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 مقدمة الدكتور سعد الفقيه 

الس  ياسة  ي   فسيولوجيا  من  المتمك  ن   بلغة   الكتاب   هذا  في  شارب  جين  ث  ت حد  
ع والش   لطة   الس   عن  وديال كتيك  للحديث  بامتياز  لين  المُؤ ه   من  شارب  والأستاذُ  ب. 

أو  مثل   فتح   "استحالةُ  كتابه   نجاح   بعد   لاسيما  الموضوع   تناول   هذا  والذي  با"،  رو
ورُغم   ياسية.  الس   الأنظمة  تغيير   واستحالة   الانقلاب   إمكان   عدم   من  اً  خاص   نموذجاً 

ه نهاية   في  سأور دُها  التي  الموضوع   الاستدراكات   الكاتُب  أشبع   فقد  المُقد  مة  ذه  
 ُب أْن ُيخدم. وخد م ه كما يج

الكاتُب  يستعرُض  منه،  نماذج   وطرح   الانقلاب  يف   تعر عن  مُسه ٍب  حديٍث  بعد  
هي   وم ا  الانقلابيين  وأدوات   ات ه   آلي   فيه  يشرُح  اً  منهجي   ع ْرضاً  الانقلاب   حقيقة  

ين  ثم    وفشل ه.  نجاح ه   بطال   عوامُل  الإ من  الانقلاب،  مكافحة   مراحل   الكاتُب  اقُش 
الس   الفوري    مفاصل   على  يطرة   الس   عن  عجز ه  بعد  إفشال ه   إلى  من    يد ه   تجر إلى  لطة، 

ة   العملي   الوسائل   عن  ُث  يتحد   و للوراء  الكاتُب  يعودُ  ثم    ينهار.  ى  حت   ببطءٍ  أدوات ه 
ي    بو والتر ة   ي   والفكر ة   ي   ستور يكادُ  والد   حت  ى  فصيل،  بالت   يبسطُها  و الانقلاب،  لمنع   ة  

ستور التي تمنُع الانقلاب. يكت  ُب بنود  الد  

"كتالوج" أو  دليل  وكأن  ه  الكتاُب  يغ   ص  عموماً  ملل  وقد  المناهضة   -جتمعات   والحركات  
 ً خصوصا يجي     -للانقلابات   تدر يد ها  تجر أو  بطال ها  أو إ لمنع  الانقلابات  سعي ها  اً من  في 

الن    احية   الن   من  وصل   الكاتب  أن    يبدو  و تحقيق  سلطتها.  في  عاليةٍ  درجةٍ  إلى  ة   ي   ظر
من كتب ه  الذي  هذا    الهدف  في  منها  بد    لا  استدراكاٍت  هناك   أن    إلا  أجله، 

دةٍ ومتداخلة.   الموضوع  الشائك  والمرتبط  بمعطياٍت معق  
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ُل: أن َّ هذا الد َّ   ليَل أو الكتالوج قائمٌ على افتراضين:  الاستدراكُ الأو َّ

ل  الأو َّ يُمك  نهُ :  الافتراُض  الذي  ياسي    الس   الوعي   من  الأدنى  الحد    يملُك  عب  الش   أن   
 من تنفيذ  بنود  مُكافحة  الانقلاب. 

اني: ٍ يستطيُع أن يساهم    والافتراُض الث َّ أن   هناك وجودٌ لمجتمٍع مدني ٍ حقيقي ٍ مستقل 
 هذه البنود.  بتنفيذ  

قيادةٍ  وُجود   يفترُض  الكاتب   فإن    آخر  ينف  ذُ بمعنى  كادرٌ  وم ع ها  يةٌ  رؤ ولديها  واعيةٍ    
الواعية.   القيادة  هذه  ية   رؤ لتنفيذ   تصلُح  مُجتمعي  ةً  بيئةً  كذلك  يفترُض  كما  يتها،  رُؤ

لهذين تفتقرُ  الانقلابات  فيها  ج ر ت  التي  ول  الد   من  كثيراً  أن    الش  رطين،   والحقيقةُ 
يقة  الت  ع بهذا فكأن   الكتاب  لم يتناول طر امل  مع  أخطر  أنواع  الانقلابات التي تقُع  و

