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 واشنطن ،؟مركزهاالسلطوية  سرتدّ هل ت ،ا ج. ستيفنماثيو باروس وماريّ  الذي حّرراه كتابالهذا الفصل يف  رَ شِ نُ 

 .2015، اجمللس األطلسي، العاصمة

 الطغياننهاء إل مرجعيةقائمة 

  بيرت ايكرمان وهاردي مريميان

الدول نفسها، ما  داخل بل يف ة وأخرىبني دول العامل هذه األيام ال شّىت أرجاء يفاملهلكة ظم الصراعات معتندلع 
عتقد على نطاق واسع أن هؤالء السكان املظلومني يُ إذ الذين ميارسون الظلم حبقهم.  السكانيضع الطغاة يف مواجهة 

حضت دُ لقد لنيل احلرية.  بثورةأو القيام  حدة شيء أقل لطغيان على أمل أن يتطور إىلاإلذعان لإما لديهم خيارين: 
حركات "قوة الشعب" أو الصراعات  باسمشار إليها أحيانا يُ اليت -هذه النظرة الضيقة حبقيقة أن محالت املقاومة املدنية 

قاومة مدنية محلة مما معدله  ُشنَّت، 1900عام منذ ف حدثت بشكل متكرر أكثر مما يدرك الكثريون. - غري العنيفة
 ديدمن حت احلركات اليت يقودها املواطنون على حنو متزايد هذه ومتكنت 1كل عام.  قائماً حاكمًا  حتّدتواحدة  رئيسية

 يقّلل ومع ذلك، 1972.2منذ عام  اجليوسياسية والتحوالت الدميقراطية األكثر أمهية من الناحية خمرجات الصراعات
على التأثري على  العادينيالناس من قدرة بصورة ثابتة  نو ن املهتمو راقبن، واملو صناع السياسة، والعلماء، والصحافي

 ستخدام العنف.ادون  همحقوقالطغيان ونيل 

                                                            
تغيري احلكومة يف بلدان وأقاليم يف شّىت أرجاء العامل يف الفرتة  محلة مقاومة مدنية سعت إىل 105حبث أعّدتاه إريكا شينويث وماريّا استيفان حّددتا فيه إىل  استناداً  1

1900 -2006.  

  .٦. نيويورك، دار نشر جامعة كولومبيا، صملاذا تنجح املقاومة املدنية: املنطق اإلسرتاتيجي للصراع غري العنيف. 2011شينويث، إيريكا وماريا ستيفان. 

  من خالل النقر على الرابط التايل: )NAVCOت غري العنيفة والعنيفة ونتائجها (باحلمال ميكن اإلطالع على البيانات املرتبطة

http://www.du.edu/korbel/sie/research/chenow_navco_data.html 

إىل  احلرية: من املقاومة املدنية تربحكيف يف دراسة حبثية بعنوان:  وتناولته الباحثتان بالتحليل ٢٠٠٥- ١٩٧٢ ةدميقراطيا حدث يف الفرت وال حت 67استنادا إىل  2
  . وقد توّصلت الباحثتان إىل ما يلي:عّمرةلدميقراطية املا

 اليت بدأ فيها التحولبلدان من ال %70سبة جتاوزت حالة أي بن 67من أصل  50دفع باجتاه التحول الدميقراطي يف  رئيسياقوة املقاومة املدنية عامًال شّكلت "
مثّة أي بلد حّر من بني البلدان  فيه دول جديدة جراء تفكك دول متعددة القوميات. ومل يكن نشأتأو و/فيه األنظمة الدكتاتورية  هوتيف الوقت الذي  الدميقراطي

اليت شهدت حتوالت خمتلطة  بلدانمدنية أو ال لدان اليت شهدت حتوال دميقراطيا دفعت باجتاهه قوىالب أي-  رئيسيةاليت كانت فيها املقاومة املدنية إسرتاتيجة  50الـ
بعد أي -  )٢٠٠٥ عام يف(اليوم أما . بلدا آخر غري حرّ  25جزئية و صورةب احر بلدا  25حيث ضّمت هذه البلدان السلطة، أصحاب مدنية و  قوىسامهت فيها 

  فقط غري حرة."بلدان  4فيما بقيت ، صورة جزئيةب احر بلدا آخر  14وأصبح ، احر  لداب 32أصبح  - التحول علىسنوات مرور 

 .7- 6 منظمة بيت احلرية، ص العاصمة، . واشنطنملعّمرةلدميقراطية اإىل ا احلرية: من املقاومة املدنية ربحكيف ت. 2005إيكرمان، بيرت و أدريان كاراتانيسكي. 



  تحليل لحالة اإلنكار

أمثلة على كيف ميكن  2014يف أوكرانيا يف مؤخرا و  2011يف تونس ومصر عام  اليت اندلعت اإلنتفاضاتتشّكل 
ا و الشعبية للمقاومة املدنية  ا التحولية. أن تفاجئ الناس بقو أن هذه  يدركمل إذ على الرغم من أن أحدا قدر

 - سوى قّلة منهم - إذ مل يدرك الناس . اً ميز تم ا شيئاً كو من   بكثري أكثرأصبحت االنتفاضات اإلنتفاضات ستحدث، 
قاومة املأحد أن  يتوّقع). ومل 2004وأوكرانيا ( ،)2003وجورجيا ( ،)2000يف صربيا ( ندلعأن "ثورة األلوان" ست

الديكتاتور التشيلي  وأ)، 1986دورًا حموريًا يف سقوط دكتاتور الفلبني فريديناند ماركوس ( بتلعسنظمة املسلمية ال
العنصري يف جنوب إفريقيا  )، أو نظام الفصل1989النظام السوفييت يف بولندا ( وأ، )1988( أوغسطو بينوشيه

  ذلك. د اليت سبقتيف العقو وذلك  )1992(

عنفية وغريها، الهذه الصراعات غري اندالع ويف الوقت الذي يكافح فيه اخلرباء الدوليون واإلقليميون من أجل توضيح 
استندت إىل تارخيية  إستثناءات عتَرب تُ  املدنيةأن احلاالت الناجحة للمقاومة  نتيجة مفادها خيلصون بشكل متكرر إىل

حالة من املقاومة املدنية ختّصها  كل  دينامياتعتبار الونظرا . معنيما ويف وقت  بلديف  سادت فريدةظروف جمموعة 
ميكن للسكان من خالهلا ممارسة القوة ضد إسرتاتيجية عامة  وجود  دليًال علىعتَرب ال تُ  فإن هذه احلاالت، دون سواها

فقد اإلنكار. من الة احل هذه العامل من رجاءأ . وعلى الرغم من ذلك، ال يعاين الطغاة حولالطغاةجمموعة متنوعة من 
  حكمهم.األعظم على إستمرار  اخلطر متثل يةقوة الشعبالركات اليت تعتمد على أصبحوا يدركون أن احل

للذين نسبة لبامبكان  احلامسة يف العقد األخري، من األمهية ةغري العنيف اتالصراع اندالع وترية  ظل حالة تسارعويف
غري ينجح الصراع إذ . يةقوة الشعبالسبب جناح احلركات اليت تقوم على للدميقراطي حتديث فهمهم ا تحوليدعمون ال
فروض األنظمة السلطوية على  تعتمد أوًال: الت املختلفة ألنه يستثمر حقيقتني أساسييتني:ايف كثري من احل العنيف

