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 الفن ضد العنف

 توطئة: 

شعب بال امل بال حلم بال استقرار... تلبدت آماله وأحالمه وسرق مستقبله, ٌحلم أن ٌحمل سالحا لٌنتقم, أو 

 .البد من تغٌٌرٌدمر ما حوله, بٌن الخوؾ والتردد وفقدان االمل .... 

 ....شاهدنا فً العراق حروبا طوٌلة , وحصارا قاسٌا, أنظمة دٌكتاتورٌة قاسٌة, احتالال, والمأساة تستمر

العنؾ صار سمة الثقافة منذ ان عشنا على هذا البلد, عنؾ الحروب, وعنؾ الدكتاتورٌات, عنؾ السٌاسٌة, 

 عنؾ متدرج.. ,عنؾ الطابقٌة عنؾ العشٌرة, عنؾ األب واالبن

الفن الذي بدا ٌنمو من جدٌد وسط هذا الركام العنفً, زاوٌة أخرى تأثرت بالعنؾ, لكنها انبثقت من الرؼبة 

بون على شتى اصناؾ الفنون, الرسم رٌاة, وٌزداد الٌوم عدد الشباب الذٌن بدوأ ٌمارسون الحٌاة وٌتدبالح

مع تباٌن صورة الموت والعنؾ فان االمل ٌتجدد بالحٌاة والنحت والموسٌقى والمسرح واالخراج وؼٌرها, و

 والتعبٌر عنها رؼبة فً تؽٌٌر الصورة القاتمة الى لوحة مشرقة.

كتٌب, ضمن سلسلة من المواد واالنشطة االخرى, الى تمكٌن الفن واظهاره الى المجتمع, ٌهدؾ هذا ال

وتعزٌز دور الفن لمواجهة التطرؾ, وبناء استراتٌجٌات الرسالة الفنٌة لتؽٌٌر ثقافة العنؾ والذاكرة السلبٌة 

ترمم النسٌج ء حمالت ٌر مادة تساعد على بنافالتً تختزن القسوة والمظلومٌة والحقد والكره والخوؾ, وتو

 االجتماعً وتبنً المسؤولٌة والتضامن من أجل بناء مستقبل جدٌد.

ربما اذا تؽٌرت الصورة التً تشبع بها المجتمع فً الحٌز العام ) الشارع والدرسة والحدٌقة والمؤسسة..( , 

ثقافة الكراهٌة, اذا زاحمنا صور العنؾ بصور الحٌاة, وصوت الموت بصوت االمل, ورسابل البناء ضد 

سنتمكن من تهٌبة بدٌل حٌوي مقابل اؼراق العقول بالكراهٌة والعنؾ, وسنجد المجال مفتوحا والمجتمع 

مرحبا بالنتاجات الجدٌدة وسٌتداولها وٌروجها وٌشاركنا العمل والنشر والتعلٌق والتصوٌب, وسٌحرك الفن 

 ور العنؾ والكراهٌة.از الثقافً والى الصدارة لتحالحٌالجمالٌات النفسٌة وٌجلو القٌم االنسانٌة لٌعٌدها الى 

هذا الكتٌب االرشادي هو جزء من حقٌبة تدرٌبٌة تهدؾ الى تعببة الفنانٌن باتجاه وسابل الالعنؾ والتسامح 

وهو ضمن سلسلة االنشطة التً ٌعمل على تطوٌرها عدد من النشطاء فً وقبول االخر وصٌانة التنوع, 

 العراقً وعدد من منظمات المجتمع المدنً.المنتدى االجتماعً 
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 أشكال االستجابة للتحدي القابم

 العنف

العمل 
 السٌاسً

 االستسالم

 ثانٌا: العنف مقابل الالعنف

فً مثل هذه الظروؾ التً تبدو ما العمل اذا [ حرٌة عن طرٌق العنف]

فٌها االمكانات الجلٌة وكانها عدٌمة الفابدة, حٌث ان القوي ؼالبا 

والدستورٌة واالحكام القضابٌة والرأي ماٌتجاهل المحددات القانونٌة 

 العام؟

ٌكون استنتاج الناس فً رد فعلهم عل الممارسات الوحشٌة والتعذٌب 

أن العنف وحده فقط قادر على القضاء على التحدي واالختفاء والقتل 

 . سواء الدكتاتورٌة أو االرهاب او اي ظاهرة تستبد بالمجتمع.القائم

الؽاضبٌن ٌنظمون صفوفهم لمحاربة )االستبداد( فنجد احٌانا أن الضحاٌا 

مستخدمٌن ما اتٌح لهم من عنؾ ومن قدرات عسكرٌة بالرؼم من ضعؾ 

فرص النجاح, وٌقاتلون بشجاعة وٌدفعون ثمنا باهضا فً المعاناة 

واالرواح, وٌحققون انجازات ممٌزة, ولكن قلٌال ما ادت أعمالهم الى 

لعنفٌة ؼالبا ما تواجه ردود افعال وممارسات عنفٌة اٌضا, مما ٌقضً , الن الحركات االحصول على الحرٌة

  .1على آمال الناس فً الحٌاة واالمان

 

فً  خٌار استخدام العنؾ مهما كانت حسناته ٌعكس بوضوح أمرا واحدا وهو ان اللجوء الى وضع الثقة

 اسالٌب العنؾ انما ٌعنً استخدام اسلوب للنضال ٌتمٌز الطؽاة دابما بالتفوق فٌه.

 

 ...الحرب تخلف اضرار كبٌر

قد تتحول الى حرب عصابات, وعادة ما تستمر فترات طوٌلة, وتحدث فٌها اجبار السكان على حمل 

 االبادة الجماعٌة.السالح, على النزوح والهروب, 

 عقولنا بحٌث ال نسمح ان نتهاون فٌها لبال تنهار قوتنا.التعببة ستسٌطر على 

 المنتصر رؼم الضرر الذي ٌعانً منه, فانه سٌتحول الى دكتاتور ٌرٌد الهٌمنة على السكان ثمنا للنصر.

 

العدٌد من التجارب التً نعرفها حتى فً  ]حرٌة عن طرٌق االنقالبات, االنتخابات, المنقذون االجانب[

العراق, تصور النتٌجة لالنقالبات العسكرٌة على انها ال تؽٌر فً مساوئ توزٌع السلطات بٌن الشعب والفبة 

                                                           
1
 15من الدكتاتورٌة الى الدٌمقراطٌة / جٌن شارب ص  

خٌار استخدام العنؾ مهما كانت حسناته ٌعكس بوضوح أمرا واحدا وهو ان اللجوء الى وضع الثقة فً اسالٌب العنؾ 

حسناته ٌعكس بوضوح أمر انما ٌعنً استخدام اسلوب خٌار استخدام العنؾ مهما كانت  

 

 ثانٌا: الفن ضد العنف
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المسٌطرة, وؼالبا تتخذ االنقالبات نفس النهج القدٌم وتعمل على تعزٌز مركزها واالنتقام من النظام الذي 

 ٌسبقها بطرٌقة همجٌة.