رطان.  في دوٍل لا يت   وف  رُ فيها الش  

الثاني: الت  شديد    الاستدراك  ر   وكر   حاسٍم  بشكٍل  ة   القو   استخدام   استبعد   الكاتب   أن   
أ تحت   ة   للقو   اللجوء   منع   أن   على  القارئ  و ي ستنت ُج  استثناء.  أي    ودون   ظرٍف  ي   

اً،  مُن اً أكثر  منهُ منطقي   بة   ط ل ق  الكاتب  يبدو أيديولوجي   تعظيم  تجر لاسيما أن   له كتاباً في 
الانقلاب.   ضد    ة   القو   استخدام   فكرة   مناقشة   في  د ه  تجر   م دى  في  يقدُح  ا  م م   غاندي 

ة   ُ   صحيٌح أن   القو   طلقاً كذلك ضد   الانقلاب ليس ت الح ل   الأمثل، ل كن   استبعاد ها م
خارجي ٍ  باحتلاٍل  المدعومُ  الانقلاُب  خاطئ.  من  أمرٌ  سيكونُ  الم ثال   سبيل   على   

في   الس  لاح   حمل   حق    على  ص    الن   أسباب   م ن  إن    بل  بالس  لاح،  مقاوم تُه  الطبيعي   
ي الأمر ستور   الد   في  يكا  الانقلأمر يشبهُ  بما  اً  ي   عسكر لطة   الس   ل   تغو   منُع  هو  اب   كي؛ 

 العسكري.  

الث:  الث َّ تُسل م     الاستدراكُ  أن  يمكُن  لا  ها  وأن   ش ر،  الانقلابات   كُل    أن    افترض   أن  ه 
متْها   وسل   ف وضى  من  البلاد   أنقذ ت   انقلاباٌت  هناك   أن    والحقيقةُ  عب،  للش   لطة   الس  
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و عب،  الللش   سوار   الرحمن  عبد   انقلاُب  الحصر:  لا  الم ثال  سبيل   في  على  هب  ذ  
ودان.  الس  

بتقليل   الفكرة  كاملةً  وإيصاُل  عنه  خلي  الت   يمكُن  وتكرارٌ  إسهاٌب  الكتاب  على  يُلاح ظ  
من    فإن    دليٍل  بمثابة   يكون   أن  به  يد   ر أ  الكتاُب  دام   وما  بدرجةٍ كبيرة.  حجم  الكتاب  

م    المُفيد   كبيرٍ  عددٍ  بين   داول   للت   وقابلاً  مُختصراً  يكون   على أن  الجل دُ  لديهم  ليس   ن  م  
يلة.   و  القراءة  الط  

والكتابة    الأكاديمي  ة   ة   البحثي   ة   الم نهجي   الكتابة   بين   ُل  نق   الت   الك تاب   على  يُلاح ُظ  كما 
غوي. وليس  من  المُفيد  في ال كتب  التي يُرادُ    الصحفي  ة  القائمة  على الإثارة  والبيان  الل  

أ لها  يكون   بين،أن  الأسلو بين   ُيخل ط   أن   ٌّ عملي  أو   ثرٌ  دليٍل  بمثابة   كانت  إذا  لاسيما 
 كتالوج ت وجيهي.

التي  القليلة   الإصدارات   من  الكتاُب  هذا  يكونُ  بما  فر الاستدراكات   هذه   ورغم  
و لطة  الس   ديال كتيك  تناول   من  نت  غرار   تمك   على  ونفسي ٍ  اجتماعي ٍ  بعمٍق  عب  الش  

لو  غوستاف  لمستوى  كتاب  الوصول   أن    والحقيقةُ  الجماهير".  "سيكولوجية  كتاب   بون 
المكتبة   في  متميزاً  موقعاً  الكتاُب  فيه  يُعطى  أن  يستحق    كبيرٌ   ٌّ أكاديمي  إنجازٌ  بون  لو

ة ياسي    الس  
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 المَركز مقد ِمة 

ُ ل عالم يعيشُها  التي  ة   عبي   الش   هضة   الن   تجاهُل  يمكُن  لا  ا  إذ  اليوم،  والإسلامي    بي    العر نا 
ثورةٌ   تخم دُ  تعيُش  تكادُ  ب نا اليوم  شعو آخر. إن    بلدٍ  في  خرى  أ  وتقومُ  عربي ٍ إلا  بلدٍ  في 

