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 ملخص 
 

رت الفظائع الجماعية )اإلبادة الجماعية، والتطهير ارتكاب  دون    تحول  كعقيدة ل  عن الحماية    المسؤولية    طوِّ

خل التدّ عدم  لمفهوم   ناًء مهماً تقّدم استث( وكي اإلنسانية   العرقي، وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد  

 شأن التدّخل المسلّح.  األكثر عنفاً  يسمح  باإلجراءات  ة كي حدمم المتّ التابع لألمجلس األمن  تعّول على و

الدول األعضاء في األمم  اعتراضات   أنّ  من الممارسات   عدد  كشف وعلى الرغم من الوعد األساسي، 

 .الحمايةن ع بسهولة المسؤولية   كبح  ت المتحدة قد 

ف ومبتكرة ومستقلة قابلة للتكيّ سم بكونها  تتّ إلى مقاربات جديدة للوقاية من الفظائع    والواقع أّن العالم  بحاجة  

ترانا نسعى إلى  ،شأن الحرب األهلية خطورةمن عوامل ال بغية الحدّ لذا  محورها الدولة. عن عقيدة  

في تقديم المساعدة" من شأنه تعزيز التعاون  حقّ عمل معياري جديد نطلق عليه تسمية "ال تأسيس إطار  

والعدل في ظّل نظام حكم  يةالتي تطالب  بالحقوق والحرّ  ةة الالعنفيّ لمقاومة المدنيّ الدولي ودعم حمالت ا

 "الحق في تقديم المساعدة" بـ: مهام   ختصر  ت  وقراطي. غير ديم

مية، والدول، والمؤسسات المتعددة خرط عدد كبير من الجهات المعنّية شأن المنظمات غير الحكو .1

 األطراف وغيرها؛

 ؛ وهشاشة الدولة في وجه الصمود  تعزيز مختلف عوامل  .2

 .الالعنفيةتحفيز جماعات المعارضة لاللتزام باستراتيجيات التغيير  .3

احتمال نشوء النزاعات العنيفة التي بدورها ترفع نسبة ارتكاب  اعتماد هذه العقيدة من شأنه تخفيض إنّ 

 اءة.نسان البنّ تطوير اإلإمكانات  ظائع الحرب فيما تزيد ف

ة على المجتمعات. فنشرح حول تأثير المقاومة المدنيّ وترتكز حجتنا تلك إلى بحث في العلوم االجتماعية 

شكال دعم هذه ألالة ونعرض  خمسة أنواع مختلفة نات التي تجعل حمالت المقاومة المدنية فعّ المكوِّ 

 في تقديم المساعدة بما فيها تقديم: إطار الحقّ تشغيل  األسئلة التي تطال كيفيةالج نعس الحمالت. بعدئذ  

 معايير تحّدد أّي حمالت مقاومة مدنية يمكن دعمها؛ •

 تحديد أشكال لدعم الواجب تقديمه؛لاعتبارات  •

 بين الدعم الخارجي والقانون الدولي؛مناقشة التداخل  •

 ق.االستدعاء، والرقابة، والتطبي مناقشة •

، شكل عمليّ بفي تقديم المساعدة"  د لكيفية تطبيق "الحقّ عمل محد  ل غايتنا بتقديم إطار تتمثّ ففي النهاية،  

 من األبحاث والمناقشات كي نطّور األفكار التي تعالج هذا الموضوع ونصقلها.   لذا ندعو إلى القيام بالمزيد  
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 حول المؤلفين 
 

 

 

 

 

 

 

 

الدولي ألساليب الصراع  الرئيس المؤسس للمركز  منصب   Peter Ackerman د. بيتر أكرمان يشغل 

 A Force ( 2001أكثر قوة: قرن من الصراع الالعنفي )  سلطة  "  شارك في تأليف كتاب قد و  ، الالعنفية 

More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict   صراع اإلستراتيجي ال "   آخر بعنوان " و  

 (. 1994في القرن العشرين ) الشعب لسلطة : القوى المحركة الالعنفي 

ن من  مكوّ  PBS-TV ع رض  على قناة  مسلسل التلفزيوني في  ومستشار المحتوى الرئيس ر محرِّ عمل ك 

يرسم  و  ”A Force More Powerful“أكثر قوة"  سلطة "  ويحمل  ، Emmyمرشح لجائزة و ين ئ جز 

التي  من األفالم األخرى  لكثير  المنتج المنّفذ  صب من أيًضا  وشغل تاريخ المقاومة المدنية في القرن العشرين. 

والذي  ، ، "إسقاط ديكتاتور"  PBS-TV الذي عرضته قناة  الفيلم الوثائقي  ها ، بما في المقاومة المدنية تتناول 

  جائزة  حائز والذي  ،  Slobodan Milosevic ميلوسيفيتش كتاتور الصربي سلوبودان ي سقوط الد  يصّور 

eabodyP  زة وجائ  2003للعام wardA VideoSource News ABC  الرابطة  الصادرة عن

  رئيس مشارك منصب   Ackerman ويشغل حالياً الدكتور أكرمان  .2002للعام  للسينما الوثائقية  الدولية

مجلس  ال   إدارة   في اللجنة التنفيذية لمجلس   فعال   وهو عضو   السالم األميركي معهد  في  للجنة االستشارية الدولية  

 األطلسي. 

 

 

 

 

 

 

 

وقد   الالعنفي. منصب رئيس المركز الدولي ألساليب الصراع  Hardy Merriman ريمان يشغل هاردي ما

ورشات عمل للناشطين والمنظمين في أرجاء العالم   مقّدماً ، 2002المقاومة المدنية منذ العام عمل في ميدان 
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ع األكاديميين والصحافيين وأعضاء  متحّدثاً بالتفصيل وعلى نطاق واسع عن حركات المقاومة المدنية م كافة، 

راً    2016ات عدة. وشغل بين العامين الموارد التربوية. وقد ت رجمت كتاباته إلى لغ المنظمات العالمية، ومطوِّ

 Fletcher School )جامعة تافتس(منصب محاضر مساعد في كلية الحقوق والشؤون الدبلوماسية    2018و 

of Law and Diplomacy (Tufts University)ريمان. وقد أسهم السيد ما Merriman   في الكتب

  ?Is Authoritarianism Staging a Comeback ( 2015عودة؟ )للهل تستعد السلطوية التالية: 

 Civilian(  2010في الشرق األوسط )  ة كمو، الجهاد المدني: النضال الالعنفي ، الدمقرطة ، والح   (2015)

Jihad: Nonviolent Struggle, Democratization, and Governance in the Middle 

East (2010) ،القرن الحادي والعشرين   واحتماالت : ممارسات القرن العشرين الالعنفي نضال  وإطالق

(2005) Waging Nonviolent Struggle: 20th Century Practice and 21st 

Century Potential (2005)حول المقاومة المدنية.  . كذلك شارك في وضع مراجعتين أدبيتين

كتاب دليل النضال في مجابهة اإلرهاب وشارك في تأليف  العنفيةتابات في دور األعمال الأخيراً، له ك

 اً تدريبي اً منهج الذي يشّكل،  A Guide to Effective Nonviolent Struggle الفعال الالعنفي 

  .والمناضلين للنشطاء
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 المقدمة 
 

. بعد  إلى تفاؤل حول تعزيز السالم واألمن في أرجاء العالم كافة  1991الحرب الباردة في العام    نهاية    أفضت 

هذه  في كّل من  (. 1999(، وكوسوفو ) 1994(، وروندا ) 1993في البوسنة ) ذلك بقليل شهد العالم فظائع  

 محلّيين على ضحايا من أبناء بلدهم.   معتدين من قبل  عنف ال ورسالحاالت، م  

 

  يتشكل حول ضرورة إبداء رد فعل دولي يتطلّب تذويب مبدأ عدم التدخل. ونشأت عقيدة جديدة  بدأ توافق  وقد 

رفت بـ "المسؤولية عن الحماية"  المسؤولية   إنّ  " ت على التالي:نصّ و 2005تبّنتها األمم المتحدة في العام ع 

رائم المرتكبة ضد اإلنسانية  ان من اإلبادة الجماعية وجرائم الحـرب والـتطهير العرقـي والجن حماية السكع

تشـجيع  ب دولي أن يقـوم، حسـب االقتضـاء، جتمـع الـمبالوينبغـي . دولـة علـى حـدة  تقع علـى عـاتق كـلّ 

وقـت المناسـب وبطريقة  اعي، في الإجـراء جمـاتخاذ ومسـاعدة الدول على االضطالع بهذه المسؤولية، و

 1....بالنتائج المناسبة   الوسائل السلمية لم تأت  مجلس األمن، في حال  من خاللحاسمة، 

 
 ف ّصلت على الشكل التالي:  يجدر تطبيقها ة عن الحماية" لتشمل ثالثة أركان ي وّرت "المسؤول، ط  2009في العام 
 ها من الفظائع الجماعية. نا الدولة مسؤولية حماية سكّ  تتحّمل - 1الركن 
 تلتزم الدول ببناء قدرة الدول األخرى على وقاية سكانها وحمايتهم من الفظائع الجماعية.   - 2الركن 
خل الخارجي في حال عجزت الدول عن االلتزام بمسؤوليتها في حماية  لمجلس األمن السماح بالتدّ   يحقّ   - 3الركن  
 2سكانها.

 
في  1973جلس األمن القرار م أصدرعن الحماية" حينما طال "المسؤولية  والواقع أّن اختباراً أساسياً 

فظائع  على شفير ارتكابتقول بأن الحكومة الليبية كانت  . استناداً إلى وجهة نظر2011مارس آذار/ 

" فوق ليبيا جويّ "منطقة حظر  تحديد  وافق مجلس األمن التابع لألمم المتحدة على في مدينة بنغازي، 

 .3"ينلحماية المدنيّ  الضروريةجميع التدابير " اذ وسمح باتخ

هذا القرار. ونجحت في   تطّبقضّمت القوات الجوية فقط وأخذت تألّفت حملة عسكرية أجنبية  بعد أيام معدودة

التصدي لجيش الديكتاتور الليبي معّمر القذافي ومقاتليه من المرتزقة ومّكنت الثوار الليبّيون من إطالق عمليات  

القذافي عبر استخدام العنف وبعد انقضاء   سقطت حكومة  أ  نتيجة لذلك،   4 براً والتقّدم نحو العاصمة.  هجومية 

 أ سر  وقتل.   ، سبعة أشهر

ومع   على هذا التدخل. يتوافقون حول مدى مالءمة وأفراد المجتمع السياسي ال  الباحثين وتجدر اإلشارة إلى أّن 

األرواح  ى إلى خسائر كبيرة في التدخل أدّ  ، ال جدال في أنّ منهم الشخصي لكلّ رأي الالنظر عن  ذلك، بغضّ 

وعدم    ة العنيف  ات مزيد من الصراعالإلى  وأدى نهايًة  القذافي،    حكم  ظل   السائد في   صراع العنيفلل  يضع حداً   ولم 

)بما  جماعات المعارضة في بلدان أخرى عند ال مضّرةحوافز  ولّد كما . 5االستقرار اإلقليمي بعد خلع القذافي
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  6.حمسلّ ل خارجي تدخّ ل إلى التوصّ لى أمل ع  دفعتها لتبّني العنف في سوريا(   يها تلك الكائنة ف

  النووي  عن برنامجه سبق أن تخلّىالذي  - أّن القذافي أكّد قادة الدول ذات الطموح النووي  ى ذلك،إل إضافة

  ترك أثراً كبيراً ما في ليبيا،  حلف شمال األطلسي ل تدخّ  نتيجة  أسقط قد  -  تحت ضغوط مارسها الغرب عليه 

  7.التخلي عن طموحاتهم النووية في المستقبل على حساباتهم حول ما إذا كان سيتمّ 

ليبيا، تراه ألحق ضرراً ضخماً في احتماالت اللجوء  في  حلف شمال األطلسي لتدخّ  أرساهانظراً للسابقة التي  

من منطقة    1973. فعندما وسع الحلف نطاق نص القرار  من المسؤولية عن الحماية، في المستقبل   3إلى الركن  

إلى تغيير نظام، أوضحت الحكومتان الصينية والروسية أنهما لن تسمحا أبداً لمجلس األمن بأن   جويّ حظر 

وجمهورية  فاضحة في سوريا . وفي السنوات التالية، وقعت فظائع جماعية 8ثل مرة أخرىيفّوض أّي عمل مما 

مبدأ "المسؤولية عن    أي احتمال للتدخل المسلح بموجب   ذكر  دون من  ب السودان وميانمار  إفريقيا الوسطى وجنو

 الحماية".  

الذي يهدف إلى   2بدأت االعتبارات الحديثة تتجه نحو الركن ضعيفاً وواهياً،  RtoP الـ أصبح الركن الثالث من اولم

مرتهن بموافقة حكومة مضيفة على  هذا الركن  تطبيق  أن  بناء قدرة الدول على وقاية مواطنيها وحمايتهم من الفظائع. إال  

ا وسياساتها المعتمدة.  تمتنع عن حماية شعبها إذا شعرت بأّن الدعم يتحّدى ممارساته تشغيله. من هنا، يحّق ألّي حكومة بأن  

ئع الجماعية  ألنها تريد أن ترتكب الفظا   2إضافة إلى ذلك، قد ترفض بعض الحكومات عمداً تقديم الدعم بموجب الركن  

   ها. ضدّ واالحتجاج به    3لركن  اللجوء إلى ا   من دون أن تخشى أو تسمح بارتكابها  

ك شفت نقاط ضعفها األساسية. فهي  مادها وحتى يومنا هذا إلى الضرر كما منذ اعت RtoP  الـ   مسؤولية   لذا، تعّرضت 

حدة للسماح بالمضي بأكثر  وتعتمد على مجلس األمن في األمم المت تقتصر على إطار يتمحور حول الدولة، 

   نفاً وترتهن بموافقة الحكومات المضيفة كي تسمح لها بممارسة أشكال أخرى من الدعم.إجراءاتها ع

 

شفت نقاط ضعفها   RtoPالمسؤولية عن الحماية  تعّرضت  منذ اعتمادها وحتى يومنا هذا إلى الضرر وك 

 . األساسية

 
ة المحّيرة.  يبقى صارخاً للغاية بحيث ال يمكن احتواؤه في هذه األحجيّ والواقع أّن خطر ارتكاب الفظائع الجماعية  

من  عن عقيدة محورها الدولة.  سم باستقالليتها  تتّ تكون أكثر تكيًفا وابتكاًرا و  لذا نحتاج إلى مقاربات وقاية جديدة

سب  لك العنفية ة لسكان يخوضون مقاومة مدني الدعم الدولي  تقديم  : ا البحث مقاربة مماثلةً نناقش في هذ هنا 

ًيا جديًدا يسمى "الحق  ، نقترح إطاًرا معيارالحقوق والحرية والعدالة ضد حكم غير ديمقراطي. تحقيًقا لهذه الغاية

المنظمات غير  من  – بموجبه لمجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة  ي سمح ، (RtoAالمساعدة" ) تقديم في 

دون االعتماد على األمم  من تنظيم هذه الجهود ب  - غيرها متعددة األطراف و الالحكومية والدول والمؤسسات 

  RtoAلـ ا حقّ  ومن شأن تنفيذ. شروع في الللألجنبية للحصول على إذن رسمي أو المتحدة أو الحكومات ا

احتمالية   خفض ، وبالتالي الالعنفية باستراتيجيات التغيير  المستمرّ  على االلتزام  ضةتحفيز مجموعات المعار

 ديمقراطية.  مخرجات  الحصول على  ، وزيادة احتمال الفظائعارتكاب  ة وأهليحرب نشوء 
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 في تقديم المساعدة" كمقاربة بديلة   "الحقّ 

ارتفاع خطر ارتكاب الفظائع بشكل كبير حينما ينشأ صراع  ة يرتكز إلى فرضيّ في تقديم المساعدة  الحقّ  إنّ 

والعام   1945بين العام ئع الجماعية المرتكبة عنيف بين طرفين أو أكثر. فعلى سبيل المثال، وقع ثلثا الفظا

ة الفظائع المرتكبة على الصعيد العالمي، نحتاج  أردنا خفض كميّ  ا. لذا، إذ 9، في ظّل الحرب األهلية2010

  10 بين الدول.   فعل على الصراعات  إلى خفض احتمال وقوع صراع عنيف كردّ 

 
. فما يمّيز  هذه األنظمة من   11 .ةطر الصراعات العنيفقراطية تزيد من مخاغير الديمالواقع أّن الحكومات و

الشعوب  يؤدي إلى إثارة االستياء بين اإلنسان، حقوق المساءلة وعدم احترام  انعدام قمع وسوء اإلدارة و

  ساد عدم كفاءة الحكومة والف نتيجة أو تتفاقم  وتتحّركالمظالم الشعبية  الغالب ما تنبثق في و. الخاضعة لها

 ارد. والتوزيع غير العادل للمو  هاالمتفشي في 

وفي معظم األحيان    قراطية ذاتياً.الديمي  تبنّ ما تسعى إلى  البالد على هواها قلّ إذا ت ركت هذه الحكومات لتدير  

ط غير مقبول فتسعى في نهاية المطاف إلى االنتفاض والمقاومة.  نفسها خاضعة لحكم متسلّ تجد شعوبها 

(، تواجه خياراً  مسألة احتمال توليس توقيت )والمسألة مسألة  وات خطوحينما تلجأ الشعوب إلى هذه ال

 محورياً حول كيفية المقاومة: من خالل التكتيكات العنيفة وتلك النائية عن العنف. 

  وإلى شنّ  ختيار التكتيكات الالعنفية إلى ا متزايد   بشكل   وتكشف  العقود الثالثة األخيرة أّن الشعوب تميل  

" أو  حركات المقاومة المدنية "، أو " ألحيان بالحمالت الالعنفيةة )ت عرف في بعض ايّ حمالت مقاومة مدن 

كبيرة من عامة الشعب   . والجدير بالذكر أّن هذه الحمالت تقودها أعداد  12"حركات سلطة الشعوب"( 

والمظاهرات   والمقاطعاتيستخدمون مجموعة من التكتيكات شأن اإلضرابات، والعصيان المدني، 

بغية النضال في سبيل الحصول على حقوقهم    كثير من األعمال الالعنفيةوالالتعاون  هيرية وأعمال عدم  الجما

 وحرياتهم وتحقيق العدالة. 

 

خطر ارتكاب الفظائع في  عدم االستقرار االجتماعي إنما  تعززان المقاومة العنيفة والالعنفية إن
   في المقاومة المدنية السلمية. التمرد العنيف يتخطى من بعيد احتمال وقوعها  حالة

 
ممارسات الواسعة النطاق  كشفت ستبدادي أمراً مستبعداً لكّن النجاح حمالت مماثلة ضد الحكم االقد يبدو 

فجوات زت ضبط التكاليف الحكومية )سياسياً، واقتصادياً واجتماعياً( وفضحت الأّن هذه األخيرة عزّ 

المجتمع. ففي وجه غياب التعاون ل والتصدعات في والءات ومصالح مختلف المجموعات التي تشكّ 

أركان دعم بين األفراد المندمجين في االنشقاقات  لمنظمين والمنتشرين، تغدوواالنشقاق المستمرين وا

ون من دعمنازالت ويقوموا بإصالحات كأسلوب يتيختار الحكام أن يقّدموا  قد و . لحكومة أكثر احتماالً ا

 انظامه المقاومة المدنية الشعبيةإنما إذا اعتمدت بشكل متزايد على القمع العنيف قد تجعل  خالله موقفهم.

ر األوامتفقد اعدة المجتمعية والمؤسسية للنظام، الق وما إن ت حل   غير مستدام. المطاف نهايةالقمعي في 

 للحكام خيار آخر سوى التنحي. وال يتبّقى بالتالي  طابعها اإللزامي 
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 يسهُم دعُم حمالت المقاومة المدنية  كيف

 في تفادي ارتكاب الفظائع الجماعية
 

خطر ارتكاب الفظائع في حالة  عدم االستقرار االجتماعي إنما  تعززانكالهما الالعنفية عنيفة وإن المقاومة ال

إيجاد وسائل تحفيز  لذا يجدر بنا التمرد العنيف يتخطى من بعيد احتمال وقوعها في المقاومة المدنية السلمية. 

