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 الفصل األول
 تطوير بديل حقيقي للحرب 
 وأشكال العنف األخرى

 
مCن المعCروف أن العCنف داخCل المجCتمع والعنف السياسي بكافة أشكاله سواء آان حربًا أو إرهابًا أو دآتاتوريًة أو           

 CCع أو اغتصCCة القمCCالل ممارسCCن خCCد  مCCو بحCCي هCCتل الجماعCCة القCCلطة أو ممارسCCيرةذاب السCCكلة خطCCه مشCCيع . اتCCجم
المشCاريع المطCروحة لحCل مشCكلة العCنف ومCا ينCتج عCنه بائCت بالفشCل، وبالتالي تبقى مسألة العنف مشكلة بانتظار                

يجعل من إن الفشل في فهم المشكلة . الحCل ألن الحلول المطروحة قائمة على أساس غياب فهم آافي لطبيعة العنف   
ه المقالة وهو البحث عن فهم بديل لطبيعة ذا المنطلق يأتي الهدف من هذمن ه. حلهCا أمCرًا صCعبًا أو حCتى مستحيالً        

مشCكلة العCنف التCي أصCبحت واسعة االنتشار في المجتمعات وفي األروقة السياسية، ومن ثم تقديم مقترحات حول        
  1.ه المشكلةذحل له

                                                
 المستخدم هنا محصور في معنى العنف الجسدي ضد األفراد لغرض إيقاع إصابة أو موت أو أي عمل يؤدي إلى مثل العنفمصطلح  1

 . اسيةه النتائج وليس من وجهة النظر األخالقية أو السيذه
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هCم وتحليل للظروف التي تمكننا من تقليص االعتماد على الخيارالعسكري أو وسائل  هCناك أوًال الحاجCة إلCى خلCق ف     
ا يعتCCبر العCCنف أمCCرًا ضCCروريًا سCCواء آانCCت    ذالعCCنف األخCCرى لحCCل إي صCCراع بشCCكل آبCCير، عليCCنا أن نعCCرف لمCCا    

 .ري يمكن أن يتحقق دون اللجوء إلى العنفذالمبررات جيدة أو سيئة وآيف أن التغيير الج
. ه المقالة بسيطة ولكن أساسية لحل مشكلة العنف في الصراعات السياسية والعالميةذر التي تطرحها ه   وجهCة الCنظ   

ا ذالمهCم أن نعCي أن وجCود الصCراع فCي المجCتمع وفCي القضايا السياسة هو أمر حتمي، وفي حاالت آثيرة يكون ه           
مCCثل المفاوضCCات والحCCوار  تسCCوى بعCCض الخالفCCات باالعCCتماد علCCى أسCCاليب سCCلمية     . الصCCراع أمCCر مCCرغوب فCCيه  

   Cي، هCن أجل الوصول إلى حل، وتستخدم مثل ه          ذوالتراضCنازالت مCنزاع تCي الCدم طرفCب أن يقCاليب تتطلCه ذه األس
          Cي هCتى فCية، وحCير أساسCالف غCCيد الخCايا قCون القضCندما تكCاليب عCوى     ذاألسCCيزان قCتأثر بمCل يCإن الحCاالت فCCه الح

 .حل عادلأطراف النزاع أآثر مما يتأثر بتقييم مشترك ل
ا مCا يسCمى بالنزاعات   ذلCك، وهC  ذتكCون القضCايا األساسCية فCي العديCد مCن الصCراعات مهCددة أو يعCتقد أنهCا تكCون آ               

الحCادة التCي ال تكCون الحلCول التCي تتطلCب تCنازالت مناسCبة لها حيث نجد أن أحد أطراف الصراع على األقل يرى             
وعادة ما يعتقد الناس أن النزاعات . له العداءيCن يضمرون    ذأن مCن الضCرورة بمكCان شCن حCرب علCى خصCومه ال       

الحCادة تنشCأ مCن أجCل تحقCيق الحCرية أوالعدالCة أومCن أجCل الدفCاع عCن الديCن أو نشCر الحضCارة أو من أجل مقاومة                   
      Cي الCنف العدائCزيمة العCتاتورية     ذوهCتى الدآCة وحCطهاد والالعدالCرض االضCي يمارس لالعتداء   . ي يفCنف العدائCالع

 .خالقية أو الدينية أو الكرامة االنسانية، حتى أنه يهدد بقاء شعب ما على قيد الحياةعلى المبادئ األ
عCCان أو هCCزيمة علCCى أنهCCا آارثCCة تحCCيق بمCCبادئهم      ذعCCادة مCCا يCCنظر أطCCراف الCCنزاعات الحCCادة إلCCى أي تCCنازل أو إ      

ضرورة لشن حرب ال ه الحاالت أن هناك ذويعتقد أطراف النزاع في مثل ه. ومعCتقداتهم ومجCتمعهم وحتى حياتهم    
 . هوادة فيها ضد الخصم

 
 

 الحاجة إلى وسائل لشن الصراعات
 

الحCروب وأشCكال العCنف األخCرى وظفCت لخدمCة أغCراض مخCتلفة، أمCا العCنف الدولي والسياسي فهما يوظفان في                
وريًا الCنزاعات الحCادة مCن أجCل شCن حCرب للدفCاع عCن قضCايا يعCتقد أنهCا جCيدة وشCريفة، فالعCنف أصبح بديًال ضر                     

 . للخنوع السلبي للشر األآبر
أي أن أشكال العنف " الخيار النهائي،"أغلCب األنظمCة السياسCية تصCف الحروب وأشكال العنف األخرى على أنها          

 جميع الخيارات األخرى بحيث تكون أقوى النشاطات التي يمكن تطبيقها وتكون الوسيلة األخيرة ذتأتCي بعCد اسCتنفا    
      Cاب أو القCغط أو العقCرى     للضCيارات األخCيع الخCل جمCند فشCي ه . وة عCه الحالة وحسب ما يعتقده الناس أن العنف ذف

 . يستخدم للدفاع عن آل ما هو جيد ويستحق البقاء
ا ذال يوجCد إمكانCية لتخفCيض االعCتماد علCى الحCروب وأشCكال العCنف األخرى بشكل آبير في النزاعات الحادة إال إ          

 . في يلعبه العنذفهمنا طبيعة الدور ال
مCن الجهCل أن نعCتقد أن المفاوضCات أوالحCوار همCا الCرد المناسCب لحل النزاعات التي تكون فيها القضايا األساسية           
مهCددة بالخطCر، حيCث ال يCتخلى الخصCوم عCن أهدافهم أو اساليبهم دون قتال، وال يعقل هنا أن نتوصل إلى حل فيه        

 .تكبي جرائم القتل الجماعي أن يفوزوا بأي شيءفوز لطرفي النزاع حيث ال يستحق الطرف الدآتاتوري ومر
نحCن نعلCم مCن خCالل عقCود مCن الخCبرة أنCه ال يمكCن القضCاء على العنف في النزاعات من خالل االعتراض عليه،             
ففCCي الCCنزاعات الحCCادة نجCCد أن الغالبCCية ال تCCرفض الحCCرب وأشCCكال العCCنف األخCCرى ألنهCCم يؤمCCنون أو يقCCال لهCCم أن    

ا الفهم هو في الحقيقة ذ هCو انCتهاك للمCبادئ األخالقCية والدينCية، أي اعCتقاد آخCر يخCالف ه         االعCتراض علCى الحCرب     
 .غير واقعي

لقCد مضCى أربعCون عامًا تقريبًا على ما قاله الطبيب النفساني جيروم د فرانك وهو أن غالبية الناس ال ينظرون إلى     
ا الرفض يعني أن ذا آCان هC  ذ يرفضCون العCنف إ  فالCناس والجماعCات والحكومCات ال   . 2السCالم علCى انCه أسCمى القCيم        

ولتجنب . يصبحوا بدون قوة وضعفاء في مواجهة أي نزاع تتعرض له فيه مجتمعاتهم ومعتقداتهم األساسية للخطر 
أن تصCCبح الحCCرب وأشCCكال العCCنف األخCCرى فCCي الCCنزاعات الحCCادة الحCCل النهائCCي للدفCCاع عCCن المCCبادئ والمعCCتقدات       

ا الCبديل أمامنا فرصة للنجاح  ذأن نوفCر بديCًال قويCًا للسCيطرة علCى الCنزاع بحيCث يضCع هC         والمجCتمع والوجCود عليCنا       
 . تعادل أو تفوق خيار العنف

CCCون هCCCب أن يكCCCد    ذيجCCCراع ضCCCثل الصCCCنة مCCCكالت المزمCCCة المشCCCى معالجCCCادرًا علCCCنزاع قCCCل الCCCي لحCCCبديل العملCCCا ال
لداخلية والقمع والقتل ومحاوالت القتل الجماعي الدآCتاتوريات ومقاومCة االحCتالل والعCدوان األجنبCي واالنقالبCات ا       

يكون الدليل على قوة . والترحCيل والتهجCير الجماعCي، والتCي آCان يعCتقد أنCه ال يمكCن حلهCا دون اللجCوء إلى العنف            

                                                
 :Preventing World War III" في "Psychological Problems in the Elimination of War"جيروم د فرانك  2
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 Cا البديل آامنًا في حقيقة أن مصدر القوة وإن آان مصدرًا لقوة حتى الدآتاتوريات، ينبع أساسًا من مصادر القوة        ذه
ا التعاون ذوجCودة فCي المجCتمع والتي بدورها تعتمد على التعاون بين المؤسسات والشعب، على الرغم من أن ه     الم

 .ا الموضوع بتفصيل أآبرذالصفحات القادمة ستتناول ه. قد ال يستمر
 

 هناك تقنية أخرى للنضال 
  

الحروب وأشكال العنف األخرى لم ا البديل للعنف هو بديل واقعي حيث نرى أن اللجوء إلى ذمCن هCنا نستنتج أن ه      
يكCن دائمCًا السCلوك العCام للCنزاعات الحCادة، ولقCد تCم اسCتخدام شCكل آخCر للصCراع فCي العديCد من المواقع من العالم                      

 . ا الشكل مبنيًا على االستسالم للواقع وانما على العناد ومقاومة الخصم بقوةذبحيث لم يكن ه
 فCيها النضCال أشCكاًال غير أشكال العنف مثل    ذ مCن الصCراعات التCي اتخC    الCتاريخ البشCري يشCهد علCى وجCود العديCد           

 أآثر من شكل واحد من ذأشCكال النضCال بالطCرق النفسCية أواالجتماعية أواالقتصادية أوالسياسية، وأحيانًا آان يتخ        
 Cكال  ذهCه األش .     Cي هCم يأتCة القضايا المحدودة نسبيًا أو آطريقة تعامل        ذلCال لمعالجCن النضCنوع مCبين أنداد شرفاء ا ال

وإنمCا آان في العديد من الحاالت يستخدم عندما تكون القضايا الجوهرية على المحك وآان فيها الخصوم مستعدين   
فبالرغم من وجود . بح الجماعيذالسCتخدام أقCوى إجCراءات القمCع مCثل االعدام والضرب واالعتقاالت والسجن وال         

 .  النضال بطرق الالعنف التي أدت أحيانًا إلى انتصارهمه إال أن المحتجون أصروا علىذأشكال القمع ه
   Cمى هCًال لخيار الحرب وأشكال            ذتسCكل بديCي تشCيف والتCال الالعنCنف أو النضCال الالعCال بأعمCن النضCواع مCه األن

 . العنف األخرى لحل النزاعات الحادة
 

 أمثلة على النضال الالعنيف
 

 CCد مCCي العديCCيف فCCال الالعنCCى النضCCثلة علCCناك أمCCتلفة،  هCCات المخCCروف السياسCCية والظCCبات التاريخCCثقافات والحقCCن ال
  Cان هCCواء آCناعية      ذسCCير الصCبلدان غCCناعية أو الCبلدان الصCCي الCالم أو فCCن العCرب مCCرق أو الغCي الشCCت  . ا فCCد طبقCولق

وسCائل الالعCنف فCCي الCبلدان الديموقراطCCية وفCي الCCبلدان التCي آانCت تقCCع تحCت أحكCCام االمCبراطوريات واسCCتخدمت          
 Cتاتورية         أيضCة الدآCي واألنظمCدوان األجنبCة العCاع عن اآلف القضايا      . ا لمقاومCنف للدفCائل الالعCتخدمت وسCد اسCوق

آما أنه تم استخدام الالعنف لمنع أو . والجماعCات وحCتى مCن أجCل تحقيق أهداف وقف العديد من الناس في وجهها         
 .  ه األعمالذثل هإلحداث تغيير معين، ولكن أحيانًا ما استخدم العنف المحدود في م