ي تقر نفس ها  ة   والاقتصادي   ة   ياسي   والس   روف  الاجتماعي  ة   يعاني الفقر   الظ   معظم ها  باً، إن   
أيضاً   يفتقدُ  و والاضطهاد،  رغم  والق مع   وذلك  ة،  الم عيشي   الض  رورات   أدنى  إلى 

عوب  في العالم   احتواء  وطن ها على ثر واٍت هائلةٍ وموارد  طائلة. وكما ت ت شاب هُ ظروُف الش  
تختل أيضاً  تكادُ  لا  فيه   لطات  الس   حالة   فإن    البعض، الإسلامي،  بعض ها  عن  ُف 

وال بالحديد   ت ها  رعي   تحكمُ  يباً  تقر حقوق ها  فجميعُها  معظم   من  ب ها  ُشعو وتحرمُ  ن  ار، 
ة والقانوني   ة   المالي    الإنساني   الفساد   أنواع   ى  شت   يمارسون  رموز ها  فإن    كل  ه  هذا  وفوق    ،

الأج  للجهات   المُطلقة  ت هم  ت ب عي   إلى  إضافةً  الحماية   والأخلاقي،  لهم  تؤم  ُن  التي  نبي  ة  
الامتيازات   مقابل   على اقتال  والتغطية   الحُك  ام   من  بها  يحظ ون  التي  ة   والسياسي   ة   صادي  

عوب  الم قهورة.     حساب  الش  

ة  سنة    ي   ور ة  والس   ي   ة  والمصر ورة  التونسي   بعد  الث   م، لم يعْد بقاءُ 2011وفي عصر  الع ولمة، و
ة  والأجنبية أمراً وارداً، وأصبح   الهي ي  ة  المحل  ي   من الحتمي   انهيارُ الأنظمة   منة  والدكتاتور

ع الش   انتفاضة   أمام   ة   وعرف ت الاستبدادي   ت ها  حُر  ي   يق   طر أبصر ت  قد  كانت  التي  وب 
اديها.   هشاشة  ج ل  

ال  المرحلة   أن    ابي  الخ ط   مركزُ  يؤم ُن  الس  ياق،  هذا  ورات   في  الث   عصر   ستمث  ُل  قادمة  
ي    الحُر   فجر   ستمث  ُل  عوب  بامتياز،  الش   وجميع   قاطبةً  ة   الإسلامي   ة   للأم   والمجد   وال كرامة     ة  

ت ها  قُو   بعوامل   بصيرةً  فة،  مُثق   واعيةً  ُنخ ب اً  ستحتاُج  ة   ي   الث  ور ة   العملي   ولأن    الم ظلومة. 
ومراحل   بيئت ها  على   وطبيعة   م ركز نا  في  ون  ُختص   الم عك ف   عدو  ها؛  وأساليب   يخ ها  تار
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وتقديم  ترج ي  ة،  الث  ور بالشؤون   ُق  تتعل   التي  ة   العلمي   المواد   والد  راسات   مة   الأبحاث    
ام  في صناعة  جيل  المُستقبل.  ة  التي ستساهمُ قابل  الأي   حليلي    الت  

بروس جينكينز في كون ه  يمث  ُل  "مكافحةُ الانقلاب"تكمُن أهمي  ةُ كتاب    لج ين شارب و

يد فر الط   م رج عاً  حول   لإفشال   اً  ات  باعُها  ينبغي  التي  المُناسبة   والأساليب   رُق  
الإطلاق.   على  ة   المُضاد   ورات   الث   وسائل   أخطر   تُع د    التي  الانقلاباُت  الانقلابات، 

ة ما بعد   ُلداننا الإسلامي   ي  ة  تعد   ح د ثاً مألوفاً في ب    ورغم  أن   الانقلابات  العسكر

ه  الاستقلال، أن   وتمث  ُل إلا  لطة،  الس   على  يطرة   الس   في  كبيراً  نجاحاً  ت لقى  زالت  لا  ا 
يناير   ثورة   بعد   ما  ي  ةُ  المصر نجاع ة     2011الحالةُ  على  بُرهاٍن  أكبر   الم ثال،  سبيل   على  م 

