في المتعلقة ة�المر الحقائق لبعض عرض يلي فيما

 

اظ  أجل  من  الدآتاتورية الحكم أنظمة تساعد حتى أو األجنبية الدول تتحمل • ى  الحف  عل

  .والسياسية االقتصادية مصالحها

ع  مستعدة  األجنبية الدول • دالً  المضطهدة  الشعوب  لبي اظ  من  ب ى  الحف ا  عل ا  وعوده  له

 .آخر هدف مقابل والتحرر بالمساندة

ة  األنظمة ضد خطوات األجنبية الدول تتخذ • ط  الدآتاتوري ى  الحصول  أجل  من  فق  عل

 .البالد على عسكرية وسيطرة وسياسية اقتصادية مكاسب

 بهز بدأت قد األخيرة تكون عندما الداخلية المقاومة لمساندة األجنبية لدولا تتحرك قد •

 .الهمجية طبيعته إلى العالم ترآيز وحولت الدآتاتوري النظام

 

اء  فضل يعود ة  بق ة  األنظم اً  الوجود  في  الدآتاتوري ى  أساس ع  عل داخلي  التوزي بالد  في  للسلطة  ال ي  ال ا  الت  ،تحكمه

ا  ومراآز  البالد ثروة ألن ضعفهم بسبب محدقًا خطرًا يشكلوا ال والمجتمع فالسكان دي  في  موجودة  قوته ة  أي  حفن

ا  بآخر، أو بشكل تضعفها أو تفيدها قد الدآتاتورية األنظمة ضد الدولية التدخالت أن ذلك إلى أضف .الناس من  أم

  .ةداخلي عوامل على باألساس توقفي فهذا الدآتاتورية األنظمة وبقاء ستمراريةال بالنسبة

 الدبلوماسية العالقات قطع وأ اقتصادٍي حصاٍر فرض وأ دولية اقتصادية مقاطعة فرض مثل الدولية فالضغوطات

 المشابهة األخرى األعمال أو المتحدة األمم التابعة المنظمات قبل من االستنكار أو الدولية المنظمات من الطرد وأ

 هذه مثل بغياب ألن قوية داخلية مقاومة حرآة لديها كوني اعندم فقط ولكن المضطهدة الشعوب على بالفائدة تعود

 .دولية فعل ردود هناك يكون لن الحرآة

    

 الصعبة الحقيقة مواجهة

 

اتوري  حكم نظام نسقط أن أردنا إذا ألنه صعبة النتيجة ة  دآت ل  بفعالي اليف  وبأق ا  التك وم  أن فعلين ام  نق ع  بالمه  األرب

 :التالية

 

 .المقاومة ومهارات بنفسها وثقتها وعزيمتها تصميمها في دةالمضطه الشعوب تعزيز •

 .المستقلة االجتماعية المضطهدة الشعوب ومؤسسات جماعات تعزيز •

 .قوية داخلية مقاومة قوة خلق •

 .بمهارة وتنفيذها وآبيرة حكيمة إستراتيجية تحرر خطة وضع •
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ة،  النضال جماعات ويةوتق النفس على االعتماد وقت هو التحرر أجل من النضال وقت ذا  الداخلي ا  وه ا  م ه  دع  إلي

 :1880 وعام 1879 عام األجور دفع عن أيرلندا في إضراب خالل بارنل ستوارت تشارلز

  

  من أنفسكم ساعدوا...عزيمتكم على فقط االعتماد عليكم...الحكومة على االعتماد يفيد ال

  4.تنتصروا لكي...صفوفكم ظمواون توحدوا...القوة ضعفائكم امنحوا...معًا وقوفكم خالل

      

ة  من  التحرر  أن نجد  األمر نهاية ففي ة  األنظم د  الدآتاتوري اً  يعتم ى  أساس درة  عل ى  الشعوب  ق ر  عل ها  تحري  أنفس

 سياسية، أهداف تحقيق لأج من الالعنيف النضال استخدام أي السياسي التحدي حققها التي نجاحال حاالت .ابأيديه

ار  يبقى  ولكن  أنفسها، الشعوب لتحرر وسائل فعًال هناك أن إلى شيرت أعاله ذآرها جاء آما  السياسي  التحدي  خي

ة ال الفصول  ستتناول .تطوير إلى بحاجة (الالعنيف النضال استخدام) ذه  قادم ألة  ه ار ) المس  (السياسي  التحدي  خي

    .الدآتاتوري الحكم أنظمة لتفكيك بوآأسل المفاوضات قضية إلى ننظر أن أوًال علينا لكنو ،بالتفصيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Patrick Sarsfield O'Hegarty, A History of Ireland Under the Union, 1880-1922 (London: Methuen, 
1952), pp. 490-491 
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 الثاني الفصل

 المفاوضات مخاطر
 

 األنظمة مواجهة في (األول الفصل في المذآورة) المتفاقمة المشاآل مجابهة عند السلبي الخنوع في البعض يقع قد

ى  سيبقى وآأنه يبدو الذي الدآتاتوري النظام مع االتفاق يجب أنه البعض يستنتج وقد الدآتاتورية، د،  إل دما  األب  عن

ق  فرصة ألي وجود يرون ال ة،  لتحقي اذ  باستطاعتهم  يكون  أن هؤالء  يأمل  حيث  الديمقراطي ة  عناصر  إنق  إيجابي

 غياب حالة في خاصة مقنعًا الخيار هذا يبدو .والمفاوضات والتنازل الصلح خالل من وحشيةال الممارسات وإنهاء

  .الواقعية الخيارات

ر  ال ة  ضد  النضال  يعتب ة  األنظم ة  الدآتاتوري راً  الهمجي ًا،  أم اذا  إذًا محبب اع  لم ذا  إتب بيل؟  ه اذا  الس  نكون  ال ولم

 تدرجي؟ بشكل الدآتاتوري النظام ينهي طريق إليجاد ضوالتفاو التحدث خالل من للخالص سبًال ونجد عقالنيون

 سيطرته بتقليص وتقنعه الدآتاتوري النظام لدى اإلنساني الشعور على تؤثر أن الديمقراطية الحرآات تستطيع أال

 الديمقراطية؟ لبناء آليًا االستسالم ثم ومن درجة درجة

ول  بعض  يق ة  أن ال ع  ال الحقيق د  .واحد  جانب  في  تق ة  لحرآات ا تكون  فق د  الديمقراطي م  أساءت  ق ام  فه  الحك

 الدآتاتوريين الحكام أن البعض يظن قد أو .صعبة ظروف في جيد دافع منطلق من عملوا ربما الذين الدآتاتوريين

بالد  تواجه التي الصعبة الظروف أثناء عروشهم عن يتنازلون ا  إذا ال ول  و .واستهوائهم  بتشجيعهم  قمن بعض  يق  ال

ول  وقد .األطراف لجميع مرٍض حًال نوالدآتاتوري الحكام على نعرض أن تناباستطاع أن اآلخر بعض  يق ه  ال  ال أن

د  إلى حاجة هناك يوجد اة  النضال  من  المزي ة  المعارضة  آانت  إذا والمعان ةً  الديمقراطي د ) سلمي  حل  في  راغب  ق

 أفضل  األمر  هذا يبدو أال .المفاوضات خالل من النزاع لتسوية (آخرين أفراد أو أخرى حكومة إبرامه في تساعد

  ؟(العسكرية الحروب من بدًال يالالعنف النضال هذا آان لو حتى) والنضال المعاناة بصعوبة مقارنًة

              

 المفاوضات ومحددات مزايا

 

ة  أداًة المفاوضات تعتبر واع  بعض  حل  في  هام زاع  قضايا  أن ا  يمكن  وال الن دما  رفضها  أو تجاهله  في  تكون  عن

راً  التنازل يكون وبالتالي خطر في الجوهرية القضايا فيها تكون ال التي الحاالت بعض ففي .المناسب وضعالم  أم

ر  .النزاع لتسوية ناجعة وسيلة المفاوضات أن نجد مقبوًال ة  العمل  عن  اإلضراب  يعتب ع  للمطالب  أحد  األجور  برف

زاع  حل  في للمفاوضات المناسب الدور على الجيدة األمثلة ى  الوصول  نأل الن ق  عن  تسوية  إل  المفاوضات  طري

ات  مع  العمل  نزاعات  تختلف  ولكن .النزاع طرفي ترضي لدرجة األجور رفع إلى سيؤدي ال  نقاب ة  العم  القانوني

ي  النزاعات عن ا  تكون  الت اء  استمرارية  قضية  فيه م  نظام  بق اتوري  حك ة  إنشاء  أو غاشم  دآت ى  سياسية  حري  عل

   .المحك

دما  ي  االقضاي  تكون  فعن ى  الت ؤثر  المحك  عل ادئ  في  ت ة  مب ة  قضايا  أو ديني انية  الحري ؤثر  أو اإلنس  التطور  في  ت

ى  للوصول  وسيلة توفر ال المفاوضات فإن عام بشكل للمجتمع المستقبلي ع  يرضي  حلٍ  إل ه  األطراف  جمي  ال ألن
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ديم  يمكن  ازالت  تق ذه  في  .القضايا  بعض  عن  تن ة  ه وازين  في  التحول  يكون  الحال وى  م  الحرآات  الحلص  الق

 النضال خالل من التحول هذا يحدث .المحك على الموضوعة األساسية القضايا حماية على قادرًا فقط الديمقراطية

ي  ال هذا لكن .المفاوضات ال ى  اللجوء  عدم  يعن داً  المفاوضات  إل ا  القضية  .أب ر  ال المفاوضات  أن هن لوباً  تعتب  أس

  .قوية ديمقراطية معارضة بغياب القوية الدآتاتوري الحكم بأنظمة لإلطاحة واقعيًا

د  اراً  المفاوضات  تشكل  ال ق ى  خي ام  ألن اإلطالق  عل دآتاتوريين  الحك ين  ال ذين و المتمكن ان  يشعرون  ال  في  باألم

زهم  اوض  رفض  يستطيعون  مراآ ة  المعارضة  مع  التف د  أو ،الديمقراطي اء  في  يتسببون  ق  المفاوضين  اختف

  .بالمفاوضات البدء عند الوجود عن الديمقراطيين

               

 مفاَوض؟ استسالم

 

دة  دوافع المفاوضات أسلوب وتفضل الدآتاتورية األنظمة تعارض التي والجماعات األفراد لدى يكون ما عادة  جي

إن  بالتالي النصر، تحقيق دون عدة لسنوات استمر قد همجية دآتاتورية ضد المسلح النضال يكون عندما خاصة  ف

ذآر  والجدير  .سلمي  حلٍ  في  سيرغبون  السياسية توجهاتهم عن ظرالن بغض الناس ة  الحرآات  أن بال  الديمقراطي

وق  يكون  عندما خاصًة الجد محمل المفاوضات قضية تحمل ام  لصالح  العسكري  التف دآتاتوريين  الحك  ويصبح  ال

ة  رغبة نجد عندها محتمل، غير أمر البشرية والخسائر الدمار حجم ق  عن  للبحث  قوي ذ  أن يستطيع  رآخ  طري  ينق

  .المضاد والعنف العنف دائرة ينهي الوقت نفس وفي الديمقراطية الحرآات أهداف بعض

 عرض هو الدآتاتوري الحكم أنظمة به تتقدم الذي الديمقراطية الحرآات مع التفاوض خالل من "السالم" عرض

ى  حرب شن عن التوقف مقابل العنف عن التوقف تعرض فهي اع،�خد ادرون  وتجدهم  شعوبهم،  عل  أي دون يب

ر  اإلنسانية الكرامة إلى االعتبار إعادة إلى مساومة ين  وتحري ذيب  ووقف  السياسيين  المعتقل ات  ووقف  التع  العملي

 .للشعب واالعتذار الحكومة من واالنسحاب العسكرية

و  هفإن مضاجعه تقلق مقاومة وجود من يعاني ولكن قويًا الدآتاتوري الحكم نظام يكون عندما اوض  عرض  دي  التف

 بمظهر المفاوضات إلى الدعوة تظهر قدو ."السالم صنع" شعار تحت االستسالم نحو يجرها لكي المعارضة على

  .بها تحيط جمة مخاطر هناك ولكن جذاب

دآتاتوري  النظام  ويكون قوية المعارضة تكون عندما بالمقابل دد  فعالً  ال دآتاتوري  امك الح أن نجد  مه  ونيسع  ينال

اوض الت وراء ذوا  لكي  ف ر  ينق روة  السيطرة  من  جزء  أآب ي  والث ين  الزالت  الت ديهم  ب ى  يجب  ال .أي  الحرآات  عل

  .الحالتين آلتا في الدآتاتوريين الحكام تساعد أن الديمقراطية

ى  ة  الحرآات  عل درك  أن الديمقراطي ام  أن ت دآتاتوريون  الحك ة  قلب  في  هممصائد  ينصبون  ال  ،التفاوضية  العملي

ه  تكون  وقت  في  المفاوضات إلى لدعوةا تكون وعندما ات  قضايا  في ى  السياسية  الحري د  المحك  عل ذه  تكون  فق  ه

ام  من محاولة الدعوة دآتاتوريين  الحك ة  الحرآات  لجر  ال ة  االستسالم  نحو  الديمقراطي لمية  بطريق ا  س  يستمر  بينم

دور  يكون  النزاعات  من  النوع هذا مثل ففي .لديهم العنف ل  ال اوض  األمث ة نه في  للتف  من  يسعى  حاسمٍ  نضالٍ  اي

 .قواهم انهارت أن بعد بأنفسهم ينجوا لكي دولي مطار أقرب إلى آمٍن ممٍر إيجاد باتجاه الدآتاتوريين الحكام خالله
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 المفاوضات في والعدالة القوة

 

ان  إذا ذا  آ م  ه ة  الحك اسٍ  تعليقٍ  بمثاب ى  ق ا  المفاوضات  عل ا  فربم ديل  علين ا،  المرتبطة  الرومانسية  بعض  تع  به

 .المفاوضات عمل آيفية في جلي تفكير هو فالمطلوب

ات  حًال ويجدون ويتحدثون متساٍو أساٍس على معًا النزاع طرفي يجلس أن المفاوضات تعني ال ي  للخالف  أوجد  الت

زاع  نهم  الن اك  .بي ين  هن ا  حقيقت ذآرهما  أن علين ة  تحدد  ال أوًال :نت بية  العدال ة  آلراءا وأهداف  النس  فحوى  المختلف

ة  ة  االتفاقي اً  المفاوضات،  عن  الناجم وة  إن ثاني درة  ق ي  هي  طرف  آل  وق ة  فحوى  حدد ت الت ة  االتفاقي  عن  الناجم

  .آبيرة بنسبة التفاوض

ه  أن يستطيع  الذي ما :االعتبار بعين الصعبة األسئلة من العديد نأخذ أن علينا ى  طرف  آل  يفعل دا  عل ا  ح د  فيم  بع

ا  المفاوضات؟  طاولة على اتفاق إلى الوصول في اآلخر الطرف فشل إذا افهأهد إلى للوصول ذي  م  أن يستطيع  ال

ى  طرف  آل  يفعله دا  عل د  ح ى  التوصل  بع اق  إل ة  في  اتف زام  عدم  حال وة  واستخدم  بوعوده  اآلخر  الطرف  الت  الق

  ؟الحائط عرض االتفاقيةب ضاربًا أهدافه تحقيق في لديه المتوفرة

ى  الموضوعة  القضايا خطأ أو صحة تقييم على مبنيًا التفاوض طريق عن تسوية إلى التوصل يكون ال  المحك  عل

 القوة ألوضاع تقييم خالل من للمفاوضات الحقيقية النتائج تأتي النهاية ففي مناقشتها، قلة أو آثرة عن النظر بغض

بية  والقوة الحتمية ا  .المتنافسة  لألطراف  النس ذي  م ه  أن تستطيع  ال ة  تفعل ة  الحرآ  يكون  ال أن لضمان  الديمقراطي

ار  هناك ى  إنك ب؟  من  حد  ألدن ا  المطال ذي  م ه  أن يستطيع  ال ام  يفعل دآتاتوريون  الحك وا  ال د  السلطة  في  ليبق  وتحيي

اق  إلى التوصل حالة وفي الديمقراطية؟ الحرآات ه  اتف اً  يكون  فإن يم  عن  ناجم ة  طرف  آل  تقي ة  لكيفي وة  مقارن  الق

 .مفتوح صراع إنهاء آيفية إعداد ثم منو للطرفين المتوفرة والقدرة

اق  إلى الوصول أجل من عنها التنازل طرف آل يستطيع التي األمور أيضًا نراعي أن علينا اك  .اتف ازل  هن  في  تن

  .أهدافه من جزٍء عن بالمقابل ويتنازل إليه يصبو ما على طرف آل يحصل حيث الناجحة المفاوضات

ام  لصالح عنها التنازل يمكن التي الديمقراطية مناصرة قوى هي ما دآتاتوريين  الحك ان  إذا ال م  آ وع  من  حكمه  الن

ة  الحرآات  تستطيع التي الدآتاتوريون الحكام أهداف هي ما المتعنت؟ الدآتاتوري ا؟  الديمقراطي يقدم  هل  قبوله  س

تقبلية  الحكومات  في  الدستور  عليه نص دورًا عن تنازًال الديمقراطيون ام  لصالح  المس دآت  الحك  سواء ) اتوريينال

  األمر؟ هذا في الديمقراطية أين ؟(عسكرية ثلة أو سياسيًا حزبًا آانوا

د  بالمفاوضات يتعلق شيٍء آل أن افترضنا لو حتى ى  سار  ق ا  عل رام،  م ه  ي ا  :السؤال  يبقى  فإن وع  هو  م  السالم  ن

اتج  اة  ستصبح  هل  المفاوضات؟  عن  الن ا  أسوء  أم أفضل  الحي ه  سيكون  مم و  األمر  علي ت  ل  الحرآات  مرتاس

  ؟ نضال في الديمقراطية

                  

 "مرغوبة" دآتاتورية أنظمة

 

دى  يوجد ام  ل دآتاتوريين  الحك ع  ال ة  دواف تهم  في  مضمرة  مختلف ل  هيمن وة  مث روة  والمرآز  الق ادة  والث  تشكيل  وإع

دوافع  عن  تخليهم يعني مالتحك مراآز عن الدآتاتوريين الحكام تخلي أن نتذآر أن وعلينا ذلك، إلى وما المجتمع  ال

 .بأهدافهم االحتفاظ يحاولون الدآتاتوريين الحكام أن نجد بالتالي األخرى،
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 اتجاه في تصب فإنها السلمية التسوية في الدآتاتوريين الحكام يقدمها التي الوعود آانت مهما أنه ننسى ال أن علينا

 التي االتفاقيات ينتهكون أنهم لدرجة حقيرين تجدهم النهاية وفي ،الديمقراطية الحرآات من خصومهم خنوع تأمين

  .عليها وقعوا

 بهم فسينتهي واالضطهاد القمع من المؤقت التخلص أجل من المقاومة وقف على الديمقراطية الحرآات وافقت إذا

ى  المطاف  ة  الشعور  إل ل،  بخيب ا  األم ل  فقلم ة  عن  التوقف  يقل ه  حيث  االضطهاد  حجم  من  المقاوم د  أن  زوال عن

ل  ذي من  وحشية  أآر  ًاوعنف  ًاقمع يمارسون تجدهم الدآتاتوريين الحكام عن والدولية الداخلية الضغوطات  إن .قب

 أمام المجال ُيفتح ثم ومن .الدآتاتوري النظام وهمجية سيطرة قيدت التي التوازن قوة يزيل الشعبية المقاومة انهيار

ك  الدآتاتور ألن" يريدونه، شخص أي ضد ليتحرآوا الدآتاتوريون الحكام وة  يمتل ط  ليضرب  الق  تنقصنا  حيث  فق

  .5شردهاراني آرشناالل آتب آما ،"للمقاومة القوة

ى  األساسية  القضايا  تكون  حيث  النزاعات في للتغيير الضرورية هي المفاوضات ال المقاومة ى  المحك،  عل  وعل

ة  ع  في  المقاوم اً  الحاالت  جمي ى  تستمر  أن تقريب ل  حت دآتاتوريين  امالحك  تزي  تحدده  ال فالنجاح  .السلطة  من  ال

اليب  ألآثر الحكيم االستخدام بل التسوية مفاوضات ة  األس وفرة  ةي قوالو المالئم ة ا دىل  المت ا  .لمقاوم  والتي  قناعتن

يتم  ا  س ا  تناوله د  فيم ر  بتفاصيل  بع ف،  النضال  أو السياسي  التحدي  هي  أآب ل  فهي  الالعني وى  األسلوب  تمث  األق

 .الحرية أجل من يناضلون الذين هؤالء ىلد المتوفر

                  

 السالم؟ من نوع أي

 

ة  والحرآات الدآتاتوريون الحكام قرر إذا اك  فسيكون  يتفاوضوا  أن الديمقراطي رة  حاجة  هن ر  آبي  بوضوح  للتفكي

ة  في  الكامنة المخاطر بسبب اوض  عملي يس  .التف ة  يستخدم  من  آل  فل د  "سالم " آلم ادل  رالح  السالم  يري  إن .الع

 من  اآلالف مئات بحق جرائم ارتكبوا الذين الرحمة عديمي الدآتاتوريون للحكام السلبي واالنصياع للقمع الخنوع

 .إلرادته الخنوع يعني إليه يدعو آان الذي السالم ولكن عدة مرات السالم إلى هتلر دعا لقد .سالمًا يعتبر ال الناس

 .القبور أو السجون سالم من أآثر يعني ال ريونالدآتاتو الحكام يطرحه الذي السالم

اك  ادةً  المفاوضون  أن حيث  أخرى،  مخاطر  أيضاً  هن ا  ع ين  يخلطون  م ة  المفاوضات  أهداف  ب اوض  وعملي  التف

ها  ى  أضف  .نفس ك  إل ة  الحرآات  عن  المفاوضون  أن ذل ذين  األخصائيون  األجانب  المفاوضون  أو الديمقراطي  ال

 هذه فيه تتوفر لم وقت في قلم بجرة الدآتاتوريون للحكام والدولية المحلية شرعيةال يقدمون التفاوض في يساعدون

ام  لهؤالء  الشرعية  ة  احتاللهم  بسبب  الحك اآهم  للدول وق  وانته اتهم  اإلنسان  لحق ة  وممارس دون  .الهمجي ذه  فب  ه

د،  ىإل الحكم في االستمرار الحكام يستطيع لن الدآتاتورية األنظمة إليها تربوا التي الشرعية ذلك  األب ى  ل اة  فعل  دع

  .الشرعية هذه يمنحوهم ال أن السالم

   

 

 

 
                                                 

5 Krishnalal Shridharani, War Without Violence: A Study of Gandhi's Method and Its Accomplishments 
(New York: Harcourt, Brace, 1939, and reprint New York and London: Garland Publishing, 1972), p. 
260. 
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 لألمل سبب

 

 على الديمقراطي، النضال من باليأس شعورهم من انطالقًا التفاوض على المعارضة قادة يَجبر قد أنه سابقًا ذآرنا

ة  .بالضعف الشعور تغيير يمكن حال، أية ة  فاألنظم ن  الدآتاتوري ى  تستمر  ل د  إل ن و األب  الرازحة  الشعوب  تبقى  ل

 منذ أرسطو قال .نهاية ال ما إلى بقوتهم يحتفظوا أن الدآتاتوريين للحكام يسمح ولن ضعيفة األنظمة هذه نير تحت

د  زمن  ر " بعي ة  ُتَعِم م  أنظم ة  حك ة  األقلي تبدادية  واألنظم ى  االس رات  إل ل  فت ا  من  أق ة  من  غيره  األنظم

ذا  6".يعمر  ما قليال فاالستبداد...األخرى ق  وه ى  ينطب ة  عل ة  األنظم  نحول  أن يمكن  حيث  المعاصرة،  الدآتاتوري

اط  الرابع الفصل سيتناول) .الدآتاتوريين الحكام قوة نفكك وأن زماتأ إلى ضعفها نقاط ذه  الضعف  نق  بتفاصيل  ه

