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 المقذمت

 كل ما اعرفه اننا كنا مخطبٌن...

ونحتاج الى االعتذار الى انفسنا ابتداء, والى اهلنا والى اآلخر من وجهة نظرنا والى االقلٌات والى 

وزودناها الطابفٌة فً المنطقة  انتجنامن  العراقٌون نحن الذٌن زجوا الى العنف بسببنا. االطفال

, ومن العراق تم تصدٌرها  العنفٌة شدٌدة القسوةبمحركات الكراهٌة واعطٌنا لها صورتها الدموٌة 

ربة جدٌدة المنطقة بل والعالم, أنا على ٌقٌن بأننا سوف ننتج السالم ونقدمه لالنسانٌة تجالى انحاء 

 ومتمٌزة.

التغٌٌر, واعادة الموازٌن وبناء توقف وندم وتفكٌر والعمل على واالعتذار الٌكفً اذا البد من توبة و

تجربة غنٌة  سنة خضنا 01ربما بعد وعد ان اعتالها الخراب والتدمٌر, نحن الحٌاة من جدٌد من ب

 كثٌرونة ولتغٌٌر الواقع الذي مارس الننطلق ببرنامج جدٌد للحٌاجدا, وتحتاج الى وقفات كثٌرة لكً 

عام ونحن نمارس ردود االفعال ونقوم بنفس االعمال ونواجه نفس  01دورا نشطا فً تخرٌبه, منذ 

 .نتابجال

كٌف شكل العنف , كٌف تشكل فً الوعً العراقً؟ 

الذاكرة العراقٌة والوجدان االنسانً, العنف به قرأنا 

ر والصدٌق والشرٌك الواقع وتعاملنا مع اآلخر )الجا

 ه(, قرأنا االدٌان بعقلٌة عنفٌة وقرأنا التارٌخ ونقلنا

التربٌة والعشٌرة  عل العنف مخبعقلٌة عنفٌة, وتدا

والدٌن والثقافة واالعالم والسٌاسة واالقتصاد وادارة 

  الحٌاة.

عنف فً  ,بداٌة كل ٌوم جمٌل نستقبله ٌبدأ عندنا العنف

العمل واالسرة والعشٌرة عنف فً عالم وتعاطٌه وتحرٌضه, االعنف فً الشارع وازدحامه, و

عنف, بعناوٌن القتل والتفجٌر واالصدقاء, لٌنتهً الٌوم العراقً بصراع السٌاسة والمٌدان وال

 واالرهاب واالعتقال والظلم والمظلوم.

ا الى نجد فكلما تقدممالعنف الذي نمارسه كً نحفظ كرامتنا ونحافظ على هوامش حقوقنا, لم ٌعد 

االمام صرنا نحتاج الى عنف اكبر, واذا صار العنف مؤسسات وتداخل مع القانون والدولة 

واالحزاب والمجتمع, لم ٌكن للفرد من حماٌة اال المزٌد من العنف والعمل على مؤازرته والحفاظ 

 علٌه. 

 كل شا نفكر فٌه بصٌغة الغالب والمغلوب, النصرعام ونحن نحارب االختالف,  01منذ 

كل شا حولنا معاقب واما هو معً او مجرم  ,الحرب تنتهًكٌف سوالهزٌمة, ولم نسأل انفسنا 

حرك مضدي, صارت الحرب عنوان السالم الغابب, صار الٌأس واالحباط والخوف عنوان و

 للحروب التً لن تنتهً اال اذا غٌرنا طرٌقة تعاطٌنا مع الحٌاة.
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تعلم من الماضً لنشكل المستقبل, الماضً والحاضر الذي كل ما اعرفه اننا مخطبون والبد لنا ان ن

 عنوانه العنف البد من تغٌٌر هذا العنوان وتشكٌل حٌاة جدٌدة.

البدابل التً نقدمها فً هذا الكتٌب من اجل الخروج من العنف, الخروج من الحٌز الالعنف هو احد 

احدى اهم الوسابل التً شكلت  النصر او الهزٌمة, الالعنف , اماالضٌق الذي وجدنا انفسنا فٌه

فً تجارب المجتمعات التً خاضت حروبا اهلٌة وصراعات داخلٌة وخارجٌة, وشكلت السالم 

 استبد الٌأس بها. أن انسانٌة اعطت لالنسانٌة الثقة واالمل والحٌاة بعد

 فًن وثٌروالسالم والتعاٌش واحترام االنسانٌة وعناوٌن كثٌرة, ربما تناقلها الك والحوار الالعنف

, وتحتاج الى ممارستها التدرٌب علٌها العراق, تحتاج الى صٌاغات عراقٌة وتجارب وحوارات

 وتفحص مكوناتها, واعادة قراءتها وانتاجها من جدٌد بعقلٌة بعٌدة عن العنف.

 سنقدم من خالل الكتٌب االجابات على التساؤالت التالٌة:

 جدوى العنف والى اٌن؟ 

 هل الالعنف بدٌل؟ 

 و الالعنف؟ وهل هو االستسالم فً المفهوم العنفً؟ماه 

 هل نملك تجارب عراقٌة العنفٌة؟ 

 وما هً التجارب العالمٌة المهمة؟ 

 نستعمله؟؟ لماذا و

بسبب  ذلك ٌكون قد نحتاج ان نقدم دلٌال عراقٌا عن الالعنف؟  لماذا

الحاجة الى تنمٌة القدرة على تملٌك المجتمع القدرة عن التعبٌر عن 

الالعنف هو بدٌل استخدمته العدٌد من الشعوب التً خرجت  ,تٌاجاتهاح

من أزمات كبٌرة, وطورت افكاره الكثٌر من الشخصٌات المفكرة, وربما 

لم ٌنتشر استخدام المفهوم داخل العراق, اال ان الكثٌر من التجارب 

العراقٌة التً ٌمكن ان توصف بانها العنفٌة, كذلك كانت الحاجة الى 

للواقع العراق, بالطبع ان هذا الكتٌب محاولة اولٌة فكرة الالعنف  مواءمة

فً هذا المجال الذي ٌحتاج الى الكثٌر من الجهد من قبل النشطاء فً 

 . العراق

 العنف كانأ سواء – العنف بإنهاء رغبتنا على الدلٌل هذا فً عنفًالال للعمل ساسًاال تعرٌفنا ٌرتكز

 و جتماعً,اإل  قصاءاإل الحرمان,) البنٌوي العنف علٌه ٌطلق يالذ العنف أو (الفعلً) الجسدي

 أكثر أخرى أوصاف فهناك نهابٌا   وصفا لٌس هذا .العنف من المزٌد إستخدام بدون ذلكو ( ضطهاداإل

 التعرٌف هذا من بكثٌر أكثر على عنفالال ٌنطوي أن ٌمكن تحدٌدا , اكثر و فلسفٌة وأكثر غةبال

 الموقف هذا ٌنبع و جتماعٌة,اال التركٌبات و القوة قاتعال تغٌٌر فً الرغبة ذلك فً بما و ساسً,اال

 .جتماعًاال النشاط نظرٌة أو الحٌاة فلسفة حتى أو الحٌاة, كل الحٌاة أو البشر لجمٌع حتراماال من
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 الرؤى  تبادل و التركٌز فً فاتختالاال إكتشاف ٌكون أن ٌمكن .تالمجاال هذه إستكشاف على نحثك

 أسباب الناس لدى .عنفًال نشاط لخوض تستعد مجموعة سٌاق فً غنٌة تجربة عنفالال لخال من

 جتماعٌةاإل التغٌٌرات حداثإل  فعال أسلوب ٌراه نهأل البعض ٌتبناه فقد .عنفالال عتمادإل مختلفة

 كانم فً تقع أخرى فبة وهناك .حٌاه كنهج عنفالال لتبنً ٌسعون نهمأل بذلك آخرون ٌقوم و المنشودة,

 فً ختلفاتاإل هذه مثل تطفوا قد .الناس من واسع طٌف وتمثل السابقتٌن الفبتٌن بٌن الوسط فً ما

 المبادئ أو المبادئ بٌان ٌتمكن ما عادة لكن الحملة, لخال السطح على عنفالال تبنً أسباب أو تفسٌر

 1 .الطٌف هذا عبر الناس مواقف إستٌعابمن  للحملة التوجٌهٌه

 لالعنفالعنف مقابل ا

ٌبدأ من زاوٌة الخوف وتعمٌق المخاوف وادامتها العنف 

من اجل بناء هوٌة وقضٌة )اجتماعٌة سٌاسٌة( وتحقٌق 

 التعببة االجتماعٌة والحفاظ على استمرارها.

العنف ٌمزق المجتمع على اساس ) أنا ( ومن ٌدور فً 

  فلكً, واآلخر العدو.

لتمٌٌز والتمجٌد العنف ٌبنً حالة التعصب ونشر الكراهٌة وا

 باالنتقام والقتل.

العنف ٌنتج قادة اجتماعٌٌن عنفٌٌن ٌدفعون الحٌاة الى الحرب وٌقودون مجامٌع الموت, ضد كل ما 

 ٌهدد اندالع الحرب التً قد تلبس لبوس القدسٌة والدٌن والرموز التارٌخٌة.

المعانً , وٌرفض حواروالعنف ٌرفض ال ,العنف ٌنتج ثقافة الكراهٌة وكل ما ٌدٌم حالة الخوف

 االنسانٌة والكرامة والحرٌة.

العنف ٌستهلك الموارد الحٌاتٌة والحٌوٌة والمادٌة وٌسخرها لخدمة الحرب, لالنتصار على اآلخر 

 وٌنتهً باستنفاذ الموارد وتوقف الحٌاة والتنمٌة واالقتصاد.

 حرب.والمستقبل بال ,والحاضر بالخوف والرعب ,العنف ٌربط الحٌاة بالحروب

 العنفً ٌقرأ االفكار فً كٌفٌة االنتصار على االخر ال كٌف ٌنشا سالم.