   خيار المقاومة المدنية ودعمه.

 

   Erica Chenoweth يث ووإريكا شينو    Evan Perkoski يركوسكيإيفان ب  الباحثان تسلّط دراسة قام بها  

بوجه  بالمئة من االنتفاضات الوطنية    43أّن   توصال إلى الضوء على تفاضل المخاطر هذا.  فقد    2018عام  في ال

  على حّد سواء( تتعّرض في مرحلة ما إلى القتل الجماعي الالعنفية تلك  و أ)التي تستخدم التكتيكات العنيفة عام 

مستمّر. إال أّن نوع المقاومة المعتمدة  واحد إطار حدث   مدني غير مسلّح أو أكثر عمداً في  1000حيث يتّم قتل 

تتخطى بثالثة أضعاف    يترك أثراً كبيراً على هذه اإلرجاحية. فالحمالت العنيفة تتعّرض إلى عمليات قتل جماعية 

  خالفاً  إذ ، اً حاسمهذا االستنتاج عتبر ي. و  13بالمئة( 23بالمئة مقابل  63) ض له الحمالت الالعنفية ا تتعرّ م

و اإليديولوجية اإلقصائية( التي  أ النخبة العرقية وجود حكومة استبدادية أو  شأنبعض عوامل الخطر الهيكلية )ل

الفاعلة   فوري بجماعات المعارضة المقاومة بشكل مباشر ور نوع يتأثّ  قد ، على المدى القصير يستحيل تغييرها 

       14. الخارجية والعوامل  الجهات ب وكذلك   ألرض على ا 

 

 يةعنفالاللحمالت العنيفة والحمالت : عمليات القتل الجماعي في ا1الرسم البياني 
 

 
 (. المقاومة النائية عن العنف والوقاية من القتل الجماعي في خالل االنتفاضات الشعبية. 2018)   ريكا شينوويث المصدر: بيركوسكي إيفان وإ 

   ألساليب الصراع الالعنفيّ   اصمة: منشورات المركز الدولي ن الع واشنط 
Source: Perkoski, Evan, and Erica Chenoweth. (2018). Nonviolent Resistance and Prevention of Mass Killings During Popular 

Uprisings. Washington, DC: ICNC Press. 
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Original Translation 

Campaigns that did not experience a mass killing  جماعية عمليات قتلحمالت لم تشهد 

Campaigns that experienced a mass killing  جماعية عمليات قتلحمالت شهدت 

Nonviolent campaigns حمالت العنفية 

Violent campaigns  ةفيعنحمالت 
 

 

ة انتقال سياسي ديمقراطي  المقاومة المدنيّ  ينتج عن  ، عمليات القتل الجماعي بشكل مباشرخفض إضافة إلى 

والتي تقودها  ه إلى أسفل الهرم  من أعلىالمبذولة الجهود عن نيفة أو الحمالت الع ذلك المنبثق عن  أكثر من 

من هنا، تتسم المقاومة المدنية بقدرة أكبر على خفض عوامل أخرى من شأنها تعزيز مخاطر ارتكاب    .15النخبة

وانعدام السيطرة  : اإلفالت من العقاب،  ا ثالً السلطة غير الديمقراطية والعناصر المتكررة المرتبطة بهالفظائع )م

د وتهميش فئات معينة في  ، والفساد ، وعدم المساواة في الموارسيادة القانون  وغياب ،  األمن  قوى المدنية على  

الصمود    تمع مدني قوي( التي تؤدي إلى ومج ،    ةالرشيد   والحوكمة )مثل الديمقراطية ،    ودعم العوامل ،  المجتمع(

16. 

 : ت العنيفة وتلك الالعنفيةترد أدناه مكتشفات ت ظهرها البيانات حول فاعلية الحمال 

 
 

تحقيق االنتقاالت السياسية تتخطى ضعف  على  تتسم بقدرة  الالعنفية  حمالت المقاومة المدنية إن  .1

       قدرة التمردات العنيفة

حازت  بدراسة   Maria Stephanوماريا استيفان    Erica Chenoweth  ويث شينو ريكا إ الباحثتانقامت 

  1900امتدت بين األعوام    حملة عنيفة وأخرى العنفية   323اعلية  فتناولتا تقييم ف.  2011جائزة في العام  

 ين األجانب، وحّق تقرير المصير(طرد المحتلّ وإلى تحقيق أهداف جذرية )تغيير الحكومة،    وهدفت   2006و

نسبة انتقاالت  حقّقت    عة، أّن الحمالت الالعنفية. وقد أظهرت بياناتهما، على عكس النتائج التقليدية المتوق17

 .18بالمئة فحسب  26بالمئة فيما حققت الحمالت العنيفة   53سياسية توازي 

  



6  

   2006-1900: لالعنفّيةمقارنة بالحمالت االحمالت العنيفة  التاريخية التي حققتها نجاحال: نسبة 2الرسم البياني 
 

 

. نيويورك:  راتيجي للصراعات الالعنفية المقاومة المدنية: المنطق االست (. لماذا تنجح  2011ريكا وماريا ج. استيفان  ) شينوويث إ   المصدر: 

 منشورات جامعة كولومبيا
Source: Chenoweth, Erica, and Maria J. Stephan. (2011). Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict. 

New York: Columbia University Press. 

 

 

Nonviolent العنفي 

Violent عنيف 

Success ناجح 

Partial success  ًناجح جزئيا 

Failure فاشل 
 

 

خطى من بعيد  بإمكانية تحقيق مكاسب ديمقراطية دائمة تت تتمّتع   إن حمالت المقاومة المدنية الناجحة .2

 التي تقودها النخب.  عمليات االنتقال من أعلى الهرم إلى أسفله ما تحققه التمردات العنيفة أو

 

رجات الحمالت العنيفة والالعنفية  التدقيق في مخ Stephan واستيفان  Chenoweth أمعنت شينوويث 

اسية التي تقودها المقاومة  نهايتها. وتوصلتا إلى أن عمليات االنتقال السيبعد انقضاء خمس سنوات على 

  ت من خالل فضت عمليات االنتقال التي تمّ بالمئة فيما أ  57خرجات ديمقراطية بنسبة المدنية أفضت إلى م

 .19بالمئة 6 نجاح   حة إلى نسبةمسلّ الدات تمرّ ال

مة المدنية الفاشلة نجحت في زرع بذور التطور  اكتشفتا أّن حمالت المقاوومن الملفت للنظر أنهما 

خلّفت  ، اً سياسي انتقاالً  أن تحقّق  حمالت المقاومة المدنية قبل  لديمقراطي في نهاية المطاف. فعندما انحلّت ا

 .20ديمقراطية ناشئة في السنوات الخمس التاليةبذور نتيجة  بحصد  بالمئة  35احتمال  وراءها 
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تهاء الحملة:  إلى حكم ديمقراطي بعد خمس سنوات من ان بلد: احتمال تحول  3الرسم البياني 

1900-2006 
 

 

. نيويورك:  للصراعات الالعنفية (. لماذا تنجح المقاومة المدنية: المنطق االستراتيجي  2011ريكا وماريا ج. استيفان  ) شينوويث إ   المصدر: 

 منشورات جامعة كولومبيا
Source: Chenoweth, Erica, and Maria J. Stephan. (2011). Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict. 

New York: Columbia University Press. 

Nonviolent العنفية 

Violent عنيفة 

Successful campaign حملة ناجحة 

Failed campaign حملة فاشلة 

 

 الستقرار األخرىالديمقراطية وعوامل ابالمدنية تكشف عالقة متينة تربط المقاومة  االستنتاجاتإّن 

Jonathan قارن الباحث جوناثان بينكني ،  حديثة فترةفي  ف.  21من الدراسات األخرىظهرت في عدد 

Pinckney  أو التغييرات  ةالعنيف اتدالتمرّ  المنبثقة عن تلكبالمقاومة المدنية  المنبثقة عن االنتقاالت

 فاكتشفالنخبة(.    االتحرير الذي تقوده  اتعملي  االنقالبات أو  شأن)  هإلى أسفل  الهرم   السياسية من أعلى 

، مقابل تبّني األنظمة الديمقراطية ة المدنية انتهت في المقاوم المنبثقة عن االنتقاالتمن  بالمئة 74 أنّ 

 . 22ومة المدنيةلمقااالغير المنبثقة عن  لالنتقاالتبالمئة  29

 
   وذوي السلطة العالية. ين داديّ تحقق حمالت المقاومة المدنية نجاحاً في وجه الخصوم االستب .3

 

، لهو تأكيد  العنفيةالفعل المتكرر حيال التفاوت في نسب نجاح ومخرجات الحمالت العنيفة وتلك ا  ّّ إّن رد 

إال أّن البيانات تدحض  تواجه أنظمة أكثر استبداداً وظلماً.  ل  أّن الحمالت العنيفة تنشأ في سياق أكثر تحدياً على  

على النظر      Stephanواستيفان    Chenoweth. وقد أقدمت في هذا السياق شينوويث  بشكل قاطع هذا االدعاء 

وقّيمتا الظروف التي نشأت ونجحت في ظلّها هذه الحمالت وتوصلتا  حملة عنيفة وأخرى العنفية  323في 

 إلى النتائج التالية:  
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يربطها  ن الظروف البيئية التي توحي األدلة بأّن المقاومة المدنية تتكلّل في الغالب بالنجاح بغض النظر ع 

 .23األفراد بفشل الحمالت النائية عن العنف الكثير من 

 
تنشأ في ظل أنظمة استبدادية.... حيث تحصد المعارضة السلمية للحكومة   الحمالت الالعنفية  إّن غالبية.... 

 نتائج وخيمة.  
مهمة في تحسين فرص النجاح.....    لالعنفية ، تبقى المقاومة ا.... حتى عندما نسيطر على نوع النظام المستهدف

من هنا، أكان الخصم ديمقراطياً أو غير ديمقراطي لن ي حدث هذا الواقع أّي تغيير مهم في نجاح الحمالت النائية  
 .  24عن العنف

 
 :  النتائج التالية  فتوّصل إلى Pinckneyأما بينكني 

م في بيئات )ديمقراطية( أكثر من غيرها من أنواع  تت  ال  المقاومة المدنية المنبثقة عن  االنتقاالت إّن  ...
     ..... االنتقاالت 
إلى  المقاومة الالعنفية  سياسي من انتقال  ي فضي  حتى في ظّل ظروف غير مؤاتية، من األرجح أن  ...

له  ر من أعلى الهرم إلى أسفتحرّ عن عنف أو اً عن منبثق االنتقالما إذا كان تبّني نظام ديمقراطي أكثر م 

 . 25خارجيل تدخّ عن و  أ

على التدقيق في تأثير سلطة الدولة على نشوء   Stephanواستيفان  Chenowethشينوويث وأقدمت 

 توصلتا إلى النتائج التالية: الحمالت ومخرجاتها، و 

لحمالت  ح، تنشأ ا. على األرجالقائمة عنيفًة أو العنفيةد ما إذا كانت الحملة  ... إن سلطة الدولة المعنّية ال ت حدّ  

 األكثر قوة في العالم.... في بعض الدول  العنفيةال

الحملة.... فالمقاومة الالعنفية   ومن المثير لالهتمام أّننا لم نجد أّي عالقة تربط قدرات الدول باحتمال نجاح 

 " تبقى فعالة بغّض النظر عن مدى قوة الدولة المعادية.... 

 
أكثرهم عنفاً  وتحويل الحكام جميعاً حتى منة قادرة على مواجهة  يرسم المقاومة كقوة كاّن هذا البحث  الواقع أ

 البديلة.  االنتقالنسب نجاح وسائل   وتمّسكاً بالحكم بنسبة نجاح تتخّطى من بعيد 
 

تحفيزها على عندما تقّرر عامة الشعب الخاضعة لنظام استبدادي غير ديمقراطي أن تنتفض يجدر 
 يارها هذا. تبني المقاومة المدنية وبالتالي دعم خ

 
عندما تقّرر عامة الشعب  توليد حمالت مقاومة مدنية إنما  ة أن تحاولال يقع على عاتق الجهات الخارجيّ 

وبالتالي دعم  ي المقاومة المدنية الخاضعة لنظام استبدادي غير ديمقراطي أن تنتفض يجدر تحفيزها على تبنّ 

. ما من  زامه بالتكتيكات الالعنفية عب  ليواظب  على التمن هنا، قد تدعم  المساعدة الخارجية الش خيارها هذا. 

 شأنه الحّد من مخاطر ارتكاب الفظائع. 

أكبر يطال عدداً من المسائل. ير  المساعدة الخارجية لهذه الحمالت توضيحاً  توف  وفي الوقت نفسه، يفرض  
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ت والمخاوف المحتملة هي أشكال المساعدة المجدية؟ ثانيها: كيف يمكن معالجة بعض التساؤال أولها: ما

 بما فيها:  RtoA بموجب حّق الـ حول الحق في تقديم المساعدة

 
 أّي الحمالت يجدر تقديم المساعدة لها؟  .1

 

 أيعني دعم  المقاومة المدنية دعم  تغيير النظام؟  .2
 

 الدعم الخارجي تأثيراً مضراً على الحملة؟ ماذا لو ترك   .3

 

 م االستقرار االجتماعي؟أسهم الدعم الخارجي في توليد عد ماذا لو  .4

 

 المسموح بها بموجب القانون الدولي؟   ما هي أشكال الدعم الخارجي لحمالت المقاومة المدنية   .5

 
 كيف يجب اللجوء إلى الحق في تقديم المساعدة ومن يمارس مهمة مراقبته؟      .6

 يعالج  الجزء المتبقي من هذا البحث األسئلة الواردة أعاله. 

 



10  

ساعدة المجدية؟ ما هي أشكال الم  
 

  التي  نات  المكوّ إلى فهم  يرتكز  أن  RtoA الـ ة بموجب حقّ لحمالت المقاومة المدنيّ  الدعم الخارجيّ ي فترض ب

 هذه الحمالت فعالة.   تجعل

 

دور الظروف المناطة ببيئة الحملة )المعروفة "بالظروف  أوالً من خالل    المسألة بطريقتين:ق في  يمكننا أن ندقّ 

 ثانياً من خالل التدقيق في مهارات وخيارات المشاركين في الحملة.  الهيكلية"( و

 

نشوء الحملة ومخرجاتها. إال أّن األبحاث تدّل إلى  تحّدد عليه أن الظروف الهيكلية  لطالما كان من المتعارف 

لة  ور الحمعلى تط اً كبير اً تأثير تترك قد ين هارات المقاومين المدنيّ أن خيارات وم استنتاجات مختلفة مفادها

نشأت وحصدت نجاحاً في    ت الالعنفية وفي الوقت نفسه تكشف األبحاث الكمية والنوعية بأّن الحمال  ومسارها. 

. كما نشأت ونجحت في مختلف المجتمعات  26وجه األنظمة القوية غير الديمقراطية المستعدة الستخدام القمع 

ا لم نختبر كّل ظرف سائد في  نوعلى الرغم من أنّ . 27والبلدان ذات مستويات متفاوتة من التطور االقتصادي

أهمية  المهارات واالستراتيجية  ما تكتسي  بقدر همن النتائج المتاحة أنّ  نستنبطإال أننا  على حدة بيئة الحملة

تراها  ، ، على سبيل المثال(أو األعمال التجارية أو العسكرية)االنتخابية  السباقات في أنواع أخرى من  كبرى 

إن قدرة المقاومين على توحيد األهداف وتخطيطها وتعبئتها  فالمقاومة المدنية.  إطار في همية نفسهاتكتسي األ

واتخاذ خيارات    الالعنفيوتحديد أولوياتها وتكتيكات التسلسل وتطوير اتصاالت فعالة والحفاظ على االنضباط  

 .  الحملةنتائج  وتوليد  استراتيجية أخرى يمكن أن تكون حاسمة في التغلب على الظروف المعاكسة 

 

ًما واستراتيجًيا في  متحًدا ومنظّ  طرف في النزاع إذا ظلّ  أيّ  ه في  يربح  قد  اً سباقة لعّل اعتبار المقاومة المدنيّ 

هذا الموضوع    حوليجدر القيام بالمزيد من األبحاث    لذا  توجيه الدعم الخارجي. في    أن يسهممن شأنه    –أعماله  

م قائمة بعدة فئات من المساعدة التي يمكن أن تحدث  يقدّ   السجل التاريخي الحاليال أّن  التنفيذ بالفعل، إ وهي قيد  

 : هذه الفئات   . وتشمل  28 أثراً 

 
 حول المقاومة المدنّية.  الرسمية  العامة توعيةال .1

.  كات عنيفة أو أخرى العنفية عندما تنتفض  شعوب  ضّد نظام استبدادي، يواجه األفراد خيار اللجوء إلى تكتي

المعرفة أّن الشعوب حينما تشعر بتهديد فعلّي تميل إلى تبّني المقاومة التي تبدو األكثر قوة بالنسبة   نعرف حقّ 

لن تّبدل انتقادات  اختيار العنف  إليها. وغالباً ما تعتبر العصيان العنيف الخيار الوحيد القابل للتطبيق. لذا 

 .  29وسائل مقاومة بديلةم هذا الواقع  ما لم تتوفّر  والدعوات  إلى السال

 
خيار ذات نسبة نجاح مرتفعة  ة لتؤّكد أنها نشر الوعي حيال المقاومة المدنيّ ت قد   الرسمية العامة  توعية إّن جهود ال
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بجاذبية أوسع  سم المقاومة المدنّية تتّ  إضافة إلى ذلك،العنف.  خيار  من  ، أفضل على المدى الطويلومخرجات 

، كبار السن وأطفال  أهلة )رجال، نساء،  اركة شريحة سكانيّ تستقطب دعم ومش  ةالعنفيكات اللك أّن التحرّ ذ   ،بكثير

أكبر من التحركات العنيفة، التي تقتصر في غالب األحيان على الرجال وأحياناً على نساء قادرات على    وغيرهم(

  11ى بـ يتخطّ  لعنيفة أن معدل الحمالت ا" Chenowethجد شينوويث من هذا الواقع ت القتال. إنطالقاً النضال و

حمالت المقاومة المدنية تواجه عوائق   . أضف إلى ذلك، أنّ  30ضعفاً )كنسبة مئوية من السكان( الحمالت العنيفة

،  المقاطعات دات العنيفة. فعلى سبيل المثال، قد يشارك الشعب في أدنى بكثير من تلك التي تتصدى للتمرّ 

ثم يعودون إلى ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.  لخفية والعلنية  والمظاهرات أو غيرها من أعمال المشاغبة ا

لرجوع  حياتهم ال يمكن افي جذرية هائلة ن إلى إجراء تغييرات المنتفضو  ا في حالة التمّرد العنيف فيضطرّ أمّ 

 عنها، نتيجة خياراتهم المتصلة بالنضال والمقاومة. 