  .(أآثر

ة  عن ويكشف الدآتاتورية األنظمة ضعف إلى المعاصر التاريخ يشير ا  إمكاني رة  خالل  انهياره بيًا،  قصيرة  فت  نس

دا  في  الشيوعي الدآتاتوري النظام انهار فبينما ار  (1990-1980) سنوات  عشر  خالل  بولن ه  انه ا  في  مثيل  ألماني

 الدآتاتوريين الحكام انهار وغواتيماال السلفادور وفي ،1989 عام أسابيع خالل كوسلوفاآياتشي في ومثيله الشرقية

 العسكري إيران شاه نظام أما .منهما آل ضد النضال من أسبوعان حوالي خالل 1944 عام الهمجيين العسكريين

د  القوي ار  فق ة  أشهر  لخال  انه ام  وفي  .قليل ار  1986 ع ارآوس  نظام  انه ين  في  م ام  الفلب  خالل  الشعب  إرادة أم

ابيع  ة  قامت  حيث  أس ات  حكوم رئيس  من  بالتنصل  وبسرعة  المتحدة  الوالي ارآوس  ال دما  م وة  أصبحت  عن  ق

 التحدي أوقفهم 1991 آب في انقالب تنفيذ السوفييتي االتحاد في المتشددون حاول وعندما .للعيان ماثلة المعارضة

م  تحت  رزحت التي الشعوب واستطاعت أيام، خالل السياسي تبداد  الظل تعيد  أن واالس تقاللها  تس ام  خالل  اس  أو أي

 .أشهر أو أسابيع

ي  القديمة السابقة المفاهيم أن هنا لنا يتضح ول  الت اليب  أن تق اً  تعمل  العنف  أس اليب  وأن بسرعة  دائم  الالعنف  أس

 الوضع  في  تغيير إلحداث أطول وقت إلى حاجة هناك أن من فبالرغم .المفعول صالحة عدت لم طويًال وقتًا تتطلب

  .الالعنيف النضال خالل من أآبر بسرعة أحيانًا يحدث الدآتاتورية األنظمة ضد الحقيقي القتال أن إال والمجتمع

ذا  في واردةال فاألمثلة االستسالم، أو اإلبادة حرب الستمرار الوحيد البديل ليست المفاوضات  باإلضافة  الفصل  ه

ر  هي  األول الفصل  في  المذآورة األمثلة إلى ل  خي ى  دلي ار  وجود  عل ام  آخر  خي ذين  هؤالء  أم دون  ال  السالم  يري

 .السياسي التحدي وهو أال :والحرية

   

 

 

 

 

 

                                                 
6 Aristotle, The Politics, translated by T A Sinclair (Harmondsworth, Middlesex, England and 
Baltimore, Maryland: Penguin Books 1976 [1962], Book V, Chapter 12, pp. 231 and 232. 
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 الثالث الفصل

 ؟السلطة تأتي أين من
 

ة  تعتبر ق  مهم ع  مجتمع  تحقي ة  يتمت ة  والسالم  بالحري ر  مهم ى  بحاجة  فهي  لة،سه  غي ارات  إل ة  مه  وتنظيم  عظيم

ر  وتخطيط، ك ذ من  واألآث ا  ل اج  أنه ى  تحت وة،  إل ة  الحرآات  تستطيع  ال حيث  الق م  نظام  تسقط  أن الديمقراطي  حك

  .بفعالية قوتها تطبيق على القدرة دون السياسية الحرية تحقق وأن دآتاتوري

ة  تكون  بحيث استخدامها الديمقراطية آاتالحر تستطيع التي القوة نوع هو ما ا؟ذه يكون آيف ولكن  للقضاء  آافي

وة  فهم في األسئلة هذه على اإلجابات تكمن الواسعة؟ والشرطية العسكرية وشبكاتها الدآتاتورية على  السياسية  للق

 :بسيطة األساسية الحقائق ألن الصعبة بالمهمة التبصر اذه تعلم يكون لن حال أية على تجاهله، تم طالما

 

 "القرود سيد" أسطورة

 

ع  القرن من صينية حكاية هناك و  للمؤلف  عشر  الراب م  اذه  توضح  جي  لي وة  المتجاهل  الفه ة  السياسية  للق  بطريق

 :7جيدة

 

د  عجوز،  رجلُ  اإلقطاعية تشو اليةو في يعيش آان اء  الرجل  اذه  استطاع  وق ى  البق د  عل اة  قي  من  الحي

  ."القرود سيد" أي غونغ جو يسمونه تشو أهالي وآان لخدمته، بقرود احتفاظه خالل

 

أمر  ساحته  في  صباح آل القردة يجمع العجوز الرجل اذه آان ا  وي ا  أن أآبره ى  يقوده ال  إل  لجمع  الجب

ه  على يفرض القرود سيد وآان .واألشجار مةاألج من الفاآهة دم  أن وهي  قاعدة  قردت رد  آل  يق نهم  ق  م

ة  القرود معاناة آانت .رحمة دون بجلده لكذ عن يتخلف قرد آل يعاقب وآان إليه، جمع ما عشر  عظيم

  .الشكوى على تجرؤ لم ولكنها

 

ة  أشجار  جميع الهرم جلالر زرع هل" قائًال اآلخرين القرود صغير قرد سأل األيام من يوم وفي  الفاآه

ة  ذنأخ أن نستطيع أال" فقال الصغير القرد تساءل ثم ".لوحدها تنموا إنها ال،" فأجابوه "واألجمة؟  الفاآه

ا " الصغير  القرد فقال ".نستطيع نعم" فأجابوه العجوز؟ الرجل من نذإ دون د  ًاذإ اذلم ى  نعتم  الرجل  عل

  نخدمه؟ أن علينا اذلما العجوز،

 

                                                 
وان  أصالً  القصة هذه 7 و  من  Rule by Tricks "للسيطرة  الخدع  استخدام " بعن ي  ي ا  ،(1375-1311) زي ل اي  سيدني  ترجمه ى  ت  إل

حفوظةم الطبع حقوق جميع .اإلنجليزية  أخبار :الالعنف باستخدام عقوبات في الترجمة نشرت .جي لليو المستعار االسم هو زي لي يو .

رت  مؤسسة  امبردج، ) أينشتاين  ألب  Nonviolent Sanctions: News from Albert Einstein Institution (ماساتشوستس  آ

   .3 صفحة (1993-1992 شتاء) 3 رقم الرابع المجلد
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ى  الصغير القرد إليه يرنو آان ما جميعها القردة فهمت ل  حت ه  ينهي  أن قب ة  نفس  وفي  .جملت د  الليل  وعن

ردة  قامت  عميق سبات في هبذ حيث النوم فراش إلى الهرم الرجل هابذ ق  الق  أقفاصها  قضبان  بتمزي

 إلى القردة تعد لم .الغابة إلى تهاذوأخ خزنها قد العجوز آان التي الفاآهة على استولت أنها آما جميعها،

 .جوعًا العجوز مات النهاية وفي أبدًا، لكذ بعد العجوز

 

ول  و  يق ي  ي م " زي ل اع  شعوبهم  الرجال  بعض  يحك ادئ  ال الخدع،  بإتب ة،  المب ام  هؤالء  األخالقي  الحك

ي  اللحظة  في أنه يدرآون وال هانهمذأ تشوش يعون ال فهم القردة، سيد يشبهون درك  الت اس  ي رهم  الن  أم

  ".خدعهم ولمفع ينتهي

 

 السياسية للسلطة الضرورية المصادر

 

ه  حيث يحكمونه الذي الشعب مساعدة إلى بحاجة الدآتاتوريون فالحكام بسيط هنا المبدأ ذه  دون من  أن  المساعدة  ه

 :يلي ما على السياسية القوة مصادر وتشمل ،السياسية القوة مصادر على والحفاظ تأمين يستطيعون ال

 .أخالقي واجب طاعته وأن النظام بشرعية لناسا إيمان :السلطة •

 .للحكام العون تقدم أو وتتعاون تطيع التي والجماعات األشخاص وأهمية عدد :البشرية الموارد •

ارات  • ة  المه ا  :والمعرف ال  ألداء النظام  يحتاجه ا  محددة  أعم  والجماعات  األشخاص  ويوفره

 .المتعاونون

ر  العوامل  • ة  النفسية  لالعوام  وهي  :الملموسة  غي ي  والفكري اس  تحث  الت ى  الن  ومساعدة  طاعة  عل

 .الحكام

م  أو سيطرة  درجة وهي :المادية المصادر • ام  تحك ة  والمصادر  بالممتلكات  الحك  والمصادر  الطبيعي

 .والمواصالت االتصال ووسائل االقتصادي والنظام المالية

ة  في  دامهاباستخ  يهدد التي أو على المطبقة العقوبات وتشمل :العقوبات • اون الال أو العصيان  حال  تع

 .سياساته تنفيذ على وقدرته النظام لبقاء الالزمين والتعاون الخضوع لضمان

 

ى  الحاآم النظام قبول على مجتمعة المصادر هذه تعتمد واطنين  جموع  وطاعة  خضوع  وعل ه  الم ى  ل اون  وعل  تع

 .مضمونة غير مصادر وهي المجتمع، مؤسسات من العديدو المواطنين

اون  يعمل  اندة  والطاعة  التع ة  والمس ى  الكامل ادة  عل وفر  زي وة  مصادر  ت ة  الق الي  الالزم وة  مدى  يتسع  وبالت  أي ق

 .حكومة

 توفر قطع وربما تقليص على الدآتاتوريين والحكام المعتدين عن والمؤسساتي الشعبي التعاون منع يعمل بالمقابل

  .تنحل ثم ومن الحكام قوة تضعف المصادر هذه ابفبغي .الحكام جميع عليها يعتمد التي القوة مصادر

م،  يحلوا بما القيام على قدرتهم تهدد التي واألفكار لألعمال حساسون الدآتاتوريون الحكام الي  له م  بالت ددون  فه  يه

ة  ذين  هؤالء  بمعاقب ونهم  ال ال اون  يرفضون  أو يضربون  أو يطيع م  التع ذه  .معه ة  ليست  وه القمع  األمر  نهاي  ف

 .الحاآم النظام لعمل الالزمين والتعاون الخضوع من الالزمة الدرجة عودة دائمًا ينتجان ال الوحشية والممارسات
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ة  االنعكاسات  تكون  القمع  من  بالرغم آافية فترة إلى قطعها أو القوة مصادر على التشديد يتم وعندما ى  األولي  عل

ع  ثم واإلرباك، االستقرار عدم في متمثلًة الدآتاتورية الحكم أنظمة اك  يتب تقرار  وعدم  اإلرب وة  في  بضعف  االس  ق

 تفكيكه وإلى اآمالح النظام لدى وعجز شلل إلى القوة مصادر حجب يؤدي الوقت مرور ومع الدآتاتورية، األنظمة

  .السياسي الجوع من الدآتاتوريين الحكام قوة تموت وبالتالي الحاالت، أقصى في

ي  االضطهاد  أو التحرر  درجة  تتوقف  ا تمنح الت ة  أي ه ى  حكوم ومين  النسبي  اإلصرار  عل ى  للمحك ة  عل  الحري

  .الستعبادهم المبذولة الجهود مقاومة على وقدرتهم ورغبتهم

اً  رأي  وخالف ائد  لل ى  ،الس ة  حت م  أنظم ة  الحك تبدادية  الدآتاتوري د  االس ى  تعتم واطنين  عل ي  والمجتمعات  الم  الت

 :يلي ما 1953 عام في دتش آارل السياسي العالم آتب .يحكمونها

  

 إلى احتاجت إذا أما بكثرة، القوة تلك استخدام إلى الحاجة عدم حالة في فقط قوية االستبدادية القوة تكون

ك  استمرار  إمكانية فإن بكثرة المواطنين جميع ضد قوتها استخدام وة  تل ة  وألن .ضعيفة  تصبح  الق  أنظم

 فهي األخرى، الحكم أنواع إليه تحتاج مما نالمحكومي مع للتعامل أآثر قوة إلى تحتاج االستبدادية الحكم

ين  مؤتمنة واسعة إذعان عادات إلى أآثر تحتاج اس،  ب ى  أضف  الن ك  إل ة  أن ذل م  أنظم تبدادية  الحك  االس

 حاجة وجود حالة في األقل على السكان من هامة قطاعات على االعتماد على قادرًة تكون أن إلى تحتاج

 .8إليهم

 

ر  وصف  انوني  المَنِظ زي  الق رن  من  أوستن  جون  اإلنجلي ة  وضع  عشر  التاسع  الق م  أنظم دآتاتوري  الحك  في  ال

 تحمل  في  الرغبة لديهم وتوفرت الحكومة على القضاء المواطنون غالبية رتقر إذا قائًال ممتعض شعب مواجهة

ذين  الحكومة قوة تصبح ذلك إلى الوصول بغية القمعية ممارساتها دونها  وال ر  يؤي ادرة  غي ى  ق ة  عل ة  حماي  الحكوم

 .9والخضوع الدائمة الطاعة إلى العودة على الناس إلجبار إمكانية هناك يكون لن أنه أوستن واستنتج .البغيضة

ائالً  طويلة فترة قبل طرح فقد مكيافيللي نيكولو أما ر األ أن ق ذي  ..." مي ه  ال ع  يعادي ة  جمي ن  العام وفير  يستطيع  ل  ت

  10".حكمه نظام ضعف آلما قسوته زادت وآلما لنفسه األمن

 في  أيضاً  تمثلو النازي، االحتالل ضد الباسلة النرويجية المقاومة في التبصر لهذا العملي السياسي التطبيق تمثل

ديون  شجاعة  ان  البولن لوفاآيو  والتشيك  واأللم ر  نوالس ي  األخرى  الشعوب  من  والكثي دوان  قاومت  الت  الع

ة  وفي ،ولاأل الفصل في ذآرنا آما ة،الشيوعي والدآتاتورية ا  أدت النهاي ى  مقاومته م  سقوط  إل  في  الشيوعي  الحك

 حجب عندما الميالد قبل 494 عام حتى تمتد الالعنيفة المقاومة فحاالت الجديدة بالظاهرة ليست هذه طبعًا .أوروبا

 آسيا في مختلفة أزمنة في الالعنيف النضال الشعوب استخدمت لقد .11الرومان النبالء أسيادهم عن التعاون العامة

  .وأوروبا الهادي المحيط وجزر األسترالية آسيا ومنطقة واألمريكيتين وأفريقيا

                                                 
8 Karl W. Deutsch, "Cracks in Monolith," in Carl J. Friedrich, ed., Totalitarianism (Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 1954), pp. 313-314.   
9 John Austin, Lectures of Jurisprudence or the Philosophy of Positive Law (Fifth Edition, revised and 
edited by Robert Campbell, 2 vol., London: John Murray, 1911 [1861]), Vol. I, p. 296. 
10 Niccolo Machiavelli, "The Discourse on the First Ten Books of Livy," in The Discourse of Niccolo 
Machiavelli (London: Routledge and Kegan Paul, 1950), Vol. I, p. 254.  
 ومصادر   Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action, (Boston: Porter Sargent, 1973), p. 75 :أنظر  11
  .أخرى تاريخية أمثلة عن أخرى
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ى  السيطرة  عدم  أو يطرةالس  درجة  ددتح  سوف عوامل ثالث أهم فإن بالتالي وة  عل ة  ق ة  (1) :هي  الحكوم  الرغب

تقلة  المحكومين ومؤسسات لمنظمات النسبية والمقدرة (2) الحكومة قوة على حدود فرض في للعوام النسبية  المس

           .ومساعدتهم تجاوبهم حجب على النسبية المواطنين وإمكانية (3) القوة لمصادر جماعي حجب عمل في

          

 الديمقراطية القوة مراآز

 

ديمقراطي  المجتمع  خصائص إحدى تتمثل ة  ومؤسسات  مجموعات  عدة  وجود  في  ال تقلة  حكومي ة  عن  مس  الدول

ى  تشمل  ال  سبيل  عل ائالت  المث ة  والمنظمات  الع ة  والمؤسسات  الديني ة  الثقافي  والمؤسسات  الرياضية  واألندي

رة  ومؤسسات والقرى السياسية بواألحزا الطلبة واتحادات والنقابات االقتصادية ة  الجي  ومنظمات  الحدائق  وأندي

 من  األجسام هذه أهمية تنبع حيث ،أخرى ومؤسسات األدبية والمجتمعات الموسيقية عاتووالمجم اإلنسان حقوق

  .االجتماعية احتياجات توفير منو هدافهاأل خدمتها

ة  األجسام لهذه أن ذلك إلى أضف وفر  فهي  سياسية  أهمي ة ج أسس  ت اتية  ماعي اس  يستطيع  ومؤسس ا  من  الن  خالله

أثير  ى  الت ة  المجتمع  توجه  عل ة  أو األخرى  الجماعات  ومقاوم دما  الحكوم ى  تتعدى  عن  ونشاطاتها  مصالحها  عل

ى  تأثيرال المجموعات هذه لمثل ينتمون ال الذين منعزلينال األفراد يستطيع ال .وأهدافها اقي  عل الطبع  المجتمع  ب  وب

  .الدآتاتورية الحكم أنظمة على تأثيرهم وينعدم أقل الحكومة على تأثيرهم درجة تكون

الي  ان  إذا بالت ان  آ ام  بإمك دآتاتوريون  الحك تقاللية  سلب  ال ة  اس ذه  وحري إن  المؤسسات  ه ون  ف  يصبحون  المواطن

ة  سيطرة فرضل إمكانية هناك آان وإذا .نسبيًا ضعفاء م  دآتاتوري ى  المرآزي  الحك ذه  عل ا  المؤسسات  ه  أي) فإنه

  .المجتمع من المجاالت هذه وعلى األفراد األعضاء على للسيطرة تستخدمس (المؤسسات

 سيطرة خارج) المستقلة المدنية المؤسسات لهذه والحرية االستقاللية إعادة أو االحتفاظ استطعنا إذا حال، أية على

ة  تكون فإنها (الحكومة داً  هام ق  ج ي  المشترك  الشيء  إن .السياسي  التحدي  لتطبي ة  نب ى  أعاله  األمثل  أو تفكك  عل

  .ومؤسساتهم المواطنون قبل من السياسي للتحدي الشجاع الواسع التطبيق هو الدآتاتورية األنظمة إضعاف

ي  األسس  المؤسسات  تعطي هذه القوة مراآز فإن أعاله ذآرنا وآما ا  من  الت ى  الضغط  يمكن  خالله  السيطرة  عل

تغناء  يمكن ال جزءًا هذه القوة مراآز صبحت المستقبل، وفي .تحديها أو الدآتاتورية ه  االس ة  القاعدة  من  عن  البنيوي

 .التحرري النضال لنجاح متطلبان هما المستمرين ونموها استقاللها أن نجد حيث حر، لمجتمع

 المقاومة فعلى المستقلة المجتمع مؤسسات على السيطرة أو تدمير في آبير بشكل ناجحًا الدآتاتوري الحكم آان إذا

 البقاء أجل من البقاء على الديمقراطية السيطرة تختار أن أو جديدة مستقلة اجتماعية ومؤسسات جماعات تخلق نأ

ى  أو فقط ا  مسيطر  مؤسسات  عل اً  عله ورة  خالل  ظهر  .جزئي ة  الث ام  الهنغاري  مجالس  من  عدد  1957-1956 ع

 في بولندا وفي .والحكم المؤسسات من ليًافدرا نظامًا األسابيع لبعض لتأسس توحدت ثم ومن المباشرة الديمقراطية

ال  حافظ  الثمانينات نهاية ى  العم ات  عل ر  التضامن  نقاب ة  غي ى  سيطروا  الحاالت  بعض  وفي  القانوني ات  عل  النقاب

 .هامة سياسية نتائج المؤسساتي التطور من النوع لهذا يكون أن يمكن .الشيوعيون عليها سيطر التي الرسمية

م  أنظمة وتدمير إضعاف أن يعني ال هذا بالطبع ة  الحك ي  وال سهل  أمرُ  هو  الدآتاتوري ة  آل  أن يعن نجح،  محاول  ت

د  ذا  وبالتأآي ي  ال ه ه  يعن اك  يكون  نل  أن اء  إصابات  هن ذين  هؤالء  ألن النضال  أثن وا  ال ال ام  يخدمون  زال  الحك

  .والطاعة التعاون إلى العودة على الشعب يجبروا لكي سيحاربون الدآتاتوريين
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ذا  وة  مالفه  ه ي  للق د  التفكك  أن يعن ة  المتعم ة  لألنظم ة  .ممكن  أمرُ  هو  الدآتاتوري م  فأنظم دآتاتوري  الحك ا  ال  له

   .أآثر بتفاصيل الصفات هذه لنتناول السياسي، لتحديل الماهر التطبيق إلى عرضة تجعلهم محددة خصائص
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 الرابع الفصل

 ضعف نقاط للدآتاتوريات
 

ا  المساس يمكن ال وآأنه الدآتاتورية الحكم ةأنظم تظهر ما عادة ة  سيطرة  تشكل  فهي  ،به ة  الفئ ي  القوي تحكم  الت  ت

ة  ومصادرها  البالد أموال على اإلعدام وفرق االعتقال ومراآز والسجون والجيش والشرطة بالمخابرات  الطبيعي

  .اإرادته لتحقيق تعسفي بشكل ستغلهاوت اإلنتاجية وقدراتها

وة،  وال له حول ال الذي التأثير عديم الواهن مظهر في الديمقراطية المعارضة قوى تظهر قارنةبالم الي  ق إن  بالت  ف

 معارضة وجود من يجعل (الديمقراطية المعارضة ووهن بها المساس يمكن ال التي الدآتاتورية قوة أي) الفهم هذا

  .هنا تنتهي ال القصة أن بيد مستبعدًا، أمرًا فعالة

 

    (أخيل آعب) القاتلة النقطة دتحدي

 

 لم الذي أخيل فالمحارب به، المساس يمكن ال أنه نعتقد من ضعف على جليًا مثاًال اإلغريقية األساطير إحدى تمثل

ه  تؤثر أن ضربة أي باستطاعة يكن رق  أن سيف  أي أو في ه  قامت  ،هدجس  يخت اء  في  بوضعه  أم تايكس  نهر  م  س

اء  في أخيل الطفل وضع عندما ولكن أخطار، أية ضد مناعة ذلك سبهأآ حيث طفًال آان عندما السحري  آانت  الم

دما  .جسده من الصغير الجزء ذلك السحرية الماء تغطي لم بالتالي ،التيار يجرفه ال حتى آعبه من تمسكه أمه  وعن

 عمل  الذي عداءاأل الجنود أحد قام طروادة، حرب في ولكن األعداء، ألسلحة بمناعته الجميع أمام ظهر أخيل آبر

 الذي الوحيد المكان وهو أخيل، آعب على سهمه بتوجيه أخيل، ضعف بنقطة عرف شخص من تعليمات على بناًء

 ضعف نقطة على ليدل هذا يومنا حتى يستخدم "أخيل آعب" التعبير ومازال قاتلة، ضربة آانت .فيه إصابته يمكن

 .هال حماية يوجد ال حيث ما مؤسسة أو ما خطة أو ما شخص

أتي  حيث ،للهزيمة عرضة أيضًا هي التي الهمجية الدآتاتورية الحكم أنظمة على المبدأ هذا ينطبق ذه  ت ة  ه  الهزيم

اليف  قلوبأ ممكنة سرعة قصىبأ اط  حددنا  إذا التك ة  ضعف  نق م  أنظم ة  الحك ة  الدآتاتوري ا  الهمجي  الهجوم  ورآزن

  .عليها

        

 الدآتاتورية األنظمة ضعف نقاط

 

 :يلي ما على الدآتاتورية الحكم أنظمة ضعف قاطن تشتمل

 

ان  .1 د  باإلمك اون  سحب  أو تحدي ذي  التع ه  ال اس  يقدم ة  الن ذي  والمؤسسات  والمجموعات  عام  هو  وال