ورات  وقدرت ه  على خطف  مكتسبات ها في حين  غ ر    سلوب  في إفشال  الث   ةٍ من  هذا الأ 
أن   أصحاب  ولو  له،   ها،  مُتهي  ئةً  لكانت  الأمر  خطورة   م د ى  ت عق ُل  ة  كانت  ي   ور الث   خ ب   الن  

أو  ةٍ  اقتصادي   ُخطوةٍ  أي    وقبل   أعمال ها  رأس   على  العميقة   ولة   الد   تفكيك   ولجعل ت 
ة.    سياسي  

العلمي  ة   المراجع   إلى  تفتقدُ  بي  ة   العر مكتب ت نا  تتناولُ ولأن    التي  مواج   موضوع   هة    
خب   للن   زاداً  لتكون   ي  ات ه،  أولو ُسل  م   على  ة   الماد   هذه   ترجمة   مركزُنا  وضع   الانقلابات، 
تستهدُف  التي  الانقلابات   من  والوقاية   المقاو مة   ات   عملي   لتخطيط   ومرج عاً  ة   ي   الث  ور

ي  ة   ور الث   ولاسيما  ة   الش  رعي   لطات   أالس   لقد  منها.  بترجم    نوف  ر  ر ْدنا  أْن  الكتاب  لهذا  ت نا 
خلال   سات   والمؤس   الش  عب   قيادة   من  يُم ك  نهم  دليلاً  ة   ي   الث  ور خب   والن   لل كوادر  
جميع   لوقف   المتوف  رة  كُل   الفُر ص   يمكُن استثمارُ  وكيف   ة،  المُضاد   ورات   مكافحة  الث  

ات  الالتفاف  على ي  ة. الم كاسب  ال عملي   ور  ث  

 م 2020أغسطس  5

 1441ذو الحجة  15
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 مكافحةُ الانقلابات 

أسباٌب  ل   ة   الاجتماعي   والعدالة   الإنسان   وحقوق   ة   الد  يمقراطي   ياسة   الس   داعمي  دى 
حوادث    لتكرار   نظراً  وذلك  الانقلابات،  بشأن   إنذارٍ  لإطلاق   تدفعُهم  وجيهةٌ 

المباغت ة    الالاستيلاء   أجهزة   العلى  في  ولة   الانقلاباُت  د   احت  َأط  لقد  الماضية.  عُقود  
ة،  الد  يمقراطي   من  أعظم  قدرٍ  نحو   المُضي    وأوقف ت  ي  ة،  دستور ةٍ  ديمقراطي   حكمٍ  بنُظُم  
بها  تنشأ   التي  ة   ئيسي   الر   رُق   الط   إحدى  ها  إن   و ق معي  ةً،  ةً  وحشي   أنظمةً  وفرض ت 

اٌت   ي   والتي  دكتاتور بُ جديدة،  ت ت سب   أهلية   قد  حروٍب  بحدوث   عجيل   الت   في  أيضاً 
بالن  سبة   كبيراً  اً  دفاعي   تحد  ياً  تم ث  ُل  اليوم  ى  حت   الانقلاباُت  زالت  وما  ة،  دُولي   وأز م اٍت 

ى الآن.  حدي أي  ةُ حلوٍل ح ت   رعية، كما لم يُوض ع لهذا الت    للحكومات  الش  

مُ الانقلاُب هو قيا مجموعةٍ  تستخدمُ  بالاستيلاءِ تواطئةٍ  باستخدامِهِ  العنَف أو تُهد ِدُ  مُ 
ُن الأخيرُ  ولة. ويتضم َّ الد َّ ةِ لجهازِ  ياسي َّ والس ِ ةِ  المادي َّ لطةِ  القانوني ِ على الس ُّ يِع وغيرِ  ر الس َّ

تحت  ما  سُرعان  البداية،  في  استقالتِهم.  تقديِم  على  السَ ابقةِ  الحكومةِ  أعضاءِ  ل ُّ إجبارَ 
ُ الجماعةُ   ة مراكزَ القيادة وَُصنَع القرارِ والإدارة، لتضَع على ِإثْرِ ذلك أشخاصاً    الانقلابي َّ