 

عات والجمعيات  مية والمؤسسات العامة شأن المدارس والجامتوضيح هذه النقاط من خالل الحمالت اإلعاليمكن  

لحات المناسبة،  والنقابات العمالية والهيئات السياسية ونوادي الشباب. ويمكن بالتالي تخصيصها الستنباط المصط

  ، الفيديويةمقاطع الاألدب وكمتنوعة  وسائل بالتالي عبروالتعبير عنها ن التاريخ والقيم الخاصة بمجتمع معيّ و

واألفالم والبرامج التلفزيونية واإلعالنات والموسيقى والعروض العامة والفن البصري والممارسات الثقافية  

قيام بأبحاث  ال عبر العامة  أكثر فأكثر  توعية الفت عزز  . محترمينقادة  عن  الصادرة  واألحداث الشعبية والبيانات 

اومة المدنية، ومن خالل تطوير الموارد التربوية  قحول فضلى الممارسات ودراسات الحاالت التي تتناول الم

 ومن ثم ترجمتها إلى لغات محكية في أقطاب العالم كافة.    وتشاركها

بثقة عن  تؤدي دوراً أساسياً ضمن هذه الجهود. فالنشاطات المن ة كبيرة من العوامل الخارجيةوالواقع أّن مجموع

ة بدعم حركة معينة أو غاية سياسية محّددة وتعتمد عوضاً عن  لالعامة تتفادى المشكلة السياسية المتمث توعية ال

   .متاحة ومتوافرة للجميع جذابة وذلك هدفاً عاماً يتمّثل بجعل المعلومات 

   

   مدنية المقاومة الحمالت ل بناء القدرات الضرورية  .2

يد الحمالت، بطريقة مباشرة إلى المساهمة في توح ويهدف  ن  شكل  آخر من الدعم في بناء القدرات مكي 

وتطبيق الدراية بالمقاومة المدنية في السياق المحلي المستهدف بغية تحقيق ووضع استراتيجيات لها، 

 التخطيط االستراتيجي وتطوير  الموارد  في العمل    غايات معّينة. فعلى سبيل المثال، قد يؤمن دعم  ورشات  

ا بينهم تهم ويوّطدوا مهاراتهم وينسقوا في ماك، فرصاً للناشطين كي يعّمقوا معرفالتربوية الخاصة بالحر

 . 31ويخططوا معاً 

دعم ت، ووقد تؤّمن الجهات الفاعلة الخارجية مساحات لقاءات آمنة ومحايدة )داخل حدود البلد او خارجه( 

الند للند بين  عالقات اتفي توسيع شبك، وتساعد بلد معين في المنشقين مختلف القادة و اللقاءات بين

إرشادية، توجيه  عالقات وتقيم ، ي جتماعالنسيج اال. فالجهود المماثلة تعّزز  32والقدامىلجدد الناشطين ا

شبكات من الثقة الحاسمة في الحفاظ على الوحدة خالل العمل الجماعي  وتبني ، فز نمو االئتالوتعزّ 

 (.عليهم دةوالسيا بين المواطنين فرقةتبعد سنوات من المحاوالت المدعومة من الحكومة لل خصوصاً )
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من  صغيرةً  مبالغ   ك،اقاعدة الحرمن  المقّربةالجهات الفاعلة الخارجية  ر  قد توفّ وفي بعض األحيان، 

ل  دعم المنظمات والقدرات المحلية التي  وقد تشتمل علىالتحتية.  تهنيب التمويل لدعم    بناء   كاالحر تخوِّ

اتيجيات جديدة وتنسيق الجهود بين مختلف تراسوتطوير    وتدريبهم،  ركين جددامش  وتجنيد  ،قاعدة موارده

 .المواطنين المحليين

هذه المساعدات يفترض أن يتمحور حول االستجابة للمطالب وتجدر اإلشارة إلى أّن التشديد في أّي من 

ن دمها المناضلوخليست واالحتياجات المحلية من خالل تأمين المعلومات والتحاليل والموارد الضرورية

تفّهم الكامل للسياق المحلّي، إلى الجهات الخارجية أن تقر  بافتقارها  ي الوقت نفسه، ينبغي بالفون.  والمدنيّ 

.  33ال ي فترض بها أن تتدّخل في تقديم النصح أو ترجيح الميزان لصالح أّي من التكتيكات الخاصة  وبالتالي 

روا أن يقرِّ ود للناشطين المحلّيين بوالشبكات والفرص إنما يعإضافة إلى ذلك، تقّدم هذه الجهات المعلومات  

توّضح االستناد إلى براهين كثيرة ل في د هذه الجهات كيفية استخدامها. ويتمثل االستثناء الوحيد بعدم تردّ 

 . 34و أشبه بمسار يفضي إلى كارثةالعنيفة استناداً إلى براهين هائلة لهأّن اختيار التكتيكات 

 

رادت تقديم التمويل ذلك أّن هذه  علة الخارجية أن تتوخى الحذر إن أأضف إلى ذلك، يجب على الجهات الفا

  عن  المواهب بعيداً  إلى جّر أصحاب ، ونفسه كااالقتتال الداخلي والتنافس داخل الحرالخطوة قد تؤدي إلى 

  هم في تصريحاتتشهد  بها خصوم الحراك  كما قد يس  ،ةالمحلي  وجداول األعمال   وتشويه المشاركةاإلدارة الرئيسة  

مع ذلك، تتوافر طرائق عدة لخفض نسبة   .  35همقمعوتبرير  حراكهم شرعية من بغية تجريد هؤالء  العامة

المخاطر، كتقديم مساهمات عينية، ومنح تمويل بدفعات صغيرة، وتوليد ممارسات صديقة للناشطين، والسماح  

ونهاية تفادي تدخّل دول غريبة في الوضع   سياق المحلي بأن يوّجهوا التمويل، مين إلماماً تاماً بالللوسطاء الملّ 

 . 36القائم

 

 القمع واالضطراباتالناتج عن ثر األالتخفيف من حدة  .3

 . الالعنفيةاالنتفاضة  يطالقمع لعمل كالمعتاد ولتعطيل ى الحكومة، يترافق معها حتماً  عندما تنشأ حركة تتحدّ 

  ، ندرة البضائعفي خالل اإلضرابات(، أو وقد تكتسي االضطرابات شكل األجور المخصومة )كما هي الحال 

صناديق  ، بما في ذلك يةعالج خدمات أن تقّدم  للجهات الخارجية  يحقّ ، في هذه الحاالت  على سبيل المثال. 

نقابات في أوروبا والواليات  مت الاإلضراب للمعارضين الذين فقدوا قدرتهم على إعالة أسرهم )قدّ  تمويل

م  هذه الجهات (.  من القرن العشرين  ات ال البولنديين في الثمانينيّ المتحدة مثل هذه األموال للعمّ  الخدمات    وقد ت قدِّ

 . خارج البالد منتشرة داخل البالد أو عبر مالذات متواجدة مرافق  من خالل ية الطبّ 

اإلدارية إلى أعمال عنيفة( ونطاقه )من بعض المعارضين إلى  وقد يتراوح القمع من حيث حّدته )من العقوبات  

وبغية التخفيف من حدة آثاره، قد تعمد وسائل اإلعالم   خالل األعمال العامة(. في بأكملها حشود هائلة 

ما  لهم أ والمنظمات غير الحكومية إلى تسليط الضوء على النشطاء المضطهدين وتأمين الدعم القانوني 
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كة في محاكمات المعارضين  ن وغيرهم من الموظفين البارزين فيبدون التضامن من خالل المشارويّ الدبلوماس

ن هذه الجهود مجتمعة أن تحفّز الحكومة أو تجبرها على تبّني مسار قضائي عادل وأكثر  ومن شأ .  37المنشقينو

 شفافية يخفّف من حّدة بعض األحكام. 

  جراءات اإلب  الخاصة   صناديقإضافة إلى ذلك، عندما يتعّرض الناشطون السياسيون إلى تهديد خطير توفّر لهم  

عناية بصحتهم  لللمغادرة البالد مع عائالتهم، و الضرورية  الوسائل   ، واالستجابة لحاالت الطوارئ ةاجلالع

في الحاالت القصوى، قد  وفي مكان آمن خارج البالد. المتاحة لهم خيارات ال ودراسة، الجسدية أو العقلية

   .السياسي  لجوء طلبات المن خالل والدعم  يستفيدون من ترحيل كامل إلى مكان إقامة جديد 

 

 كلفة القمع. رفع  .4

دائماً مرتفعة بالنسبة إلى الحكومات إال أّن الحكام قد يقومون بحساباتهم ويعتبرون بالتالي أّن   القمع كلفة تكون 

كلفة  ها الجهات الفاعلة الدولية لرفع التي تعتمد طرائق ال المنافع تتخطى السلبيات من بعيد. لحسن الحّظ، تتعدد  

تخدامه فيجدون أنفسهم مضطرين إلى تكّبد خسائر  الءهم إلى إعادة التفكير قبل اس دفع  الحّكام  وعم القمع بحيث ت 

بعمل ضخم من خالل  عن حقوق اإلنسان    للدفاع يقوم المجتمع الدولي    طائلة في حال اختاروه. فعلى سبيل المثال، 

وفي المستقبل، حينما تستخدم    القانونية.   لة المساء ، ومتابعة  و"تسمية وفضح" مرتكبي الجرائم توثيق كّل االنتهاكات  

طالق تحقيقات دولية  إ المناسب  من  ألن يكون ين المطالبين بحقوقهم، ما القمع  لتواجه المناضلين المدنيّ  حكومة  

؟  38 رفض منح التأشيرات وتجميد األصول( على جناة محددين ها  )بما في   سريعة فرض عقوبات مستهدفة  ل لقائية  ت 

 .  المستقبلية إرساء األساس للمحاكمات  مماثلة    فمن شأن تحقيقات 

 

كلفة القمع، من خالل مشاركتهم في حمالت عامة أساسياً في رفع يؤدي الدبلوماسيون دوراً 
 كشهود عليها. 

 
رفع مستوى حمالت   إلى وسائل اإلعالم والحكومات لى ذلك، قد تلجأ المنظمات الغير الحكومية و إضافة إ

  هؤالء  ض عامة ودولية أكبر إذا تعرّ   عكسية   ردود فعلنتيجة ذلك  بحيث يعاني النظام    ها وقادت  المقاومة المدنية 

لبلدان  ا  أّما   . من القمع وتدينه فيها  ر  بيانات عامة تحذّ لحكومات المتعاطفة  ا  من جهتها  وقد تصدرضطهاد.  إلى اال 

إقامة اتصاالت   اولد تح، فقاألجنبيةأجهزة األمن ب تربطهارسمية وغير رسمية كبيرة تملك صلة وصل  التي

الحكام  هؤالء حول تكاليف ومخاطر إطاعة أوامر نصح فت ، ضباطها ونظرائهم في الخارجبين  سرية

 .39العنفيّ  شعبيّ   تحدّ  بحقّ باتخاذ إجراءات صارمة  االستبداديين القاضية 

هود ومن خالل  امة كشالمشاركة في الحمالت العل  ون دوراً أساسياً من خالبلوماسيّ وفي هذا السياق، يؤدي الد 

غير الحكومية تأثيرات ميدانية  تمارس الجهات . وقد 40االنخراط في أعمال تنسيقية مع ممثلي بلدان أخرى

شرون  تالتي يتدرب فيها المدنيون )األجانب و / أو المحليون( وين  - فالحماية المدنية غير المسلحة    رادعة وقوية. 

، ويتفاوضون في بعض  عيان  شهود  ويغدون بالتاليالنزاع  مع أطراف ، ويتواصلون المناطق الحساسةفي 
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 .41قد تحول دون حصول أعمال القمع   -للتخفيف من حدة التوّترات األحيان 

تعمد الحكومات المتعاطفة مع المقاومين المدنّيين إلى التهديد بفرض مجموعة عقوبات  أكثر من ذلك بعد، قد 

  تعاون إجراءات مناورات عسكرية مشتركة أو سلحة وأّي ت األشحنا ف  ق  ذهب إلى فرضها فعلياً. فتو  وقد ت

إلغاء   إلى البحث في إمكانيةفي ظل ظروف معينة، وتعمد  ليحذوا حذوها.  اضغط على حلفائهوت . أخرى

  النائية عن العنف االعتراف بالمعارضة    والبحث في االعتراف باألنظمة التي تمارس القمع على نطاق واسع،  

  .42 البلد  لمواطني هذاكممثل أكثر شرعية 

نزاعاً  حملة المقاومة المدنية   تشنّ كافة اإلجراءات المذكورة أعاله تخلّف أثراً أكبر حينما  وتجدر اإلشارة إلى أنّ 

حًة أكبر  وبقدر ما تحد  هذه اإلجراءات الخارجية من قدرة النظام واستعداده الستخدام القمع، تقّدم مسا نياً.ميدا

النظام   في  المنخرطين حوافز  كهذهإجراءات  قد تحّول  ، باإلضافة إلى ذلكي عملها. كي تؤدّ  للحملة الالعنفية 

الجديدة    قد تدفع  التقييمات ،  دما يبدو النظام نفسه غير مستدام ، وعنربحية  قل  أما  نظام  دعم    يغدوعندما  فوحلفائهم.  

 بالمؤيدين األوفياء إلى التراجع عن موقفهم هذا.   للمصالح الذاتية

 

 سياسي مستقرّ   انتقال تعزيز   .5

إذ يسعى الكثيرون إلى إجراءات تغييرات تطال  ها ة كلّ ال تنطبق فئة الدعم هذه على حمالت المقاومة المدنيّ 

الحمالت الساعية إلى   ة كاملة. إال أنّ سياسيّ  انتقاالت ا يسعون إلى أكثر ممّ حقوقهم واإلصالحات في بالدهم 

خذها الجهات الفاعلة الخارجية لتعزيز هذه العملية وتحقيق  تتّ إجراءات  ة تفيد من ة جذريّ سياسيّ  انتقاالت 

لتقي هذه الجهات مع ممثلين من مجموعات المعارضة وتشّجعهم على االتحاد حول رؤية  استقرارها. فقد ت

من خالل الحوار والمفاوضات. وتكتسي هذه الجهود  وخطة موحدتين، وتساعدهم على تسهيل هذه العملية 

شعبية،  أكبر في المطالبة بالشرعية ال اً برى ألّن المعارضة الموّحدة تصبح أكثر قوة، وتكتسب حقّ أهمية ك

ومن هنا، تتاح  للجهات  .  مرحلة االنتقال والتغييرل إلى تعزيز الديمقراطية بعد انتهاء وتمتلك فرصة التوصّ 

المساعدة االقتصادية وغيرها  تقديم ب  من خالل التعهد أكثر فأكثر تحفيز هذه العملية الفاعلة الخارجية فرصة 

 . فعلياً  عملية انتقال  أن تتمّ رط شفي المستقبل )أي بناء المؤسسات( من المساعدات 

ية بين قادة المقاومة المدنية من  كذلك تؤدي الجهات الفاعلة الخارجية دوراً مهماً في مّد خطوط التواصل السرّ 

ل والتغيير. وقد تستخدم الدول األجنبية معارفها العاملين  االنتقا  جهة والمقّربين من النظام للتفاوض حول شروط

وأّن أجهزتهم ستخطى  السياسي يولّد مخرجات قّيمة   االنتقال في أجهزة أمن النظام المحلية كي تؤّكد لهم أّن 

. كذلك، تنجح هذه الجهات في خفض تكاليف االنشقاق عن  43بفوائد عدة ما إن تعمل ضمن نظام ديمقراطي

 بة فتقّدم على سبيل المثال الحماية للواشين الذين يجرؤون على فضح الحقيقة واالنشقاق عن النظام.اهل النخك

أخيراً تساعد الجهات الفاعلة الخارجية على استتباب االستقرار السياسي واالقتصادي في األمة، خالل مرحلة  

نشر مراقبين لحقوق  عبر  ، و لفنياالقتصادية والدعم ا  الوفاء بتعهداتها بتقديم المساعدة ما بعد االنتقال وذلك عبر  

       .النخب السابقة  ضدّ  ة عنيف  ة أعمال انتقاميّ  أيّ  ارتكاب عدم  يحرصون على اإلنسان  

ومن المهم أن ت قر  هذه الجهات الخارجية بضرورة اللجوء إلى المقاومة المدنية في مرحلة ما بعد االنتقال بغية  
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الجة مشاكل الفساد المنهجية القديمة، والحرص على أن تعكس التسويات السياسية  ع مساءلة النخب الجديدة، وم

. وانطالقاً من هذا الواقع، ي فترض بالجهات  44الجديدة تطلعات الحراك التي أّدت أصالً إلى مرحلة االنتقال

ن المعارضين  ياطن الخارجية أن تستعّد لتأدية دور حارس الحكومة الجديد حينما ستواجه هذه األخيرة المو

 في المستقبل.  الالعنفّيين

 
 في سوريا المتاحة: إعادة التدقيق في المقاومة وفي االحتماالت إطار العمل هذا تطبيق

 

مثاالً يوّضح كيف    أدناهنعرض  الدعم الخارجي الخمس س   عين االعتبار إطار العمل المؤلف من فئات إذا أخذنا ب

 . جاء منسقاً ومستداماً ي حال ليؤثر على أرض الواقع، فهذا الدعم كان  

 

مشابهة لتلك التي  احتجاجات بأّن  معتقدين ون بمظاهرات حاشدة ، بدأ السوريّ 2011في آذار/ مارس من العام 

وعزيمة   ابداعاً المعّبئون المواطنون  أظهر  وقد  في ميدان التحرير في مصر ست سقط الرئيس األسد.  حصلت 

ق مكاسب  يحق في ت  من خالل المقاومة المدنية   نجحوا   إال أنهم.  تعداد الكافيلكّنهم افتقدوا إلى االس وشجاعة مدهشة  

العقود األربعة  خالل  وقت آخر في    الحكومة أكثر من أيّ   وفي زعزعة ،  ضد نظام األسد في األشهر التاليةكبيرة  

مهماً على الرغم   والواقع أّن الحملة المتنامية أنجزت تقدماً  . داخل السلطة كثيرة  وفي إحداث انشقاقات الماضية 

  بعض   د  ق  شهر عدة، ف  ولّما رفض الرئيس األسد التنحي عن السلطة بعد مرور أمن القمع الذي تعّرضت له. 

  ؛الالعنفيةحماية المقاومة  ب  يتمّثل   معلن    بهدف  الحّر    السوريّ   الجيش    ل  . وتشك  لثقة بالتكتيكات الالعنفّية المحتجين ا

)مع االعتقاد بأن المجتمع   عنيف   د  إلى تمرّ  وخلّف تحّول  مجرى االنتفاضة   هجوماً  ل الدفاع  ما سرعان ما تحوّ إنّ 

  عواقب  في ليبيا(  حصل كما  RtoP اللجوء إلى المسؤولية عن الحماية  وربما يستدعي  م له الدعم سيقد  الدولي 

 .45ف اليوم تزال تتكشّ   ال  وخيمةً 

  الالعنفية العامة حول فعالية المقاومة المدنية    هود التعليمية الخارجية الج  الجهات الفاعلة دعمت    ما كان ليحدث لو 

  إنما تبقى األسس القانونية الدولية الداعمة لهذا االعتراض ،  كان النظام قد اعترض ؟ ل2011تفاضة  لسنوات قبل ان

 .خمادهاد وإن المستحيل القضاء على هذه الجهوكان م ل، وموضوع سنناقشه أكثر(وهو )  واهية بعض الشيء 

في السنوات التي   ( بالدهم السوريون الذين يعيشون خارجها )بما فيكان ليحصل لو أقدمت الجهات الفاعلة  ا مو

على    الفاعلين  المدنية مع المنشقينمعرفة أكثر استهداًفا حول المقاومة  للتبادل  على دعم عملية    2011عام  السبقت  

دعم عملية التوحيد   عندئذ   ن من الممكن اكلعبروا عن اهتمامهم؟ ربما خرجوا عن صمتهم و  األرض الذين 

  ودائم. المعارضة بشكل مستمرّ  أطراف والتخطيط االنتقالي بين

بأن يتنّحى األسد في غضون   ع ة ولم يتوقّ على سنوات عدّ  يمتدّ  استعّد الشعب لنضال العنفيّ ما كان ليحدث لو 

، ثالث سنوات   على   يمتدّ ضد النظام    الالعنفّية   ّن معدل الحمالت أشهر معدودة؟ تشير األبحاث  في هذا السياق إلى أ 

 .  46حد المسلّ التمرّ التي تطبع متوسط فترة التسع سنوات وهي فترة بالتالي أقصر بكثير من 

دعماً دولياً   الالعنفيةت الحملة ، لو تلقّ  2011مارس آذار/ االحتجاج العلني األول في ما كان ليحدث في خالل 
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   47؟الدوليّ  االنخراط لضمان باعتباره الطريقة األساسية  على تحفيز كبير  د العنيف تمرّ لايحظ  ولم فورًيا ومنسًقا  

 
 

..... يجدر بنا RtoAفيما نمعن التفكير في المخاوف المتأتية عن تطبيق المسؤولية عن الحماية 
 التفكير في التكاليف والمخاطر المتأتية عن الحفاظ على الوضع الراهن.  