ثانياً: ال و  احبقهم من أجل احلفاظ على سيطرالظلم  متارسعلى نطاق واسع السكان الذين اليت يقّدمها هلا طاعة ال
  .يةمتساو  صورةبعلى الطاعة  كهذه  أنظمةكل شخص يبايع  

  آلية عمل المقاومة المدنية

ا  فروض الطاعة بصورة منهجية يسحبوالكي  سكانالهاتني احلقيقتني، حيشد املقاومون املدنيون استنادا إىل  اليت يقدمو
اليت يصبون إليها.  ونيل احلقوق واحلرية والعدالة تعطيلهامن أجل  عليها ضغطًا ال عنفياً  اوميارسو  لألنظمة السلطوية

 يةري التظاهرات اجلماهو املقاطعة، و تكتيكات مثل اإلضرابات،  اعتماد من خالل ويقوم املقاومون املدنيون بذلك
غالبًا غري كاف  صبح قمع املقاومني املدنيني، يتزايدوت يةناملشاركة يف املقاومة املد وعندما تتنوع والتحرّكات األخرى.

  وغالبا ما يأيت بنتائج عكسية. ستعادة اهلدوءال



مثل الشرطة، -  الظهور يف احلكومة واملؤسسات األخرىبالنظام، تبدأ التشققات  عطيلت املقاومون املدنيون يواصل ماوفي
حيث من شأن . عصب الدولة اليت ُتشّكل - قتصاديةاإلعالم، واملؤسسات السياسية والبريوقراطية واإلووسائط اجليش، و 
القدرات اجلوهرية اليت يطال التدمري حىت  تتواىل اإلنشقاقات . وما إنإىل إنشقاقات أن تؤدي غالبا ذه التشققاته

، همومعارف البشرية، ومهارات الناس وارداملو املادية،  واردالسيطرة على املمثل -يعتمد عليها النظام السلطوي يف حكمه 
م تسلسل قيادي جمدي من شأبدون  الطغاة وبيئة املعلومات، والقدرة على فرض عقوبات. وحينما يصبح نه مساعد

اية املطاف، ويُ  تيارامن اخل جعبتهم تنفيذ أوامرهم، تنفذ يف ون من مناصبهم من خالل الضغط السلمي نحَ يف 
  .الكاسحالتغيري  غالبا ما يفضي ذلك إىل و املستدام. 

  الظروف مقابلهارات الم

هل حتدد  العوامل اليت حتدد املخرجات. ألمهية مبكان دراسة، من اوتأثريها املقاومة املدنيةاندالع مع تزايد حاالت 
؟ أم أن النصر ألي من الطرفني يتحدد سينتصر ي الصراع ما إذا كانت حركة أو نظام سلطو  اندالعالظروف اليت تسبق 

  ا الصراع؟ يشعلاليت  ةجية واملهار تيمن خالل اخليارات اإلسرتا

 أن املهارات اججةاحمل يف - منه اجزء نشّكل الذي-  غري العنيفهمة املركز الدويل للصراع مل احلامسة وجهاألأحد يكمن 
اركة مسارات احلمن الظروف يف حتديد  أكرب أمهية إمجاال تكتسب ينصّب  كبرية  مقاومة نقطةهذه الوتستدعي  .وخمرجا

 ديجتال ة غري العنيف"املقاومة عبارة أن ويتكرر استخدام اخلصم إلستخدام العنف. ها بصورة خاصة على استعداد تركيز 
 زميةَمن يكّرر ذلك اهل يتناسىلكن و ، يفعنغري لإلمتناع عن اخلوض يف صراع  أمام خصوم لطيفني ومعتدلني" سوى

ا ماركوس يف الفيلبني، أو نظام  وأشيه يف تشيلي، بينو نظام  وأالعنصري يف جنوب إفريقيا، فصل نظام ال اليت ُمَين 
علي يف بن نظام نظام حسين مبارك يف مصر و  اليت تكّبدها زميةاهل النظام الشيوعي يف بولندا. ومن األمثلة األكثر حداثة

  .الشديد القمعإىل  لجوءأو غري مستعد ل ،أو لطيفاً  ،ال ميكن اإلدعاء بأن أياً من هذه األنظمة كان معتدالً و  تونس.

ناولت ، أصدرت مؤسسة بيت احلرية دراسة حبثية ت2008في عام ف. هذه األمثلة النوعّية يكمّ التحليل ويدعم ال
إىل حكومات  من حكومات سلطوية دميقراطي حتول 64قاومة املدنية يف العوامل البنيوية املختلفة وتأثريها على امل

  :الدراسةهذه  من اخلالصة الرئيسية اليت توّصلت إليها قتباسفيما يلي او . 2006 و 1976 دميقراطية بني عاميّ 

على  ةحصائياإل يُذَكر من الناحية أي أثر البحثمل يكن للعوامل السياسية أو البيئية موضع . . . 
يف البلدان األقل ت املدنية احلركا حمن احملتمل أن تنجف ....أو فشلها جناح حركات املقاومة املدنية

 الدراسة ومل تعثر معات الغنية.تواجمل قدمةاملتبنفس درجة جناحها يف البلدان  ياً قتصاداالفقرية ما و تقدّ 
نشوء  مكانياتإعلى  اكبري   اتأثري  يؤثر العرقي أو الديين ستقطابأن اال يشري إىلهام أي دليل  على



رة احلركات املدنية على حتقيق على قد اهام اتأثري ال يؤثر . ويبدو أن نوع النظام ماسكةمتمعارضة مدنية 
 3دعم واسع.

حركات املقاومة  نشوءعلى أثّر تأثريا هاما من الناحية اإلحصائية الذي و الدراسة الذي تناولته العامل الوحيد  متّثلو 
ا يف املدنية   يف هذا املضمار ما يلي: الدراسة معدو كتبيإذ ية احلكومة. ز مرك وخمرجا

قدرة الحركة مدنية قوية متلك  ترتبط ارتباطا إجيابيا بنشوءالية من املركزية تقرتح الدراسة أن درجات ع 
المركزية احلكومة، قلت  درجة كلما زادتف ،نظام. ويبدو العكس صحيحاً السلطة  يعلى حتدّ 

  4عود حركة ناجحة من احلشد املدين.صحتمالية ا

عامة اليت الركات املقاومة املدنية، فإن النتائج ح اتظرف بيئي واحد يؤثر على مسار ولئن عثرت الدراسة على لذلك، 
  هذه الصراعات.حتّدد نتيجة بأن الظروف  القائلةاءات تدحض بقوة اإلدع توّصلت إليها

عنيفة وغري عنيفة  محلة 323ايريكا شينويث وماريّا ستيفان بصورة دقيقة  انتالباحث تحّلل، أعوامثالثة مرور وبعد 
ما ال 20065و 1900ني عامي ت حكومات قائمة ما بحتدّ  محل و  2011ذي حاز على جائزة عام وذلك يف كتا