تنوعCت القضCايا التCي اسCتخدمت فCيها أسCاليب الالعنف لتشمل القضايا االجتماعية واالقتصادية والعرقية والوطنية              
ا ذعادة ما آان المؤرخون يتجاهلون ه. واالنسCانية والسياسCية، سCواء آانCت قضCايا أساسCية أو قضCايا غCير أساسية             

       Cال الCن النضCنوع مCع ظا      ذالCي الواقCو فCياعه وتجاهله في الكثير من        ي هCاره وضCى اندثCا أدى إلCدًا ممCة جCرة قديمCه
 .األحيان

لCم يكCن للعديCد مCن الحاالت التي استخدمت فيها أعمال الالعنف أي عالقة بالحكومات، وإن آان هناك عالقة فإنها         
امن االجتماعي هي الخالفات النقابية أو محاوالت فرض أو مقاومة الضغوطات لتحقيق التض  : آرذتكCاد تكCون ال ت     

وتCم إسCتخدام أعمCال الالعCنف أيضCًا مCن أجل حل الخالفات العرقية والدينية ومن أجل حل العديد        . لCك ذأمCثلة علCى     
ظاهCCCرة حCCل الخالفCCCات الهامCCCة بيCCCن  . مCCن الخالفCCCات مCCCثل خالفCCات الCCCرأي بيCCCن الطCCCالب وبيCCن إدارات الجامعCCCات    

حد أطراف النزاع أساليب الالعنف هي أيضًا ظاهرة واسعة المجCتمعات المدنCية والحكومCات والتCي اسCتخدم فCيها أ           
ه الظاهCرة اسCتخدام وسCائل الالعCنف لحCل األزمCات التCي وقعCت فCي أواخCر القرن           ذومCن األمCثلة علCى هC      . االنتشCار 

الثامCن عشCر وحCتى االقCرن العشCرين مCثل مقاومة االستعمار والنزاعات السياسية واالقتصادية العالمية والنزاعات        
 Cبودية   الدينCة العCى حقوق العاملين وحقوق المرأة ومن         . ية ومقاومCاظ علCنف للحفCاليب الالعCتخدام أسCم اسCه تCا أنCآم

ا االسCCلوب مCCن النضCCال للحصCCول علCCى االسCCتقالل الوطنCCي      ذواسCCتخدم هCC . أجCCل حقCCوق االقCCتراع للCCرجل والمCCرأة   
هCCاء الCCتفرقة العنصCCرية ولمقاومCCة  والوقCCوف فCCي وجCCه جCCرائم القCCتل الجماعCCي ولمقاومCCة األنظمCCة الدآCCتاتورية وإلن    

 . االحتالل األجنبي ولالطاحة باألنظمة
ا الCنوع مCن النضال في أوائل   ذ أحCد األمCثلة علCى الحCاالت التCي اسCتخدم فCيها هC         1905تعتCبر الCثورة الروسCية عCام         

 الصCCينيون قCCاطع: اسCCتخدمت الCCنقابات فCCي العديCCد مCCن الCCبلدان االضCCرابات والمقاطعCCة االقتصCCادية . القCCرن العشCCرين
اسCCتخدم األلمCCان أسCCاليب الالعCCنف ضCCد آCCاب بوتCCش    . 1919 وعCCام 1915 و عCCام 1908المنCCتجات اليابانCCية عCCام  

Kapp Putsch وضد االحتالل الفرنسي والبلجيكي للرور 1920 عام Ruhr وعام 1920وفي عام . 1923 عام 
 .يطاني مستخدمين أساليب الالعنف قاد مهنداس ك غاندي الوطنيون الهنود في نضالهم ضد الحكم البر1930

اسCتخدمت العديCد مCن الCدول األوروبية مثل النرويج والدنمارك وهولندا أساليب الالعنف ضد االحتالل النازي في         
 الCCيهود مCCن المحCCرقة الCCنازية فCCي برليCCن   ذآمCCا اسCCتخدمت نفCCس األسCCاليب النقCCا . 1945 وحCCتى 1940األعCCوام مCCن 

واسCتخدمت نفCس األسCاليب لالطاحCة باألنظمCة العسكرية الدآتاتورية في      . خCرى وبلغاريCا والدنمCارك وفCي أماآCن أ       
أسCاليب الالعCCنف التCCي اسCCتخدمها مناضCلي الحقCCوق المدنCCية فCCي الواليCCات    . 1944السCلفادور وغواتCCيماال فCCي ربCCيع  
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 ذالمتبعة منالمCتحدة األمريكية ضد التفرقة العنصرية خاصة في الخمسينات والستينات غيرت القوانين والسياسات         
 رفCض الجنود الفرنسيون في الجزائر التي  1961وفCي عCام   . زمCن طويCل فCي جCنوب الواليCات المCتحدة األمريكCية          

          Cق هCتهم ورافCع حكومCتعاون مCية الCتعمرة فرنسCت مسCي فرنسا ورفض من قبل     ذآانCدة فCرات حاشCرفض مظاهCا ال
  CCالب الCCل االنقCى فشCCا أدى إلCCول ممCCة ديغCر ال ذحكومCCي الجزائCدث فCCي  ي حCCاثل فCCالب ممCCدث انقCبل أن يحCCمة قCCعاص

 . باريس
 أيقاف السيطرة السوفيتية الكاملة لمدة ثمانية أشهر باستخدام 1969 و 1968واستطاع التشيكيين والسلوفاآيين في   

 ناضCCل 1990 وحCتى عCCام  1953 عCCام ذومCن . أسCاليب الالعCCنف وعCدم الCCتعاون عCندما غCCزى حلCCف وارسCو بلدانهCCم    
الشCCيوعية فCCي أوروبCCا الشCCرقية خاصCCة ألمانCCيا الشCCرقية وبولCCندا وهCCنغاريا ودول البلطCCيك     الخارجيCCن عCCن األنظمCCة  

 1980بCدأ نضCال حCرآة التضCامن فCي بولندا عام      . باسCتخدام أسCاليب الالعCنف مCن أجCل آسCب المCزيد مCن الحCرية           
           Cال هCتهى نضCCرة وانCية حCية قانونCات عمالCCاء نقابCى إنشCول علCل الحصCCن أجCرابات مCتخدام اضCام  ه اذباسCCرآة عCلح

أساليب الالعنف نجحت أيضًا في القضاء على الدآتاتورية الشيوعية في  .  بسCقوط النظام الشيوعي البولندي     1989
 . 1991 وفي ألمانيا الشرقية واستونيا والتفيا وليثوانيا عام 1989تشيكوسلوفاآيا عام 

محاولCتهم بسبب عدم وجود تعاون   فشCلت  1991عCندما قCام المتشCددون بمحاولCة الطاحCة الCنظام فCي موسCكو عCام              
المظاهCرات السCلمية والمقاومCة الشCعبية لعبCت دورًا هامCًا فCي تقويCض سياسCات الحكم العنصري          . وغCياب الCتحدي   

آره أن االنتفاضة السلمية ذوالجدير . 1990 و 1950والسCيطرة األوروبCية فCي جCنوب أفريقيا خاصة بين األعوام      
 . 1986وس عام في الفلبين أسقطت دآتاتورية مارآ

 مCCن خCCالل مسCCيرات 1988اعCترض الديموقراطCCيون فCCي بورمCCا علCCى الدآCCتاتورية العسCكرية فCCي تمCCوز وآب عCCام    
نجحCت فCي اسCقاط ثCالث حكومCات، وفCي الCنهاية قCام انقCالب عسCكري ونجCح فCي القضCاء علCى المسيرات السلمية                   

أهمها بكين في ( مدينة 300في أآثر من  قCام طCالب صCينيين    1989وفCي عCام     . بCح الجماعCي   ذباسCتخدام اسCاليب ال    
بمظاهرات احتجاجية ضد الفساد والقمع الحكوميين ولكن آان الرد العسكري قوي حيث قتل الكثير   ) ساحة تيانامن 
 . من المتظاهرين

 
 بحملة أوقفت من خاللها جميع اشكال التعاون مع 1999 و1990قCام المواطCنون األلCبان في آوسوفو بين األعوام      

 القمCع الصCربي، وعCندما فشCلت الحكومCة القائمCة في آوسوفو في ايجاد أساليب سلمية لتحقيق االستقالل، قام              نظCام 
ابح جماعية بحق أهالي ذوا مذجCيش تحريCر آوسCوفو بأعمCال عCنف، وآCان الCرد الصCربي عليها قاسيًا جدًا حيث نف           

 . ل حلف شمال األطلسي العسكريي أدى في النهاية إلى تدخذآوسوفو وفرضوا سياسة التطهير العرقي ال
 قCام الصCرب بمسCيرات يومية في بلغراد ومدن أخرى لالعتراض على نظام حكم     1996 تشCرين الثانCي عCام        ذومCن 

ولكن . 1997ميلوسCوفيتش واسCتطاعوا ايقCاف التالعCب فCي االنCتخابات التCي جرت في منتصف آانون الثاني عام            
امCتالك االسCتراتيجية الالزمCة لالستمرار في النضال وفشلوا في    لCك الوقCت فشCل الديمقراطCيون الصCرب فCي         ذفCي   

 قامCت حCرآة المقاومة   2000وفCي أوائCل تشCرين أول عCام     . إطCالق حملCة السCقاط نظCام ميلوسCوفتش الديكCتاتوري          
وفCCي أوائCل العCCام  . والديمقراطCيون الصCرب بانتفاضCCة سCلمية أدت إلCCى سCقوط نظCCام حكCم ميلوسCCوفتش الدآCتاتوري      

 .ت حملة شعبية فلبينية نظام الرئيس إسترادا المتهم بالفساد أسقط2001
 .ه األساليبذه الصراعات والنتائج التي وصلت إليها علينا أوًال أن نفهم أوال طبيعة هذلكي نفهم طبيعة ه

  
 صفات وطرق أساليب النضال الالعنيف

 
 : ن النضال وهيا النوع مذعادة ما يستخدم الناس ثالث أنواع عامة من السلوك في مثل ه

المظاهCرات الرمCزية مCثل المسCيرات أواالعتصCامات أوتوزيCع النشCرات أو وضCع ألوان             : أوًال �
 .معينة تعبر عن دعم أو معارضة قضية معينة

رفض التعاون حيث يرفض المتظاهرون االستمرار في التعاون أو التعامل مع أشخاص  : ثان]ياً  �
          Cان هCواء آCنة سCات معيCتعاون أو ال ذأو جهCمثال عندما يفرض . تعامل سياسيًا أو اقتصاديًا او اجتماعيًاا ال

هاب ذالمحCتجون مقاطعCة اجتماعCية علCى خصCومهم أو يرفضCون المشارآة في احتفاالت أو لقاءات أو ال        
أو عندما يرفض المحتجون التعاون االقتصادي مع خصومهم . إلCى مCدارس يعتقدون أنها تؤيد خصومهم   

أحيانًا ما .  بالبضCائع والخدمCات أو الCتوقف عCن الCتعامل الCتجاري معهCم       مCن خCالل الCتوقف عCن تCزويدهم        
  CCة وهCCدره الحكومCCرار تصCCى قCCناًء علCCبلدان بCCن الCCادية بيCCات االقتصCCتوقف العالقCCة ذتCCرف بالمقاطعCCا يعCCا م

 . االقتصادية
 االضCراب عCن العمCل اشCكال عديCدة مCنها التوقف عن العمل لفترة وجيزة أو إضراب في        ذيCتخ 

 .  اضراب شامل أو عمل اغالق اقتصادي لمدينة أو لبلد معينذ أو تنفيمصنع معين
اشCتمل قطCع العالقCات السياسCية علCى مقاطعCة االنCتخابات غCير الCنزيهة ورفض شرعية النظام            

 .وعدم االنصياع لألوامر بدون اشراف مباشر والعصيان المدني للقوانين غير األخالقية
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 ذي اتخCCذدخل الفعCCال وتعطCCيل األعمCCال االعتCCيادية للCCنظام الCC اسCCتخدام الطCCرق السCCلمية للCCت: ثال]ثاً  •
ه تمثلت في ذاشكال الالعنف ه. أشCكاًال عCدة مCنها النفسCية واالجتماعCية واالقتصCادية والماديCة والسياسية           

احCتالل المكاتCب والقCيام باعتصCامات فCي الشCوارع واالضCراب عCن الطعCام وإنشCاء مؤسسات اقتصادية                
 . ات اإلدارية وإنشاء حكومة موازيةجديدة واقتحام المؤسس