 .النظام لتشغيل ضروري

اآم  النظام  سياسات  وتأثيرات متطلبات بإمكان .2 ة  تحد  أن الماضي  في  الح ا  بطريق درات  من  م  النظام  ق

 .متعارضة سياسات وتطبيق نيتب على الحالية

 .الجديدة األوضاع مع التكيف على قادر غير روتين إلى تتحول أن الحاآم النظام ألعمال يمكن .3
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 .جديدة احتياجات عن ناتجة بمهام القيام قائمة مهام على الموزعين والمصادر األشخاص على يصعب .4

ة الك أو الصحيحة  المعلومات األتباع يوفر ال أن يمكن .5 ي  امل ا  الت ام  يحتاجه دآتاتوريون  الحك  أجل  من  ال

 .أسيادهم واغضبي أن خشية قراراتهم اتخاذ

 .النظام ورموز أساطير تتزعزع وأن تتآآل أن لأليديولوجية يمكن .6

 .الواقع أرض عن تبعده متصلبة أيديولوجية بنظرة النظام تمسك حال في الواقعية األوضاع عن اإلغفال .7

ؤدي  .8 دهور  ي ة ف ت ة  عالي ة  وأهلي راط  أو البيروقراطي القوانين  اإلف ى  واإلجراءات  ب  سياسات  تصبح  أن إل

 .الجدوى عديمة وإدارته النظام

اتية  النزاعات  .9 ة  المؤسس افس  الداخلي ين  والتن ه  والتشاحن  األشخاص  ب ق  تضر  آل  النظام  إدارة وتعي

 .الحاآم الدآتاتوري

 .واالضطهاد والعقائدية والقيود اعاألوض بسبب قلقين والمفكرين الطالب يصبح .10

 .الوقت مرور مع الحاآم النظام تجاه وعدوانيًا وشكاآًا مهمًال عامة الشعب يصبح .11

 .والوطنية والثقافية والطبقية اإلقليمية الخالفات حدة تزداد .12

داً  مزعزعًا يكون وقد مزعزعًا الدآتاتورية األنظمة سلطة هرم يكون ما غالبًا .13 ًا، أحيا ج األفراد  ن ذين  ف  ال

ى  ويهبطون يصعدون وإنما دائمًا المراآز نفس في يبقون ال الهرم هذا يكونون د  أو أخرى  مناصب  إل  ق

 .آخرون أشخاص محلهم ليحل آليًا يزالون

 الدآتاتوريين الحكام ضد آانت لو حتى الخاصة أهدافها تحقيق على والجيش الشرطة أقسام بعض تعمل .14

 .لعسكريةا االنقالبات مثل

 .التأسيس راسخة لتصبح وقت إلى الجديدة الدآتاتورية الحكم أنظمة تحتاج .15

م  في  األخطاء  تصبح  .16 راً  والعمل  والسياسة  الحك رة  بسبب  واردًا أم رارات  آث ي  الق ة  تتخذها  الت  في  القل

 .الدآتاتورية الحكم أنظمة

دما  ةالدآتاتوري الحكم أنظمة في المرآزية القوة أدوات تتآآل .17 رر  عن ذه  تجنب  تق ق  عن  األخطار  ه  طري

 .القرار واتخاذ السيطرة في الالمرآزية

    

 الدآتاتورية األنظمة ضعف نقاط مهاجمة

 

ة  المعارضة  تستطيع  ق  أن الديمقراطي ة  تخل دى  أزم م  نظام  ل دآتاتوري  الحك ا  خالل  من  ال اط  معرفته  ضعفه  بنق

 .تفككه أو تغيره أجل من وذلك "أخيل آعوب" الضمنية

الرغم  :واضحة  النتيجة صبحت بالتالي ا مظهر من  فب وي  ه ة  أن إال الق م  أنظم ة  الحك ديها  الدآتاتوري اط  ل  ضعف  نق

اك  الفعالية عدم من مؤسساتها وتعاني أفرادها بين شخصية منافسات وهناك الكفاءة عدم من وتعاني  نزاعات  وهن

ة  أقل أنظمة إلى الوقت مرور مع دآتاتوريةال الحكم أنظمة هذه الضعف نقاط تحول .ودوائرها منظماتها بين  فعالي

ى  ينجح، النظام له يخطط ما آل فليس .والمقاومة التغيير لرياح عرضة وأآثر ر  أوامر  أن حت اً  آانت  هتل  ال أحيان

 .أعاله جاء آما بسرعة الدآتاتورية الحكم أنظمة تنهار وأحيانًا .تنفيذها الهرم في تحته هم من رفض بسبب تنفذ

ى  القضاء  يمكن  أنه يعني ال هذا ة  عل م  أنظم ة  الحك  ممكن  سبيل  آل  في  ألن وإصابات،  مخاطر  دون الدآتاتوري

 هأن ذلك إلى أضف .يعمل لكي وقته يأخذ أن سبيل لكل حاجة هناك أن آما ومعاناة، مخاطر التحرر أجل من للعمل
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ي  النضال  أشكال  ولكن  سريعًا، نجاحًا ضمني أن همقدورب عمل أسلوب يوجد ال اط  تستهدف  الت ة  ضعف  نق  أنظم

ى  تسعى التي تلك من أفضل فرصة تمتلك المحددة الدآتاتورية الحكم ة  إل ذه  مواجه ة  ه واطن  في  األنظم ا،  م  قوته

           .النضال هذا نشن آيف :هنا السؤال ويبقى
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 الخامس الفصل

 السلطة ممارسة
 

 ضد ذلك إلى وما العسكرية والتكنولوجيا والذخائر األسلحة واستخدام العسكري الخيار أن األول الفصل في ذآرنا

 حرآات  ويضع العاتية قوتها استخدام لها يبرر وانما األنظمة هذه ضعف مواطن في يؤثر ال الدآتاتورية األنظمة

ا  تتمتع ما غالبًا الدآتاتورية األنظمة ألن عليه تحسد ال ضعف موقف في المقاومة ا  العسكري  لتفوقب  والتكنولوجي

اول  .العسكرية  اد  مخاطر  أيضاً  األول الفصل  تن ى  االعتم وى  عل ة  الق ى  للوصول  الخارجي اول  الخالص،  إل  وتن

  .الدآتاتورية األنظمة إلزالة آوسيلة المفاوضات على االعتماد مشاآل الثاني الفصل

ام  المتاحة األساليب إذًا هي ما ة  حرآات  أم ة الديموقرا المقاوم ي  طي ة  تضرب  الت ة  األنظم واطن  في  الدآتاتوري  م

 أفضل  الثالث الفصل في ناقشناها التي السياسية السلطة نظرية من تنتفع التي العمل تقنية هي ما المحددة؟ ضعفها

 .السياسي التحدي هو البديل الخيار ؟انتفاع

 

 :التالية بالخصائص السياسي التحدي يتمتع

 

 .النتيجة تحدد التي هي الدآتاتورية الحكم أنظمة اختارتها التي لقتالا أساليب تكون بأن يقبل ال •

 .مواجهتها الحاآم النظام على يصعب •

 .قوتها مصادر عنها تفصل وأن الدآتاتورية الحكم أنظمة ضعف نقاط تأزم من تزيد أن يستطيع •

 .محدد هدف على يرآز أن ويقبل واسع مجال على يوزع أن يقبل •

 .خاطئة وأحكام بأعمال الدآتاتوريون الحكام وعوق إلى يؤدي •

ع  أن يستطيع  • واطنين  من  ينتف اً  الم  أجل  من  النضال  في  المجتمع  ومجموعات  مؤسسات  ومن  جميع

  .الهمجية القلة سيطرة على القضاء

ى  يساعد • ع  عل وة  توزي ؤثرة  الق اء  إنشاء  يصبح  بحيث  المجتمع  في  الم ديمقراطي  المجتمع  وبق ر  ال  أآث

  .إمكانية

            

 الالعنيف النضال أعمال
 

واع  خدمة في توظيفه يمكن العسكرية، القدرات مثل مثله السياسي، التحدي ة  أن د  األهداف  من  مختلف ذل  من  تمت  ب

ى  للتأثير الجهود ى  الخصوم  عل ق  أجل  من  العمل  إل ة  ظروف  خل زاع  سلمي  لحل  مالئم ك  أو للن م  نظام  تفكي  حك

ره  والجدير  .الخصم  ة  بطرق  يعمل  السياسي  حدي الت أن ذآ الرغم  العنف  عن  مختلف لوبين  آال  أن من  ب  األس

ة  بطرق بذلك يقومان لكنهما النضال لشن يستخدمان داً  مختلف ائج  ج ة  وبنت ائج  طرق  أن حيث  .مختلف  الصراع  ونت

  .والتدمير والقتل صابةاإلو ستفزازالل األسلحة تستخدم فهي معروفة العنيف
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ر  ر أآ الالعنيف  النضال  يعتب داً  ث اليب  ويستخدم  تعقي ر  أس اً  أآث ةً  تنويع العنف،  مقارن ه  حيث  ب  األسلحة  يستخدم  أن

د  .المجتمع ولمؤسسات للمواطنين والسياسية واالقتصادية واالجتماعية النفسية ق  وق ى  أطل ذه  عل اليب  ه  عدة  األس

  .الشعب وسلطة والءال وسحب والمقاطعات والالتعاون واإلضرابات االحتجاجات مثل أسماء

ة  المصادر من دعم على حصلت إذا فقط سيطرتها تفرض أن الحكومات جميع تستطيع أعاله، ذآرنا وآما  الالزم

 السياسي،  التحدي يعمل بالمقابل المجتمع، ومؤسسات المواطنين وطاعة وخضوع تعاون خالل من السيطرة لهذه

 .هذه القوة مصادر قطع على العنف، بعكس

       

 الالعنيف الالنض وانضباط أسلحة

 

اد  وهو  مشترك خطأ في الماضي في االرتجالية السياسي التحدي حمالت وقعت ى  االعتم ة  عل  طريقتين  أو طريق

ة  والمظاهرات اإلضرابات مثل ]السياسي التحدي طرق من[ ي  .الجماهيري ع،  فف اك  الواق د  هن اليب  من  العدي  األس

 .الضرورة حسب يوزعوها أو المقاومة يرآزوا أن المقاومة إلستراتيجيي تتيح التي

ي  الالعنيف  للعمل  محدد أسلوب مائتي حوالي هناك د  من  الت ا  المؤآ ائج  تحقق  أنه د  أفضل،  نت م  وق ذه  تبويب  ت  ه

اليب  ات  ثالث  تحت  األس املة  فئ اع،  االحتجاج  :وهي  ش اون،  واإلقن دخل  الالتع اليب  تتكون  .والت  االحتجاج  أس

ة رمز مظاهرات من آبير بشكل يالالعنف واإلقناع ى  تشتمل  ي  حيث ) واالعتكاف  والمسيرات  االستعراضات  عل

ات  ثالث  إلى الالتعاون وينقسم ،(أسلوبًا وخمسون أربع مجموعها يبلغ اون  .أ وهي  صغرى  فئ اعي  الالتع  االجتم

لوباً  عشر ستة) اون  .ب ،(أس ل  االقتصادي  الالتع ة  مث لوباً  وعشرون  ست ) المقاطع اون  .ت ،(أس  السياسي  الالتع

ان ) لوباً  ونوثالث  ثم ا  .(أس اليب  أم دخل  أس اليب  خالل  من  الالعنيف  الت ة  والجسدية  النفسية  األس  واالجتماعي

 (أسلوبًا وأربعون واحد) عددها فيبلغ الموازية والحكومة الالعنيف واالحتالل الصيام مثل والسياسية واالقتصادية

 في  موجودة  أسلوبًا وتسعون وثمان مائة مجموعها يبلغ التي األساليب بهذه قائمة هنالك .األخيرة المجموعة وهي

 .الكتاب هذا ملحق

ا  بعناية اختيارها يتم والتي األساليب هذه من به بأس ال عدد استخدام إن ا  واسع  وبشكل  بإصرار  وتطبيقه  ودمجه

تراتيجية  سياق  في  ة  إس م  وتكتيك  حكيم راد  بواسطة  مالئ دربين  أف اآم  نظام  أي يسقط  أن المرجح  من  م ر  ح  غي

  .متفاقمة مشاآل في الدآتاتورية، الحكم أنظمة جميع على ينطبق ذاوه شرعي،

اليب  نرآز أن نستطيع اليب  بعكس  ،يالالعنف  النضال  أس ى  مباشر  بشكل  العسكرية،  األس ي  القضايا  عل ى  الت  عل

 الالعنف  أشكال  تصبح  سياسية  األساس  في  هي الدآتاتورية األنظمة قضية أن وحيث المثال سبيل فعلى .المحك

 مع التعاون وعدم الدآتاتوريين الحكام شرعية إنكار على األشكال هذه تشتمل حيث .حيوية أآثر للنضال ياسيةالس

 وسرية بهدوء والمماطلة اإلعاقة تطبيق يمكن حيث محددة سياسات مواجهة في الالتعاون تطبيق ويمكن .أنظمتهم

 .الجميع أمام ظاهرة تكون التي واإلضرابات المتحدية الجماهيرية والمظاهرات العصيان وممارسة

 ضد  الشعبية الضغوط غالبية آانت إذا أو االقتصادية، للضغوط عرضة الدآتاتوري الحكم نظام آان إذا بالمقابل،

اليب  تصبح  ة،اقتصادي  النظام  ل  االقتصادية  األس اليب  هي  واإلضرابات  المقاطعات  مث ة  األس ة  المالئم  .للمقاوم

ة  بإضرابات  االقتصادي النظام تسخير في دآتاتوريينال الحكام جهود مواجهة نستطيع  اإلضراب بو محدودة  عام

ان  .النظام  مع همتعاون عن االستغناء يمكن ال الذين الخبراء (اختفاء أو) رفضبو التباطؤي ق  وباإلمك واع  تطبي  أن
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ة  المرافق  في  اإلضرابات من مختلفة اختيارية ل  الحيوي اآن  المواصالت  ووسائل  المصانع  مث د ت وأم واد  زوي  الم

 .المنتجات توزيع أماآن وفي الخام

وم  أن الالعنيف  النضال  أساليب بعض تتطلب ال  الشعب  يق ر  ال بأعم اتهم  من  جزءاً  تعتب ة  حي ل  العادي ع  مث  توزي

ام  عن  واإلضراب سرية مطابع وتشغيل المناشير د  .الشوارع  في  الجلوس  أو الطع ذه  بعض  تكون  ق اليب  ه  األس

  .الحاالت أقصى في إال سالنا لبعض التطبيق صعبة

ة  بطرق ولكن الطبيعية حياتهم في يستمروا أن الناس من األخرى الالعنيف النضال طرق تتطلب بالمقابل،  مختلف

اآن  إلى يذهبوا أن الناس من الطلب مثًال ،قبل عما م  أم دل  عمله نهم  يطلب  ولكن  يضربوا  أن من  ب دوا  أن م  يتعم

ل  متكرر  بشكل  األخطاء  افتعال أيضًا الطرق هذه وتتطلب .عادة الحال هعلي هو مما فاعلية وبأقل ببطء العمل  مث

ات  في  العمل  عن  العجز أو بالمرض التظاهر ة  أوق ًا،  العمل  رفض  أو معين ذهاب  آلي ى إ وال  طقوس ال ممارسة  ل

 يقوم التي الدعائية الحمالت من األطفال بحماية والقيام ،سياسية حتى أو دينية معتقدات عن التعبير لغرض دينيةال

ق  عن  النظام  بها يم  طري ر  المدرسية  الصفوف  أو البيت  في  التعل ة،  غي ى  االنضمام  ورفض  القانوني  منظمات  إل

ات  في  اختياريًا الشخص إليها ينضم ال والتي إليها االنضمام مطلوب أو "بها موصى" ابه  إن .أخرى  أوق ذه  تش  ه

ال  اس  نشاطات  مع  األعم ادة  الن اد  ودرجة  المعت اتهم  عن  حددة الم االبتع ة  حي  في  المشارآة  من  تجعل  االعتيادي

  .الناس من للكثير سهولة أآثر التحرر أجل من الوطني النضال

 محدد  بشكل  ولو حتى العنيفة المقاومة استخدام فإن آليًا مختلفة بطرق يعمالن والعنف الالعنيف النضال أن وبما

دآتاتوريين  للحكام الفرصة تعطي العنيفة المقاومة ألن الحملة على بالضرر سيعود السياسي التحدي حملة أثناء  ال

 هو  الالعنيف  االنضباط  أن نستنتج هنا من .(العسكرية الحرب وهي) فيها الكبير بالتفوق يتمتعون سبل الستخدام

اح  ه  المحافظة  ويجب  النجاح  مفت الرغم  علي تفزازات  من  ب ة  والممارسات  االس ي  الهمجي وم  الت ا  يق ام  به  الحك

 .وعمالؤهم ريينالدآتاتو

ة  في  الالعنيف  االنضباط  على فالحفاظ ع  عمل  يسهل  الخصم  عنف  مواجه ات  أرب ر  آلي  النضال  باستخدام  للتغيي

يتم  والتي ) الالعنيف  اً  شرحها  س ر  .(الحق راً  الالعنيف  االنضباط  ويعتب ة  أم ة  بغاي  المصارعة  سياسة  في  األهمي

ة  ة ) الياباني و  عملي د  حيث  (السياسي  جتسو  الجي اآم  النظام  ارسات مم ترت ذين  األشخاص  ضد  الوحشية  الح  ال

 الناس من آبير دعم على المقاومين حصول وإلى صفوفه في تنازع إلى وتؤدي عليه الالعنيف النضال يمارسون

  .أخرى أطراف من دعم على المقاومين حصول إلىو للنظام مؤيدون عادة هم والذين عامة

ة  ضد  المحدود  فالعن استخدام يكون الحاالت بعض في ولكن م  أنظم ة  الحك راً  الدآتاتوري ه،  يمكن  ال أم د  تجنب  فق

ى  الحاآم النظام ضد الموجهة والكراهية اإلحباط درجة تصل ف،  االنفجار  إل د  العني رفض  وق  الجماعات  بعض  ت

رفتهم  حالة في حتى العنف أساليب عن التخلي ة  مع ذه  .الالعنيف  النضال  دور بأهمي ى  تضطرنا  ال الحاالت  ه  إل

ة  درجة  أقصى إلى الالعنف أعمالو العنف أعمال بين الفصل يجب ولكن السياسي التحدي عن تخليال  عن  ممكن

 وخيمة ستكون العنف نتائج فإن ذلك نفعل لم إذا .والقضايا والتوقيت السكان ومجموعات الجغرافي الفصل طريق

  .ونجاحًا قوة أآثر هو الذي السياسي التحدي استخدام على

ة  تالسجال تشير ى  التاريخي ه  إل الرغم  أن ة  وجود  من  ب وع  إمكاني ى  من  ضحايا  لوق اء  والجرحى  القتل  التحدي  أثن

ى  أضف  ،العسكرية  الحرب  استخدام من بكثير أقل يكون الضحايا عدد أن إال السياسي ك  إل ذا  أن ذل وع  ه  من  الن

 .تنتهي ال التي الوحشية والممارسات القتل دورة تأجيج في يساهم ال النضال
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ذا  على أآبر سيطرة ممارسة أو الحكومة من الخوف نزع الالعنيف النضال لبيتط ة  من  الخوف  ه  ومن  الحكوم

ا  زع  أن حيث  العنيف  قمعه تحكم  أو الخوف  ن ه  ال ران  ب ى  القضاء  في  رئيسيان  عنصران  يعتب ام  سلطة  عل  الحك

      .عامة الناس على الدآتاتوريين

    

 عالية ومعايير سرية، ،عالنية

 

 الشرطة  تجنب  أمر  ويكون الالعنيفة، المقاومة لحرآات جدًا خطيرًا تحديًا السري والتآمر والخداع سريةال تشكل

اً  مستحيًال والخطط النوايا بمعرفة يتعلق فيما المخابرات وعمالء السياسية ة  من  فالسرية  .أحيان ة  نظر  وجه  حرآ

أزم  في  تساهم  ولكن الخوف في فقط تتجذر ال الالعنيفة المقاومة ذا  ت ذي  الخوف  ه ة  روح يحبط  ال ل  المقاوم  ويقل

ا  عادًة واتهامات شكوك خلق على أيضًا السرية تعمل .معين عمل في المشارآين الناس عدد ر  تكون  م ررة  غي  مب

ق  فيما الحرآة داخل ل  هو  بمن  يتعل ؤثر و .الخصم  لحساب  ويعمل  عمي ى  أيضاً  السرية  ت درة  عل ة  ق ى  الحرآ  عل

ل  فحسب  عكسية  نتائج إلى والخطط بالنوايا يتعلق فيما العالنية تؤدي ال بل،بالمقا .الالعنف على الحفاظ  تساهم  ب

اك  األمر  عليه يبدو مما تعقيدًا أآثر هنا المشكلة ولكن .جدًا قوية المقاومة حرآة أن مقتضاها صورة خلق في  وهن

 يعلمون  الذين قبل من مطلع تقييم إلى حاجة هناك سيكون .السرية تتطلب التي المقاومة نشاطات من هامة نواحي

 .محددة حاالت في التجسس في المستخدمة الدآتاتوريين الحكام وسائل وعن الالعنيف النضال ديناميكيات عن

و  محطات واستخدام سرية منشورات وتوزيع وطباعة تحرير يعتبر ر  الرادي ة  غي د  داخل  للبث  القانوني  وجمع  البل

رة  درجة  تتطلب التي المحدودة الخاصة النشاطات أنواع من ينالدآتاتوري الحكام عمليات عن المخابرات  من  آبي

 .السرية

ع  في  الضرورية  األمور  من  الالعنيف العمل في عالية سلوآية معايير على الحفاظ ويعتبر زاع،  مراحل  جمي  الن

ة  أمورٌ  أيضاً  وهي  الالعنيف  االنضباط على والحفاظ الخوف عدم مثل أخرى عوامل وهناك اً  مطلوب  ومن  .دائم

رات  إحداث  أجل  من الناس من آبيرة أعداد إلى حاجة هناك أن نتذآر أن بمكان األهمية ة،  تغيي  يمكن  ولكن  معين

 المعايير على الحفاظ خالل من فقط عليهم االعتماد يمكن آمشارآين الناس ن م الكبيرة األعداد هذه على الحصول

 .للحرآة العليا

                 

 وىالق موازين تغيير

 

ال  حافل نضال حقل هو ،السياسي التحدي يستخدم حيث ،النزاع أن دائمًا يدرآوا أن االستراتيجيين على  اتمتغيرب

وى  موازين وتكون .سكون يوجد الو مضادة تحرآات و تحرآاتو تفاعل هناك حيث المستمرة ة  سواءً  الق  المطلق

  .القمع رغم الالعنيف إصرارهم في المقاومين راستمرا بفضل هذا وسريعة، ثابتة تغيرات إلى عرضة النسبية أو

ذا  في  المتنازعة الجوانب من جانب بكل الخاصة القوة في االختالفات تصبح أن المرجح من وع  ه زاع  من  الن  الن

اً  أآثر نتائج إلى وتؤدي العنيفة، النزاعات في الحال عليه مما حدًة أآثر ر  تنوع أثيراً  وأآث ة  من  ت  .السياسية  الناحي

ذه  نتيجة  فيه تحدث الذي والمكان الوقت من بكثير أآبر نتائج المقاومون بها يقوم التي المحددة لألعمال ويكون  له

  .أخرى أو مجموعة يضعف أو وييَق تأثيرا النتائج لهذه ويكون االختالفات،
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ى  النسبية الخصم قوة نقصان أو زيادة باتجاه تؤثر الالعنيف النضال مجموعة أن ذلك إلى أضف رة  درجة  إل  .آبي

ى  ال  سبيل  فعل دفع  ،المث ة  ت ة  المقاوم ي  الالعنفي ع  الت ة  في  والشجاعة  باالنضباط  تتمت ام  ممارسات  مواجه  الحك

والء  وسحب  الرضا عدم باتجاه الهمجية الدآتاتوريين اد  وعدم  ال ى  االعتم ين  الحاالت  أقصى  في  وعصيان  عل  ب