ق المطلق الذي تعد التفكٌر بحواره خٌانة العنفً ٌرفض الحوار مع المختلفٌن على اساس انه الح

 عظمى تستحق القصاص.

تل الجماعً او العنفً ٌمجد االكثر اجراما واالكثر بشاعة فً االنتقام واالكثر قدرة على الفتك والق

 ., وتصبح الوحشٌة بطولة والقتل فضٌلة والجرٌمة نصرااالنتقام الجماعً
                                                           

1
 كتٌب ارشادددًٌٌ لالعنف/ المنظمة الدولٌة لمناهضً الحرب.  
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لنزاعات والدعوة الى السالم, احل  وحشد الجهود من اجلأما الالعنـــــف, ٌبدأ من التبشٌر باالمل 

خر( الالعنـــــف ٌوظف المشاعر السلبٌة والخوف والغضب توظٌفا اٌجابٌا ضد المشكلة ال ضد ) اآل

مشتركة بٌن افراد بل وٌصطف وٌتعاون مع كل االطراف لٌنشا الحٌاة وبناء رؤٌة للمستقبل 

 المجتمع وٌنتج تصالحا مع الذات ومع اآلخر ومع الماضً والحاضر,

الالعنـــــف حراك ثقافً بامتٌاز حٌث ٌحاور االفكار وٌغٌٌر التفاصٌل الصغٌرة فً الحٌاة من 

من الالمسؤولٌة الى المسؤولٌة التضامنٌة, من التفرج الى المشاركة فً السلبٌة الى االٌجابٌة, 

الحلول, من الوقوف الى الحركة من السكوت الى الكالم من الغضب والقطٌعة الى الحوار والتفاهم, 

 من النقد الى التفكٌر فً الحلول.

ادوات لتحقٌق العدالة ٌبدأ الالعنـــــف من حٌث انتهى العنف, ٌبدأ بارادة ازالة الظلم وتوفٌر 

االجتماعٌة ٌستطٌع ممارستها جمٌع مكونات المجتمع دون ان تدمر انسانٌتهم, الالعنف نحتاج الى 

 قراءته بعقلٌة تبتعد عن العنف وتتمرس على االنسانٌة, 

, محطات النتاج الحلولالالعنـــــف ٌنظم الذاكرة العشوابٌة المهدمة والملٌبة بالكتل الكونكرٌتٌة الى 

والحوار مع الجمٌع لبناء حمالت اعمار للعقل والثقافة واالفكار, الالعنف ٌنظم الطاقة االجتماعٌة 

 سالم وٌطلقها لتغٌٌر المشكالت ال للقتل والتدمٌر.لوٌطلقها لبناء ا

الالعنـــــف ٌحول المجتمع الضعٌف الى مجتمع قوي متضامن وٌتحمل المسؤولٌة فً كل القضاٌا 

االفكار وال ٌسمح  على انتاجالمجتمع  , ٌحفزان ٌتم تعببة المجتمع باالفكار والمشاعر الطاربة, وبدل

 باالمالءات القسرٌة التً تخدم القوى المتطرفة او المستفٌدة.

 للمقاومة شكل أي أن المرجح ومن .متجذرة و قمعٌة أنظمة مواجهة فً عنفالال بقوة الكثٌرون ٌشكك

 .بذلك القٌام المسلحالنضال  ٌستطٌع الو "سرٌع حل" عنفالال قدمٌ الكهذه  تحاال فً صعب سٌكون

 عن متزاٌد بشكل منفصلة نفسها وجدت لكنها المسلح  للنضال قٌةخالاال الحركات بعض لجأت

 الحركات هذه بعض فإن بإختصار و , للبقاء الخطف و بتزازاإل على حقاال إعتمدت و الجماهٌر,

 ات الفضاء توسٌع طرٌق فعن .مختلف بشكل للعمل عنفلالا ٌهدف .مسلحة عصابات إلى تتحول

 على النظام ٌعمل الذٌن ألولبك صوت  إعطاء طرٌق وعن لهاإحتال الحركة تستطٌع التً جتماعٌةاال

 فً عنفالال هدف. التنفٌذ موضع الجوهري التغٌٌر من عملٌة توضع أن الممكن من فإنه إخراسهم

 ٌّمكن الذي جتماعًاال التضامن  بناء إلى والثمانٌنات السبعٌنات فً تٌنٌةالال أمرٌكا من مختلفة مناطق

 . الموت فرقو  ختفاءاال و التعذٌب مواجهة فً الخوف على التغلب من

واالمنً فً الكثٌر من  العسكري التدخل أو القمع بإثارة راغبٌن وغٌركان الكثٌرون حذرٌن 

 تم عندما فإنه لذلك ,  1970العام فً بولندا في جدانسك فً مضربٌن  عمال أربعة قتل فقدالتجارب, 

 و الشوارع مواجهات جدانسك فً المضربون تجنب , 1980"تضامن" فً العام  حركة تشكٌل

 مطالبهم حصروا لكنهم مختلف مجتمع إلى المضربون تطلع .السفن حوض فً ذلك من بدل إعتصموا

 العمال كل خلفه إتحد محدودا   هدفا هذا كان دلق .حرة عمالٌة بإتحادات عترافاال :أولى أساسٌة بخطوة
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 فإن الحذر هذا من بالرغم ."ذاتٌا   المحدودة الثورة" بأنه ذلك البولندٌون المثقفون وصف .البولندٌون

 من العدٌد ٌسجن و العرفٌة حكاماال ٌفرض جعلتهو النظام أخافت تضامن لحركة التحشٌد قدرة

 و ذاتٌا   المفروض التحدٌد هذا لتجاوز حان قد الوقت نكا سنوات, بضع غضون وفً لكن. النشطاء

 فً فقط لٌس إستفزازٌة, كثراال عنفًالال النشاط أشكال من بمزٌد للمخاطرة و أخرى, مطالب لوضع

 .السوفٌتٌة الكتلة أنحاء جمٌع فً بل بولندا

 لمارا العنف منتشر في العراق؟

بالتأكٌد لن ندخل الى تلك الرؤى  ت,تساؤل كبٌر ٌطرح الكثٌر من االفتراضات والتحلٌال

والتحلٌالت, لكن اثارته مهم جدا, لماذا قراءتنا للتارٌخ بعقلٌة عنفٌة سواء تارٌخنا العراقً الحدٌث 

او القدٌم, واٌضا قراءتنا لتارٌخنا الشخصً, فنحن ننظر الى االحداث دوما على انها صراع ٌجب 

 ان ننتصر واآلخر ٌنهزم.

نجد ان االحباطات والهزابم هً الغالبة فً قرءتنا لتارٌخنا, ونبرر فً العدٌد من وعبر هذه القراءة 

لتحقٌق المختلفون ( المخالفون  ,المواضع الهزٌمة بـ ) المؤامرة ( التً اتفق علٌها كل )أآلخرون

 ٌولد ذلك االحباط الرغبة فً االنتقام والرغبة فً التدمٌر والغاء العقل.والهزٌمة, 

نقرأ حاضرنا وس ,ط هذا على الحاضراسقثم نقوم بإرة عن هزابم ومؤامرات ومظلومٌة, التارٌخ عبا

وبالتالً نبقى اسرى للهزٌمة والمظلومٌة والٌأس , بنفس الطرٌقة كل شا مؤامرة وهزٌمة ومظلومٌة

 .والخوف دون ان نستطٌع التقدم

ن االنتقام لتارٌخ ٌمتد إمتدادات أما القراءة المستقبلٌة, فغالبا هً تنطلق من فكرة الحرب والتمكن م

 متعددة.

عن سبب ضعف التعلٌم فً العراق وبالتالً ضعف التنمٌة, فقال: اآلخرون لن  الكثٌرٌنسألت 

ٌسمحوا لنا بامتالك تعلٌم ؟ النهم ال ٌرٌدون لنا ان نتقدم ؟ والكثٌر منا اصبح ٌعتقد ان مشاكلنا ما 

 هً اال عدم ارادة اآلخر بالتقدم !

او  ةنا سواء الفكرٌاتهذه الطرٌقة فً التفكٌر على الكثٌر من ممارساتنا وانشطتنا ونتاجتنعكس 

 . حتى عالقاتنا االنسانٌةبل االداء الٌومً ة فضال عن او المادٌ ةالثقافٌ

قصصٌاتنا الٌومٌة التً نتناقلها ذاكرتنا ملٌبة الٌوم بقصص الفشل والخوف والقتل واالرهاب, 

وكراهٌة, ربما هذا العنف الذي ٌبدأ من األسرة والبٌت والشارع والحً  قصص كراهٌة وانتقام

والعشٌرة والمدٌنة, ورغم الكثٌر من الجهود التً تحاول الخروج من هذا العنف اال ان انتشار 

 العنف هو السابد,

من الالعنـــف ٌقدم زاوٌة جدٌدة للنظر الى التارٌخ ) التصالح مع التارٌخ( وفكرتها كٌف استفٌد 

التارٌخ ) الشخصً او القومً او الوطنً( لبناء المستقبل, وتبدأ باالعتراف بمشكلة التارٌخ 



7 
 

واالشكاالت التارٌخٌة, ولٌس التبرٌر او التزوٌق او التمرٌر, ان اي مشكلة تارٌخٌة تجعلنا نفقد 

ت على تصور اٌضا الخالفا القدرة على التحرك تحتاج الى قراءة جدٌدة تنقلنا الى بناء المستقبل,

الحقب التارٌخٌة المتعددة, كٌف نتعامل مع اختالفات حادة لقراءة شخوص تارٌخٌة او حقب مر بها 

العراق؟ تساؤل كبٌر اٌضا ٌجب ان ٌسبره المثقفون واالكادٌمٌون للخروج بمنهجٌة تنتج تصور 

 مقبول مشترك ٌدفع الى بناء المستقبل.