 
  واجهها   إنما  ،الالعنفية  العامة  لألعمال األسد    قمع    ت لفترة وجيزة أعمال عنف مضادة لتواجه قاملو  ما كان ليحدث  

لوا بشكل  ، ربما يكون السوريون قد تحوّ ها المجتمع الدولي؟ بدالً من ذلكالسكان وأدان  أغلبية  من قبل  ساحق  رفض 

ي  دفة وتباطؤ العمل ف ة األجل المستهالمقاطعة طويل شأن  عليها  وواظبوا منخفضة المخاطر   جماعي إلى تكتيكات 

 أموالهم.  يخسرون من حكم األسد المستفيدون أولئك   ال ينفكّ ، بحيث  الشركات التي لها صالت بالنظام

وإيصالها في ما بعد إلى عمالء  وتوضيحها  االنتقال والتغيير نجح المنشقون في توحيد عملية ما كان ليحدث، لو 

مثيلية معترف بها  هيئة قيادية ت  إنشاء المعارضة من    تمكّنت ؟ ماذا لو  عنه   ق االنشقارون في  وا يفكّ الذين كان   النظام 

أعضاء المجتمع الدولي في إلغاء االعتراف بحكومة األسد واالعتراف على   شرعوماذا لو  ،على نطاق واسع

د المجتمع  تعهّ لو  ما كان ليحدث    48نحو متزايد بهذه الهيئة المعارضة باعتبارها الممثل الشرعي للشعب السوري؟

  المنبثقة عن مرحلة ما بعد سورية الحكومة لوغيرها من أشكال المساعدة ل تصادية القا المساعدات الدولي بتقديم 

 االنتقال؟ 

جهود أكثر استباقية  كيف تؤثر ت هذه األعمال بمعزل عن غيرها أو على نطاق ضيق، لن ندرك أبداً وفيما تم  

ن بين مجموعة من العوامل الخارجية، على مخرجات الثورة ونتائجها. فالجهود  م   اً حجمأنسب   وتنسيًقا واستدامة و

طريًقا واعًدا أكثر بكثير من   ة المطاففي نهاي إنما تمّثل، تكاليف ومخاطر وتحديات تقنيةالمماثلة تنطوي على 

،  في القسم التالي RtoA لـمسؤولية ا في المخاوف المتعلقة بتنفيذ  نمعن التدقيق ، بينما . وبالتاليسلكتهالذي  ذاك

الحكومات االستبدادية التي غالباً ما    تعمد    ، حيث على الوضع الراهن  اإلبقاء ومخاطر  أن ندرس تكاليف    يجدر بنا 

بالقمع   النائية عن العنفالتحديات الشعبية  ومواجهة الكوارث اإلنسانية  إلى إثارة، دعمها حلفاء أجانب أقوياء ي

 ب. واإلفالت النسبي من العقا
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 المساعدةتقديم  بحق   المخاوف المرتبطةمعالجة 
 

د هذا  يحدّ و . المفّصل  خل للتدقيقتدّ  نموذجأي  تكون أرواح البشر على المحّك تتجلّى ضرورة إخضاع عندما

والتعليقات اإلضافية في أي من   باألبحاث ب نرحّ  وترانا، RtoAالمحتملة والمتعلقة بـ  المخاوفالقسم بعض 

، إال أننا نسعى لمعالجة  خاوفالمتقييم شامل لجميع رغم أّن هذه الدراسة تعجز عن تقديم وهذه المجاالت. 

 : وهي تشمل  منها.  بعضاً من األساسية 

 

 أن تتلقى المساعدة؟  ما الحمالت التي يجب  .1

 تغيير النظام؟ عملية لدعم  اً دعم المقاومة المدنية مرادف يشّكل  هل  .2

 تأثيراً مضراً على الحملة؟ ماذا لو خلّف الدعم الخارجي   .3

 لو أسهم الدعم الخارجي في خلق حالة من عدم االستقرار االجتماعي؟  ماذا .4

 ما هي أشكال الدعم الخارجي لحمالت المقاومة المدنية المسموح بها بموجب القانون الدولي؟   .5

 ومن يجب أن يمارس الرقابة؟   RtoAـاللجوء إلى حّق الـكيف يجب  .6

 

 المساعدة؟  تتلقى   أن يجب  التي الحمالت ما: 1 وف المخامصدر 

ذلك   RtoAالمساعدة بموجب ب الحمالت  تحّدد ما إذا تحظى فر ثالثة معايير أساسية على األقلّ اتوإلى  نسعى 

  المزيد من األبحاث والممارسات كما نتوقع إجراء  .إلى العوامل المختلفة  تفرض التنّبهالسياقات المختلفة أّن 

 . هاأو توسيع هذه القائمة في المستقبل  بغية صقل قائمة على السياق لا والمقاربات 

 المعايير الثالثة األساسية هي:   إن

 الالعنفي تلتزم باالنضباط حملة   .أ

ف الجسدي،  التهديدات بممارسة العن عن العنف الجسدي، أو  تبتعد أساليب استخدام  االنضباط الالعنفي  يستلزم 

  الالعنفي المحافظة على االنضباط  حاق األذى الجسدي باألشخاص. وتعدّ ا إلشأنهأو تدمير الممتلكات التي من 

 ت والعنف.  احملة المقاومة المدنية لالستفزاز تعّرضت إن حتى ضرورة استراتيجية، و

شعبي عام على سلوك    حراكجميع المشاركين في    تحّدي هذا المعيار باستحالة الحملة  أن تضمن محافظة  يتمثل

على األفراد  بالكامل  السيطرة هاال يمكنلذا  م،تحكّ  ّيةما تفتقر الحمالت إلى قيادة مباشرة وهيكل غالباً ف. العنفي 

لتجريد  العنف كوسيلة    ليستغلّواترسل األنظمة مستفزين سريين  وكثيراً ما  .  ين دور المفسد   المشاركين بهدف تأدية 

ر  من شرعيتها وتقديم ذ  الحمالت   النظام.   من قبل  قمع الممارسة ريعة تبرِّ

نتمسّك    لذا.  استناداً إلى سياق الحملة ،  الالعنفي  االنضباطاإلضافية لمعيار    عمليات الصقلمن هنا تتجلّى أهمّية  

ين إلى االنضباط  المؤيد تدعو جميع و  ،بالتكتيكات الالعنفيةرسمياً وعلنياً  أن تبدي الحملة أقلّه التزاماً  بمبدأ

األعمال العنيفة التي  وتنّدد ب)مثل تدريب المشاركين(،  عنفينضباط الاللتعزيز االخذ إجراءات تتّ و  ، الالعنفي



18  

  الالعنفي القادة المحددين من الحفاظ التام على انضباط ن مكّ ت، وكذلك تقد تحدث في خالل التحركات الشعبية

 .  في خالل التحركات الشعبية 

 

 دولياً أهداف الحملة مع حقوق اإلنسان المعترف بها  تتسق  . ب

مجموعة واسعة من األهداف المحتملة التي قد تسعى لتحقيقها على المستوى  بلمقاومة المدنية ت احمال تّتسم

السياسة والممارسة المتعلقة   في  تسعى إلى إحداث تغيير فالغالبية المحلي، أو اإلقليمي أو الوطني، أو الدولي. 

لقة بالسالمة  قوق العمال(، أو المتعبحقوق اإلنسان )حقوق األقليات، حقوق الشعوب األصلية، حقوق المرأة، ح 

  أو النزاع المسلح(، أو العدالة  الدولة   أجهزةالعامة واألمن )بما في ذلك التدهور البيئي أو الجماعات اإلجرامية أو  

الحوكمة الرشيدة )صراعات مكافحة الفساد، واالعتراف بحقوق   أو والثقافية  االجتماعية المعايير أو  االقتصادية

 و الحكم الديمقراطي. الملكية(، أ

قد تسعى بعض الحمالت إلى استخدام أساليب  فإال أّن هذه األهداف ال تنبثق بالضرورة عن كّل الحمالت. 

المقاومة المدنية لتهميش السكان أو إلحاق األذى بهم )على سبيل المثال، مقاطعة األعمال المملوكة من قبل  

السياسية التي تتعارض أهدافها مع  لمدنية لدعم األحزاب األقليات(. وقد تستخدم حمالت أخرى المقاومة ا

 . اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية 

أن تتبّنى أوالً ممارسات    RtoAى الدعم بموجب حرية الـ  تتلقّ   من هنا، بغية تفادي هذه األعمال، يجدر بكّل حملة 

 . 49اإلنسان لحقوق  العالمي  اإلعالن  في دةالمحدّ  لحقوقمع ا سق بوضوح تتّ 

 

   مدنية منفصلة عن حزب سياسي مسجلمقاومة لة  حم ج. 

ال يكمن   دور المجتمع الدولي  خالل الحمالت االنتخابية. إال أّن  ها  حمالت المقاومة المدنية أعمال    م  باً ما تنظّ غال

  ففي حزاب السياسية.  لأل  RtoA  حق الـ  وبالتالي ال ينبغي تقديم الدعم بموجب   ،اختيار الفائزين باالنتخابات في  

اإلدارة الحيادية  في و ،ونزيهة ة حرّ  ديمقراطية لمجتمع الدولي في دعم عملية المطاف، تكمن  مصلحة ا ايةنه

ال   ةاالنتخابي عن العملية  التامّ  النأيفإن  ،للتصويت. لذلك مراقبة المجتمع المدني المستقلّ في و ،لالنتخابات 

 األحزاب السياسية.   راط في االنخعدم  عكسعلى   ، لحصول الحملة على الدعم مسبقاً شرطاً  يشّكل  

 

 تغيير النظام؟عملية لدعم  اً دعم المقاومة المدنية مرادفيشّكل هل  : 2 المخاوف مصدر 

 

دولة أجنبية( إلجراءات متعّمدة تهدف إلى تغيير  بوجه عام، تستلزم سياسة تغيير النظام اّتخاذ جهة خارجية ) 

دين  حرب بين الدول، وتدريب المتمرّ من خالل  ف مماثللتحقيق هد  وفي العادة يتّم السعي حكومة حالية. 

أو تمويل الفرق واألحزاب السياسية  /العنيفين وتسليحهم ودعمهم، ودعم االنقالب، والتالعب ببيئة المعلومات، و 

 خالل مجموعة متنّوعة من األنشطة. المعارضة من 
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  القرارات  مدنية، يتم اّتخاذ مقاومة الحمالت ال خاللفي تقديم المساعدة على فرضيات مختلفة. و حقّ  يستند 

  الحملة،  الميدانيين في  المشاركين  قبل من  اّتخاذها  الواجب  واإلجراءات  متابعتها  يجب  التي  باألهداف  المتعلّقة 

من األهداف المحتملة   مجموعة واسعةبهذه الحمالت  تّتسم   عالوة على ذلك،    .جانب األ   المؤيدين  قبل  من  وليس

 . 50ى االنتقال السياسيتتعدّ التي ( طالبة بالحقوقو قائم على الممنها إصالحي أ  )كثير 

تبدأ  إلى تغيير الحكومات الوطنية غير الخاضعة للمساءلة.  ذلك، فمن الواضح أّن بعض الحمالت تسعى ومع

هذه الحمالت في بعض األحيان بمحاولة تحقيق األهداف اإلصالحية وتلك المطالبة بالحقوق، ولكن عندما  

ه  جهودها بقمع الحكومة النظامي، وبالفساد، وبعدم الكفاءة، تشرع بالسعي وراء تغيير الحكومة بأكملها.   ت واج 

ويستند هذا الخيار إلى  جهة أجنبية.  وليس الحملة بأنفسهم  قادة   هذا الخيار   ظروف مماثلة، يّتخذ في ظّل 

إال أن  التوفيقية إلى المحافظة عليه، وربما أدت اإلصالحات والحلول  –الحكومة المحلية  تقّدمها  معلومات 

 المطالب الشعبية. في ل تحوّ قد أدى بدالً من ذلك إلى العناد 

 

الرغم من هذه الديناميكية، تتوافر  مخاوف مشروعة من محاولة الداعمين األجانب تأجيج حمالت المقاومة    على

وبالتالي،   خارجية يتمّثل بتغيير النظام.  غايات الحملة لتحقيق هدف سياسي المدنية داخل البلد، أو التالعب في 

  كوسيلة لدعم مثل هذه الجهود، كذلك سنشّيد تحّديات كثيرة  RtoA على استخدام حق الـ ال يمكن أن نوافق أبداً 

الذين يتخذون  ة من آالف أو ماليين األشخاص حمالت المقاومة المدنيّ  تتشّكلففي الواقع، . تحول دون نجاحها 

وقتهم، وطاقتهم، ومواردهم المالية، وسالمتهم    فيقّدمون تضحيات كبيرة تطالحرك والتعبئة )لت با شخصياً  قراراً 

  –  هذه الغاية لتحقيق  عامالً حاسماً  المشروعية الشعبية لألهداف، واإلجراءات، واالتصاالت  وتعد  الشخصية(. 

عن دعمها. وفي حال تبّنت الحملة   امتنع هذا األخير وإال  ه عاتوتطلّ  الشعب  مظالم الحملة أن تمّثل ب يجدر  إذ 

في  ف. 51المشاركة العامة ستتراجع بسرعةمحلياً، فإن د صداه بطلب من الجهات األجنبية جدول أعمال ال يتردّ 

بأكملها،    ب على األرجح بفشل الحملة أن يتسبّ   العنفية ، من شأن الدعم األجنبي الذي يحاول التالعب بحملة  الواقع

 52.اف تسعى في الواقع إلى إحداث فشل(الجهة األجنبية )ما لم تكن األهد بدالً من تحقيق أهداف 
 

 
   على الحملة؟ مضراً  اً لدعم الخارجي تأثيرخلّف اماذا لو  : 3مصدر المخاوف 

 

على الجهات الفاعلة الخارجية الحسنة النوايا أن تستشف نوع الدعم الواجب تقديمه لحملة ما ومكانه    يصعب   قد 

أقل تنظيماً من  بكونها عادًة  الحمالت  تتمّيزوية المجموعات المعيّنة المستفيدة منه. ه ووزمانه ووسائله 

على التعبئة  وتعتمد    قيادة والمساءلة،خطوط الفي  المنظمات غير الحكومية التقليدية، كما قد تفتقر إلى وضوح  

بالحملة،    الخارجي الضرر    الدعم  ق  لح أن ي    خطر    دائماً   يلوح في األفق   إنمانجاحها.    بغية تحقيق الطوعية الشعبية  

ب في انقسامات داخلية بين  تسبّ أو ي  خطر القمع،  يزيد منمن شرعيتها، أو  حدّ على سبيل المثال قد ي  فهو

 . التي تشّكلهاالمجموعات 
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  ينبغي   التي   المبادئ  بعض   بإيجاز   إنما سنعرض   قة،عمّ الم  المعالجة   والواقع أّن هذا الموضوع يستحّق المزيد من 

 : مراعاتها  الخارجية الجهات  على

 

 اإلصغاء إلى احتياجات المجتمعات المعبأة .1

المقاومة   وبما أنّ  الذي ستنخرط فيه. السياقلفهم تبدأ أوالً بالسعي بالجهات الفاعلة الخارجية أن  يفترض 

  لتحّدد   أن تبذل الجهود الجهات الخارجية  ي فترض ب   ،من أسفل الهرم إلى أعاله  تصاعدية  عمليةة هي  المدنيّ 

بالمساعدة    في التعبئة، إذ ينبغي  اً مباشرتنخرط انخراطاً فعلياً والتي  لمجموعات الشعبية المتعددة والمتنوعة  ا

،  على أرض الواقع المتواجدين  لتلبية االحتياجات المعرب عنها من قبل األشخاص  أن تصّمم  الممنوحة 

 وليس أن ت فرض فرضاً. 

 

 دعم الجهات المحلية وتمكينها .2

  كبرى بوضعها وحالتها تملك معرفة الفاعلة المحلية تتولّى قيادة الحمالت الالعنفية، ألّنها  لجهات إّن ا

إلى الدعم الخارجي   ، واستثمرت أكثر من غيرها في النتيجة. لذا، يجب أن ي نظرمخاطر أكبر لوتتحمّ 

ى  تكون مرنة وأن تتخلّ الجهات الخارجية أن ب ويجدرعلى أنه امتداد للجهود المحلية، وليس كبديل لها. 

استخدام الدعم الخارجي بالطرق التي    وللمستفيدين الميدانّيين تحّكم، مما يتيح لشركائها  عن قدر معين من ال

 يرون أنهم في أمس الحاجة إليها.  

 

 عدم تقديم نصيحة استراتيجية أو تكتيكية، باستثناء الحث على االنضباط الالعنفي   .3

المشاركة في  ث، وأدوات التخطيط، فضالً عن اسات الحاالت، ونتائج البحوقد يقوم الدخالء بمشاركة در

الفتقار  نظراً . ومع ذلك، ترتيب مختلف التكتيكات بحسب أولويتها حوار سقراطّي  مع النشطاء حول 

اتباع مسارات عمل معينة.    أو الدعوة إلى  النصح ال ينبغي بهم تقديم  المحلية الكافية،  الدخالء إلى المعرفة  

  استخدام العنف.  النصح حول تجّنب الجهات الخارجية فيتمّثل بتقديم هذه ق، ما االستثناء الوحيد لما سب أ

مجموعة متنامية من الممارسات واألبحاث أثبتت أفضلية    ثبت أن العنف هو خيار كارثي للسكان، وأن  وقد 

 . التكتيكات الالعنفية

 ارجية أخرى عند الحاجة تنسيق الدعم مع جهات خ .4

  أشكال تتوافر . األقصى  لتعزيز األثر إلى الحدّ ضرورياً  الجهود مع الجهات الخارجية دمج ا يكون اً مغالب

اعتبارات  ، ومجموعة متنوعة من مقدمي ومتلقي هذا الدعم، باإلضافة إلى كثيرة من الدعم الممكن تقديمه

الجهات الخارجية األنسب   الحمالت، وتكثراحتياجات تتنوع و  . المحلي والسياق  التوقيت  مثلكثيرة أخرى 



21  

 االحتياجات المتغيرة مع مرور الوقت. هذه لدعم  

 اتخاذه   عدم التسبب بالضرر، سواء من خالل اتخاذ إجراء ما أو عدم .5

التشاور مع المجموعات المحلية الموثوقة، أمعن البحث في مخاطر الضرر الناجم عن اتخاذ إجراء   بعد 

الشعبية    القاعدات من    مربكةتتلقى الجهات الخارجية إشارات    حيث   ففي بعض الحاالت ما أو االمتناع عنه.  

عن اتخاذ إجراءات حازمة وبدالً من ذلك جمع المزيد   االمتناع   ، تفرض  الحكمة  أو مدخالت غير كافية

من المعلومات )على سبيل المثال حول الدرجة التي قد تؤثر بعض المساعدات الخارجية على الجهات  

 صبح الحالة مؤاتيًة.  حتى ت االنتظار    تتطلّب   أو  المحلية األخرى( 

المقاومة   فيجوء المكثف والفاعل اللها بموثوقة كثيرة مجموعات  حيث تطالب أخرى حاالت  في اأمّ 

إن كان    حتى   لصالح تلك المجموعات في االستجابة    تبحث الجهات الخارجية أن  ب  فيفترض ،  المدنية بالدعم  

د  ا .ير المهلةلطلب المحلي غير متوقع أو قصا الذي  لجهات المحلية مستوى الخطر وفي هذه الحالة، تحدِّ

ل على المساعدة، وفي بعض األحيان قد يؤدي الفشل في اتخاذ  وما إذا كانت تسعى للحصو تحّمله ها يمكن

 إجراء حازم إلى التسبب بالضرر.  

