
The Trifecta of Civil Resistance: Unity, Planning, 
Discipline 

 

Hardy Merriman

opendemocracy.net, November 19, 2010

Translator: Shoshana London Sappir
Editor: Maya Popper



 

1 
 

 openDemocracy http://www.opendemocracy.net פורסם באתר

המנצחת של התנגדות אזרחית: אחדות,  השלישייה

 תכנון, משמעת

  2010בנובמבר  19, הרדי מרימןמאת 

 

 − קובעים אם פעולותיהן יביאו להצלחה או לכישלוןשל תנועות לא־אלימות ברחבי העולם שלושה מאפיינים 

 אלימה. ־אחדות, תכנון, ומשמעת לא

 

 אודות המחבר על

 

–2005( בשנים ICNC) אלימים־לאומי לסכסוכים לאן־כניות ומחקר במרכז הביוהרדי מרימן שימש מנהל ת

־והפוטנציאל של המאה ה 20־אלים: הפרקטיקה של המאה ה־"פתיחה במאבק לא. הוא ערך את הספר 2007

 ".יעילאלים ־"מדריך למאבק לאמחברי הספר בהיה ומאת ג'ין שארפ  "21

 ?התנגדות אזרחית למצליחותשל לא־אלימות מה הופך תנועות 

אלימות ־שתנועות לאבהכרח עולה תמיד נלקח",  אלאהיסוד כי בפוליטיקה "הכוח לעולם אינו ניתן,  הנחתמ

אלא  יריביהן. הכוח שהפעילויותר מ רבכוח עלה בידן להפעיל  כלשהיבדרך שמשום היסטוריות הצליחו 

, אלימות נקוטהכוח בשליטה במשאבים חומריים וביכולת לשמקור  שמסקנה זו סותרת את ההנחה הרווחת

כישלון נחרץ  נכשלותאלימות ־תנועות לאהיו , הייתה הנחה זו נכונה לגמריאילו  .ואף מערערת עליה ישירות

מאה השנים האחרונות ואף  שלברם ההיסטוריה  .אחרים יריבים שעולים עליהן בחימוש ובמשאביםבמאבקן ב

מגוונים לא פחות היו גיבוריהם ומטרותיהם ו, אלימים שהצליחו־של מאבקים לאשורה חושפת דווקא יותר 

 נה מספר דוגמאות.יה אנושות עצמה.מה

  שיתוף ־אי בעקבותודים בעצמאותם זכו הה העשריםבשנות השלושים והארבעים של המאה

מיסים, מרי אזרחי  מרד, שביתות, על בתי ספרחרמות כלכליים, חרמות  , לרבותפעולה המוני

ובסופו של דבר שכנעו את  ,להפוך את הודו לבלתי משילהאיימו צעדים אלה  .התפטרויותו

 .הבריטים לעזוב

  באמריקהזכויות האזרח ל התנועההשיגה של המאה העשרים בשנות החמישים והשישים 

כגון חרם האוטובוסים במונטגומרי ושביתות  ,אלימים־שוויון זכויות באמצעות קמפיינים לא

 גייסוות בשיטת ההפרדה הגזעית הממוסדת וניצלו חולשקמפיינים אלה  .השבת בנאשוויל

 .המדינהרחבי כל תומכים ב
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  שלו ,מארגון קטן צות הבריתבאר גדל איגוד עובדי המשקים החקלאיים 1970עד  1965משנת 

באמצעות שימוש מוצלח  . השינוי הושג, לכדי ארגון בעל נראות לאומיתדלים מימוןמקורות 

 .נגד מגדלי הכרמים בקליפורניה בשביתות וחרמות

  לעריקים צבאיים והובילו מיליונים להפגין נגד שלטונו  פעיליםבפיליפינים חברו  1986בשנת

משנוכח שדרכי המילוט שלו  .אמריקהבחסות , ששלט של הדיקטטור פרדיננד מרקוס

 .אלימה, ברח מרקוס מהמדינה־אותה התקוממות לא מפאתמצטמצמות במהירות 

 בהם הדיקטטורה האכזרית של אוגוסטו  זרעהשעל הפחד  צ'ילההתגברו תושבי  1988שנת ב

 , ובשיא המשבראת התמיכה בפינושה ערערו יהםפעולות נגדו. ולמחות להפגיןויצאו  ,פינושה

  .נאמנים לו, והוא הודח בכוח מהשלטוןאפילו חבריו לחונטה הצבאית חדלו להיות 

  איגוד עובדים עצמאי כחלק מתנועת סולידריות והחזירו הקימו הפולנים  1989–1980בשנים

 .לעצמם את השליטה על ארצם מידי השלטון הסובייטי

  קטיפה"מהפכת הבכינוי נודעו  שלימים ,הפגנות ושביתותבצ'כוסלובקיה  נערכו 1989בשנת". 