ا االنتخابات المسٌطر علٌها من قبل االنظمة الدكتاتورٌة فهً فً العموم التحدث تأثٌرات بالؽة اال بتداخل ام

 اجتماعً منظم.

والمساعدة الدولٌة فقط تمتلك القوة لتؽٌٌر الواقع, نتٌجة لضعؾ  اما الفرٌق االخر فٌؤمن بان التدخل االجنبً

لعمل والتؽٌٌر, وكذلك تعقد االمال على االمم المتحدة او الرأي ثقة الشعوب المضطهدة والمفككة  بامكانٌة ا

 2العام العالمً أو بلد معٌن أو المقاطعة االقتصادٌة.

لطرٌقٌن )الهجوم او االستسالم( بل ٌأتً من رفض كال اخٌارنا الحقٌقً: لٌس بٌن هذٌن  ]الالعنف[

 3أندرو ٌانػ "المخرج من الالطرٌق"الخٌارٌن, عندها سنرؼب بان نواجه العنؾ بالبدٌل الذي دعاه 

وٌعد الالعنؾ أداة ٌقدم لنا الالعنؾ طرٌقا طبٌعٌا ثالثا وصالحا للخروج من معضلة الحرب أو الهروب, 

 . 4فعالة للتؽٌٌر االجتماعً

 وٌمكن تعرٌؾ الالعنؾ على أنه:

استخدام العديد من هو وسيمة من وسائل العمل االجتماعي السياسي، ويقوم العمل الالعنفي عمى  -
 وسائل العمل النفسية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، من دون استخدام العنف الجسدي.

ضرب من ضروب الوعي االجتماعي والثقافي الذي يجعل الفرد يعترف بحقه وحق اآلخرين        -
غالل واالحتكار عميه، ومثل هذا االعتراف هو الذي يقدح شرارة الالعنف التي تضع حًدا لالست

 والنزاع والحرب.
سالح الالعنف سالح القوي. الالعنف سالح قوي وعادل، وهو يقطع دون أن يجرح ويجعل من        -
 اإلنسان الذي يستخدمه نبياًل، إنه سيف يشفي.  

الضعيف؛  ال يعني الالعنف القعود دون عمل، وهو ليس نقاًشا فقط، كما أنه ليس لمخجول أو        -
  عمى االنتصار. ه عمل جاد، فهو الرغبة في التضحية، وهو الصبر إن

  .5ألغراض بيئية أو اجتماعية الصراع الالعنفي ال ُيستخدم فقط ضد السمطة السياسية، قد يكون 

                                                           
2
 17من الدكتاتورٌة الى الدٌمقراطٌة / جٌن شارب ص    

 
3
 13دلٌل الالعنؾ / كاٌكل ناؼلر ص  

4
 13دلٌل الالعنؾ ص  

5
 انضال الالعنفً وكسب التأٌٌد / مقال على النت.  
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  جان ماري مولر المفكر الفرنسً: بانها ضرب من ضروب الوعً االجتماعً والثقافً الذي ٌجعل

عتراؾ هو الذي ٌقدح شرارة الالعنؾ التً خرٌن علٌه. ومثل هذا االالفرد ٌعترؾ بحقه وبحق اال

 تضع حدا لالستؽالل واالحتكار والنزاع والحرب.

  جٌن شارب: ممارسة حضارٌة تفرض على الجهة التً تعتمدها فً حل مشكالتها وصراعاتها مع

زل عن بعض الحقوق فً االخرٌن انتهاج اسالٌب انسانٌة سلمٌة, تعتمد على التهدبة والمهادنة والتنا

سبٌل التوصل الى حل النزاعات التً تحقق طموحات ومصالح االطراؾ المتخاصمة دون اللجوء 

 الى العنؾ كخٌار لحل المشكالت واالزمات.

تقدم لنا التجارب االنسانٌة رصٌدا كبٌرا من التجارب المهمة فً الالعنؾ والتؽٌٌر االجتماعً وبناء السالم, 

التً استخدمت تقنٌات الالعنؾ فً عملٌات التؽٌٌر  عدد من التجارب المهمةظهر لنا المخطط التالً وت

 الكبرى, وٌمكن اعتبار الالعنؾ من االدوات القدٌمة التً لم ٌتم دراستها اال اواسط القرن الماضً.
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 اطراؾ الصراع......الطرؾ

 الثالث

.......القضٌة 

......المنهجٌة 

 السلطة نشطاء الالعنؾ المجتمع

 

 

 مٌكانزم الالعنف:

 أطراف الصراع:أوال: 

, اطراؾ فً الحوارات أو الصراعات االجتماعٌة 3عادة ٌكون هناك 

الشكل المجاور ٌبٌن الشكل التقلٌدي, النشطاء ما بٌن مطالب المجتمع 

 والضؽط على السلطة.

 

الالعنؾ ٌتوجه الى المجتمع ومدار عمله لكـــن, 

المجتمع لٌقوم بعدد من العملٌات االجتماعٌة 

 منها:

تحوٌل المجتمع المفكك الى مجتمع  -1

 متجانس.

تحوٌل المجتمع الالمبالً الى مجتمع  -2

 رسالً.

 اجالء القٌم االنسانٌة. -3

 بناء قٌم العمل والتؽٌٌر وبناء المسؤولٌة الجماعٌة. -4

 العمل على تؽٌٌرها.و  االثر السلبً وحشد الراي العاماظهار القضاٌا ذات  -5

 بناء المنهجٌات واالستراتٌجٌات للتؽٌٌر. -6

تحوٌل الخوؾ أو الؽضب الى طاقة اٌجابٌة ابداعٌة وبناء الطاقة العاطفٌة ولن نهرب من خوؾ ولن  -7

 نهاجم عن ؼضب ولن نبحث عن فوز ولن نخاؾ من خسارة.

 أو (لفعلً)ا الجسدي العنؾ كان سواء - العنؾ بإنهاء رؼبتنا على الدلٌل ذاه فً استراتٌجٌات الالعنؾ رتكزت

وذلك بدون استخدام  ضطهاداال و جتماعً,اال  قصاءاال الحرمان,) البنٌوي) العنؾ علٌه ٌطلق الذي العنؾ

 المزٌد للعنؾ.

هناك موقؾ مشترك لناشطً الالعنؾ وهو أننا نرٌد من أنشطتنا أن تكون تعبٌرا عن المستقبل الذي نحاول 

خلقه: وهذا ربما ٌتجسد بما اطلق علٌه المهاتما ؼاندي بـ ) البرنامج البناء(, وأٌضا ٌكمن فً أن سلوكنا 

 مٌكانزم الالعنف ) الحوار(
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 التؽٌٌر االجتماعً احد ادوات الالعنؾ: 

تعزٌز المجتمع فً تصمٌمه وعزٌمته -1

 وثقته ومهارات المقاومة الالعنفٌة.