 

 ستقرار االجتماعي؟ لو أسهم الدعم الخارجي في خلق حالة من عدم اال ماذا :  4مصدر المخاوف  

 

خطر   االجتماعي، وبالتالي قرار م االست اعد انتزيد قد دعم المقاومة المدنية ألنها ينادي البعض بالمتّنع عن قد 

  العنفّية حمالت شهدتا  –سوريا واليمن  –دولتان وخير مثال على ذلك عية. االحرب األهلية والفظائع الجم

  من خالل  الالعنفيةب على المعارضة في سوريا، تم التغلّ بعدها صراع عنيف.  اوخاضت 2011 العامفي 

عمدت  د، في حين أدت المقاومة المدنية في اليمن إلى خلق بيئة تحولت إلى تمرّ  سرعان ما محاصرة عنيفة 

  هاتان الحالتان تشير  و    . االستجابة لمطالبهامن أجل  ممارسة الضغوطات العنيفة  الجماعات المعارضة إلى    فيها

تبقى مجموعة  قراطي،  تؤدي إلى احداث انتقال ديم  وعد بأّن المقاومة المدنيةالرغم من ال مقلقة: على  إلى حقيقة  

 خطر كبير.   حاالت ثانوية تثبت العكس وتكشف عن 

  إلى   Stephan ستيفان او Chenoweth يث وشينو  إذ توصلّت  على صحة ما سبق، تشهد تأتي األبحاث لو

وطنية )سواء  ال مدنية  المقاومة  الحملة    على سنوات    10لمئة بعد انقضاء  با  28إمكانية نشوب حرب أهلية بنسبة  

   53عنيفة )سواء نجحت أو فشلت(.الحملة ال في حالة بالمئة  42تبلغ هذه النسبة  . في المقابل،( فشلت  أمنجحت 

مرتبطة  لا المئةب 28 الـ نسبة إال أن  بكثير، أعلىيبقى  عنيفة  حملة بعد  أهلية  حرب  اندالع احتمال  رغم أنّ 

 . أكبر  اهتماماً  يستدعي الالعنفّية  حملةبال

ميالً قوياً    تعكس    المقاومة المدنيةف  –   إلى هذا الحدّ النتائج    لنعرف سبب تباين   نحتاج إلى المزيد من األبحاث   لذا

  في مرحلة  أهليةً  ًّ رب ربع الحاالت حربا االحاالت، بينما يشهد ما يق  معظم  في فضي إلى نتائج ديمقراطية ي

 : خرىأ  عدة  نقاط في  النظر  ينبغي  ذلك، العقد التالي. ومع  من  ما
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  تواجه أيّ أي حكومة غير ديمقراطية )حتى تلك التي  لنشوب حرب أهلية في ظلّ  إن االحتمال األساسيّ  .أ

 سنوات يبقى أعلى من صفر.   10فترة  ة( لحركة مقاومة مدنيّ 

أو الحملة العنيفة    عنفية الحملة الال  عندما تترافق   Stephanواستيفان    Chenoweth  شينوويث   فبحسب  .ب 

  الالحق  العقد  في خالل احتمال نشوب حرب أهلية بعد انتهاء الصراع   مع جماعات مسلحة أخرى يرتفع 

ويشّكل بالتالي هذا الواقع حجًة لالنخراط في الدعم الخارجي حينما تكون الحملة   .54%49 إلى  % 27 من 

 . 55ة منشقة أو منافسين لهاالعنفية وتحاول إعاقة تشّكل جماعات مسلح 

 

  يعّزز ما  الدول غير الديمقراطية، ها السياسية في جميع البلدان، بما في  االنتقاالت  ، تحدث في نهاية المطاف . ج

في واقع األنظمة غير   وما يبدو على أنه "سالم" نسبيّ  . الفظائعارتكاب و الحرب اندالع  خطر بالتالي

 في نهاية المطاف.   سينفجر الذي  ب المتزايد بالتغييريحجب في الحقيقة قمع الطل الديمقراطية 

  ذجالنمو في  ل إلى حرب أهلية أو فظائع، يبقى متأصالً خطر عدم االستقرار الذي يتحوّ  وبالتالي، فإنّ 

مقارنة المقاومة المدنية المحفزة   المطروح في هذا اإلطار فيتمّثل بكيفية أما السؤال  . للحكم االستبدادي 

أدنى مستويات الخطر  يّتسم بالخارجية عن العمل الفاعلة تقاعس الجهات يبدو أن قد ولة. بالخيارات البدي

ب في  يؤدي إلى زيادة التقلّ  من شأنه أنة المدنيّ لمقاومة دعم ام اد انع في أي وقت من األوقات، إال أنّ 

أن العنف   األفراد تقد دون االستفادة من الجهود التعليمية العامة ودعم بناء القدرات، قد يعمن المستقبل. و

 إلى تمّرد عنيف.  العنفّية  ناشئة  قد تتحول حملةهو الخيار الواقعي الوحيد المتاح لهم، أو 

  محتمل،  استقرار وتوليد عدم الحملة ظهور تسريع إلى( ال يؤدي أو) لخارجيا الدعم يؤدي يما قد ف لذا،

  -  عنيف صراع نشوب  خطر  من  فتخفّ  التي  - الخارجي الدعم هذا الفعالة الناشئة عن  تأتي المكاسب 

 .Maria Jاستيفان . ج ماريا  السياسة في  كتب خبراء وفي هذا السياق . سلبيّ  خطر  أيّ  عن  لتعوض 

Stephan ،  لخاني  صدفو Sadaf Lakhani  ،  نافيواال   وناديةNadia Naviwala : 

الحتجاجات أو غيرها  منع الناس من المشاركة في استعجز على األرجح عن لجهات الخارجية أّن ا بما"

بهدف تقليل مخاطر عدم  يمكنها إذا كانوا يعانون حاالت تظلّم شديدة،  خصوصاً مال المباشرة، من األع

  على التنظيم الالعنفي  مجتمعات المدنية على تطوير قدرتها في مساعدة ال أن تستثمراالستقرار العنيف، 

 ".56الالعنفي نضباط اال والمحافظة على 

 

 

كال الدعم الخارجي لحمالت المقاومة المدنية المسموح بها بموجب القانون  : ما هي أش 5 مصدر المخاوف 

 الدولي؟  

 

ذاتها خاضعة للحماية بموجب    الالعنفية لمعالجة هذه المسألة، ال بّد أواًل من تحديد ما إذا كانت المقاومة المدنية  

. تشّكل التظاهرات الحاشدة،  ات الالعنفيةر من التكتيكلّق بعدد كبي وتأتي إجابة  إيجابية في ما يتعالقانون الدولي.  

رّسخها مختلف المواثيق بما  حقوق اإلنسان التي تتطبيًقا لممارسة  الالعنفيةوالمقاطعات، وغيرها من األعمال 

 :  هافي
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 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   •

 والشعوب ان الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنس •

 ق اإلنسان والحّريات األساسية  وروبية لحقواالتفاقية األ  •

 االتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان   •

   .االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري •

 
بعد دراستها، بوجه التحديد،   ،  Elizabeth A. Wilson استخلصت الباحثة القانونية، إليزابيت أ. ويلسون 

]الجهات  دولي، بأن "  جات بمختلف أشكالها خاضعة لقانون حماية حقوق اإلنسان المسألة ما إذا كانت االحتجا

 57[ محمّية بموجب ... حق تقرير المصير، وحق التجّمع السلمي، ومختلف حقوق المشاركة السياسية"الالعنفية

سون حقوق اإلنسان  أي حق في تقديم المساعدة ألشخاص يمارل بإمكانية توافر فيتمثّ  أّما السؤال األكثر تحّدياً 

تشّكل معاهدات دولية وإقليمية عّدة ذات صلة، وقرارات وة.  ن بها من خالل المقاومة المدنيّ الخاصة بهم ويطالبو 

مجلس حقوق   لألمم المتحدة، والبيانات والممارسات الصادرة عن مؤسسات دولية أخرى مثل  العامة الجمعية 

بوجود مثل هذا   ة القائل للحجة، في هذا اإلطار، أساًسا هدات معا  عن المنبثقةاإلنسان وغيرها من الكيانات 

مقّرر   Kiai Mainaماينا كياي  . انطالًقا من مجموعة القوانين، والممارسات، والسوابق هذه، يلفت 58الحق

 األمم المتحدة الخاص السابق المعني بالحق في حّرية التجّمع السلمي وتكوين الجمعيات إلى ما يلي:  

 

ة التجّمع قدرة األفراد أو األشخاص المعنويين على تشكيل جمعية واالنتساب  حق في حّريال يشمل ال

، ومالية من مصادر محلّية،  بشرية، ومادية طلب، وتلّقي، واستخدام موارد إليها فحسب، وإنما أيًضا 

 .  59وأجنبية، ودولية

 

ح نافذة فعالً إال إذا ألحقت بحقوق  ب ادها أّن بعض حقوق اإلنسان ال تصفكرة مماثلة مف  Wilsonيطرح ويلسون  

 ثانوية:  

يشتمل ضمًنا على الحق في المشاركة السياسية،   في المشاركة في احتجاج سلميّ  األساسيّ  ن الحقّ إ

الرأي، واإلعالم، والتعبير، وحق التجّمع السلمي وتكوين الجمعيات... إن بعض   التعبير عن  وحقوق 

ق الثانوي في تأمين الدعم للمشاركين السلميين؛ وإن حق تلقي  هذه الحقوق األساسية... ]يوازي[ الح

يم المعلومات؛ وإن حق االتحاد مع من هم على استعداد لتقديم  المعلومات... ]يوازي[ الحق في تقد 

    60الدعم... ]يوازي[ حق االّتحاد مع يرغبون في تلقي الدعم...

 
لتدخل  ن أشكال المساعدة الدولية بأن السيادة ومعيار عدم افي المقابل، تفيد الحّجة الشائعة المضادة ألي شكل م 

رجي يعتبره مكروًها، إال أن هذه الحّجة غير شاملة وغير مقنعة كما  يسمحان لرئيس الدولة بحظر أي دعم خا

تبدو عليه ظاهرًيا. فقد ظهر مفهوم معيار عدم التدّخل أّواًل كحظر على التدّخل المسلّح في البلدان األخرى،  
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ر هذا المعيار األشكال األخرى من الدعم عبر الحدود، وال  مدى قد يحظّ  من غير الواضح إلى أيّ يبقى التالي وب

 . 61سيما نقل المعلومات 

 

شعب   متأصلة في  ، بحسب القانون الدولي، على أنها ذاته فضاًل عن ذلك، يمكن تفسير مفهوم سيادة الدولة بحدّ 

تتاح للشعب   في حال إال  السيادةتوافر لتأكيد على يستطيع رئيس الدولة ا رئيسها. وبالتالي، ال في الدولة وليس 

هد بسيادته إليها. أّما في حالة الحّكام الذين يكبحون  فرص التعبير دوًما وبحّرية عن الحكومة التي يفّضل أن يع

ن التي يحكمونها،  نهم يمثلّون شعوب البلداأ يسوا في موقع يخّولهم االّدعاء بالديمقراطية والمحاسبة، فهم ل

 .  62الكثير من الخلل يشوبهااتهم على السيادة  وتأكيد 

ما يزيد هذه الوضع تعقيًدا هو استحالة إلغاء حقي تقرير المصير والمشاركة السياسية بمراسيم صادرة عّمن  

تنّص على ما    لحقوق المدنية والسياسية العهد الدولي الخاص باينصّبون أنفسهم سالطين. فالمادة األولى مثاًل من  

 يلي:  

تتمّتع جميع الشعوب بحق تقرير مصيرها، ولها الحرية، بموجب ذلك الحق، في تقرير وضعها السياسي   

 .   63والسعي إلى التطّور اقتصادًيا، واجتماعًيا، وثقافًيا

 على التالي:    أّما المادة الخامسة والعشرون فتنصّ 

 حق وفرصة:  ب مواطن  كلّ يتمّتع  

 ون العامة، إّما بشكل مباشر أو بواسطة ممثلّين له يعّينهم بكل حرية.  في مجال الشؤ  )ا( المشاركة  

)ب( التصويت والترّشح في انتخابات دورية حقيقية تجري باالقتراع العمومي والعادل واالقتراع  

 السّري، مما يضمن حّرية التعبير عن إرادة الناخبين.  

 .  64ه على أساس شروط المساواة العاّمةلحصول على الخدمات العامة في بالد )ج( ا 

 

مغزى في العالم الحقيقي، فهي إمكانّية االستشهاد بها   حقوق اإلنسان هذه معترف بها، وإن كان لها أيّ  إنّ 

الخاص السابق ماينا  لحّكام المستبدين. يشير المقرر من قبل ااالّدعاءات االعتباطية بالسيادة لالعتراض على 

ريره المواضيعي الثاني المرفوع إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة إلى  تق  في  Maina Kiai كياي

 ما يلي:  

 
إن حماية سيادة الدولة غير مدرجة كمصلحة مشروعة في ]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  

التشريعات  سباب إضافية، حتى تلك المنصوص عليها في  اللجوء إلى أ  والسياسية[... ال يمكن للحكومات 

األمن    لدولية بتقييد الحق في حرية تكوين الجمعيات.... إن التأكيد على أنّ المحلية، أو تفسير الموجبات ا

  القومي يتعرض للتهديد عندما تتلقّى جمعية ما التمويل من مصدر أجنبي ليس كذًبا وتزييًفا فحسب، بل 

 ا مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان.  يتعارض أيضً   إّنه

، يجب أن تتمّتع الجمعيات، المحلّية منها والممّولة من الخارج، بحرّية الترويج آلرائها، وحتى  لكلذ 

آراء األقليات والمنشقين ]و[ مجابهة الحكومات بشأن سجلها في مجال حقوق اإلنسان أو حملتها  
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   65.الخيانة أو غيرها من العبارات التشهيريةلإلصالحات الديمقراطية، من دون اتهامها ب

الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان يدعو الدول إلى   6/ 22إلى أّن "القرار رقم  Kiai يضيف كياي 

ضمان عدم سّن أي قانون يجّرم األنشطة الهادفة إلى الدفاع عن حقوق اإلنسان بسبب مصدر تمويلها،  

 66أو يفقدها شرعّيتها".

أساليب المقاومة المدنية، وهذه الحقوق  القانون الدولي لحقوق اإلنسان لحماية الكثير من لذلك، جاء 

ا بأشكال مختلفة من الدعم الخارجي. تملك الجهات المحلّية، كحّد أدنى، الحق في تلقي  تسمح أيضً 

حظر  مساعدة على شكل معلومات، وللجهات الخارجية الحق في توفير هذه المعلومات. كذلك، ال يمكن  

  المادية لمجموعات المجتمع المدني التي تسعى وراء أشكال أخرى من الدعم الخارجي، مثل المساعدة 

حقوقها اإلنسانية وتمارسها، بشكل مطلق بفعل اّدعاءات اعتباطية بالسيادة لحاكم مستبد. ال ينبغي أن  

المقاومة المدنية، وإّنما  لحمالت    الممنوحة   يقع عبء اإلثبات على عاتق من يسعون إلى تبرير المساعدة

المشروع بالسيادة، وسبب   ء إلى الحكومات االستبدادية لتبرير سبب اّدعائها يجب أن ينتقل هذا العب 

 اعتبارها انتهاك حقوق شعوبها ورفضها مساعدتهم أمًرا مشروًعا. 

 

 ومن يجب أن يمارس الرقابة؟   RtoA  حّق الـ اللجوء إلى : كيف يجب 6مصدر المخاوف  

 

  كات الدولية األخرى ة التدخل األجنبي والتحرّ الجوهرية المطروحة بشرعي الشؤون الدولية أسئلة تتعلّق 

يتّم  أي ظروف  في ظلّ من هذا المنظور أيًضا.  RtoAالـ  حقّ  خوض مسألة واإلشراف عليها، وبالتالي يجب 

 المسموح بها؟ ومن يقّررها؟ ومن يحاسب مختلف الجهات؟   اإلجراءات ؟ وما هي تبرير اّتخاذ اإلجراءات 

إّما إلى )أ( موافقة الحكومة    اإلجراءات هذه األسئلة من خالل إسناد    يجيب عن ية"  مبدأ "المسؤولية عن الحما   إنّ 

ألمر الذي  المضيفة، أو )ب( إلى محّرك الجرائم الوحشية الذي يوازي التخلي الفعلي عن المسؤولية السيادية، ا

الشرعية  ب  لمتعلقةالمخاوف امعالجة . لذا بغية ا يتيح بدوره أكثر أشكال التدخل األجنبي المباشر إكراهً 

الرقابة   واستخدمت كأداة لممارسةفي األمم المتحدة  RtoP ت "المسؤولية عن الحماية" المحاسبة، ط رحب و 

 .   وفرضها 

   RtoAالـفي المقابل، لحق تقديم المساعدة محّركات وتدابير مختلفة وإجراءات استدعاء أقّل رسمية. وينطلق حّق  

ة المدنية السلمية التي تخضع لحماية  لومات والمشاركة في أعمال المقاوممن حقوق الناس في الوصول إلى المع

العامة، ال تتطلّب محّرًكا رسمًيا   التوعية عدة، مثل القانون الدولي لحقوق اإلنسان. إن الفئة األولى من المسا 

. فضاًل عن  لكونها تتعلّق حصًرا بتبادل عام للمعلومات ومخّصصة للمجتمع برّمته وليس لمجموعة دون أخرى 

ن المحمية  ذلك، تقع أشكال مساعدة كثيرة ضمن الفئة الثانية مثل بناء القدرات في إطار أنشطة حقوق اإلنسا 

أن تنتقل  بالتالي ، ويمكن هائلة وواسعة النطاق األكثر فعالية قبل قيام حملة هذه  أشكال الدعم كون دولًيا. قد ت

 . صلة ت  ذاإلى مجموعات تستوفي معايير   RtoAالـبموجب  
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الفئتين الثالثة   إطالق في حال ممارسة أي حكومة تهديًدا أو قمًعا مخالًفا لحقوق جهات سلمية، عندئذ، يمكن 

 .   67لتخفيف األثر وزيادة تكلفة القمع   RtoAالـ   المساعدة التي يتيحها  والرابعة من

ا مهما كان الثمن،  عن حكمه وأخيًرا، في حال فقدان حكومة ما شرعيتها الشعبية، وعزمها على عدم التنازل 

الفئة الخامسة من المساعدة التي تتمثل في التشجيع على   إطالق ومطالبة الشعب بانتقال ساسي، عندئذ يمكن 

 انتقال مستقر للسلطة.  

في   الملحوظةأشكال التحّرك  إال أنّ ، RtoPالـمن تلك المستخدمة في وقعاً أقّل تبدو هذه المحّركات  رغم أنّ 

 .  RtoPالـ بالمقارنة مع تلك المسموح بها بموجب    أقّل تدخالً ى تبق   RtoAالـ

 

بتحرره من إطار عمل  و كبيرة للغاية مرونةب ي عنى بالدول ويّتسم في الوقت نفسه بكونه RtoA حّق الـ قّوةجزء من تمّثل ي
   محصور ضمن دولة واحدة.