ذه  وتؤدي .والمواطنين الدآتاتوريين الحكام جنود ة المقا ه ى  وم ادة  إل د  زي دولي  التندي م  بنظام  ال دآتاتوري  الحك  .ال

ى  الدءوب المنضبط الماهر السياسي التحدي استخدام ويؤدي دة  مشارآة  إل ة  في  متزاي اس  مقاوم والين  الن ى  الم  إل

 .النزاع أثناء الحياد على يبقون الذين أو الدآتاتوريين الحكام

                  

 للتغيير آليات أربع

دما  ،حدوثها  من  بالرغم ترجيحًا األقل هي األولي اآللية طرق، أربع في أآله الالعنيف نضالال يؤتي  تتحرك  فعن

أثرهم  خالل  من  الخصم  مجموعة  عواطف اة  ت ى  المفروضين  واالضطهاد  بالمعان اومين  عل ذين  الشجعان  المق  ال

اومين  قضية  بعدالة اقتناعهم عند أو الالعنف أساليب مستخدمين يناضلون ون  المق دافهم  يقبل ذه  تسمى  .أه ة  ه  اآللي

 أن إال الحاالت بعض في النضال في الالعنف أساليب الستخدام آنتيجة التحول هذا حدوث من وبالرغم .بالتحول

  .بالغة أهمية ذي يكون ال أو النزاعات معظم في يحدث ال أنه آما الحدوث، نادر يبقى التحول هذا

ر  خالل  من  يف الالعن النضال  يعمل األحيان أغلب وفي زاع  حال  تغيي  الخصوم  يستطيع  ال بحيث  والمجتمع  الن

ؤدي  الذي هو التغيير هذا .لهم يحلوا آما التصرف ى  ي ات  حدوث  إل ثالث  اآللي أقلم  :وهي  األخرى  ال ار  ،الت  اإلجب

وى  موازين وفقها تتغير الدرجة على السابقة الثالث اآلليات من أي حدوث يعتمد .والتفكك ،بالالعنف ة ال الق  مطلق

    .الديمقراطية الحرآة لصالح والنسبية

ر  مطالب  آأنهاو محدودة حملة أثناء المعارضة مطالب إلى رينَظُ رة  غي ى  الموضوعة  القضايا  آانت  إذا خطي  عل

ة،  درجة إلى القوى موازين غيرت قد القوى بين المنافسة تكون عندها ،أساسية غير المحك ى  نصل و معين  حل  إل

ى  الوصول خالل من أو لخالفاتل تجزئة خالل من أو اتفاقية لخال من للنزاع فوري ذه  تسمى  .تسوية  إل ة  ه  اآللي

ذه  اإلضرابات  من  العديد تسوية تم أنه بالذآر والجدير .بالتأقلم ة  به اظ  خالل  من  الطريق زاع  طرفي  حف ى  الن  عل

اك  أن الحكومات تعتبر قد .أرادوه شيء آل تحقيق دون ولكن أهدافهم بعض د  هن ة إ فوائ تج  يجابي ل  عن  تن ذه  مث  ه

ل  نزع مثل التسوية ق  االضطرابات  فتي اع  وخل ة " عن  انطب اآم  النظام  صورة  صقل  أو "العدال ة  الح  فمن  .الدولي

ق  هذا من بمكان األهمية د  الحذر  درجات  أقصى  ممارسة  أن المنطل ار  عن ي  القضايا  اختي  من  تسويتها  يمكن  الت

  .معين دآتاتوري حكم نظام إسقاط أجل من النضال على اآللية ذهه تطبيق يمكن ال فمثًال التأقلم، آلية خالل

وى  الالعنيف  النضال  يكون  ر  أق ا  من  بكثي ه  تشير  م ات  إلي أقلم  التحول  آلي اون  أن حيث  والت  والتحدي  الالتع

وازين  خاصة  والسياسية االجتماعية األوضاع مجرى يغيرا أن يستطيعان الجماهيري وى  م زع  حيث  الق درة  تن  ق

اآم  دآتاتوري ا الح ى  ل م  عل ة  تحك ات  في  الحكوم ة  االقتصادية  العملي الي  والسياسية  واالجتماعي ه  وبالت  عن  عزل

اومين  قمع أوامر يرفض بحيث عليه االعتماد إمكانية الخصم جيش ويفقد .المجتمع الرغم  .المق اء  من  وب ادي  بق  قي

ين  من  تؤخذ الفعال عملال على قدرتهم أن إال األصلية بأهدافهم تمسكهم ويبقى أماآنهم في الخصم ديهم،  ب ذا  أي  وه

  .بالالعنف اإلجبار يسمى ما

د  حدود  إلى بالالعنف اإلجبار تنتج التي الظروف تطوير يمكن القصوى الحاالت بعض وفي د  حيث  أبع ادة  تفق  قي

ع  الخصم  دراتها  جمي ى  ق ار  العمل  عل ة  وتنه ديها  السلطة  هيكلي اومون  توجه  ويصبح  .ل ذاتي  المق اون  و ال  الالتع

ى  الخصم تفقد لدرجة مكتمًال التحديو تحكم  حت م  ال رفض  .به ة  وت اون  الخصم  بيروقراطي ه  التع ة  وتحدث  مع  حال
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 وبالتالي .الحكم في لهم حق أي وجود منكرًا السابقة قيادته من الشعب ويتنصل الخصم وشرطة جنود بين عصيان

 على حتى القوة يملك ال يصبح بحيث لخصما نظام تفكك وهي الرابعة التغيير آلية لنضوج مواتية الظروف تصبح

  .صغيرة أجزاء إلى يتناثر ثم ومن االستسالم،

اً  فهي  للتحرر،  استراتيجي  تخطيط عمل عند أعاله األربع اآلليات مراعاة يجب ار  ولكن  صدفة  تعمل  أحيان  اختي

ات  أو آآلية منها أآثر أو واحدة ر  آلي زاع  في  للتغيي تراتيجيات  تشكيل  من  سيمكن  الن ززة  اس ة  مع  يتوقف  .وتبادلي

بية  المطلقة القوة منها آثيرة عوامل على آليات أو آلية أي اختيار  وأهداف  ومواقف  المتنازعة  للمجموعات  والنس

 .الالعنيف النضال مجموعة

             

 السياسي التحدي تأثيرات دمقرطة

 

ف،  النضال تقنيات تساهم أثيرات  بعكس  الالعني ة  الت ال  المرآزي ف، ال ألعم ل  في  عن ى  السياسي  المجتمع  تحوي  إل

 .طرق عدة خالل من ديمقراطي

ادة  تعطي ال التقنية هذه أن حيث العسكرية، الوسائل بعكس وهذا سلبي، الديمقراطية التأثيرات أجزاء أحد ة ال قي  فئ

ة  ادةق ويستطيع .الدآتاتوري الحكم نظام ولبقاء إلنشاء الشعب ضد استخدامها يمكن اضطهاد وسيلة الحاآمة  حرآ

دما  إعدامهم  أو سجنهم  لهم يسمح ال ولكن أتباعهم على وضغوط تأثير فرض السياسي التحدي  أو يعارضوهم  عن

 .أخرى قيادات يختاروا

أثيرات  اآلخر  الجزء  ة  للت  يستطيعون  وسائالً  الشعب  يعطي  الالعنيف  النضال  أن حيث  إيجابي  الديمقراطي

ي  فيما .المستقبل في أو حاليين دآتاتوريين حكام ضد هاعن والدفاع حرياتهم على للحصول استخدامها  من  عدد  يل

 :الالعنيف للنضال اإليجابية التأثيرات

 

ق  في الخبرة عن ينتج • ون  يصبح  أن الالعنيف  النضال  تطبي ر  المواطن ة  أآث  تحدي  في  بأنفسهم  ثق

 .العنيفة االضطهاد أساليب فرض على قدرته تحدي وفي الحاآم النظام تهديدات

اليب  الالعنيف  النضال يوفر • اون  أس ي  والتحدي  الالتع ون  يستطيع  الت ا  من  المواطن ة  خالله  مقاوم

 .دآتاتورية مجموعة أي قبل من الديمقراطية غير السيطرة

ة  مثل الديمقراطية الحريات ممارسة على التأآيد في الالعنيف النضال استخدام يمكن • ر  حري  التعبي

 .القمعية السيطرة لمواجهة التجمع وحرية المستقلة ماتوالمنظ الصحافة وحرية الرأي عن

وة  الالعنيف  النضال  يساهم • اء  في  بق ادة  إحي ز  والدة وإع تقلة  المجموعات  وتعزي  ومؤسسات  المس

ة  هي  والتي  أعاله،  ذآرنا آما المجتمع ة  مؤسسات  بمثاب ة  بالنسبة  حيوي درتها  بسبب  للديمقراطي  ق

    .المستقبل في دآتاتوري حاآم أي سلطة على قيود وفرض المواطنين قدرة تحريك على

ون  يستطيع  وسائالً  الالعنيف  النضال  يوفر • ا  من  المواطن وة  حشد  خالله ة  في  الق ال  مواجه  األعم

 .الدآتاتورية األنظمة وجيش لشرطة القمعية

اً  الالعنيف  النضال يوفر • ون  يستطيع  طرق تقلة  والمؤسسات  المواطن ا  من  المس دوا  أن خالله  أو يقي

درتها  تهديد وبالتالي الحاآمة فئةال قوة مصادر يقطعوا ى  ق ك  السيطرة،  في  االستمرار  عل  من  وذل

 .الديمقراطية أهداف خدمة أجل
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 الالعنيف النضال تعقيدات

 

ة  هو  الالعنيف  النضال أن النقاش هذا خالل من الحظنا لقد دة  تقني اعي  العمل  من  معق ى  يشتمل  حيث  االجتم  عل

ات  التغيير آليات من سلسلة وعلى رقالط من العديد االً  السياسي  التحدي  يكون  ولكي  .محددة  سلوآية  ومتطلب  فع

ذين  األشخاص  علىو ،ريتحضالو تخطيطال في الحذر يتطلب فهو ،الدآتاتورية الحكم أنظمة مواجهة في خاصة  ال

نهم  مطلوب هو ما يدرآوا أن السياسي التحدي أعمال في مشارآتهم يتوقع ة  المصادر  تكون  أن ويجب  ،م  الالزم

 وهذا ،الالعنيف النضال تطبيق في فعالية الطرق ألآثر ليتحل بعمل يقوموا أن االستراتيجيون على إن ثم متوفرة،

     .اإلستراتيجي التخطيط إلى الحاجة :وهو أال إليه انتباهنا سنوجه الذي الحيوي العنصر هو
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 السادس الفصل

 االستراتيجي التخطيط إلى جةالحا
 

ا  من يمكن التي الطرق تتعدد دء  خالله ة  ضد  السياسي  التحدي  حمالت  ب م  أنظم ة،  الحك ي  الدآتاتوري  الماضي  فف

 هي الحمالت هذه أشعلت التي األسباب أن ذلك إلى أضف ،عارض وبشكل تخطيط دون تأتي الحمالت هذه آانت

 وأ اعتقالب وأ جديدة همجية ممارساتب الدآتاتورية األنظمة قيام بسبب تأتي الغالب في آانت هاولكن متنوعة أيضًا

دة  تعسفية أوامر تطبيق أو قمعية اتسياس ممارسة بسبب أو آبير اعتبار ذوي أشخاص قتل  حدوث  بسبب  أو جدي

اك  آنتيجة  أو الغذائية المواد في نقص ة  حرمات  النته اء  أو مقدسة  ديني ال  أثن اريخي  حدث  ذآرىب  االحتف  .امه  ت

ين  بعمل  تقوم الدآتاتورية الحكم أنظمة أن أحيانًا ونجد ر  مع ذي  الشعب  سخط  يثي تفض  ال ذا  ضد  ين  دون العمل  ه

ان  بعض  وفي  .األمور  إليه ستئول ما معرفة وم  األحي راد  بعض  يق وم  أو األف ز  صغيرة  مجموعة  تق الجرأة  تتمي  ب

 .مماثلة قمعية ممارسات على فعل ردة في مقاومةال إلى آخرين أشخاُص ينضم ثم ومن جماهيريًا، دعمًا ينال بعمل

 النضال من بحملة للقيام مجموعات أو أفراد من لدعوة آاستجابة السياسي التحدي حمالت تبدأ أخرى حاالت وفي

  .الدآتاتورية الحكم أنظمة ضد

لبية  صفات لها يكون ما غالبًا ولكن إيجابية بمزايا تتمتع العفوية األعمال أن من بالرغم ي  ،س ان  أغلب  فف  ال األحي

أ  اومون  يتنب ديمقراطيون  المق ردة  ال ة  فعل  ب ة  األنظم ي  الدآتاتوري ل  الت اليب  ممارسة  في  تتمث  ضد  وحشية ال األس

ذين  المقاومين ار  ال اوم  تنه ذه  نتيجة  تهممق اليب  له ا  .األس ؤدي  وأحيان ار  ي ة  حرآات  افتق ة  المقاوم ى  الديمقراطي  إل

ى  التخطيط  ائج  إل ة  نت ا  وخيم تحكم  الظروف  لت جع ألنه اذ  ت رارات  باتخ ك،  عن  فضالً  .مصيرية  ق ار  إن ذل  افتق

دآتاتوري  النظام إلى التحول تسيير آيفية في التخطيط اهم  ال ات  ظهور  في  س دة  ديكتاتوري ى  جدي د  حت  القضاء  بع

  .السابقة الدآتاتورية األنظمة على

                 

 الواقعي التخطيط

  

ة  الحكم أنظمة ضد االنتفاضة في هامة أدوارًا التخطيط إلى تفتقر تيال الجماهيرية األعمال ستلعب  في  الدآتاتوري

ى  للقضاء فعاليًة الطرق أآثر إعداد اآلن الممكن من ولكن المستقبل، ة  عل م  أنظم د  ةالدآتاتوري  الحك  الوقت  وتحدي

ذي  ه  تكون  ال اهيري  والتوجه  السياسية  الظروف  في د  الجم م  ومن  نضجت  ق ار  ث ة  اختي دء  طريق ة  ب  النضال  حمل

 أجل  من  الشعب  وإمكانيات األمور عليه هي لما واقعي تقييم على المبني الحذر التفكير إلى هنا حتاجن .الالعنيف

  .الظروف تلك في الحرية لتحقيق فعالة طرق اختيار

ى  نحصل  أن أجل من نخطط أن يفضل ا  عل د  م ه،  نري ة  تكمن  حيث  تحقيق ة  في  التخطيط  أهمي ذي  الهدف  أهمي  ال

ى  نسعى  ه  إل ى  تحقيق ائج  تجنب  وإل ة  النت ي  الوخيم ت  الت ى  نعكسس  التخطيط  إن .الفشل  حال  في  الوضع  عل

 الحرآات على خاص بشكل ينطبق هذا .وجه أآمل على المتاحة المصادر آافة استغالل فرص يزيد اإلستراتيجي

ة  مصادر تملك التي الديمقراطية ى  أنصارها  يتعرض  والتي  محدودة  مادي د  الخطر  إل امه  عن ة  مقي  إسقاط  بمحاول
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ة  م  أنظم ة  الحك ل،  .الديمقراطي ع  بالمقاب ة  تتمت م  أنظم ة  الحك اً  الدآتاتوري ة  بمصادر  دائم ة  مادي وة  جم ة  وق  تنظيمي

  .الوحشية الممارسات اقتراف على والقدرة

تراتيجية  بتخطيط " المقصود إن ق  إعداد  هو  "إس ال  من  تجعل  عمل  طري ى  الحالي  الوضع  من  االنتق  عالوض  إل

 الدآتاتورية من االنتقال يعني االنتقال فإن البحث، هذا لغرض بالنسبة أما ترجيحًا، أآثر أمرًا المرغوب المستقبلي

 من  سلسلة  من  الهدف ذلك إلى الوصول من تمكننا التي الخطة وتتكون .المستقبل في ديمقراطي نظام إلى الحالية

ة  والنشاطات  الحمالت  ر  تحت  الراضخين  والمجتمع  الشعب  ةلتقوي  المصممة  األخرى  المنظم  االضطهاد  ني

 نظام إنشاء في أيضًا ولكن الحالية الدآتاتورية تدمير في فقط يتمثل ال الهدف أن هنا الحظ .الدآتاتورية وإضعاف

 نفسها تعرض ،الدآتاتوري الحكم نظام تدمير مجرد على أهدافها تقتصر التي الرئيسية فاإلستراتيجية ديمقراطي،

 .جديد ظالم دآتاتور والدة في تتمثل آبيرة طرمخا إلى

  

 التخطيط معوقات

 

ار  ونيناد منم كثيرونال يوجه ال ة  أجزاء  في  التحرر  بأفك الم  من  مختلف دراتهم  الع ق  مشكلة  لحل  ق ة  تحقي  الحري

دء  قبل اإلستراتيجي للتخطيط القصوى باألهمية هؤالء يعترف ما ونادرًا ل،  الب الي  بالعم  الفشل  ةالنتيج  تكون  بالت

  .الحرية هذه إلى التوصل في

ا  يملكون  ممن  القليل أن نجد لماذا ق  رؤي تراتيجية  خطة  بوضع  يقومون  السياسي  شعوبهم  بتحرر  تتعل املة  إس  ش

ة  المعارضة  مجموعات يشكلون الذين األشخاص غالبية أن نجد الحظ لسوء الهدف؟ هذا إلى للوصول  الديمقراطي

دربين  أو معتادين ايكونو ال أو اإلستراتيجي التخطيط إلى الحاجة يدرآون ال ى  م ر  عل ة  التفكي تراتيجية  بطريق  .إس

التخطيط  ادة  ويتعرض  .شاق  عمل  اإلستراتيجي  ف ة  ق اً  المقاوم ى  دائم ل  من  مضايقات  إل ة  قب ة  األنظم  الدآتاتوري

  .اإلستراتيجي التفكير مهارات لتطوير الوقت وال األمن ال يجدون ال ما وغالبًا المباشرة المسئوليات عليهم وتتغلب

 المعارضة  تكون وبالتالي ،الدآتاتورية إليه تبادر ما على فعل ردة تشكل بأعمال القيام الشائع من أن نجد بالمقابل

ى  المحافظة  إلى خالله من تسعى دفاعي خط في دائمًا ات  عل دم  إبطاء  أو محدودة  حري ة  سيطرة  تق  أو الدآتاتوري

 .األحوال أفضل في ،الجديدة امالنظ لسياسات مشاآل في التسبب

 بالمقابل لديهم ويكون األمد، بعيد واسع تخطيط إلى التحرر حرآات حاجة والمجموعات األفراد بعض يرى ال قد

ة  نجحيس  فإنه آافية طويلة ولفترة وشدة بقوة هدفهمب تمسكوا إذا أنهمب ساذج اعتقاٌد ا  بطريق  اآلخرون  ويفترض  .م

 من الزواج إن .به القيام يستطيعون ما آل يبذلون أنهم يعني الصعوبات وجه في الياتهمومث مبادئهم على ثباتهم أن

 على القضاء على للعمل أبدًا مناسب غير هولكن رائع أمر المثاليات إلى واإلخالص اإلنسانية باألهداف التمسك أو

 .الحرية وتحقيق الدآتاتورية

 أعاله، ذآرنا آما ولكن الحرية، تحقيق إلى يؤدي للعنف الكافي االستخدام أن بسذاجة الدآتاتورية خصوم يعتقد قد

 األحيان أغلب وفي أنه ذلك إلى أضف آالهما، أو المآسي أو الهزيمة إلى يقود ألنه النجاح تحقيق يضمن ال العنف

 لصالح كريةالعس الحقائق تكون ما ونادرًا العنيف النضال لمواجهة االستعداد أهبة على الدآتاتورية األنظمة تكون

 .الديمقراطية الحرآات

 التفكير هذا عن الناجمة أفعالهم وتكون أحاسيسهم عليهم تمليه ما على أعمالهم التحرر حرآات نشطاء بعض يبني

 .للتحرر رئيسية إستراتيجية تطوير نحو اإلرشاد إلى تفتقر أنانية
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بعض  يمتلكها قد التي "النيرة األفكار" على المبنية األعمال إن ا  إن .محدودة  أيضاً  هي  ال اج  م ه  نحت  عمل  هو  إلي

ة  إلسقاط  الالزمة "التالية للخطوات" واعي إعداد على مبني ل  وجود  عدم  إن .الدآتاتوري ؤدي  إستراتيجي  تحلي  ي

روا  لم أنهم حيث "التالية بالخطوات" القادة معرفة عدم إلى ة  يفك الخطوات  بعناي ة  ب ة  المحددة  التالي ق  الممكن  لتحقي

ى  بحاجة  تبقى ولكنها هامة أمورًا النيرة واألفكار اإلبداعية تعتبر .االنتصار ك  االستغالل  إل  إحداث  أجل  من  وذل

 .الديمقراطية للقوات اإلستراتيجي الوضع في تقدم

ة  في  "واحد  آن في  شيء  آل  عمل " إلى الناس بعض يدعوا ة  حال دة  أشكال  وجود  معرف ذي  للعمل  عدي  يمكن  ال

ة  دون لكن و الدآتاتورية ضد استخدامه دء،  نقطة  معرف د  الب ود  ق ذا  يع النفع  ه ه  ب ة  في  وخاصة  مستحيل  ولكن  حال

ي  النقطة  على يدل ال النهج هذا مثل أن ذلك إلى أضف ضعيفة، مقاومة وجود اً  تشكل  الت دل  وال لالنطالق  مكان  ي

  .محدودة نتكو ما عادة التي المصادر استغالل آيفية إلى أو الجهود ترآيز إلى يحتاج الذي المكان على

رى  وقد بعض  ي اك  أن ال ى  حاجة  هن درتهم  ولكن  التخطيط  بعض  إل ر  في  ق ذا  التفكي د  تتوقف  الشأن  به  المدى  عن

د  المدى على للتخطيط إمكانية أو ماسة حاجة هناك أن يرون ال أنهم حيث التكتيكية، األسس عند أو القصير  .البعي

 نسبيًا صغيرة قضايا على الترآيز خطأ في يقعون وبالتالي ةإستراتيجي بطريقة والتحليل التفكير يستطيعون ال قدو

ى  المبادرة من بدًال الخصم أعمال على الرد خالل من ام  إل ة  القي ة  بمقاوم ة  تكريس  إن .ديمقراطي ة  طاق  في  عظيم

ود  تقود آثيرة بديلة عمل طرق اآتشاف في القادة هؤالء فشل إلى تؤدي األمد قصيرة نشاطات ا  الجه  نحو  جميعه

 .الهدف تحقيق من المستمر قتراباال

 وترآز الدآتاتورية على للقضاء شاملة إستراتيجية خطة تضع ال الديمقراطية الحرآات بعض أن أيضًا نجد وربما

دالً  ك  من  ب ى  آلخر،  أو لسبب  ،ذل ة  القضايا  عل د  ال .الفوري ة  الحرآات  في  األشخاص  يعتق ذه  الديمقراطي  أن ه

ى  القضاء إلى ستؤدي الخاصة جهودهم ة،  عل ذلك  الديكتاتوري إن  ل ى  القضاء  أجل  من  التخطيط  ف ة  عل  الدآتاتوري

ي  شعوب ال أن المعروف  من  .نتيجة  إلى يؤدي لن ذلك أجل من العمل أن أو للوقت مضيعًة يعتبر  من  تناضل  الت

ة  أجل  ة  ضد  الحري ة  األنظم ة  الدآتاتوري وات  تواجه  الهمجي ة  ق أن  ،والشرطة  الجيش  من  عاتي ام  وآ  الحك

دآت  وا  أن يستطيعون  اتوريونال ا  يفعل و  م م  يحل الي  .له د  وبالت ذه  تفق ا  إال األمل  الشعوب  ه ة  تحدي ت أنه  األنظم

م  أو أبدًا بذلك يعترفوا لن أنهم من وبالرغم .تاريخية ألسباب ربما أو بالنزاهة علقتت ألسباب الدآتاتورية  ال أن أنه

