
١ 

  العصیان المدني ومجموعات العمل
عندما ينتظم ألف شخص يف شكل جمموعات عمل متنوعة فإن قدرم على تصعيد املقاومة تكون أكرب من أن يتوىل 

  .قيادة هذا العدد الكبري جمموعة صغرية سرعان ما تنفذ طاقتها
  ثقافة العمل في فریق

قيمة العمل يف فريق، فتغلب عليها الرتعة الفردية يف اختاذ قد تتواجد اجلماعات واحلركات ولكنها ال تستفيد من 
  .القرارات، وتدريب األفراد على التبعية املطلقة

فقبل استخدام جمموعات العمل كان على الفرد أن يبحث عن شخصية زعامية قوية مؤثرة، ويأمل بذلك أن ينجح 
التخطيط واختاذ القرارات وجناح العمل من النشاط وأن يؤيت مثاره، أما مع ظهور جمموعات العمل فقد أصبح 

   .مسؤولية الفريق بأكمله

  .التعاون، والتواصل، وسرعة اإلنتاج، وهي األشياء اليت يفتقدها العمل الفردي: هي تعين :)الفریق( كلمة معنى
هي جعل الفريق كله مسؤوال عن العمل والنجاح والفشل، ومنح الثقة لكل  :ثقافة العمل في فریق يھ ام

  .أفراد اموعة، وتعزيز قدرم على اختاذ القرارات
  بنیة مجموعات العمل

جتمعهم اهتمامات وأهداف مشتركة، ويكون سر قوا  تتألف جمموعات العمل عادة من ثالثة إىل مخسة عشر فرداً
ددها، إذ ميكنها القيام بعمل نوعي مبين على املشاركة اإلجيابية لكل أفراد اموعة، وقد تقوم وجناحها نابعا من قلة ع

  . بعمل فردي على مستوى اموعة، وقد تلتقي مع جمموعات أخرى يف عمل كبري
  :على لمعلا تاعومجم ةینبیساعد صغر 

 .مرونة الحركة -١

 . تجدید االستراتیجیة المتبعة بشكل دائم تبعا لمتطلبات العمل -٢

فيمكن أن تقوم مبهمة قصرية، أو تشارك يف مهمة طويلة األمد، أي تقوم : لمرونة في الزمنا -٣
 .بالعصيان املدين بشكل منتظم ومستمر

  ممیزات مجموعات العمل
  :تتميز جمموعات العمل مبا يلي

   

ارتفاع مستوى حرية 
العمل واختاذ القرارات 

 داخل اموعة

ضآلة 
التكلفة 
 األمنية

تأمني 
 العمل

جمموعات العمل تضمن 
استمرارية املقاومة 
 وتصاعد وتريا

املرونة 
يف 
 احلركة

كفاءة عالية 
ونوعية 
 للنشاط



٢ 

  :ارتفاع مستوى حریة العمل واتخاذ القرارات داخل المجموعة: أوال
بسرعة اختاذ  زهايميكن جتميع أعضائها بسرعة إذا حدث أمر جديد مما مي :ذاتية احلركة: عن طريق -١

  .القرارات وتقرير آليتها، وهي مسؤولة بشكل تام عن النشاط الذي تؤديه

 .اليت تتخذ القرار  يف العمل اجلماهريي: متثل الوحدات األساسية: وألا -٢

  : كفاءة عالیة ونوعیة للنشاط: ثانیا
 .األنشطة اليت تؤمن ا ختتار النشاط الذي يتفق مع قدراا ومواهبها وطاقاا وتقوم بتنفيذحيث  -١

تقوم بأعمال إبداعية حتفز اجلماهري حيث إن لكل جمموعة حرية االبتكار يف األداء دون اخلروج عن مبدأ  -٢
، فيمتلئ يوم النشاط بالكثري من األفكار اليت قد ال يتسىن للقيادة املركزية أن تقوم ا، مما يشحن الالعنف