 

كإطار هذا الحّق سابًقا، فهم ذكرنا ، كما RtoAالـ اللجوء إلىكيفية حيث من يمكن في الوقت الراهن، 

كالمنظمات غير الحكومية والدول والمؤسسات المتعددة  - بموجبه لجهات مختلفة يحق  معياري عمل 

دون االعتماد على األمم  من أو تطبيقه بشكل رسمي، للسماح بهجهودها  أن تنّظم  -وغيرها األطراف

 .المتحدة أو الحكومات الخارجّية

نقاش، ونقد، والمزيد من البحث واإلسهاب في هذا الموضوع، من أجل أن  يّ ّحب بأنحن نرمع ذلك، ف

نشير ف، مماثلبإنشاء مسار أو أكثر تنظيًما في المستقبل. أّما في ما يتعلق  اً رسمي اً المسار طابع يكتسي 

طريق مسدود قد يصل إلى    أّي مسار  - )مسؤولّية عن الحماية(  RtoPالمستقاة من    العبربناًء على  -   إلى أنّ 

بكونه ي عنى    RtoA حّق الـ قّوة  جزء من تمّثليوغيرها.   من الدول دون  دولة    الفيتو أليّ   ق  ح  منح  ي حال  ف

 .بتحرره من إطار عمل محصور ضمن دولة واحدةو  كبيرة للغاية بالدول ويّتسم في الوقت نفسه بمرونة

 RtoA  حّق الـ  قد تلجأ إلى ألغراض دنيئة  لتدخل  إلى ا  الساعيةلجهات  ا  بعضّ   يتعلق بالرقابة، ندرك أن  في ما

كذريعة لزعزعة استقرار الدول وتقويض سيادتها. لذا، من أجل الحؤول دون ذلك، طرحنا ثالثة معايير 

وكي تتعزز في المستقبل.  وتحسينها، على أن ي صار إلى توسيع نطاقها RtoAالـلدعم الحركات تحت لواء 

 هأنّ   كذلك. الحظنا  RtoAالـ  حقّ   الدعم الخارجي من خالل  يبّرريتجاهلها ومن  معاقبة    ت فترضهذه المعايير،  

. لذلك، قد تينمشاركتها الشعبيو، قد تتقلّص شرعيتها خارجي جدول أعمالعندما تبدأ حملة ما في اّتباع 

ادفة إلى قد يحّد من بعض الجهود األجنبية اله  ما  اعت للسيطرة األجنبية،إذا انص  الالعنفّيةتضعف الحمالت  

 .68" تسليحها" 

 

كما فعل مع سابقاتها   الالعنفّيةللحمالت  القانون الدولي صفةً  بشكل أكبر، يجب أن يمنح   RtoA الـ تنظيم كي يتمّ 

  لتطبيق المعايير التي تخّول شنّ  أكثر اً فرص يتيح   أن  ما من شأنهمن حركات التمّرد العنفية واالعتراف بها، 

 . رسمية على بعض أشكال الدعمحمالت، وممارسة الرقابة ال 

  يبقى مصدر السيادة  أنّ  مفهوم مفادهترتكز الصفة واالعتراف القانونيان الدوليان بحركات التمّرد المسلّحة على 

حكومة تمارس "سيطرة فعالة" على شعبها وأراضيها. تعتبر السيطرة الفعالة دلياًل على أن الشعب قد خضع  

لحكم الدولة. لذلك ي نظر إلى التمّرد المسلح الواسع النطاق على أنه دحض للسيطرة الفعالة وتراجع عن الخضوع،  
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 . 69ي تستوفي معايير معينةنية لحركات التمّرد التشّكل في الماضي األساس لمنح صفة قانو 

اعتراف   ال يتوافر  Elizabeth A. Wilson إليزابيت أ. ويلسون الباحثة القانونية  ه ما تالحظ حسب بو  ذلك مع 
 : طاق على الرغم من الواقع التاليقانوني دولي مماثل لحمالت المقاومة المدنية الواسعة الن 

"إرادة الشعب" بعكس  حًقا أكبر في تمثيل  اتمنحه الالعنفيةلحركات التي تكتسيها اإن الشمولية الكبرى 
  70جماعات المقاومة العنيفة... 

برنامج شامل، يمكن االستنتاج  ب  تّتسم واسعة النطاق  شعبية عندما تتطّور حركة مقاومة وتصبح حركة 
 71( للحكومة التي يعترف المجتمع الدولي بشرعيتها.وبشكل جلي عملّيًا )   سحب دعمه أّن الشعب قد 

 

لحرب )لكونهم  ل  استبعاداً وإنكاراً ال يعتبرون األمر    الالعنفي بما أّن كثيرين من المشاركين في النضال  و
  الالعنفّيةالمقاومة المدنية  تصنيف من األدق يبقى حرب،  إّنما وسيلة بديلة لشنّ يؤمنون بالسلمية(، 

  72. حالة شبيهة بالحرب األهليةلكعامل مولّد الواسعة النطاق 
 

يمكن أن يحفّز هذا   .RtoA 73للـالي، قد يكون االعتراف القانوني بحمالت المقاومة المدنية مكّماًل مفيًدا وبالت

ع به االنتفاضة  ل من االمتياز الذي تتمتّ ا يقلّ ، ممّ العنفّيةاالعتراف أيًضا، بشكل حاسم، اختيار استراتيجيات تغيير  

تي تمارس حقوق اإلنسان  حماية أكبر لحمالت المقاومة المدنية الاعدة  في القانون الدولي، ويؤسس قالعنيفة حالًيا  

 وتطالب باالعتراف بها.   األساسية
 

 
 

 

 

  



28  

 الخاتمة
 

د إّن الصراع بين الحكومات والشعوب ألمر حتمّي. لكّن كيفية شن هذه الصراعات   قدرتها البّناءة أو الهّدامة.    تحدِّ

على نطاق واسع،    تعتبر شرعية سار سياسّي ذات قواعد واضحة  عبر مالتوترات    تمرّ ففي المفهوم الديمقراطي،  

 وتتمسك بطريقة محايدة مدعومة بأسلوب منصف بحيث يمكن معالجة النزاعات بطرق بناءة. 

 

، غالباً ما تكون القواعد غير واضحة، ومنحرفة، وتعتبر غير عادلة وغير  أّما في الحكومات غير الديمقراطية

ن الصراع خارج المؤسسات الفاسدة.  المظالم والحاجة إلى وسيلة لش تفاقم إلى شرعية. ويؤدي هذا الموقف 

خذه الناس حول كيفية إدارة النزاع من خالل التكتيكات الالعنفية أو  وبالتالي يترك في هذا اإلطار الخيار الذي يتّ 

 العنيفة تأثيراً كبيراً على خطر الفظائع الجماعية. 

إلى حّد كبير   وترتهنحمالت المقاومة المدنية.  وال لقوة  تولي أهمية لهذا الخيار  ال مسؤولية الحماية الواقع أّن و

 .  الفظائع ارتكاب    مخاطر تجّنب  المتاحة ل  األخرى   للخيارات   رهتصوّ ب ، وبموافقة مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

ل  يقلّ ح ألنه  د المسلّ ة على التمرّ يّ المدن  المقاومة لخيار منح األولوية ضرورةالحق في المساعدة ب يقر  ، في المقابلو
  ، فإّن مسؤولية. عالوة على ذلكالفظائع ويزيد من فرصة تحقيق نتائج مستقرة تحترم الحقوق   ارتكاب   من مخاطر 

إّنها باألحرى مظلة   . بل من مجلس األمن الدولي تقّر بتصويت رسميّ  إلى أن ال تحتاج  RtoA المساعدة تقديم
مسؤولية   ، رغم أنّ تنظيم جهودها وإضفاء الشرعية عليهانوعة من الجهات الفاعلة يمكن بمقتضاها لمجموعة مت

 . ين أكثر تنظيماً من خالل الممارسة والنقاش المستقبلي  هيكل  ور إلى قد تتطّ  المساعدةتقديم 

  3لركن ا أقل تدخالً بكثير من تلك التي يلحظها بموجب مسؤولية تقديم المساعدة تبقى  إّن أشكال الدعم المتوخاة 

والجهود التعليمية    ، الستراتيجيات التغيير الالعنفيةف في المقام األول من الدعوة  . وهي تتألّ من مسؤولية الحماية

، وبعض أشكال الدعم المادي المستهدفة، والجهود  شجيع الحوار بين جماعات المعارضة، وتوتبادل المعرفة

هذه اإلجراءات  والواقع أّن    على الخصم.  ي فالالعنارسة الضغط  ، ومم حّدتهوالتخفيف من  تأثير القمع    لمبذولة لمنعا

 . والمعايير الدولية في الممارسة السابقة والقانون  تتجّذر أسسها

 

، فبعض أشكال الدعم )مثل التمويل  على محمل الجدّ ؤخذ  ي ة. لذلك يجب أن  نتائج ضارّ  ب ل خارجيّ تدخّ   يأتي أيّ   قد 

دون  مثل هذه المخاطر  تحول، ينبغي أال ومع ذلك. اً سلبيّ  اً تأثير تخلّف قد مقاومة المدنية( المباشر لحمالت ال

  األبحاث اإلضافية ب قد تسهم  من هنا ، الجهات الخارجية الفاعلة مفترض أن تؤديه لدور اإليجابي ال استكشاف ا

 لحمالت المقاومة المدنية. في تطوير وصقل نماذج المساعدة البناءة قة المعمّ 

 

  اً مستقر استبدادي   خل. وقد يبدو مجتمع  كذلك عدم التدّ  على مخاطر ينطوي  ل التدخّ   لما كان ، باإلضافة إلى ذلك

السكان   يشرع د أن  عامل الخطر يرتفع بمجرّ  ، لكنّ ة في وقت معينرتكاب فظائع جماعيّ ظاهرًيا أقل احتمااًل ال

ون  شل في دعم السكان عندما يختار ، والفواقعيّ  يم المقاومة المدنية كخيار  وقد يؤدي الفشل في تقد  في النضال. 

 ، إلى زيادة احتمال اختيارهم للعنف الحًقا. العنفّيةاالنخراط في تكتيكات 

 

  ويمارسونها،  والحقوق والعدالة  للمطالبة بالمساءلة م الناس حقوقهم اإلنسانية المعترف بها دولياً  عندما ينظّ ،  وهكذا

 ة. من احتمال وقوع فظائع جماعيّ  حدّ للخصوصاً دعمهم هو الخيار األفضل للجميع  قد يكون
 

 



29  

ختاميةالمالحظات ال  

م 1  ألم ا ة  م ا ع ل ا ة  ي ع ) جم ة حد ت م ل ،  16ا مر ت ب س ول/  ل ي  (5200أ

UN General Assembly. (2005, September 16). 2005 World Summit Outcome,A/RES/60/1, 
paras. 138-139.  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/1 

 
 2 

 (.2009كانون الثاني/ يناير   12ستناداً إلى: الجمعية العامة ألمم المتحدة )تّم تلخيصها ا

UN General Assembly. (2009, January 12). Implementing the Responsibility to 

protect: Report of the Secretary General, A/63/677.  https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/206/10/PDF/N0920610.  pdf?OpenElement 

 
   1973(. القرار  2011آذار/ مارس   717مجلس األمن الدولي. )  3 

UN Security Council. (2011, March 17). Resolution 1973, S/RES/1973.   

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1973%282011%29 

 
زي،  كي أوباما، ورئيس الوزراء البريطاني كاميرون، والرئيس الفرنسي ساركومير، نشر  الرئيس األ2011نيسان/ أبريل    في   4

في    اً دور   ، شعبه  ارتكاب المذابح بحقحاول    ، كان قد شخص  يؤّديمن غير المتصور أن  إّنه لرسالًة مشتركًة تنّص على التالي: "  

  مخيفاً   انتقاماً   ،كانت تستهدفهم بال رحمة   مسلحة   قوات الذين صمدوا أمام  الشجعان  تلك المدن    إذ سيواجه  سكان .  ية حكومة المستقبلال 

 " ...  كبرىخيانة ب  هذا األخير أشبه  . سيكون  مماثل  رتيب  ت  على العالم   وافق   في حال

قد وعد القذافي بشن ف. كم عليها بالفشل أيضاً سيحانة الدولة المنبوذة بل ليس فقط في خ ليبيا هذا التدبير  سيضع  ، عالوة على ذلك " 

إلى  سيفضي حتماً فإن أي اتفاق يتركه في السلطة  له  شعبه  تأييد  خسر   وبما أّنه السفن والطائرات المدنية.  ضدّ هجمات إرهابية 

اها سابقاً. ففي الواقع،  خضن   تجربة المريرة من    حّق المعرفة ماهية هذه الحالة   نحن نعرف و القانون.    وإلى غياب مزيد من الفوضى  

 ." .... مالذ آمن جديد للمتطرفين   وجود   أسره ب   أو المنطقة أو العالم لن تتحّمل أوروبا  

كي يتزايد المدنيون محميين و كي يبقى عملياته أن يستّمر ب  ي فترض بحلف شمال األطلسي ، السلطة  لذا ما دام القذافي يتولى".... 

ل  كي يتكلّ جيل جديد من القادة.    يقوده   دستوري شامل   مسار من الديكتاتورية إلى   الفعليّ نتقال  اال عندئذ  قد يبدأ    الضغط على النظام. 

 لألبد ".  ويتركه   يترك الحكم يجب على القذافي أن    هذا االنتقال بالنجاح 

Obama, Barack, David Cameron, and Nicolas Sarkozy. (2011, April 14). Libya’s Pathway 

to Peace. The International Herald Tribune. 

https://www.nytimes.com/2011/04/15/opinion/15iht-edlibya15.html 

 
هيومن   وصفت،  ذافيخلع الق  على   فحسبستة أشهر    انقضاء  بعدوغير مستقرة بسبب الفصائل المتحاربة.  قد غدت  ليبيا   كانت  ⁵

 ارتكابأنها قد تصل إلى    واسعة االنتشار ومنهجية إلى حدّ بأنها  ، وطرد السكان( " س ووتش االنتهاكات )أي القتال، واالنتقامرايت

 (2012، ووتشومن رايتس ضد اإلنسانية ")هيالجرائم 

تشرين  /على النحو التالي: "في أكتوبر المتبلورالوضع  Alan Kuperman ، وصف آالن كوبيرمان2015عام الفي  

 من المعتقلين نتيجة الصراع   األغلبية الشاسعة لحقوق اإلنسان أن"    ت مفوضية األمم المتحدة  ، أفاد   2013  من العام   األول

، أن ومما يثير القلق أكثرأمر قضائي ومحاكمة مشروعة.  دون  عشوائياً من محتجزون  ، 8000حوالي    الذين يبلغ عددهم

ض : "تعرّ التي يتعّرضون لها الوحشية ة معاملالعن إساءة فيه منظمة العفو الدولية أصدرت تقريراً العام الماضي كشفت 

دنية أو كابالت. وفي بعض الحاالت، قضبان معأو عصي أو بالستيكية المعتقلون للضرب المطول باستخدام أنابيب 

ّيدت أيديهم وق   ومكّبلين، وظلوا معصوبي العينين بوضعيات مزعجة  لساعات وتم تعليقهم، ضوا لصدمات كهربائية تعرّ 

رمواظهورهم أو خلف  في  الليبّيينهجوماً على الصحافيين  93 حوالي " وذكر التقرير أيضاً .المأكل والمشربمن  ح 

ما في ذلك عمليات االختطاف واالعتقاالت التعسفية واالغتياالت ومحاوالت ب 2014لى من العام شهر األوخالل األ

 فيما ليبي فروا من ديارهم  400000والي ، تقدر األمم المتحدة أن حاءات. "نتيجة لهذا العنف المتفشياالغتيال واالعتد 

 غادر ربعهم البالد بالكامل".

http://www.nytimes.com/2011/04/15/opinion/15iht-edlibya15.html
http://www.nytimes.com/2011/04/15/opinion/15iht-edlibya15.html


30  

Human Rights Watch. (2012, April 18). Libya: Wake-Up Call to Misrata’s Leaders Torture, 

Killings May Amount to Crimes against Humanity.  

https://www.hrw.org/news/2012/04/08/libya-wake-call-misratas-leaders 

 
Kuperman, Alan J. (2015, March/April). Obama’s Libya Debacle: How a Well-meaning 

Intervention Ended in Failure. Foreign Affairs, 94(2).  

https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/obamas-libya-debacle 

 
لفترة  االقتتال الفعلي وفي  المطاف سينتهي بنا  لم نفكر لثانية أن"  ري الحرّ فعلى سبيل المثال، ذكر أحد أفراد الجيش السو 6 

 ظننا أنهمفي ليبيا.    حصلكما    وإنقاذنا  للتدّخل  المجتمع الدولي  بسيط يفضي بنا إلى دفع  عرضمجّرد  نا سنقدم  أنّ   . كنا نظنّ طويلة

نا أنفسنا عالقين في صراع مسلح لم نكن مستعدين ، وجدعندما لم يحدث هذا. وألسد ويسقطون الحكومةيقصفون قصر بشار اس

 له ". 

 
Bartkowski, Maciej J., and Julia Taleb. (2015). Myopia of the Syrian Struggle and Key 

Lessons. In Matthew Burrows and Maria J. Stephan (Eds.), Is Authoritarianism Staging a 

Comeback? (p. 137). Washington, DC: The Atlantic Council. 

 
7 Specia, Megan, and David E. Sanger. (2018, May 16). How the ‘Libya Model’ Became a 

Sticking Point in North Korea Nuclear Talks. The New York Times.  

https://www.nytimes.com/2018/05/16/world/asia/north-korea-libya-model.html 

 
، انتهكت على مجرى األمورديمير فالالرئيس الروسي  أبدى:" فيما upermanK Alan آالن كوبيرمانكتب الباحث  8 

  جوي بداًل من فرض منطقة حظر    بدأت بقصفها هي أيضاً   ، عندمابشأن ليبياالدولي  قرار مجلس األمن    بشكل فاضحقوات الناتو  

أّن روسيا   " تعليقاً على الوضع في سوريا Sergey Lavrov خارجيته سيرجي الفروفأوضح وزير  ،نتيجة لذلكو فوقها." 

 مماثل لما حدث في ليبيا". قراربتفويض الدولي داً لمجلس األمن لن تسمح أب

 
Kuperman, Alan J. (2015, March/April). Obama’s Libya Debacle: How a Well-meaning 

Intervention Ended in Failure. Foreign Affairs, 94(2).  

https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/obamas-libya-debacle 

 
 راجع أيضاً:  

 
Gutterman, Steve. (2011, June 16). UPDATE 1-Russia, China urge adherence to Libya 

resolutions. Reuters. 

https://www.reuters.com/article/libya-russia-china-idAFLDE75F13V20110616 

 
9 Bellamy, Alex J. (2011, February). Mass Atrocities and Armed Conflict: Links, Distinc- 

tions, and Implications for the Responsibility to Protect. (Policy Analysis Brief). Stanley 

Foundation,p.2.https://www.stanleyfoundation.org/publications/pab/BellamyPAB22011.p

df 

 
م  ونقدّ   - لنزاع ]العنيف[ الجذرية ا سباب  أ  نعالج األمين العام السابق لألمم المتحدة بان كي مون: "... إذا لم   على لسان كما جاء   10 

 ". نية وعمليات حفظ السالمحاالت الطوارئ اإلنسابالتدخّل فقط في   سينتهي بنا المطاف  – حلوالً مستدامة  

 

http://www.hrw.org/news/2012/04/08/libya-wake-call-misratas-leaders
http://www.hrw.org/news/2012/04/08/libya-wake-call-misratas-leaders
http://www.foreignaffairs.com/articles/libya/obamas-libya-debacle
http://www.foreignaffairs.com/articles/libya/obamas-libya-debacle
http://www.nytimes.com/2018/05/16/world/asia/north-korea-libya-model.html
http://www.nytimes.com/2018/05/16/world/asia/north-korea-libya-model.html
http://www.foreignaffairs.com/articles/libya/obamas-libya-debacle
http://www.foreignaffairs.com/articles/libya/obamas-libya-debacle
http://www.reuters.com/article/libya-russia-china-idAFLDE75F13V20110616
http://www.reuters.com/article/libya-russia-china-idAFLDE75F13V20110616
https://www.stanleyf/
http://www.stanleyfoundation.org/publications/pab/BellamyPAB22011.pdf
http://www.stanleyfoundation.org/publications/pab/BellamyPAB22011.pdf


31  

Ki-Moon, Ban. (2008, January 14). Report of the Secretary-General on the Implementa- 

tion of Security Council Resolution 1625 (2005) on Conflict Prevention, Particularly in 

Africa, S/2008/18. New York: United Nations Secretariat. 

https://undocs.org/S/2008/18 

 
 معكوسة ةلعالق ""تأكيد تجريبي القائم إلى األهلية ونوع النظامحول العالقة بين بداية الحرب كثيرة دراسات  توصلت 11 

هذه  اكتشفت، بمعنى آخرو(. Hegre  ،2014 هيغربين مستوى الديمقراطية واحتمال نشوب نزاع مسلح داخلي" )

حرب  لنشوء مخاطرنسبة أعلى  تواجهخصائص االستبدادية والديمقراطية(  تمزجاألنظمة المختلطة )التي  الدراسات أنّ 

 .أهلية

 للحروب األهلية منبكثير تدعم الرأي القائل بأن الديمقراطيات الكاملة هي أقل عرضة والواقع أّن النتائج الواردة أعاله 
بغض النظر عن ) المطلق بأن الحكم االستبدادي  للقولهذه النتائج بمثل  التذّرع، يمكن لك. ومع ذةغير الديمقراطي األنظمة
 مخاطربشكل كبير  يعّززحقوق اإلنسان( ال  انتهاكمخاطر و داخل الدول نفسهاالحرب  نشوب ادة خطربزي المريبةعالقته 
 الحرب األهلية.نشوب 

من خالل التركيز على  التدقيق في هذه المسألة، فّصل بعض الباحثين فئة "أنواع األنظمة" الواسعة النطاق بغية التوّسع في 
  التي تّتسم بهاالخاصة   القيمة   االنتخابات وجودتها. ت ظهر هذه الدراسات  وتوافر ة قدرة الحكوم شأنرات األضيق المتغيّ 

 .المطلق ، مقارنة بالحكم االستبدادي من مخاطر الحرب األهلية لديمقراطية واالنتخابات في الحدّ ا
قدرة   من انطالقاً  2004-1946 الممتدة بين بيانات الفترةبمراجعة  Ruggeriو  Gleditschجليديتش وروجيري قام كّل من 

يزيد من احتمال اندالع "  "ضعف الدولة األكبر  ال إلى استنتاج مفاده أنّ وتوصّ ،  مؤشرات الضعف الحكومي  وخصوصاً منالحكومة  

  أهلي ...  نزاع وقوععلى خطر  اً واضح اً سلبي اً تأثيرتترك لديمقراطية ا نإـ" ر، فهذا المتغيّ  السيطرة على تتمّ وعندما  .حرب أهلية

 (.Gleditsch and Ruggeri  ،2010")جليديتش وروجيري 

  1817من    العائدة إلى األعوام الممتدة  تحليل البياناتعلى      Bartusevičius and Skaaning  من بارتوسيفيتش وسكانينج  كلّ وأقدم  

، نظمة الديمقراطية أو االستبداديةمن األ  كجانب رئيس  تنافس االنتخابي الحرّ االنتخابات ودرجة ال  توافرمع التركيز على    2006إلى  

في ما وق على جميع أنواع األنظمة األخرى ، تتفّ انتخابية غير مقيدة بطعونات سمتتّ لتي اأن الحكومات "  فتوّصال إلى نتيجة مفادها

  أهليةحرب  نشوب  خطر  ضة للوجهة النظر القائلة بأن األنظمة الهجينة معرّ   في تحد    إضافة إلى ذلك،  يتعلق بالسالم المدني األهلي." 