بناء الذات والمستقبل, وٌركز على التروٌج لقصصٌات ف ٌركز على بناء ذاكرة تنتظم لــالالعن

النجاح واالبداع, وقراءة قصص الفشل بطرٌقة جدٌدة, فً مقابلة مع ربٌس الوزراء الٌابانً شٌنزو 

آبً مع وفد سٌاسً اقتصادي عراقً: عندما تكلم العراقٌون عن المأساة والحرب والتطرف 

, لكننا نقرأ ابانً لم ٌزور نصب هٌروشٌما وناكازاكًوالمشاكل , أجاب )الٌابانً(: الٌوجد طفل ٌ

تختلف عن الطرٌقة التً تقرؤن بها االحداث التً تمرون بها, نحن نقرأ حادثة الحادثة بطرٌقة 

ان نتٌجة الحروب هذه وعلٌنا ان نتخذ كل الوسابل لتجنب  هٌروشٌما وناكازاكً بالطرٌقة التالٌة:

   الحروب.

, رد فعل باطنه الشعور باالهانة وضرورة رد هذه وغٌر عقالنً ستعجلالعنف ناتج من رد فعل م

االهانة, رد فعل ٌنطلق من الكسل والخمول والسكون, وعند حدوث أي حادث مستفز او ٌفسر 

باالستفزاز فان ردود الفعل تكون ذات طابع فوضوي عنٌف, ان تتابع هذه االثارات واالستفزازات 

نشطة االجتماعٌة وهً ال تقل فوضوٌة وعشوابٌة من الذاكرة التً شكل العقلٌة االجتماعٌة واال

وتتشكل وفقها العالقات االجتماعٌة والثقافة والفن واالفكار والعمل السٌاسً والتربٌة بل  نمتلكها.

 حتى االدٌان والعقابد.

شاركة ف ٌركز على بناء ارادة الحٌاة والتقدم والتطور وتعظٌم المصالح العامة والمـــــالالعن

 بالمنافع, وٌبتدع االلٌات الضرورٌة لتحقٌق هذه االنتقالة.

 

  



8 
 

 الالعنـــــف تعريف 

حٌث ان هناك تباٌن فً التصورات حول المصطلح والمفهوم بتنوع التجارب  ما هو الالعنـــــف؟

 :سنثٌر عدد من التساؤالت عن الالعنفوطبٌعة المشاكل التً تعٌشها,  وتطورها وثقافة المجتمعات

  ؟أم تكتٌك هو تقنٌة أم استراتٌجٌةهل 

 أم هو فلسفة؟ هل هو ثقافة ؟  

 هل هو طرٌقة نضال وكفاح ؟ 

 هل هو وسٌلة لتحقٌق المطالب؟ 

 هل هو ادوات للتغٌٌر السٌاسً او االجتماعً؟ 

 

 الالعنـــــف

 : بأنه ضرب من ضروب الوعً االجتماعً والثقافًالالعنـــــف ٌعرف المفكر جان ماري مولر

الذي ٌجعل الفرد ٌعترف بحقه وحق اآلخرٌن علٌه ومثل هذا االعتراف هو الذي ٌقدح شرارة 

, فً حٌن ٌعرفها المفكر جٌن 2الالعنف التً تضع حدا لالستغالل واالحتكار والنزاع والحرب

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

نتهاج اسالٌب انسانٌة سلمٌة, تعتمد على التهدبة والمهادنة والتنازل عن بعض الحقوق فً االخرٌن ا

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

, وهناك الكثٌر من التعرٌفات التً ٌمكن لنا ان نسردها 3الى العنف كخٌار لحل المشكالت واالزمات

ض الكتاب المصرٌٌن فً الحراك الالعنفً المصري اصطلحوا على الالعنف " حرب فبع

ثقافً ٌخص نظرة النشطاء الى المجتمع المصري, أما نحن فً الالعنف" وهذا تعبٌر عن احتٌاج 

 العراق قد نحتاج الى ان ٌكون المصطلح ابعد عن الحرب والعنف.

السابدة التً تنتج العنف والصراع, وتتحول  الالعنـــف هو تصور فكري وثقافً ٌغٌر التصورات

تلك التصورات الى استراتٌجٌة وتكتٌكات وادوات للتغٌٌر والحراك االجتماعً الذي ٌستهدف 

 الغالبٌة الكبرى من المجتمع, وفق اسس احترام التنوع والتضامن والتعاون وبناء مستقبل افضل.

 

ما بٌن الالعنف واالستسالم, والشعور بأنه اداة  هً الربط الالعنـــفأكبر مشكلة تواجه التعرٌف ب

 تبرر الهزٌمة وتدعو لها, وضمن سٌاق الحرب والتعبأة تعد الدعوة الى االستسالم خٌانة. 

هل ٌعد الالعنـــف استسالما؟ الجواب ال ببساطة ان المفهوم ال ٌتعلق بالحرب والعنف وال ٌتعلق 

اما فً آلٌاته ومنهجٌته ونظرته والثقافة التً ٌتبناها باالستسالم, وانما هو طرٌق ثالث مختلف تم

 واالشخاص الذٌن ٌعملون من خالله.

الالعنـــف لٌس السكون او السالم السلبً او التسامح على اساس اهمال الحقوق او اهمال المشاكل, 

وانما هو حزمة من افكار جدٌدة والٌات وادوات ومنهجٌات وطرابق عمل تختلف عن فكرة ردود 

  االفعال السرٌعة العنٌفة, ٌختلف عن العنف والبحث عن نصر او البحث عن عدو ننتصر علٌه.

 
                                                           

2
 19ٌروت/ صاستراتٌجٌة العمل الالعنفً/ جان ماري مولر, حركة حقوق االنسان ب  

3
 النزاعات الخالقة فً السٌاسة/ جٌن شارب  
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ٌذكر غاندي فً هذا المضمار "لٌس هناك طرٌق للسالم, السالم هو الطرٌق" اٌضا ٌذكر الناشط 

 الالعنـــف بدٌل فاعل للتغٌٌر" العراقً اسماعٌل داود " 

حرٌة والحقوق االنسانٌة, حول المشاكل االجتماعٌة والسٌاسٌة, الالعنـــف افكار تتمحور حول شكل ال

ٌبدأ من الفكرة والحوار مع اطراف المشكلة والبحث عن الحلول, حوار ضد التطبٌع وتقبل الخطأ 

 واالستمرار علٌه.

التوجه الى المجتمع الساكت وكسب الخصوم, تغٌٌر معادالت الصراع وتغٌٌر شكل قضٌة الصراع, 

الصراع, استحداث منهجٌات جدٌدة للتعامل مع المشكلة. الالعنـــف ٌتجه الى المشكلة  تغٌٌر اطراف

 .ولٌس الى االشخاص

هو بالتالً تقنٌة واستراتٌجٌة وتكتٌك, هو ثقافة وفكرة وفلسفة وقٌم للحٌاة, هو احد طرق كفاحات 

احد اهم ادوات التغٌٌر الشعوب فً الماضً البعٌد والقرٌب والحاضر, هو وسٌلة للتغٌٌر االجتماعً و

 السٌاسً. 

 

 :أماكن عمل الحمالت الالعنفية

 ممكن ان ٌكون على عدد من االشكال المتنوعة:هو حراك اجتماعً الالعنف 

 وهذا المشهور فً طة الدٌكتاتورٌة, لفً نظم حمالت اجتماعٌة ضد قضاٌا الس ٌعمل الالعنف

الم كالتجربة الصربٌة والفلبٌنٌة نضاالت الشعوب واسقاط عدد من الدكتاتورٌات فً الع

 والتشٌلٌة وغٌرها.

  ٌعمل الالعنف فً قضاٌا اخراج االحتالل العسكري او السٌاسً للشعوب, كما فً نضال الهند

 ضد االنكلٌز والدنمارك ضد االلمان وغٌرها.

  ,ًٌعمل الالعنف فً استحصال الحقوق كما فً نضاالت السود االمرٌكان ضد التمٌٌز العرق

 نضال ضد العنصرٌة فً جنوب افرٌقٌا.وال

  ٌعمل الالعنف فً الدول الدٌمقراطٌة لتشكٌل الضغط والتغٌٌر االجتماعً والتعببة لقضٌة معٌنة

دون ان ٌكون الموضوع السلطة, وهناك المبات من الحمالت فً العالم, لكن القلٌل من 

 الكتابات فً هذا الشأن.

 عٌنة والحراك االجتماعً تجاه جزء من المجتمع وال ٌعمل الالعنف لتغٌٌر حالة اجتماعٌة م

عالقة للموضوع بالسٌاسة وانما لقضاٌا اجتماعٌة, كالبٌبة والتنمٌة واالخالق والتعامالت, وهذه 

 الحمالت اٌضا كثٌرة جدا والتدوٌن والتنظٌر لها قلٌل جدا.