ومؤسسات المجتمع تعزٌز جماعات -2

 المستقلة.

خلق ثقافة مقاومة جدٌدة ) مقاومة -3

 التطرؾ واالرهاب والكراهٌة(.

وضع الخرابط والطرق التً ترسم -4

 مستقبل البلد

ة, تأكٌد الحٌاة, أو احترام التنوع فاننا ٌعكس العالم الذي نرٌد, وعندما نستخدم عبارات مثل قول الحقٌقة للقو

 .6نستحضر قٌما اساسٌة تشكل بذاتها مصدرا للقوة لنا ونقطة إلتقاء مع هؤالء الذٌن نحاول الوصول الٌهم

 

 7الفرد لٌس مشكلة

وفق النظرة الالعنفٌة " المخرج من الالطرٌق" نتوقؾ 

عن التفكٌر فً النزاعات كلعبة لتربح فٌها على اآلخر 

 ان ٌخسر.

  أنا لست ضدك وأنت لست ضدي, بل نحن ضد

 المشكلة.

  ,هناك طرٌق ٌمكن لكلٌنا االستفادة من االزمة

 تحوٌل الجدل الى جلسة لحل المشاكل.

 .تحوٌل الخالؾ الى تجربة 

 عدم اضاعة احتماالت المصالحة. 

 .أفضل الطرق لتدمٌر عدو هً تحوٌله الى صدٌق 

خر ككابن إنسانً كامل, واهدار كرامته وتجرٌده من انسانٌته. وكل عنؾ ٌبدأ من فشل أو رفض االقرار باآل

 .8والالعنؾ ٌستؽل رؼبة الخصم الخفٌة لٌكون انسانا مجددا

 

 

 

 

 

 

 بعض المصادر:

Ko19yrrE7o-https://www.youtube.com/watch?v= 

https://www.youtube.com/watch?v=N0_dzU2LFs4 

https://www.youtube.com/watch?v=1jCm12BAOXc 

                                                           
6
 11كتٌب ارشادي للحمالت الالعنفٌة / المنظمة الدولٌة لمناهضة الحرب ص   

7
 19دلٌل الالعنؾ / ص   

8
 21دلٌل الالعنؾ / ص   

 كٌؾ ٌمكننا تجسٌد فكرة ) التركٌز على المشكلة ( ؟-1

 كٌؾ ٌمكننا نحوٌل االزمة الى جلسة لحل المشكالت؟-2

 كٌؾ ٌمكننا تحوٌل الخالؾ الى تجربة؟-3

الذي ٌلعبه الفنانون؟ما الدور   

https://www.youtube.com/watch?v=-Ko19yrrE7o
https://www.youtube.com/watch?v=-Ko19yrrE7o
https://www.youtube.com/watch?v=N0_dzU2LFs4
https://www.youtube.com/watch?v=N0_dzU2LFs4
https://www.youtube.com/watch?v=1jCm12BAOXc
https://www.youtube.com/watch?v=1jCm12BAOXc


8 
 

 ةالالعنفٌ الحمالتأسس 

 األساس األول: مقاومة ال احتجاج

الالعنؾ تمثل التجسٌد الحقٌقً للفعل السٌاسً فً ظل نظرٌة القوة متعددة المصادر, فإن  اسالٌبلما كانت 
هذا ٌعنً أنها تقوم على العصٌان والتمرد ال على الطاعة واإلذعان, هذا العصٌان الذي ال ٌكتفً باالحتجاج 

 ولكن بالمقاومة.

ا المقاومة فتسعى إلى إلؽاء القرار, فاالحتجاج قد ٌكون مجرد تعبٌر عن موقؾ ثم العودة واإلذعان, أم
 وتحدي القانون.

 األساس الثانً: الفوز بالطرؾ الثالث

الالعنؾ حرًبا محدودة قابمة بٌن حركة التؽٌٌر والنظام المستبد؛ ولكنها شاملة, البد فٌها من  اسالٌبلٌست 
ا التحتٌة ومصادر وأدوات وبنٌتهضد المشكلة تعببة جمٌع مصادر قوة المجتمع بهٌباته ومؤسساته وأفراده 

 قوتها.

إن عنصر الحسم هو قدرة أحد الطرفٌن على الفوز بالطرؾ الثالث فً الصراع والتأثٌر فٌه, هذا الطرؾ 
 الثالث هو المجتمع.

 األساس الثالث: االقتراب المباشر وؼٌر المباشر

 األساس الرابع: العلنٌة

عنؾ, التً تسعى إلى خلق حوار مع الجمهور, ولذا فإن الال سالٌبفالعلنٌة تعد إحدى الركابز المهمة فً أ
االحتجاج  كتابة شعار سٌاسً أو رسالة ما على حابط أو جدار ما تحت جنح الظالم ٌعتبر نوًعا من أنواع

 ولٌس المقاومة, حتى لو جاء بنتابج سٌاسٌة مرضٌة.

 األساس الخامس: االلتزام بمبدأ الالعنؾ

التؽٌٌر, ال ٌجد بًدا من اللجوء إلى القمع إلجبار المجتمع على القبول ببقابه  عندما ٌستشعر النظام خطر قوى
 وشرعٌته.

 التبعثر المدروس والتجمع السلٌماالساس السادس: 

 فن بناء الجسوراالساس السابع: 

 التؽٌٌر وفن التتابعاالساس الثامن: 
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 انواع الحمالت الالعنفٌة:

 .االحتجاج واالقناع 

 .الالتعاون 

 .التدخل المباشر 

 اما احتماالت الحمالت الالعنفٌة ورد فعل المقابل )ولكال الطرفٌن(  فهً:

 .التحول فً مجرٌات االحداث 

 التأقلم 

 .حالة من التؽٌٌر واالجبار بالالعنؾ 

 التفكٌك 

 للتغٌٌر آلٌات أربع
 

 االلٌة االولى: التحول
 واالضطهاد تأثرهم بالمعاناة خالل من الخصم مجموعة عواطؾ تتحرك عندما وتحدث.. حدوثا األقل وهى

 . قضٌة المقاومٌن بعدالة اقتناعهم عند أو الشجعان المقاومٌن على المفروضٌن

 
 : التأقلم الثانٌة اآللٌة

 وٌصل تؽٌرت القوى قد موازٌن تكون أن بعد اساسٌة ؼٌر المحك على الموضوعة القضاٌا كانت إذا وتصلح
 اآللٌة هذه تطبٌق والٌمكن .تسوٌة بالوصول إلى أو الخالفات تجزبة أو إتفاقٌة خالل من كنزاع فورى حل إلى

 .معٌن دٌكتاتورى حكم نظام إسقاط أجل من التضال على

 
 : حالة التؽٌٌر واالجبار بالالعنؾ: الثالثة اآللٌة
 موازٌن واالجتماعٌة خاصة السٌاسٌة االوضاع مجرى ٌؽٌران بحٌث الجماهٌرى والتحدى الالتعاون وهو