اليت توّصلت إليها  وأظهرت النتائج املذهلة .ملاذا تنجح املقاومة املدنية: املنطق اإلسرتاتيجي للصراع غري العنيفعنوان 
 6.%26 اليت جنحت بنسبة احلمالت العنيفة مقابل %53جنحت مبا نسبته غري العنيفة  أن احلمالت الباحثتان

الدولة وعوامل بنيوية أخرى التأثري الذي متارسه لقمع ا لئن كان بإمكانأنه و نتيجة مفادها إىل  أيضا وتوّصلت الباحثتان
ة حيث أن عشائ صورةبغالبًا ما يكون أقل مما هو مفرتض  التأثري رغم أن ذلك-جناح محلة مقاومة مدنية  فرصعلى 
مل تكن مثّة أّية  - %35وايل ال حبمعدالت النجاح إمل تنجح يف تقليص  يت مارست فيها القمعيف احلالة ال الدولة

ا حتديد  خمظروف بنيونية  تا إىل ، خلصتقييما شامال املعلومات أن قّيمت الباحثتان وبعد 7رجات حركة ما.من شأ
ناجحة بصرف النظر عن الظروف البيئية اليت أن "الدليل يشري إىل أن املقاومة املدنية غالبًا ما تكون  نتيجة مفادها

 8."العنيفةغري  تفشل احلمالمع كثري من الناس   هايربط

                                                            
. تقرير تحول الدميقراطيللحركات املدنية وديناميات ال الداعمة البيئات يئة. 2008رك بودينجتون، وكريستوفر والرت. وآنسي، أدريان كاراتاو ، ليانورمارشانت، إ 3

 .1ص متوز. 18منظمة بيت احلرية. صدر عن خاص 

 .1املرجع نفسه، ص 4

 .٦. نيويورك، دار نشر جامعة كولومبيا، صغري العنيفرتاتيجي للصراع ملاذا تنجح املقاومة املدنية: املنطق اإلس. 2011شينويث، إيريكا وماريا ستيفان.  5

 .9املرجع نفسه، ص 6

 .68املرجع نفسه، ص 7

 .62املرجع نفسه، ص 8



 تكتسب غالبًا ماإذ حول املقاومة املدنية.  شائعةالاحلكمة ليها إاليت تستند  االفرتاضات اخلاطئةتكشف هذه النتائج 
، حيث أن ذلك ال يشّكل يف ديد نتائج هذه الصراعات من الظروف يف حتربأمهية أكار اإلسرتاتيجي ملهارات واخليا

 يةكيفب يُعَىن الطغيان  ومعارضيّتخذه اإلسرتاتيجية  قائم على أن أول قرار نأخذ بعني االعبتار عندماواقع األمر مفاجأة 
، فإن اخليار يجةنتيف حتديد ال رئيسياً الظروف اخلارجية عامًال  ه إن شّكلتأن املرء توقعي. ومن العقالين أن القتال خوض

سوف تتماثل لن يكون ذا أمهية ، و  القتال خوض حول كيفية الذين يتحدون الطغيانالذي يّتخذه الناس سرتاتيجي اإل
  ويف حاالت عدة.  الزمنعلى مر ة العنيف عات العنيفة وغريالصرا معدالت النجاح

تضاعف النجاح الذي  ،2006و 1900 يّ بني عامفإىل ذلك.  علومات اليت مجعتها الباحثتاناملال تشري ولكن 
يف الفارق أن اليت ُأجرَيت مؤخرا يف هذا الشأن إىل الة احلوتشري دراسات  .بيةقوة الشعالاحلركات اليت تقوم على أحرزته 

 ني املدينينيعلى أن املقاوممن خالل التأكيد  البعض ذلكيناقض ميكن أن و  9.تغريا كبريا تغرييمعدالت النجاح مل 
الغالبية أن "... بّينتاو هذه اجلدلية  توقّعتاشينويث وستيفان . إال أن الفوز فيها بسهولة أكرب همون املعارك اليت ميكنخيتار 

حىت ملعارضة عندما كان من احملتمل أن تؤول ا ... أنظمة سلطويةيف ظل نشأت فة يالعظمى من احلمالت غري العن
 10مميتة." عواقبإىل ضد احلكومة  منها السلمية

عامًا يف كتاب  50 عن ما يفوق يف مقال كتبه قبل - قتصادي حائز على جائزة نوبلوهو ا- وأصاب توماس شيلينج 
فيما يلي النتيجة اليت توّصل إليها . و ضد العدوان غري العنيفوسيلة للدفاع الوطين: الفعل كاملقاومة املدنية  بعنوان 

  الكاتب: 

ة تقريباً. مواقع متش ن خيضعون لهالطاغية ومَ حيتّل  ، حيث ميكن أن حيرموه من معظم ما يريدإذ ا
. له العمالةرفض املنضبط الذي من شأنه أن ميكنهم من التنظيم  امتلكو إذا ما اذلك ب هم القيامميكن

نه وضع ... إ ميلكهاستخدام القوة اليت ا عرب يريدونه تقريباً  ماأن حيرمهم من كل  للطاغية وميكن
أن حيرم الطرف  - كافيةكان منضبطا ومنّظما بصورة  إن  - فيه من الطرفْني  مساومة ميكن ألي طرف
  11.يفوزسن مَ . وليس أمام املرء يف وضع كهذا إال أن ينتظر لريى اآلخر من معظم ما يريده

مها متامًا كما للتكتيكات اليت يستخد وفوائد اً وفقًا لشيلينج، فإن للتكتيكات اليت حيددها املقاومون املدنيون أمثان
كثر فعالية من أجل مصلحة األ بالصورةالفوائد و  التكاليف هو البطل الذي يوزع هذه فائزوال. السلطويونمعارضوهم 

                                                            
 نيسان. 15األطلسي حول مستقبل السلطوية، . توجهات املقاومة املدنية والردود السلطوية. مشروع اجمللس 2014شينويث، إيريكا.  9

 .6ورك، دار نشر جامعة كولومبيا، ص. نيويغري العنيفملاذا تنجح املقاومة املدنية: املنطق اإلسرتاتيجي للصراع . 2011ا وماريا ستيفان. شينويث، إيريك 10

 غري العنيفراك املقاومة املدنية كوسيلة دفاع وطين: احلآدم روبرتس: الذي حّرره كتاب ال" يف دفاع املدينال. "بعض األسئلة حول ١٩٦٨توماس سي. شيلينج.  11
 .٣٠٤. ص. للنشر ستوكبولزدار  والية بنسلفانيا، . مدينة هاريسبورغ،ضد العدوان



اقات، ويريد يف النظام لزيادة اإلنشق عطيلدنية املاهر خلق حالة من التيريد قائد املقاومة املو الطرف الذي يتبع له. 
يف املقابل، أعداد أكرب من اإلنشقاقات. ب الصغرية نسبياً  عطيالتالتّبب حبيث تتس ةمثالي صورةتوظيف التكتكيات ب

من العنف احلد األدىن م ستخدأن يسلطوي املاهر إىل فرض الطاعة غالبًا من خالل العنف، ويريد اكم الحيتاج احل
هوية ابل الطاعة يف مق احلشد والتجميع الرتاكمي لإلنشقاقاتوسوف حيّدد بشكل مثايل لتحقيق أكرب طاعة ممكنة. 

