
  
من (في كتابه  جين شارب البروفيسور يقدم

الطبعة األولى  –الديكتاتورية إلى الديمقراطية 
، وبالعربية ترجمة خالد دار  ١٩٩٣عام  باالنكليزية

والثانية عام  ٢٠٠٢عمر الطبعة األولى عام 
، إطار تصوري للتحرر من خالل اختبار ) ٢٠٠٣

 التحدي السياسي أو النضال الالعنفي للتخلص من
االضطهاد الديكتاتوري وإنشاء نظام ديمقراطي دائم 
يحترم الحريات اإلنسانية واألعمال الجماهيرية التي 

  .تهدف إلى تطوير المجتمع
ن الفرعية يوافي عشرة فصول والعديد من العن

ب دراسته بشكل مفصل ومبسط الكات يطرح
، يمكننا قراءة واستخالص األفكار التالية ومفهوم
  :منها

 وءمل للشعوب المضطهدة دون اللجيعطي األ
إلى الذبح المتبادل في التخلص من األنظمة 

أمام جهود طويلة لبناء الديكتاتورية وفتح المجال 
عالقات اجتماعية واقتصادية وسياسية عادلة وإلى 
  .القضاء على أشكال الالعدالة واالضطهاد األخرى

في السنوات البلدان الحرة عدد رغم ازدياد 
تأخذ اتجاهاً  الشعوبإال أن العديد من ،  األخيرة

معاكساً تحت نير الزمر العسكرية وأصحاب 
التغير في مساوئ  االنقالباتحيث المطامح ، 

تنتج إنما توزيع السلطة بين الشعب والفئة الحاكمة 
إجراء انتخابات قد بال تسمح ديكتاتوريات جديدة 

تحدث تغييرات سياسية هامة لكن قد تجري 
ات وانتخابات شكلية صورية تضمن النتائج استفتاء

  .لصالحها بالمطلق
الشعوب المضطهدة والتي ال تملك الثقة في 
القدرة على مواجهة األنظمة الديكتاتورية تعقد 
اآلمال على قوة خارجية إلنقاذها ، واالعتماد على 
هذا الخيار له انعكاسات خطيرة وهنا يجب التركيز 

تساعد األنظمة (ية الدول األجنب: على حقائق
الديكتاتورية للحفاظ على مصالحها ومستعدة لبيع 
الشعوب بدالً من الحفاظ على وعودها لها بالمساندة 

قد تتخذ خطوات ضد  - والتحرر مقابل هدف آخر 
قد  - األنظمة ألجل الحصول على مكاسب معينة 

تتحرك لمساندة المقاومة الداخلية عندما تكون 
النظام الديكتاتوري وحولت األخيرة قد بدأت بهز 

فالضغوطات ). تركيز العالم إلى طبيعته الهمجية
الدولية المختلفة تعود بالفائدة على الشعوب 

إذاً ... المضطهدة التي لديها حركة داخلية قوية
يجب مواجهة حقيقة صعبة وهي أن التحرر من 
األنظمة الديكتاتورية يعتمد أساساً على قدرة 

نفسها بأيديها وبأسلوب واقعي الشعوب على تحرير أ
 –تعزيز تصميمها وعزيمتها وثقتها بنفسها (وبـ 

تعزيز الجماعات والمؤسسات االجتماعية المستقلة 
وضع خطة تحرر  –خلق معارضة داخلية قوية  –

  ).إستراتيجية حكيمة وكبيرة وتنفيذها بمهارة
إن الثورات العنيفة غالباً ما : ويقول الكاتب
قمع وحشية تقتل ما تبقى من  تواجه بممارسات
إن اللجوء إلى وضع الثقة في ...أمل لدى الناس

أساليب العنف إنما يعني استخدام أسلوب للنضال 
  .يتميز الطغاة دائماً بالتفوق فيه

قد يقع البعض في الخنوع السلبي عند مجابهة 
المشاكل المتفاقمة في مواجهة األنظمة الديكتاتورية 

لصلح والتنازل إلى وسائل ا فيلجئون
وعندما تكون األنظمة الديكتاتورية ....والمفاوضات