 .المجتمع عن عزله والسٌاسٌة وبالتالى واإلجتماعٌة االقتصادٌة الدٌكتاتورى الحاكم قدرة ونزع القوى

 
 : التفكك الرابعة اآللٌة
 وتنهار العمل قدراتها على جمٌع الخصم قٌادة تفقد حٌث أبعد حدود إلى بالالعنؾ اإلجبار لحالة تطور وهى

 .بها التحكم حتى الخصم لدرجة تفقد مكتمال والتحدى الالتعاون هو االتجاه وٌصبح لدٌها السلطة هٌكلٌة
 من الشعب الخصم وٌتنصل وشرطة جنود بٌن عصٌان حالة وتحدث معه التعاون الخصم بٌروقراطٌة وترفض

 إلى ٌتناثر ثم ومن االستسالم, على القوة حتى ٌملك ال حتى الحكم فى لهم حق أى وجود منكرا السابقة قٌادته
 . صؽٌرة أجزاء
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 الفن والالعنفالفصل الثالث:  

 ماهو الفن الذي نقصده؟

، يا ٚرٕجة  انًغًٕسج فٙ يجرًؼُاانذٕاس انٓايح ٔانًؤثشج ٔانفّؼانح أدذ أْى ٔعائم نمذ كاٌ انفٍ ٔال صال، 

ٔذًُٛرّ ٔذطٕٚشِ ٔذؼًٛمّ ٔذؼًًّٛ، تٓذف ذكشٚظ َٔشش انخطاب انز٘ ٚفرخ َٕافز انذٕاس اإلٚجاتٙ  ػهّٛاالشرغال 

يغ اٜخش، يشفٕػاً تفكش يغرُٛش، َٔٛح عهًٛح، ْٔذف خّٛش، ٔلهة يفرٕح يًرهئ تذة اإلَغاٌ ٔانذٛاج، ٔنغح 

اعثاب كثٛشج ذٕطُد فٙ انؼمم انجًؼٙ  إَغاَّٛح شفٛفح لادسج ػهٗ يمأيح نغح انؼُف انفاعذج ٔانًفغذج ٔانُاذجح ػٍ

  .انؼشالٙ

 انفٍ انز٘ َؼُّٛ ْٕ ٔعٛهح نهذٕاس، خصٕصا ػُذ غٛاب انٕعائم االخشٖ.

 ٔعٛهح نهرًاْٙ تاالخشانفٍ ْٕ 

 انفٍ ْٕ ٔعٛهح نهرؼثٛش ػٍ انزاخ ٔٔصف االنى ٔانًصائة انز٘ ذغثة تّ انرطشف ٔانؼُف ٔانكشاْٛح.

ٚرجأص طٕفاٌ انكهًاخ ْٔذٚش االػالو انز٘ اغشق انًجرًغ تانؼُف  انفٍ ْٕ ذجغٛش ٔنغح ٔصٕسج ٔصٕخ

 ٔانؼُف انًضاد.

 انشثاب انًُاْض نهؼُف ٔانكشاْٛح. ْٕ االتذاع انز٘ عُٛرجّ انفٍ

دٛث اٌ أثش انصٕسج فٙ انشاسع، ٔانشيٕص انصٕسٚح، ٔانثٕعرش، ٔانًُذٕذاخ انرشكٛهٛح، ٔانمطؼح انًٕعٛمٛح، أ 

ٔانشٔاٚح. اٌ االثش انز٘ َٓذف انّٛ ٚؼرًذ ػهٗ انًذرٕٖ انز٘ عٛرى انذٕاس يغ انفاَإٌَ تّ، االغُٛح ، ٔانًغشدٛح 

اٌ انفٍ اداج يًٓح ٔنٓا دضٕسْا انًٓى فٙ انًجرًغ سغى غٛاتٓا، نكٍ تاضافح انًذرٕٖ انؼهًٙ انًضاد نهؼُف 

نًجرًغ تكم اصُافّ، ٔاٌ َشش ٔانرطشف ٔانرؼصة فاَُا عُذٕل انًادج انؼهًٛح انٗ اتذاع فُٙ لادس اٌ ٚذاكٙ ا

انُراجاخ انفُٛح فٙ انطشلاخ ٔاالياكٍ انؼايح عٛغٓى فٙ ذكشاس انشعانح ٔانذٕاس يغ انًاسج انزٍٚ عٛركشس ػهٛٓى 

 انذٕاس يغ ذهك انُراجاخ.

ٔكم يجرًغ نّ خصٕصٛاذّ فٙ دمم انفٌُٕ، ٔكم يجرًغ نّ اػشافّ ٔثمافرّ ٔٚرمثم إَاػا يٍ انفٌُٕ ُٔٚفش يٍ 

  ع اخشٖ، َٔذٍ الَشٚذ اعرفضاص انًجرًغ تانٕعٛهح َٔفمذ انشعانح أ َؼٛك اثش انشعانح.إَا

 انشؼٕب انرٙ اػرًذخ ػهٗ انفٍ فٙ انذًالخ ذخرهف َٓاٚاذٓا ػٍ انشؼٕب انرٙ اعرؼجهد انرغٛٛش.
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 كٌؾ نوظؾ الفن ضد العنؾ؟

تلك الحمالت, بالعموم هناك نوعٌن من مراحل الحمالت التؽٌٌرٌة واالدوات الفنٌة التً ٌمكن ان تتداخل مع 
 الحمالت:

 االولى: الحمالت البنابٌة:

 الثانٌة: الحمالت المطلبٌة والتؽٌٌرٌة:

  باستخدام الالعنؾ االحتجاج واالقناعاسلٌب. 

 .الالتعاون 

 .التدخل المباشر 

 الرسابل البنابٌة الفنٌة عدد االسالٌب االحتجاج واالقناعاسالٌب 
 االدوات الفنٌة المقترحة

  6 رسمٌة تصرٌحات

  6 مخاطبة الجماهٌر العرٌضة

  5 احتجاجات جماعٌة

  13 اعمال رمزٌة عامة

  4 ممارسة الضؽط على االفراد

  3 المسرح والموسٌقى

  5 المواكب الجماهٌرٌة

  4 تكرٌم الموتى

  4 التجمعات الشعبٌة

  4 انسحاب وتنصل

  54 المجموع

 

 الرسابل البنابٌة الفنٌة عدد االسالٌب اسالٌب الالتعاون 
 االدوات الفنٌة المقترحة

  16 الالتعاون االجتماعً

الالتعاون االقتصادي )المقاطعة 
 االقتصادٌة(

26  

  23 الالتعاون االقتصادي )االضراب(

  38 السٌاسًالالتعاون 

  113 المجموع

 

سٌكون من خالل عقد الورش والحوارات تصمٌم االفكار الفنٌة التً تكون الرسابل واالدوات المطلوبة فً 
 كل الحمالت ومراحلها.