 ار برلٌن.هناك حمالت لتوحٌد الشعوب ٌقوم بها شعبً دولتٌن كما فً قصة اسقاط جد 

المشهور فً الكتابات هو مواجهة الدٌكتاتورٌات, وبالطبع ان هذا النضال االصعب غٌر اننا ٌجب 

ان ننظر الى االشكال المتعددة للعمل الالعنفً وطرٌقة عمله فً المجتمعات, وفً الحالة العراقٌة 

 سلم االجتماعً واالهلً.الالعنف نحتاجه ابتداء للتغٌٌر االجتماعً واعادة القٌم ونحتاجه لبناء ال
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 كيف سنناقش مىضىع الالعنف؟

سنناقش موضوع الالعنف على شكل أي مشكلة تواجهنا فً الحٌاة, مثال عند تعطل السٌارة التً 

تقودها, ستحتاج الى التفكٌر فً المشكلة, تحدٌد السبب الحقٌقً ولٌس السبب الوهمً ببساطة 

البٌت او انً خرجت دون ارادتً, فاذا وجهت طاقتً الى السٌارة عاطلة ولٌست مثال السبب طلبات 

شكلة سابحث عن المواد االحتٌاطٌة ماذا تم تحدٌد الأما لوم االسباب االخرى لن اصل الى الحل, 

الستبدال العاطل, ثم ابحث عن المعدات واالدوات, ثم ٌجب ان اتعرف الى نماذج وطرق استعامل 

بنفس  .اعمل واجرب الى ان اصل الى اصالح السٌارةاطلة, ثم االدوات وطرٌقة استبادل المواد الع

 الطرٌقة سنفكر فً الالعنف:

  الالعنف,فكرة 

  والمواد,االدوات 

  استخدام االدوات,طرٌقة 

  والمشابهة وكٌف حلت مشاكل مشابهة,النماذج القرٌبة 

 .ًثم العمل والتجرٌب والتفكٌر المٌدانً العمل 

 اوال: فكرة الالعنــف:

من نقطة مهمة: وهً توجٌه التفكٌر االجتماعً من النقد السلبً واحصاء  كرة الالعنفتبدأ ف

االخطاء وجمع القصص السلبٌة, وتحوٌل الطاقة السلبٌة واالحباط والغضب الى طاقة اٌجابٌة 

 والتفكٌر بالحلول الواقعٌة السلمٌة.

تسالم سهذا الموضوع, أو اال كل أزمة أدمن المجتمع على لعنها والكالم عن ال فابدة للعمل تجاه

المظلومٌة, ٌتوجه الالعنف الى هذه المعضالت لٌفككها  على على انه قدر, وتتحول الى ادمان

, وٌقدم الالعنف بدٌال حقٌقٌا عن الحرب او وٌعمل على تغٌٌر زاوٌة النظر والتفكٌر بالحلول

ول, وتقدٌم طرٌق ثالث الهروب ورفض كال الخٌارٌن كأرضٌة للتفكٌر فً وصف المشكلة والحل

  "الخروج من الالطرٌق"ٌسمٌه اندرو ٌانغ 

, ووفق النظرة الالعنفٌة )المخرج من الالطرٌق( ان الفرد لٌس مشكلةٌذكر الفٌلسوف ناغلر: "كما و

أنا لست ضدك وانت لست نتوقف عن التفكٌر فً النزاعات كلعبة لتربح فٌها على اآلخر أن ٌخسر, 

, وهناك طرٌق ٌمكن لكلٌنا االستفادة منه وٌمكننا أٌضا تنمٌته, ٌمتلك 4"ةضدي بل نحن ضد المشكل

هذا الطرٌق القدرة على تحوٌل أي جدل الى جلسة حل المشاكل وتحوٌل المشكلة الى تجربة, فً 

نهاٌة االمر سٌفٌدنا تحوٌل الشعور بالعزلة الى وعً بوحدة كل االطراف )ضد المشكلة(, أٌضا عدم 

 .5المصالحة واحتمالٌة تصفٌة الخصومة ولٌس  الخصم اضاعة احتماالت

                                                           
4
 .09دلٌل الالعنف/ ماٌكل ناغلر ص   

5
 21نفس المصدر ص  
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أال نهٌن أو نقبل االهانة, فعندما نطرح تغٌٌر أرضٌة  منح الكرامة للجمٌعوالفكرة اٌضا تدور حول 

القضٌة باتجاه الالعنف نعطً خصمنا طرٌقا للخروج, وهذه احدى أهم تقنٌات الالعنف وٌطلق 

. فً الحراك 0986ا المصطلح خالل الثورة الفلبٌنٌة عام علٌها "منح الكرامة" وقد تم صٌاغة هذ

وعندما قام نشطاء بدخول المنطقة الخضراء, نجد ان الحوار ما بٌن  2106عام العراقً 

المتظاهرٌن وجنود االمن أدى الى التعاطف الذي قاد الجنود ) ان ال ٌكونوا خصما( وكان هذا 

 البرلمان. التعاطف سببا فً نفاذ المتظاهرٌن سلمٌا الى

بمقابل العنف الذي ٌحتاج الى الجو السلبً القاتم واالحباط لٌحوله الى انتقام وحرب ودمار, ونسمع  

ال فابدة من العمل هنا, العاقل ٌفكر بالخروج من البلد, الٌنفع البناء اذا كان  من مجتمعاتنا انهكثٌرا 

 ٌون, وهكذا,الكثٌر من العاملٌن فً الهدم, الكل حرامٌة, الكل غٌر وطن

الالعنف ٌعمل على اعادة برمجة المجتمعات االنسانٌة وفق ثالثة تحوالت تصورٌة, تعمل هذه 

التصورات على تغٌٌر توجه االفراد من تبنً العنف الى تبنً الالعنف, تغٌٌر طرٌقة التعامل مع 

 االحداث وطرٌقة تفسٌرها, والتحوالت التصورٌة هً التالً:

 الصراع. تصور قضٌة الخصومة او 

 .اطراف النزاع 

 .منهجٌة العمل لتحقٌق المطالب او الحلول 

هذه العملٌة بالتأكٌد لٌست سهلة وانما تحتاج الى تفاعل اجتماعً وحوارات والكثٌر من العمل حتى 

 تنتقل الى حٌز التطبٌق.

 : تصىر قضيت الخصىمت أو الصراع:1

سط أزمة دون وجود مخرج, ال افق وال مجتمعات صراعات وتجد نفسها عالقة فً وغالبا تخوض ال

طرٌق للحل, وكل الحلول ما هً اال جزء من التنازالت الوهمٌة او المفاوضات السٌاسٌة التً تقع 

تحت مبدأ الغالب والمغلوب, وتعتمد وضوح القضٌة االجتماعٌة على درجة الخصومات 

تمام بها من قبل المجتمع ووفق والصراعات وفً هذا الحٌز نجد ان هناك بعدٌن تمٌٌز القضٌة وااله

 ذلك ممكن ان ٌكون هناك االصناف التالٌة:

  المجتمعات غٌر الممٌزة للقضاٌا التً تؤثر بها وغٌر مبالٌة, والعدٌد من المجتمعات

المستقرة تحت سلطات احادٌة )دكتاتورٌة( ٌمكن ادراجها تحت هذا الصنف, ووضع 

 نف.ٌمكن ان ٌكون من هذا الص 2111العراق قبل 

  ,المجتمعات الممٌزة لقضٌة الصراع والمتداخلة مع ادوات الصراع ومتفاعلة مع الصراع

 ٌمكن ان ٌكون من هذا الصنف. 2111ووضع العراق بعد 

 .المجتمعات الممٌزة وغٌر المبالٌة 

العنف ٌركز على تنمٌة الصراع وادواته وادامته, وٌختلق الذرابع لالستمرار به, الصراعات العنفٌة 

ول المجتمع الى جنود تحت امرة قادة حرب, ال سبٌل فً هذه المجتمعات للتنمٌة, ال حقوق, ال تح
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(, حتاج الى التعببة وأفضل طرق التعببة هً الخوف من اآلخر ) العدوتكرامة, ال تنمٌة, الحرب 

وأي حوار خٌانة وأي تشكٌك بجدوى الحرب هو استسالم وهزٌمة, والهزٌمة مرفوضة, وتصبح 

موارد والطاقات مباحة تحت امرة امراء الحرب, والموت ٌصبح مقدس والدفع الى محرقة كل ال

 الموت تصبح مطلب.

الالعنــــف ٌبدأ بتغٌٌر زاوٌة النظر لقضاٌا الصراع المطروحة, وطرٌقة تعاطً المجتمع مع 

 المشكلة أو القضٌة.

 عادة تكون قضاٌا الصراع 

 وهً تؤدي الى حالة من الٌأس واالحباط.الشعور بالظلم وإدمان حالة المظلومٌة , 

 لقادة الصراع, وٌتوجه هؤالء القادة الى االنتقام وكشف  عادة ٌكون العنف السبٌل الوحٌد

 الظلم, حٌث ٌعتاد المجتمع سماع )المشاكل( والتشهٌر بالظالمٌن.

 العتراف عادة اٌضا تتولد حالة عدم االعتراف النفسً بالقانون )النه ٌمثل الظالم( وعدم ا

 بمؤسسات الدولة.

الالعنــــف ٌطرح منهجٌة جدٌدة لتفكٌك االستقطابات الثنابٌة القاتلة والضٌقة, اما الحرب أو 

ففً الوقت الذي  ات جدٌدة بدٌلة عن الخوف من اآلخر,برة, إما ان نقتل أو نقتل, ٌطرح مقاالهزٌم

رح فكرة الحٌاة والرغبة فً الحٌاة, الالعنــف ٌط ٌبلور تصورا جدٌدا للمشكلة ٌركز على الحلول,

ان غالبٌة المجتمع أو طرفً الصراع ٌهدفون الى الحٌاة, ٌطرح فكرة الكرامة االنسانٌة واحترام 

 التنوع, ٌطرح فكرة الحرٌة االنسانٌة.