 ال نظرهم،  وجهة حسب اإلستراتيجي، التخطيط فإن تاليوبال نتيجة بال أصبح عملهم أن يرون أنهم إال ذلك، يعوا

 .جدوى أي له يكون

أثير  بال  األعمال وتصبح القوة تهدر حيث مأساوية اإلستراتيجي التخطيط في الفشل نتيجة تكون ة  وتضيع  ت  الطاق

 سيفشلون فإنهم إستراتيجية بطريقة الديمقراطيون يخطط لم إذاو ،هباءا تذهب والتضحيات المزايا لاستغال يتم وال

ق  في  دافهم  تحقي ى  أضف  ،أه ك  إل ود ال نشاطات  انسجام  وعدم  الضعيف  التخطيط  أن ذل رة  جه ن  الكبي  يحرك  ل

  .وسيطرتها الدآتاتورية تحكم زيادة إلى سيؤدي وإنما األمام نحو المقاومة

وى  وآأنها الدآتاتورية تصبح بالتالي ا  أق ه  هي  مم نيناً  تعيش  أن وتستطيع  بالفعل  علي ر  ودًاوعق  س  خطط  ألن أآث

       .متطورة تكون ما وقليال نادرة الشاملة اإلستراتيجية التحرر

     

 االستراتيجي للتخطيط هامة مصطلحات أربع

ا  اني  في  وضوح  يلزمن ع  مع ة  نفكر  أن نستطيع  لكي  رئيسية  مصطلحات  أرب تراتيجية،  بطريق ل  إس ذه  تتمث  ه

 :يلي فيما المصطلحات
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ه  بتنسيق ما مجموعة قيام إلى يسعى الذي المفهوم وهي :الرئيسية اإلستراتيجية ع  استخدام  وتوجي  المصادر  جمي

ة  وفرة  المالئم ة  والبشرية  االقتصادية  المصادر ) والمت ة  والسياسية  واألخالقي خ ...والتنظيمي ق  أجل  من  (ال  تحقي

 .النزاع خالل أهدافها

تراتيجية  تحدد ز  خالل  من  ،الرئيسية  اإلس ى  الترآي اء  ومصادرها  جموعة الم أهداف  عل زاع  أثن ات  أي ،الن  التقني

ة  قيادة على يجب لذلك .(الصراع في الالعنيف النضال أو األسلحة استخدام مثل) للعمل مالئمة األآثر  أن المقاوم

 باإلضافة الرئيسية، اإلستراتيجية تخطيط عند الخصم ضد تستخدم التي والتأثيرات الضغوط لمعرفة وتخطط تقيم

 .المقاومة لبدء توقيت وأفضل مالئمة الظروف أآثر حول قرارات على تحتوي الرئيسية اتيجيةاإلستر أن إلى

ع  وتحدد  النضال،  لشن  محدودة  أخرى  إستراتيجيات الختيار األساسي اإلطار الرئيسية اإلستراتيجية تضع  توزي

  .النضال في المستخدمة المصادر وتوزيع محددة مجموعات على العامة المهام

ة  أهداف لتحقيق طريقة بأفضل يتعلق الذي المفهوم وهي :تيجيةاإلسترا اء  معين  مجال  ضمن  وتعمل  الصراع  أثن

ة  وزمن باختيار اإلستراتيجية تعنى .االختيار عليها وقع التي الرئيسية اإلستراتيجية ة  النضال  وآيفي ق  وآيفي  تحقي

ة  أهداف  إلنجاز  فعالية أفضل ة  يمكن  .معين تراتيجية  مقارن و  اإلس ان  مبمفه ا  الفن ارن  بينم تراتيجية  الخطة  تق  اإلس

 .12المعماري المهندس مخططب

تراتيجية  تحتوي ى  أيضاً  اإلس ود  عل ي  الجه ذل  الت م  إستراتيجي  وضع  تطوير  أجل  من  تب داً  مالئ  يكون  بحيث  ج

ى  االضطرار دون يستسلم وبالتالي المؤآدة، الهزيمة سيجلب لمفتوحا الصراع بأن التنبؤ على قادرًا فيه الخصم  إل

 في  المتحدين  نجاح  من يجعل المتطور اإلستراتيجي الوضع فإن ذلك يفعل لم إذا أو .مفتوحال نضالال ذلك خوض

  .تحقيقها عند للنجاحات جيد استخدام أجل من العمل آيفية على أيضًا اإلستراتيجية وتشتمل مؤآدًا، أمرًا النزاع

ي  األساسية الفكرة النضال سير على تطبيقها عند اإلستراتيجية الخطة تصبح تحكم  الت ة  في  ت ة،  تطوير  آيفي  الحمل

ة  ا  وضع  وآيفي ة  مرآباته اً  المختلف ق  في  تساهم  لكي  مع ذآر  والجدير  .األهداف  تحقي تراتيجية  الخطة  أن بال  اإلس

ى  معينة عمل لمجموعات ماهٍر توزيٍع إلى تحتاج ات  عل تراتيجية  لتخطيط ا إن .أصغر  عملي ة  إلس  أن يجب  حكيم

ين  يأخذ  ار  بع ات  االعتب ة  لعمل  نجاح ال متطلب ارة ال النضال  تقني ة  آل  ألن ،مخت ة  تقني اج  مختلف ى  تحت ات  إل  متطلب

ي  نأ مجرد يعني ال الحل، بطبيعة ولكن مختلفة، ات  نف ا  بالمتطلب اك  أن حيث  النجاح  ضمنا  أنن  أخرى  عوامل  هن

  .النجاح لنحقق إليها اجنحت إضافية

اس  آيفية يقرروا وأن اإلستراتيجيات وضع أثناء بوضوح أهدافهم يعرفوا أن الديمقراطيين على ة  قي ود  فعالي  الجه

 هدف  آل  تحقيق متطلبات على يتعرفوا بأن لإلستراتيجيين يسمحان والتحليل التعريف أن حيث هداف،األ لتحقيق

 .التكتيكي التخطيط على ينطبقان ريفوالتع الوضوح أن ذلك إلى أضف بدقة،

 وجه أفضل على القوى استخدام بمهارة يرتبط فالتكتيك اإلستراتيجية، تنفيذ أجل من العمل وطرق التكتيك يستخدم

ق  يستخدم  محدد  عمل  هو  التكتيك  أن حيث  محدد، وضع في وم  إن .محدد  هدف  لتحقي  في  استخدام،  أفضل  مفه

ذي  هو  اإلستراتيجية لتنفيذ وفرةالمت القتال لوسائل محددة، ظروف م  ال ار  يحك ك،  اختي  التكتيك  يكون  ولكي  التكتي

ق  المستمرة  الرعاية مع ونطبقهما والطرق التكتيك نختار أن علينا حال أفضل على تراتيجية  األهداف  لتحقي  .اإلس

  .للطاقة هدرًا النهاية في يعتبر اإلستراتيجية األهداف على الحصول يعزز ال الذي التكتيكي الكسب

 في االستراتيجية تنسجم آما العريضة اإلستراتيجية مع نسجمي محدد عمل سير خط على يرآز التكتيك فإن بالتالي

ارات  تشمل فهي اإلستراتيجية أما بالقتال متعلقًا التكتيك يكون ما وعادة .الرئيسية اإلستراتيجية  يمكن  .أوسع  إعتب
                                                 

12 Robert Helvey, personal communication, 15 August 1993  
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ه  على معين تكتيك فهم تراتيجي  من  جزء  أن ة  ةإس ة  آامل ة،  لمعرآ ق  أوحمل ى  التكتيك  ويطب رات  عل  الوقت  من  فت

 عدد  بواسطة  أو (الخ...مؤسساتية أو جغرافية) أصغر مواقع في أو اإلستراتيجية في الحال عليه يكون مما أقصر

 لأعما في اإلستراتيجي والهدف التكتيكية األهداف بين التمييز يكونو .أآثر محدودة إلهداف أو الناس من محدود

  .ًاآبير مأ ًاصغير عمل هدف آان ما إذا معرفة بواسطة العنف

تباك  يستخدم  دعم  الهجومي  يالتكتيك  االش ق  ل تراتيجية  األهداف  تحقي تباآات  ،اإلس ة  فاالش  أدوات هي  التكتيكي

 القصوى األهمية من فإن بالتالي الخصم، ضد حاسمة هجمات توجيه لصالح تعمل ظروف خلق في اإلستراتيجيين

ان  ذ  تخطيط  عن  المسئولون  يكون  أن بمك ات  وتنفي ة  العملي رة  التكتيكي يم  في  مه اروا  وأن الوضع  تقي  أفضل  يخت

دريب  نقوم أن وعلينا .له مالئمة الطرق ذين  األشخاص  بت يقومون  ال ى  بالمشارآة  س ة  استخدام  عل ارة  التقني  المخت

 .المحددة والطرق

ي  ل،  المحددة  الوسائل  أو األسلحة  الطرق  تعن ل ) العمل  أشكال  عشرات  تشمل  اأنه  حيث  للعم  اإلضرابات  مث

 .والملحق الخامس الفصل في الموضحة الالعنيف النضال تقنية في (شابه وما السياسي والالتعاون والمقاطعات

ى  الالعنيف  للنضال وفعالة مسئولة إستراتيجية خطة تطوير يعتمد ة  عل ار  التشكيل  في  العناي تراتيجية  واختي  اإلس

  .والطرق والتكتيك تراتيجياتواإلس الرئيسية

وب  البشري للذآاء الجيد االستخدام أن هو النقاش هذا من الرئيسي الدرس  الحذر  اإلستراتيجي  التخطيط  في  مطل

ذآاء  التخطيط  في الفشل ألن الدآتاتورية، من للتحرر ؤدي  ب ى  ي وارث  حدوث  إل ا  آ ؤدي  بينم ال  االستخدام  ي  الفع

ق  نحو  المجتمع  لمضي بذآاء المتوفرة المصادر تستخدم إستراتيجية نهج وضع إلى لإلنسان العقلية للقدرات  تحقي

 .والدمقراطية الحرية هدف
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 السابع الفصل

  تخطيطال إستراتيجية
 

ادة ز أجل  من  شاملة عمل خطة وضع إلى المقاومة قادة يحتاج ة  نجاح  فرص  ي ذه  تكون  بحيث  المقاوم  الخطة  ه

ي  الشعوب تعزيز على قادرة اً  أمضت  الت اة،  في  طويالً  زمن ل و المعان ى  وتقضي  ضعف ُت بالمقاب م  نظام  عل  الحك

  .قوي ديمقراطي نظام بناء على وتعمل ،الدآتاتوري

 خالل  فمن  المتاحة،  المؤثر العمل ولخيارات للوضع جيد تقييم عمل إلى الخطة هذه إلى الوصول أجل من نحتاج

ل  الخاصة  الحمالت  واستراتيجيات  رئيسية  إستراتيجية ورونط نضع أن نستطيع والتقييم التحليل هذا ة  لني  .الحري

ا  إال الخاصة  الحمالت  واستراتيجيات  الرئيسية  اإلستراتجية من آل ارتباط من وبالرغم  منفصالن،  عمالن  أنهم

تراتيجية  تطوير بعد فقط يأتي آامل بشكل الحمالت استراتيجيات تطوير أن حيث ى  أضف  .الرئيسية  اإلس ك  إل  ذل

ه  اك  يكون  سوف  أن ى  حاجة  هن تراتيجيات إل تصميم  عمل  إل ق  اجل  من  الحمالت  س ز  تحقي  األهداف  وتعزي

 .الرئيسية اإلستراتيجية

ا  والمهام، األسئلة من العديد مراعاة المقاومة إستراتيجية تطوير يتطلب ا  وعلين ة  العوامل  بعض  تعريف  هن  الهام

ي  ين  أخذها  يجب  الت ار  بع ى  االعتب ت  مستوى  عل ى  الرئيسية  راتيجيةاإلس تراتيجي  مستوى  وعل  .الحمالت  اتإس

دى  يكون  أن اإلستراتيجي  التخطيط يتطلبو ة  مخططو  ل م  المقاوم ق  فه ع  عمي واحي  لجمي ي  الصراع  ن  تشمل  الت

 والدولية واالقتصادية والنفسية ةوالسياسي واالجتماعية والثقافية والعسكرية والحكومية والتاريخية المادية العوامل

  .وخلفياته المحدد النضال إطار في إال اإلستراتيجيات تطوير يمكن ال هأن حيث

يم  اإلستراتيجيون  والمخططون  القادة يقوم أن بمكان األهمية ومن ة  بتقي  درجة  حيث  من  األهداف و القضية  أهمي

 يجب  كن ول للنضال،  الحقيقي  الهدف تحديد الضروري من أنه بالذآر والجدير .ال أم واسع نضال شنل استحقاقها

اة  ألة  مراع ى  القضاء  أن مس ة  عل م  أنظم ة  الحك دفاً  يشكل  ال وحده  الدآتاتوري اً  ه ل  في  فالهدف  .آافي ذه  مث  ه

ثالً  يكون أن يجب الصراعات ه  حر  مجتمع  إنشاء  في  متم م  نظام  يحكم ذه  وضوح  إن .ديمقراطي  حك ألة  ه  المس

 .عنها ناجمةال واإلستراتيجيات الرئيسية اإلستراتيجية تطوير على بدوره سيؤثر

 :مثل األساسية األسئلة من العديد على يجيبوا أن اإلستراتيجيون على خاص، وبشكل

 الحرية؟ لتحقيق الرئيسية العوائق هي ما •

 الحرية؟ تحقيق تسهل التي العوامل هي ما •

 الدآتاتوري؟ الحكم لنظام الرئيسية القوة نقاط هي ما •

 الدآتاتوري؟ كمالح لنظام المختلفة الضعف نقاط هي ما •

 ؟للتأثير عرضة الدآتاتوري الحكم نظام قوة مصادر تكون درجة أي إلى •

 عام؟ بشكل والمواطنون الديمقراطية القوى بها تتمتع التي القوة نقاط هي ما •

 معالجتها؟ نستطيع وآيف الديمقراطية القوى ضعف نقاط هي ما •

 العون  تقدم قد أو ساعدت ولكنها الصراع في باشرم غير دور لها التي األخرى األطراف موقف هو ما •

     وآيف؟ الديمقراطية للحرآة أو الدآتاتوري الحكم لنظام
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 األساليب اختيار

 

ي  الرئيسية  النضال  أساليب يختاروا نأل الرئيسية اإلستراتيجية مستوى على المخططون يحتاج  في  ستستخدم  الت

ة  النضال تقنيات من العديد دداتومح مزايا تقييم ويجب الصراع، ل  البديل ة  العسكرية  الحرب  مث  حرب  و التقليدي

 .األخرى التقنيات و السياسي التحدي و العصابات

وع  هل :النضال أساليب اختيار عند التالية األسئلة مراعاة اإلستراتيجيين على ذي  النضال  ن ع  ال ه  يق ار  علي  االختي

 المحكوم؟ الشعب بها يتمتع التي القوة نقاط باستغالل المختارة التقنية ومتق هل الديمقراطية؟ الحرآة قدرات ضمن

اط  التقنية هذه تستهدف هل م  نظام  ضعف  نق دآتاتوري  الحك اط  تستهدف  أم ال ه؟  نق ذه  تساعد  هل  قوت اليب  ه  األس

اجون  هل  أم أنفسهم  على اعتمادًا أآثر يصبحوا آي الديمقراطيين ى  يحت اد  إل ى  االعتم  دعم  أو أخرى  أطراف  عل

 من  تحد أم تزيد هل الدآتاتورية؟ الحكم أنظمة ىعل القضاء في المختارة األساليب استخدام سجل هو ما خارجي؟

ا  الصراع؟  أثناء يحدث أن يمكن الذي والدمار اإلصابات عدد أثيرات  هي  م ي  الت اليب  ستخلفها  الت ارة  األس  المخت

 الوصول تعيق التي العمل أنواع استثناء يجب النصر؟ قتحقي حالة في النضال عن ستنجم التي الحكومة نوع على

 .الرئيسية اإلستراتيجية من المنشود الهدف إلى

ذلك  األخرى،  النضال تقنيات على هامة مقارنة مزايا يعطي السياسي التحدي أن السابقة الفصول في طرحنا لقد  ل

رروا  المحدد الصراع يتفحصوا أن اإلستراتيجيون على فإن ا  ويق ان  اإذ فيم دم  السياسي  التحدي  آ ة  يق دة  أجوب  أآي

    .ال أم السابقة لألسئلة

    

 الديمقراطية أجل من التخطيط

 

ا  ذآر  أن علين تراتيجية  هدف  أن نت ة  في  الرئيسية  اإلس ة  مواجه م  أنظم ة  الحك د  ببساطة  يتوقف  ال الدآتاتوري  عن

ة  نشوء  من  جعل وي ديمقراطي  نظام  وضع  يتم حتى يستمر ولكن الدآتاتورية على القضاء دة  دآتاتوري راً  جدي  أم

 من المؤثرة المجتمع قوى توزيع تغيير في المساهمة على قادرة المختارة النضال أساليب تكون أن يجب .مستحيًال

ة  ظهور استحالة ديمقراطي، نظام خلق الدآتاتورية، على القضاء) أعاله المذآورة األهداف تحقيق أجل  دآتاتوري

دة  دني  المجتمع  ومؤسسات  الشعوب  نأ المعروف  من  .(جدي ة  وجود  ظل  في  ضعيفة  تكون  الم م  أنظم  الحك

داً  قوية بالمقابل الحكومة تكونو الدآتاتورية، م  إذاف  .ج ر  يحدث  ل وازين  في  تغيي وى  م ذه  الق إن  ه ام  ف  الجدد  الحك

 أو "القصر اخلد ثورة" أي نرفض أن يجب بالتالي آأسالفهم، دآتاتوريون حكامًا يكونوا أن أرادوا إن يستطيعون

 .الحكم ضد انقالب أي

دآتاتوري  النظام  ضد المجتمع حشد خالل من المؤثرة للقوى عادل توزيع خلق في السياسي التحدي يساهم ا  ال  آم

درات  تطوير  أن حيث  طرق،  عدة  خالل  من  األعمال هذه وتحدث الخامس، الفصل في بينا  الالعنيف  النضال  ق

م  قدرات أن تعني دآتاتوري  الحك ة  في   ال ال  مواجه واطنين  هاب إر تستطيع  ال العنف  أعم  الخضوع  وفرض  الم

ا  فرض  في الدآتاتورية وإعاقة لمواجهة قوية أساليب يمتلكون ألنهم عليهم، ى  أضف  .قوته ك  إل وة  حشد  أن ذل  الق

تقلة  المجتمع  مؤسسات  تعزز  السياسي  التحدي  خالل  من  الشعبية  رة  ألن المس وة  سة ممار من  المكتسبة  الخب  الق

 مواجهة على قدرة أآثر الشعب من النضال أثناء المكتسبة والمهارات المعرفة ستجعلو بسهولة، تنسى ال لمؤثرةا

  .قوي ديمقراطي مجتمع إنشاء فرص من يزيد القوى موازين في التحول هذا إن .جديد دآتاتور أي
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 الخارجية المساعدة

 

ك  أجل  من  الخارجية وطوالضغ الداخلية للمقاومة النسبية األدوار تقييم يعتبر م  نظام  تفكي دآتاتوري  الحك  جزءاً  ال

اقش  .الرئيسية اإلستراتيجية تحضير من ذا  ن ألة  البحث  ه وة  مس ي  النضال  في  الرئيسية  الق أتي  أن يجب  الت  من  ت

 .الداخلي لنضالا يحققه لما حاصًال الدولية المساعدة تصبح بحيث نفسها الدولة داخل

رأ  لتسخير  الجهود بذل يمكن ام  يال المي  الع ة  الع ة  ضد  متواضعة  آتتم م  أنظم ة  الحك اءً  الدآتاتوري ى  بن  أسس  عل

 واقتصادية وسياسية دبلوماسية عقوبات على الحصول أجل من الجهود بذل أيضًا ويمكن .ودينية وأخالقية إنسانية

 حصار فرض شكل العقوبات هذه تأخذ فقد .الدآتاتورية الحكم أنظمة على الدولية والمنظمات الحكومات تفرضها

 الدبلوماسية العالقات قطع أو الدبلوماسي االعتراف مستويات وتخفيض األسلحة بيع على حظر وفرض اقتصادي

م  ةمأنظ حكمهات التي الدولة في االستثمار ومنع االقتصادية المساعدات ومنع ى  باإلضافة  ،ةدآتاتوري  حك  طرد  إل

ى  أضف  .المتحدة األمم ومنظمات المختلفة الدولية المنظمات من الدآتاتورية الحكومة ممثلي ك  إل ا  ذل  نستطيع  أنن

 .الديمقراطية القوى إلى مباشرًة ياإلعالمو المالي الدعم تقديم في المتمثلة الدولية المساعدة توجيه

      

  رئيسية إستراتيجية عمل

 

د  النضال  سير ل عريضة  خطوط  أفضل وضع على الرئيسية اإلستراتيجية مخططو يعمل يم  مل ع بع  ،للوضع  تقي

د  الحاضر  الخطوط  هذه تغطي حيث ى  وتمت تقبل  في  التحرر  إل ى و المس ديمقراطي  النظام  مؤسسات  إل ى  .ال  وعل

ذه  تشكل  حيث  الرئيسية اإلستراتيجية وضع أثناء األسئلة من عددًا أنفسهم يسألوا أن نوالمخطط هؤالء ئلة  ه  األس

ر  محدد بشكل) ا  أآث واع  (مضى  مم ارات  أن ة المط االعتب تراتيجية  لوضع  لوب  أسلوب  يستخدم  لنضال  رئيسية  إس

 :يلي فيما األسئلة هذه تتمثل السياسي، التحدي

ع  الشعب يستطيع آيف األمد؟ طويل بنضال للبدء طريقة أفضل هي ما ر  تحت  الواق ة  يحشد  أن االضطهاد  ني  الثق

و  الدآتاتوري الحكم نظام يتحدى لكي والقوة بالنفس الكافية ة؟  في  محدود  بشكل  ول ادة  يمكن  آيف  البداي درة  زي  ق

واطنين  ى  الم ق  عل اون  تطبي رة  ومع  الوقت  مرور  مع  والتحدي  الالتع ا  المكتسبة؟  الخب  من  سلسلة  أهداف  هو  م

  الدآتاتورية؟ على والتضييق المجتمع على الديمقراطية السيطرة الستعادة المحدودة الحمالت

تقلة  مؤسسات  هناك يوجد هل ة  عايشت  مس ة؟  أجل  من  النضال  في  استخدامها  ويمكن  الدآتاتوري ا  الحري  هي  م

 لتلبية إنشائها الالزم المؤسسات هي ما أو الدآتاتوريين الحكام سيطرة من استعادتها يمكن التي المجتمع مؤسسات

  الدآتاتوري؟ الحكم نظام استمرار ظل في حتى الديمقراطية من أجواء خلقو الديمقراطيون احتياجات

وة  رتطوي  نستطيع  آيف  ة  الق ة؟  التنظيمي دريب  يمكن  آيف  للمقاوم ا  المشارآين؟  ت ة ) المصادر  هي  م  المالي

  الشعب؟ حشد في المؤثرة الرمزية نوع هو ما الصراع؟ أثناء الالزمة (الخ...والمعدات

 آيف تستخدم؟ مراحل أي وفي وقطعها الدآتاتوري الحاآم قوة مصادر إضعاف في تزيد التي العمل أنواع هي ما

ى  يحافظ  الوقت  نفس  وفي  التحدي  على اإلصرار في يستمر أن المقاوم الشعب طيعيست  في الالعن االنضباط  عل

 الحفاظ يمكن آيف النضال؟ مسيرة خالل األساسية حاجاته تلبية في يستمر أن المجتمع يستطيع آيف الضروري؟

اتية  القاعدة بناء في تستمر أن الديمقراطية المقاومة تستطيع آيف الصراع؟ خالل االجتماعي النظام على  المؤسس
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ة  من ) التحول  عملية تسهل لكي النصر ساعة تقترب عندما الدآتاتورية بعد ما مرحلة في المجتمع في  الدآتاتوري