نأخذ كل ادوات العمل باستخدام الالعنؾ 

 ونفكر باالدوات الفنٌة المرافقة
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 الرسابل البنابٌة الفنٌة عدد االسالٌب اسالٌب التدخل 
 االدوات الفنٌة المقترحة

  4 التدخل النفسً

  12 التدخل الجسدي

  7 التدخل االجتماعً

  12 التدخل االقتصادي

  6 التدخل السٌاسً

  41 المجموع

ٌدخل العمل الفنً فً الحمالت بشكل اساسً اذا كانت الحملة عبارة عن سلسلة من االعمال الفنٌة, أو ٌكون 
 حملة مرافقة مساندة للعملة الالعنفٌة, وكذلك ٌدخل العمل الفنً فً الحمالت البنابٌة.

 الحمالت البنابٌة:

 البناء الصحٌح, سر البرنامج البناء:

ال تهدؾ الحمالت الالعنفٌة الى االطاحة بنظم دٌكتاتورٌة او ازالة الظلم او اظهار القضٌة وتحرٌك الراي 
العام, وانما استبدالها بانظمة اخرى أكثر اٌجابٌة, فال شا ٌقوض نظام قابم أكثر من كبناء نظام مرؼوب به, 

 .9ن شا أكثر فاعلٌة من مجتمع ٌنهض بنفسه وٌتؽلب على التبعٌة والقمع واالستسالموما م

بالبحث عن الخٌارات  individual empowermentتبدأ الحملة الالعنفٌة بشكل مثالً "بالتمكٌن الفردي" 

جتماعً, اعادة بناء البنابٌة داخل المجتمع, والتً تتضمن بناء القٌم االٌجابٌة, ونقد القٌم السلبٌة, التمٌكن اال
العالقات الداخلٌة فً المجتمع وفق اسس جدٌدة, وفً النهاٌة اذا كان من الضروري ستنطلق القوة المعٌقة 

 من موقع القوة, وٌمكن تطبٌق المبادئ عٌنها من قبل االفراد وفً مواقؾ عدٌدة.

الطاقة العفوٌة التً ستنفجر فً وجه البرنامج البناء ٌقدم االصرة التً تشد كل الحركات الى بعضها وتبنً 
 أي ظلم, وتحافظ على االستمرارٌة, وعلٌنا بناء حالة التعاون مع الخٌر اكثر من عملٌة الالتعاون مع الشر.

كان ؼاندي فً صراعه الطوٌل ٌؤكد على العمل البناء داخل المجتمع كمنطلق اساسً للمواجهة, رؼم ان 
ى مثل مسٌرة الملح او اتركو الهند هً الحمالت الربٌسٌة, لكن ؼاندي الكثٌر ٌصور ان قصة الحمالت الكبر

 كان ٌعبر عن " ان سٌاستً الحقٌقٌة هً العمل البناء".

البرنامج المعٌق او الحمالت المطلبٌة االحتجاجٌة او الالعنؾ التصادمً ٌمكن أن ٌكون فعاال جدا بشروط 
 منها:

 الحفاظ على الزخم. -1
 المجامٌع المناضلة.تماسك المجموعة او  -2
 احراز التقدم دون اثارة أٌة عدابٌة ؼٌر ضرورٌة من طرؾ خصمنا. -3
 ان ٌكون اتزامنا الضمنً تحقٌق سالمة الجمٌع والتخلً عن بقاٌا المرارة. -4

                                                           
9
 34دلٌل الالعنؾ ص  



13 
 

 نهفشد تانُغثح" : تٕسأط سٔتشخ ٔكًا ٚصفّ .انمذٚى فٙ ْٛكم جذٚذ تُاء يجرًغ انثُاء ْٕ ػًهٛح انثشَايج
 انزاخ ٔاالػرًاد ػهٗ انشخصٛح، انٕٓٚح خهالل ذطٕٚش يٍ انذاخم يٍ انغهطح صٚادج فٙ ٚؼُٙ  انثُاء انثشَايج

 ٔاالجرًاػٛح، انغٛاعٛح، انؼاللاخ يٍ إَشاء يجًٕػح جذٚذج رنك ٚؼُٙ هًجرًغنٔ. انخٕف ٔػذو ،
 ذمشٚش سعحيُظًٍٛ نًًا انغكاٌ ٚكٍ ٔنى عٛاعٛح ثٕساخ فٛٓا دذثد انرٙ فٙ انذاالخ". ٔٔااللرصادٚح

 جذٚذج دٚكراذٕسٚح لثم يٍ انغهطح ٔاغرصاب نهغاٚح، كاَد صؼثح لذ جذٚذ يجرًغ إَشاء ػًهٛح فئٌ ،شانًصٛ
انُرٛجح يا كاَد غانثا

10. 

 السؤال المهم هنا: ما دور الفن فً البرنامج البناء؟
 

 بنابٌة واالحتجاجٌة والحمالت المرافقة, ال تالفنٌة دور فً كل من الحمال تمن خالل ما مضى فان للحمال
وتكون لتصامٌم الحمالت الدور الربٌسً لنجاح الحمالت, وأٌضا الفن هو تعبٌر ووظابؾ متعددة بعضها 

 ٌعتمد البناء وبعضها ٌعتمد على الهدم والنقد
 

 بالتالً من أبرز الوظابؾ الفنٌة التً ٌمكن استخدامها لبناء الحمالت هً التالً:
 

 الفن وظابؾ

 

 الحمالت المرافقة الحمالت االحتجاجٌة الحمالت البنابٌة

    السخرٌة

    الفكاهة

    اظهار القضاٌا

    النقد

    االرشاد

    التوجٌه

    بناء القٌم

    الدعوة الى سلوك معٌن

    التدرٌب

    التمكٌن

    االحتجاج

    

    

 

 

 

 

 

                                                           
10
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 كٌفٌة صٌاؼة الحمالت
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 أهمٌة الفن فً بناء السالم.

للفن اهمٌة فً نشر الوعً والرسابل االجتماعٌة البنابٌة والنقد للحاالت السلبٌة الهادمة للمجتمع, وبالتالً 
نستطٌع توظٌؾ الفن فً عدد من القضاٌا التً تحقق بناء السلم االجتماعً والتماسك االجتماعً خصوصا 

من الحوارات التً تحققت من قبل العدٌد من النشطاء فان القضاٌا فً بلد مثل العراق, ومن خالل العدٌد 
 المهمة لبناء السلم هً التالً:

 .بناء الهوٌة الوطنٌة -
 كٌؾ نرسم صورة المجتمع المتنوع العراقً بما الٌثر الخصوصٌات وٌحفظ الهوٌات الفرعٌة؟ 
 كٌؾ نعلً الهوٌة الوطنٌة على االنتماءات الطابفٌة؟ 
 از بالهوٌة العراقٌة؟كٌؾ نعٌد االعتز 

 .تشكٌل العقد االجتماعً -
  كٌؾ نصوغ العالقات االجتماعٌة الطابفٌة والفبوٌة من

 جدٌد؟
 حقق التماسك االجتماعً؟كٌؾ ن 
  ًكٌؾ تتكون المشاعر المشتركة والمسؤولٌة التضامنٌة ف

