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  العصیان المدني
تشهد كثري من اتمعات حالة من احلراك على مستويات عدة، تتجلى بوضوح يف الفعل السياسي والرغبة يف التغيري، 

قها اإلنسانية، وكرامتها وتتبلور يف إحساس اتمعات حبقها يف أن تنعم حبياة عمادها العدل واحلرية، واحترام حقو
  .بالدكتاتوريات اليت تسببت يف قعودها عن مواكبة التطور اإلنساين العامليالبشرية، وضرورة اإلطاحة 

  تعریف العصیان المدني
يهدف إىل احلفاظ على القيم السامية، وترسيخ العدل واحلرية، وإقامة   -ال احتجاجي  –نشاط مقاومي  :هو

مبا  حضر، تشارك فيه مجيع قطاعات اتمعل حضارية إلنتاج اتمع املتاتمع حامل الرسالة، عن طريق ممارسة وسائ
  .فيها القطاع العسكري

 .العصيان املدين نشاط شعيب متحضر -١

 .يعتمد أساسا على مبدأ الالعنف -٢

 .أنشطة العصيان املدين هي عبارة عن حتد ألمر ما أو لقرار ما حىت ولو كانت غري مقيدة بالقانون -٣

 .معينة يف اتمع هدف النشاط املباشر هو أن حيافظ أو يغري ظاهرة -٤

 .النتائج أو التبعات الشخصية جزء مهم من النشاط وال ينظر إليها على أا نتيجة سلبية -٥

تقوم أنشطة العصيان املدين على التحدي فال تقيده قوانني النظام وقراراته، وإن كان يتم أحيانا عرب  -٦
ال يستطيع فرض ميدان ، وكذلك ، فال يستطيع النظام فرض نشاط بعينه أو منعه عن النشطاءالقوانني

 .بعينه عليهم

  الفرق بین المقاومة واالحتجاج
من الدروس األوىل : للتمييز بني املقاومة واالحتجاج بشكل سريع نلجأ إىل املثال الذي ذكره بري هريجنرين حيث قال

الربيء على حتقيق ما يريد، اليت تعلمتها يف العصيان املدين كان عند والدة أخي الصغري، لقد كنت مفتونا بإصراره 
وبالطريقة اليت يشاء، وعندما يرفض عمل شيء فإنه ببساطة يرفض وال يساوم على هذا الرفض وهو ما كان مغايرا 
متاما ملا كنت عليه حيث إنين كنت ابنا مطيعا جدا، وال أقصد ذا أنين مل أكن أحتج فلقد كنت أصيح بشكل عنيف 

  .هي هذا االحتجاج والصراخ فإنين أنصاع يف اية األمروأصرخ وأجادل ولكن عندما ينت
  املقاومة  االحتجاج  الفوارق
  .رفض االنصياع لقانون ما أو موقف ما  .تعبري عن موقف إزاء قانون ما، أو موقف ما  من ناحية املطالب
 الرفض املستمر وعدم اإلذعان أو الطاعة وتغيري هذا  العودة إىل اإلذعان  من ناحية النتيجة

  .القانون أو املوقف موضوع املقاومة
  تأثريها قوي ويؤدي إىل تغريات جذرية   تأثريه قليل وقد ينعدم يف بعض األحيان  من ناحية التأثري

  عمل غري مشروع  عمل غري مشروع شأنه شأن املقاومة  نظر األنظمة الدكتاتورية يف



٢ 

  

  ؟متى یكون العصیان المدني ضروریا
ضروريا حني تتعارض القوانني وممارسات اجلهات التنفيذية مع القيم األخالقية للمجتمع، يكون العصيان املدين 

هو ضمان آلدمية اتمع  ،والدفاع عنها ،ومعتقداا الدينية ،فاحلفاظ على هذه القيم النابعة من ثقافة اتمعات
ومات، وهو املتحكم يف تصرفاا، فهو وكفيل باستمرار تقدمه وتطوره، فاتمع هو الشريك األكرب يف تكوين احلك