وكبارِ   ابِق  الس َّ  ِ نفيذي  الت َّ َ ئيِس  الر من  بدلاً  اختيارِها  من  يين(  عَسكر أو  )مَدنيين 
بالكامل. وعاد ولةِ  الد َّ جهازِ  في  م هؤلاءِ  سيتحك ُّ الن ِهاية،  مَا تكتمِلُ المَسؤولين. وفي   ةً 

َ اجحةُ بسرعة، وذلك في غُضوِن ثماني وأربعينَ ساعةً على الأكثر.  الانقلاباتُ   الن

يباً في    ُلدان، في كُل   منطقة من مناطق  العالم  تقر و ق ع ت  الانقلاباُت في ع ش ر ات  الب
وتشيكوسلوفاكي يل  والبراز والفلبين  بورما  و تايلند  ذلك  في  بما  وغانا  العقود  الأخيرة،  ا 

وفيوليبي وشيلي  يا  وغرينادا  ر والأرجنتين  وغواتيمالا  ولاوس  وليبيا  واليونان  جي 
أيضاً،  يقية  أفر في  الانتشار   واسعة   الانقلاباُت  وكان ت  وفياتي.  الس   حاد   والات   بولندا  و
ٍ بالإطاحة   ُل انقلاٍب عسكري  ت بعد  الاستعمار، حيُث قام  أو   ُلدان  التي استقل   في الب
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نكروما" " ع  بكامي  غانا  بين   1966ام  رئيس   انقلاباٍت  خمُس  ح د ث ت  تايلند  وفي  م. 
معم  ر  1976و   1951ع ام ي   تول  ى  ليبيا  وفي  صعباً.  َأمر اً  ة   الد  يمقراطي   نُمُو    جعل   ا  م م   م، 

عام     ٍ عسكري  انقلاٍب  نتيجة   لطة   الس   افي  ٌّ  1969القذ   عسكري  انقلاٌب  ح د ث   كما  م، 
عام  في   عام  1973تشيلي  العسكري    الانقلاُب  ب   ت سب   يل  البراز وفي  بحكم   1964م،  م 

عام    انقلاُب  أعقب   غواتيمالا،  وفي  لسنوات.  استمر    للبلاد   ق مْعي ٍ   ٍ عسكري  نظاٍم 
يوس موت" 1982 ى في نهاية  الم طاف  إلى ت ول  ي الج نرال  المُتقاع د "ر م انقلاباً آخر  أد  

ة   البلاد.  الم سؤولي   في  ا     أفضل   إعلانُ ومن  هي  الأخيرة  العقود   في  الم عروفة   لأمثلة  
عام   لبولندا  رئيساً  يلسكي"  "جارولز الج نرال   وتنصيُب  وارئ  الط   لأجل  1981حالة   م 

في   الفاشلة   ة   الانقلابي   ُحاولة   الم عن  فضلاً  تضامن،  لحركة   المُستقل    ال   العُم   حاد   ات   قمع  
حا وفييتالات    م.  1991آب ي   في أغسطس/د  الس  

أن    على  الكُت  اب   بعُض  ق   عل   وقد  الانقلاب.  ومحاولاُت  الانقلاباُت  وتستمر   
الانتخابات-الانقلابات   في    -وليس  الحكومات   لتغيير   تكراراً  الوسائل   أكثر   "كانت 

الاستعمار  بعد   ما  يقية  إفر في  العسكري    الانقلاب   وأن    الو  العالم   في  اقع   أصبح  
يق  ر الحُكومات..." الط   لتغيير   سي  ة   المُؤس   الانقلابات     1ة   أن    نشير   أن  ينبغي  ل كن 

 

1 See, for example, Rosemary H.T. O'Kane, The Likelihood of Coups 
(Aldershot, England etc.: Avebury, 1987), p. 1; Steven R. David, Defending 
Third World Regimes from Coups d'Etat (Lanham, Maryland etc.: University 
Press of America, 1985), p. 4; J. Craig Jenkins and Augustine J. Kposowa, "The 
Political Origins of African Military Coups: Ethnic Competition, Military 
Centrality, and the Struggle over  the Postcolonial State," in International 
Studies Quarterly (1992), Vol. 36, pp. 271- 272; Steven R. David, Third 
World Coups d'Etat and International Security (Baltimore and London: Johns 
Hopkins University Press, 1987), pp. 1-2; and Steven R. David, "The 
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قصير    يكونُ  قد  الانخفاض   هذا  أن    غير   قبل،  ذ ي  م ن  أقل  بوتيرةٍ  الآن   حدُُث  ت 
ي بقى   لسنواٍت عديدة،  ُب الانقلاب   تجن   يتم    عندما  فحتى  البلدُ عُرضةً للخطر   الأجل، 