ללא שפיכות  שינוי שיטת המשטרלו הקומוניזםלזניחת   משטרהלשינוי פעולות אלה הובילו 

ה, ליטא, ייוולטב גם – 1991, ובשנת גם במזרח גרמניה הושגו בדרך דומה שינויי משטר .דמים

 .ואסטוניה

  תרמו תרומה  ,שהחלו בשנות השמונים בין־לאומיותשביתות, חרמות, מרי אזרחי וסנקציות

 .העשריםסיום האפרטהייד בדרום אפריקה בשנות התשעים המוקדמות של המאה ל של ממש

 ( משטרים 2004( והאוקראינים )2003(, הגאורגים )2000בעשור שלאחר מכן הפילו הסרבים )

 .מזויפותהתוצאות התנגדו לבחירות או הזיוף תוצאות  בכך שמנעו אתאוטוקרטיים 

  מהכיבוש ואת מדינת שחררל כדיהפגנות המוניות לא־אלימות להעם הלבנוני יצא  2005בשנת 

 .סוריה

  י וכפו את החזרת השלטון האזרחיהמוניצאו הנפאלים למרי אזרחי  2006בשנת. 

 שליט  שהתחוללה בפקיסטאן נגד, בעיצומה של התקוממות אלימה 2009עד  2007שנת מ

צבאי, הצליחו עורכי דין, ארגוני חברה אזרחית ואזרחים מהשורה להביא לכינונה מחדש של 

 חוקי החירום במדינה. יטולמערכת משפט עצמאית ולב

  

 כשאנשים אינם מצייתים, שליטים אינם יכולים לשלוט

 ,. על פי הנחה זולכוחהנוגעת הצליחו מפני שהתבססו על תובנה בסיסית  למיניהןתנועות התנגדות אזרחית 

יצליחו ברובם למלא את תפקידם רק אם אנשים מהשורה יפגינו הסכמה, ישתפו מוסדות, ארגונים ומערכות 

 מתנגדיםאת הסכמתם ו מסירים ,מתארגנים בשיטתיותשאנשים  ברגע משום כך, .עולה, ויצייתו לאורך זמןפ

נשיאים,  –מנהיגים , אנשים אינם מצייתיםכש .לכפות את רצונםואף שיתוף הפעולה, ביכולתם להפעיל כוח ל

  להמשיך לשלוט ללא מיצרים. אינם יכולים – ראשי ערים, מנכ"לים, גנרלים ו"בעלי כוח"
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 לשלטון שביתות, חרמות, הפגנות המוניות, מרי אזרחי, הקמת מוסדות מקבילים בהןאלימות, ־שיטות לא

לא הייתה בהכרח  שיטות אלההבחירה ב לכך. משמשיםש, הם הכלים אחרות מאות פעולות יצירתיותו

ראו  ,שאימצו שיטות של התנגדות אזרחיתמאלה כמה  פרגמטיות.מסיבות מסיבות מוסריות, אלא דווקא 

שמתוך האפשרויות  בינווה של מדינתםששיטות דומות הוכתרו בהצלחה במדינות אחרות או בהיסטוריה 

 .קדם את מטרתןללהתנגדות מסוג זה הסיכויים הטובים ביותר פניהם, ל העומדות

 מיומנויות ותנאים

בימינו גם אלימות, יש בהיסטוריה ו־אלה של תנועות לאצחונות מעוררי השראה ילצד נ למרות האמור לעיל,

אלימות ־העולם צפה במהפכות הלא הישגים ברורים. שיגושלא הכאלה אלה דוגמאות של תנועות כושלות או 

שנה שבה צפה בטבח בכיכר טיאננמן. בעשור האחרון השתמשו אנשים רבים הצ'כוסלובקיה באותה בפולין וב

 התנועות טרם הושגו.שהציבו  םיעדיה, מצרים ואיראן, אבל זימבבווהרמה, אלימות בבו־ד בשיטות לאומא

גורם הכרחי, אבל הייתה ההתנגדות האזרחית נרשמה הצלחה, ולהגדרה עצמית  מזרח טימורבמאבק 

, פפואה המערביתבבפלסטין,  –כובשים התנועות אזרחיות נגד  להקמתסייעה היא במקומות אחרים שבהם 