  .داعم لتصرفاا الصحيحة بإجيابية، وللفاسدة بسلبية
  .والعصيان املدين يشكل أعلى درجات اإلجيابية جتاه قيم اتمع وأخالقياته يف حال تعارضت ممارسات احلكومة معها

 .وال احترام للسلطة الفاسدة -

 .ار كي تلتزم الصالح وخدمة اتمعوعلى اتمع أن يضغط على حكومته باستمر -

لنجعل من وجودنا عقبة  –كما يقول ثوروا  –فإذا كانت القوانني تظلم اآلخرين فعلينا خرق هذه القوانني  -
 .صعبة يف طريق الدولة إليقاف ومنع تسلطها

  )توجیھ الخطاب( العصیان المدني المستھدف في
خطاا إىل احلاكم أو النظام، وتغفل عن اختيار خطاب مناسب ينبغي أال تنشغل حركة العصيان املدين بتوجيه 

للجماهري يدعوهم للمشاركة يف العصيان، وحيرضهم عليه، ويربط مستقبلهم بنجاحه، طاملا قررت املقاومة وليس 
  .االحتجاج

ج أمام ويتم اكتساب اجلماهري من خالل تقدمي النموذج الذي يرفض االنصياع لألوامر، وكلما صمد هذا النموذ
  .العقوبات كلما ازداد عدد املنضمني للعصيان

  دور حركات العصیان المدني
  .هو إشعال فتيل املقاومة وتقدمي النماذج ليتبعها األحرارإن دور حركات العصيان 

  وسائل العصیان ال تعرف السریة
سلطة، وذا ال يعتمدون جتنب تبعا لقواعد العصيان املدين فإن املشاركني ال يتعمدون إخفاء وسائل أنشطتهم عن ال

  .النتائج أو التبعات السلبية هلذه األنشطة
يوحتملون ...فاملواطنون هم املستهدفون األهم للعصيان، فعندما يرى الناس أفرادا من الشعب ميارسون العصيان جهارا

  . ظلمفإم يتجرؤون على االنضمام للعصيان والبوح مبا كبت يف نفوسهم من القهر وال...عواقبه
  .هو رفض للنظام وكسر لقانون أو وضع جائر دون ختفي: فالعصيان
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  العقوبة في العصیان المدني
، إن التغلب على حيث تكون العقوبة بنفس أمهية األنشطةإن العصيان املدين ينبغي أن ينظر له كوحدة متكاملة 

  .اخلوف من العقوبة  أساس يف مبدأ العصيان املدين
  .األنشطة بعنصر العقوبات حيدث احلافز القوي للعصيان والتغلب على اخلوف من العقوباتوإن امتزاج عنصر 

  .وكلما صمد نشطاء العصيان املدين أمام العقوبات كلما ازداد عدد املنضمني للعصيان

  استغالل أخطاء النظام
ازداد الظلم كلما كان على حركة العصيان أن تستفيد من الظلم والتسلط وتوظفهما يف علمية التحريض، وكلما 

ذلك يف صاحل حركات العصيان، وكلما زادت اجلرائم املعلنة للنظام كلما كان ذلك سبيال إىل اجتذاب اجلماهري، 
  .وإسقاط شرعية النظام وهيبته

  إعالم المقاومة
دام أو تكون مهارة احلركة يف أن يستثمر جهازها اإلعالمي هذه األنشطة، وعليه أن يستفيد من كل حترش أو ص

ودليال دامغا على أن الشعب كلمة نابية أو فلتة لسان أو عمل ال أخالقي أو مقتل أحد املقاومني ليمتلك ورقة راحبة 
  .قرر العصيان

وإذا فوت اجلهاز اإلعالمي هذه األحداث فإنه يكون قد فرط يف أداة قوية من أدوات جناح العصيان، إن قوة النشاط 
  .العقوبة اليت ستوجه إىل املقاومني، واليت سيستثمرها إعالم املقاومة يف فقه العصيان قد تكمن يف

  الحوار لغة العصیان
  .ويكون احلوار مع كل األطراف، حيث يكون مع اخلصم من خالل أنشطة املقاومة واحملاكمات