الغالب والمغلوب )الموت, الكرامة للجمٌع مقابل  ة الىدعوالهذه الطروحات الثالث الحٌاة مقابل 

 , (الخوف على الهوٌة والطابفة والخوف على الثقافة), الحرٌة مقابل (والخوف من التنكٌلوالتنكٌل 

وعموم المجتمع انما ٌتم  وقود للعنف,. الذي هواالكثرٌة ٌتقبلها اكثرٌة المجتمع هذه الطروحات 

 ٌزٌده اال بعدا عن تلك االمانً. تعببته الى القتال من اجل حٌاة كرٌمة حرة,  والعنف لن

: القضٌة االساسٌة المطروحة كخصومة اجتماعٌة هً القضٌة الطابفٌة والقومٌة, في الحالة العراقية

والتً تتضمن الخوف من اآلخر, الخوف على الهوٌة, الخوف من التهمٌش, الخوف من 

االستهداف, الصراع مع اآلخر حول )مساحات النفوذ (, كٌف نقدم عبر الالعنف بدٌال فاعال عن 

 اوف التً جرت البالد الى الهاوٌة.تلك المخ

العنف هو الصفة السابدة فً كل الطروحات السٌاسٌة, وٌتحول العنف واالحتقان الى حروب والى 

أزمات كبٌرة لم ٌجد المجتمع العراقً نفسه اال ضمن اصطفاف من تلك االصطفافات, ما الحل وفق 

لنصر على من؟ على )اآلخر ( الشرٌك فً الطرٌقة العنفٌة؟ البد من الصراع البد من النصر, لكن ا

 فقضٌة الصراع ٌمكن تلخٌصها بانها: )طابفة ضد طابفة(الوطن. 
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فٌقدم  وٌبدأ بالمساحات المشتركة بٌن المجتمع المنقسم, الالعنف ٌقدم الحٌاة والسالم مقابل الحرب,

 التساؤالت التالٌة:

 من المستفٌد من العنف؟ ومن المستفٌد من السالم؟ 

 ان الغالبٌة ترٌد السالم, فكٌف نعمل الحالله؟اذا ك 

 ما القضاٌا التً نحتاج التعامل معها؟ 

 المصالحة الوطنٌة, والتسوٌة الوطنٌة, بناء هوٌة مشتركة   

 كٌف ٌتم بناء رأي اجتماعً وطنً مطالب بالسالم وٌعمل على تشكٌل حالة السالم؟ 

قافٌا, وهو محور التغٌٌر, تثار فٌه التساؤالت هذه وغٌرها من التساؤالت التً ستكون حراكا فكرٌا ث

 التً تركز على هدف واحد )بناء السالم واستدامته( 

ٌال القادمة االعتذار الى ابنابنا الذٌن اورثناهم المشكلة, عملٌة االعتذار الى اآلخر والى االج

عات, لكن اذا المستفٌدٌن من الصرا االعتذار هً عملٌة شجاعة من الصعب القٌام بها على مستوى

كما ونحتاج ان استطاعت فبة من المجتمع ان تتبادل االعتذار فانها ستقدم نموذجا اٌجابٌا للمجتمع. 

 والتعاون على حل المشاكل. ترافق عملٌة االعتذار عملٌة تصفٌر للمشاكل,

سٌكون الحراك عندها حواري بامتٌاز, ستكون الحوارات المتعدد تقاربا ومساحات وارضٌة 

 ة ٌمكن البناء علٌها, مشترك

 العنف طرٌق ٌجب اٌقافه 

 .االعتراف بالمشكلة, العمل على حل جاد للمشكلة 

 البحث عن ارضٌة مشتركة 

 االعتذار والتنازل المتبادل 

 التواصل والطمأنة 

 التواصل والتعامل مع الخصوم 

 ًتصمٌم المبادرات البنابٌة االجتماعٌة التً تقوي المجتمع الالعنف 

 درات الالعنفٌة القناع العنفٌٌن بالسالمتصمٌم المبا 

 : أطراف الخصىمت:2

عند تغٌر وجهة القضٌة من )فبة ضد فبة( الى ) سالم ضد حرب( فان اطراف الصراع ستتغٌر, 

 وٌصبح معظم المجتمع مع السالم والقلة المستفٌدة هً مع الحرب.

لى فكرة )سالم ضد عنف( سنجد فً الحالة العراقٌة: عندما نتحول من فكرة ) طابفة ضد طابفة( ا

 % من المجتمع العراقً مع فكرة السالم, والقلة مع فكرة الحرب.91انه ربما اكثر من 
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ستكون النسب السكانٌة لٌست ذات معنى, سٌكون الكالم عن االغلبٌة واالقلٌة بطرٌقة جدٌدة, 

نف والتعصب والحرب, لكن العاالغلبٌة مع السالم مع الحٌاة مع التقدم وبناء المستقبل والقلة مع 

 الحاجة الى الحرب.بأشد  تلك القلةو ,السلطة والمال والنفوذجزء من القلة تمتلك 

 

 : منهجيت العمل الالعنفي:3

على بناء حوارات متعددة المستوٌات, وفكرة الحوار والتفكٌر فً  تركز منهجٌة العمل الالعنفً

 من االفكار االساسٌة:كٌفٌة تنفٌذ الحلول, و

 خروج من دابرة توصٌف المشكلة الى دابرة التفكٌر بالحلول.ال 

 .االنتقال من تداول الفشل وحواره الى تداول نماذج النجاح والحوار فً كٌفٌة تطوٌرها 

 .التركٌز على بناء المجتمع وتعزٌز التضامن ما بٌن اجزابه المتنوعة 

 .الخروج من دابرة النوع الى التنوع 

 الٌجابٌة.الخروج من السلبٌة الى ا 

 .من دابرة النقد الى العمل 

 .ًمن الفردٌة الى مجامٌع العمل والتضامن االجتماع 

 تركز االلٌات الفكرٌة على ثالثة مجاالت مهمة:

 .تنظٌم الذاكرة السلبٌة ومعالجة االزمات التصورٌة التارٌخٌة, لتقدم نموذجا عملٌا مستقبلٌا 

 ى طاقة نافعةتوجٌه الطاقات السلبٌة مثل الغضب والخوف ال 

 .ًبناء قصة ونموذج للمستقبل )رؤٌة( مشتركة ٌتعاون على انجازها التنوع االجتماع 

 تركز االلٌات التنفٌذٌة على:

 .بناء مجامٌع تنفٌذٌة صغٌرة تتفاعل ما بٌنها لتكوٌن الفعل المؤثر وتنظم الحمالت المجتمعٌة 

 حتجاجٌة.البناء االفقً او الحمالت البنابٌة أكثر من الجمالت اال 

 التواصل االفقً مع مستوٌات متعددة من المجتمع 

 .بناء خطوط انتاجٌة النتاج ثقافة التسامح والالعنف, تعاكس مؤسسات انتاج ثقافة الكراهٌة 

 .التدرٌب للنشطاء والتروٌج لالدبٌات الالعنفٌة 
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 ثانيا: االدواث والمىاد:

ة تعد تجربة وقصة نجاح واهام انتجه النشطاء , كل أدا6اداة للعمل الالعنفً 098ٌقدم جٌن شارب 

فً مكان ما وفً ظرف ما وقضٌة معٌنة, هناك ادوات مثل المظاهرة واالحتجاج واالعتصام 

مشهورة جدا وبعض االحٌان هذه االدوات المشهورة تختزل ادوات الالعنف الى حٌز ضٌق فً 

 الى ثالث حزم:حٌن ان االدوات اوسع واكثر تنوعا, ٌقسم جٌن شارب االدوات 

 ادوات االحتجاج واالقناع. .0

 الالتعاون. .2

 التدخل المباشر. .1

 كل حزمة تحتوي على عدة حقول من االدوات, وهذه االدوات تحتاج الى:

  محتوى وأفكار 

 معرفة كٌفٌة  استخدام االداة 

 معرفة نماذج وتجارب سابقة للعمل بهذه االدوات 

 من حٌث مساحة التأثٌر ومستوى التأثٌر. التنوع باستخدام االدوات ٌؤدي الى أثر اكبر 

كل أداة من هذه االدوات هً عبارة عن حزمة من االنشطة تنتهً بتنفٌذ االداة, كل أداة تتكون من 

أنشطة بنابٌة مقابل حملة تغٌٌرٌة أو إحتجاجٌة, بالتالً عملٌة البناء تتفوق على عملٌة النقد أو  01

 االحتجاج.

 دد متنوع من االدوات, كلها تتمحور حول هدف جزبً.وتتكون الحملة الواحد من ع

 اوال: ادوات االحتجاج واالقناع

تتدرج من االعمال الرمزٌة الى االعمال الجماعٌة اداة تحت هذا الصنف, و 14ادرج جٌن شارب 

الجماهٌرٌة, وهذه االدوات تعد المستوى االول من العمل الالعنفً الجماهٌري, وهً ادوات لغرض 

ه واالقناع واالحتجاج على قضٌة او موقف التنبٌ

 او موضوع.

 وتتكون من :

  ادوات. 6تصرٌحات ورسابل: وفٌها 

  6مخاطبة الجماهٌر العرٌضة: وفٌها 

 أدوات.

  :ادوات. 1احتجاجات جماعٌة 

  اداة. 01أعمال رمزٌة عامة: وفٌها 

                                                           
6
 60الملحق ص  –من الدكتاتورٌة الى الدٌمقراطٌة/ جٌن شارب   

 تثير االنتباهلكي تكون ال عنفيا عليك ان    1 توضيحي رسم
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  ادوات. 4ممارسة الضغط على االفراد: وفٌها 

  :ات.أدو 1المسرح والموسٌقى 

  :ادوات. 1المواكب 

  :أدوات. 4تكرٌم الموتى 

  :أدوات. 4التجمعات الشعبٌة 

  :أدوات. 4انسحاب وتنصل 

 

 ثانيا: اساليب الالتعاون االجتماعي واالقتصادي والسياسي:

 أداة من ادوات الالعنف. 012وهو مستوى آخر من التعامل مع اطراف المشكلة, وٌتكون من 

 

 

 

 

 

 ان تثير انتباه المجتمع 2 توضيحي رسم

 امثة عن حمالت لالقناع واالحتجاج 3 توضيحي رسم
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 لتدخل الالعنٌفثالثا: اسالٌب ا

 41وهو المستوى االخر مستوٌات التعمال مع االزمات والقضاٌا التً ٌتم التعامل معها,وتتكون من 

 اداة.

 المالحظ على استخدام االدوات:

  ,هناك من ٌستخدم ادوات صحٌحة بطرق غٌر صحٌحة

 وٌعتقد فشل االداة.

 هناك من ٌستخدم اداة واحدة فقط كونه ٌعرفها, وٌبالغ ف ً

 استخدامها.

 .هناك من ٌستخدم شكل االداة دون مضمونها 

 .هناك من الٌعطً االداة الوقت الكافً لتعطً مفعولها 

  هناك من ٌتنقل من اداة الى اخرى دون ان ٌرى أثرها

 على البٌبة.