في موقع ضعف أو ألجل تمرير الوقت وتعزيز 
من جديد وإنقاذ أكبر جزء من السيطرة  اسلطته

والثروة مقابل معارضة قوية ، تلجأ إلى أساليب 
الخداع والدعوة للمفاوضات ، حيث تأتي النتائج 

تقييم ألوضاع القوة  الحقيقية للمفاوضات من خالل
ليس كل . الحتمية والقوة النسبية لألطراف المتنافسة

يريد السالم الحر العادل ، " سالم"من يستخدم كلمة 
الخنوع للقمع واالنصياع للحكام عديمي الرحمة 

إن (ومقولة . الذين ارتكبوا الجرائم ال يعتبر سالماً
أساليب العنف تعمل دائماً بسرعة وأن أساليب 

لم تعد صالحة ) اً طويالًعنف تتطلب وقتالال
والخيار اآلخر أمام الذين يريدون السالم  ،المفعول

  .هو التحدي السياسي: والحرية 
المصادر الضرورية للسلطة السياسية 

المهارات  –الموارد البشرية  –السلطة (هي
المصادر  –العوامل غير الملموسة  –والمعرفة 

  ).العقوبات –المادية 
موعات والمؤسسات المستقلة مثل إن المج

العائالت والمنظمات الدينية والمؤسسات الثقافية 
واألندية الرياضية والمؤسسات االقتصادية والنقابات 
واتحادات الطلبة واألحزاب السياسية والقرى 
ومؤسسات الجيرة وأندية الحدائق ومنظمات حقوق 
اإلنسان والمجموعات الموسيقية والمجتمعات األدبية 

مراكز القوة ومؤسسات أخرى ، تصبح 

  "وجد قوة خارجية تمنح الشعوب المضطهدة الحرية التي تطمح إليهات ال"
*

هوزان حسن: إعداد 
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لبناء مجتمع حر ومن خاللها يمكن  الديمقراطية
لألفراد التأثير في المجتمع ، وإذا كانت تحت 

ن يصبحون ضعفاء يسيطرة الحكام فإن المواطن
  .نسبياً

تحديد أو ( نقاط ضعف األنظمة الديكتاتورية هي
سحب تعاون الناس عامة والمجموعات والمؤسسات 

ول أعمال النظام إلى روتين غير قادر على تح –
عدم القدرة على  –التكيف مع األوضاع الجديدة 

يمكن أن  –القيام بمهام ناتجة عن احتياجات جديدة 
اليوفر األتباع المعلومات الصحيحة التخاذ 

لأليدولوجية أن تتآكل وأن  يمكن –القرارات 
اإلغفال عن  –تتزعزع أساطير ورموز النظام 

إدارة وسياسات عديمة الجدوى  –ع الواقعية األوضا
النزاعات المؤسساتية الداخلية والتنافس بين  –

يصبح الطالب والمفكرين  –األشخاص والتشاحن 
قلقين بسبب األوضاع والقيود والعقائدية واالضطهاد 

 –يصبح الشعب عامة مهمالً وشكاكاً وعدوانياً  –
والثقافية تزداد حدة الخالفات اإلقليمية والطبقية 

تعمل  –يكون هرم السلطة مزعزعاً  –والوطنية 
بعض أقسام الشرطة والجيش على تحقيق أهدافها 

تصبح األخطاء في الحكم والسياسة  –الخاصة 
تتآكل أدوات القوة  –والعمل أمراً وارداً 

 عمال، يجب مهاجمة هذه النقاط بأ.)المركزية
ثر يستخدم فيه أساليب أك الذي النضال الالعنفي

النفسية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية (تنويعاً 
تعمل على قطع ) للمواطنين ولمؤسسات المجتمع

وتشكل السرية والخداع تحدياً . مصادر قوة النظام
خطيراً للعمل الالعنفي ، ولكن هناك نواحي هامة 
من النشاطات تتطلب السرية مثل تحرير وطباعة 

طات الراديو ، وتوزيع المنشورات واستخدام مح
والبد من الحفاظ على معايير سلوكية عالية في 

  .العمل الالعنفي
  

اآللية األولى تسمى  :وهناك أربع آليات للتغيير
وهي األقل ترجيحاً وتحصل عندما تتحرك  بالتحول