 .اجلو بترقب اجلديد املتميز

فمجموعة تستعد . تابة عن األعمال املألوفة مثل املظاهرات حيث تأخذ كل مرة شكال خمتلفاتزول الر -٣
 .....بعرض فين، وأخرى حتمل شعارات، وأخرى حتمل رموزا حمددة، وأخرى حتمل جمسمات رمزية

، فإن تضمن استمرارية النشاط ودعمه وجناحه يف حال فقدت إحدى اموعات السيطرة على النشاط -٤
 .جمموعة أخرى يسدون حملهمأعضاء 

  :المرونة في الحركة: ثالثا
 .بإمكانية وسهولة التقييم والتجديد تبعا ملتطلبات العملجمموعات العمل تتمتع  -١

 .سهولة فك اموعة وإعادة تركيبها بشكل جيد -٢

 .سهولة تدريب اموعة وتعليم كل فرد فيها كيفية تكوين جمموعة جديدة يف حال انفصاله عنها -٣

تفكيك الاية حركة العصيان من أخطار التكدس بالكم البشري غري الفعال، من خالل تقنني آلية وق -٤
 .وتكوين اموعات

  :مجموعات العمل تضمن استمراریة المقاومة وتصاعد وتیرتھا: رابعا
االستمرار عندما يتعرض قادة ورموز احلركة حلصار أو إعاقة كبرية عن العمل ختتار الكثري من اموعات ف -١

 .يف املقاومة

عندما ينتظم ألف شخص يف شكل جمموعات عمل متنوعة فإن قدرم على تصعيد املقاومة تكون أكرب و -٢
بكثري من أن يتوىل قيادة هذا العدد جمموعة صغرية من القادة الذين سرعان ما تنفذ طاقتهم وإمكانيتهم يف 

 .االستمرار بالعمل

خصية قيادية بالضرورة فاموعة تدير نفسها بنفسها وميكنها تبادل ال يتطلب أسلوب جمموعات العمل ش -٣
 .العمل وقيادته إدارة

جتنب احلركة العزلة عن اتمع من خالل تنشيطه يف جمموعات عمل متنوعة تعطي اجلمهور الثقة بالنفس  -٤
ستعدون للمشاركة واليقني بإمكانية الفعل دون إجباره على التقوقع على تنظيم بعينه، فكثري من الناس م



٣ 

مع أصدقائهم يف عمل ما ولكنهم يرفضون فكرة االنضواء حتت تنظيم معني أو االنضمام إىل حركة 
 .كبرية

يصعب على النظام إيقاف العمل ذا األسلوب فعندما تتوقف جمموعة عن العمل ويضرب نشاطها تتابع  -٥
 .هلرمي الذي يتوقف عند ضرب قيادتهاموعات األخرى العمل  وتتم بقية األنشطة، خبالف التنظيم ا

هذا األسلوب يقلل من املتسربني من اموعة حيث تتكون اموعة من أفراد متجانسني ومتآلفني  -٦
 .ومتفقني على اهلدف

فكل جمموعة . تغيب النربة احلزبية االستعالئية وتقدم مصلحة املشروع التغيريي على مصلحة اموعة -٧
 . ساندها، وتؤيد أي جمموعة تتقدم باملشروع خطوة إىل األمامتسعد بظهور جمموعة أخرى ت

تتجنب صراع التجنيد والضم العشوائي لألفراد إذ إن قوا يف قلة عددها، فتزول األنانية والشعور  -٨
  .بالفوقية الذين يعوقان تقدم قوى التغيري

  : العمل نتأمی: خامسا
املتهورين أو من يسهل استفزازهم لألنشطة، حيث إن كل مشارك يف تقليل إمكانية اختراق املعادين أو  عن طريق

نشاط ما يكون منتميا ألحد جمموعات العمل وهذه اموعة يعرف أفرادها بعضهم البعض بشكل جيد، ومن 
 .الطبيعي أن يطلب الفرد الذي خيالف أو ال يؤمن باخلطوط العريضة أو مببادئ الالعنف ان يغادر اموعة