 .هناك من تتحول االداة الى غاٌة ولٌس الى وسٌلة 

  هناك من ٌحرك الجماهٌر دون التخطٌط والتفكٌر بكل

 االحتماالت.

تفشل محاولة من المحاوالت ال ٌجب ان نتعجل ونستنتج ان الالعنف غٌر مجد, كما أكد  وعندما

 مؤخرا أحد النشطاء االتراك" نحن فشلنا فً استخدام المنهج ولٌس المنهج من أفشلنا".

ة التً االعتقاد بأن الالعنف قد فشل هو فشلنا فً مالحظة الطرٌق ىالسبب اآلخر الذي ٌدفعنا ال

ٌعمل بها فً العمق, والتً تققود بدورها الى نتابج أكثر أهمٌة مما أردناه فً البداٌة, كما ٌضعها 

المؤرخ ب. آر. نادا: " الحقٌقة هً ان الالعنف لم ٌصمم للحصول على غاٌة ما أو لسحق الخصم 

 .7ولكنها صممت لتحرك قوى ستقود فً النهاٌة الى معادلة جدٌدة"

وات الالعنف هً قصة لحٌز انسانً تحرك وفكر من اجل التغٌٌر واالحتجاج, كل كل أداة من أد

 أداة ٌجب أن نأخذها فً مسارها الصحٌح.

                                                           
7
 .41دلٌل الالعنف/ ناغلر ص 
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اٌضا االدوات لٌست بمعزل عن طرٌقة استخدام تلك االدوات ولٌست بمعزل عن النماذج التارٌخٌة, 

 كما وتحتاج الى تكٌٌف للواقع الذي ٌرادالعمل فٌه.

عن حوار مع المجتمع المعنً, ومع المجتمع البعٌد ومع المجتمع العالمً, ومع كل حملة عبارة 

 اطراف الخصومة او الصراع:

 ,نحاور الموضوع ونشرح وجهة النظر للجمٌع 

 ,نتحاور مع الطرف المتضرر والساكت او المستسلم 

 ,نتحاور مع القٌم السلبٌة كالخوف والكسل والالمباالة 

 ٌجابٌة, والنقد بالتفكٌر بالحلول, والسخط بالعمل, والٌأس نبدل القصص السلبٌة بقصص ا

 باالمل, 

 ,نحول المشاعر السلبٌة كالكراهٌة والحقد واالنتقام من الخصم الى الخصومة والمشكلة 

 ع النجاح,منتعامل مع النتابج بطرٌقة مسؤولة, نتعامل مع الفشل و 

 حوا وجهة نظرهم, نحاور الخصوم ونواجه القوة بالحقٌقة, ونترك لهم ان ٌشر 

 تفٌدة من الظلم بطرق متنوعة حتى نحقق تبنً لرفض الظلم عند الفبات سنتعامل مع الفبة الم

 المتعاونة معها وغٌر المستفٌدة. وهكذا

 كيف يعمل الالعنف؟

 ٌعمل الالعنف عبر أي حملة او سلسلة من الحمالت على ثالثة مساحات اجتماعٌة مهمة:

 اٌضا بٌنهم: من خالل تعزٌز الثقة والتضامن بٌن المشتركٌن المشاركون فً الحملة فٌما ,

والتعامل مع  من خالل التفكٌر والتخطٌط المشتركة وبناء القدرات المتبادل ووضع الحلول

مصادر القوة وفق االوضاع المختلفة, وتكون هذه المجامٌع المنسجمة فضاءات آمنة للحوار 

 والتواصل واالبداع.

 ف لكبح عنف الخصم أو للتأكد ان القمع سٌعود بنتابج عكسٌة سٌاسٌا الخصم: ٌهدف الالعن

على الخصم, وٌسعى الى الحوار واالقناع للخصم, عزل الخصم عن الخصومة واذا لم 

ٌستجب ٌسعى الالعنف الى الالتعاون وتقوٌض قوة الخصم, وبدال من التعامل مع كتلة 

 جال لهم إلعادة النظر فً مواقفهم.الخصم, ٌسعى الالعنف الى التعامل معهم وفسح الم

  الطرف الثالث: اآلخرون غٌر المنخرطٌن فً الحملة: ٌستخدم الالعنف ادوات متنوعة

تستهدف الطرف الثالث ) المجتمع الساكت أو غٌر المبالً, أو الٌابس( وٌغٌر من نوعٌة 

 من.االتصال مع المحاٌدٌن بهدف اشعارهم بالقلق حٌال القضٌة أو تنشٌطهم للتضا

تمٌل االبحاث الدراسٌة حول الالعنف الى النظر الى النجاح النهابً لحملة ما, الى التأثٌر الذي 

تحدثه على المنتفعٌن من الخصومة, وفً جعل القضٌة حٌة وملموسة, وأٌضا فً نصمٌم 

 استراتٌجٌات الحملة وفً التحضٌر وتقٌٌم النشاط.

 ٌبدأ الالعنف اٌضا بالخطوات التالٌة:
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 الالعنف من زاوٌة بناء تصور للحل, ٌبدأ  -

 ,ثم ٌعمل على حمالت االقناع للمجتمع المعنً بالمشكل والمجتمع ككل -

 وعند تكون وعً اجتماعً بخصوص الحل, ٌتحول الى االقناع للمستفٌدٌن من المشكلة, -

على توسعة دابرة الوعً بالحل ) ولٌس فقط بخطر  لعملا ٌكون وعند احجام المستفٌدون -

 ل تجاه المستفٌدٌن باالحتجاج,المشكلة( والعم

 ثم ٌصعد االدوات لٌبدا حمالت الالتعاون مع ما ٌقوي المشكلة, -

 وٌصعد فً بناء الحل البدٌل, -

 التدخل المباشر.ثم التصعٌد باتجاه  -

 نتائح الالعنف

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

 .التحول فً مجرٌات االحداث 

 التأقلم. 

 .حالة من التغٌٌر واالجبار بالالعنف 

 التفكٌك. 

ونعنً بالتحول: هو اقتناع االطراف بالحل الجدٌد, والبدء بتبنً هذا الحل وهذا وارد فً العدٌد من 

الحمالت, حتى فً العراق, فالحملة التً اطلقت فكرة الغاء رواتب البرلمانٌون والدرجات الخاصة 

ؤولٌن, الحمالت التً اطلقت فكرة الضمان االجتماعً تم االخذ بالكثٌر من تم تطبٌقها من قبل المس

 االفكار التً تم طرحها, والكثر من الحمالت التً نجحت بمثل هذه المطالٌب الجزبٌة. 

ونعنً بالتأقلم: باالستمرار على نفس الفعل من قبل طرفً الحوار الالعنفً او الخصومة دون اي 

وصل فً احٌان الى حالة االنسداد هذه  ًلى الحالة, وربما الحراك المجتمعتغٌٌر وٌتأقلم الجمٌع ع

 وعدم وجود جدٌد.

ونعنً بالتغٌٌر واالجبار بالالعنف: هً عملٌة تحول حقٌقٌة ٌأخذ المجتمع عبر ادوات الالعنف 

 بالقٌام بها واستالم زمام االمور او اجبار المسؤول عن االشكالٌة بالرضوخ الى المطالب.

ً بالتفكك: هو اصرار الطرفٌن مما ٌؤدي الى ان احد االطراف ٌبدأ بالتفكك, وهذا ممكن ونعن

 للمجتمع الالعنفً والمجامٌع الالعنفٌة او للطرف االخر المسؤول عن االشكال.

 تذريب الالعنف:

الالعنف عبارة عن عملٌة تدرٌب تراكمٌة للمشاركٌن وللمجتمع, وال نقصد عملٌة التدرٌب 

ة البحتة, رغم ان التدرٌب االكادٌمً ٌعد جزء من عملٌة التدرٌب المقصودة, وعملٌة االكادٌمٌ

التدرٌب تعتمد على طبٌعة الحملة وطبٌعة المكان الذي تقام به الحملة, وعملٌات التدرٌب ٌمكن 

 وصفها بالتالً:



20 
 

 :"عملٌة التدرٌب االولى " أن أكون ال عنفٌا 

ع هو التفكٌر بطرٌقة العنفٌة مغاٌرة عن الطرٌقة التً أولى عملٌات التدرٌب للنشطاء وللمجتم

 انتجت العنف. ال للعنف .. علما ان "ال للعنف" الٌساوي "الالعنف"..

الللعنف ٌعنً االستنكار والشجب والكراهٌة والحقد ضد العنف, وانما تتغٌر العقلٌة االجتماعٌة 

ت االجتماعٌة, آلٌة التفكٌر الالعنفٌة تركز عندما نغٌر آلٌة التفكٌر وطرٌقة معالجة المعطٌاالعنفٌة 

 على التالً:

 التفكٌر بالحلول بطرٌقة تبتعد عن استخدام العنف. -

 الكالم: بقوة وبدون عنف: قول الحقٌقة للقوة. -

 الشعور: بالكراهٌة للخصومة ولٌس الى الخصم, استبدال المشاعر السلبٌة باالمل. -

 ركٌز على االنتقام.السلوك: العمل على ازالة المشكلة ال الت -

 :كٌف نتدرب على ذلك 

نشر الشعور بالحرٌة واالستقاللٌة والمشاعر االنسانٌة التً التمٌز ما بٌن االنا  -

 واآلخر,

عبر الحوارات ودراسة النماذج والقصص الناجحة والتجارب العالمٌة الالعنفٌة,  -

 اضافة الى التجارب العراقٌة.