  الفائز.

  مرجعيةالقائمة ال

إذا كانت املهارات واخليار اإلسرتاتيجي األكثر تأثريًا يف خمرجات حركات املقاومة املدنية، ينبغي أن نكون قادرين على 
. للنجاحالقواسم املشرتكة ل اليت تشكّ و جمموعة من احلركات  اليت تتشاطرها املهارات، واخلياراتو حتديد القدرات، 

املقاومة املدنية حركات جند أن ، العديدة املتغريات حركة ما، ولكن عندما نتفحص جوانبمن  الكثري أن حنّلل ناميكنو 
  :متتلك القدرات الثالثة التالية الناجحة

 القدرة على توحيد الناس .1

 التخطيط العمليايت .2

 غري العنيف تنظيم ال .3

ا أن متّهد السبيل ، فحركة مقاومة مدنيةتتوافر هذه القدرات لدى  عندما تؤثّر  قويةام ظهور ثالثة توجهات أممن شأ
  :الثالثةهذه التوجهات وفيما يلي على جناح احلركة.  ابالغ اتأثري 

  يف املقاومة املدنية املدنية شاركةاملزيادة  .1

 ةالعكسي نتائجال القمع وزيادةتقليص تأثري  .2

 خصوم احلركةيف صفوف نشقاقات زيادة اال .3

ا "جمتمعةً  الثالثة هاتوالتوجّ  الثالثة ماتإىل هذه السّ النظر وعند  نعتقد أن و  ."املرجعيةقائمة ال، نشري إليها على أ
. ويف هذا اخلصوص، فإن بصورة كبرية يزيد إحتمالية جناح حركة مامن شأنه أن هات مات والتوجّ حتقيق هذه السّ 

يساعد الناس على تنظيم من شأنه أن إطارًا بل  ،عّينةحتقيق نتيجة موصفة تضمن وجود  تشّكل الرجعية املقائمة ال
  .تهمفعالي وحتسني همتفكري 

دث حالة الشعور بالتشويش اليت قد حتتحقيق إخرتاق يف رجعية باملقائمة الوظائف تُعَىن إحدى لغاية، ولتحقيق هذه ا
ظل ضبابية الصراع، في . فمدنية حركة حقوقالتحّديات الكربى اليت تعرتض طريق  وميّثل التعقيد أحدخالل صراع ما. 



نؤكد أنه لو أراد ويف هذا املضمار . القرارات إّختاذ يف األكثر أمهية متييز العواملبالنسبة للحركة قد يكون من الصعب 
مات السّ ّما إذا كانت احلركة متتلك عفإن من شأن طرح سؤال حركة ما،  فرص جناحناشط أو مراقب خارجي تقييم 

  ،احلايل احلركة وضعلتقييم توفري أساس وطيد  يساعد يف رجعية أناملقائمة ال اليت حتددهاهات الثالثة الثالثة والتوج
  جناحها. فرصو  ،اليت تعرتيها الضعفمكامن و  ،اليت متتلكها ونقاط القوة

  :مرجعيةالقائمة وفيما يلي مزيد من التفاصيل حول ال

 : القدرة على توحيد الناس .1

م  أن يكونوا أكثر ن يتحدّ مَ ينبغي على لذا  .ق تسدهرون ملبدأ فرّ الطغاة ممارسون ماإن  إن  الوحدة.يف حتقيق  مهارةو
 تطوير رؤية يف هلذه العملية أمهيةكثر السمة األتكمن وجه، لكن ميّثل عملية متعّددة األ واحلفاظ عليها بناء الوحدة

احلركة مبعرفة عميقة بشأن  وتمتع منظمّ ية من هذا القبيل أن ييتطلب تطوير رؤ مشرتكة ومشولية حلركة املقاومة املدنية. و 
م وثقافتهم وقيمهم، االيت يرغبون يف حشدهاملظامل اليت تعاين منها اجلماهري املختلفة  هذه املعرفة تشكل إذ . وتطلعا

ا أن جت تطويرستند عليه األساس الذي ي فالرؤية املؤثّرة . اذب دعما واسعا وحتشد الناس والتبليغ عنهترؤية من شأ
وتستدعي مشاركتهم يف املقاومة املدنية  ،همومشاعر  اليت ميتلكها الناس العاديون اخلربة الشخصية لدىتلقى صدى 

  اجلمعية.

إذ شرعية. على الى وجود قيادة وهيكلية تنظيمية حتظ يفلبناء الوحدة ويتمّثل جانب آخر يكتسب أمهية بالغة بالنسبة 
 .جيري حشدهمالذين ناس العلى يتولون زمام القيادة والسيطرة ، وعليه فإن القادة ال طوعيةركات املشاركة يف احلإن 

ا شرعية.  جيري حشدهاتعتقد اجلماهري اليت ذ بطرق نفَّ ذ وتُ خَ تَّ هذا يعين أن القرارات يف حركة ما جيب أن تُـ و  كل إن  أ
وتنظيماً، والبعض  تراتبيةً أكثر احلركات ستّتبع طريقة حيث أن بعض لفعل ذلك،  الطريقة اليت ستّتبعها ورحركة تطّ 
بصرف و الزمن.  الطريقتْني السابقتْني على مرور مع بنيطريقة جتالبعض فيما سيّتبع أقل مركزية، سّيتبع طريقة اآلخر 

تتطلب يث حالنظر عن القيادة احملددة حلركة ما وهيكلها التنظيمي، هناك أشكاًال خمتلفة من القيادة يف احلركات، 
من القادة احملليني كثري أو كارزمي، هناك البالنسبة لكل زعيم وطين فخري و  .بينهافيما لوحدة إحداث حالة من الوئام ا

والوصول إىل مصاحل مشرتكة بني ، والتفاوض ات،فيف تطوير اإلئتال أن ميتلكوا مهارات متقّدمةينبغي عليهم  الذين
على  إىل قدرة القادة املختلفني يرجعفإن ذلك افظة على الوحدة على املدى البعيد، وفيما يتعّلق باحملجمموعات خمتلفة. 

  عمل معاً.ميثلون جمموعات خمتلفة على الالذين  خمتلف أحناء البلد منو  - الوطنيةلية أو احمل-  املستويات خمتلف

ا اليت استقاومة املدنية يف امل هذين اجلانبْني للوحدة ميكن أن نرى دليًال علىو  صل العنصري يف حركة مقاومة الفعانت 
 جتمع املئات من اجملموعات املدنية احمللية خالل ذلك العقد للدفاع عنإذ  .القرن املاضي مثانيناتجنوب إفريقيا يف 

اء رؤية  مظلةحتت ذاته يف الوقت وتوّحدت اخلدمات، احلصول على و  مطالب بلدية مثل املياه النظيفة مشرتكة إل
اجلبهة الدميقراطية  إطارهذه اجملموعات املدنية اليت انضوت حتت وكان لدى حتقيق املصاحلة الوطنية. و عنصري الفصل ال



بصورة  -  وناملستهلك اليت نّظمها قاطعةعمليات املمثل - مركزية الاملوحدة قادة حمليون قادرون على قيادة تكتيكات 
  قيادة احلركة الوطنية.و تنظيمية أكرب  هيكلياتن مع و التواصل والتعاإقامة أواصر  ويف الوقت نفسهفعالة 