عواطف مجموعة الخصم كنتيجة الستخدام أساليب 
إال أن تغيير حال النزاع يتم . الالعنف في النضال

التأقلم ، اإلجبار : ثالث آليات أخرى وهيعبر 
  .بالالعنف ، التفكك

التحدي السياسي والنضال الالعنفي هو تقنية 
معقدة من العمل االجتماعي ، ولكي يكون فعاالً 

افتقار . يتطلب الحذر في التخطيط والتحضير
الحركات الديمقراطية إلى التخطيط يؤدي إلى نتائج 

باتخاذ قرارات وخيمة ، حيث الظروف تتحكم 
ولسوء الحظ غالبية أشخاص المجموعات . مصيرية

المعارضة ال يدركون الحاجة للتخطيط اإلستراتيجي 
أو ال يكونون معتادين أو مدربين على التفكير بهذه 

الطريقة بل تتوقف عند المدى القصير أو عند 
، وال يجدون األمن وال الوقت  األسس التكتيكية

شائع لديهم القيام بأعمال لتطوير مهاراتهم ، وال
تشكل ردة فعل ، ويعتقد البعض اآلخر بسذاجة أن 
االستخدام الكافي للعنف يؤدي إلى تحقيق الحرية 

إن العنف اليضمن تحقيق النجاح ألنه يقود إلى (
، يبني بعض النشطاء أعمالهم  )الهزيمة أو المآسي

على ما تمليه عليهم أحاسيسهم وتكون أفعالهم 
هذا التفكير أنانية تفتقر إلى اإلرشاد  الناجمة عن

  .نحو تطوير إستراتيجية رئيسية للتحرر
التخطيط اإلستراتيجي يستند إلى أربع 

 –اإلستراتيجية الرئيسية (مصطلحات هامة 
، فيجب أن ) الطرق –التكتيك  –إستراتيجية الحملة 

تكون أساليب النضال المختارة قادرة على المساهمة 
قوى المجتمع المؤثرة ليزيد من في تغيير توزيع 

فرص إنشاء مجتمع ديمقراطي قوي ، إن القوة 
الرئيسية في النضال تأتي من الداخل وتصبح 
المساعدة الخارجية حاصالً لما يحققه النضال 
الداخلي ، ويمكن بذل الجهود لتسخير الرأي العام 
العالمي كتتمة متواضعة ضد األنظمة الديكتاتورية 

  .إنسانية وأخالقية ودينية بناًء على أسس
إن ممارسة التحدي السياسي يتطلب وضع 
حمالت منفصلة ذات أهداف خاصة مختلفة في 
مراحل النضال األولى ، ويجب أن تركز أوالً على 
قضايا اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ، حيث 
تأخذ األعمال األولى من الالتعاون والتحدي 

و أعمال رمزية السياسي شكل احتجاجات رمزية أ
يتم تصعيد . من الالتعاون المحدود أو المؤقت

حركة التحدي والالتعاون بينما يكون التحول 
المؤسساتي للمجتمع جارياً ، يجب االحتفال 
باالنتصارات واالعتراف بالذين يحققون النصر ، 
فاالحتفاالت مع أخذ الحيطة والحذر تساعد على 

ة لمراحل الحفاظ على الروح المعنوية الالزم
  .مستقبلية من النضال

ألجل ثبات الديمقراطية يجب تفكيك الهيكيلة 
ووضع دستور جديد يعمل على تأسيس الديكتاتورية 

إطار الحكومة الديمقراطية المرغوب فيه ، ويفصل 
السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية عن 

  .بعضها بشكل واضح
  

فكار هناك ثالث استنتاجات رئيسية لأل
  : المطروحة في هذا العمل

إن التحرر من أنظمة الحكم الديكتاتورية  - 
 .هو أمر ممكن

يتطلب الحصول على هذا التحرر العناية  - 
 .التامة في التفكير والتخطيط

والنضال المنضبط  الدءوبالحذر والعمل  - 
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 .الذي يكون أحياناً باهظ الثمن ، هي أمور مطلوبة
هو قول " ية مجاناًتأتي الحر ال"إن القول الشائع 