          Cل الCوع العمCب نCنف حسCنف وتصCال الالعCرف أعمCنف ذتعCيس بناًء على المعتقدات أو  ذي تCه ول
آCره ان العديCد مCن األشCخاص مCن ثقافCات       ذوالجديCر  . يCن يقومCون بCه   ذالدوافCع أو األشCخاص ال  
   CCبقوا هCتلفة طCان مخCنف ال ت     ذوأديCال الالعCى أن أعمCد علCCا يؤآCل ممCي   ا العمCCان فCى إيمCتاج إلCCح

 فيها ذففي أغلب األحيان التي ينب. ي يعتبر ظاهرة مختلفة تمامًاذالالعCنف األخالقي أو الديني ال   
اسCCتخدام العCCنف يكCCون القCCادة والمشCCارآون علCCى علCCم بعCCدم وجCCود ضCCرورة السCCتخدامه أو أن     

 .      استخدامه يعود بنتائج سلبية
 

 المفاهيم الخاطئة
 

 :لمفاهيم خاطئة حول أساليب الالعنف في النضال مثلهناك انتشار واسع 
 وقتا طويال لتحقيق أهدافه، وآال ذأن العCنف يCؤدي إلى تحقيق أهدافه بسرعة وأن الالعنف يأخ    •

 .ان المعتقدان خاطئآنذها
يعتقد أن النضال باستخدام اساليب الالعنف يعبر عن الضعف ولكنه في الحقيقة يعبر عن القوة       •

 . يشل أو يفكك األنظمة القمعيةألنه يستطيع أن
 .أشكال الالعنف في النضال ال تحتاج إلى قائدًا يسحر الجماهير •
 .ظاهرة الالعنف هي ظاهرة ممتدة بين الثقافات •
 .ظاهرة الالعنف ال تحتاج إلى معتقدات دينية بالرغم من أنها أحيانًا تأتي بدافع ديني •
ا االختالف هام ذعنف الديني أو األخالقي، هاتهCا تختلف عن الال ذيعتCبر الالعCنف ظاهCرة بحCد        •

 .جدًا ويجب توضيحه وعدم االستهانة به
ا استخدم في النضال ضد األنظمة ذهCناك اعCتقاد منتشCر يقCول أن النضال الالعنيف ينجح فقط إ       •

ا اعCCتقاد خاطCCئ ألن أسCCاليب الالعCCنف فCCي   ذيCCن يؤمCCنون بحقCCوق االنسCCان وهCC  ذالديمقراطCCية والخصCCوم ال 
 .ت في مواجهة أآثر األنظمة وحشية ودآتاتورية مثل األنظمة النازية والشيوعيةالنضال نجح

ا رقت لها قلوب األنظمة ذيقCول بعض األشخاص والجماعات بأن أساليب الالعنف تنجح فقط إ         •
 .ه األساليب أطاحت بأنظمة دآتاتورية قمعيةذالقمعية ولكننا نعلم أن ه

 
 متطلبات النجاح

 
هناك متطلبات . عCنف فCي النضCال ضCمانًا للCنجاح مثلما ال يعتبر استخدام العنف ضمانًا للنجاح      ال يعتCبر اختCيار الال     

 CCتخدام هCCند اسCCنجاح عCCيق الCCنف ذلتحقCCتخدام العCCند اسCCال عCCو الحCCا هCCلوب آمCCة . ا االسCCتخدام آلمCCن اسCCناع عCCإن االمت
ك العديد من تجارب الالعنف هنا. ال يقCدم وال يؤخCر في تحقيق النتائج المرغوبة      " العCنف "وتCرديد آلمCة     " عCنف "

التCي فشCلت فCي تحقCيق أهدافهCا وبعضCها نجح في تحقيق انتصارات محدودة استمرت إلى فترات قصيرة ثم انتهت              
وهناك أمثلة على حاالت أخرى حققت . بسبب عدم استخدامها في تعزيز المؤسسات أو في مواجهة تهديدات جديدة

 . تنازالت معينة ولم تحقق األهداف آاملة
فCي المقCابل آCان هCناك حCاالت حققCت انتصارات آبيرة لم تكن تحقق لو استخدمت أشكال العنف من أجل الوصول          

 . فمن اجل فهم أفضل لهذه النتائج علينا أن نفهم طبيعة أساليب النضال الالعنيف. إليها
وريين قد نواجهها بالCرغم مCن أن أسCاليب الالعCنف تؤتCي أآلهCا بطCرق مخCتلفة عليCنا أن نعي وجود عنصرين ضر            

 :عند استخدام بعض أشكال الالعنف في النضال وهي
 .القدرة على مواجهة وقلب تأثيرات القمع .1
 .والقدرة على تقويض مصادر قوة الخصم .2

 
 )جتسو سياسي-جيو(القمع وسياسة المصارعة اليابانية 

 
ت قوتهCا، وتكCCون ردة فعلهCCا  األنظمCة الدآCCتاتورية تكCون بطبCCيعة الحCCال حساسCة ألي عمCCل يضCعف تسCCلطها وانفCCال     

ولكCCن القمCCع  . متمCCثلة بالCCتهديد والقمCCع ضCCد أي شCCخص يقCCف فCCي وجههCCا أو يعارضCCها أو يCCرفض الCCتعاون معهCCا         
 . والوحشية ال ينتجان دائمًا االستمرارية والخضوع اللذان يمكنان أنظمة الحكم الدآتاتورية من االستمرار
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إن الصعوبات . إلCى مCا يسمى بظاهرة سياسة المصارعة اليابانية  أحCيانًا تCؤدي بعCض الظCروف التCي يولدهCا القمCع           
التCي يواجههCا الخصCم فCي الCتعامل مCع أشCكال الالعCنف فCي النضCال مرتCبطة بديناميكCية وتوجCه هذه األشكال التي                     
تعمCل على مواجهة قدرة ورغبة الخصم في استخدام العنف، ولكن النضال السياسي باستخدام أشكال الالعنف ضد   

من هنا فإن المحتجون يستطيعون استخدام . ف والقمCع تخلق وضع صراع خاص يفتقر إلى االنسجام والتناسق    العCن 
عCدم التناسCق بيCن اسCتخدام أسCاليب الالعCنف لمواجهCة أعمCال العCنف مCن أجCل وضCع خصCمهم فCي موقCف سياسي                 

ليب الالعCنف في مواجهة أعمال  يشCابه مCا يحCدث أثCناء المصCارعة اليابانCية، إن التCناقض الCذي يولCده اسCتخدام أسCا            
ا ما يسمى ذالعCنف يضCع الخصCم فCي وضCع سياسCي غCير مCتوازن يضCعف مCن قوتCه ويCزيد من قوة المحتجون وه               

 . بسياسة المصارعة اليابانية
تCؤدي سياسCة المصCارعة اليابانية إلى زيادة عزلة الخصم عن ثالث مجموعات وهي أعضاء جماعة الخصم نفسه       

وقد تؤدي هذه العزلة . ؤثCر عليهم الوضع واألطراف المتورطون في النزاع بشكل غير مباشر والمواطنيCن الذيCن ي   
إلCى زيCادة المعارضCة الداخلCية فCي معسCكر الخصCم، وهCي عCادة مCا تCؤدي إلCى أن تCتحول األطCراف األخCرى ضCد                 

 .الخصم وإلى مناصرة المحتجين
 

 تقويض قوة الخصم
 

 في جميع األوضاع أو في آل حالة من حاالت النضال باستخدام اساليب ولكCن سياسCة المصCارعة اليابانية ال تعمل    
. وتCبقى هناك طريقة رئيسية أخرى للنضال باستخدام اشكال الالعنف وهي تقويض مصادر قوة الخصم        . الالعCنف 

هCذه الطCريقة فعالة خاصة عندما يكون هدفها ممارسة ضغط على حكومة ما لكي تقوم بعمل ما أو لكي تتخلي عن    
 . لقيام بأمر ما، أو عندما يكون الهدف تفكيك النظاما

مCبدأ طريقة تقويض مصادر قوة الخصم هو في الواقع بسيط ألن األنظمة الدآتاتورية بحاجة إلى مساعدة الشعوب   
التCي تحكمها والتي بدونها ال تستطيع أن تبقي على مصادر قوتها السياسية، أما مصادر القوة السياسية فهي تشتمل   

 :على
  أو الشرعيةالسلطة •
األشCخاص والمجموعCات التCي تنصCاع إلى أوامر الحكام وتتعاون معهم          : المص]ادر البش]رية    •

 وتساندهم
 .التي يحتاجها نظام الحكم ويقدمها األفراد والمجموعات المتعاونة: المهارات والمعرفة •
األشخاص الذين مثل العوامل النفسية والفكرية التي قد تشتمل على     : العوامل غير الملموسة   •

 .يطيعون ويعينون الحكام
الممCCتلكات والمصCCادر الطبيعCCية والمصCCادر المالCCية والCCنظام االقتصCCادي     : المص]]ادر المادي]]ة  •

 .ووسائل االتصال والمواصالت
التCCي يهCCدد الحكCCام باسCCتخدامها لضCCمان خضCCوع الCCناس وتعCCاونهم وهمCCا األمCCران    : العقوب]]ات •

 .ا الستمرايته واستمرارية سياستهالضروريان اللذان يحتاج النظام إليهم
 
 Cى          ذهCCير، وعلCؤالء الجماهCCة هCوع وطاعCى خضCCم، وعلCنظام الحكCCير لCبول الجماهCى قCCتمد علCيعًا تعCCادر جمCه المص

CCتعاون الCCاتهذالCCتمع ومؤسسCCه المجCCى   . ي يقدمCCا علCCا وقوتهCCي وجودهCCتمد فCCنفك تعCCية ال تCCوة السياسCCإن القCCي فCCوبالتال
 . ا التعاون قد يستمر وقد ال يستمرذه الجماهير والمؤسسات، هي تقدمذمصادر يعززها التعاون ال

ولكCCن ال يمكCCن ضCCمان الخضCCوع والCCتعاون  . ًا عCCادة مCCا تكCCون هشCCة ودائمCCًا تعCCتمد علCCى المجCCتمع  ذالقCCوة السياسCCية إ
 . الضروريان الستمرار النظام، وأن أي مصدر للقوة يكون عرضة للسقوط أو الفقدان

ه المصCادر وبالتالي إضعاف القوة التي تزود النظام بها أوحتى  ذجCه ضCرباتها إلCى هC    يمكCن ألعمCال الالعCنف أن تو    
إن رفض التعاون مع األنظمة وتحديها يقلب الطاعة . ا يعتمد على عدد من العواملذه القوة آاملة، ولكن هذقطCع ه  

اهCير شCرعية الحكام يفقد   فمCثًال نجCد أنCه عCندما تCرفض الجم     . المطلوبCة والCتعاون التCي تقCدم مصCادر القCوة الالزمCة          
ا يخلق مشاآل آبيرة أمامهم حيث أن االضرابات الشاملة تشل االقتصاد وعدم ذهCؤالء الحكCام طاعCة الناس لهم وه     

الCتعاون اإلداري يعCيق العملCيات الحكومCية، وفCي حCال تمCرد الشCرطة والجCيش علCى الخصم فإنه يفقده القدرة على            
 .حفاظ على نظام الحكمممارسة القمع ضد المحتجين من أجل ال
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                Cه هCادر قوتCد مصCندما يفقCنهار عCعف وتCم تضCوة الخصCا ما يؤآد ذوه. ه وبالتالي يسقط بسبب الضعف السياسيذق
 حيCCث قCCال أن حCCتى الدآCCCتاتوريات    1953صCCحة مالحظCCة العCCالم السياسCCي آCCCارل دويCCتش التCCي جائCCت فCCي عCCCام         

  3.مر في  حكمهااالستبدادية تعتمد على دعم الجماهير والمجتمعات لكي تست
 

 أربع طرق للنجاح
 

طبيعة النزاع : نجCح النضCال الالعنCيف فCي أربCع طCرق أساسCية مخCتلفة اعCتمدت بشCكل آبCير علCى العوامCل التالCية               
والقضCايا المتCنازع علCCيها، الترآيCبة االجتماعCCية لجماهCير المحCتجون وطبCCيعة الخصCم، باإلضCCافة إلCى االسCCتراتيجة        

أما الضغط .  التغيير واألساليب المستخدمة والمهارات واالنضباط وتماسك المحتجون وآلCية ) إن وجCدت  (الرئيسCية   
 Cذال    Cت هCد تنوع وبدرجات متفاوتة بين الضغط النفسي واالجتماعي واالقتصادي         ذي نجحCه فقCي فرضCاليب فCه األس

 .والسياسي
ماعCي أو النظام السياسي  لCك أن النضCال باسCتخدام أسCاليب الالعCنف يؤثCر علCى اسCتقرار الCنظام االجت          ذأضCف إلCى     

       Cال هCندة أعمCير أجCي بعض             ذويغCنة، ففCات معيCرض سياسCي فCتمرار فCى االسCم علCدرة الخصCي قCير فCنظام ويغCا ال
 . األزمات أدى رفض التعاون وتحدي النظام إلى تقويض قدرة الخصم على الحكم وأدى إلى سقوطه