  : التخطيط العملياتي .2

ختطر على باهلم  عندما يفكر الناس باملقاومة املدنيةفمما يفرتض الكثريون.  بكثري شن مقاومة مدنية فّعالة أكثر تعقيداً إن 
تفهم احلركات األكثر فعالية أي و مئات التكتيكات املتوفرة.  سوى أحدميّثل  الولكن االحتجاج حتجاج، اال صورة

ن جيب توجيهها، ، وملينبغي أن يتوّىل مسؤولية تنفيذها ن ومَ  ،ختتارها يفالتكتيكات اليت يتعني إختيارها، ومىت وأين وك
   .لتكتيكات األخرىالنسبة لبترتيبها و 

اليت متتلكها حركة  لنقاط القوةل إىل حتليل مفصّ الذي يستند  عن هذه األسئلة التخطيطيتطّلب تقدمي إجابات مالئمة 
ا.  واملخاطر ،املاثلة أمامهما والفرص ،اليت تعرتيهما الضعفمكامن و  ،خصومهاكذلك مقاومة مدنية ما و  اليت يواجها
الذين قد  - مبا يف ذلك أعضاء اجملتمع الدويل- تقييماً لبيئة الصراع ولألطراف احملايدة أو غري امللتزمة  ويتطلب ذلك أيضا

قصرية ومتوسطة وبعيدة املدى  فعالة إستنادًا إىل هذه املعلومات، ميكن للحركات تطوير أهدافو ن على الصراع. يؤثرو 
أحداث  استجابًة إىلعلى مر الزمن  طّورتست هذه اخلططعلى الرغم من أن . و اليت تتواءم معها طط العملياتيةاخلإعداد و 

ا يف ذلك شأن  -جتري على األرض  من أي  بكثري تكتسب أمهية أكربعملية التخطيط والعقلية  فإن - كل اخلططشأ
ا بالنسبة   .حركة ما للمشاركني يف خطة خاصة 

يرتكز التخطيط إذ . يف التخطيط العمليايت صراع مااليت تّتصل ب وباملصادفة، نرى أوضح تقاطع للمهارات والظروف
ختطط احلركة إلستثمار ومن ّمث  تواجهها حركة ما.اليت  —املؤاتية وغري املؤاتية—لظروف االعمليايت على تقييم 

  من خالل املهارات واخليار اإلسرتاتيجي.أو تتجاوزها  ،املؤاتية، أو حتّوهلاالظروف غري  وتتغلب علىاملؤاتية الظروف 

إذ  . ضيمن القرن املا بولندا يف الثمانينات يفأحد األمثلة الواضحة على التخطيط العمليايت يف حركة التضامن  يكمن
م أن مّكنهم من اإلعراب  م وقدرا  ةسياسيمن الناحية العن مطلب قوي وواقعي كان من شأن فهم العمال لنقاط قو

م املستقلةنقابات العمال ل اء أال وهو  آنذاك مل  يكن ممكناً حتقيقه الذيالدعوة إىل حتقيق اهلدف امتنعوا عن ، إال أ إ
م يف تنظيم العمل و  ذلك أيضا أن مّكنهم من تركيز . وكان من شأن حكم احلزب الشيوعي التضامن ما تعزيز نقاط قو

م- بني العمال  ، تهشرعي انعدامو اخلصم  االقتصادية اليت تعرتي ضعفال مكامن من أجل مواجهة - مبختلف توجها
، هاجالتظاهر خار  نحتالل أماكن عملهم بدًال مالذي متّثل يف االفّعال  اإلضراب تكتيك ومكنهم أيضا من اختيار

إعتماد تعّزز ذلك من خالل السنوات املاضية. و  خالل هاحيث كانوا معّرضني للقمع عندما جّربوا التظاهر خارج
اليت مت تطويرها على مدار العقد  —والدوريات املستقلةدور الطباعة  وال سّيما —املؤسسات البديلةالعمال على 

حتديد و  ةإسرتاتيجي غايةختيار امن خالل قد متّكنت حركة التضامن ن. و التواصل بني املدتسهيل من أجل السابق 
ا ناسبةاملتكتيكات اعتماد الهدف مناسب و  إضراب وظيفي وإستخدام تنظيم من قبيل -  اليت كانت ضمن نطاق قدر



صوب تقدم ق حتقيو  ،املؤاتية تغلب على الظروف غريالو  ،بيئة الصراع بشكل فّعال من استطالع  - املؤسسات البديلة
  1989.12عام حيث ُأحرَز هذا اهلدف  ،ية دميقراطيةدولة بولند إقامة دف النهائي املتمثل يفإحراز اهل

 : غير العنيف التنظيم .3

 جوهر - ستفزازرغم اال قدرة املقاومني على احلفاظ على سلميتهم يُقَصد بهو -  غري العنيف التنظيماحلفاظ على يشّكل 
ا تزيد ، غري العنيف بالتنظيم املقاومة املدنية حركاتن خالل التزام فماومة املدنية. الوظيفية للمقلديناميات ا مشاركة فإ

. ةً عكسيبنتائج  القمعأيت رفع إحتمالية أن يت، و اهلقمع اخلصم  املرتتّبة على تكلفةتزيد ال، و احلد األقصىاملدنيني إىل 
اليت يستند اخلصم الدعم األساسية   ركائزشقاقات يف إنأن تتسّبب ب ميكنها على األرجحومن شأن ذلك أيضا أن 

يف معدالت النجاح بني العنف الفارق  يفث وستيفن، تساهم هذه الفوائد بشكل ملموس يحبث شينو  بّني ي. وكما إليها
 13املقاومة املدنية. تومحال

ا وسيلة فعالةاملقاومة املدنية ثقتها بكون احلركات  أن تبدي غري العنيف التنظيمحتقيق ويتطّلب   مقاضاة  من شأ
ا املعلومات وميكن أن تكون . الذي ينخرطون فيه الصراع املقاومة املدنية وسجلها اليت تتعّلق بالكيفية اليت تعمل 

ا يف ذلك شأن يف هذا الصدد،  فيدةالتارخيي م  على مر الزمن وتبنيإضافية تبين إنتصارات  فعالة إسرتاتيجيةشأ
فرضها. ل معايريووضع اء ثقافة من خالل بن غري العنيف التنظيماومة املدنية. وحتافظ احلركات على املق إمكانية جناح

بصورة منهجية  األعضاء اجلدد وفيتش يف صربياميلوسدان و بسلوبر" اليت أطاحت و حركة "أوتبدرّبت على سبيل املثال، ف
 .سلميتهمعلى  اافظو أن حي مبكان مهيةمن األ ملاذاأوضحت هلم و  ،املقاومة املدنية ية جناحفهم كيف على

ينبغي أن ف، ولكن نأخالقية حول عدم اللجوء للع بنفسها يف جداالت ما حركةأن تزّج هذه اجلهود ال تتطلب إن  
أن ، ويف الوقت نفسه غري العنيف أن جينوها نتيجة العتماد التنظيماليت ميكن الفوائد العملية  بعضهم لآلخر الناسيعّزز 