ة  لحظة. في أ  2ي  

لمقاومة    الاستعداد   لأجل   بانتظاٍم  ةٍ  مالي   ومبالغ   جهودٍ  يس   تكر من  غم   الر   على 
المسائل   لمعالجة   ُجتمعات   الم لإعداد   عمٍل  أي    الواقع   في  يوجدُ  لا  الأجنبي،  العُدوان  

تو من  غم   الر   على  الانقلابات   ضد    ة   العالالد  فاعي   ياسة   الس   في  طال   اتر ها  ولقد  ة.  مي  
ةٍ لمُناهضة  الانقلابات.انتظارُ د  راسةٍ جاد  

 

 

 

 

 

 

Superpower Competition for Influence in the Third World"  in Samuel P. 
Huntington, Editor, The Strategic Imperative: New Policies For American 
Security (Cambridge, Massachusetts: Ballinger, 1982), p. 236. The quotations 
are respectively from O'Kane, The Likelihood of Coups, p. 1 and Jenkins and 
Kposowa, "The Political Origins of African Military Coups,” p. 271. 
2 David, Third World Coups d'Etat and International Security, p. 153-154, and 
O'Kane, The Likelihood of Coups, p. 135. 
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ةُ عمِل الانقلابات  :آلي َّ

خاذ   ات   عبر   والإدارة   للقيادة   الفعلي    ياسي    الس   الجهاز   على  بالاستيلاء   عادةً  تبدأ  
فين في الحُكومة  الس    م باني والمكاتب  ابقة، والاستيلاء  على الإجراءاٍت ضد   كبار  المُوظ  

قل، الحكومي    والن   الات  صالات   مُراقبة   ومراكز   رطة،  والش   ة   ي   العسكر ات   القو   ومقر    ة، 
الي   بالت   و قليلة،  ساعاٍت  غُضون   في  وغالباً  بسرعةٍ كبيرة،  الانقلاباُت  تسيرُ  ما  وعادةً 

آمري   ا خطيط  الت   ٌّ لنجاح ها. لس  ري   المُسب ق  شرٌط أس فإن   وجود  الت    اسي 

ي  ة،  ات  العسكر وفي كثيرٍ من الأحيان، تُد ار الانقلابات من ق ب ل جزءٍ مُهم ٍ من القُو  
منظمات  الاستخبارات    أو  ياسي  ة،  مرة  الس   الز   مع  بالت  حالف   أو  ب مُفر د ها  عمل ت  سواءٌ 

ات   قُو   أو  الأجنبية(،  أو  ة   الأحيا  )المحلي   بعض   وفي  رطة.  الانقلاباُت  الش   كانت  ن 
 ً ولة أو رئيُس  اغتصابا ولة  الر  اهن )رئيُس الد   نفيذي  ة: كأْن يقوم  رئيُس الد   لطة  الت    للس  

الحكومة    عمل   وتعليق   زوراً،  وار ئ  الط   حالة   بفرض   الم ثال(،  سبيل   على  الوُزراء  
ة  وتأسيس  نظاٍم دكتات ي   ستور  3وري. الد  

ات ه  دُ الانقلابات  حزٌب  في بعض  الأحيان  يقو بمشاركة  قو   ٌّ ديكتاتوري، سواءٌ  سياسي 
خبة    الن   من  قسٍم  ق ب ل   من  أيضاً  الانقلاباُت  تبدأ   وقد  بدون ها،  أو  ة   ي   العسكر شبه  

رٌ للانقلاِب أن ينجَح فمَن الأهمي َّ الحاكمة  بدعٍم من جماعاٍت أخرى.   ةِ وإذا كانَ مُقد َّ
ِ ِحياديين. المُشاركينَ فيه، أو أْن يكوبمكان أن يدعمَهُ غيرُ      نُوا سلبيين، أو على الأقل 