 
مثًال نجد أن ديناميكية االضراب . ألزمات المختلفةهناك اختالفات آبيرة في طرق النضال باستخدام الالعنف في ا       

عCن العمCل فCي مCنطقة معيCنة مCن أجCل رفCع الرواتCب تخCتلف عCن االضCرابات التCي يقوم بها أقليات للحصول على                
 . المزيد من الحقوق أو من أجل اسقاط نظام حكم دآتاتوري في منطقة ما من العالم

نادرًا ما نرى أن : عCن النCتائج المطلوبة آنتيجة لواحدة من أربع آليات  يأتCي التغيCير فCي حCاالت النضCال التCي تCثمر           
ولكن ). تحول(التغيCيرات فCي موقCف الخصCم تدفعCه إلCى تقديCم تCنازالت طوعية آنتيجة الستخدام أساليب الالعنف          

ففي ). ت]أقلم (فCي أغلCب األحCيان نجCد أن سCحب الCتعاون االقتصCادي والسياسCي يجCبر الخصCم علCى تقديCم تCنازالت                
 مصادر قوة الخصم بحيث ال ذبعCض الحCاالت يكCون عCدم الCتعاون والCتحدي قويCان جدًا وتحت قيادة بارعة وتستنف            

وهناك أمثلة نادرة حيث يكون عدم التعاون والتحدي ). االجبار بالالعنف(يبقى أمام الخصم سوى خيار االستسالم  
 ).تفكك (آبيران جدًا ويتم عزل مصادر قوة الخصم بحيث يسقط النظام

 
 استخدامات لتقنية دقيقة

 
ا ذيعCتمد اسCتخدام اسCلوب النضCال الالعنCيف لحCل مشاآل العنف في المجتمع ومشاآل العنف السياسي على قدرة ه        

فهل يستطيع الالعنف أن يحل محل العنف . االسلوب على تقليص االعتماد على العنف في معالجة األزمات الحادة       
 في حاالت ال أو ربما في بعض الحاالت وبنعما السؤال ذادة؟ البعض يجيب على هآأسCلوب لمعالجCة األزمCات الح    

ا األسلوب ودرجة الحكم على قدرة أسلوب الالعنف في أن يكون بديًال ذالجواب يعتمد على درجة فهمنا له  . أخCرى 
 . فاعًال للعنف في حل األزمات الحادة

            Cية هCادة فعالCية زيCم بكيفCى علCون علCنا أن نكCال و   ا األذعليCن النضCلوب مCن خالل زيادة معرفتنا بمتطلباته   ذسCك مCل
ا األسلوب ذه المعرفة والفهم بشكل واسع، وزيادة التخطيط الخاص والعام واستراتيجية استخدام هذومCن ثCم نشر ه    

 .في معالجة األزمات الحادة في المستقبل
نضCCال باسCCتخدام أسCCاليب الالعCCنف إن تطويCCر حCCل مرضCCي لمشCCكلة العCCنف ومعCCرفة الCCتطور السياسCCي المسCCتقبلي لل 

ي يمكن أن يلعبه أسلوب الالعنف خاصة في معالجة األزمات ذيتطلCبان معCرفة الواقCع ومعCرفة الCدور المستقبلي ال        
الحCادة التCي تCرى غالبCية الجماهCير والحكومCات أن الحCل العسCكري وأشCكال العCنف األخCرى هي األسلوب الوحيد                   

ا األسلوب؟ وإلى أي درجة ذإلCى أي درجCة نستطيع أن نفهم ونصقل ه  : ئلة التالCية هCنا نجCد أنفسCنا أمCام األسC       . لحلهCا 
 ا األسلوب أن يكون بديًال فاعال للعنف؟ ذيستطيع ه

 :التطور المستقبلي ألسلوب النضال الالعنيف يتطلب استخدام بدائل الالعنف في معالجة أنواع األزمات التالية
 اسقاط أنظمة الحكم الدآتاتوري •
  في وجه أي انقالب على الحكم ومنع إنشاء أي دآتاتوريات جديدةالوقوف •
 مقاومة أي اعتداءات أو احتالل أجنبي •
 الحفاظ على وجود وأساليب حياة الشعوب األصلية •
 الوقوف في وجه الالعدالة االجتماعية واالقتصادية •

                                                
3 Karl W. Deutsch, "Cracks in the Monolith: Possibilities and Patterns of Disintegration in Totalitarian 
Systems," in Carl J. Friedrich, ed., Totalitarianism, pp. 308-333. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, 1954.    
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 نشر الديمقراطية ونشر حقوق االنسان واستمرارية بقائها •
 .للنضال باستخدام الالعنف إلى المجتمعات الديموقراطيةإدخال وسائل إضافية  •

 
 

 تقليص االعتماد على الحروب وأشكال العنف األخرى
 

ه ذآCCورة أعCCاله تطويCCر خططCCًا اسCCتراتيجية عملCCية تمكCCن هCC ذيتطلCCب اسCCتخدام بدائCCل الالعCCنف لمعالجCCة األزمCCات الم 
قة تدريجية فإنه يمكن استخدام أساليب الالعنف ا الCتطوير يCتم بطري  ذوبمCا أن هC  . الCبدائل مCن أن تطCبق بشCكل فعCال       

 .مرة بعد مرة مما يصقلها ويجعل منها بديًال الستخدام العنف في معالجة األزمات الحادة
 Cتحدي   ذهCنف لحل األزمات الحادة      �ا الCاليب الالعCتخدام أسCية اسCر امكانCاف وتطويCيتطلب الكثير من البحث -اآتش 

ويتطلب ايضًا استخدام األدوات التي .  والCتطور السياسCي والتخطيط والشجاعة     والتحلCيل والدراسCات االسCتراتيجية     
يسCتخدمها المؤرخCCون وأطCCباء الCCنفس االجتماعييCCن وعلمCاء االجCCتماع وأصCCحاب الCCنظريات االجتماعCCية والسياسCCية    

ظمة القمعية ا التحدي يتطلب أيضًا دراسة نقاط ضعف األنظمة الدآتاتورية واألن    ذهC . والعلمCاء السياسCيين وغCيرهم     
 .األخرى باإلضافة إلى دراسة أساليب النضال باستخدام الالعنف

يجCب علينا أيضًا أن نتعلم آيف نطور وننشر القدرة على التفكير بطرق استراتيجية، وآيف نضع استراتيجيات أي    
         Cتقبل، هCي المسCنف فCاليب الالعCتخدام أسCال باسCتخدام وسائل الالعنف تتطلب مواج  ذنضCود السCهة الظواهر ه الجه

المألوفCة لCدى المجCتمعات الحديCثة ومواجهCة القCوى الوطنCية والدولCية ومواجهCة مرآCزية السCلطة وعسكرة العالقة               
 .  السياسية بين الدول وسيطرة الطرق التقليدية لحل المشاآل، باإلضافة إلى مواجهة أمور أخرى

لحCCل األزمCCات الحCCادة علCCى البنCCية االجتماعCCية  يمكCCن أيضCCًا طCCرح مسCCألة تأثCCير اختCCيار العCCنف أو أسCCاليب الالعCCنف   
والسياسCية للمجCتمع لتحقCيق هدفCنا، حيCث أن العCنف عCادة مCا يولد أنظمة سياسية مرآزية تمارس القمع، بينما يولد            

لك أنه عادة ما تستخدم القدرات العسكرية لقمع ذأضف إلى . الالعCنف أنظمCة سياسية أآثر المرآزية وأآثر شعبية         
تسCتخدم الجماهCير اسCلوب الالعCنف من أجل الحصول على الحريات والدفاع عنها ومن أجل مقاومة     الشCعب بيCنما    

 . أنظمة القمع المرآزية
إن التوعCية الجCيدة حCول أهمCية النضال باستخدام أساليب الالعنف تكشف عن وجود خيارات واقعية لم يتم الكشف         

رية في السياسات المعاصرة ذنفتح الباب أمام إحداث تغييرات جا النهج ذعCنها من قبل، وبالتالي فإننا باستخدامنا له        
 .والعالقات الدولية من خالل تقليص االعتماد على العنف

يعCتمد مCدى نجاحCنا فCي اسCتبدال أشCكال العCنف بأشCكال الالعCنف وبالتالCي تقلCيص االعCتماد على الحلول العسكرية                 
هCCل : ولكCن يCCبقى السCؤال هCCنا  .  الالعCنف لحCCل األزمCCات بشCكل آبCCير علCى مCCدى تطويCرنا لCCبدائل فاعلCCة مCن أسCCاليب    

ا األسلوب وتكييفه لكي يكون فاعًال ولكي يستخدم من أجل تحدي واستبدال وإزالة أشكال العنف ذسCنحاول صقل ه   
 في حل األزمات؟            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 أهمية التخطيط االستراتيجي

 في النضال باستخدام أساليب الالعنف
 

في الصراعات المسلحة، حيث أن الضباط العسكريون ومنذ قرون عدة      " استراتيجية  "عادة ما يستخدم مصطلح 
يعتبر سان تزو وآلوزفيتز و ليدل هارت من المفكرون . استخدموا التخطيط االستراتيجي في الحمالت العسكرية  

معقدة من أحد المتطلبات األساسية للعمل ويعتبر استخدام االستراتيجية ال  . الذين طوروا االستراتيجية العسكرية 
 .الفعال في الحروب والمعارك  

يتطلب الصراع العسكري الفعال استراتيجية ذآية وتخطيط وتطبيق، آذلك األمر بالنسبة للعمل باستخدام الالعنف           
ة النضال  حيث أن فعالية هذا العمل تتطلب تخطيط استراتيجي سليم ألن استخدام استراتيجية سليمة يزيد من قو  

 .الالعنيف 
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 أهمية وجود استراتيجية

 
إن استخدامنا األفضل للمصادر واالمكانيات المتوفرة يضاعف فرص تحقيق األهداف المتوخاة من القيام بعمل            

إلى   ) حيث نفتقر إلى تحقيق األهداف   (معين، مما يعني أن وجود خطة استراتيجية مصممة لنقلنا من الحاضر    
وتكمن االستراتيجية في تخطيط سير العمل الذي ينقلنا من الحاضر      ). ن تحقيق أهدافناحيث نتمكن م(المستقبل 

 . إلى المستقبل الذي نرغب في الوصول إليه 
على سبيل المثال، إذا أراد شخص ما السفر من مكان معين إلى آخر فإنه يحتاج إال التخطيط مسبقًا لهذا السفر   

أآد من توفر المال الالزم لتحمل تكاليف السفر والتكاليف األخرى مثل   واختيار وسيلة السفر، ثم يحتاج إلى الت 
اإلقامة، والتأآد من وجود جواز سفر والبحث إذا ما آان هنالك حاجة للحصول على تأشيرات دخول وآيفية   

 .الحصول عليها ومن سيقوم بالعمل مكان الشخص أثناء غيابه 
في حياتنا اليومية للوصول إلى غايات معينة هو ما يحتاجه قادة     هذا النوع من التتفكير والتخطيط الذي نمر به 

 . الحرآات االجتماعية والسياسية الذين ولسوء الحظ قليال ما يأخذون بعين االعتبار أهمية التخطيط االستراتيجي       
ترض أن البعض يف. من السذاجة أن يعتقد البعض أن التشديد على األهداف لفترة طويلة يعني تحقيق هذه األهداف

االخالص للمبادئ والقيم والتمسك بها في وجه التقلبات واألزمات يعني بذل أقصى الجهد من أجل تحقيقها، ولكن    
 .هذا غير آاف لتغيير الوضع القائم وتحقيق األهداف المرغوبة 

 إن السعي من أجل تغيير المجتمع أو السعي من أجل عدم إحداث تغييرات في المجتمع أو النضال من أجل 
ولكن قليًال . التخلص من إحتالل أجنبي أو حماية المجتمع من الهجمات هي مهام أآثر تعقيدًا من التخطيط للسفر 

ما يأخذ األشخاص بعين االعتبار األهمية القصوى لتحضير خطة استراتيجية شاملة لتحقيق األهداف قبل البدء          
 . بالعمل

والسياسية بالحسبان أهمية الحاجة إلى تخطيط آيفية العمل ولكن غالبًا ما يأخذ العاملون في الحرآات االجتماعية   
فهم اليحاولون أن يشكلوا خطة عمل . عادة ما يكون هذا التخطيط تكتيكيًا أو محدودًا أوعلى المدى القصير

استراتيجية عريضة وطويلة األمد أو ال يرون فيها ضرورة أو قد ال يستطيعون التفكير والتحليل باستخدام هذه   
المصطلحات أو قد يسمحون ألنفسهم االبتعاد عن هدفهم األآبر بالترآيز باستمرار على قضايا صغيرة والقيام        