فيها نفاذ الصرب أو غياب الثقة يف  أسفر اليت  - من قبيل سوريا اليت تشّكل املثال املأساوي األحدث-  االتاحل او تذكر ي
  .حبسب ما كان متوقعاكارثية   بنتائج تسّبب ماوهو فة، يالتكتيكات العن إىل اعتمادل حتوّ  عناملقاومة املدنية صفوف 

 في المقاومة المدنية ةمشاركة المدنيالزيادة  .4

وهذا  14.املرتفعة فيها املشاركة املدنيةمعدالت هو على جناح حركة مقاومة مدنية  الوحيد األكرباملؤشر  ميكن القول أن
السلطوي أكثر  اكمصبح احليسلطوي،  حاكمن جبون موافقتهم وطاعتهم عأنه كلما زاد عدد الذين حيذلك معقول، 
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زيادة  من شأن ذلك، نعتقد أنوعالوة على . ولته التشّبث بالسلطةوازدادت التكلفة اليت سيتكّبدها نتيجة حملا ،ضعفاً 
املشاركة كلما ازدادت   هأنإىل ي عكسية، ويشري الدليل الكمّ  عن نتائجلقمع ا سفريزيد فرصة أن تاملشاركة املدنية أن 

 15داعمي اخلصم. يف صفوفإنشقاقات  حدوثإحتمالية ازدادت  يف حركة املقاومة، املدنية

ذلك ، ةشاركة املدنيامل مستويات اليت يكتسبها ارتفاع مهيةاأل 2011ثورات اليت اندلعت يف مصر وتونس عام التوّضح و 
ما  اجملموعات الدينية و الرجال والنساء؛ - الدميوغرافية  اجملموعات قطاعات واسعة منمن  واسعدعم على  احظيتأ

واملتوسطة، والسكان يف  الدنيا مال الذين ينتمون للطبقةالعو ، وكبار السن؛ توسطي العمراملو الشباب، و والعلمانية؛ 
 2009يف  اخلضراءواحلركة  1989، حشدت احلركة الطالبية يف الصني عام يف املقابلالريفية. و و  احلضرية املناطق

إىل زئياً جاألمر الذي يعود املعلنة،  اقق أهدافهحتمل إال أن أيا منهما ، الصحف عناوين استحوذت علىو ماليني الناس، 
  الدميوغرافية األولية.  اتعدت قاعد النطاق مشاركة مدنية واسعةتطورا مشل  تتطّور مل أياً منهاأن 

اثالثة العناصر ال اجنتعالية من املشاركة يف املقاومة املدنية  مستوياتحتقيق يشّكل  . رجعيةاملقائمة ال األوىل اليت حّدد
أن التخطيط العمليايت ومن شأن احلشد. استقطاب و  تماسك بناء حالة من التساعد يفأن وحدة املرؤية فمن شأن ال

تتناسب مع جمموعة متنوعة من التكتيكات اليت تستوعب درجات حتمل الناس املتفاوتة للمخاطر، و الثقة ويوفر يبّث 
اعلى التضحية من أجل احلركة.  موقدر  لديهم الوقت املتوفر توفر خيارات للفقراء،  أما اإلسرتاتيجية الفعالة فإ

ويضمن حلركة. الدعم  - سواء أكان ذلك صغريا أم كبريا-  كي يفعلوا ما بوسعهملغريهم الكبار، و و الصغار، و واألغنياء، 
اقتصار املشاركة يف املقاومة املسّلحة على يف مقابل - يف املقاومة املدنية إمكانية مشاركة اجلميع غري العنيفاالنضباط 

 .اجملتمعمن  عريضة ستلقى قبوالً بشكل حمتمل أكرب لدى قطاع غري العنيفالوسائل أن حيث  - البنيةالرجال أقوياء 

 العكسية:تأثير النتائج القمع وزيادة تقليص تأثير  .5

احلركات تتعلم حيث  القدرة على ممارسة القمع، احلاكم السلطوي يفاليت يستخدمها دوات أقوى األ تكمن إحدى
ذاته زيادة التكاليف اليت يتكّبدها نتيجة يف الوقت و  الذي ميارسه احلاكم السلطوي  القمعريأثتص تقلي الفّعالة كيفية

اخليار اعتماد تقييم دقيق للمخاطر و إجراء  يف احلركات هلذا الغرض الطرق اليت تستخدمها ىحدوتتمّثل إ. لذلك
أنه من احملتمل أن تواجه  ما. وفيافئةبصورة متكخاطر القمع تعّرض ملألن ليس كل التكتيكات تذلك التكتيكي، 
ه سيكون من الصعوبة األكرب مبكان بالنسبة لنظام ما أن ، فإنلقمعا -مثل التظاهرات اجلماهريية- املركزية اإلجراءات 

 وأ، من املدارس اإلجازات املرضية وأ اإلضرابات املنزلية، وأركزية مثل مقاطعة املستهلك، املالتكتيكات غري  يقمع
غري  املشاركني يف بعض التكتيكاتهوية شخاص جمهولني لرموز صغرية يف أماكن عامة. ويرجع ذلك إىل أن عرض أ
ما إذا   أن حتّدد من خالل النظر إىل أشخاص بعينهمحيث ال ميكنك  غري معروفة، - مثل مقاطعة املستهلك-  املركزية
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ن على نطاق واسع منتشرو  التكتيكات غري املركزية. ويرجع ذلك أيضا إىل أن مرتكيب م الكانوا يقاطعون منتجًا ما أ
وميكن أن ، الشرطة زيارات منزلية لكل عاملأن تنّظم اإلضراب املنزيل  يستدعي على سبيل املثالف .وميكنهم إنكار ذلك

ماملشاركو يّدعي    حقاً مرضى يف ذلك اليوم. كانوا  ن يف اإلجازات املرضية بأ

دكتاتورية أوغسطو بينوشيه البحث عن الذين عارضوا  املعارضني السياسيني على توّجبيف تشيلي،  1983يف عام 
التعذيب، واإلختفاء القسري، أصبح و اإلعدامات، و من اإلعتقاالت اجلماعية،  عقدٍ بعد ف قمعه.تجنب ب الكفيل سبيلال

اس إىل تنظيم إضراب دعا عمال مناجم النح من ذلك العام، نيسان. ويف أو احلشد معاتنظيم المن  مرعوبنيالناس 
املوعد  من خالل إرسال اجليش لتطويق املناجم قبل جمزرةد بإرتكاب و، إال أن بيونيشيه هدّ غانتيامدينة سخارج 

تنظيم بدًال من ذلك إىل  ، ألغى قادة العمال اإلضراب ودعوامن هذا القبيل اإلضراب. ويف وجه قمعب املفرتض للشروع
م  ايقودو و ببطء،  اميشو و ببطء،  اعلى النظام أن يعملو احملّتجني ن كل فيه م اوطين طالبو حتجاج ايوم  أن ببطء، و سيارا

يف هذه  النطاق ك مشاركة غري مسبوقة وواسعةلوكان هنا 16الطناجر واألواين حبلول الساعة الثامنة مساًءا. ايقرعو 
حداث إ صوب وة الرئيسية األوىلإلحتجاجات. وكانت هذه اخلطاإىل دعوات شهرية لتنظيم وهو ما قاد  التحركات،