وجد قوة خارجية تمنح ت صحيح ، حيث أنه ال
الشعوب المضطهدة الحرية التي تطمح إليها ، 
وعلى الناس أن يتعلموا كيف يحصلون على تلك 

  .وهذا لن يكون سهالً ، الحرية بأنفسهم
أساليب العمل  يعرض الكاتب ملحقفي ال
  :الالعنفي

 يد للعمل الالعنفهناك حوالي مائتي أسلوب محد
التي يجب و ، يمكن تبويبها تحت ثالث فئات شاملة

اختيارها بعناية وتطبيقها بإصرار وبشكل أوسع 
  :ودمجها في سياق إستراتيجية حكيمة وتكتيك مالئم

تصريحات ( أساليب االحتجاج واإلقناع= 
احتجاجات  –مخاطبة الجماهير العريضة  –رسمية 

ممارسة الضغط  –أعمال رمزية عامة  –جماعية 
 –المواكب  –المسرح والموسيقى  –على األفراد 

انسحاب  –التجمعات الشعبية  –تكريم الموتى 
  ).وتنصل
واالقتصادي أساليب الالتعاون االجتماعي = 

الالتعاون مع األحداث  –نبذ األشخاص ( والسياسي
أعمال يقوم بها  –االجتماعية والتقاليد والمؤسسات 

 –عمال والمنتجون أو الوسطاء المستهلكون أو ال
  ) الخ.....االعتصام –المقاطعة 

الجسدي  –النفسي ( أساليب التدخل الالعنفي = 
  ).السياسي  –االقتصادي  –االجتماعي  –

  : تعليق
ن أفكار الكاتب مستوحاة من واقع بلدان يبدو أ

واقع بلدان  افريقية وشرق أوربية أكثر مما هو من
الكثير من التعقيدات التي  ، لذا هناك شرق أوسطية

لم يتطرق إليها في دراسته ، من قبيل بنية 
المجتمعات الغير متجانسة بسبب التنوع العرقي 

وسبل  ، والديني والمذهبي والطائفي واأليدلوجي
التفافها حول حركة ديمقراطية التوافق بينها و

كما لم  معارضة قوية في وجه األنظمة االستبدادية ،
المعارضة قع الحركات السياسية يتطرق إلى وا

الذي يجب أن يكون عليه حتى والوضع المفضل 
تستطيع قيادة النضال الالعنفي وتستحوذ على دعم 

أسئلة عديدة تتطلب  .ومساندة فئات الشعب المختلفة
إجابات واضحة من النخب والحركات السياسية 
حتى تكون قادرة على إحداث تغييرات في واقع 

  .بلدانها
كتور جين شارب ، باحث أمريكي في الد* 

مؤسسة ألبرت أينشتاين في بوسطن بوالية 
دة ترجمت ماساتشوستس أألمريكية ، له مؤلفات عدي

إلى أكثر من ثالثين لغة ، يمكن اقتناء نسخة كاملة 
) من الديكتاتورية إلى الديمقراطية(عن كتابه 

  .بسهولة عن طريق البحث في الشبكة العنكبوتية

***************************  
  

  

  
  دلوفان  دشتي: بقلم 
فـي  ) الرأي اآلخـر (إيماناً  مني بأن صفحات 

التي يصـدرها حـزب الوحـدة    ) الوحدة (جريدة 
هـي  ) يكيتـي  ( الديمقراطي الكردي في سـوريا  
بل ومنبـر حـر   ، مساحة من الهامش الديمقراطي
منهج الفكري والخط إلظهار آراء  قد تختلف مع ال

واعتبار هـذا االخـتالف ميـزة    ، السياسي للحزب
إيجابية تساهم بشكل فعال في تصحيح ما قد يحتمل 

  . الخطأ من مواقف الحزب
، باذالً  قصـارى جهـده  ، يسعى اإلنسان دائماً 

ليعمـل  ، بسلبياته وإيجابياتـه ، ليستفيد من الماضي
. فضلعلى تغيير الواقع الراهن نحو بناء مستقبل أ