 מאבקים בלתי פתורים.הנותרו  –טיבט בסהרה המערבית וב

  אחרים?לכיצד ניתן להסביר את הפער בין מקרים אלה 

כל  [1]להצליח או להיכשל. שונותגם אנשים נבונים ויודעי דבר חלוקים ביניהם באשר לסיבות שגרמו לתנועות 

 ישיר. הצביע על קשר סיבתיקשה ל תרחיש הטוב ביותרגם בו ,מורכב ביותר שהוזכרו לעיל אחד מהמצבים

של תנועות  את אופן הפעולהגורסים שהקדמיה, עיתונאים ואחרים אנשי אאני שומע לעיתים קרובות ביותר 

הנסיבות הייחודיות כן התנאים ווקבעו במידה רבה המבנים בעיקרן ואת תוצאותיהן אלימות ־אלה שהיו לא

  שבהן פעלה כל אחת מהתנועות.

רק בחברות שבהן הגורם המדכא אינו מוכן להפעיל  משיגות את מטרותיהןאלימות ־למשל, נטען כי תנועות לא

אידאולוגיה כלכלית,  , בהםכלכליים מסוימיםתבחינים  להצלחת התנועות דרושיםכי  עוד נטען כוח קטלני.

יש הטוענים כי תפקידן של  רמת השכלה מסוימת.כן עושר, קיומו של מעמד ביניים, וההכנסה, חלוקת הת רמ

הצלחתה של תנועה. אפשר  תיהתוויביות עולה בחשיבותו על משתנים אחרים העל והגמוניות מקומ־מעצמות

, כגון מגוון אתני, היסטוריה שלהם השפעה על הצלחת התנועה למנות מספר רב של מבנים ותנאים נוספים

ה וגודל השטח. אין ספק שבכוחם של רבים מגורמים אלה להשפיע על יפוליטית ותרבותית, גודל האוכלוסי

 .מסוימתתנועה מהלכה של 

ה של ימיומנויותמ ושפעיםלהעמיד את הגורמים המ אפשרשהוזכרו לעיל הגורמים המבניים והתנאים  מול

 ותמיומנויות וסוכנות מתייחס .("agency") תנועה בניהול מאבק, מה שמכונה בשפה האקדמית "סוכנות"

משתנים שעליהם יש לתנועה שליטה כלשהי: באיזו אסטרטגיית פעולה בוחרת התנועה; באיזו שפה היא ל

איפה ובאיזה אופן היא כיצד היא יוצרת שותפויות, משתמשת כדי לגייס אנשים ולשמר את מעורבותם; 

 ושורת החלטות נוספות הכרוכות בהתנגדות אזרחית. ;מכוונת אל יריביה

http://www.opendemocracy.net/hardy-merriman/trifecta-of-civil-resistance-unity-planning-discipline#_ftn1
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גורמים הנוטים להמעיט בערכם של ותן ת פעילמנתחים אואלימות ־במגע עם תנועות לאשבאים  נשיםאלדעתי 

, אבל אחת נושא זהאין בכוונת מאמר זה לעסוק ב .או אף להתעלם מהם אלההת יומיומנוהמושפעים מה

או  אלימה־הנחת היסוד שעליה מבוססת פעילות לאמהי אינם יודעים אלה עשויה להיות שאנשים  והסיבות ל

להעביר כוח מיריבים  אפשרקולקטיבית השבאמצעות שינויים בהתנהגות הנחת יסוד זו גורסת  מפקפקים בה.

מניחים שבוודאי הנחה זו, הם  אינם מכירים אותם אנשיםמאחר שמבוצרים ודכאניים לתנועות עממיות. 

א יהבמקרים שבהם  העברת הכוחשאפשרו את  , והםהתקיימו משתנים חיצוניים או תנאים יוצאי דופן

 .ההתרחש

אלימות ־על מהלכן של תנועות לא תםהשפעואת תנאים המבנים ותרומתם של הביכולתנו לכבד את עם זאת, 

ואכן, לסוכנות ולמיומנויות יש חשיבות,  של סוכנות ומיומנויות. ןחשיבותמבלי להמעיט  פעילותן ועל תוצאות

 אותם. להתמירשאפשרו לתנועות להתגבר על תנאים עוינים, לעקוף אותם או  ןובמקרים מסוימים ה

בתחומים אחרים, כגון  ןמאליה ותכמובנ ותנתפסהמיומנויות והסוכנות של  ןאף עליונותלעיתים ו ןחשיבות

פורצים מצביא או מנכ"ל היו  אלים?־נוגע למאבק לאכל המדוע שהדבר יהיה שונה ב עסקים או חשיבה צבאית.