مقبول متدن ساس يف حكم بيونيشيه. وكان للتحركات مستوى األواإلخضاع اليت كانت حجر  ّرعبإخرتاق يف حالة ال
قوات بيونيشيه األمنية ، إذ مل تستطع االتحكم و  تتحركاالن باإلمكان قمع حيث مل يك ،املشاركنيمن اخلطر على 

  .من هذا القبيل مركزية واسعة النطاقتكتيكات غري على الرّد 

يسفر عن نتائج إحتمالية أن زيادة و ة املرتتّبة عليه تكلفال القمع أو زيادة ريأثتتقليص وتنطوي اجلوانب األخرى املرتبطة ب
مياه نظيفة احلصول على مطالبة املتظاهرين بمن قبيل - مبصطلحات غري سياسية مظامل حمددة التعبري عن  على ةعكسي
بناء خطوط تعاقب قيادة واضحة وتنطوي هذه اجلوانب أيضا على  .ياء آمنة يف مقابل املطالبة بسقوط النظاموأح

القمع ضد لكي تزيد احتمالية أن يأيت املسافة اإلجتماعية بني املشاركني يف احلركة واجملموعات احمللية والدولية  تقريبو 
مقهى  إىل خارجن املصري خالد سعيد املدوّ  قتادت القوات األمنيةا ، عندناعلى سبيل املثالفنتائج عكسية. باحلركة 

الفيسبوك  موقع علىاليت انشأها املعارضون صفحة واجهت الحىت املوت لفضحه الفساد،  تهوضرب 2010إنرتنت عام 
اجدهم أوضح املعارضون من خالل تو . و تهمن قيمة حيا حطّ اسم "كلنا خالد سعيد" حماوالت احلكومة املصرية للحتت 

  عكسية. وهو ما دفع القمع إىل التسّبب بنتائجاملصريني العاديني،  مع ت جتمعه صفات كثريةأن سعيد كان

 حركةالم و خص في صفوف زيادة اإلنشقاقات .6

يف ، تتسبب غالبًا يف إحداث تغريات يف الوالء وإنشقاقات الوقتيف الوقت الذي تتقدم فيه املقاومة املدنية مع مرور 
يف حكومة ما  وندتشدّ ال، قد يبدأ اإلصالحيون واملثعلى سبيل املفعمني الفعليني والسلبيني خلصم ما. الدا صفوف
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ما  ،مطالب حركة ماعلى استيعاب اإلقتصادية الدولة  صاحلاملقد جترب و من أجل السيطرة. بالتناحر العلين فيما بينهم 
  - وآخرين املوظفني البريوقراطينيمثل اجلنود، والشرطة، و  - النظام وقد يبدأ موظّفو ميهد لعودة سري حركة األعمال. 

م وأصدقائهم النظام، أو الأو المشئزازهم من  ،طالب احلركةنتيجة القتناعهم مب، رمبا موالءابتغيري  شرتاك أفراد عائال
وتصبح حمايدة حىت ال  ،تهاإستدامبالشعور بالرّيبة إزاء قد تبدأ فيف املقاومة املدنية. حىت النخب املتعاطفة مع النظام 

ا املطاف    الوقوف على اجلانب اخلطأ من التاريخ يف حال جناح املقاومة املدنية. بختاطر يف أن ينتهي 

إتصال مع  قامة خطوطإل ن بصورة متعمدة، سعى املعارضو 2004 عام يف أوكرانيا يف اليت اندلعت يةثورة الربتقالاليف 
غري عنيفة  املعارضةاستبانت الوقت،  مع مرورو  17املتقاعدين يف اجليش كوسطاء. الضباطقوات األمن معتمدين على 

اإلجتماعية من ت تقريب املسافة وحاول ته،ومحاي الصاحل العام دمةخلقوات األمن  دعتو  ،امن خالل تصرفا وعقالنية
عن وكشفت املعارضة   .مثل إعطاء الورود لشرطة مكافحة الشغب- ، والشعارات والتصرفات ؤاخاةخالل دعوات امل

اية املطاف يف إحداث حتوالت يف  تبوتسبّ  ،فساد النظام القائم ا حان الوقت . وعندماألمنالوالء بني قوات يف 
حكم  إبانببساطة. حدث ذلك يف صربيا  حياديني هميف القمع، أصبح الكثري من اجليش والشرطة األوكرانية إلخنراط
 تنفيذ أوامر النظامببساطة عن  احجمت القوات األمنية،  عن النظامف العلين االنشقا عوضا عنف. وفيتشميلوس
وسائل الكيميائية  إلقاءالذي توّىل املسؤولية عن ، رفض الشرطي تشرين االول 5. ويف ذروة حركة "اوتبور" يف حبماس

رؤية  تعّذرت عليهمدعيًا أنه ، غرادعلى احلشود يف بلطائرة املروحية اليت كان يقودها من لتفريق التظاهرات القيام بذلك 
على الحقا ق . وعلّ يف ذلك اليوم على الرغم من أن الطقس كان مشمساً  الطقس بسبب عدم صفاءاحلشود بوضوح 

 18بني املتظاهرين يف ذلك اليوم. كانوا  رمباعائلته  فرادذلك بالقول إنه شعر بعدم قدرته على تنفيذ األوامر ألن أ

حتّفزها حركة مقاومة مدنية سواء أكان الدافع وراءها  بًا ما تكون نتيجة لعمليات طويلة األمدإن إنشقاقات كهذه غال
هذا  نشأي، املرجعية يف القائمةني السابقني الذين وردا . وكما هو احلال بالنسبة للتوجهاالقتناع أو االهتمام الشخصي

 عالية من املشاركةالستويات املظهر البيانات أن تُ و . غري العنيفالنظام حركة ما للوحدة والتخطيط و  جتسيدن عالتوجه 
هذه العناصر جمتمعة  تساهمحيث ، غري العنيفالنظام إلنشقاق، والوحدة، والتخطيط، و افرصة  زيادة ترتبط مع املتنوعة

طاملا ف. إلنشقاقاتادفع باجتاه لل أمهية بالنسبة غري العنيفيكتسب النظام يف مشاركة واسعة ومتنوعة. وبشكل خاص، 
 هاميكن - 2011كما كانت احلالة املأساوية يف سوريا خالل - مسّلحةوجتنبت التحول إىل ثورة  عنيفةظلت احلركة غري 

. وإذا كانت أهداف حتول الوالء يف نظام ما اتاإلنشقاقتفسح اجملال أمام إمكانية و  تقاتل ليوم آخرأن تعيش ل حينها
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سك بنية القوة على متاخطرًا مستمرًا متّثل إحتمالية إنشقاقهم ظل ت، فةيعنليست مهددة بشكل وجودي من قبل ثورة 
  لنظام السلطوي.االيت يعتمد عليها 

  اآلثار المترتّبة على األطراف الفاعلة الخارجية

 قها األطراف الفاعلة األخرى طبّ ميكن أن ت، بل فحسب للمعارضنياملرجعية التوجيه املفيد  قائمةال تقّدم هذه ال
ذه الصراعات.ابتر يف اال اأدائهحسني لت أن تساعد الصحفيني يف كتابة رجعية قائمة امللعلى سبيل املثال، ميكن لف ط 