  :آلة التكلفة األمنیةض: سادسا
اموعة ال يوقع أفرادها حتت ضغط نفسي كبري أثناء التحقيق خشية ذكر أمساء وأنشطة كل أعضاء احلركة،  فاعتقال

  .وأقسى اخلسائر سيكون اعتقال كل أفراد اموعة فقط، بينما ال تزال اموعات األخرى تتحرك
  سلبیات مجموعات العمل

 ).املفاجئ والناتج عن حادثة معينة(عصيان املدين العرضي صعوبة االنضمام إىل ال - ١

 .املرء بذل الكثري من اجلهد والوقتمن جمموعات العمل ختلق شعورا بااللتزام والذي يتطلب  - ٢

  مجموعات العمل والتحضیر للنشاط
  :إن جمموعة العمل مبثابة تدريب على

 .إقامة منوذج مصغر تمع مقاوم حر يف وحدة صغرية -١

 .التخطيط للنشاط -٢

 .تطوير أساليب الالعنف مبا يناسب تقاليد اتمع -٣

  االنضمام لمجموعات العمل
  .، بغض النظر عن مشارم الفكرية والعقديةويكون بناء على وحدة اهلدف لدى النشطاء فهم يسعون هلدف حمدد



٤ 

  تدریب مجموعات العمل
لكنها تتطلب فقط التدريب على اختاذ القرارات، والثقة الرمسية،  ااجتماعاتلتقي اموعات بشكل دوري عرب 

  .بالنفس، وثقافة وأساليب العصيان املدين، باإلضافة إىل تشجيع املبادرات اليت ال خترج عن مبدأ الالعنف
  التحضیرات الالزمة لمجموعات العمل

  : یتم التحضیر من خالل
 .دد يف كل مرةحيث يكون هلا جدول عمل حم للمجموعة االجتماعات الرسمیة - ١

حيث تتم االستفادة من ...) العمل، اجلامعة، النادي، املطاعم، املكتبات العامة،( اللقاءات االعتیادیة - ٢
 .األماكن العامة لعرض األفكار دون الشعور بالغربة وإحاطة النفس بسياج من السرية

  :تنقسم التحضیرات من حیث وقتھا إلى
  
  

  :وتكون قبل العمل دف :التحضیرات القبلیة: أوال
 .مناقشة األفكار -١

 .حتديد األنشطة -٢

 .حتديد أفضل األساليب للتنفيذ -٣

 .توزيع األدوار -٤

  .على األقل كما ينصح به، على مدار ثالثة أيام امن خالل مخسة عشر لقاء اعتيادي
جيب عدم الوقوع يف أسر الشلل التحليلي الذي يسرف يف الدراسة النظرية بشكل حيول دون  :تنبیھ ھام جدا

    .مهم لنجاح العمل وتطوير التصور النظريالعملية القيام بالعمل، حيث إن اكتساب اخلربة عن طريق املمارسة 
كانت هناك حاجة ألي نوع من أنواع التعديالت أو  للمراجعة وحتديد ما إذا :تحضیرات أثناء العمللا: ثانیا
  .الدعم
وتتجلى بتقييم العمل وحتديد اإلجيابيات والسلبيات والتفكري فيما ينبغي عمله،  :بعدیةلاتحضیرات لا: ثالثا

  .ومراجعة احلاجات الشخصية، وحاجات اموعة وحاجات اتمع
  : الحاجة إلىتنقسم التحضیرات من حیث 

  
  
  

 حتضريات فكرية حتضريات للنشاط نفسه حتضريات نفسية حتضريات إدارية

 حتضريات قبلية ناء العملحتضريات أث حتضريات بعدية



٥ 

  :اإلداریةالتحضیرات : أوال
  : وتتم عن طريق

 .االتفاق على اسم اموعة وشعارها إن كانت حباجة لذلك -١

حتديد أسلوب إدارة اموعة وكيفية تداول القيادة فيها، وتقنني آليات االتصال بالقيادة العليا إن كانت  -٢
 . جزأ من تنظيم، واموعات األخرى إن كانت جمموعة فردية