  . كما أنه حوار مع املواطنني من خالل حتفيزهم للمشاركة يف أنشطة املقاومة
يستمر هذا احلوار وأال يتوقف وأال يتم جتاهله، وأن يستهدف جر اتمع كله من مسؤولني ومن الضروري أن 

ومواطنني إىل حوار مكثف، وذلك ألن استمرار احلوار يعين استمرار احلركة يف حتقيق أهدافها وزدياد قوا، ويف 
  .توقف احلوار تعزيز ملوقف النظام وازدياد قوته

  .دم التهيب من السلطة جيب أال يؤدي إىل قطع احلوار من جهتهموعلى الناشطني أن يعوا أن ع
  .إذا قطع النظام احلوار من طرفه فعلى النشطاء استغالل ذلك يف خلق حوار مباشر بينهم وبني املواطنني

  .فاستجابة اخلصم جزء ضروري يف عملية املقاومة سواء كانت االستجابة سلبية أو إجيابية جزئية أو كلية
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  النشاط على حسب استجابة الخصمطبیعة 
وتكون طبيعة النشاط على حسب استجابة اخلصم، فقد يكون من الضروري أن يأخذ العصيان شكل العمل املباشر 
والرمزي، كإعاقة قافلة سالح مثال، أو إيواء جمموعة من املشردين ممن ال مأوى هلم لتسليط الضوء على قضية 

  .على سكة القطار معترضني شحنة أغذية فاسدةاملشردين، أو نوم عدد من النشطاء 

  أخالقیات حركة العصیان المدني
فتحقيق . إن العصيان املدين ال يكون مؤثرا وفعاال إال مبربرات أخالقية نابعة من عدالة القضية اليت قام من أجلها

  .العدل يفوق االلتزام بأي قانون جائر
للمواطنني ليكون جديرا بثقتهم، وتبدو هذه الثقة مستحيلة إذا هددت جيب أن ميثل العصيان املدين حافزا أخالقيا و

  .، إضافة إىل العصيان إذا كان مصحوبا بالعنف فإنه يعزز قوة اخلصمحركة املقاومة باستعمال العنف

  القوة الجسدیة في العصیانأضرار استعمال 
إن أضرار إدخال عنصر القوة اجلسدية يف املقاومة خاصة يف البداية مع ضعف احلركة يؤدي إىل عزل الكثريين من 

وبذلك تصبح حركة العصيان املدين قائمة على جمموعة النشطاء عن املقاومة خاصة الذين ال ميتلكون قوة جسدية، 
  .رف اآلخرخمتارة مبواصفات حمددة، وهو ما يضعف احلركة أمام قوة الط

  .وإن مشاركة اموعات النسائية واألطفال يف أعمال العصيان املدين خري مؤيد لوجهة النظر هذه

  التجربة ھي التي تحدد صحة العمل
لكي تصح تصوراتنا عن اإلمكانية احلقيقية لفعل ما فال بد من إخضاعه للتجربة، وهي وحدها احلكم الذي يقرر 

  . اإلمكانية من عدمها
بغي التسليم لإليهامات اليت يبثها اخلصم بأن كل شيء يف قبضته وأننا جيب أال نتخطى اخلطوط احلمراء اليت فال ين

  .وضعها

  الرؤیة التقلیدیة
إن رؤيتنا التقليدية ملا هو صحيح وما خطأ تتحكم بسلوكنا إىل حد كبري، فطاعة القانون مثال وعدم ختريب 

ثقافة اتمع، ولكن حني يقوم نشطاء البيئة يف أوربا بتفكيك اآلالت املضرة املمتلكات مبدآن أخالقيان متجذران يف 
بالبيئة واليت حيميها القانون سيكون من املعقد جدا أن نفهم هذا التعارض بني القضيتني، ما هو الصواب؟ وما هو 

  اخلطأ؟ 
والفساد اليت تتم  الرشاوىمليات وإن االمتناع عن دفع الضرائب ال يعد عمال غري أخالقي ألنه يهدف إىل إيقاف ع

   .حتت مظلة الضرائب
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