وقد ال . بردات فعل متكررة لمواجهة األفعال التي يبدأ بها الخصم وترآيز العمل على النشاطات قصيرة األمد
يجيات بديلة تستطيع أن تقود جهودهم نحو   يخصصون الوقت والطاقة للتخطيط واالستراتيجية أو اآتشاف استرات     

 .تحقيق أهدافهم
علينا أحيانًا أن ندرك بأن الناس عادة ما ال يحاولون رسم استراتيجية لتحقيق أهدافهم ألنهم في أعماقهم ال يؤمنون   

أن أفضل بأنه من الممكن تحقيقها، فهم يرون أنفسهم ضعفاء وضحايا ال حول لهم وال قوة لمقاومة القوة العاتية و
بالتالي فهم ال يحاولوا  . شيء يقومون به، آما يعتقدون، هو االصرار أو الموت وهم مؤمنون أنهم على حق

وتكون نتيجة فشل التخطيط االستراتيجي اضعاف أو      . التفكير والتخطيط بطريقة استراتيجية لتحقيق أهدافهم     
وتضيع التضحيات بحيث ال تخدم مصالح القضية      القضاء على فرص النجاح وتبديد القوة وتفقد األعمال تأثيرها         

 . بشكل جيد، ومن المرجح أن الفشل في التخطيط بطريقة استراتيجية يؤدي إلى فشل في تحقيق األهداف    
 

 :إن عدم وجود صياغة لخطة عمل استراتيجية دقيقة يؤدي إلى
 انحراف الطاقة نحو قضايا ثانوية واستخدامها بطريقة غير فعالة      !
 ل الفرص التي تؤدي إلى تقدم في القضية عدم استغال !
 تحدد مبادرة الخصم خط سير األحداث   !
 يزيد ضعف الطرف المناضل وتؤثر بشكل مصيري على العمل لتحقيق األهداف    !

 تضعف فرص نجاح الجهود المبذولة لتحقيق األهداف   �
 وفق التخطيط االستراتيجي    إن العمل الموجه. آية يزيد من فرص النجاح ذبالمقابل فإن صياغة وتبني استراتيجية    

يمكننا من ترآيز قوانا وأعمالنا للسير في اتجاه محدد نحو تحقيق الهدف المرغوب فيه وترآيزها في خدمة الهدف           
يمكننا أن نقلص عدد اإلصابات والخسائر األخرى وأن   . الرئيسي وزيادة األزمة التي تخلقها نقاط ضعف الخصم  

 .سي بطريقة أفضل وبالتالي تزداد فرص نجاح العمل باستخدام الالعنف     نكرس التضحيات لخدمة الهدف الرئي  
 

 صياغة استراتيجيات حكيمة
 

 :يتطلب اختيار وصياغة االستراتيجية الحكيمة ما يلي   
 .فهم دقيق وآامل لمحتوى النضال !
 .معرفة طبيعة االختالف بين ما هو الوضع عليه اآلن والوضع المرغوب في الوصول إليه !
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ائق التي تقف دون الوصول إلى األهداف والعناصر التي تسهل مهمة تحقيق      تقييم للعو !
 .األهداف

تقييم نقاط القوة ونقاط الضعف لدى الخصوم ولدى المجموعة التي ينتمي إليها الشخص         !
 .ولدى أي طرف ثالث قد يساعد أو يعيق الحملة

 .تقييم واقع وحدود عدد من خيارات العمل التي يمكن اتباعها  !
 . مجرى للعمل من خيارات موجودة أو رسم مجرى عمل جديد آلياً اختيار  !
والطرق المحددة للعمل من أجل  ) التكتيكية(معرفة خطة شاملة للعمل تقرر الخطط األصغر  !

ما هي النشاطات قصيرة األمد أو الخطوات الالزم اتخاذها من أجل تطبيق (تحقيق الهدف الرئيسي  
 ).الخطة االستراتيجية الشاملة  

 
 تويات التخطيط والعملمس

 
يحتوي التخطيط االستراتيجي على مستويات مختلفة من التخطيط والعمل حيث تحتل االستراتيجية العظمى أعلى          

االستراتيجية العظمى هي المفهوم الشامل الذي  . مستوى، وهناك االستراتيجية نفسها تتبعها التكتيكات واألساليب
اقتصادية وبشرية وأخالقية وسياسية وتنظيمية   ( المالئمة والمتوفرة  يعمل على تنسيق وتوجيه جميع المصادر 

 . لألمة أو لمجموعة أخرى للوصول إلى أهدافها في الصراع  ) الخ...
وتشتمل االستراتيجية العظمى على اعتبارات تتعلق بصحة القضية وتقييم للتأثيرات األخرى على الوضع      

) ف أو السياسات التقليدية أو حرب العصابات أو الحرب التقليديةمثال النضال الالعني (واختيار أسلوب العمل  
 .وآيفية تحقيق الهدف والنتائج طويلة األمد 

 اإلطار األساسي الختيار استراتيجيات محدودة أآثر للنضال، ويشتمل هذا المستوى      االستراتيجية العظمىتضع 
. يع المصادر عليها الستخدامها في النضال من التخطيط على توزيع المهام العامة على مجموعات محددة وتوز

ويشتمل هذا المستوى أيضًا على اعتبارات حول ماهية عالقة النضال بتحقيق األهداف التي وجد الصراع من   
 .أجلها

) سواء آان الصراع عنيف أو العنيف( هي مفهوم يعكس الطريقة األفضل لتحقيق أهداف الصراع االستراتيجية
االستراتيجية هي أيضًا خطة التوزيع   . حقق أقصى تأثير للوصول إلى أهداف معينة    وهي تهتم بكيف ومتى ن

 .   العملي والتأقلم وتطبيق الوسائل المتوفرة لتحقيق األهداف المرغوبة    
قد تشمل االستراتيجية أيضًا الجهود من أجل تطوير وضع استراتيجي متميز لدرجة أنه قد يحقق النجاح دون      

الستراتيجية عند تطبيقها على الصراع نفسه الفكرة األساسية لكيفية تطوير الحملة وآيف  وتكون ا. صراع مفتوح
 .يتم جمع محتوياتها المتفرقة معا بطريقة تحقق أهدافها

وتشمل االستراتيجية أيضًا اعتبار النتائج التي قد تتبع أعمال معينة وتطوير خطة عمل عريضة ونشر مجموعات     
 .تبار متطلبات النجاح في أسلوب العمل المختار وتوظيف النجاح بأفضل طريقة       الصراع في أعمال أصغر واع  

تعمل االستراتيجية ضمن رؤيا االستراتيجية العظمى وتستخدم التكتيكات وأساليب العمل لتطبيق االستراتيجية،           
االستراتيجية  ويجب أن نختار التكتيكات واألساليب للوصول إلى أفضل تاثير ونطبقها بطريقة تساعد في تطبيق  

 . وتساهم في تحقيق متطلبات النجاح 
أهداف المجموعة : يجب أخذ النواحي التالية بعين االعتبار عند صياغة االستراتيجية في النضال الالعنيف          

المناضلة، مصادرها ونقاط قوتها، أهداف الخصم ومصادره ونقاط قوته، ثم نأخذ مسألة امكانية تدخل فريق ثالث      
ومتطلبات النجاح التي يتيحها      ) الدفاعية والهجومية  (وطرق وأساليب العمل الممكنة لدى الخصم   بعين االعتبار  

 .األسلوب الذي اخترناه وديناميكية العمل وآليات التغيير 
 

 هو خطة عمل محدودة ترتكز على فهم ألفضل طريقة تستغل فيها وسائل النضال المتوفرة لتحقيق أهداف    التكنيك
ويرآز التكتيك على مجرى عمل محدد يجد مكانًا مالئمًا داخل     .  من استراتيجية عريضة  محدودة آونها جزءًا

يمكن فهم تكتيك معين فقط . االستراتيجية العظمى آما تجد االستراتيجية مكانًا مالئمًا داخل االستراتيجية العظمى   
 .آجزء من استراتيجية آاملة للمعرآة أو الحملة

. يق أساليب معينة أو آيف تتعامل مجموعات معينة من المقاتلون في وضع محدديتعامل التكتيك مع آيفية تطب 
سواء (يطبق التكتيك على فترات زمنية أقصر من الفترات التي تطبق عليها االستراتيجيات أو في مناطق اصغر               

ثر أو من أو من خالل عدد محدود من األشخاص أو أهداف محدودة أآ) الخ...آانت مناطق جغرافية أو مؤسساتية
 .خالل الجمع بين أآثر من واحدة مما سبق 

 
 إلى وسائل العمل المحددة ضمن تقنية النضال الالعنيف، وتشتمل على عشرات النماذج من العمل  األساليبتشير 

 ).أنظر الملحق الثاني  (المحدد مثل أنواع االضرابات العديدة والمقاطعة والالتعاون السياسي وغيرها   
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استراتيجية مسئولة ومؤثرة للنضال الالعنيف على صيغة حذرة واختيار الستراتيجية عظمى      يعتمد تطوير خطة 
 .واستراتيجيات وتكتيك وأساليب 

 
 بعض العناصر األساسية للنضال الالعنيف

 
إن تقنية أعمال الالعنف   . ال يوجد هناك استراتيجية منفردة الستخدام النضال الالعنيف تتالئم مع جميع األوضاع        

من تطوير أنواع مختلفة من االستراتيجيات للتعامل مع أنواع مختلفة من حاالت الصراع، باإلضافة إلى أن    تمكن 
 . النضال الالعنيف قد يحتاج أحيانا إلى الجمع في استراتيجية عظمى مع استخدام وسائل عمل أخرى         

استخدام العنف واستخدام النضال   : هذا ال يعني أن النضال الالعنيف ينسجم مع جميع تقنيات العمل األخرى، مثالً  
الالعنيف جنبًا إلى جنب يؤدي إلى إلحاق الدمار باألعمال المختلفة التي يعمل الالعنف من خاللها وبالتالي يؤدي                

 . إلى عدم تأثير وانهيار وتدمير او هزيمة النضال الالعنيف في أسوء األحوال  
الم والتعليم الشعبي ومناشدة الخصوم والمفاوضات والقضايا     ولكن من المؤآد أن وسائل مثل ايجاد الحقائق واالع 

عادة ما تكون . األخرى المشابهة يمكن ان نستخدم في أوضاع عديدة باالشتراك مع استخدام النضال الالعنيف       
 . هذه الوسائل مرتبطة بالمقاطعة االقتصادية واالضراب عن العمل 

خطط استراتيجيتك آي  : عنيف هو وجود مبدء أساسي وهو من العناصر الهامة في تخطيط حمالت النضال الال       
آانت هذه رسالة تشارلز ستيوارت بارنل للفالحين   . يكون النجاح في الصراع ممكنا باالعتماد على نفسك فقط 

وال تعتمدوا على أي أحد " اعتمدوا على أنفسكم "1880-1879األيرلنديين خالل اضراب عن دفع األجور عام   
 .آخر

 خططنا وأطلقنا حملة قوية من النضال الالعنيف، ففي هذه الحالة يعتبر الحصول على مساعدة    لنفترض أننا 
وفي . العنيفة محدودة من اآلخرين أمر ال بأس به، ولكن االنتصار يأتي فقط من خالل المجموعة المناضلة نفسها

سليما فانه ال يزال هناك حالة عدم وجود مساعدة من أي طرف ثالث ولنفترض أن التخطيط االستراتيجي آان   
ولكن عند اعطاء مسئولية النجاح او الفشل إلى اآلخرين فإن النضال يفشل عندما يفشل         . وجود فرصة للنجاح 
على أية حال فإن الدعم الخارجي يكون مرجحًا عندما تستخدم الشعوب المظلومة النضال      . هؤالء في التدخل

 .لنجاح والفشل على جهودها فقط الالعنيف وتتصرف بطريقة صحيحة بحيث يعتمد ا   
أنظر (إن صياغة استراتيجيات وتكتيك النضال الحكيمة تتطلب فهم واضح لديناميكية وآليات النضال الالعنيف   

The Politics of Nonviolent Action .( من المهم مراعاة تطور هذه الخطط واألعمال التي تسهل تقدمها
 .مل التي تؤدي إلى التأثير  ورفض تلك التي إذا طبقناها تعيق العوا 

يجب أيضًا مراعاة العوامل اإلضافية مثل العوامل النفسية واألخالقية والعوامل المادية والجغرافية والتوقيت          
واألعداد والقوة والعالقة بين القضية وترآيز القوة والمحافظة والمبادرة واختيار أساليب عمل محددة تساهم في     