 .وضع القواعد العامة اليت جيب أن تلتزم ا اموعة، وحتديد آليات االنفصال وتكوين جمموعات أخرى -٣

يات فض الرتاعات باستخدام الطرق والوسائل املختلفة اليت تساعد على تعريف وتوصيف تقنني آل -٤
الرتاعات وكيفية التوصل حللول هلا، مما يوفر اإلحساس باألمن لدى اموعة، ودعم الشعور بالثقة 

 .املتبادلة، وتقبل النقد وإسداؤه بطريقة بناءة

من خالهلا على أعمال وثقافة العصيان املدين وأنشطة حتدي اآللية اليت سيتم تدريب أعضاء اموعة  -٥
 .الالعنف

تقوية جتانس اموعة، فخلق جتمع مقاوم يتطلب تعارف األفراد، وتطوير التعاون فيما بينهم عرب التقييم  -٦
  .املتواصل لتجانس اموعة وتعاوا

  :التحضیرات الفكریة: ثانیا
  :وذلك عن طريق فهم

 ونشرها عرب املراجع املتخصصة، املقروءة واملسموعة :فلسفة وثقافة الالعنف -١

 .التعرف على احلقوق الدستورية وواجبات األفراد يف الدولة -٢

بشكل دقيق والتطرق لكل عنوان ومصطلح يهم النشاط وميت له بصلة أو يؤثر على  :حتليل األوضاع -٣
ته وردة فعله واستراتيجيته يف على صعيد اتمع واحتياجاته، والنظام نقاط ضعفه وقو. مسار احلركة فيه

البقاء، والنشطاء، والنشاط نفسه من خالل القوة والضعف وما ستضيفه اموعة من قوة لباقي 
اموعات، والعوامل والظروف املساعدة وغري املساعدة اليت ميكن أن تؤثر على مسار الصراع، وغري 

 . ذلك

مثل أخالقيات العصيان املدين وحركة الالعنف، وما هو احلق الذي منلكه خلرق وكسر  :قضايا فلسفية -٤
  -... وهي ما يشري إىل املقصود من العمل مثل الشعار والزي و –القانون، وكيف ميكن تفعيل الرمزية 

 يف العمل؟

عتقال، باحلديث حول اخلوف واملخاطرة، واألمن، والدعم، والعزلة، واال :اموعة احتياجات -٥
واالحتجاز، واحملاكمات، والعقوبات، وأمننا وأمن اآلخرين، والعائلة واألصدقاء وغريها من املواضيع 

 .ذات الصلة بالعمل التغيريي



٦ 

  :تحضیرات للنشاط نفسھ: ثالثا
  : عن طريق
ط، احتياجات األفراد واحتياجات اموعة واتمع، ومناقشة رسالة النشا :حتديد أهداف النشاط بدقة -١

 .والدافع، والرمزية، واألولويات

وحتديد أقوى الوسائل لتحقيقها بدال من على األشياء األكثر أمهية،  والتركيز: حتديد بؤرة النشاط -٢
هل : وهذا التركيز يساعد على الوضوح .استخدام مواردنا احملدودة يف كل أنواع األنشطة والقضايا

؟ هل تصل إىل املستهدفني منها؟ وما أفضل الوسائل رسالة النشاط مفهومة؟ هل متثل حافزا للجماهري
 إليصاهلا؟

وتتضمن اإلعالم، واحملاكمات، . خللق حوار مع اخلصم ومع بقية اتمع: حتديد وسائل االتصال -٣
واالتصال الشخصي مع العمال وصناع القرار، واخلطابات والرسائل، واحللقات الدراسية، والدورات 