יצירתו של סון דזה "אמנות  בצחוק אילו נאמר להם שלאסטרטגיה חשיבות שולית בהשגת מטרותיהם.

 יםאילו חשבו אנשים שתוצאותיהם של תחרויות ומאבקים נגזר לפרסום כה נרחבזוכה המלחמה" לא הייתה 

  מראש על פי תנאים חומריים.תמיד 

 אם נבחן את – ותמצליחהתנגדות אזרחית ללא־אלימות של הופך תנועות  מה –אמר זה מפתח בלשאלה ש אשר

נוכל להתחיל למצוא את , מתנועות היסטוריות התנועות שאבומיטביות שהעבודה האסטרטגיות ושיטות ה

יה של תנועה, פעולות סוכנות עשויים להשפיע על תוצאות־גורמים ומיומנויות מבוססי כמה וכמה .ההתשוב

־נצמצם אותם לכמה גורמים בסיסיים, נמצא שלושה מאפיינים של תנועות לאאבל אם, לשם הפשטות, 

 אלימה.־אלימות מצליחות: אחדות, תכנון ומשמעת לא

  אלימה־לא אחדות, תכנון ומשמעת

אבל כובד משקלם והשלכותיהם מרחיקות  מאפיינים אלה מובנת מאליה.של  חשיבותם יתבמבט ראשון נרא

ראוי להרחיב את  טקטית וגרעינית.בחינה תנועות ה בוחנים אתכאשר  , בייחודלעיתים מהעיןהלכת נסתרים 

  .אלה םממאפייניהדיבור על כל אחד 

אלימות שואבות את כוחן מהשתתפותם של אנשים ממגזרים שונים של ־חשובה מפני שתנועות לא האחדות

תומכים רבים יותר, כך גדלים הלגיטימיות ככל שיש לתנועה  במילים פשוטות: המספרים חשובים. החברה.

משום כך נוהגות תנועות מצליחות לפנות ללא הרף  מגוון הטקטיקות העומדות לרשותה.כן שלה, כוחה ו

 ,מיעוטיםבני  ,תושבי ערים וכפרים ,קשישיםו נוער, מבוגרים ,, כגון גברים ונשיםהלקבוצות חדשות בחבר

שוטרים וחיילים,  ,בעלי מקצועות חופשייםו פועלים, אנשי עסקיםו חקלאים ,בדי מערכת המשפטעוו אנשי דת

 .קבוצות אחרות בניכן ו ,בני כל המעמדות הכלכליים
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אזרחית  החוזקות של התנגדות תלפנות לתומכי יריביהן מתוך ההבנה שאחגם תנועות מצליחות מרבות 

לדוגמה, השילוב שעשתה  היכולת לקדם חילופי נאמנות ועריקות בקרב שורות היריב. יאבשירות חזון מאחד ה

בין ושל אזרחי המדינה  של אורחות החייםבין שיבוש מתמשך התנועה נגד האפרטהייד בדרום אפריקה 

קריאה לפיוס לאומי הצליח לגייס תמיכה נרחבת וליצור אחדות לטובת שינוי גם אצל כמה תומכים לבנים 

 תמכו בעבר באפרטהייד.אשר 

תכנון ל .התנועה הפעולה שלהחלטות מורכבות בדבר כיוון  החליטאלימות גם ל־על המשתתפים בתנועות לא

היריב מגונים מוסרית  מעשייהיו ותנועה ראויה ככל שתהיה, ה תתהיה מטר יש חשיבות מכרעת. האסטרטגי

 גםככל שיהיו, לא ניתן בדרך כלל להתגבר על דיכוי אך ורק באמצעות מעשי התנגדות ספונטניים ומאולתרים 

כאשר הן מתכננות התנגדות אזרחית באופן שיטתי כדי  ותשפיעמתנועות . ולעילא לעילאמבוצעים  הםאם 

להחליט באילו טקטיקות להשתמש  התנועותעל . מטרות ממוקדות ומוגדרות שהיא תאומץ בחברה ותשיג

 התנועהה שאותה יאוכלוסישל הלשינוי על סמך הטענ לגייס את הציבורכדי הצעות  גבשובאיזה סדר; ל

בטווח הקצר,  לקדםשאותן יש מטרות והאת הטקטיקה ו הגדיר את קהלי היעד; ל, נעשה עוולמתיימרת לייצג

תקשורת כדי להסדיר ולבנות קואליציות. אלה הם רק כמה מהנושאים שסביבם  רשתהבינוני והארוך; לבנות 

לעשות זאת, עליהן לעשות ניתוח מתכלל של המצב שבו כדי  אלימות לפתח אסטרטגיה יצירתית.־על תנועות לא