صراع  على ثاقبةأن حيظوا على نظرة املقاومة املدنية. وإذا أراد الصحفيون ن ع املالحظةتّتسم بقدر أكرب من قوة  تقارير
 2014يف كييف يف بداية زجاجة مولوتوف صحفي أمام هدف حيرتق ب اجدتو  على أنقائمة ال دّهلمما، ميكن أن ت

إال صراع. الالضوء على القوى اليت تقف خلف إشعال  ن جيدي نفعا يف تسليطتوقع ما إذا كان العنف سيزداد سوًءا للي
يار النظام ما، ومصادر حركة  صفوف يف والتخطيط حول حالة الوحدةإجراء حتقيق أن  مشاركة وزيادة  ،غري العنيفا

- أم ال  ةكاملصورة  األوامر بتطيع  يةقوات األمنال ما إذا كانتقّصي  القمع على حركة ما، و ريأثتاملدنيني، وتقليص 
الذي فقده الرئيس األوكراين الدعم  أخذوعند . رائدزودنا بتحليل تأن  ا كلهامن شأ - عن االنشقاقناهيك 

 بعد 2015فرباير  21روب يف الذي دفعه إىل اهلسبب ّتضح الي ،باحلسبان التجارية األعمالأوساط يف يانوكوفيتش 
من هذا  تطوراتإن النظام.  اليت ارتكبها أشكال العنفسوأ أ ة اليت أّدى إليهاالعكسيعلى النتائج ساعات بضعة  مرور
  إىل املؤشرات الصحيحية. املرء مسبقا نظرما إذا  توقعاً تصبح أكثر  القبيل

مأخذ صّنا  ولو  قد أشارت إىل ت القائمة، لكان2011الثاين من عام النصف يف  ع السياسة القائمة املرجعية حبسبا
إستمرار التحوالت يف وكان باإلمكان اعتبار . فرصا أكرب للنجاح املقاومة املدنية ضد نظام األسد يف سورياأنه كان أمام 

ا أفضل أمل للنصر.  يش بعيدًا عن النظاماجل صفوف يف - ةنّ اجلنود السٌ مل تقتصر على اليت - الوالء  وكان على أ
كان ينبغي . ويف ضوء ذلك،  على جناح املقاومة املدنية الدعم مؤشرًا آخراحجام أوساط األعمال التجارية عن تقدمي 

-  هنأبالتابع لألسد على قتال ما تبّقى من اجليش الَعلوي  2012عام تشجيع اجليش السوري احلر يف بداية النظر إىل 
  نذيرا ملأساة تلوح يف األفق. إن مل يكن  يأيت بنتائج عكسية -على األقل

اليت يتم  اليت حتكم املساعدة اخلارجية املعايري خاص يف تطوير على وجه  املرجعية مفيدة القائمةوميكن أن تكون 
ا أول ثالث قدرات يف القائمة تتمّيز على سبيل املثال، فالسكان األصليني.  اليت تعتمد على قوة حركاتلل تقدميها بكو
من اإلعالن  19ملادة ومبوجب امن خالل التبادل القوي للمعلومات. العمل على تعزيزها على املهارات وميكن  قائمة

ا أو معاقبة املواطنني الذين احلدود اليت يتحكّ  عربالعاملي حلقوق اإلنسان، ال ميكن للطغاة تقييد تدفق املعلومات  مون 
 االبتكارحول سبل حتّفز التفكري يف القائمة أن وميكن للبنود السّتة كافة اليت ترد ن هذه املعلومات للمعارضني. ينقلو 

  القدرات الثالثة والتوجهات الثالثة.  ّهل تطويرسيأن  من شأنه يذالتقين ال

  



  ل مستقبلناوالصراعات التي ستشكّ  المرجعية القائمة

ا ة غري العنيفالصراعات ات اليت ختاض فيها البيئتتمّيز  الذين هم - املقاومون املدنيون حيث غالبا ما خيترب معقدة، بكو
خوف إذ ميكن للإحساساً من التشويش.  - حباجة إىل تنسيق شعيب لتحويل مجلة من التكتيكات إىل إسرتاتيجية  للنصر

 أن  تضع حياة الناس وحريتهم على احملكالقرارات اخلاطئة اليتختاذ إ الذي يعرتي املقاومني املدنيني خبصوص الطبيعي
  الطاغية. مبِنَعة وهم يعّزز الو  الطاغيةريدها يحيفز السلبية اليت 

والبحث عن طريق  الذي يكتنفهم إخرتاق هذا الشعور من التشويشعلى املعارضني  املرجعية ةميكن أن تساعد القائمو 
لكثري من املتغّريات القائمة فمن السذاجة إعداد قائمة مرجعية ه نظرا لوجود االبعض أنوقد حياجج . لمضّي ُقُدماآخر ل
اء ىل يالء االهتمام البالغ إصراعات مستقبلية سيتطلب إ خاللعملية إّختاذ القرارات احلامسة ، وأن تقييم الطغيان إل

  العوامل اخلاصة بتلك الفرتة واملكان. 

يف  هاتدعو إىل فهمبل يف موقف ما،  حمددةىل جتاهل عوامل ال تدعو إ املرجعية وعلى الرغم من ذلك، فإن القائمة
ا حلركات املقاومة املدنية أن حتّقق االنتصار واألسباب  كيفيةالسياق إطار إسرتاتيجي أوسع يكشف عن  اليت ميكن 

 يف سياقات رجعيةامل أمهية القوائم حولالذي أجرى حبوثاً  اوانديغيشري أتول يف هذا املضمار، . و الكامنة وراء انتصارها
  :أن متنوعة إىل أخرى

ل يف الفش من - حىت أولئك الذين ميلكون اخلربة- أي شخص  محايةتبدو قادرة على  املرجعية القوائم
ا من املهام أكثر مما كنا ندرك.  املزيد  قدرة علىاللدى القوائم ف. دراكيةالشبكة اإل نوع منبتزودنا إذ إ

  19واإلنتباه والشمولية.لذاكرة ل األخطاء املالزمة —ة فينا مجيعاً العقلية املتجذر  اكتشاف األخطاء

 كمفرد وحتأي  تلك اليت ميتلكهااليت تتجاوز فيها املعرفة املطلوبة  —ةويف ظل ظروف التعقيد اجلديّ 
، الغبية واحلامسة يف الوقت ذاته موراألجتاهل  عدم ]فّعالةال املرجعية [القوائمضمن ت - ةغري متوقع صورةب
فروق الدقيقة والعوامل اليت ال ايديرو لكي ... ضمن أيضا أن يتحدث الناس معا وينّسقون فيما بينهم تو 

ا  ا.ال ميكن التنبؤ    20بأفضل طريقة يعرفو

ائياً حول  املرجعية القائمة قّدمتقد ال  ا الطاغية أم املقاوم املدين. : هويّة الفائزمؤشراً  عمل تأن ولكنها، بإمكا
ا من أجل ؤشرات موعة مستمرة وحامسة من املمبثابة جم ملطالب  ا ميكناليت  يةكيفالفهم اليت ميكن االستعانة 

       حتصينات أنظمة سلطوية. على أن تتغلب املواطنني بنيل احلرية 
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