 العٌش والمصلحة المشتركة؟

 .ترمٌم النسٌج االجتماعً -
  القطٌعة.بناء التواصل بمقابل 
  بناء المشاعر المشتركة بمقابل التفسٌرات المتناقضة للمواقؾ

 واالحداث االجتماعٌة.
 .بناء التضامن االجتماعً بمقابل االحتراب واالتهام المتبادل 
 .ازالة اثار الخصومات االجتماعٌة الطابفٌة 
 .ازالة التهم االجتماعٌة 

 .نشر التسامح ونقد الكراهٌة -
  والتعامل مع ثقافة الكراهٌة.بناء ثقافة التسامح 
 ..ًبناء التجسٌر االجتماع 
 .عالج الصور النمطٌة والذاكرة السلبٌة 

 .اظهار مشكلة االقلٌات -
 .عولمة القضاٌا -
 .تقدٌم البدابل والحلول -
 .التدخل فً العقول -
 .التعامل مع الظلم -
 .التعامل مع النصر -
 .المضاد التعامل مع االزمات والكوارث التً ٌلحقها العنؾ والعنؾ -

  



15 
 

محتوى 
 جٌد

رسابل 
 اٌجابٌة

وسٌلة فنٌة 
 مبدعة

 الفن وموقع التواصل االجتماعً

احتلت وسابل التواصل االجتماعً حٌزا كبٌرا ومهما فً الحوارات االجتماعٌة وبناء الثقافة واالفكار اضافة 
الى التفاعل الٌومً مع االحداث والمتؽٌرات, وهً تمتلا بشتى اصناؾ الرسابل االٌجابٌة والسلبٌة, ومن 

 المالحظ التالً:

  كبٌرة من المجتمع العراقً ٌتفاعل عبر هذه الوسابل نسبة
 وبالذات الفٌس بوك حالٌا.

  الكثٌر من المستخدمٌن ال ٌصنعون االفكار وانما ٌمررون
 التً تالبم افكارهم, والقلٌل ٌعلق واالقل ٌصنع االفكار. الرسابل

  ًالكثٌر من االفكار المصنعة عبر وسابل التواصل االجتماعً ه
ثقافة االزمة واالحباط واٌضا تمثل التعبٌر عن تعبٌر عن 

 الكراهٌة واثارة العنؾ.
  القلٌل من االفكار البناءة والتً ترسل افكار اٌجابٌة الى المجتمع, ؼٌر انها تضٌع وسط السٌل من

 االفكار السلبٌة, كما وانها تفتقر الى التنظٌم او المنهجٌة العلمٌة للتأثٌر.

ٌصنعها المجتمع الرقمً وٌتداولها ؼالبا تكون واذا كانت الرسابل التً 
عشوابٌة وؼٌر مبرمجة ومتاثرة بالعواطؾ, من هنا تكمن الحاجة الى 
التدخل والتداخل البناء فً هذه المجتمعات الرقمٌة, من اجل تطوٌر 
حمالت تعٌد للمجتمع الصورة االنسانٌة التً تشوهت نتٌجة للقسوة التً 

االثر وسٌتم  اسٌكون لهو ,كل الفنً المبدعجابهتهم, والرسالة ذات الش
تداولها وانتشارها لتؽطً الكثٌر من المساحات االجتماعٌة, ونهدؾ بناء 
القٌم االنسانٌة ونحاور القٌم السلبٌة ونبث االفكار التً تقً من التطرؾ 

 والعنؾ.

زدوج, فنحتاج الى فرق واما فً حاالت االزمات والمصابب الكبٌرة التً تواجه المجتمع نتٌجة للعنؾ الم
تً تعالج وال تثٌر الفتنة, وتتعامل مع الرسابل االنتقامٌة التً قادرة على التفاعل الصحٌح وبث االفكار ال

 ٌتبادلها المجتمع نتٌجة للظروؾ السٌبة.

 

  

 أثر اٌجابً
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 الفن الرقمً

والتمثٌل والمسوسٌقى, وهو فن ٌعتمد فً الفن الرقمً: وهو ٌقابل الفن التقلٌدي من الرسم والنحت والبوستر 
 تكوٌن منتجاته على البرامج والتصامٌم البرمجٌة, وفٌه عدد من المٌزات:

 ان البرامجٌات االن اصبحت متوفرة وسهلة التعلم. -1
 الكثٌر من الفنانٌن بدؤا ٌستخدمونه وابدع البعض فً استخدامه. -2
شٌبا مفٌدا الكثٌر من الهواة الشباب ٌستخدمه وٌمكن ان ٌنتج  -3

 عبره.
 الكثٌر من التصامٌم ؼٌر العراقٌة ممكن االستفادة منها. -4
 بسٌط. بشكل امكانٌة نشره عبر صفحات التواصل االجتماعً -5

الفن الرقمً له من الحضور بمكان ٌجب التفكٌر فً استخدامه وتزوٌد 
 الفنانٌن بالمحتوى االٌجابً المناسب, والتنسٌق لترتٌب الحمالت البنابٌة.

 

 استدعاء الفنون التراثٌة

استدعاء الصور القدٌمة ممكن ان ٌحقق استدعاء الروح االجتماعٌة 
القدٌمة, واالثار العراقٌة واالثار الفنٌة والرمزٌات القدٌمة , بل الفنون 
الشعبٌة القدٌمة لها رمزٌتها االٌجابٌة فً المجتمع, اٌضا المقام العراقً 

 ؼٌرها.القدٌم, والشناشٌل البؽدادٌة, و

ربما اذا استطعنا ان نجمع الرموز الفنٌة لكل المدن العراقٌة ولكل 
الفبات العراقٌة وخصوصا االقلٌات, ونروجها ونصوغ الرسابل من 

 خاللها سٌهٌا  ذلك جوا آمنا واٌجابٌا ٌمكن البناء علٌه والعتامل معه.
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 حمالت المقاومة

 أوالً: تعرٌؾ الحمالت  

من سلسلة من األنشطة الهادفة إلى تحرٌك المجتمع نحو اإلٌجابٌة ونبذ السلبٌة  تتكون حمالت المقاومة 

وتوجٌه الرأي العام التخاذ موقؾ بناء إزاء قضٌة ما, والضؽط على النظام لٌتخذ موقفاً استجابة لإلرادة 

 الشعبٌة.