 ؟(الديمقراطية إلى

ة  لكل  موحدة إستراتيجية خطة هناك يوجد ال ة  ضد  تحرر ال حرآات  من  حرآ م  أنظم ة،  الحك  آل  ألن الدآتاتوري

 حرآات  عن  ختلف ت ديمقراطي نظام لبناء وتسعى معين توريدآتا حكم نظام على لقضاءا أجل من سعىت حرآة

 أيضًا وتختلف الفردية، خصائصه دآتاتوري حكم نظام ولكل تمامًا، متشابهان وضعان يوجد الو .األخرى التحرر

ة  أجل  من  يسعى  شعب  آل قدرات درات  عن  الحري ى  .األخرى  الشعوب  ق تراتي  مخططي  عل  الرئيسية  جيةاإلس

م  الخاص المحدد الصراع وضعب فقط ليس عميق فهم لديهم يكون أن السياسي التحدي أسلوب وفق للنضال ل  به  ب

  13.المختارة النضال أساليبب أيضًا

 حيث ومتأن، متروي بشكل إنجازها يتم أن بعد الرئيسية النضال إستراتيجية عن للكشف تدعوا جيدة أسباب هناك

 دراية على كونت عندما العمل على قدرة وأآثر رغبة أآثر تكون تهامشارآ المطلوب الناس من الكبيرة عداداأل أن

ام  المفهومب  رة  لإلستراتيجية  محددة ال التعليمات بو الع ه  حيث  .الكبي ذه  سيكون  أن ة  له اً  المعرف اً  وقع ى  إيجابي  عل

ا  التصرف وعلى المشارآة في رغبتهم وعلى معنوياتهم الي  .ينبغي  آم ة  الخطوط  تصبح  بالت  لإلستراتيجية  العام

اليب  استخدام إلى بخصائصها معرفتهم يتؤد وقد الدآتاتوريون للحكام معروفة الرئيسية ل  أس ة  أق رد  في  همجي  ال

م  عليها ون  ألنه ا  يعرف لباً  ستعود  أنه يهم  س ة  من  عل ة  تساهم  أن أيضاً  ويمكن  .السياسية  الناحي  بخصائص  المعرف

 .نفسه الدآتاتوري النظام معسكر داخل في وارتداد نزاع خلق في الرئيسية لإلستراتيجية محددة

ى  ءللقضا الرئيسة اإلستراتيجية خطة تبني فيه يتم الذي الوقت في ة الدآ عل اء  تاتوري ديمقراطي  النظام  وبن ى  ال  عل

ى  تصر أن للديمقراطية الموالية المجموعات ذها  عل ادرة  حاالت  في  إال يسمح  الو ،تنفي  من  بالنضال  االنطالق  ن

دما  الرئيسية  اإلستراتيجية تغيير على يعملوا أن المخططين وعلى األولية، الرئيسية اإلستراتيجية اك  يكون  عن  هن

ى  .جذري  بشكل النضال ظروف تتغير عندما أو فشلها على يةآاف أدلة ة  عل ذا  يحدث  حال،  أي ر  ه ط  التغيي د  فق  بع

  .مالئمة أآثر جديدة رئيسية إستراتيجية خطة وتبني وضع وعند أساسي تقييم إعادة إجراء

 

 الحملة إستراتيجيات تخطيط

  

ي  ال الديمقراطية ولبناء الدآتاتورية على لقضاءل المطورة الرئيسية اإلستراتيجية تقدمها التي وعودالو حكمةال  تعن

 التي الكبيرة الحمالت إلرشاد خاصة إستراتيجيات تطوير إلى حاجة هناك أن نجد بالتالي بنفسها، نفسها تطبق أنها

ى  تهدف  ويض  إل اآم  سلطة  تق دآتاتوري  الح وم  .ال ذه  وتق تراتيجيات  ه دورها  اإلس اد  دمج  في  ب  من  عدد  وإرش

ي  لتكتيكيةا االشتباآات ى  تهدف  الت ه  إل م  نظام ل حاسمة  ضربات  توجي دآتاتوري  الحك ار  يجب  .ال  التكتيكات  اختي

ق  في  تساهم  لكي دقيق بشكل المحددة العمل وطرق تراتيجية  آل  أهداف  تحقي ة  إس ذآر  والجدير  .معين ذا  أن بال  ه

 .اإلستراتيجية مستوى على حصريًا يرآز النقاش

ى  ذين  اإلستراتيجيون  عل ثلهم  ،الرئيسية  لحمالت ا خطط  ضعون ي ال ل  م تراتيجية  مخططي  مث  أن الرئيسية  اإلس

ى  يكونوا ة  عل ة  دراي ة  تام رة  بطبيع ات  عمل  ووتي ارة  النضال  تقني ا  .المخت ه  هو  وآم م  في  الحال  علي  الضباط  فه

                                                 
 ,Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action (Boston, MA: Porter Sargent أنظر المعلومات من لمزيد 13

1973) and Peter Ackerman and Christopher Kruegler, Strategic Nonviolent Conflict (Westyport, 
Connecticut: Praeger, 1994). Also see Gene Sharp, Waging Nonviolent Struggle: Twentieth Century 

Practice and Twenty-First Century Potential. Forthcoming.    
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ة  العسكريون  تية  واألمور  والتكتيكات  الجيش  لهيكلي ذخيرة  اللوجس أثيرات  وال ة  والت ا  الجغرافي ابه  وم  جل أ من  ش

تراتيجية  وضع ى  العسكرية،  اإلس درآوا  أن السياسي  التحدي  مخططي  عل ة  ي ادئ  طبيع تراتيجية  ومب  نضال ال إس

ة  من .الالعنيف ان  األهمي درك  أن بمك ه  ن ى  أن د  حت ة  اآتساب  عن اة  الالعنيف  بالنضال  المعرف  التوصيات  ومراع

واردة  ذا  في  ال اب  ه ة  الكت ى  واإلجاب ئلة  عل إن  األس ذا  ف تج  ال ه ترا  ين تراتيجيات  وضع  ألن تيجياتإس  النضال  إس

 .ووعيًا إبداعًا يتطلب

 محددة ستراتيجياتإل تخطيط عمل عند مختلفة قضايا االعتبار بعين يأخذوا أن السياسي التحدي إستراتيجيي على

  :يلي ما القضايا هذه تشتمل البعيد، المدى على التحرري النضال ولتطوير معينة مقاومة لحمالت

 

 .الرئيسية اإلستراتيجية تنفيذ في ومساهمتها للحملة الخاصة هدافاأل تحديد •

اة • ددة الطرق مراع لحة أو المح ية األس ي السياس تخدامها يمكن الت ي اس ذ ف  تنفي

ة  الخطط  لتحديد ضرورة أيضًا هناك .المختارة اإلستراتيجيات د  الصغيرة  التكتيكي  وتحدي

ود  وضع  وفي  الضغط  في  استخدامها المراد المعينة الطرق ى  قي وة  مصادر  عل  النظام  ق

دآتاتوري  املة  الخطة  في  ال ة  الش تراتيجية  لحمل ة  إس ا  .معين ذآر  أن وعلين ق  أن نت  تحقي

  .رصين بشكل صغيرة خاصة خطوات لتنفيذ آنتيجة يأتي الرئيسية األهداف

 ويجب سياسي، نضال الحقيقة في هو الذي بالنضال االقتصادية القضايا ربط آيفية تحديد •

الج  أن د  االقتصادية  التظلمات  نع ى  القضاء  بع ة  عل دما  الدآتاتوري  القضايا  تصبح  عن

ارزةً  قضاياً  االقتصادية  إن  وإال ،النضال  في  ب اد  من  التحرر  ف  سحب و الخاطئ  االعتق

 االنتقالية الفترة أثناء االقتصادية للقضايا سريعة حلوًال نجد لم إذا رسخي ما رعانس الوالء

 أما المجال فتح إلى بالتالي يؤدي الخاطئ لالعتقاد اإلدراك هذا .طيالديمقرا المجتمع نحو

  .االقتصادية المعاناة بإنهاء تعد دآتاتورية قوى ظهور

ى  ةالقادر اإلعالم نظام نوعيةو القيادية الهيكلية نوعية تحديد • دء  عل ة  الب د و ،بالمقاوم  تحدي

رار  صنع  سبل  اء  المتاحة  اإلعالم  وسبل  الق ك وذ ،النضال  أثن د  أجل  من  ل اد  ميتق  اإلرش

  .عامة والشعب للمقاومين المستمر

دآتاتوري  النظام قوات بينو عامة الشعب بين المقاومة أخبار نشر • ة،  والصحافة  ال  الدولي

ارير  اإلدعاءات  تكون  أن يجب ة  المنشورة  والتق اً  حقيقي ة  ألن ، دائم  واإلدعاءات  المبالغ

  .ةالمقاوم مصداقية تضعف لها أساس ال التي

تقلة  خطط  وضع  • اءة  مس ة  لنشاطات  وبن ة  اجتماعي ة  وسياسية  واقتصادية  وتعليمي  لتلبي

دار  حيث ،النزاع أثناء الشعب حاجات ذه  ت ل  من  الخطط  ه  بشكل  مرتبطون  أشخاص  قب

 .المقاومة بنشاطات مباشر غير

 يالتحرر النضال من معينة حملة دعم في بها المرغوب الخارجية المساعدة نوعية تحديد •

 معتمدًا الداخلي النضال جعل دون واستخدامها الخارجية المساعدة حشد يمكن آيف .العام

ر  خارجية عوامل على اة  يجب  ؟مضمونة  غي ار  مراع ر  اختي ة  المجموعات  أآث  الخارجي

ل  للمساعدة  مالئمة ة  المنظمات  مث ة،  الحرآات ) األهلي ة  المجموعات  االجتماعي  أو الديني

    .المختلفة ومنظماتها المتحدة األمم أو/و والحكومات (الخ...العمال ونقابات السياسية،
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ة  مخططي على أن إلى باإلضافة اذ  المقاوم ى  للمحافظة  إجراءات  اتخ ة  النظام  عل ة  االحتياجات  ولتلبي  االجتماعي

ة  خالل ة  السيطرة  مقاوم ا  الدآتاتوري ق  مم ات  يخل ة  هيكلي ة  بديل تقلة  ديموقراطي ي  مس ة  حاجات  تلب  قلص وت حقيقي

   .والقانون النظام على المحافظة أجل من والبطش القمع ممارسة إلى حاجة هناك بأن ادعاءات أي مصداقية

 

 الالتعاون فكرة نشر

  

 فمثال .الدآتاتورية األنظمة ضد السياسي التحدي حملة لنجاح ضروري أمر الالتعاون لفكرة الشعب إدراك يعتبر

ديم  التابعين من آافي عدد رفض إذا أنه وهي بسيطة األساسية الفكرة بأن يرينا الثالث الفصل في "القرود سيد"  تق

 .وينهار يضعف واالضطهاد القمع نظام فإن القمع من بالرغم آافية فترةل التعاون

د عد مصادر  من  الالتعاون بمفهوم علم على دآتاتورية حكم أنظمة تحكمها دول في تعيش التي الشعوب تكون  ة،ي

ى  رغم  وعل ك،  من  ال ى  ذل وى  عل ة ال الق ى  تعمل  أن ديمقراطي ذا  نشر  عل وم  ه ق  عن  المفه يد " قصة  نشر  طري  س

ل  أن حيث  الناس، بين المشابهة القصص من أوغيرها "القرود ذه  مث تيعاب  سهلة  تكون  القصص  ه م،  االس  والفه

دما  اون  مصطلح  يصبح  وعن ائعا  الالتع اس  يصبح  ش ادرين  الن ى  ق م  عل دعوات  صلة  فه تقبلية  ال  لممارسة  المس

ة  ضد  الالتعاون م  أنظم ة،  الحك وا  أن أيضاً  ويستطيعون  الدآتاتوري اذج  ارتجال ب لوحدهم  يقوم  من  تحصى  ال نم

 .جديدة اوضاع في الالتعاون

د  ة  التجارب  أثبتت  لق ة  الديمقراطي ار  نشر  إمكاني ار  األفك ة  وتعليمات  واألخب الرغم  المقاوم  الصعوبات  من  ب

 مع فقط ليس التواصل المقاومون استطاع مثًال ضدها، الدآتاتورية مالحك أنظمة ممارسات عن الناجمة واألخطار

راد  ا  اآلخرين  األف رة  أعداد  مع  وإنم ر  الصحف  نشر  خالل  من  الشعب  من  آبي ة  غي  والكتب  والنشرات  القانوني

  .والشيوعية النازية حكم أثناء حتى الحقة مراحل في الفيديو وأشرطة المسموعة واألشرطة

 االرشادات هذه تشير حيثب للمقاومين، عامة إرشادات ونشر تحضيرل الفرصة يتيح اتيجيإستر تخطيط وجود إن

ى  ي  والظروف  القضايا  إل دعوا  الت ى  الشعب  ت راض  إل ى  االعت او  ممارسة  وإل ى  نالالتع ة  وإل ق  وآيفي ذه  تطبي  ه

 وانقطاع  الاالتص  انقطاع  حال في حتى الهامة بالقضايا يتعلق فيما يتصرف آيف الشعب وسيعرف الممارسات،

ة  اختبارًا أيضًا االرشادات هذه توفر .الديمقراطيون القادة بين التعليمات بعض استالم أو صدور  تعليمات " لمعرف

       .المقاومة حرآة بسمعة يضر عمل إلى تدعوا التي السياسية الشرطة تصدرها التي الزائفة "المقاومة

 

 مواجهته وطرق القمع

  

 ةالدآتاتوري الحكم أنظمة رد تشكل التي يةالقمع ساليبلألو إلجراءاتل تقييم بعمل نوجياإلستراتي نالمخططو يقوم

ى  ال  عل ة  أعم ة،  المقاوم ة  ألن الديمقراطي ة  معرف ذه  والتصدي  الصمود  آيفي اليب  اإلجراءات  له ة  أو واألس  معرف

ا  الخضوع دون هاتزايد تجنب آيفية ذا  يعمل  .ضروري  أمرٌ  هو  له يم  ه ة  من  التقي ة ا الناحي  ظروف  وفي  لتكتيكي

ى  خاصة  اومين  الشعب  تحذير  عل ة  القمع  إجراءات  حول  والمق الي  المحتمل وفر  وبالت ديهم  تت ة  ل  بمخاطر  المعرف

يم  هذا أن ذلك إلى أضف ،ةالمقاوم في المشارآة يح  التقي وفير  المجال  يت ة  لت ة  رعاي ي  لإلصابات  طبي ع  الت ين  تق  ب

  .ضدهم الدآتاتوريون الحكام يوجهها التي القمع ألساليب نتيجة المقاومين
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ق  في  تساهم  وطرق  تكتيكات استخدام مسألة تناولوا إذا حسنًا اإلستراتيجيون يبلي ة  المحدد  الهدف  تحقي  أو للحمل

ل  الوقت  نفس  وفي التحرر ع  أو من  تقل ة  القمع  ممارسات  تمن اومين  ضد  الموجه ديمقراطيين،  المق ثالً  ال  تكون  م

ة  ضد  والمسيرات  المظاهرات  م ا أنظم ة  لحك ة  الدآتاتوري ؤثرة  المتعنت ا  م د  ولكنه اة  تعرض  ق  .للخطر  االآلف حي

ا  يقوم التي الواسعة الالتعاون أعمال أو واإلضراب البيوت في البقاء يكون قد بالمقابل ة  موظفي  به ة  الخدم  المدني

  .للخطر الكثيرين حياة تعرض التي المظاهرات من تأثيرًا أآثر

ول  بعض  يق ال  أن ال تفزازية  ةالمقاوم  أعم ي  االس ا  يتعرض  الت رين  فيه زم  اإلصابة  لخطر  الكثي  ألغراض  تل

اة  يجب ولكن إستراتيجية، ألة  مراع ي  واإلنجازات  اإلصابات  حجم  مس ا،  يمكن  الت اس  فسيتصر  هل  تحقيقه  الن

رة  خالل  العنف  استخدام  دون بانضباط والمقاومون ة  يستطيعون  هل  النضال؟  فت ال  مقاوم ي  األعم تفزهم  الت  تس

دع  ف؟  الستخدام  وهموت ى  العن ي  اإلجراءات  يراعوا  أن نوالمخطط  عل ى  للمحافظة  استخدامها  يمكن  الت  عل

ذه  تكون  هل .يةشوالوح الهمجية الممارسات من بالرغم المقاومة على وتحافظ الالعنيف االنضباط  اإلجراءات  ه

 ومقاطعة المظاهرات ومنظمي االنضباط إلى تدعوا التي والمنشورات السياسة وتصريحات العهود في تتمثل التي

ي  والمجموعات  األشخاص  ؤثرة؟  العنف  باستخدام  تطالب  الت ى  م ادة  عل وا  أن الق  عمالء  لوجود  متيقظين  يكون

 .العنف استخدام على المتظاهرين يحثون الدآتاتورية لألنظمة

 

 اإلستراتيجية بالخطة االلتزام

 

وى  إشغال  يجب ال ة  الق ي ا الصغيرة  بالتحرآات  الديمقراطي وم  لت ا  يق ام  به دآتاتوري  الحك ودهم  والتي  ونال ى  تق  إل

 ،اإلستراتيجية الخطة وضع من االنتهاء يتم عندما الخاصة الحملة وإستراتيجية الرئيسية اإلستراتيجية عن االبتعاد

ى  أضف .هامة نشاطات على ترآيزال يكون وبالتالي ك  إل ه  ذل ا  يجب  أن ة  للعواطف  نسمح  ال أن علين ي  اللحظي  الت

داً  وتأخذها  الديمقراطية المقاومة مجرى تغير أن حشيةالو الدآتاتورية األنظمة ممارسات على فعل ردة لتشك  بعي

ار  إلى الهمجية الدآتاتورية األنظمة ممارسات تهدف .الحملة إستراتيجية أو الرئيسية اإلستراتيجية عن وى  إجب  الق

رراً  األنظمة هذه تجد وبالتالي العنف مواستخدا الالعنيف النضال ةخط عن التخلي على الديمقراطية  الستخدام  مب

  .بسهولة الديمقراطية المقاومة ودحر القوة

وى ل الفرصة  تعطي  األساسي  التحليل جودة ة  لق ام  نحو  تسير  لكي  الديمقراطي ة  األم د  مرحل ة  بع  والجدير  ،مرحل

ادة  لكن ،الفورية ألهدافلو للتكتيكات تغييرات الحال بطبيعة سيحدث أنه بالذآر دون  الق  استغالل  يستطيعون  الجي

ا  خاصة، ال تلحمال ل أو الرئيسية لإلستراتيجية أهدافًا التغييرات هذه تكون ال حال، أية على ،الفرص جميع  وعلين

ارة  الرئيسية  لإلستراتيجية  المتأني التطبيق أن ندرك أن تراتيجيات  المخت  بشكل  سيساهم  الخاصة  الحمالت  وإلس

 .النجاح في آبير
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 الثامن لفصلا

 السياسي التحدي ممارسة
 

ام  والخوف  بالضعف  الشعور حاالت في الشعب إلى الموآلة األولية المهام تكون ة  مه ى  تعمل و مخاطر ال قليل  عل

وع  هذا .الناس بين الثقة بناء ال،  من  الن ل  األعم اس  وضع  مث ة  اللب ر  بطريق ة،  غي ر  مألوف  معارض  رأي عن  تعب

ال  في  الواسعة  يريةالجماه للمشارآة الفرصة وتمنح ز  نستطيع  أخرى،  حاالت  وفي  .معارضة  أعم  عمل ال ترآي

اعي ال ى  جم ر  صغيرة  قضايا  عل ل  سياسية  غي أمين  مث اه  مصدر  ت ى  .مي اروا  أن اإلستراتيجيون  وعل  قضية  يخت

ة  تظلمات يعالج المحدودة الحمالت هذه مثل في فالنجاح ميزاتها، رفض ويصعب واسع بشكل معروفة  وفي  معين

 .قوة لديهم بأن الشعب يقنع لوقتا نفس

 الدآتاتوري الحكم لنظام فوريو آامل سقوط إلى الطويلة الصراعات في الحمالت إستراتيجيي يهدف ال أن يجب

  .المواطنين قطاعات جميع مشارآة الحمالت جميع تتطلب أن يجب وال محدودة، أهداف تحقيق إلى ولكن

 اقتراب وعند ومنتصف بداية في الحمالت اختالف آيفية مسألة العتبارا بعين يأخذوا أن التحدي إستراتيجيي على

ة  ل  النضال  نهاي بعض  بعضها  عن  الطوي د  ال ذ  الخاصة  الحمالت  من  سلسلة  في  التفكر  عن تراتيجية  لتنفي  اإلس

          .الرئيسية

 

 مختارة مقاومة

 

 هذه أن حيث الكبيرة بالفائدة يعود األولى النضال مراحل في مختلفة خاصة أهداف ذات منفصلة حمالت وضع إن

  .منها ثالثة أو اثنتين بين زمني تداخل يحدث وقد متتالية تأتي المختارة الحمالت

اء  الضروري،  من  تراتيجية  تخطيط  أثن ة " إس ارة  مقاوم د  "،مخت ل  خاصة  محددة  تظلمات  أو قضايا  تحدي  تمث

ذه  كون ت بحيث  ،الدآتاتوري الحكم نظام رسهيما الذي العام االضطهاد ة  القضايا  ه ة  األهداف  بمثاب ذ  المالئم  لتنفي

  .الكلية الرئيسية اإلستراتيجية ضمن متوسطة إستراتيجية أهداف لتحقيق حمالت

ى  الحصول يجب ذه  عل تراتيجية  األهداف  ه وة  خالل  من  المتوسطة  اإلس وفرة  الق اً  المت ة  حالي  للحرآات  والمتوقع

 متزايد تحول في أيضًا وتساهم المعنويات ترفع التي االنتصارات من سلسلة ضمان على يساعد مما الديمقراطية،

 .للنضال البعيد المدى على الديمقراطية القوى لصالح القوى لموازين

تراتيجيات  ترآز  أن يجب  ة  إس ارة  المقاوم ى  أوًال المخت ة  قضايا  عل ية،  أو اقتصادية  أو اجتماعي تم  بحيث  سياس  ي

ى  السيطرة  استرجاع  أو الدآتاتوري الحاآم سيطرة عن بعيدًا والسياسي االجتماعي النظام من بجزء االحتفاظ  عل

تحكم  جزء  ه  ي ام  ب دآتاتوريون  الحك ع  أو ال ام  عن  خاص  هدف  من دآتاتوريين  الحك ى  يجب  .ال ة  عل ة  حمل  المقاوم

ق ي بالتالي ،أعاله ذآره جاء آما الدآتاتورية ضعف نقاط من أآثر أو نقطة في أمكن، إن تضرب، أن المختارة  حق

  .المتوفرة قوتهم باستخدام ممكن تأثير أآبر الديمقراطيون

ى  اإلستراتيجيون  يحتاج تراتيجية  تخطيط  إل ة  إس ى  الحمل ى  األول ل  عل رة،  مراحل  في  األق ذا  يشمل  بحيث  مبك  ه

 الحكمة من أمكن، وإن المختارة، الرئيسية اإلستراتيجية تحقيق في ستساعد وآيف المحددة أهدافها ماهية التخطيط
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ة  خطوط  وضع  تراتيجيات  عام ة  إلس ة  المرحل ة  أو الثاني ى  يجب  بحيث  .الثالث ذه  عل تراتيجيات  ه ذ  أن اإلس  تنف

 .العامة بإرشاداتها المختارة الرئيسية اإلستراتيجية

    

 رمزي تحدي

 

ال  تكون  ى  األعم ة  مراحل  في  األول ة  بداي ويض  حمل م  نظام  تق دآتاتوري  الحك  محدودة و السياسي  الطابع  ذات ال

اون  خالل  من مستمر لنضال المواطنين وتحضر العام الرأي على لتأثيرول ارالختب مصممة تكونو لمدى،ا  الالتع