באופן רשמי  מידעהן אוספות , מצליחות עורכות תנועותתהליך התכנון שבמסגרת  אלים.־מתנהל המאבק הלא

צדדים כן יריביהן ו צעדיהן שלהן ושלשטח ומנתחות ללא הרף את באנשים  משוחחות עםתי רשמי, ובל

 סכסוך.במהלך הבלתי מחויבים ושלישיים 

הסיכון הגדול  יכולה להצליח רק אם היא יוצאת אל הפועל באופן ממושמע. הפעולה תילבסוף, אסטרטגי

משום כך, יש להחדיר  יהפכו לאלימים. המחברי כמההוא ש ,אלימה־בכשל משמעת בתנועה לאהטמון 

יש לכך סיבות  אלימים גם לנוכח התגרויות.־היכולת להישאר לא – אלימה־משמעת לאבמשתתפים ללא הרף 

ובה בעת תקריות אלימות שגורמים חברי תנועה עשויות להפחית באופן דרמטי את הלגיטימיות שלה  מעשיות.

יותר יש סיכוי גדול  ,םאלי־לאהמתמידה במאבק זאת ועוד, לתנועה  .פעול לדיכויהליריבתה תירוץ ללתת 

 בהם תומכי יריביה.ם, ילשאת חן בעיני מגוון רחב של בעלי ברית פוטנציאלי

 היבחן לעומק,אלימה ראוי ל־סקירה מלאה של מאפיינים אלה יכולה למלא ספרים, והנושא של התנגדות לא

שמופיעה מוסיפה ידע להבנה הקולקטיבית של תופעה זו, אך חדשה כל תנועה  .למחקר שיטתיאף זוכה הוא ו

 םראוי למפותו ,מנות והמדע של סוג זה של פעולה פוליטית וחברתיתוהיבטים רבים של האעדיין נותרו 

  .םולפתח

הם נצחיים, וככאלה  –ומשמעת אחדות, תכנון  –אלה המאפיינים ה תשלוש ,ויתפתח המחקר ימשיך אם גם

יכולים חברים ותומכים של תנועות, וגם מי שמדווח ולומד עליהן,  לאורהמספקים מסגרת כללית שהם 

רים ס חבריההאם  כנית?והאם יש לה ת האם היא מאוחדת? .מסוימת להעריך במהירות את מצבה של תנועה

כבר פרצו את הדרך לעבר  אלים־שמגלמים עקרונות אלה של מאבק לא הפעיליםפעולותיהם של  ?למרותה

 .בדרך זואת העתיד יעצבו אלה שימשיכו  שלום וצדק. יותרעולם שיש בו 
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שלא תנועות  – כושלותשהשיגו את מטרותיהן המוצהרות, ותנועות  תנועות – מצליחותמאמר זה אני מגדיר תנועות ב [1]

תנועה מצליחה עשויה להשיג את מטרתה המוצהרת  יש בהגדרה זו גם מרכיב זמני. השיגו את מטרותיהן המוצהרות.

מנעו ממנה להשיג ש אתגרים(, אבל לסגת בשנים שלאחר מכן בשל 2004שנת )לדוגמה, התנועה הכתומה באוקראינה ב

 מאת אולנה טרגום" The struggle after people power wins")למידע נוסף על המקרה האוקראיני ראו  את מטרותיה

בהשגת מטרתה  כשלהתנועה ש אולם באותה המידה(. 2010בנובמבר,  openDemocracy ,17ואוקסנה שוליאר באתר 

, ( עשויה לחולל השפעות משניות בשנים שלאחר מכן1989שנת המוצהרת )כגון התנועה הסינית למען הדמוקרטיה ב

 Repression’s" את המאמר י, ראוהמקדמות בהצלחה את מטרות התנועה )למידע נוסף על המקרה הסינ השפעות

Paradox in China"  מאת לסטר קורץ באתרopenDemocracy ,17  ,בלי לשנות בהכרח את הגדרתה  (.2010בנובמבר

 עתיד עשויות להיות בעלות עוצמה וראויות לציון בזכות עצמן.ב יה"כושלת" השפעותשל תנועה מסוימת "מצליחה" או 

http://www.opendemocracy.net/hardy-merriman/trifecta-of-civil-resistance-unity-planning-discipline#_ftnref
http://www.opendemocracy.net/democracy-ukraine/issue.jsp
http://www.opendemocracy.net/lester-r-kurtz/repression%E2%80%99s-paradox-in-china
http://www.opendemocracy.net/lester-r-kurtz/repression%E2%80%99s-paradox-in-china
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