فقد عمل العلمـاء والمفكـرون والفالسـفة علـى     
استشفاف المستقبل في كتاباتهم فوضعوا نظريـات  
تتسم بالواقعية تصلح ألن تكـون قناديـل تضـيء    
الطريق أمام األجيال المتالحقة للوصول إلـى مـا   
. تصبو إليه من تحقيق العدالة االجتماعية والمساواة

ـ  م تسـتطع  لقد حقق جان جاك روسو بكتاباته ما ل
عندما وضع كتابـه  ، قته أن تحققهاألجيال التي سب

ليكون األساس النظري الـذي  ) العقد االجتماعي (
شكل اللبنة األولى في النضال من أجل القضاء على 

وبناء نظـام جديـد يـتم    ، اإلمبراطورية والملكية
باعتمـاد  ،بموجبه تشـكيل برلمانـات وحكومـات   

الفرنسـية قبـل   فمهد للثورة . انتخابات ديمقراطية
هـو ثمـرة   ، إذن، فـالتغيير . اندالعها بثالثين سنة

جهود جماعيـة مبنيـة علـى أفكـار المبـدعين      
ضمن كيانات منظمة بضوابط اجتماعية ، والمفكرين

  .وسياسية واقتصادية
كجماعـة  ، أرى أن الحزب، وانطالقاً  مما سبق

ال يمكنه أن يحقـق مـا   ، منظمة سياسياً  وتنظيمياً 
إذا لم يتكاتف جميع أعضاءه تكاتفاً  تاماً  يصبو إليه 

ً  من قناعاتهم الفكرية وليس تبعاً  لقـرارات  ، نابعا
وهذا يستدعي مـنهم نسـيان   . قياداتهم تبعية عمياء

والتفكير جديا ، مآربهم الشخصية ومصالحهم الفردية
ً بما يسهم في تقوية هذه الوحـدة التنظيميـة التـي    

ارة هنا أن هذه الوحدة والبد من اإلش. ينتمون إليها
ستكون هشة سرعان ما تتفكك لو تعرضت ألدنـى  

أمـا إذا كانـت الـروابط الداخليـة     . هزة تنظيمية
فإنهـا  ، واألواصر الرفاقية مبنية على أسس علمية

والنقد العلمي البناء هو أحـد  . تعصى على التفكك

  والنقد البناء....الرأي اآلخر
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ألنه السـبيل  ، هذه األسس بل وأهمها على اإلطالق
الوحيد، الذي يقود إلى تالفي نقاط  األهم، إن لم يكن

. الضعف وتصحيح مواطن الخلل في العمل الحزبي
وانطالقاً  من هذا الدور البناء الذي يلعبه هذا النقـد  
العلمي، وتطبيقـه علـى حالـة حـزب الوحـدة      

، أرى من )يكيتي ( الديمقراطي الكردي في سوريا 
واجبي أن أبدي بعض المالحظـات حـول حيـاة    

خلية بإلقاء الضوء على بعض منـاطق  الحزب الدا
  .  الضعف فيه

إن السوية الفكرية والمستوى الثقافي بين أعضاء 
ولكـن  . الحزب الفت للنظر بشكل واضح وجلـي 

التوسع األفقي المطرد والملحوظ يخلق بالضـرورة  
والتي تعود أسبابها ، فروقا بادية للعيان بين أعضاءه

لسياسـي  إلى إيـالء االهتمـام الزائـد للنضـال ا    
، واالجتماعي الذي يغطي معظم الساحة السـورية  

ناهيك عن النقص الجلي والواضح فـي المسـتوى   
، ولذلك نرى في صفوف الحـزب . الثقافي المرجو

من يعجز أحياناً  كثيرة عن تفسـير أو  ، وبدون شك
وهذا ما . تبرير ما يتخذه الحزب من مواقف نضالية

  .اسبة لتفاديهسأحاول أن أبينه وأقترح الحلول المن
إن قسماً  ال بأس به من الرفاق لـم   -١

، يقرأ بعد البرنامج السياسي للحزب ونظامه الداخلي
وهذا يؤدي إلى وجـود مـن   ، قراءة كافية لفهمهما

يقف مكتوف األيدي أمام تفسير جمل أو حتى مواد 
بكاملها ضمن هـاتين الـوثيقتين دون أن يحـاول    