تبقى  دنياسمية اافسة انتخابية ظمة الهجينة التي تتميز بمن"األن اكتشفا أنّ ، المطلقةاألنظمة االستبدادية د أكبر من الخطر الذي يتهدّ 

 نتخابات".التي ال تتبّنى االأكثر سلمية من األنظمة االستبدادية 

( ةنتخابيال، وغير ااألحادية الحزب،  متعددة األحزابالفة من األنظمة االستبدادية )أنواع مختلولما أمعنا النظر في مسألة كيفية تعزيز  

انتخابات غير   تجرياألنظمة االستبدادية التي وأّن خطر  نسبة أعلى تولّدأن األنظمة غير االنتخابية   وجدا، هليةالحرب األمخاطر 

أو  ةأحاديأكانت ) نوعها: "بغض النظر عن هما على النحو التالي. وبّررا مكتشفاتتنافسية تنطوي أيًضا على مخاطر عالية نسبًيا

 للنزاع ...". كبيرظمة االستبدادية االنتخابية ... معرضة بشكل األن تبقىاألحزاب(  ةمتعدد
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إذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات حول المقاومة المدنية وعمليات االنتقال الديمقراطية راجع المالحظة الختامية 
21 . 

 
 ه عامالن خطران مرتبطان بنوع النظام وسلوك يتوافر: " McLoughlin Stephen كلوغلينكتب الباحث ستيفن م 16 

محدودية سيادة القانون ب هماغياب الديمقراطية أو تقييدها وثانيب يتمثل أولهمايزيدان بشكل كبير من مخاطر الفظائع الجماعية. 

...   
 

ل نظام ضعيف أو مسيء عندما يتجاه ف ا تستند إلى حكم القانون.  حقوق اإلنسان واالستقرار السياسي واالزدهار االقتصادي كله "
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 ." ... لضعيفة باإلفالت من العقاب على أعمال التمييز والعنف ضد الفئات ا االفتقار إلى قضاء محايد يسمح    أنّ 

 

لجماعية الفظائع ا  ب ارتكا خطر  يغدو  بالضعف  يّتسم عندما ف . على حّد السواء  القانون إلى المخاطر والمرونة من هنا يشير حكم " 

 . (McLoughlin, 2014)الخطر "   هذا   يتضاءل  يتسم بالقوة عندما  و   أعلى 
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أن تؤدي   ارتفعت احتماالت، معّينة ل أقلية عرقية إذا كانت النخبة تمثّ ، خصوصاً  أيدي القلة بينالكاملة  السيطرة  حصرإلى الدولة 
 . (Harff, 2019)" الجماعية اتداالفظائع واإلبارتكاب النزاعات المستقبلية إلى 
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 واستخدمتاه فيوالعنيفة(  الالعنفية)الحمالت والنتائج  NAVCOبيانات المشروع  Stephanو  Chenoweth ابتكرت

تشمل و.  الصراعات العنيفة والالعنفية  لباحثين في  توافقيةبيانات    من  مأخوذةعينة من حمالت المقاومة  يضّم      : "...وهو  اعملهم

حمالت أو    واالنشقاق  االنفصال  حمالت  ، أوياألجنب  حتاللاالضد  الحمالت  ، أو  تغيير النظام المحلي  حمالت    المقاومة  حمالت  

حركة الحقوق المدنية والحركة    شأن  الكبرىالحمالت االجتماعية واالقتصادية  ت  إال أّن مجموعة البيانات أغفلتقرير المصير.  

  أساسياً  اً سياسي اً لحملة هدفا تمتلك، يجب أن  NAVCOبيانات وكي ت درج ضمن مجموعة  الشعبية في الواليات المتحدة.

 العنفيةحوالي عشر حمالت )أربع منها  سجم  لم تنل األجنبي أو االنفصال.  إنهاء النظام السياسي الحالي أو االحتال  حاسماً شأن

 مجموعة البيانات. "  ضمنلكنها مع ذلك أدرجت مع أي من هذه الفئات ( ةفيعن وست

 
Stephan, Maria J., and Erica Chenoweth. (2008). Why civil resistance works: The 
strategic logic of nonviolent conflict. International Security, 33(1), p. 15. 

 
18 Chenoweth, Erica, and Maria J. Stephan. (2011). Why Civil Resistance Works: The 

Strategic Logic of Nonviolent Conflict. New York: Columbia University Press, p. 73. 

 
،  هدف الحملة استناداً إلى NAVCO 1.0ات تقسيم معدالت النجاح اإلجمالية في مجموعة بيان عندما تمّ إضافة إلى ذلك، 

تقرير المصير أو   حق أظهرت النتائج أن حمالت المقاومة المدنية التي تسعى إلى االنتقال السياسي ضد الحكومات )بدالً من

لحمالت ا معدل نجاح بالمئة ل 27ل الحمالت الالعنفية، مقابل معدّ ة ئبالم 59بنسبة  قت نجاًحا( قد حقّ طرد المحتلين األجانب

 العنيفة.

Stephan, Maria J., and Erica Chenoweth. (2008). Why civil resistance works: The 

strategic logic of nonviolent conflict. International Security, 33(1), p. 8. 

 
19 Chenoweth, Erica, and Maria J. Stephan. (2011). Why Civil Resistance Works: The 

Strategic Logic of Nonviolent Conflict. New York: Columbia University Press, pp. 213- 

215. 
  .216المرجع نفسه صفحة   20 

 أن: إلى المقاومة المدنية واالنتقال السياسي والديمقراطية حولدراسات أخرى  توصلت 21 
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ي على األرجح إلى الديمقراطية وليس إلى التمردات العنيفة عمليات االنتقال التي تحّركها المقاومة المدنية ستؤد .1

(Karatnycky and Ackerman, 2005; Celestino and Gleditsch, 2013) . 

و   Karatnycky عمليات االنتقال التي تحّركها النخبة من أعلى الهرم إلى أسفله لن تنتج ديمقراطية. فقد دقق  .2

Ackerman من هذه  بالمئة  50 نسبة ا أنّ ووجد 2005إلى  1972في الفترة من م السلطوي عملية انتقالية من الحك 67بـ

إضافة إلى  . هإلى أسفل الهرم جهود من أعلىتحّركها  هافقط من 14، في حين أن المقاومة المدنية" "  تحّركهاكانت  العمليات

ين فقط تمقابل اثن تائج ديمقراطية كاملةإلى نأفضت مدنية المقاومة ال تحّركها( بالمئة 64) 50 أصل من  عملية  32 إنّ  ذلك،

،   Ackermanو  Karatnycky) هإلى أسفلالهرم  جهود من أعلى  تحّركها( كانت بالمئة 14) عملية انتقال 14من بين 

2005). 

 
سنة   47ديمقراطيات أكثر استدامة بكثير )طالت لمدة عمليات االنتقال التي تقودها المقاومة المدنية أّدت إلى  .3

أو  سنوات( 5على معّدل يها ديمقراطيات ما بعد االنتقال ف امّدتالتي ( من عمليات االنتقال التي يحّركها العنف )تقريباً 

ات ما بعد المرحلة  ت ديمقراطياستمرّ عمليات االنتقال التي افتقرت إلى أّي من مكونات المقاومة المدنية )حيث 

 . (Bayer, Bethke, and Lambach, 2016) سنوات( 9حوالي االنتقالية 

 
جودة النظام الديمقراطي المنبثق عن المقاومة المدنية تتخطى من بعيد جودة عمليات االنتقال التي ال تحّركها  .4

 .  (Bethke and Pinckney, 2016)المقاومة المدنية

 

 في خالل  انتقال تحّركها المقاومة المدنية، ستختبر على األرجح نمواً اقتصادياً اختبرت عمليات  الدول التي .5

  مرحلة ما بعد االنتقال أعلى من ذلك المتأتي عن عمليات االنتقال الناتجة عن النخبة من أعلى الهرم إلى أسفله

(Johnstad, 2010)  . 
 

في غضون عقد من   ،أو تجاوزه عند الوالدة لمعدل األعمار من اللحاق بالمتوسط العالميالحكومات تمكنت  .6

 . (Stoddard, 2013) المدنية المقاومة الذي تحّركهل االنتقا

 : إذا أردت االطالع على تلخيص لهذه النتائج وغيرها راجع
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Change, 35(3), pp. 464–482. 
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 67- 66المرجع نفسه صفحة   24 
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 والدة حمالت المقاومة المدنية ونتائجها.تظهر األبحاث الكمية والنوعية أّن نوع النظام وقوته ال تحّددان   26 
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Chenoweth دققت كّل من ، ت المقاومة المدنية والخروج منهاإلى دراسة تأثير نوع النظام على نشوء حمال باإلضافة 27 

and Stephan    أن قوة  صلتا إلى استنتاج مفاده وتوتأثير قوة النظام واستخدام القمع العنيف ضد الحمالت الالعنفية. في

 هااحتمال نجاح خفض حملة العنفيةا وأن استخدام القمع العنيف ضد تأثير على ظهور الحملة أو نجاحه تخلّف أيّ النظام لم 

 . (Chenoweth and Stephan, 2011) بالمئةبنسبة 

يفية تأثير عوامل بيئية أخرى  ، في ك2008في العام   Freedom House فريدوم هاوسبحثت دراسة صادرة عن منظمة 

شأن مستوى التطور االقتصادي في البالد ومركزية السلطة في النظام ومستوى تجزئة المجتمع، على نشوء حمالت المقاومة 

تأثير أي هم ...  فحصتم  لم تترك العوامل السياسية والبيئية التي تمت دراستهاخلصت إلى ما يلي: "... الالعنفية ونتائجها. و

 (Marchant et al., 2008)". ئي كبير على نجاح أو فشل حركات المقاومة المدنيةإحصا
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Merriman, Hardy, and Jack DuVall. (2007). Dissolving Terrorism at Its Roots. In Ralph 

Summy and Senthil Ram (Eds.), Nonviolence: An Alternative for Countering Global 

Terror(ism). Hauppauge, New York: Nova Science Publishers. https://www.nonviolent-

conflict.org/wp-content/uploads/2018/11/Dissolving-Terror- ism-at-Its-Roots.pdf 

 
30 Chenoweth, Erica. (2016, November 21). People are in the streets protesting Donald 

Trump. But when does protest actually work?. Washington Post. 

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/11/21/people-are-in-  

the-streets-protesting-donald-trump-but-when-does-protest-actually-work/ 

 
وذلك  ، إلنترنت ضمن فئة "التعليم العام" يمكن أن تندرج ورش العمل والدورات التدريبية عبر افي بعض الحاالت،   31 

 م. والمحتوى والمشاركين الذين ينضمون إليه والغاياتالطريقة  استناداً إلى

 
وفي هذا   . ما دولةعلًنا( في صراع ضد   يكونركون بشكل مباشر )وغالًبا ما األفراد الذين يشابمصطلح "المنشقين" نعني  32 

المنشقين الذين يستخدمون المقاومة المدنية )على عكس المنشقين اآلخرين الذين قد يتبنون العنف(. التقرير، نعني تحديداً 

ادي أو اجتماعي كبير من خالل المقاومة  ألفراد الذين يسعون إلى إحداث تغيير سياسي أو اقتصبمصطلح "النشطاء" ، اونعني 

، فإن مصطلح  الواحد بدل اآلخر"المنشقين" و "النشطاء" المدنية. على الرغم من أنه يمكن أحياًنا استخدام المصطلحين 

)الحقوق أو اإلصالحات أو  ة متنوعة من المطالبابعون مجموع، ألن النشطاء قد يتأوسع من "المنشقين" يبقى "النشطاء" 

 . من المعارضين( ضد مجموعة ةاألساسي اتالتغيير

 
يتواجد الفاعلون الخارجيون أبداً   :"ال Naviwala Nadia، و Lakhani fSada، وStephan .J Mariaكما كتبت  33 

، لكنهم في وضع يسمح لهم بدعم بناء لمدنية المحليةأو التكتيكي للجهات الفاعلة ا  اإلستراتيجي النصحلتقديم  أفضل مقام في

  القدرات من أجل العمل الالعنفي االستراتيجي. " 

 

Stephan, Maria J., Sadaf Lakhani, and Nadia Naviwala. (2015). Aid to Civil Society: A 

Movement Mindset. Special Report 361. United States Institute of Peace, p. 12. 

https://www.usip.org/sites/default/files/SR361_Aid_to_Civil_Society_A_Movement_ 

Mindset.pdf 

 
في النتائج عنيفة وكذلك الفرق  في معدالت النجاح في الحمالت العنيفة وغير ال  سبق أن أشرنا في التقرير إلى التمايز34     

ماعات  أيًضا مسألة التأثير عند دمج الحمالت الالعنفية أو وجودها جنًبا إلى جنب مع الج تظهر، الديمقراطية. ومع ذلك

إال د من فرصة نجاح الحملة.  البعض بأن وجود األجنحة العنيفة قد يزي يّدعيالمسلحة )والتي تسمى "األجنحة العنيفة"(. 

 17بنسبة    عنيف  ذات جانح]الالعنفية[  يبلغ معدل الحمالت  "توّصال إلى استنتاج مفاده   Schock و Chenoweth    أّن  

http://www.du.edu/korbel/sie/research/chenow_external_support.html
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في معدالت نجاح الحركة ،  أن المشاركة العامة هي عامل رئيس" ، وبما محضة ]الالعنفية[ معدل الحمالتمن أدنى  ٪ 

هذا هو " دليل على وجود تأثير سلبي غير مباشر ، في هذا الصراع المسلح المعاصر يرتبط سلًبا بالمشاركة الشعبية ، 

 Chenoweth and؛    Chenoweth    ،2016 وبالتالي يرتبط بفرص منخفضة للنجاح في الحمالت غير المسلحة ")

Schock  ،2015). 

 
)مجموعة عنيفة تنفصل من داخل جناحاً عنيفاً  عندما تطّور حملة غير عنيفة  أّن    Schock و  Chenoweth  واكتشف 

 Chenoweth and)في المائة  41في المائة إلى  60حملة غير عنيفة( ، فإنها تخفض معدالت نجاح الحملة من 

Schock, 2015). 

حملة غير عنيفة أو عنيفة مع الجماعات المسلحة األخرى ،  عندما تتعايش  Stephan و Chenowethأخيراً، أكتشفت 

  في المائة  49في المائة إلى  27يرتفع احتمال نشوب حرب أهلية بعد انتهاء الصراع على مدى العقد المقبل من 

(Chenoweth and Stephan, 2011) . 

 
Chenoweth, Erica. (2016, June 21). Nonviolent Discipline & Violent Flanks. 

Presentation at the 2016 ICNC Summer Institute at the Fletcher School of Law and 

Diplomacy.  https://www.youtube.com/watch?v=o1-fPXqp-T8 

 
Chenoweth, Erica and Kurt Schock. (2015). Do Contemporaneous Armed Challenges 

Affect the Outcomes of Mass Nonviolent Campaigns?. Mobilization: An International 

quarterly, 2(4), pp. 427, 435. 

 
Chenoweth, Erica, and Maria J. Stephan. (2011). Why Civil Resistance Works: The 

Strategic Logic of Nonviolent Conflict. New York: Columbia University Press, p. 218. 

 
   Chenowethو erkoskiPتحديداً، الدعم المالي من دولة أجنبية لحملة العنفية قد يكون خطيراً. وقد تفّحص  35 

حول هذه المسألة وتوصال إلى استنتاج مفاده ...."أن دعم الدولة األجنبية قد يزيد احتمال وقوع عمليات القتل  ليباناتا

 الالعنفي." الجماعي حتى في حال الحراك  
 

Perkoski, Evan, and Erica Chenoweth. (2018). Nonviolent Resistance and Prevention of 

Mass Killings During Popular Uprisings. Washington, DC: ICNC Press, p. 19.  

https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2017/07/nonviolent-resis-  

tance-and-prevention-of-mass-killings-perkoski-chenoweth-2018-icnc.pdf 

 
، فإن رأينا هو أن التمويل ن مفيًدا في بعض السياقاتأن يكو التمويل الخارجي المحدود للحركات يمكن  على الرغم من أنّ 36 

، فإنه يمكن بطريقة ضعيفة ندما يتم بشكل مفرط أوفي الواقع ، ع  -في نجاح الحركة  الرئيس المفتاحالخارجي بشكل عام ليس 

ها أشكال من  أن يؤدي إلى فشل الحركة. على النقيض من ذلك ، فإن بناء المهارات والدعوة والضغط على خصم الحملة كل

 .)وإيجابية( حّدةالدعم غير النقدي يمكن أن يكون لها تأثير أكثر 

 
 : ول على المزيد من المعلومات حول تأمين اإلرشاد للتمويل والجهات الفاعلة الخارجية والحراكات، راجعللحص

 
Stephan, Maria J., Sadaf Lakhani, and Nadia Naviwala. (2015). Aid to Civil Society: A 

Movement Mindset. Special Report 361. United States Institute of Peace.  

https://www.usip.org/sites/default/files/SR361_Aid_to_Civil_Society_A_Movement_ 

Mindset.pdf 
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لالطالع على نموذج لتمويل الحركات واالنخراط المستخدم من قبل الجمعية األهلية الخاصة بالمؤلفين )المركز الدولي  

 ألساليب الصراع الالعنفي( راجع:

 
Merriman, Hardy. (2018, April 30). A Movement-centered Support Model: Consider- 

ations for Human Rights Funders and Organizations, Part I. Minds of the Movement 

(blog), International Center on Nonviolent Conflict. 

https://www.nonviolent-conflict.org/blog_post/movement-centered-support-mod-  

el-considerations-funders-organizations/ 

 
Merriman, Hardy. (2018, May 21). A Movement-centered Support Model: Consider- 

ations for Human Rights Funders and Organizations, Part II. Minds of the Movement 

(blog), International Center on Nonviolent Conflict. 

https://www.nonviolent-conflict.org/blog_post/part-2-movement-centered-sup-  

port-model-considerations-funders-organizations/ 

 
Merriman, Hardy. (2018, September 11). Supporting Civil Resistance Movements: Con- 

siderations for Human Rights Funders and Organizations. Minds of the Movement 

(blog), International Center on Nonviolent Conflict. 

https://www.nonviolent-conflict.org/blog_post/supporting-civil-resistance-move- 

ments/ 

 
Merriman, Hardy. (2019, January 10). Small Grants, Big Commitment: Reflections on 

Support for Grassroots Activists and Organizers. Minds of the Movement (blog), 

International Center on Nonviolent Conflict. 

https://www.nonviolent-conflict.org/blog_post/small-grants-big-commitment-reflec-   

tions-support-grassroots-human-rights-activists-organizers/ 

 
نهج أكثر تركيًزا على الحركة في عملهم.   لتبنييمكن أن يتخذها الدبلوماسيون كثيرة إجراءات  إجراء من بينهذا مجرد  37 

لالطالع على مناقشة أوسع للخيارات والدراسات اإلفرادية األخرى للدبلوماسيين المنخرطين مع المعارضين والمجتمع 
 :راجعفية ، المدني والحمالت الالعن

 
Kinsman, Jeremy and Kurt Bassuener (Eds.). (2016). A Diplomat’s Handbook for 

Democracy Development Support. Waterloo, ON: CIGI Press. 