  .السياسي والتحدي

اون  من األولى األعمال تأخذ ة  احتجاجات  شكل  السياسي  والتحدي  الالتع ال  أو رمزي ة  أعم اون  من  رمزي  الالتع

 وضع  على مقتصرًة األعمال هذه كونت صغير العمل في بونالراغ األشخاص عدد آان إذاف المؤقت، أو المحدود

ان  إذا بالمقابل ،رمزية أهمية ذات أماآن على الزهور ون  األشخاص  عدد  آ ر  المشارآة  في  الراغب تم  آبي ذ  ي  تنفي

ال  ل  أعم ع  عن  التوقف  في  تتمث دة  النشاطات  جمي ائق  خمس  لم دة  الصمت  أو دق ائق  لع  أخرى،  حاالت  وفي  .دق

ذ  ألفرادا من عدد يستطيع ام  عن  إضراب  تنفي ان  في  االعتكاف  أو الطع ه  مك ة  ل ة  أهمي ة  أو رمزي  قصيرة  مقاطع

ل  ستواجه هام، مكتب في االعتصام أو الطالب بها يقوم للحصص ذه  مث ال  ه ر  األعم ة  ممارسات  شدة  األآث  قمعي

  .قوية

اآم  قصر  أمام االعتصام مثل الرمزية األعمال بعض دآتاتوري  الح رات  أو ال ادة  مق ا  السياسية  الشرطة  قي  يتخلله

  .الحملة بدء عند باستخدامها ينصح وال عالية مخاطر

ة  الرمزية االحتجاج أعمال تؤدي ما عادة ى  األولي ام  إل المي  اهتم ل  ع ة  المظاهرات  مث ا  في  الجماهيري ام  بورم  ع

ذي  واالحتالل  1988 ذه  ال ام  عن  واإلضراب  الطالب  نف امن  ساحة  في  الطع ين  في  تيان ام  بك  عدد  .1989 ع

ر  اإلصابات  ين  الكبي التين  آال  في  المتظاهرين  ب ى  تشير  الح ة  إل ة  العناي ي  الفائق ى  يجب  الت تراتيجيين  عل  اإلس

 تقضي ال األعمال هذه مثل أن إال العظيمين والنفسي األخالقي وقعها من فبالرغم الحمالت، تخطيط في مراعاتها 

ى  ة  عل ة  األنظم ا  حيث  الدآتاتوري ر آ بشكل  تبقى  أنه ة  بي رٍ  تحدث  وال رمزي وة  مرآز  في  تغيي ة  ق م  أنظم  الحك

  .الدآتاتورية

ى  المراحل في وسريع آامل بشكل الدآتاتوري الحكم نظام قوة مصادر فصل الصعب من  ألن النضال،  من  األول

 برفض آبير، بشكل خاضعة الماضي في آانت التي المجتمع، مؤسسات وجميع أجمعه الشعب يقوم أن يتطلب هذا

ام  اجئ  وتحدي  ت م  لنظام  مف ق  نع  الحك اون الال استخدام  طري اهيري ال تع م  .الواسع  جم ذا  يحدث  ل د  األمر  ه  ،بع

تراتيجية  هي  التحدي  ومن  الكامل  الالتعاون من سريعة حملة وجود فإن ،لذلك .المنال صعب تحقيقه وسيكون  إس

 .دآتاتوري حكم امنظ ضد مبكرة مراحل في لحملة واقعية غير

       

 سئوليةالم نشر

 

 النضال عبء يتحول ثم المقاومة، من معينة حملة تنفيذ خالل المواطنين من أآثر أو قطاع على النضال وطأة تقع

ثالً  النضال،  حمالت من الحقة مراحل في المواطنين من أخرى مجموعات إلى وم  م ذ  الطالب  يق  إضرابات  بتنفي

وم  الدينية، الحريات قضايا على بالترآيز مؤمنونوال الدينيون القادة ويقوم تعليمية قضايا على احتجاجًا ال  ويق  عم
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 من الرقابة بتحدي الصحفيون ويقوم القطارات، حرآة إبطاء أجل من بدقة السالمة إجراءات بمراعاة الحديد سكك

ارير  بتقديم الشرطة وتقوم الممنوعة، المقاالت تمثل فراغات على تحتوي صفحات نشر خالل لها  حول  تق  في  فش

اد  ال  إيج وبين  أشخاص  واعتق ة  المعارضة  أعضاء  من  مطل يم  إن .الديمقراطي ة  حمالت  تقس وع  حسب  المقاوم  ن

 .المقاومة تستمر بينما لالستراحة فرصة المواطنين من أقسام تعطي السكان مجموعات وحسب القضية

ة  سسات والمؤ المجموعات  واستقاللية وجود عن الدفاع في خاصة أهمية ذات المختارة المقاومة تعتبر  االجتماعي

م  نظام  سيطرة  نطاق  خارج  والسياسية  واالقتصادية  دآتاتوري  الحك م ) ال ذا  مناقشة  ت  في  باختصار  الموضع  ه

ابقة  الصفحات  وة  مراآز  تعطي  .(الس ذه  الق اتية  القواعد  ه ي  المؤسس ون  يستطيع  الت ا  من  المواطن  فرض  خالله

 الحكم لنظام األولى األهداف من هذه القوة مراآز تكون أن عجب فال الدآتاتورية، السيطرة مقاومة أو ضغوطات

  .الدآتاتوري

          

 الدآتاتور قوة استهداف

 

وة  مصادر  تقييد لكيفية يعدوا أن اإلستراتيجيون على ينبغي ام  ق دآتاتوريين  الحك دما  ال ى  النضال  يتطور  عن ا  إل  م

تراتيجيات  وراء ة  اإلس ل  األولي ى  وينتق ة  مراحل  إل ر،  طموحات  ذات متقدم ثالً  الهدف  يكون  بحيث  أآب  في  متم

 .الديمقراطية القوى لصالح يعمل إستراتيجي وضع لخلق الجماهيري الالتعاون استخدام

ى  اإلستراتيجيون  يعمل  د  تخطيط  عل اون  من  المزي وة  مصادر  لقطع  الطموح  والتحدي  الالتع م  نظام  ق  الحك

 تفكك النهاية وفي السياسي الشلل زيادة الهدف يكون بحيث القوة، الديمقراطية المقاومة تكتسب عندما الدآتاتوري

 .نفسها الدآتاتورية

ذي  الدعم إضعاف لغرض الديمقراطية القوى عمل آيفية تخطيط عند والحذر الحيطة ألخذ ضرورة هناك ه  ال  قدم

 دعم للنظام الهمجية الممارسات عن شفالك ضعفسُي هل .الدآتاتوري النظام إلى السابق في والمجموعات الناس

 أو االقتصادية  هسياسات عن الناتجة كوارثال عن الكشف خالل من الدآتاتورية على القضاء يمكن وهل ،له الناس

 نشاطاتهم  في  "محايدين" األقل على يكونوا أن على الدآتاتوريين الحكام أنصار حث ويجب ؟جديد فهم خالل من

  .الديمقراطية للحرآة فعالين أنصار يكونوا أن يفضل أو

اون  و السياسي التحدي وتطبيق تخطيط خالل الترآيز جبي ى  الالتع ام  ومساعدي  أنصار  عل دآتاتوريين،  الحك  ال

ذا  ام  جماعة  يشمل  ه دآتاتوريين  الحك ة  ال راطيين  والشرطة  السياسي  وحزبهم  الداخلي ز  ويكون  والبيروق  الترآي

  .الجيش على خاصًة

 آانت إذا فيما تحديد ثم ومن الدآتاتوري الحكم لنظام (لضباطوا الجنود) الجيش مواالة لدرجة جيد تقييم عمل يجب

ذين  والضباط الجنود من الكثير هناك هل .الديمقراطية القوى لتأثير عرضة العسكرية القوات م  ال دين  ه ر  مجن  غي

اك  هل وخائفين؟ راضين ة  هن اد  إمكاني ر  إلبع ود  من  الكثي اآم  النظام  عن  والضباط  الجن  أو شخصية  ألسباب  الح

 ديمقراطي؟ تحول إلى عرضة والضباط الجنود تجعل التي األخرى العوامل هي ما سياسية؟ أو ليةعائ

رة  المراحل في خاصة إستراتيجية وضع يجب ود  مع  للتواصل  التحرري  النضال  من  المبك ام  وموظفي  جن  الحك

ود  إعالم  خاللها من الديمقراطية القوى تستطيع التي واألعمال والرموز الكلمات خالل من الدآتاتوريين،  أن الجن

 خاصة  مواصفات  للنضال سيكون أنه يعرفوا أن الجنود على .ودءوب ومصيري شديد سيكون التحرري النضال

اة  تهديد على تعمل وال الدآتاتورية لتقويض مصممة ود  حي ذه  األسمى  الهدف  يكون  .الجن ود  له ويض  هو  الجه  تق
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ة  لصالح  تهموطاع  والئهم تحويل ثم ومن للجنود المعنوية الروح ة  الحرآ ه  يمكن  .الديمقراطي تراتيجيات  توجي  إس

 .الحكومة وموظفي الشرطة الستهداف أخرى

ى  الحث ثم ومن تعاطف على الحصول محاولة تفسير يجب ال ين  العصيان  عل وات  ب ام  ق دآتاتوريين  الحك ى  ال  عل

ة  على السريع القضاء على العسكرية القوات تشجيع أنها ة  األنظم ل  ألن عسكري،  عمل  خالل  من  الدآتاتوري  مث

ذا  ة  يرسخ  ال العمل  ه ة  ديمقراطي ى  االنقالب  ألن عملي اآم  النظام  عل الج  ال الح ات  يع وى  عالق ين  الق  الشعب  ب

ة  تخطيط  الضرورة  من  لذلك .والحكام ى  العمل  آيفي اع  عل اطفين  العسكريين  الضباط  إقن ه  المتع ى  حاجة  ال أن  إل

  .ريةالدآتاتو على مدنية حرب أو عسكري انقالب

اطفين  العسكريين  الضباط  يستطيع وا  أن المتع اً  دورًا يلعب ديمقراطي  النضال  في  حيوي ل  ال والء  سحب  نشر  مث  ال

 يستطيع .القمع ممارسة رفض ودعم األوامر وتجاهل المتعمدة الفعالية عدم وتشجيع الجيش، قوات في والالتعاون

ة  للحرآة الالعنفية ساعدةالم من مختلفة أشكال تقديم أن أيضًا العسكريون األشخاص ل  الديمقراطي وفير  مث  ممر  ت

 .شابه وما طبية وتزويدات وطعام ومعلومات آمن

 المنضبطة العسكرية الوحدات يستغل أن يستطيع ألنه الدآتاتوريين الحكام لقوة الهامة المصادر أحد الجيش يعتبر

 من  سيكون أن يتذآروا أن التحدي تيجييإسترا على .العاصي الشعب ومعاقبة الهجوم في مباشر بشكل وأسلحتهم

ك  المستحيل  من  أو الصعب  ة  تفكي راطيين  الشرطة  آانت  إذا الدآتاتوري وات  والبيروق دم  العسكرية  والق دعم  تق  ال

ة  الكامل  ع  للدآتاتوري ا  وتطي الي  .أوامره ه  بالت ى  فإن تراتيجيين  عل ديمقراطيين  اإلس تراتيجية  إعطاء  ال ي  اإلس  الت

 .قصوى أولوية الدآتاتوريين الحكام اتقو والء تحويل تستهدف

ى  الخطورة غاية في تكون العسكرية القوات بين والعصيان الوالء سحب أن تتذآر أن الديمقراطية القوى على  عل

اً  والشرطة  الجنود معاقبة يتم أنه حيث القوات، هذه أعضاء ياً  عقاب اموا  إذا قاس أي  ق ه  يعصون  عمل  ب  األوامر  في

 مباشرة، يتمردوا أن والضباط الجنود من تطلب أن الديمقراطية القوى على يجب ال .عليها ردوالتم إليهم الموجهة

 العصيان " من نسبيًا األمينة األشكال من العديد هناك أن نوضح أن علينا االتصال توفر إن نستطيع ذلك من وبدًال

نهم  الذي "الخفي ته،  يمك ثالً  ممارس ذوا  أن والجيش  الشرطة  تستطيع  م ي  عليمات الت ينف ق  الت  القمع  بممارسة  تتعل

ة  ولكن  ر  بطريق ة،  غي اد  في  الفشل  أو فعال وبين  أشخاص  إيج اومين  تحذير  أو مطل االت  القمع  عن  المق  واالعتق

 والئهم يسحبون الذين الضباط .منهم األعلى ضباطهم إلى هامة معلومات تقديم في واإلخفاق لها المخطط واإلبعاد

ر  تجاهل يستطيعون بدورهم ود  يستطيع  .األوامر  تسلسل  وفق  القمع  أوامر  تمري ار  إطالق  الجن وق  الن  رؤوس ف

 يبقوا لكي يتمارضوا أو فعالية بدون يعملوا وأن وتعليمات ملفات إضاعة الحكومة موظفي ويستطيع المتظاهرين،

 .يشفوا حتى البيت في

           

 اإلستراتيجية في تحوالت

 

 الحمالت وإستراتيجيات الرئيسية اإلستراتيجية تنفيذ لطريقة مستمر تقييم لبعم السياسي التحدي إستراتيجيي يقوم

 .اإلستراتيجية في المطلوبة تحوالتال إعداد يجب بالتالي المتوقع، وفق النضال يسير ال أن احتمال هناك ،الخاصة

ذه  في  المبادرة؟ على السيطرة على الحرآة قدرة لزيادة نفعله أن نستطيع الذي ما ة  ه  الضروري  من  يكون  الحال

ى  النضال  مسئوليات تحويل وربما إستراتيجي تقييم وعمل المشكلة تحديد ة  مجموعة  إل  شد وح السكان  من  مختلف

 .فورًا الجديدة الخطة تنفيذب نقوم األمر هذا من االنتهاء وعند .للعمل ةجديد مسارات وتطوير إضافية قوة مصادر
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ة  شلل  إحداث  نحو والتقدم المتوقعة غير الفوائد استغالل الديمقراطية القوى تستطيع آيف بالمقابل،  إذا للدآتاتوري

ة  سنقوم ؟مبكر وقت في باالنهيار الدآتاتورية وتبدأ المتوقع من أفضل النضال سير آان ى  باإلجاب ذا  عل  السؤال  ه

 .القادم الفصل في
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 التاسع الفصل

 الدآتاتوري النظام تفكيك
 

 مجاالت  ويوسع  وينشئ  المقاومة جيدة بطريقة منفذ ناجح سياسي تحدي حمالت عن الناتج المتراآم التأثير يعزز

ذه  توفر .الفعالة سيطرتها على حدود فيها الدآتاتورية تواجه المجتمع في رة  أيضاً  الحمالت  ه ة  خب ة  في  هام  آيفي

 والتحدي الالتعاون وقت يحين عندما الفائدة الغةب الخبرة هذه تكونو .السياسي التحدي تقديم وآيفية التعاون رفض

 .جماهيري مستوى على

دآتاتوريون  الحكام أراد إذا حيوية أمور واالستسالم والتعاون الطاعة ،الثالث الفصل في ناقشنا وآما وا  أن ال  يكون

وة  تضعف السياسية القوة مصادر على الحصول فبدون أقوياء، ام  ق دآتاتوريون  الحك م  ومن  ال  سحب  إن .ارتنه  ث

أثير  يمكن آيف دراسة األهمية ومن .الدآتاتورية لتفكيك مطلوب عمل أهم هو يعتبر الدعم ى  الت وة  مصادر  عل  الق

 .السياسي التحدي خالل من

ي  المتوفرة األساليب ضمن من والتحدي الرمزية الرفض أعمال تعتبر اآم  النظام  سلطة  تقوض  الت ة  الح  األخالقي

 يحصل الذي والتعاون الطاعة من سلطتهو تهقو النظام هذا يستمد حيث الحاآم، النظام ةشرعي وبالتالي السياسيةو

ة  وجود  يهدد الذي العمل خالل من الدآتاتوري للحكم األخالقي الرفض عن نعبر .عليه ر  بشكل  الدآتاتوري  ،خطي

  .األخرى الحاآم النظام قوة مصادر قطع في والطاعة التعاون سحب يلزمو

ل  وة ال مصدر  يتمث اني  ق ام  الث ة  عدد  أي ،البشرية  المصادر  في  اله ي  والمجموعات  األشخاص  وأهمي ع  الت  تطي

ذ  وعندما .الحكام تساند أو مع وتتعاون اون الال ينف رة  قطاعات  بواسطة  تع إن  السكان  من  آبي ذا  ف  خطراً  شكل ي ه

 بيوتهم في بقوا إذا حتى أو معتادةال بفعاليتهم العمل عن الحكومة موظفي توقف إذا مثًالف الحاآم، النظام على آبيرًا

 .خطير بشكل اإلدارية األجهزةب يضر يؤثر هذا فإن

ي  والمجموعات  األشخاص  ضمن من آان إذا أيضًا ارس  الت اون  تم اموا  أشخاص  الالتع بقاً  ق د  مس رات  بتزوي  خب

ى  قدرتهم أن يرون الدآتاتوريين الحكام يصبح بالتالي متخصصة ومعرفة ذ  عل ا  تنفي دون  م د  يري  بشكل  ضعفت  ق

 .آبير بشكل تقل فعالة سياسات وتطوير دراية على قرارات اتخاذ على قدرتهم ىوحت ،خطير

 غير بالعوامل المسماة) والفكرية النفسية التأثيرات ضعفت إذا الالتعاون و العصيان نحو ميال أآثر السكان يصبح

 .غيرتت أو الحكام ومساعدة طاعة على الناس تحث ما عادة التي (الملموسة

ة  القوى سيطرة وعند قوتهم، على مباشر بشكل مادية مصادر على الدآتاتوريون الحكام حصول يؤثر  الديمقراطي

 يصبح  االتصاالت ووسائل والمواصالت الطبيعية والمصادر واألمالك االقتصادي والنظام المالية المصادر على

 وزيادة ةوالمقاطع اإلضراب أن ذلك إلى أضف ،للزوال عرضة الدآتاتوريين الحكام قوة مصادر من آبير مصدر

  .الحاآم النظام تضعف والمواصالت اإلعالم على السيطرةو ستقالليةاال

د  على  الدآتاتوريون الحكام إمكانية فإن مسبقًا، ذآرنا وآما ذ  التهدي ات  وتنفي  وعاصية  مهتاجة  أجزاء  ضد  العقوب

ر  ة  وغي وة  مرآزي ال المصدر  هو  متعاون ام  لق دآ  الحك وة  مصدر  إضعاف  يمكن  تاتوريين،ال ذا  الق  :بطريقتين  ه

ة  تتقلص األولى، ات  فعالي وفرة  العقوب ر  بشكل  المت ان  إذا آبي ون  آ ا  مستعدون  المواطن  الحرب  في  الحال  هو  آم

ذي  االضطهاد  أن أي) للتحدي  آثمن خطيرة بنتائج لمخاطرةل ام  يمارسه  ال دآتاتوريون  الحك  الطاعة  يضمن  ال ال

وات  الشرطة  قامت  إذا :يالثان ،(المطلوبة ا و بسحب  العسكرية  والق ان  سواء  ،الئه ذا  سحب  آ والء  ه  أو ًافردي  ال
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ى  النار إطالق أو الضرب أو االعتقال وامرأل مباشر رفض أو جنببت قيامهم عند أو جماعيًا، اومين  عل  وإذا ،المق

ام  أصبح  دآتاتوريون  الحك ر  ال ادرين  غي ى  ق اد  عل ى  االعتم وات  الشرطة  عل ذ  سكرية الع والق دد  القمع  لتنفي  تته

  .خطير بشكل الدآتاتورية

ة  ضد  العمل  نجاح  يتطلب  باختصار،  ة  أو تقليص  متجذرة  دآتاتوري وة  مصادر  إزال اآم  النظام  ق  خالل  من  الح

ة  تضعف للقوة الضرورية بالمصادر المستمر التزود فبدون .والتحدي الالتعاون م  ومن  الدآتاتوري ار  ث ذلك  ،تنه  ل

ة  ضد السياسي للتحدي الماهر ستراتيجياإل التخطيط فإن م  أنظم ة  الحك م  استهداف  يتطلب  الدآتاتوري  مصادر  أه

 .الدآتاتوريين الحكام قوة

 

 الحرية تصعيد

 

 "الديمقراطية فضاء" في السياسية والمؤسسات والسياسية والثقافية واالقتصادية االجتماعية المؤسسات نمو يزداد

ة  مةاألنظ سيطرة وتتقلص المجتمع، في اء  السياسي  التحدي  خالل  من  الدآتاتوري ة  أثن ة  مرحل ارة  المقاوم  .المخت

ة  أقوى للمجتمع المدنية المؤسسات تصبح وعندما ة،  مع  بالمقارن ون  ينشغل  الدآتاتوري اء  في  المواطن  المجتمع  بن

 المكتسب يمقراطيالد الفضاء عن للدفاع الالتعاون تنفيذ ويمكن الدآتاتوريين، الحكام سيطرة نطاق خارج المستقل

 .النضال من أخرى "بجبهة" الدآتاتورية وتواجه "الحرية تصعيد" لوقف الدآتاتورية تدخل حال في

ار  من  يجعل  مما حقيقية حرية إلى المؤسسات وبناء المقاومة بين المشترك العمل هذا يقود ة  انهي  ومن  الدآتاتوري

 .آليًا تغيرت قد المجتمع في القوى موازين نأل تجنبه يمكن ال أمٌر الرسمي الديمقراطي النظام بناء

دا  ام  بولن ر  هي  1980 و 1970 ع ال  خي ى  مث ال  عل تعادة  أعم ل  من  والمؤسسات  المجتمع  اس ة  قب د  ،المقاوم  لق

م  لكنها لالضطهاد بولندا في الكاثوليكية الكنيسة تعرضت داً  تكن  ل ة  الشيوعية  السيطرة  تحت  أب ام  وفي  ،الكامل  ع

ك  العمال عن الدفاع لجنة مثل مجموعات والعمال كرينالمف من عدد شكل 1976 ارهم  لتطوير  وذل  .السياسية  أفك

ة  إضرابات  تنفيذ على وقدرتها قوتها التضامن نقابة أثبتت ثم الي  فعال ا  فرضت  وبالت ام  قانونيته  وشكل  .1980 ع

ذ  أن الشيوعيون  أدرك وعندما ،مستقلة منظمات آثيرة أخرى ومجموعات والطالب الفالحين د  المجموعات  هه  ق

  .العسكري الحكم إلى الشيوعيون وعاد التضامن حرآة بحظر قاموا القوى موازين واقع تغير

تقلة  المجتمع  مؤسسات واستمرت دا  في  المس الرغم  بالعمل  بولن م ال فرض  من  ب ذ و العسكري  حك االت  تنفي  االعتق

 النشر  دور وقامت  الصدور  في  ةالقانوني غير والمجالت الصحف عشرات استمرتو ،القاسية العقوبات وفرض

ر  ة  غي ات  بنشر  القانوني نويًا،  الكتب  مئ ام  س اب  وق ة  المشهورين  الكت  النشر  ودور الشيوعية  المنشورات  بمقاطع

 .المجتمع من أخرى أجزاء في المشابهة النشاطات من العديد واستمر ،الحكومية

ة  في  توصف  يالعسكر يروزلسكي حكم نظام تحت العسكرية الشيوعية الحكومة آانت ا  المراحل  من  مرحل  بأنه

 الحاآم النظام باستطاعة وآان وأبنيتها الحكومة مكاتب الرسميون الموظفون احتل حيث المجتمع، رأس على تقف

ا  المطبوعات ومصادرة والسجن واالعتقاالت العقوبات تنفيذ خالل من المجتمع قلب في يضرب أن ى  وم ك  إل  .ذل

ق  هذا ومن المجتمع، على سيطرةال تستطع لم الدآتاتورية ولكن ى  القضاء  أصبح  المنطل اآم  النظام  عل ألة  الح  مس