تحول الى خطة ثم الى فرٌق ثم الى تنفٌذ, كل فكرة تنطلق من ابجدٌات الالعنف ت -

كل من الحمالت الناجحة تعد تدرٌبا للشباب المتحمسٌن للسالم واٌضا تدرٌب 

 للمجتمع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :حملة بغداد دار السالم

م السٌاسً المجتمع العراقً اضافة الى االهتمالٌوم واستطاعت لفت مساحة كبٌرة من الحملة من انجح الحمالت ا

واالهتمام العالمً, الحملة قصة لعدد من الشباب الذٌن كانوا ضحاٌا للعنف, احد الشباب " زٌن" فقد والده اثناء 

ا بقً عندهم. ثم توفرت له تهجٌرهم من دارهم وفقد مع ابٌه كل ما ٌملكون البٌت والممتلكات حتى المالبس, الش

فرصة للخروج من العراق والحٌاة كالجا, غٌر ان القرار البطولً كان فً البقاء ال من اجل االنتقام من القتلة 

 ورفع السالح وانما من اجل بناء السالم.
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 سٌدو االحمدي:

ج مع اهله من منطقة سنجار اثناء عملٌة الهجوم علٌهم, وتعرضهم الى عملٌة ابادة بشرٌة شاب من الموصل خر

وعملٌة اختطاف للنساء والبنات, عملٌة فً غاٌة الهمجٌة والبربرٌة, واثناء اقامته فً مخٌم النزوح اٌضا توفرت له 

وتعلٌمهم والبحث عن االشخاص فرصة الهجرة, غٌر انه قرر البقاء فً المخٌم والعمل على مساعدة النازحٌن 

المفقودٌن, وتحول الشاب الذي استهدفت ممدٌنتهم واهلهم الى ابادة تحول الى ناشط ٌعمل من اجل السالم, 

 واستطاع ان ٌساعد الكثٌرٌن عبر العمل المستمر

 بغداد دار السالم 4 توضيحي رسم
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 :قصة فٌمً تولف

التمٌٌز العنصري ضد ٌروي االستاذ عبد فٌصل السهالنً قصة احدى المنظمات السوٌدٌة المعنٌة بازالة 

المهاجرٌن االجانب, والمنظة تدٌرها ناشطة شابة )سارة( بذلت كل وقتها من اجل تحقٌق المساواة وازالة مشاعر 

التطرف ضد المهاجرٌن, ذات ٌوم تقتل الناشطة بسكٌن لمهاجر افرٌقً ! الصدمة كبٌرة !, األب )ستٌج فالٌن( 

جهود الالعنف التً ترٌد )سارة( عبر منظمتها تحقٌقها, الصدمة  قرر العفو عن القاتل, ان جرٌمته تدمر كل

 والرسالة اقوى من عملٌة القتل.

, وٌتم االحتفال 0992المجتمع كله تأثر بعملٌة المسامحة, وأصبح رمزا ٌقتدى به, حصل على وسام الملك عام 

 اال خمس دقابق, لٌتم تعزٌز التسامح.  02سنوٌا بٌوم موت الناشطة الساعة 

الكثٌر من العراقٌٌن قرروا مواجهة العنف والتطرف بالعمل والثبات واالمل, وهذا جوهر البداٌة, 

الثقافة العامة, نحتاج ان ننقل قصصهم الى المجتمع والى شبابنا هذه القصصٌات ٌجب ان تكون 

 لٌكونوا الصورة االٌجابٌة التً تعاكس الصور السلبٌة, نحتاج الى جمع هذه القصصٌات المهمة.

 "عملٌة التدرٌب الثانٌة: " أن أقدم نماذج نماذج العنفٌة للمجتمع 

 " أن ادرب من حولً على الالعنف"

قدٌم النماذج هً صورة البطل الالعنفً ) فالبطل الحقٌقً لٌس المنتقم والقوي ممارسة الالعنف وت

 والظالم( انما البطل هو ) االنسان العادي الذي تحدى ظروف القهر والظلم وبدأ بالتغٌٌر(.

تبدأ ممارسة الالعنف من الوعً العام بأهمٌة تسخٌر الدوافع الغاضبة بطرٌقة اخرى, بدل االنتقام 

نشر الالعنف, وٌبدأ من الذات والحوار مع الذات ومع العابلة واالصدقاء والشارع  نحتاج الى

 والعمل..

 

 ماذا لو قرر االب االنتقام من القاتل؟ 

ماهً مشاعر المجتمع عند قتل الناشطة السوٌدٌة؟ وما هً مشاعره عندما سامح االب؟ أكٌد 

 الالعنف. مختلفة, هذا المثال ٌوضح عملٌة التدرٌب االجتماعً على
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  :قصة الحاج محمد الخشالي

تروي لنا الناشطة أمل الجبوري عبر فلم مصور, قصة الحاج صاحب المقهى التراثً نهاٌة شارع المتنبً, وقد 

فقد خمسة من ابنابه فً االنفجار الذي اصاب الشارع, ولم ٌعثر على جثثهم بل على اجزاء تثبت الموت, الموت 

قهى الذي ٌعٌله والمطبعة وثالث اسر من االٌتام العالتهم, كل هذه المأساة والدمار الذي اصاب ابناء الحاج والم

ادت الى وفاة زوجته بسبب الحزن, مأساة كبٌرة ومستمرة, ووسط هذه المأساة ٌقرر الحاج الخشالً مسامحة 

 القاتل!

 

 

عندما سمعنا القصة المصورة 

لم نتصور ان هناك انسان قادر 

على المسامحة وسط المأساة التً ٌروٌها. 

صدمة المسامحة بالنسبة لً كانت مدوٌة 

بطرٌقة الٌمكن لً ان انساها, الخشالً من 

 ابطال السالم الذٌن نفتخر ان نقتدي بهم.

 

 

العظٌمة بمواقف شخوصها, السؤال المهم: كٌف سمعنا بهذه القصصٌات؟ هناك الكثٌر من القصصٌات العراقٌة 

تعمدت وضع االسماء لرواة القصتٌن الشٌر الى ضرورة تناقل قصص التسامح البطولٌة مقابل قصص الكراهٌة 

واالنتقام. اٌضا علٌنا التدرٌب على جمع مثل هذه القصصٌات ونتدرب على ان تشغل هذه القصصٌات حٌز مهم فً 

 كرتنا لتتحول الى لغة نتكلم ونتحدث وننقلها الى اآلخرٌن.ذا
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 أن أتشارك مع فرٌق, التفكٌر عملية التدريب الثالثة " :

 والعمل"

بناء موقف انسانً فردي ال عنفً الٌكفً مالم ٌتم تحوٌله الى 

وعملٌة التدرٌب تعنً  ق العمل وللمجتمع.ٌفعل تدرٌبً لفر

االجتماعٌة االٌجابٌة, وهناك  عملٌة التدرٌب لتبنً المواقف

الكثٌر من تلك التجمعات العراقٌة التً تمحورت رغم تنوع 

  مكوناتها حول الالعنف وبناء السالم. مثال تلك الحمالت:

 السالم. بغداد دارحملة  -

حمالت عراق آخر ممكن للمنتدى االجتماعً  -

 العراقً.

 حملة رٌاضة ضد العنف. -

 حملة انقاذ نهر دجلة. -

لى عدد من المهرجانات مثل مهرجان جسر اضافة ا -

 االبمة "عندي أمل".

 "أنا عراقً أنا أقرأ". -

 حملة لون مدٌنتك -

انتقلت هذه الحمالت وغٌرها الكثٌر من المبادرة الفردٌة الى 

عدة فضاءات, الى محافظات اخرى تم العمل على غرارها وهذا 

مٌة, انتقلت من الحٌز الوطنً الى جزء من التدرٌب, انتقلت الى تكوٌن مسارات او منظمات رس

 الحٌز العالمً.

ٌتم تشكٌل منتدى اجتماعً فً كردستنان على غرار المنتدى فً بغداد, ماراثون اربٌل على غرار 

ماراثون بغداد, وهكذا. وهذا التدرٌب االفقً الذي ٌنتشر بطرٌقة افقٌة مفٌد ومهم جدا فً عملٌة 

 التدرٌب االجتماعً.

مودي, فٌتم عند ظهور مبادرات مبدعة جدٌدة تشخص النقص والحاجة وتأتً مستفٌدة بناء العاما ال

 من امكانات معٌنة لتتحول الى حراكا اجتماعٌا مؤثرا.

 أهدافنا, لتحقٌق العنف استخدام كمسالمٌن نرفض

 بداعٌةاال طاقتنا نستثمر أن إلى بحاجة فإننا لهذا و

 مٌونالسل لعب. عنفٌةال بدابل تطوٌر محاولة فً

 الحركات فً مبتكرا و حٌوٌا دورا تارٌخٌا

 وسابل تطوٌر  لخال من لكذو جتماعٌة,اال

 و التكتٌك مستوى على ا سواء النشاط من عنفٌةال
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 ضد المرٌكٌة المتحدة الولٌات فً السفر لحرٌة ولاال النشاط كان  المثال سبٌل فعلى .التنظٌم  أشكال

 ضد المباشر عنفًالال النشاط فً مراال كذلك و السلمٌٌن, رةمباد ربعٌناتاال فً العنصرٌة التفرقة

 المجموعات هذه قبل من عنفلال بداعًالا ستخداماال فتح. برٌطانٌا فً الخمسٌنٌات فً سلحةاال

 ذلك بعت .ذلك أعقبت التً الجماهٌرٌة الحركات قبل من عنفالال ستخدامال إتساعا   أكثر اتفضاء

 ٌواجهونه قد الذي العنف لنوع الناس عدادال البداٌة فً ذلك كان قد و نفً,عالال التدرٌب  إدخال حقا  ال

 فً المشاركة أشكال من مزٌد تشجٌع فً أساسٌا دورا بعد فٌما عنفالال تدرٌب لعب .إحتجاجاتهم فً

 الذي مراال حركاتهم  لخال من عظٌمة شخصٌات كٌنغ لوثر مارتن و غاندي أصبح. الحركة تنظٌم

لكن الكثٌر من  ,كارٌزمٌة" قٌادة على ٌعتمد الناجح عنفالال بأن نطباعاال ٌُكّونون الناس بعض جعل

 جمٌع قدرات من ٌعزز جتماعًاال للتمكٌن مصدر هو عنفًالال النشاط أنالنشطاء ٌعتقدون 

 أشكال من تشاركٌة أكثر شكالالى أ كان النداء لذلك .للعادة خارقٌن قادة على عتماداال دون المشاركٌن

 تدرٌب توسٌع و المتناغمة المجموعة أساس على مبنٌة التنظٌم منأشكال  تبنً وتشجٌع القرار, تخاذإ 

 .8التطوٌر و للمشاركة ستراتٌجًاال التقٌٌم أدوات لٌشمل عنفالال

  

                                                           
8
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 الالعنف والفن:

 الفن بأدواته المتنوعة تشكل من أهم أدوات الالعنف

موسٌقى البنابٌة واالحتجاجٌة, المسرح, الرسم وال

والغناء وغٌرها من الطرق التعبٌرٌة الفنٌة. 