 
"يجب   عليها:  لمثل هذه اإلجراءات ومكافأتهم    لتحضيرهم  باإلضافة إلى ذلك ، يمكن تغيير الحوافز المهنية والتدريب للدبلوماسيين  

، يتعين على الواليات المتحدة مع المدني. وتحقيقاً لهذه الغايةالجهات الفاعلة في المجت معمباشرة  للتواصلتمكين الدبلوماسيين 

وغيرها من الديمقراطيات إعادة تنظيم الحوافز المهنية لضباط الخدمة الخارجية لمكافأة أولئك الذين يسهلون التعاون والشراكات 

 مماثلة بأن تتطّور."  لعالقات للسماحلك تمديد مدة التناوب الميداني ، وكذالمجالجهات الفاعلة في المجتمع المدني في هذا مع ال

 
Lagon, Mark, and Patrick McCormick. (2015, January). The Responsibility to 

Accompany: A Framework for Multilateral Support of Grassroots Nonviolent 

Resistance. Ethics and International Affairs.  

https://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2015/the-responsibility-to-accompa-  

ny-a-framework-for-multilateral-support-of-grassroots-nonviolent-resistance/ 
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نظاًما لردود   tMalla Chibli وشبلي مالط  Mansbridge Jane االحتماالت ، تقترح جين مانسبريدج كأحد 38 

 :الفعل على مستويات القمع
  الالعنفية. التلقائية بناًء على تقييم دولي لمستوى العنف الذي تستخدمه حكومة دكتاتورية ضد االحتجاجات    المحّركات نحتاج إلى مجموعة من  "

أهمية أقل من مبدأ رد الفعل. يجب على المجتمع الدولي أن يبدأ التفكير فوراً في االستجابات الخارجية المناسبة عندما    المحّركات شكل  ويكتسي  

،  ت اإلقليميةأو أكثر من التحالفا ، أو تحالفين بدم بارد. يمكن لألمم المتحدةي إطالق النار على المتظاهرين الالعنفي يبدأ النظام الديكتاتوري ف

  الضوء   يلقيقد    مماثل  ادعاء واحد    فإنّ   داخل منطقة اختصاصها.الالعنفية  ق في الوفيات في االحتجاجات  أن تنشئ لجنة مستمرة مكلفة بالتحقي 

التحقيق  ، مع بعض التوكيد من مصادر خارجية ، إلى إنشاء فرقة عمل صغيرة مكلفة ب قد تؤدي عشرة حاالت وفاة مزعومةوهذه المشكلة.  على  

قد تؤدي إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية. مائة وفاة  ف، مع تأكيدات كبيرة من مصادر خارجية ، مةخمسون حالة وفاة مزعوأما في القضية. 

للنظر في   (UNSC) حالة وفاة مؤيدة إلى رفع القضية إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  200ى تحقيق رسمي. وقد تؤدي  مؤكدة قد تؤدي إل

 "قوبات األمم المتحدة أو فرض عقوبات عليها من قبل التحالفات اإلقليمية إذا تم نقض إجراء األمم المتحدة ع

 

Mallat, Chibli, and Jane Mansbridge. (2012, September 11). Outside Intervention in Nonviolent 

Revolutions. JURIST – Forum. 

http://jurist.org/forum/2012/09/mallat-mansbridge-nonviolent-intervention.php 

 
 معارفهمحثهم على استخدام وي، ةيديمقراطظّل أنظمة د األدميرال دينيس بلير دوًرا بناًء للجيوش التي تخدم في يحدِّ   39 

لضبط النفس من قبل أولئك الذين قد   النصحخدمة الحكام الديمقراطيين وتقديم  ميزاتنظرائهم األجانب للتأكيد على  من

 .ي طلب منهم قمع التحديات الشعبية الالعنفية

 

Blair, Dennis. (2013). Military Engagement Influencing Armed Forces Worldwide to 

Support Democratic Transitions, Vol. I and II. Washington, DC: Brookings Institution. 

 
 ، الفصل االفتتاحي Iالمجلد  

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/militaryengagement_chap-  

ter.pdf 

 
 ، الفصل االفتتاحي II  المجلد   

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/miltaryengagement2_sam-  

plechapter.pdf 

 
 .37راجع المالحظة الختامية  40 

  
 ":لسالم التابعة لألمم المتحدةعمليات ا سياسة حماية الطفل في  بحسب ما تنّص عليه "  41  
، عم البنية التحتية للسالم المحلي تشير "الحماية المدنية غير المسلحة" إلى استراتيجية لحماية المدنيين والحد من العنف المحلي ود "   

ت اللجنة نيف. أوصالع  الصراع حيث يعيش المدنيون غير المسلحين والمدربين ويعملون مع المجتمع المدني المحلي في مناطق 
ية المدنيين، المستقلة الرفيعة المستوى المعنية بعمليات السالم بأن تكون المقاربات غير المسلحة في طليعة جهود األمم المتحدة لحما

 " .بمن فيهم األطفال  

 
UN Department of Peacekeeping Operations, Department of Field Support and 

Department of Political Affairs. (2017, June). Policy on Child Protection in United 

Nations Peace Operations, Ref. 2017.11. New York. 

https://dag.un.org/handle/11176/400655 
 

 :راجع للحصول على معلومات إضافية حول الحماية المدنية غير المسلحة ، 

http://jurist.org/forum/2012/09/mallat-mansbridge-nonviolent-intervention.php
http://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/militaryengagement_chap-
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Furnari, Ellen. (2016). Wielding Nonviolence in the Midst of Violence: Case Studies of 

Good Practices in UCP. Norderstedt: Books on Demand. 

 
Nonviolent Peaceforce and the UN Institute for Training and Research. (2017). Unarmed 
Civilian Protection: Strengthening Civilian Capacities to Protect Civilians Against 
Violence. 
https://nonviolentpeaceforce.sharepoint.com/NP-US%20Documents/Shared%20  

Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FNP%2DUS%20Documents%2FShared%20  

Documents%2FCOMMUNICATIONS%2FProgram%20Documents%2FUCP%20Train- 

ing%2FUCP%5F17%2E2%20May%20copyEdited2%2Epdf&parent=%2FNP%2DUS%20  

Documents%2FShared%20Documents%2FCOMMUNICATIONS%2FProgram%20Docu-  

ments%2FUCP%20Training&p=true&slrid=42bba99e-1020-7000-7d26-dbbf6a0ca4fb 

 
فع عن: "... استخدام سياسة ، ويدااالستثناء من منظور قانوني دولي  Auron Dannyيستكشف داني أورون   42

كنهج جديد للتدخل  -عدم االعتراف باألنظمة القائمة واالعتراف البديل المحتمل لقوى المعارضة الالعنفية   -االعتراف 

. ستساعد هذه السياسة في إنهاء اإلدارات التي تواجه معارضة جماهيرية من سكانها وتغيير النظامغير المادي والوقاية 

 . (Auron, 2013) منّظم".  لمقاومة بعنفهذه ا وتواجه

 

دعا إلى تقويض الحكومة السورية واالعتراف    Mallat et al  دعا مالط وآخرون    ،االستثناء  سيرللحصول على مثال عن كيفية  

(: "تشمل الخطوات األولى تسليم السفارات السورية للمعارضة كممثل شرعي SNCبالمجلس الوطني السوري المعارض )

لسوري أكثر بكثير من المبعوثين الحاليين. من شأن هذا اإلجراء أن يشجع على الفور االنشقاقات في تلك السفارات لشعب ال

وفي الدوائر الدبلوماسية السورية. إذا قررت حكومات )أصدقاء سوريا( أن إعطاء السفارة للشعب السوري ممثالً بشكل انتقالي 

، فيمكنهم ببساطة طرد السفير السوري المحلي وكبار مساعديه بالقانون القنصليكاف   وًما بشكلمن قبل المعارضة ليس مدع

 في السفارة. " 

، من وعة مظلة لهذه الفترة االنتقالية"يمكنهم أيًضا توفير لوجستيات جادة لمساعدة المجلس الوطني السوري باعتباره أهم مجم" 

 " بشكل أفضل ...أجل تحسين جدول أعمال الديمقراطية السورية 

لمثل هذا االعتراف. يمكن للحكومات الفردية أن   اً يمكن للجمعية العامة لألمم المتحدة أن تجتمع مرة أخرى للتصويت رسميّ " 
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 . " الجيش الحرّ بها للسفر إلى الخارج من قبل  

 وأن يقدموا لهم مقًرا ودعًما لوجستًيا وإعالمًيا."   المعّينينأن يجتمعوا مع ممثلي المعارضة    في سوريا  حزابة األقادب.. ينبغي  ".
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أجل إجراء األبحاث حول دور المقاومة المدنّية في توليد االستقرار أو انعدام االستقرار في مرحلة ما بعج االنتقال،    من 44 

 راجع: 

Pinckney, Jonathan. (2018). When Civil Resistance Succeeds: Building Democracy 

After Popular Nonviolent Uprisings. Washington, DC: ICNC Press.  

https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2018/10/When-Civil-Resis-  

tance-Succeeds-Pinckney-monograph.pdf  

 
بسبب  ثالثين ضحية    إلى، من خمسة  لى في سوريا بعد عسكرة االنتفاضة ارتفعت حصيلة القت، "  fKah Mohjaبحسب   45 

في   ثالثمائة من ضحايا نيران النظام في اليوم إلى المرحلة الالعنفية ، إلى سبعين  الواحد في خالل  نيران النظام في اليوم 

 . " االنتفاضة 

 
Kahf, Mohja. (2013). Then and Now: The Syrian Revolution to Date. St. Paul: Friends for 

a Nonviolent World, pp. 16–17. 

http://www.fnvw.org/vertical/Sites/%7B8182BD6D-7C3B-4C35-B7F8-F4FD486C7CB-  

D%7D/uploads/Syria_Special_Report-web.pdf 

 
46 Chenoweth, Erica, and Maria J. Stephan. (2014, July-August). Drop your weapons: 

when and why civil resistance works. Foreign Affairs, 93(4). 

في  الحديثة: "إن الثورات 2012عام الفي   tMallaط ومال  Mansbridge مانسبريدج هالحظ  استناداً إلى ما 47 

التمرد المسلح أكثر فاعلية من  ما يبدو  تدخل خارجي ضد ديكتاتور بغية الحث على: اً مرير درساً م ليبيا وسوريا تقدِّ 

 ."...ليةالبطو يةالالعنف  األعمال

 
Mallat, Chibli, and Jane Mansbridge. (2012, September 11). Outside Intervention in 

Nonviolent Revolutions. JURIST – Forum. 

http://jurist.org/forum/2012/09/mallat-mansbridge-nonviolent-intervention.php 

 
 .42، راجع المالحظة الختامية االستثناء في سورياقد ينتج عن ما  على مثال على لالطالع 48 

 
حركة داعمة  م ما إذا يمكن وصف حملة بمعياراً لتقيي Wilsonم ويلسون ، يقدّ للمضّي بهذه الخطوة إلى المستوى األعلى   49 

دم االستغالل، والالعنف. إذا  لحقوق اإلنسان. ويتضمن هذا المعيار أربعة "مبادئ عامة لعدم التمييز، وعدم القمع، وع

حركات إبطال أثر األخرى، فمن المناسب وصفها بدون من اً منها أظهرت حركات المقاومة المدنية هذه المبادئ، أو بعض

  " داعمة لحقوق اإلنسان.

 
Wilson, Elizabeth A. (2017). People Power Movements and International Human Rights: 

Creating a Legal Framework. Washington, DC: ICNC Press, pp. 53–58, 90–107.  

https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2017/11/People-Pow- 

er-Movements-and-International-Human-Rights_Elizabeth-A-Wilson_2017.pdf 

 
على الرغم من انتشار الحمالت الساعية إلى تحقيق أهداف قائمة على الحقوق وأخرى إصالحية، إال أن  المفارقات أنه    ومن  50 

حالياً ال يزال يمتلك المزيد من البيانات الكمية حول الحمالت التي تحاول بشكل مباشر تغيير الحكومات، مجال المقاومة المدنية  

http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/2012/03/HILJ-Online_53_Mallat_et_
http://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2018/10/When-Civil-Resis-
http://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2018/10/When-Civil-Resis-
http://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2018/10/When-Civil-Resis-
http://www.fnvw.org/vertical/Sites/%7B8182BD6D-7C3B-4C35-B7F8-F4FD486C7CB-
http://jurist.org/forum/2012/09/mallat-mansbridge-nonviolent-intervention.php
http://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2017/11/People-Pow-
http://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2017/11/People-Pow-
http://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2017/11/People-Pow-


43  

هذه الحمالت وتصنيفها ومقارنتها   تعدادل أن يعود السبب في ذلك إلى سهولة  بحث. ومن المحتموالتي تم ذكرها مسبقاً في هذا ال

من الحمالت لتحقيق  الكثيرأن يطغى على حقيقة سعي إنما ال يجدر بما ذكر أعاله مالئمة للتحليل الكمي(.  ما يجعلها بالتالي)

 االنتقال السياسي.أخرى غير غايات 

 
تأثير بعض محاوالت الكرملين المعروفة لتأجيج التعبئة  owskiBartkبارتكوسكي تناول  الموضوع،فيما يتعلق بهذا  51 

 الشعبية )خصوصاً االحتجاجات( في الواليات المتحدة، وتوصل إلى:

 

على   إطالقاً لم تنجح جهود الكرملين للتالعب بإمكانات االحتجاج في الواليات المتحدة لم تنجح إال جزئياً عبر اإلنترنت و "إن

دون من استياء شعبي واسع النطاق في الشوارع  استحالة إثارةل الكرملين في الواليات المتحدة واقع. وقد أثبت تدخّ أرض ال

 " وجود قوى شعبية محركة أساسية.

 
أي شكل من أشكال   توليدنهم من  عدم تمكّ  من أشار إلى األوقات التي كان فيها "المتصّيدون الروس أكثر نجاحاً، على الرغمكما  

وجات الثورية على أرض الواقع، في كسب اآلالف من "اإلعجابات" على منشوراتهم على صفحات فيسبوك مزيفة )ولم  الم

ًّ ق أساساّّ نت دعواتهم لالحتجاج من التفويترجم هذا التفاعل إلى مستويات مماثلة من المشاركة في الشوارع( ... أو عندما تمكّ 

 كات القائمة." على الحر

 
 هاتعتبرلم رّوج العمالء الروسيون قضايا معّينة عندما  ذريعاً االحتجاجات قد فشلت فشالً  تركيبحاوالت "م ويذكر كذلك أنّ 

التي  و، تحريض روسيا والناتجة عن المنظّمة مسبقاً حتجاجات لعّل المثال األفضل يتجلّى في اال تظلّم حقيقي. المجتمعات بمثابة 

في إلى "وقف أسلمة تكساس"، و  ودعت ،  2016مايو    21يوستن، تكساس، في  بالقرب من مركز الدعوة اإلسالمية في ه  ن ظمت

.  بحسب إفادات الشهود 50و 10"أنقذ المعرفة اإلسالمية"، لم تتضمن سوى عدد قليل من المشاركين: لها المظاهرة المضادة 

أن   دون من  اعلة الخارجيةقبل الجهات الف من شعبينظيم احتجاج ت ة أو حتى استحال ح ما سبق مدى صعوبةوبالتالي، يوضّ 

  محددة...".  بارزةلمجتمع ما للتظاهر من أجل قضية المسبق واالستعداد  المتأججةالمشاعر  تستغلّ 
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د من  الدول قد تنجح في ممارسة كّم محدو لمعدالت نجاح التمرد العنيف، وأنّ  اً محدد  تشّكل عامالً ندرك أن رعاية الدولة  52

ليطّبق قة هذه العال ينبغي تعميم المفهوم المنبثق منومع ذلك، ال  الذي تقّدمه. من خالل الدعم الماديالسيطرة على التمردات 
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لم يؤثر إيجاباً أو سلباً   أجنبية للحمالت الالعنفية  دعم مادي من دولة  توافر  إال أنّ %،  15بنسبة    من نسبة نجاح الحمالت العنيفة

 . (Chenoweth and Stephan, 2011)على نتائجها 

 
ًّ في ما يتعلّق بالحمالت عموما Perkoski و   Chenowethعتقد إذ ي الدعم المادي من دولة أجنبية مخاطر حقيقية،ًّ أيضا يولّد

مرة التخاذ إجراءات صارمة بحق المدنيين عندما ...   25إن الدول أشد عرضة بحوالي    سواء(: " ...  على حدّ   يفة والالعنيفة)العن
 تتلقى حملة معارضة دعم دولة أجنبية ..."  [أ]
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دم إلى حقيقة أن النماذج التي تنظر إلى "ثورة" غير متمايزة أو "انتقال سياسي سريع" كمحرك لعًّ يشير هذا أيضا   55 
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 أكثر من األهمية التي يحملها االنتقال نفسه.المستخدمة لتحقيق انتقال سياسي قد تحمل نفس القدر أو 
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ي لحقوق اإلنسان والشعوب، والميثاق األفريق (،ICCPRتشمل هذه المعاهدات االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ) 58

(، واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، واتفاقية القضاء على  ECHRواالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية )

لق ن، واإلعالن المتعجميع أشكال التمييز العنصري. تشمل قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسا

بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالمياً 

)إعالن المدافعين عن حقوق اإلنسان(. تشمل المؤسسات الدولية لجنة حقوق اإلنسان، ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، 

 العمل الدولية.  ومنظمة
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داخل الدولة  نزاع مسلّح  نشبلتالية: "أوالً، يجب أن يلمعايير ااوفًقا  صفة قانونية لمتمردين العنيفينا أعطى القانون الدولي 69

بحتة(. ثانًيا ، يجب أن يحتل المتمّردون أو يديرون جزًءا كبيًرا من األراضي الوطنية.   صفة محلية وليسصفة عاّمة ) يكتسي

ت إمرة سلطة مسؤولة، ثالًثا، يجب أن يقوموا باألعمال الحربية وفًقا لقواعد الحرب وبواسطة قوات مسلّحة منظمة تعمل تح

 ".الحربا عن طريق االعتراف بحالة رابًعا، يجب أن تتوافر ظروف توجب على الدول الخارجية تحديد موقفه
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 شكر وتقدير 

 Amber ، وLarry Diamond، و Erica Chenoweth، و Maciej Bartkowskiالشكر لكّل من  نوّجه  

Frenchوشبلي مالط، و ، Jane Mansbridgeو ، Jason Marczakو ، Chris Miller و ، Maria 

Stephanو ، Tabatha Thompsonو ، Rosarie Tucciو ، Paula Garcia Tufroو ، Lawrence 

Woocher ّنشكر جوليا كونستانتبن    أن   . كما نودJulia Constantine  والنشر.لتحرير عملها في ال   



 

Events of the last decade demand new approaches to atrocity prevention 

that are adaptable, innovative and independent of a state-centered 

doctrine. With the aim of reducing risk factors such as civil war, we argue 

for a new normative framework called The Right to Assist (RtoA), which 

would strengthen international coordination and support  for  nonviolent civil 

resistance campaigns demanding rights, freedom and justice against non-

democratic  rule. 

RtoA would: 
 

1. engage a wide range of stakeholders such as NGOs, states, 

multilateral institutions and others; 

2. bolster various factors of resilience against state fragility; and 

3. incentivize opposition groups to sustain commitment to 

nonviolent strategies of change. 
 

The adoption of this doctrine can reduce the probability of violent conflict 

that significantly heightens atrocity risk, while increasing the prospects for 

constructive human development. 
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