 ثانٌاً: أنواع الحمالت

ٌاة المقاومة, وتستهدؾ قضٌة من القضاٌا التً تهم الحملة الجزبٌة: وتكون ؼالباً فً المراحل األولٌة فً ح· 

المجتمع, مثل قضٌة البطالة, أو االعتراض على قانون جابر, وتتدرب المقاومة خالل هذه المرحلة على 

ممارسة العمل, وإحسان الفعل, وإتقان التخطٌط والتحلٌل, وبناء التضامن المطلوب بٌن فصابل المقاومة 

 ن ساعة التؽٌٌر الشامل المنشود.وشرابح المجتمع, حتى تحٌ

 ثالثاً: أهداؾ الحمالت

وبذلك ٌمكن النظر إلى أهداؾ … إن إدارة حمالت المقاومة ٌنبؽً أن تنبع من رؤٌة كلٌة لخارطة الصراع  

 الحملة كالتالً:

الهدؾ األساسً: إن هدؾ الحملة األساسً والنهابً هو تحوٌل مٌزان القوة وتحرٌرها من ٌد األقلٌة · 

 الدٌكتاتورٌة الحاكمة إلى ٌد األؼلبٌة المحكومة.

األهداؾ المرحلٌة: أما األهداؾ المرحلٌة أو الفرعٌة فٌمكن تحقٌقها عبر نشاط أو عدة أنشطة فرعٌة. · 

حٌث تتمكن من إنجاز هدؾ واحد أو عدد من األهداؾ بحسب نوع النشاط ومناسبته للمرحلة التً تمر بها 

 حركة المقاومة.

 ن هذه األهداؾ على سبٌل المثال ال الحصر:ونذكر م

بناء قدرة المجتمع على الفعل عبر استخدام النشاط كوسٌلة لالحتكاك بالجمهور وإدارة حوار معه   -1

 إلقناعه بضرورة مشاركته فً الصراع لبناء المجتمع المدنً.

همها وُتقوي لدٌها االستعداد البحث عن الشرابح المختلفة فً المجتمع, والمفاتٌح أو القضاٌا التً ت  -2

لخوض الصراع من أجلها. وهنا قد تتناول الحملة قضٌة اجتماعٌة لتصل بها إلى األحٌاء الشعبٌة مثالً, 

وٌكون شعار الحملة مالمساً آلالم وآمال الجماهٌر, بهدؾ تحرٌك فبات وشرابح المجتمع نحو المشاركة 

 الفعالة فً الصراع المدنً.

نظام باستهداؾ مفصل من مفاصل قوته, مثل نزع الشرعٌة عنه, أو إقناع أدوات القمع تقوٌض قوة ال  -3

التً ٌستخدمها مثل الشرطة والجٌش بأنها تحمً نظاماً لن ٌكتب له البقاء. وأن حركة المقاومة تتزاٌد, 

ناع ال ٌتم عبر والمشاركٌن فٌها هم أبناؤهم, وإن مكانهم الطبٌعً مع أبنابهم والجماهٌر ولٌس ضدهم. هذا إق
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الكالم فحسب, بل ٌتم عبر األنشطة التً تالمس همومهم وتلبً احتٌاجاتهم, وٌزداد المشاركون فٌها ٌوماً بعد 

 ٌوم.

 رابعاً: عوامل نجاح الحمالت

 هناك عدة عوامل تؤدي إلى نجاح الحمالت نذكر منها:   

 التخطٌط والتقوٌم

عمالً ارتجالٌاً ٌتساءل بعده المشاركون.. إلى أٌن؟؟!!..  ٌجب أن توضع الحمالت ضمن خطة كلٌة وال تصبح

وبعد انتهاء الحملة ٌجب تقوٌمها ومعرفة مدى نجاحها فً تحقٌق أهداؾ المرحلة واالستفادة من التجربة 

 وعدم تكرار األخطاء.

 التدرٌب 

العنؾ  ٌجب أن ُتستخدم الحمالت كوسٌلة لتدرٌب الجمهور على أعمال الالعنؾ, وعلى تأكٌد رفض

كأسلوب للتؽٌٌر, ورفض إرهاب النظام وسرقته إلرادة الشعب, بأسلوب متحضر معتمد على سٌاسة حرب 

الالعنؾ. حٌث )تصمم األعمال األولى فً حملة تقوٌض النظام الدٌكتاتوري لمحاورة الرأي العام واختباره, 

 [1تعاون والتحدي السٌاسً(]ومحاولة التأثٌر علٌه, ولتحضٌر المواطنٌن لنضال مستمر من خالل الال

 التدرج وعدم االستعجال

ٌنبؽً بداًٌة القٌام بحمالت جزبٌة تهدؾ إلى خلق حوار مع الجمهور لنقله من مقعد المتفرج إلى الفاعل, 

وتدرٌبه بحٌث ٌكون مستعداً لحملة شاملة حاسمة, إذ أنه )من الصعب تفكٌك مصادر قوة نظام الحكم 

سرٌع فً المراحل األولى من النضال, ألن هذا ٌتطلب أن ٌقوم المجتمع الدٌكتاتوري بشكل كامل و

برفض تام وتحد مفاجا للنظام عن طرٌق  –فً الماضً من السلبٌة   والتً كانت تعانً –ومؤسساته 

استخدام الالتعاون الجماهٌري الواسع. لذلك فإن محاولة القٌام بحملة سرٌعة من الالتعاون الكامل أو التحدي 

 األولٌة(. مل تعد نوعاً من اإلستراتٌجٌة ؼٌر الواقعٌة لحملة مقاومة فً مراحلهاالشا

 الرمزٌة

 وللرمزٌة ثالثة معان ٌجدر بنا أن نشٌر إلٌها:

 األول: الرمزٌة فً شكل العمل: مثل عمل عزاء أو لبس السواد اعتراضاً على قرار ما.

أي لفترة محددة ومؤقتة. مثل االعتصام أو الصٌام عن  الثانً: الرمزٌة فً مدة العمل: أن ٌكون العمل رمزٌاً 

 الطعام لفترة محددة بدالً من اإلضراب عن الطعام

وعن المعنٌٌن السابقٌن ٌقول جٌن شارب: )تأخذ األعمال األولى من الالتعاون والتحدي لسٌاسً شكل  

 الالتعاون المحدود أو المؤقت( أعمال أو احتجاجات رمزٌة من
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ٌة فً أسلوب العمل: إٌصال رسالة ضمنٌة لتحرٌك الجماهٌر, على سبٌل المثال: إن انتزاع الثالث: الرمز

الحرٌة لن ٌتم بتفوٌض قلة من أبناء المجتمع تقوم بالنضال نٌابة عنه, وإن العمل الذي ٌحتاج جهود معظم 

اط إعالم األؼلبٌة فبات المجتمع ال ٌمكن أن ٌتم بإلقاء مسبولٌته على عاتق القلة. وهنا ٌكون هدؾ النش

السلبٌة من الجمهور بأن الالتعاون ممكن إذ قمنا به نحن األقلٌة اإلٌجابٌة, وإن مشاركة األؼلبٌة ضروري 

لكً ٌؤتً العمل ثماره المطلوبة, فإذا استهدفت المقاومة إطالق سراح المعتقلٌن السٌاسٌٌن مثالً وكان عددهم 

طً هذه الرسالة: أن االستجابة لمطلب إطالق سراح المظلومٌن ستة أفراد, فإن االكتفاء بتحرٌر نصفهم ٌع

ممكن, وأنه لو تضافرت جهود أكبر فسنتمكن من منع النظام من استخدام أداة االعتقال للضؽط على حركة 

 المقاومة.