قـه فـي   االستفسار عنهـا أو مناقشـتها مـع رفا   
ظناً  منه أن هذا يقلـل مـن   ، االجتماعات الدورية
وللقضاء على مثل هذه الظاهرة . احترامه بين رفاقه

السلبية البد من الوقوف ملياً  على قراءتهما قـراءة  
وبإشراف مباشر من قيادة كل دائـرة مـن   ، متأنية

  .الدوائر التنظيمية ضمن مناطق عملها
إن النشاط اإلعالمي الواسع الـذي   -٢

يقوم به الحزب يجعل الرفاق عاجزين عن مواكبته 
ال تقاعساً  بل ظناً  منهم أن ذلك ، بالشكل المطلوب

فال بـد  . قد يكون على حساب النضال الجماهيري
إذن من أسلوب يوفر لهم الفرصة الكافية للوقـوف  

فال . على ما يصدره الحزب لما فيه من فائدة كبيرة
) الوحـدة  ( ضير من قـراءة افتتاحيـة جريـدة    

باإلضـافة  ، على األقل) الرأي اآلخر ( وصفحات 
التـي يشـرف   ) الحوار ( إلى بعض مقاالت مجلة 
وأحبذ أن يكون ذلـك فـي   . الحزب على توزيعها

 .اجتماعات استثنائية لما في ذلك من فائدة كبيرة
تعميم المقاالت الفكرية والسياسـية   -٣

علـى  ، التي تطرح في أية دائرة تنظيمية، والثقافية
على أن تقـوم كـل دائـرة    ، كافة الدوائر األخرى
وتوزيعها ضـمن الهيئـات   ، بنسخها حسب الحاجة

لتوحيد السوية الثقافية قـدر  ، بما فيها الخاليا، كافة

 .المستطاع
تشكيل لجان ثقافية تضـم كـوادر    -٤

، حزبية تكون مهمتها األساسية التوعيـة والتثقيـف  
ى قـد  على أن يعفى أعضاءها من أية مهمات أخر

وأن يـتم تـوفير المصـادر    ، تعيق عملها التثقيفي
والمراجع التي يصعب علـيهم الحصـول عليهـا    

 .بطرقهم الخاصة
، االهتمام الجاد بتعليم اللغة الكردية -٥

والتركيـز علـى   ، إلى درجة اإلتقان، قراءة وكتابة
وإلزام كافة ، إعالم الحزب المكتوب باللغة الكردية

دة إلـى الخاليـا دون   من القيـا ، الرفاق الحزبيين
بتقليل استخدام المفردات األجنبيـة قـدر   ، استثناء

مع وجوب أن يعكسوا ذلك في حيـاتهم  ، االستطاعة
وخاصة أمام األطفال الذين ال يزالون فـي  ، اليومية

 .سن مبكرة
باإلضافة إلى كون بـاب الصـرف    -٦

وذلك مهما بلغت تلك المبـالغ  ، مفتوحاً  أمام الرفاق
ي أقترح أن يتم تخصيص نسـبة  فإنن، التي تصرف

من مالية كل دائرة ووضعها تحت تصرف قيادتهـا  
، بغية االعتماد عليها وصرفها فيما تـراه مناسـبا ً  

 .على أن تبقى هذه النسبة في صندوق الدائرة
  

  تهـــــــــــــــاني
مبناسبة حلول عيد الفطر السـعيد عنـد  -*

األخــوة املســلمني، وعيــد مجــا لــدى األخــوة 
ــ ــدة اإلي ــر جري ــة حتري زديني، يســرنا يف هيئ

أن نتقــدم جلماهريشــعبنا ) yekiti(الوحــدة
الســوري بعربــه وكــرده وأقلياتــه القوميــة 

بــأحر التحيــات وأطيــب  وطوائفــه املتآخيــة
  .التهاني

  

ومبناسبة الـذكرى السـنوية السـابعة واألربعـني  -*
لثورة أيلول الوطنية التي قادها البارزاني اخلالد يف 

ـــتان ـــوة يف احلـــزب  كردس ـــيء األخ ـــراق، نهن الع
الــدميقراطي الكردســتاني، ونتمــىن لــه املزيــد مــن 

  .التقدم
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