 .والتكتيكتحقيق أهداف االستراتيجية   
تكمن أهمية التخطيط االستراتيجي في النضال الالعنيف في أنه مفتاح تحويل الحرآات االجتماعية والسياسية إلى     

  4.أآثر فعالية، وقد ال يضمن أن تحقق حرآة ما أهدافها ولكنه يرجح آفة فرص النجاح
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Gene Sharp, Waging Nonviolent Struggle: Twentieth century Practice and Twenty First Century 
potential.  
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 الفصل الثالث
 خطوات التخطيط االستراتيجي 

 لنضال الالعنيف ضدل
 األنظمة القمعية

 
النضCCCال الالعنCCCيف هCCCو تقنCCCية لتوجCCCيه الصCCCراعات باسCCCاليب احCCCتجاج اجتماعCCCية ونفسCCCية واقتصCCCادية وسياسCCCية         

وهو تقنية مبنية على تطبيق اجتماعي واقتصادي وسياسي للعناد البشري األساسي . وبالالتعCاون وبالCتدخل المعCيق     
ورفض التعاون والتحدي واالعاقة، بما معناه ان يرفض الناس القيام باألشياء االصCرار والقCدرة علCى المعارضة     �

 . المطلوب منهم القيام بها والقيام بأشياء ممنوعون عن القيام بها
تعCتمد جمCيع الحكومCات علCى الCتعاون والطاعCة لكCي تCبقى، وعCندما يCرفض الCناس الCتعاون فCإن الحكومCات تخسر                 

 .جميع الرآائز التي تسندها
CCع     لقCCة القمCCري لمقاومCCتاريخ البشCCبر الCCتلفة عCCراعات المخCCن الصCCكال مCCدة أشCCي عCCيف فCCال الالعنCCيق النضCCم تطبCCد ت

 .وتقويض الدآتاتوريات ومقاومة االحتالل األجنبي والدفاع عن األقليات المعزولة ومن أجل زيادة الحرية
واالرتجال وآنتيجة لتصرف الناس هCذه األشCكال مCن النضCال فCي الماضCي آانCت نتCيجة الCبداهة إلCى درجCة آبيرة                   

 .دون تحديد أهدافهم أو بدون فهم لما هو مطلوب منهم تحقيقه
بعCض هCذه النضCاالت عكسCت درجCة مCن التكتCيك أو التخطCيط قصCير األمد ولكن القليل جدًا منها عمل وفق خطط           

 .استراتيجية عظمى تحكم تطور وتوجيه النضال آكل
ى النضCCال الالعنCCيف ال تحCCتاج ان تخCCترع العجCCل مCCن جديCCد، فمCCن خCCالل الفهCCم     امCCا اآلن فCCإن الجماعCCات التCCي تتبCCن  

األعمCق لهCذه التقنCية وتقاسCم هCذه المعرفة واستخدام التخطيط االستراتيجي أو التخطيط طويل األمد يصبح النضال         
 .الالعنيف أآثر تاثيرًا

 
 عناصر التخطيط االستراتيجي

  
 :جب اتخاذها بعين االعتبار عند التخطيط للنضال الالعنيففيما يلي بعض العناصر الرئيسية التي ي

 
 التقييم والتحليل االبتدائيين: المرحلة األولى

 
 .فحص القضايا الموضوعة على المحك آما يراها الطرفين !
تحضCير تحلCيل لألنظمCة الثقافCية والسياسCية واالقتصCادية االجتماعCية الموجودة في المجتمع أو            !

 .وزيع السكانالبلد باإلضافة إلى ت
تحضCCير تقديCCر اسCCتراتيجي أي تحديCCد نقCCاط الضCCعف ونقCCاط القCCوة لCCدى طرفCCي الصCCراع، وهCCذا    !

يشCCمل معCCرفة مصCCادر قCCوة طرفCCي الصCCراع والمؤسسCCات التCCي تمCCثل رآائCCز الدعCCم، وتحلCCيل المصCCادر        
المCتوفرة لكCل طCرف واختCبار درجCات اعتماد آل طرف على اآلخر للوصول إلى احتياجات معينة وقوة        

 .الصراع النسبية للطرفين
 .معرفة استهداف وإضعاف أو إزالة أي مصدر من مصادر قوة الخصم !
معرفة واختبار أي دور محتمل وأي ارآء لفريق ثالث في الصراع وهذا يشمل السكان الذين ال   !

 .يكرسون أنفسهم للنضال
جغرافCCية معCCرفة العوامCCل الخارجCCية األخCCرى التCCي تؤثCCر علCCى مجCCرى العمCCل مCCثل العوامCCل ال       !

 .الخ... والجوية والمناخية والبنية التحتية 
 .معرفة األنواع األخرى من الضغوط التي قد تؤدي إلى تحقيق أهداف المقاومة !
اختCبار العناصCر الCوارد ذآCرها اعCاله لمعCرفة إذا آانCت الظCروف الموجCودة لمصCلحة أو ضCCد            !

، أي من هذه الظروف تعتبر ثابتة مصCلحة القCيام بحملCة مCن النضCال الالعنCيف ضCمن إطCار زمني معين          
 .وأيها متغير وأيها يمكن التأثير عليه بشكل مباشر بأعمال المقاومون أو خصومهم
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 تطوير االستراتيجية: المرحلة الثانية

 
. تعCريف أهCداف النضCال بمفاهيم واضحة ومحددة   . تطويCر اسCتراتيجية عظمCى للصCراع آكCل        !

هCCذا هCCو المفهCCوم  .  أجCCل تحقCCيق ذلCCك الهCCدف عمCCل حسCCاب آيفCCية عمCCل النضCCال الالعنCCيف مCCن  
الرئيسCCي العCCريض طويCCل األمCCد لسCCير النضCCال وتنسCCيق وتوجCCيه جمCCيع المصCCادر المCCتوفرة          

 .والمالئمة التي تمتلكها مجموعة النضال
هCل باالمكCان تحقCيق الهCدف الرئيسCي للصCراع فCي حملCة شCاملة مCنفردة؟ إذا آCان األمر آذلك              !

  CCيق هCCية تحقCCيط لكيفCCب التخطCCى     . ذافيجCCيحتاج إلCCراع سCCإن الصCCك فCCس ذلCCر عكCCان األمCCوإذا آ
 .االشتمال على حمالت أخرى محدودة ألهداف ثانوية هامة

. تطويCر استراتيجيات لحمالت فردية لتحقيق المزيد من األهداف المحدودة خالل فترة النضال     !
ثل من هCنا يصCبح اإلطCار العCريض لالسCتراتيجية العظمCى أآCثر تفصCيًال ويجيب على أسئلة م             

 .وماذا وأين وآيف في التخطيط لحملة معينة في الصراع
اختCCيار تكتCCيك معيCCن قصCCير األمCCد وأسCCاليب عمCCل فCCردية تعمCCل علCCى تطبCCيق االسCCتراتيجية             !

المخCCCتارة، مCCCن األهمCCCية بمكCCCان اختCCCيار تكتCCCيك وأسCCCاليب العمCCCل بحCCCذر ضCCCمن إطCCCار حملCCCة      
ل أساليب العنف التي من الممكن تشم. اسCتراتيجية معيCنة وفقط بعد تطوير استراتيجية عظمى       

البعض يعمل أفضل من األخرى . أن نخCتارها أسCاليب االحتجاج واالقناع والالتعاون والتدخل       
فCي األوضCCاع المخCCتلفة، وباالعCCتماد بشCCكل آبCCير علCCى االسCCتراتيجية العظمCCى والهCCدف الكلCCي،   

قدرة من غيرها من تكCون بعض األساليب أآثر   . الCتقدير االسCتراتيجي وهCدف الحملCة الفCردية         
 .حيث تقييد وقطع مصادر قوة النظام الحاآم

الCتأآد مCن أن الخطCة االستراتيجية المتبناة تنسجم من حيث هدفها وأنواع الضغوط المفروضة         !
 .والتكتيك واألساليب المختارة

 
 بناء القدرة: المرحلة الثالثة

 
لى تطبيقها، وإن لم تكن ضCمان أن اسCتراتيجيات النضCال المخCتارة تقCع ضCمن قCدرة الشعب ع             !

 . آذلك سيكون هناك حاجة إلى تعزيز قدرة الشعب أو نقوم بتعديل االستراتيجيات
تعزيCCCز المCCCنظمات والمؤسسCCCات التCCCي هCCCي خCCCارج نطCCCاق سCCCيطرة الخصCCCم خاصCCCة إذا آانCCCت    !

االسCCCتراتيجية العظمCCCى تدعCCCو إلCCCى اسCCCتخدام هCCCذه األجسCCCام المسCCCتقلة خCCCالل النضCCCال لتطبCCCيق   
 .حديالالتعاون والت

 .التخطيط لمساعدة فريق ثالث ولكن دون االعتماد على هذه المساعدة !
 

 النضال المفتوح: المرحلة الرابعة
 

الترآCيز علCى نقCاط قCوة المقCCاومون فCي مواجهCة نقCاط ضCCعف الخصCم لتحقCيق أهCداف مخCCتارة            !
در وفCق االسCتراتيجية العظمCى واالسCتراتيجية واألسCاليب المنCتقاة خاصة في تقييد وقطع مصا          

 .قوة الخصم
ضCمان أن الخطCة االسCتراتيجية تطCبق بطCريقة منضبطة دون اللجوء إلى العنف الذي يضعف          !

 .المقاومة
 .ضمان أن نشاطات النضال تساعد في تعزيز المقاومين !
 .ضمان وصول المقاومون إلى المصادر الحرجة !
 .خلق حالة من عدم التوازن لدى الخصم والمحافظة على استمرارها !
 . الخصم مع استمرار التمسك بأشكال الصراعتحدي قمع !
الفعCل بCدال مCن ردات الفعCل والحفCاظ على المبادرة والزخم، يجب توجيه النضال وفق شروط              !

 .المجموعة المقاومة وليس وفق شروط الخصم
 .إعادة تقييم مستمرة لسير النضال وفق الخطة االستراتيجية !

 
 نهاية الصراع: المرحلة الخامسة

 
 فاق أو خليط من النتائج؟نجاح أو إخ !
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 . عمل تقييم ما بعد الصراع والتخطيط للمستقبل !
 

       5.هذه مجرد مالحظات ابتدائية لتطبيق النضال الالعنيف االستراتيجي
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 الملحق األول
 المصطلحات الهامة المستخدمة

 في النضال باستخدام وسائل الالعنف
  

م في أعمال الالعنف حيث يلجأ الخصوم إلى تقديم تنازالت والخضوع لبعض  هي آلية للتغيير تستخد: تأقلم
يحدث التأقلم عندما ال يغير الخصوم مواقفهم أو  . مطالب المحتجون بالرغم من وجود خيارات أخرى أمامهم  

ل إلى  يجبروا بالالعنف على تقديم تنازالت، ولكن عند استنتاجهم بأنه من األفضل تقديم تنازالت من أجل التوص   
قد ينتج التأقلم عن التأثيرات التي لو استمرت تخلق حالة من التحول أو االجبار باالعنف أو تفكك نظام                . تسوية

 .حكم الخصم
       
الجسم الذي يصدر األحكام والقرارات والنصائح واألوامر التي يتقبلها األفراد والمؤسسات بشكل طوعي    : سلطة

السلطة هي المصدر األساسي للقوة السياسية ولكن . ن خالل الطاعة والتعاونعلى أنها حق من الحقوق، وتطبق م
 .دون وجود تطابق بينهما

  
 . عدم التعاون االجتماعي أو االقتصادي أو السياسي : مقاطعة

 
 .أعمال الالتعاون السياسية: إمتناع مدني

 
 .أعمال الالعنف التي تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية  : إجراء مدني

 
 .احتجاجات ومقاومة باستخدام أعمال الالعنف من أجل تحقيق أهداف سياسية  :  مدنيتحدي

  
 .المقاومة باستخدام أساليب الالعنف بوجود هدف سياسي: مقاومة مدنية

 
توقف عن العمل ألسباب سياسية، هذا االضراب ال يشمل العمال فقط ولكن قد يشمل الطالب،  : إضراب مدني

 .لمتاجر، والموظفين، وموظفي الحكومة، وأفراد من المجتمع الراقي   وأصحاب المهن، وأصحاب ا
  

انتهاك مدني سلمي لقوانين معينة أو أوامر أو إجراءات أو مراسيم أو أوامر عسكرية أو أوامر : عصيان مدني
ضة قوانين    أحيانًا ما يتم معار . هذه القوانين بطبيعتها تعتبر ال أخالقية وغير منصفة وظالمة   . شرطية أو ما شابه

 .  تضعها جهة تنظيمية أو محايدة أخالقيًا بحيث يرمز مثل هذا االعتراض إلى معارضة أوسع لسياسات الحكومة  
          