 .التدريبية

من خالل تقييم وتقدير قدرة كل فرد، إلعطائه الفرصة املناسبة للتفكري : وتوزيع األدواربناء القدرة  -٤
ومراجعة تردده وتردد اآلخرين يف املشاركة، والتريث إذا وجد أنه من األفضل هلم أن ينتظروا فترة قبل 

 .املشاركة يف األنشطة

املؤسسات احلكومية أو اإلنترنت أو  للحصول على املعلومات الالزمة، وقد يتم ذلك عرب: عمل األحباث -٥
دليل اهلاتف، أو الزيارات امليدانية، ومراقبة األماكن املستهدفة، ورسم خارطة للموقع، ومدى بعد وقرب 

 .املكان من مقار الشرطة ومن اجلماهري وذلك حبسب طبيعة النشاط

وميكن . والقوائم الربيدية اإلنترنتعرب خمتلف الوسائل ومنها ويتم بني أفراد اموعة : تبادل املعلومات -٦
 اإلنترنتويعد . بسبل متعددة اإلنترنتاالحتفاظ ببعض املعلومات اهلامة واملتعلقة باموعة على شبكة 

االتصال حبركات العصيان يف كل أحناء العامل لتبادل اخلربات، وكذلك يستعمل اهلاتف من أهم وسائل 
 .عةياحملمول يف االتصاالت السر

  : تحضیرات نفسیة: رابعا
  :وتتركز عادة يف

 .كسر حاجز اخلوف من عواقب العمل -١

 .عدالة القضية تأكيد -٢

 .الفعل بإمكانيةتعزيز الشعور  -٣

حنن حناول التغلب على خماوفنا الكتساب الشجاعة ملمارسة العصيان املدين، وحىت حينها يظل اخلوف موجودا، حنن 
  .الرتاعات ولكن حىت ميكن التعامل مع الرتاعات من خالل العمل احلرال نقاوم الظلم والقمع واالضطهاد لكي ختتفي 
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 ١ .........................................................................................العمل جمموعات مميزات

 ٢ .............................................. :اموعة داخل القرارات واختاذ العمل حرية مستوى ارتفاع: أوال

 ٢ .............................................................................. :للنشاط ونوعية عالية كفاءة: ثانيا

 ٢ ......................................................................................... :حلركةا يف املرونة: ثالثا

 ٢ .............................................. :وتريا وتصاعد املقاومة استمرارية تضمن العمل جمموعات: رابعا

 ٣ ........................................................................................... :العمل تأمني: خامسا

 ٣ ................................................................................... :األمنية التكلفة ضآلة: سادسا

 ٣ ........................................................................................العمل جمموعات سلبيات

 ٣ ............................................................................. للنشاط والتحضري العمل جمموعات

 ٣ ...................................................................................... العمل موعات االنضمام

 ٤ ........................................................................................ العمل جمموعات تدريب

 ٤ ............................................................................ العمل موعات الالزمة التحضريات

 ٤ .......................................................................................... خالل من التحضري يتم



٨ 

 ٤ ......................................................................................... الرمسية االجتماعات -

 ٤ .......................................................................................... االعتيادية اللقاءات -

 ٤ .......................................................................... إىل اوقته حيث من التحضريات تنقسم

 ٤ ....................................................................................... :القبلية التحضريات: أوال

 ٤ .................................................................................................. :جدا هام تنبيه

 ٤ .................................................................................. :العمل أثناء التحضريات: ثانيا

 ٤ ....................................................................................... :البعدية التحضريات: ثالثا

 ٤ ........................................................................ إىل احلاجة حيث من التحضريات تنقسم

 ٥ ...................................................................................... :اإلدارية التحضريات: أوال

 ٥ ...................................................................................... :الفكرية التحضريات: ثانيا

 ٦ .................................................................................. :نفسه للنشاط حتضريات: ثالثا

 ٦ ......................................................................................... :نفسية حتضريات: رابعا

 
  