 .وقت

 حيث ،الحكومية المراآز على مسيطرة الدآتاتورية تكون عندما "موازية ديمقراطية حكومة" إلنشاء إمكانية هناك

وم  ذه  تق ة  ه ة  الحكوم ا  الموازي ى  وتحصل  بمهامه واالة  عل زام  م اون  والت واطنين  وتع  ،المجتمع  ؤسسات م و الم
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الي و ام الح يحرم  بالت دآتاتوريين  ك زات  من  ال م،  مي ة  وتحل  الحك ة  الحكوم ة  الديمقراطي م  محل  الموازي  الحك

 دستور تبني يتم الوقت يحين وعندما ،الديمقراطي النظام إلى التحول من جزء بذلك منفذًة آامل بشكل الدآتاتوري

 .التحول من آخر آجزء انتخابات وعمل

  

 الدآتاتوري نظامال تفكيك

 

ة  تصعيد  يتم اون  و التحدي  حرآ ا  الالتع اً  للمجتمع  ياتالمؤسس  التحول  يكون  بينم ذلك  ،جاري ى  ل تراتيجيي  عل  إس

ة  في التفكير الديمقراطية القوى رة  مرحل ألة  في  مبك يأتي  هأن  مس از  وقت  س ه  تجت وى  في ة  الق ة  الديمقراطي  المقاوم

ألة م تحتاج .جماهيريًا تحديًا وتطلق المختارة اء  إنشاء  س در  وتوسيع  وبن ة  ةق ى  المقاوم ت،  إل اج  الوق  تطوير  ويحت

اهيري ال تحدي ال ى  جم ل  السنوات  من  عدد  إل ه  قب ذلك  .حدوث ة  من  حمالت  إطالق  يجب  ل ارة  المقاوم  ذات المخت

ا  يشارك حيث االنتقالية، الفترة هذه في السياسية األهداف رة  أجزاء  فيه ون  من  آبي  قطاعات  مختلف  من  المواطن

ل  ومستمر منضبط سياسي تحدي توفر حال في وضوحًا أآثر الدآتاتورية ضعف نقاط وتصبح مجتمع،لا  في  يتمث

  .النشاطات تصعيد

 القوى لصالح عاواس دوليا انتبهًا مستقلة مؤسسات بناء مع جنب إلى جنبًا يعمل الذي قويال سياسيال تحديال يجلب

ة  للقوى دعمًا وحصار ومقاطعات دوليًا دبلوماسيًا استنكارًا أيضًا نتجوي الديمقراطية، ا ) الديمقراطي  في  حصل  آم

  .(بولندا

ة  بسرعة  الدآتاتورية انهيار جاء تالالحا بعض في هأن يدرآوا أن ناتيجيواإلستر على ا  فائق ا  في  حدث  آم  ألماني

وة  مصادر قطع بسبب 1989 عام الشرقية ر  بشكل  الق ورة  نتيجة  آبي ة  ث واطنين  عام ة الدآتاتو ضد  للم  ولكن  ،ري

 .(قصير لنضال التحضير مع) األمد طويل لنضال التخطيط ويفضل الحدوث نادر النموذج هذا يبقى

ى  يالتحرر  نضالال مسيرة خالل باالنتصارات االحتفال يجب راف  يجب  حيث  محدودة، ال قضايا ال في  حت  االعت

االت ف .النصر يحققون بالذين ى  تساعد  الحذر و الحيطة  أخذ  مع  االحتف ى  اظالحف  عل روح  عل ة  ال ة  المعنوي  الالزم

 .النضال من مستقبلية لمراحل

 

 مسئولة بطريقة النصر معالجة

 

ع  أجل  من  والمفضلة الممكنة الناجح النضال اختتام لطرق مقدمًا اإلعداد الرئيسية اإلستراتيجية مخططي على  من

 .قوي ديمقراطي لنظام التدريجي اإلنشاء ولضمان جديدة دآتاتورية ظهور

 يفضل  .النضال نهاية في المؤقتة الحكومة إلى الدآتاتورية من التحول معالجة لكيفية يعدوا أن الديمقراطيون على

دة  بوجوه  القديمة الحكومة ليس لكن بسرعة، عاملة حكومة إنشاء الوقت ذلك في د  يجب  .جدي ة  أجزاء  تحدي  هيكلي

 الشرطة مثل) الديمقراطية ضد الواقع في هي التي ةالضمني طبيعتها بسبب آليًا إزالتها يجب التي السابقة الحكومة

اظ  يمكن  التي السابقة الهيكلية جزاءأ معرفةو (السياسية ا  االحتف م  ومن  به ق  ث ة  تطبي ا  الديمقراطي  وجود  ألن عليه

 .جديدة دآتاتورية أو فوضى لظهور المجال يتيح حكومي فراغ

ا  المواقع ذوي سميينالر مع السياسة ماهية تحديد في مقدمًا النظر أيضًا يجب ة  العلي د  للدآتاتوري ك  بع ا،  تفكي  قوته

د؟  إلى البالد بمغادرة لهم سيسمح هل الدآتاتوريين؟ الحكام محاآمة يجب هل مثًال ا  األب ارات  هي  م  األخرى  الخي
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 نبتج الضروري من النصر؟ بعد الديمقراطية وبناء البلد بناء إعادة إلى والحاجة السياسي التحدي مع تنسجم التي

 .المستقبل في ديمقراطي نظام وجود إمكانية على بالضرر تعود هاألن الدم حمامات

دينا  تكون  أن يجب  ى  للتحول  واضحة  خطط  ل ة  إل ذه  تكون  بحيث  الديمقراطي ق ل جاهزة  الخطط  ه دما  لتطبي  عن

ع  الخطط هذه ألن ،تنهار أو الدآتاتورية تضعف وم  أخرى  جماعة  ظهور  تمن وة  مصادرة ب تق ة  ق  خالل  من  الدول

ة  حكومة لتأسيس خطط هناك يكون أن يجب .عسكري انقالب نح  دستورية  ديمقراطي ات  تم ة  سياسية  حري  وفردي

 .الثمن ةباهظ مكتسبات يضيع التخطيط في الفشل إن ،إنشاء آاملة

د  ة  تفق د  السيطرة  الدآتاتوري ة  عن واطنين  مواجه ة  باستمرار  معززين  م و  ومواجه  ومؤسسات  جموعات م نم

ة  الي  ،تقلةمس  ديمقراطي ام  يجد  وبالت دآتاتوريين  الحك تهم  أن ال تنهار  أنظم  المجتمع  في  غالق اإل يعمل  حيث  س

 .بها المرتبطة والمؤسسات ةالدآتاتوري الحكم أنظمة تقويض على باستمرار األخرى والنشاطات تحدي ومسيرات

 ،الجماهير مشارآةو وناالالتع و التحدي الهذ نتيجة قوة بال ضعفاء الدآتاتوريين الحكام يصبح الوقت مرور ومع

 .المتحدي الشعب أعين مأما الدآتاتورية وتتفكك عنف دون الديمقراطية عن نوالمدافع ينتصر وبالتالي

ذه  من  مجهود آل نجاح يعتبر ال ذلك  وسريعًا،  سهالً  المحاوالت  ه ا  ل ذآر  أن علين ا  العسكرية  الحروب  أن نت  فيه

 زيادة نستطيع ،بقًااس ذآرنا وآما .النصر لتحقيق حقيقية إمكانية يوفر سيالسيا التحدي لكن ،الهزيمة وفيها النصر

 خالل  ومن  ،حذر إستراتيجي تخطيط خالل منو رئيسية، إستراتيجية تطوير خالل من آبير بشكل النجاح فرص

   .المستمر الشجاع والنضال ادالج العمل
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 العاشر الفصل

 الديمقراطية ثبات أسس
 

 للناس وللعرفان ولالسترخاء للمرح معنى يوفر أنه حيث عظيم، الحتفال سببًا الدآتاتوري الحكم نظام تفكك يعتبر

 من معهم ناضل من وبكل بأنفسهم بالفخر سيشعرون إنهم النضال، أثناء باهظًا ثمنًا ودفعوا طويلة لمدة عانوا الذين

رى ل سيعيش  ناضل من آل ليس .السياسية الحرية نيل أجل ك  ي وم  ذل اس  ولكن  ،الي  ومن  عاش  من  سيذآرون  الن

  .بالدهم في الحرية تاريخ آتابة إعادة على ساعدوا آأبطال مات

ن،  ذا  الحظ،  لسوء  ولك ي  ال ه ه  يعن د  أن ل  الوقت  حان  ق ى  الحذر،  لتقلي د  فحت ك  في  النجاح  بع م  نظام  تفكي  الحك

ا  من بد ال السياسي، التحدي استخدام خالل من الدآتاتوري ة  إجراءات  ذاتخ ك  حذرة  وقائي ع  وذل  نظام  ظهور  لمن

د  قمع  ده  جدي ة  تول ي  الفوضى  حال ي  الت ة  تل ى  القضاء  مرحل ديم  القمع  نظام  عل ى  .الق ادة  عل وى  ق ي  الق دعم  الت  ت

ك  يجب  ثم .الديمقراطية إلى المنظم للتحول مسبق استعداد على يكونوا أن الديمقراطية ة  تفكي ة،  الهيكلي  الدآتاتوري

 .قوية لديمقراطية السلوك ومعايير والقانونية الدستورية األسس بناء ثم ومن

 هو  الدآتاتوري الحكم فسقوط الدآتاتوري، الحكم نظام سقوط فور سيظهر مثاليًا مجتمعًا أن أحد يعتقد أن يجب ال

يح  أفضل  حرية ظروف تحت التي البدء نقطة بمثابة ذل  المجال  تت ود  لب ة  جه د  طويل ة وتل المجتمع  لتطوير  األم  بي

ا  طويلة لسنوات الخطيرة واالجتماعية واالقتصادية السياسية المشاآل ستستمر .أفضل بشكل اإلنسانية حاجاته  مم

 الناس أمام فرص يوفر أن الجديد السياسي النظام فعلى .لها حل إليجاد والجماعات الناس من الكثير تعاون يتطلب

  .المستقبل في المشاآل لمعالجة السياسي يروالتطو البناء العمل يكملوا لكي آرائهم اختالف رغم

 

 جديدة دآتاتورية نشوء خطر

 

ى  يتحول  أن أيضاً  يستطيع  االستبدادي فالحكم ..." قائًال بعيد زمن منذ أرسطو حذرنا لقد م  إل تبدادي  حك  14"...اس

 مجلسو إيران في اهللا وآية روسيا في يينوالبلشف فرنسا في ونابليون اليعاقبة مثل ذلك على أمثلة لنا يوفر والتاريخ

 في  والجماعات  األفراد بعض يرى حيث أخرى مناطق وفي بورما في والنظام القانون الستعادة العسكري الدولة

اً  ولكن  والجماعات  األفراد ؤالءه دوافع تختلف وقد .الجدد األسياد هم ليصبحوا فرصة القمعي النظام سقوط  غالب

ا  ائج  تكون  م ابهة  النت م  نظام  يصبح  بحيث  متش دآتاتوري  الحك د  ال اً  أشد  الجدي اً  بطش م  نظام  من  وتحكم  الحك

  .القديم الدآتاتوري

وا  أن الدآتاتوري الحكم نظام انهيار قبل وحتى القديم الحكم نظام أعضاء بعض يحاول ق  يقطع ام  الطري  نضال  أم

د  .الشعبية  المقاومة حققته الذي النصر على لالستيالء عسكري انقالب شن خالل من طيةالديمقرا نحو التحدي  وق

أنهم  األعضاء  هؤالء  يدعي م  نظام  يطردون  ب دآتاتوري  الحك ع  في  ولكن  ال  نموذج  لفرض  يسعون  تجدهم  الواق

 .القديم النموذج عن مطور

 

 

                                                 
14 Aristotle, The Politics, Book V, Chapter 12, p. 233.   
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 االنقالبات منع

 

ا  من نستطيع طرق هناك ات  دحر  خالله ة  المجتمعات  في  االنقالب د  التحرر،  حديث ة  تكون  وق دماً  المعرف ذه  مق  به

  15.الوقاية يولد التحضير أن حيث انقالب، محاولة أيب القيام لردع آافية الدفاعية القدرة

م  في  واألخالقي السياسي بحقهم القبول لهم يوفر شرعٍي غطاٍء طلب إلى اتاالنقالب منفذو يسعى وراً  ،الحك د  ف  بع

دء  الب،  ب ل  االنق دأ  ويتمث ات  ضد  للعمل  األول األساسي  المب ا  االنقالب ار  في  هن ي  الشرعية  إنك ذ  يسعى  الت  يمنف

 .عليها الحصول وراء اتاالنقالب

م  منحازين أو داعمين يكونوا أنب والمواطنين المدنيين القادة اتاالنقالب منفذو يطالب ثم وا  أن أو له ة  في  يكون  حال

 والقضاة واألوصياء الحكومة وموظفي والبيروقراطيين والمستشارين األخصائيين بتعاون يطالبون ثم .سلبيةال من

 الذين األشخاص بخضوع مطالبتهم تأتي ثم .االنقالب فيه وقع الذي المجتمع على سيطرتهم خترسي أجل من وذلك

ذ  والجيش،  والشرطة  واالقتصاد  المجتمع  ومؤسسات  السياسي  النظام  في يعملون الهم  وتنفي ادة  أعم  حسب  المعت

 .االنقالب منفذي وسياسات أوامر تفرضها التي التعديالت

 والتحدي  الالتعاون خالل من االنقالبات منفذي مقاومة في فيتمثل االنقالبات ضد لعملل الثاني األساسي المبدأ أما

 نظام ضد استخدمت التي النضال أساليب نفس نستخدم أننا أي ،عنهم الالزمين والمساعدة التعاون منع يجب حيث

ه  نجد  االنقالب  عن  تعاونوال الشرعية منعت وإذا .المباشر التنفيذ مع ولكن الجديدة التهديدات ضد الدآتاتوري  أن

 .ديمقراطي مجتمع بناء فرصة وسنستعيد السياسي الجوع من سيموت

    

 الدستور آتابة

 

ديمقراطي  النظام يتطلب د  ال ى  يعمل  دستوراً  الجدي ة  إطار  تأسيس  عل ة  الحكوم ه،  المرغوب  الديمقراطي  حيث  في

ار  اجل من تمارس التي االنتخابات قاتوأو وأساليب تهاسيطر ومحددات الحكومة أهداف الدستور هذا يضع  اختي

وميين  الموظفين  وق  والمشرعين  الحك واطنين  وحق ة  الم ة  الطبيعي ة  وعالق ة  الحكوم ة  بمستويات  الوطني  الحكوم

 .األخرى األدنى

ثالث  السلطات  فصل  يجب  ة  التشريعية  ال ة  تبقى  لكي  واضح  بشكل  بعضها  عن  والقضائية  والتنفيذي  الحكوم

 .سياسي قانوني تدخل أي منعي قوي بشكل والجيش والمخابرات الشرطة أعمال تقييد ويجب ة،ديمقراطي المرآزية

ى  الدستور ينص أن ويفضل درالي  نظام  إنشاء  عل ازات  وجود  مع  ف ة  امتي نح  هام ة  للمستويات  تم ى  اإلقليمي  وعل

ك  للحكومة المحلي المستوى وعلى الواليات مستوى اظ  أجل  من  وذل ى  الحف ديمقر  النظام  عل ع  اطيال  ظهور  ومن

اليم  نظام تطبيق الحاالت بعض في يمكن فمثًال دآتاتورية، توجهات ذي  السويسري  األق اطق  يعطي  ال  صغيرة  من

  .آكل الدولة من جزءًا بقائها مع آبيرة امتيازات نسبيًا

ة  في  خصائصال بهذه يتمتع آهذا دستور وجود وعند ابقة  حقب اريخ  من  س د  ت ديثاً  المحرر  البل ه  ح ة ا من  فإن  لحكم

ة  في  أما .المطلوبة الضرورية التعديالت إجراء مع جديد من استخدامه إعادة ه  مسبق  دستور  وجود  عدم  حال  فإن

ا ف وإال مؤقت  بدستور العمل يفضل د  دستور  عمل ن أن علين ذي  األمر  ،جدي ر  يتطلب  ال ر  الوقت  من  الكثي  ،والتفكي

                                                 
 :أنظر االنقالبات ضد المقاومة عن المعلومات من لمزيد 15

Gene Sharp, The Anti-Coup (Boston, MA: The Albert Einstein Institution, 2003).  
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ى  باإلضافة ه  إل اهير  مشارآة  يفضل  أن د  الجم د  الدستور،  عمل  عن ديل  أو تصديق  وعن  الدستور  من  نص  أي تع

 الدستور  في  وعود  وضع  نتجنب  لكي الحيطة اتخاذ علينا أنه بالذآر والجدير .ضرورية الجماهير موافقة تصبح

ام  الطريق يسهال األمرين آال أن حيث ،مرآزيةال عالية حكومة تنفيذها تطلبي أحكام وضع أو تحقيقها يستحيل  أم

  .ريدآتاتو حكم نظام نشوء

 لدرجة غامضًا أو معقدًا الدستور يكون أن يجب فال الشعب، غالبية قبل من الفهم سهلة الدستور لغة تكون أن يجب

     .فهمه تستطيع فقط األخرى النخب أو المحامون أن

 

 ديمقراطية دفاع سياسة 

 

درات  إلى مواجهتها تحتاج أجنبية تهديدات المحررة الدولة تواجه قد ة،  ق د  دفاعي ذه  تواجه  وق ة  ه داً  الدول  من  تهدي

 .عليها العسكرية أو السياسية أو االقتصادية للسيطرة أجنبية محاوالت

ك  الجد محمل الوطني لدفاعل الحاجة على السياسي التحدي بادئم تطبيق نأخذ أن علينا لذلك اظ  أجل  من  وذل  الحف

دي  في  مباشرة المقاومة قدرات وضع فعند ،16الداخلية الديمقراطية على دول  تصبح  الشعب،  أي ة  ال  التحرر  حديث

رة  عسكرية قدرات بناء إلى الحاجة تجنب على قادرة دد  آبي ة  ته  اقتصادية  مصادر  تسخير  تتطلب  أو الديمقراطي

  .أخرى أهداف تحقيق في تلزم عظيمة

 جديد، دآتاتورٍي حكٍم نظام إنشاء أجل من الدستورية األحكام بتجاهل ستقوم المجموعات بعض أن نتذآر أن علينا

 تاتوريدآ حكم نظام أي ضد والالتعاون السياسي التحدي ممارسة في الشعب يلعبه دائمًا رًادو هناك سيكون لذلك

 .الديمقراطية واإلجراءات والحقوق الهيكلية على الحفاظ أجل ومن ينشأ

           

 مستحقة مسئولية

 

 الشعوب وتعزيز تقوية في أيضًا وإنما الدآتاتوريين الحكام وإزالة إضعاف في فقط الالعنيف النضال ثمار تأتي ال

 مجرد أنها األيام من يوم في شعرت التي الشعوب عزيزالت هذا نِكَمٌي حيث الحكام، هؤالء اضطهاد من عانت التي

ذليل  من  ضحايا  أو شطرنج  حجارة  وة  ت دين  للحصول،  مباشر  بشكل  الق ى  معتم و  عل ى  دهم،جه ة  عل ر  حري  أآب

ة  نعكس  أعظم،  وعدال ائج  وت ة  نت ة  النفسية  النضال  تجرب ا  الهام ى  إيجابي ادة  عل ة  زي ها  الشعوب  ثق ادة  بنفس  وزي

 .لنفسها احترامها

د  المدى  على المفيدة النتائج أهم أحد اء  في  الالعنيف  النضال  الستخدام  البعي ة  بن ة  حكوم ل  ديمقراطي  أن في  تتمث

درة  أآثر يصبح المجتمع ى  ق ة  المشاآل  معالجة  عل تقبلية،  والمشاآل  الحالي ي  المس د  الت اد  تشمل  ق ة  فس  وأ الحكوم

ى  قيود ووضع اقتصادية عدالة وجود عدم وأ معينة مجموعات ضد القمع ممارستها اواة  عل ة  المس  في  الديمقراطي

ي  الشعوب  وتصبح  .السياسي  النظام  ديها  الت رة  ل ل  السياسي  التحدي  ممارسة  في  خب ة  عرضة  أق م  ألنظم  حك

  .دآتاتورية

                                                 
16 See gene Sharp, Civilian-Based defense: A Post-Military Weapons System (Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press, 1990). 
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اً  التحرر بعد توفر الالعنيف النضال استخدام معرفة إن دفاع  طرق ة  عن  لل ات  الديمقراطي ة  والحري وق  المدني  وحق

ات  ا  األقلي ة  الحكومات  زاتوامتي ة  المحلي ة،  والمؤسسات  واإلقليمي ذه  وتمكن  األهلي راد  أيضاً  الطرق  ه  األف

ة  قضايا معارضة عن التعبير من والمجموعات لمية  بطرق  هام ى  اللجوء  دون س  العصابات  وحرب  اإلرهاب  إل

  .المعارضة مجموعات بعض تمارسها قد التي

ذه  طرح  من  القصد  إن ار  ه ار  في  األفك راد  مساعدة  هو  الالعنيف  النضال  أو السياسي  التحدي  اختب  األف

ي  والمجموعات  تخلص  أجل  من  تسعى  الت دآتاتوري  االضطهاد  من  ال م  ديمقراطي  نظام  وإنشاء  ال رم  دائ  يحت

 .المجتمع تطوير إلى تهدف التي الجماهيرية واألعمال اإلنسانية الحريات

 

 :وهي عملال هذا في المطروحة لألفكار رئيسية استنتاجات ثالث هناك

 

 .ممكٌن أمٌر هو الدآتاتورية الحكم أنظمة من التحرر أن •

 .والتخطيط التفكير في التامة العناية التحرر هذا على الحصول يتطلب •

  .مطلوبة أموٌر هي الثمن، باهظ أحيانًا يكون الذي المنضبط والنضال الدءوب والعمل الحذر •

 

 المضطهدة الشعوب تمنح خارجية قوة يوجد ال أنه حيث صحيح، قول هو "مجانًا الحرية تأتي ال" الشائع القول إن

  .سهًال يكون لن وهذا بأنفسهم، الحرية تلك على يحصلون آيف يتعلموا أن الناس وعلى إليها، تطمح التي الحرية

ل  إلى تقودهم عمل خطط وضع من يمكنهم الحرية لنيل منهم مطلوب هو لما الناس فهم إن ك  ني ة  تل الرغم  الحري  ب

اء  من ،المثابرة خالل من يمكنهم، ثم ومن طويل،ال ناءالع من د،  ديمقراطيٍ  نظامٍ  بن ز  ومن  جدي  من  أنفسهم  تجهي

 من عليها الحفاظ ويكون ستبقى، النضال من النوع هذا خالل من تأتي التي الحرية إن .النظام هذا عن الدفاع أجل

     .وتدعيمها لحمايتها الجماهيري التالحم خالل
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 المؤلف عن

 
دآتور  يعمل  ر  آباحث  شارب  جين  ال تاين  ألبرت  مؤسسة  في  آبي ة  في  بوسطن  في  أينش  ماساتشوستس  والي

 السياسية النظرية في والدآتوراه أوهايو جامعة من الماجستير ودرجة البكالوريوس درجة يحمل حيث األمريكية،

انون  في الفخرية الدآتوراه درجة على شارب جين الدآتور حصل وقد .أآسفورد جامعة من ة  من  الق اتن  آلي  مانه

 متقاعدًا بروفسورًا شارب جين الدآتور يعتبر .ريفير آلية من اإلنسانية الخدمة في الفخرية الدآتوراه درجة وعلى

د  دارتموث، في ماساتشوستس جامعة في السياسية للعلوم دآتور  س�در وق ة  في  شارب  ال ة وج أوسلو  جامع  امع

د  بوسطن،  في  ماساتشوستس ل  وق ة  الشؤون  مرآز  في  باحث  مرآز  احت ة  في  الدولي ارد  جامع ا  هارف ارب  لم  يق

 :يلي ما اإلنجليزية باللغة مؤلفاته تشمل عامًا، الثالثون
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