تغيير لموقف الخصم الذي توجه إليه أعمال الالعنف بحيث يصبح هذا الخصم مؤمنًا بصحة قبول أهداف  : تحول

 . ربع إلحداث تغيير باستخدام أساليب الالعنف التحول هو إحدى اآلليات األ . جماعات الالعنف 

                                                
5 Gene Sharp, Waging Nonviolent Struggle: Twentieth century Practice and Twenty First Century 
potential. 
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هو اآللية الرابعة إلحداث تغيير باستخدام أساليب الالعنف حيث يتفكك ويتهاوى النظام الحاآم بسبب عدم         : تفكك
التعاون والتحدي الجماهيري الكبير الذي يؤدي إلى تحجيم أو بتر مصادر القوة من خالل عدم التعاون مع النظام           

 . ما يؤدي إلى تفككه وانهيارهالحاآم م 
 

تعليق للنشاطات االقتصادية في مدينة أو منطقة أو دولة معينة بدوافع سياسية لدرجة تؤدي إلى    : إغالق اقتصادي
إحداث شلل اقتصادي، هذا االنجاز يأتي نتيجة الضراب شامل عن العمل يشمل العمال وأصحاب المتاجر        

 .  واألعمال والمؤسسات االقتصادية
 

هو وضع سياسي يعطي األفراد والمجموعات حرية االختيار في المشارآة بأعمال وقرارات    : )سياسية(حرية 
 .    مجتمعية وسياسية

 
تقوم . هي الفهم األوسع لكيفية تحقيق أهادف النزاع من خالل استخدام طريقة عمل معينة : استراتيجية عظمى

متوفرة سواء آانت هذه المصادر بشرية أو سياسية أو اقتصادية االستراتيجية العظمى بتنسيق وتوجيه المصادر ال  
يأتي تطبيق عدد من االستراتيجيات المحدودة ضمن االستراتيجية   . أو أخالقية أو غيرها، لتحقيق أهداف النزاع

 . العظمى لتحقيق أهداف جانبية معينة في مراحل النضال الشامل   
  

لم التي هي جزء من األزمة يقودهم محتجون يستخدمون وهي جمهور من أصحاب المظا: مجموعة متظلمة
 .اساليب الالعنف 

 
المجموعة الحاآمة  (أو " الحاآم "يشمل هذا المصطلح األشخاص والمجموعات الذين يطيعون  : مصادر بشرية

 ويتعاونون معها ويساعدونها على تنفيذ إرادتها، ويشمل أيضًا ذلك الجزء من) صاحبة األمر والنهي في الدولة
هؤالء األشخاص والمجموعات من السكان ودرجة وأشكال استقاللية مؤسساتهم، بحيث يؤثر وجودهم على قدرة 

 . المجموعة الحاآمة على االستمرار ويشكلون جزءًا من مصادر قوتها السياسية 
     

عية وهي مصدر آخر من مصادر القوة، و يشمل هذا المصطلح الممتلكات والمصادر الطبي  : مصادر مادية
 .والمصادر المالية والنظام االقتصادي ووسائل االتصال والمواصالت التي تتحكم في مدى سيطرة الحاآم    

      
وهي العمليات التي إن نجحت تحقق تغييرات باستخدام أساليب الالعنف، وتشتمل على أربع آليات      : آليات التغيير

 .  التحول والتأقلم واالجبار بالالعنف والتفكك   : وهي
 
وهي أساليب معينة تأتي ضمن العمل باستخدام الالعنف، هناك حوالي مئتي أسلوب من هذه األساليب : ساليبأ

االحتجاج واالقناع باستخدام الالعنف، عدم التعاون االجتماعي واالقتصادي      : مصنفة تحت ثالثة مجموعات هي
 .   والسياسي، والتدخل باستخدام الالعنف  

يب العمل باستخدام الالعنف ويشتمل على وقف التعاون االجتماعي واالقتصادي         وهو أحد أسال: عدم التعاون
أساليب عدم التعاون مصنفة في ابواب الالتعاون االجتماعي  . والسياسي مع شخص أو مؤسسة أو نظام حكم معين

 .وعدم التعاون السياسي) المقاطعة االقتصادية واالضراب عن العمل (واالقتصادي  
  

عبارة عن أنواع من المعتقدات والسلوك يمنع فيها استخدام العنف ألسباب دينية أو : )خالقيديني وأ(العنف 
أخالقية، ففي بعض المعتقدات الدينية يمنع حتى التفكير المعادي أو استخدام آلمات معادية، وبعض المعتقدات  

قد ." خصم"خدام مصطلح تحض على التحلي بمواقف إيجابية وسلوك إيجابي تجاه الخصم وحتى أنها ترفض است        
يشارك أو ال يشارك أصحاب هذه المعتقدات في أعمال الالعنف مع أشخاص يمارسون الالعنف من منطلق    

 . براغماتي 
 

هذه األعمال تتم من  . وهي القيام باحتجاجات ومقاومة وتدخل دون اللجوء إلى العنف الجسدي     : أعمال العنف
القيام بأعمال ال يقوم بها المشارآون في ) ب(ها القانون أو العادات،  رفض القيام بأعمال معينة يفرض ) أ: (خالل

أعمال الالعنف تشمل أيضًا العديد من األساليب المحددة . العملين معًا) ت(العادة أو يمنع القانون القيام بها، أو 
 والتدخل باستخدام  االحتجاج واالقناع باستخدام الالعنف، عدم التعاون، : تأتي ضمن ثالثة مجموعات رئيسية هي

 .  الالعنف 
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وهي آلية تغيير باستخدام أعمال الالعنف حيث يحقق المحتجون مطالبهم بالرغم من أنف          : إجبار بالالعنف
في هذه . فقدوا السيطرة على الوضع نتيجة لوجود عدم تعاون وتحدي بشكل واسع) الخصوم(الخصوم ألنهم 

 .  ولم يتفكك بعدالحالة يكون النظام الحاآم مازال في موقعه   
    

هو القيام بانتفاضة شعبية سياسية ضد نظام حكم قمعي باستخدام حمالت واسعة من عدم  : تمرد باستخدام الالعنف
 .التعاون والتحدي

 
مجموعة واسعة من أساليب الالعنف التي تضرب بشكل مباشر في عمق نشاطات   : تدخل باستخدام الالعنف

ختلف هذه األساليب عن االحتجاجات الرمزية وعدم التعاون حيث أن التدخل        ت. وطريقة إدارة الخصم لنظامه 
 .    ولكن قد يكون نفسيًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو سياسياً ) مثل االعتصام(باستخدام الالعنف غالبًا ما يكون جسدي   

 
ال رمزية تعبر عن   مجموعة آبيرة من أساليب الالعنف التي هي أعم  : إحتجاج وإقناع باستخدام الالعنف

اختالفات في الرأي أو محاوالت لالقناع مثل القيام باعتصامات ومسيرات تتخطى حدود التعبير اللفظي عن    
 ). مثل االعتصام (والتدخل باستخدام الالعنف  ) مثل االضراب(الرأي وتقترب إلى مستوى عدم التعاون  

 
ة خاصة في مواجهة خصم عنيد قد يلجأ إلى استخدام النضال باستخدام أشكال الالعنف القوي: النضال الالعنيف
 .أساليب القمع

 
 .األساليب المحددة المستخدمة في أعمال الالعنف: أسلحة الالعنف

 
وهي مؤسسات المجتمع وجهاته التي تمد النظام الحاآم بمصادر القوة الالزمة لبقائه واستمراريته   : رآائز دعم

لجيش التي تعطي النظام الحاآم القوة لفرض عقوبات، والقيادات الدينية        وتوسيع سلطته مثل الشرطة والسجون وا
باإلضافة إلى النقابات العمالية والشرآات والمجموعات        . واألخالقية التي تضفي الشرعية على النظام الحاآم       

 . االستثمارية التي توفر للنظام مصادر البقاء االقتصادية، ومصادر القوة السياسية األخرى     
   
وهو التطبيق االستراتيجي للنضال باستخدام أساليب الالعنف من أجل العمل على تفكيك أنظمة            : ي سياسيتحد

إن المقاومة باستخدام عدم التعاون والتحدي تحرك القوى . الحكم الدآتاتورية واستبدالها بأنظمة حكم ديمقراطية
وهي (تي يستمد منها الحكم الدآتاتوري قوته الكامنة داخل الشعوب المقموعة لتعمل على القضاء على المصادر ال 

إن استخدام التحدي السياسي بشكل ناجع  يفقد النظام الدآتاتوري القدرة     ). ما أطلقنا عليه أعاله اسم مراآز الدعم 
على حكم الشعب ويفقد أي نظام دآتاتوري مستقبلي قدرته على الحكم مما يحمي النظام الديمقراطي من اي  

 . حتملةتهديدات جديدة م
      

هCCذه السياسCة توظCف خاصCة فCCي حCاالت النضCال باسCCتخدام      : )جتس]و سياس]ي  -ج]]يو(سياس]ة المص]ارعة اليابان]ية    
أسCاليب الالعCنف لغCرض إحCداث تغيCير فCي موازيCن القCوى، حيCث يCتم اسCتغالل ردات الفعCل السCلبية على أساليب                

ون وسائل الالعنف لتعمل سياسيًا ضد الخصم القمCع التCي يسCتخدمها الخصCم فCي مواجهCة المحتجون الذين يستخدم        
سياسة المصارعة اليابانية تعمل عندما يواجه القمع بتحدي سلمي مما . مما يضعف موقفه ويعزز موقف المحتجين  

 . يعكس اسوأ صورة ممكنة للخصم
ر الدعم التغيCيرات قCد تحCدث ايضCًا فCي مواقف طرف ثالث ومواقف المجموعات المتظلمة وحتى الجهات التي توف          

هCذه التغييرات تؤدي إلى فقدان الخصم للدعم المقدم له وتزيد من الدعم المقدم للمحتجين الذين يستخدمون   . للخصCم 
تشمل نتائج سياسة المصارعة اليابانية حدوث استنكار واسع النطاق لسياسة الخصم . أسCاليب الالعCنف في نضالهم   

هذه التغييرات تحدث تحوالت آبيرة في . من حدة المقاومةوحCدوث معارضCة داخلCية بيCن الخصCوم أنفسCهم وتزيد           
 .موازين القوى لصالح المجموعات التي تناضل باستخدام أساليب الالعنف

قCد ال تعمCل سياسCة المصCارعة اليابانCية فCي جمCيع حCاالت النضال باستخدام أساليب الالعنف، عندها يعتمد التغيير           
 . تعاونفي موازين القوى على مدى انتشار عدم ال

 
تستطيع المؤسسات . التأثير الكامل والضغوط التي تعمل على تطبيق السياسات الرسمية للمجتمع    : قوة سياسية

يمكن توظيف . الحكومية التحكم في القوة السياسية أو قد تستخدم المجموعات المعارضة هذه القوة ضد الحكومة
 .  دامها في مراحل الحقة  القوة السياسية في الصراع أو يمكن االحتفاظ بها واستخ 
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 اجراءات  ذفرض عقوبات أو ردات فعل انتقامية باستخدام العنف أو الالعنف على من يقوم باتخا: عقوبات
قليال ما يتم تطبيق العقوبات باستخدام الالعنف لتكون ردًا على العصيان        . ممنوعة أو القيام بخطوات غير متوقعة
 .ت هي مصدرًا من مصادر القوة السياسيةأو تستخدم لتحقيق األهداف، العقوبا

   
القدرة على إدارة النواحي الشخصية والحكم على األمور والقدرة على إعالة النفس  : اعتماد على النفس

 .   اتي ذواالستقالل وتقرير المصير واالآتفاء ال 
 

لى المهارات والمعرفة   وهي مصدرًا من مصادر القوة السياسية حيث يعتمد الحاآم في حكمه ع  : مهارات ومعرفة
ه المهارات ذوالعالقة بين ه) المصادر البشرية (والقدرات التي يمتلكها األفراد والمجموعات في المجتمع    

 . والمعرفة والقدرات المتوفرة وبين حاجة الحاآم لها  
 

لعوامل غير   السلطة، المصادر البشرية، المهارات والمعرفة، ا : وهي منابع القوة السياسية وتشمل: مصادر قوة
ه المصادر وتعتمد على قبول وطاعة  ذترتبط ه. الملموسة، المصادر المادية، والعقوبات، وآلها تنبع من المجتمع

ه المصادر دعمًا قويًا وعندما تضعف  ذالجماهير ومؤسسات المجتمع للحاآم، يصبح الحاآم قويًا عندما توفر له ه  
 .   او تنقطع يصبح الحاآم ضعيفًا ثم يسقط