الالععنف أٌضا ٌعتمد على الفرح واالبتسامة بشكل 

أساسً, فٌحولها الى سخرٌة ونكتة ومزحة, فً 

التجربة الصربٌة ٌقول احد الننشطاء " عندما انا 

  اضحك انت تغضب".

وعادة تحتاج الى بث االبتسامة فً االماكن الكبٌبة, 

والفرح له دور مهم وٌبعث رسابل متنوعة, والضحك 

رسابل االمل الى المجتمع, رسابل االحتجاج والمطالب 

 الى المستبد والمستفٌد من الخصومة.

الفن الذي نقصده هو التعبٌر وسط جمهور من أجل نقل 

رسالة الالعنف, والعمل الفنً عبارة عن حوار مستمر 

ان احد مع اطراف المجتمع المعنً, وغالبا ما نجد 

االطراف ٌعمد الى تدمٌر أو إزالة هذا العمل الفنً وهذا 

دلٌل على فاعلٌة الرسالة التً ٌقدمها. هناك نماذج عراقٌة جمٌلة ولبنات مبدعة من الحمالت الفنٌة 

 الالعنفٌة مثل:

فً تكرٌت, حٌث قام  حملة لون مدٌنتك: ٌروي لنا الناشط فرج ٌاسٌن تجربة لون مدٌنتك -

قام  2106طاء والفنانٌن ضمن فرٌق "انسانٌون", وبعد استعادة المدٌنة عام عدد من النش

الفنانون بتلوٌن العدٌد من جدران المدٌنة, وكان الهدف تلوٌن الجدران التً تحمل رسابل 

الموت او الكراهٌة او آثار الحرب, واستطاع الفرٌق ان ٌقدم االمل والحٌاة مقابل صور 

 هٌة الذي غطى المدٌنة ذلك الوقت.الدمار وخطاب العنف والكرا

مهرجان جسر االبمة: كان أحد أحالم الناشطة أمل الجبوري أن ٌتحول الجسر الى كرنفال  -

فنً للرسم, وكان ٌفترض حضور عدد من الفنانٌن التشكٌلٌٌن فً وقتها, غٌر ان التجربة 

اللونٌة( على اثبتت ان مشاركة الجمهور باي مشاركة فنٌة )كالنشٌد الوطنً أو الرموز 

بساطة المشاركة لها اثر كبٌر, فالمهم القٌام بعمل ٌستطٌع اكبر عدد من الجمهور المشاركة 

 به.

الكثٌر من الحمالت التً اعتمدت على الفن مثل لمسة, وحمالت الفن ضد العنف للمنتدى  -

ي, االجتماعً العراقً, اضافة الى المبادرات الفردٌة الكثٌرة, مثل الفنان علً الحجاز

 الفنان كرٌم وصفً وغٌرهم الكثٌر.
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 الالعنف الرقمي:

الحٌز االفتراضً وفر فضاء جدٌددا من فضاءات 

الحرٌة, هذا الفضاء اطلق الكثٌر من الحوارات الحرة 

دون تقٌٌد, وكان ثم الحرٌة فً مواضع الوعً 

فٌتم انجازات مهمة اما فً أماكن غٌاب الوعً 

وسط هذا الحٌز تعمٌٌع االزمات وتغغً العقل, 

االفتراضً الكثٌر من الحراك االجتماعً نجح وانتج 

تغٌٌرا على ارض الواقع بعد ان بدا فً العالم الرقمً 

  االفتراضً.

الالعنف ٌمكن ان ٌضٌف لهذا الحٌز المتنامً الكثٌر من االدوات الفعالة لبناء الوعً والبناء 

 االٌجابً, وٌمكن االشارة الى بعض تلك الوظابف:

 ٌاغة قضاٌا االقناع واالحتجاج.ص -

 تشكٌل المجتمعات الرقمٌة الفاعلة. -

 دعوة المجامٌع الى الفعل الحقٌقً والبناء. -

 التقكٌر المشترك. -

 اختبار االفكار والحلول, والخروج بخالصات من خالل حوارها بطرٌقة حرة. -

 تحفٌز مسارات العمل والحمالت االساسٌة والحمالت الثانوٌة. -

واقع التواصل االجتماعً كان فً اتجاهٌن, االول: التشبٌك, والثانً: التنفٌذ, وهذٌن وما انتجته م

 االتجاهٌن لهما اهمٌة فً بناء الوعً وابداع االفكار وانجاز المشارٌع المتنوعة.

 مالحظات عامة تخص موضوع الالعنف فً مواقع التواصل االجتماعً:

تداولها وحوارها فً مواقع التواصل  هناك حاجة الى الكثٌر من أفكار الالعنف لٌتم -

 االجتماعً, وهذا من باب نشر الوتصورات المهمة القادرة على انتاج الحلول.

 هناك حاجة الى التفكٌر بالحلول ال االكتفاء بالنقد واالحتجاج. -

 الحاجة الى وضوح أدوات واستراتٌجٌات الالعنف, بدل من االستغراق فً حلم االنتقام. -

 نوع فً استخدام ادوات الالعنف وفق وظابفها,الحاجة الى الت -

 اهمٌة التدرٌب ونشر المواد االكادٌمٌة واالفكار االنسانٌة والتجارب عبر االدوات الرقمٌة. -

 تقوٌم االستخدام الخاطا لالدوات الالعنفٌة. -

تداول قصصٌات النجاح والالعنف والتسامح لتنافس القصصٌات العنفٌة التً اثقلت العقول  -

 كت طاقات المجتمع وامكانٌاته.واستهل
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 ثالثا: طريقت استخذام االدواث:

 لكل أداة من أدوات الالعنف طرٌقة الستخدامها نحتاج:

 دراسة االداة,  -

 وكٌف تعمل,  -

 وكٌف ٌتم تشكٌلها,  -

 وكٌف تدار, -

 ماهً المشاكل التً تواجه مثل هذه االدوات؟ -

 ما االحتماالت الناجمة من استعمال هذه االداة؟. -

 ابعا: النمارج القريبت والمشابهت:ر

وكٌف حلت المشاكل مثل هذه النماذج, ودراسة االداة تمكننا ان نعرف عن تلك االداة, اما دراسة 

نتابج النماذج فتعلمنا كٌف ٌتم استخادم ادوات متعددة وبشكل متوازي لتوسٌع االثر او تحقٌق ال

 بطرٌقة اكر فاعلٌة, وٌتم من خالل هذا التالً:

 سة التجارب التارٌخٌة واالنسانٌة للحاالت المشابهة.درا -

دراسة المسارات المتعددة وكٌفٌة التوسع باالدوات المتوازٌة للتواصل الفعال مع  -

 اغلبٌة المجتمع.

كٌفٌة بناء التضامن االجتماعً واستمرارٌة الشعور بالمسؤولٌة من قبل المجتمع,  -

 ة لمناقشتها وحلها.وكٌف ٌستطٌع االنتظام فً اي وقت ٌواجه مشكل

 

 :العمل والتجريب والتفكير الميذاني العمليخامسا: 

العمل هو من اهم مختبرات العمل لتغٌٌر الواقع, الكثٌر ٌشكك بالمادة االكادٌمٌة النه لم ٌواجه واقع 

عملً ٌعاٌشه, ٌبدأ العمل بطرٌقة نظرٌة للتغٌٌر البسٌط وٌتم دعوة النخب والشباب للعمل والنجاح 

د الى نجاح, والفشل ٌدعو الى المراجعة واعادة المحاولة بطرٌقة صحٌحة, هناك مساحتٌن ٌقو

للبناء, البناء االفقً وهً: توسعة نطاق العمل بأداة معٌنة او فكرة معٌنة, والبناء العمودي: وتتضمن 

 البناء على البناء االفقً الذي شكل قاعدة للنمو والتطور.
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ستطٌع تعلمه, وكل مشكلة تحتاج الى مهارات وحوارات كثٌرة نما  االدبٌات والقصصٌات هً كل

لتبدأ صٌاغة مسارات  ,لالعنفافراد المجتمع الفاعلٌن, عبر صهر تلك االفكار وتجارب امن قبل 

والعمل والتجرٌب. وحال تنطلق التجربة ستجد الكثٌر من التفاعالت التً وحمالت وأفكار عراقٌة 

 . ستطور االداء وتعمق االثر

, والٌوم نجدها قد تشكلت وبدأت تؤثر على الوعً الكثر من المجامٌع الشبابٌة كان حلم فً االمس

لها كبٌرة انتجت ابداعات و واسعة الٌوم تحولت ساحات شبابٌة العام وعلى الثقافة وغٌرت الكثٌر,

نتحاور معها المجتمع العراقً, الكثٌر من الكفاءات بدات تنطلق وتتحرك. نحتاج فقط ان  اثر على

اعتقد ان الكثٌر من الحراك االجتماعً سٌثمر, وسٌكون لالعنف الدور الكبٌر فً بلورة مستقبل 

 زاهر لهذا البلد.

 

 

 