ر وهنا تجدر اإلشارة إلى أن األعمال الرمزٌة ال تهدؾ إلى القضاء على األنظمة الدٌكتاتورٌة, حٌث إنها ؼٌ

 موجهة فً هذه المرحلة إلى النظام, ولكنها موجهة إلى الجمهور لبناء قدرته على الفعل.

 الفاعلٌة وتتابع األنشطة

تعتمد فاعلٌة الحملة على تواصل أنشطتها وتتابعها, ولٌس عدد األنشطة أو األعمال فً الحملة هو الذي 

الحركة التؽٌٌرٌة هو الذي ٌملً نوعٌة النشاط ٌحدد مدى قوتها, بل إن إدراك طبٌعة المرحلة التً تمر بها 

المطلوب, فاألنشطة التً تتم فً مرحلة بناء القدرة تختلؾ فً فاعلٌتها وما هو مستهدؾ منها عن األنشطة 

 التً تتم فً المراحل النهابٌة.

ٌؾ ووضع وٌعد تفعٌل شرابح األطفال والنساء من الوسابل الناجحة لتبلٌػ رسالة النشاط المتحضر والالعن

النظام الدٌكتاتوري فً مأزق. هل ٌبطش باألطفال والنساء أم ٌترك النشاط ٌنمو؟! كذلك ٌؤدي تفعٌل شرابح 

األطفال والنساء إلى الضؽط على المجتمع كً ٌتحرك, فهاهم األطفال ٌتحركون فما بال الكبار مستسلمون؟! 

ٌقنع أفراد هذه األجهزة بأن مكانهم مع ذوٌهم وقد ٌتحرك أبناء المسؤولٌن والموظفٌن فً أجهزة القمع مما 

 فً الشعب ولٌس ضدهم.

 التصعٌد

إن الحمالت ٌجب أن تبدأ تدرٌجٌاً فً اتجاه التصعٌد كما ٌرى ؼاندي, حتى ال تفقد فاعلٌتها. أما إذا بدأت 

ت قوٌة بشكل قوي ثم ضعفت فهذا أمر خطٌر ٌنذر بفشل الحملة, وهو ما ٌحدث عندما تلجأ المعارضة لحمال

 ثم تضعؾ وٌبدو للناظر من بعٌد أنها تالشت.

ورؼم أن التأثٌر السٌاسً للحملة قد ٌكون هو األسرع, إال أن تؽٌٌر سلوك الناس من الطاعة واإلذعان إلى 

 مقاومة الظلم والقمع هو األهم.

 االستمرار واالنقطاع

ت المقاومة, ثم ٌتحول عبء النضال )تقع وطأة النضال على قطاع أو أكثر من المواطنٌن خالل تنفٌذ حمال

إلى مجموعات أخرى فً مراحل الحقة, بحٌث تحصل فبات من المواطنٌن على فرصة لالستراحة والتقاط 

األنفاس بٌنما تستمر المقاومة بجهد قطاعات أخرى, فمثالً ٌقوم الطالب بتنفٌذ إضرابات احتجاًجا على 
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لتٌار الدٌنً بالتركٌز على قضاٌا الحرٌات الدٌنٌة, ثم ٌقوم عمال قضاٌا تعلٌمٌة, ثم ٌقوم القادة الدٌنٌون وا

سكك الحدٌد بإبطاء حركة القطارات, وٌقوم سابقو التاكسً والحافالت بإبطاء حركة المواصالت وسٌارات 

الشرطة, ثم ٌقوم الصحفٌون بتحدي الرقابة من خالل نشر المقاالت الممنوعة, وتقوم قطاعات الشرطة 

ع المقاومة بتقدٌم تقارٌر حول فشلها فً إٌجاد واعتقال أشخاص مطلوبٌن من أعضاء المعارضة المتعاونة م

 [4لحمالت المقاومة حسب نوع القضٌة المطروحة وحسب مجموعات السكان.(  .إنه تقسٌم مدروس

 إن ذلك ٌتٌح استمرار الحملة دون أن ٌرهق كل فبات وشرابح المجتمع فً نفس الوقت. 

 اعلٌة الحملةالتركٌز على ف

تعتمد فاعلٌة النشاط على قدرته على خلق حوار مع الجمهور ومع النظام, وإال فلن تعدو الحملة أن تكون 

دعاٌة وضجة إعالمٌة, ال ٌلبث الناس أن ٌعودوا بعدها إلى منازلهم, ولما ٌتؽلبوا على عقد الخوؾ واإلذعان 

 صال بالجمهور شرط أساسً لنجاح الحملة.والسلبٌة بعد, لذلك فإن إبقاء الحوار مستمراً واالت

وٌتم الحوار قبل وأثناء وبعد الحملة, فقبل الحملة ٌتم الدعوة إلٌها وإقناع الجمهور بالمشاركة, وبعد الحملة 

ٌتم الحدٌث عنها وشرح الفابدة منها عبر كل الوسابل الممكنة, أما أثناء الحملة فٌجب أن تنمى االتصاالت 

 القات االجتماعٌة, وٌهتم بالصداقات.الشخصٌة, وتبنى الع

 التعاون وتقدٌر الجهود المختلفة

إن نجاح الحمالت فً تحقٌق األهداؾ المرجوة ٌستدعً عدم تحقٌر أي دور ألي مجموعة, أو أن تتصور 

إحدى جماعات المقاومة أنها قادرة على التؽٌٌر بدون التعاون مع الحركات األخرى, أو بدون تفعٌل المجتمع 

ككل, أو أن المكاسب التً حققتها أعظم من أن ٌتم التفرٌط فٌها فتتخلى عن الرؤٌة النهابٌة أوعن شركابها 

 فً حركة المقاومة, وكلها نقاط سٌحاول النظام فً إحدى جوالت الصراع استخدامها والتالعب بها.

ركات ومجموعات العمل ستتفاعل الح -إن أحسنت المقاومة التخطٌط والتنفٌذ والتعاون –وفً النهاٌة 

 المختلفة تفاعالً حٌوٌا وفعاالً حتى ٌكاد أصحاب المقاومة الٌصدقون أنهم تمكنوا من إقامة هذا البناء.

 خلق المعضلة

عند التخطٌط للحمالت من المهم التفكٌر فً كٌفٌة وضع خصمك فً معضلة, بحٌث ٌكون أي رد فعل ضدك 

من الهنود أن ٌخرجوا جمٌعاً للصالة فً نفس الوقت, أراد وضع ٌقوده نحو مشكلة أكبر, عندما طلب ؼاندي 

النظام فً معضلة, إن تركهم فهذا ٌعنً تحقق اإلضراب العام, وإن قمعهم فسوؾ ٌظهر كنظام مجنون ٌقمع 

 أناساً خرجوا للصالة.

 http://www.ikbis.com/shots/296783 

http://www.ikbis.com/shots/296783