 
وهو النضال باستخدام الالعنف المبني على خطة استراتيجية أساسها هو     : ال استراتيجي باستخدام الالعنفنض

تحليل لطبيعة األزمة ونقاط قوة ونقاط ضعف المجموعات المتنافسة وطبيعة وقدرات ومتطلبات آلية أعمال  
 .  لك النوع من الصراع ذالالعنف خاصة المبادئ االستراتيجية ل   

 
وهي خطة عمل مرحلة معينة أو حملة من حمالت النضال بحيث تشكل جزءًا من استراتيجية      : يةاستراتيج

عظمى تستخدم في الصراع آكل، االستراتيجية هي الفكرة األساسية التي تتحكم في آيفية تطور النضال في حملة  
 . معينة وآيفية تجميع أجزائه المختلفة معًا للمساهمة في تحقيق االهداف

تيجية تعمل ضمن استراتيجية عظمى، وتستخدم التكتيكات وأساليب العمل المحددة في عمليات على نطاق    االسترا
 .أصغر لتطبيق استراتيجية حملة معينة  

 
تعليق العمل، عادة ما يكون مؤقتًا، للضغط على أصحاب العمل من أجل تحقيق أهداف اقتصادية أو      : اضراب

 .  يةللضغط على الحكومة لتحقيق أهداف سياس 
 

خطة عمل محدودة ترتكز على آيفية استخدام فاعل لوسائل عمل محدودة في مرحلة محددة من النضال   : تكتيك
 .يستخدم التكتيك في تطبيق استراتيجية أوسع في إحدى مراحل النضال   . لتحقيق هدف محدد

   
صابة أو موت، أو اي فعل  ي يؤدي إلى إصابة أو موت أو التهديد بإحداث إذالعنف الجسدي ضد البشر ال: عنف

 . يعتمد على إهداثهما
ين يؤمنون بالالعنف الديني واألخالقي لديهم االستعداد للتعاون مع أشخاص ومجموعات تمارس أعمال  ذال

 .الالعنف من منطلق براغماتي  
 
 
 

 الملحق الثاني
 أساليب العمل باستخدام الالعنف

 
 أساليب االحتجاج واالقناع باستخدام الالعنف

 
  6. استخدمت في أعمال النضال باستخدام الالعنف عبر التاريخ       198ألساليب التالية البالغ عددها   ا

 
 تصريحات رسمية 

                                                
 Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action, Part Two: لمزيد من التفاصيل حول تعريف هذه األساليب أنظر 6

and The Methods of Nonviolent Action, Boston: Porter Sargent, 1973 and later editions. 
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 استصالح رمزي للعقارات  .29
 ايماءات بذيئة .30

 
 ممارسة الضغط على األفراد 

 
 مالزمة المسؤولين .31
 توبيخ المسؤولين .32
 المآخاة   .33
 االعتكاف   .34

 
 المسرح والموسيقى
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 مشاهد مسرحية تهكمية .35
 تأليف المسرحيات وعزف الموسيقى   .36
 استخدام الغناء  .37

 
 آبالموا

 مسيرات .38
 االستعراض  .39
 مواآب دينية .40
 الحجيج   .41
 قافلة سيارات  .42

 
 تكريم الموتى 

 
 الحداد السياسي   .43
 الجنازات الرمزية    .44
 الجنازات التظاهرية    .45
 زيارة المقابر    .46

 
 التجمعات الشعبية 

 
 التجمع من أجل االحتجاج أو التأييد    .47
 لقاءات احتجاجية    .48
 لقاءات احتجاجية مموهة   .49
 عقد الندوات .50

 
 انسحاب وتنصل 

 
  من مكان معينالخروج  .51
 الصمت .52
 رفض التشريفات   .53
 إدارة الظهر   .54

 
 أساليب الالتعاون

 
 الالتعاون االجتماعي   

 نبذ األشخاص 
 

 المقاطعة االجتماعية   .55
 مقاطعة اجتماعية انتقائية   .56
 ) عدم إظهار العواطف(حجب العواطف  .57
 الحرمان   .58
 التحريم   .59

 
 الالتعاون مع األحداث االجتماعية والتقاليد والمؤسسات 

 
 اطات االجتماعية والرياضية   تعليق النش .60
 مقاطعة الشئون االجتماعية  .61
 اضرابات الطالب   .62
 العصيان االجتماعي    .63
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 االنسحاب من المؤسسات االجتماعية .64
 

 االنسحاب من النظام االجتماعي   
 

 البقاء في المنزل   .65
 عدم التعاون الشخصي الشامل   .66
 العمال" هروب" .67
 الخلوة  .68
 االختفاء الجماعي    .69
 الهجرات االحتجاجية    .70

 
 المقاطعة االقتصادية  : ن االقتصادي الالتعاو

 
 أعمال يقوم بها المستهلكين

 
 مقاطعة المستهلكين .71
 عدم استهالك المنتوجات المقاطعة .72
 سياسة التقشف .73
 االمتناع عن دفع األجور   .74
 رفض االستئجار   .75
 مقاطعة المستهلكين الوطنية .76
 مقاطعة المستهلكين الدولية .77

 
 أعمال يقوم بها العمال والمنتجون 

 
 اليةمقاطعة عم .78
 مقاطعة المنتجين  .79

 
 األعمال التي يقوم بها الوسطاء 

 
 مقاطعة المزودين والوآالء .80

 
 

 أعمال يقوم بها أصحاب األمالك والمدراء 
 

 مقاطعة التجار   .81
 االمتناع عن تأجير أو بيع الممتلكات   .82
 منع التوظيف وإغالق المؤسسات .83
 رفض المساعدة الصناعية   .84
 اضراب عام للتجار     .85

 
 ب المصادر المالية   أعمال يقوم بها أصحا

 
 سحب الودائع البنكية .86
 االمتناع عن دفع الرسوم والمستحقات والضرائب  .87
 االمتناع عن دفع الديون والفوائد  .88
 قطع المخصصات والقروض  .89
 االمتناع عن دفع المداخيل الحكومية  .90
 االمتناع عن قبول النقد الحكومي   .91
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 األعمال التي تقوم بها الحكومات 
 

 الحصار االقتصادي المحلي      .92
 وضع تجار على القائمة السوداء  .93
 حظر البيع دولياً  .94
 حظر الشراء دولياً  .95
 الحظر التجاري الدولي     .96

 
 الالتعاون االقتصادي  
 االضرابات الرمزية   

 
 االضراب االحتجاجي     .97
 المغادرة الفورية  .98

 
 االضرابات الزراعية    

 
 اضرابات الفالحين    .99

 اضراب عمال المزارع    .100
 رفض العمل االلزامي   .101
 اضراب المعتقلين   .102
 اب احد فروع الصناعة   اضر .103
 اضراب المهنيين   .104
 

 االضرابات الصناعية العادية    
 
 إضراب منشأة صناعية  .105
 إضراب الصناعة   .106
 االضراب التضامني    .107
 

 االضرابات الجزئية   
 
 االضراب التصاعدي    .108
 اضراب الصدمة  .109
 االضراب التباطؤي   .110
 اضراب التقيد باالنظمة   .111
 )تمارض(االضراب بالغياب المرضي    .112
 االضراب باالستقالة   .113
 ضراب المحدود اال .114
 االضراب المحدد  .115
 

 االضرابات الصناعية المزدوجة   
 
 االضراب المعمم  .116
 االضراب العام   .117
 

 الجمع بين االضرابات واالغالقات االقتصادية    
 
  إضراب مؤقت للتعبير عن االحتجاج   (Hartal)هارتال   .118
 االغالق االقتصادي   .119
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 الالتعاون السياسي 
 نبذ السلطة

 
 سحب الوالء .120
 رفض التأييد العام   .121
 خطابات وآتابات تدعوا إلى المقاومة  .122
 

 امتناع المواطنين عن التعاون مع الحكومة 
 
 مقاطعة الهيئات التشريعية .123
 مقاطعة االنتخابات   .124
 مقاطعة الوظائف والمراآز الحكومية  .125
 مقاطعة الدوائر والوآاالت والهيئات الحكومية األخرى .126
 االنسحاب من المؤسسات التربوية الحكومية .127
 التي تدعمها الحكومةمقاطعة المنظمات  .128
 رفض مساعدة الجهات التنفيذية  .129
 إزالة اشارات وعالمات المكان الخاصة   .130
 رفض الموظفين المعينين  .131
 رفض حل المؤسسات القائمة .132
 

 بدائل الجمهور للطاعة  
 
 معارضة وامتثال بطيء  .133
 العصيان في حالة غياب االشراف المباشر     .134
 العصيان الجماهيري    .135
 العصيان المقنع  .136
 ودرفض تفريق الحش  .137
 االعتصام   .138
 رفض التجنيد االجباري واالبعاد    .139
 االختباء والهروب واستخدام الهويات الزائفة  .140
 عصيان مدني للقوانين غير الشرعية    .141
 

 أعمال يقوم بها موظفوا الحكومة 
 
 امتناع محدد عن المساعدة من قبل أرآان الحكومة  .142
 قطع خطوط اتصال األوامر والمعلومات .143
 المماطلة واالعاقة  .144
 اري عام التعاون إد .145
 اللتعاون قضائي   .146
 عدم فعالية مقصود والتعاون انتقائي مع جهات السلطات التنفيذية .147
 التمرد  .148
 

 أعمال تقوم بها الحكومات المحلية 
 
 مراوغات وتأخيرات شبه قانونية  .149
 التعاون وحدات حكومية ذات صالحية .150
 

 أعمال حكومية دولية
 
 تغيير في العالقات الدبلوماسية والعالقات األخرى   .151
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 ير وإلغاء األحداث الدبلوماسية  تأخ .152
 سحب االعتراف الدبلوماسي   .153
 قطع العالقات الدبلوماسية .154
 االنسحاب من المنظمات الدولية .155
 رفض العضوية في الهيئات الدولية  .156
 الطرد من المنظمات الدولية  .157
 

 أساليب التدخل الالعنيف
 

 التدخل النفسي  
 
 االنكشاف امام العناصر الطبيعية   .158
 الصيام   .159
 لمعنويصيام الضغط ا .أ
 االضراب عن الطعام   .ب
 )من أجل تغيير الخصم آلياً (صيام الساتياجراها    .ت

 المحاآمة المعكوسة .160
 التحرش باستخدام الالعنف     .161
 

 التدخل الجسدي  
 
 االعتصام   .162
 االعتصام وقوفا   .163
 االعتصام رآوباً   .164
 االقتحام   .165
 الطواف  .166
 الصالة اقتحاماً    .167
 غارة الالعنف   .168
 غارات الالعنف الجوية     .169
 غزو الالعنف  .170
  الالعنيف  االعتراض  .171
 الحاجز الالعنيف     .172
 االحتالل الالعنيف    .173
 

 التدخل االجتماعي    
 
 تأسيس نماذج اجتماعية جديدة  .174
 ارهاق التسهيالت .175
 المماطلة  .176
 المقاطعة الكالمية .177
 مسرح المغاوير  .178
 مؤسسات اجتماعية بديلة .179
 نظام اتصاالت بديل  .180
 

 التدخل االقتصادي   
  
 قلب االضراب  .181
 االضراب االعتصامي    .182
 ضي باستخدام الالعنف   استيالء على األرا  .183
 تحدي الحصار   .184
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 تزوير بدافع سياسي .185
 الشراء الوقائي االحتكاري    .186
 )األصول(حجز الموجودات   .187
 اغراق األسواق بالسلع  .188
 حماية محددة .189
 أسواق بديلة .190
 أنظمة مواصالت بديلة .191
 مؤسسات اقتصادية بديلة .192
 

 التدخل السياسي  
 
 ارهاق األنظمة االدارية  .193
 آشف هويات العمالء السريين  .194
 ة في السجن الرغب  .195
 "المحايدة  "العصيان المدني للقوانين    .196
 العمل بدون تواطؤ .197
 ازدواجبة السلطة والحكومة الموازية .198
 

هنالك العديد من األساليب األخرى التي استخدمت في النضال بوسائل الالعنف ولكن دون أن تصنف في          
متع بصفات المجموعات الثالث  مجموعات، وهنالك العديد من األساليب التي ستكتشف في المستقبل والتي ستت

 .والتدخل باستخدام الالعنف، عدم التعاون، االحتجاج واالقناع باستخدام الالعنف: المذآورة أعاله وهي
  

يجب أن ندرك أن أعظم التأثيرات تحدث عندما تعمل األساليب الفردية التي نختارها على تطبيق االستراتيجية      
نعي أي نوع من الضغط سنستخدم قبل أن نختار أشكال العمل المالئمة التي         المتبناة سابقًا، ومن الضروري أن    
 .تمارس هذا الضغط بأفضل الطرق 