الانقلابيين   أن    من  غم   الر   )على  الجماعي  ة   ة   عبي   الش   ورة   الث   نقيُض  هو   الانقلاب   إن   
المُنضو  الجماعة   لأقلي  ة   نظراً  وذلك  "ثورة"(  ها  بأن   أعمال هم  وللط  بيعة   يسمون   تحت ه  ية  

سمُ بهاالمُؤ ة  التي يت   . وعادةً ما تعتزمُ الجماعةُ التي تبدأ  الانقلاب  استخدام  ُسلطة   امراتي  

 

الامتيازات   3 بعض  عن  خلالها  من  بسرعة  )يتخل  ى  ةٍ  حقيقي   طوارئ  خطة  بتفعيل   ئيس   الر   قيامُ  ا  أم  
ية الاعتيادية( فهذا  يُعيد الإجراءات الدستور  لا يُعد   انقلاباً.و
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في   البداية(  في  عليه  تسيطر   أن  ُع  ت ت وق   الذي  )أو  بالف عل  عليه   تسيطرُ  الذي  القسم  
يطرة   الس   على  الحُصول   أجل   من  الأخرى  الأقسام   ولة.  مواجهة   الد   على  الكاملة    

ةُ الأقوك سام  بسهولة. وم ا ُخضوعُهم هذا إلا م ن خ شيت هم مواجهة   ثيراً ما تخضُع بقي  
الانقلاب.   تساندُ  مزعومةٍ  ساحقةٍ  يؤيدون قُو ى  لا  هم  لأن َّ أيضاً  يستسلمونَ  وقد 

مَع   َ الاً  فع تعاُطفاً  يتعاطفونَ  َ ما  ُب ر أو  َ ة،  بقو اهنة  الر َّ بسبِب الحكومةَ  أو  الانقلابيين، 
َ شعورِ  ة ِف في مثِل هذهِ الحالات. هم بالعجزِ وجهلِهِم كيفي َّ َ صَر ُّ ي عتزمُ     الت م ا  وعادة  

ة    المدني   والخدمة   ة   البيروقراطي   على  والحفاظ   الن  ظام   على  الحفاظ   لطة  الس   مُغتصبو 
)في   رطة  والش   ة   المحلي   والحكومة   ة   ي   العسكر ات   الأقل(، والقو   على  الحالي  الوقت  

سيطرت و تحت   جعل هم  بغية   التي ذلك  الجديدةُ  الحكومةُ  تكونُ  بما  ر أن  ه  العلم   )مع  هم 
جميعُهم  أو  اً،  جزئي   ي  ةً  عسكر أو  بالكامل،  ةً  ي   عسكر العسكري    الانقلاُب  ف ر ض ها 

ولة    للد   المُشتركةُ  ةُ  القو   تفرُض  قد  الأمرُ  لزم   وإذا  المُغتصبين  مدنيون(.  سيطرة   تحت  
ة  المجتمع  مسيطر  يز  استحواذ ها على البلاد  بالكامل. ت ها على بقي    ن أجل  توسيع  وتعز
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 متى تزداد احتمالية حدوث الانقلابات؟

في   الحاُل  هو   كما  فيها،  داخلي ٍ  انقلاٍب  حدوث   رُ  تصو   يمكُن  لا  ُلدان  الب بعض   في 
يسرا على سبيل  الم ثال، حيُث تميُل بعُض ا عرقلة  وخفض  النرويج وسو روف  إلى  لظ  

الانقلابات؛   حُدوث   ة   ةُ احتمالي   الد ِيمقراطي َّ ةُ  ي َّ ستور الد ُّ الإجراءاُت  وُِجدَِت  فحيثُما 
ُحتر ِ الص ِراعاِت  الم ةَ لحل  لمي َّ ةَ الس ِ رَت تلَك الإجراءاُت الوسائَل المؤسسي َّ مة، وحيثُما وُف َّ

 َ الم ومحاسبةِ  الحُكومات،  وتغييرِ  اخلية،  الحكوميين.الد َّ أن   سؤولين  ح   المُرج   غير   ف م ْن 
روف   الظ   هذه   أن    ب يْد   ن سبي.  وئاٍم  في  المجتمُع  يعمُل  حينما  انقلاُب  حدُث   نادرة،   ي 

انقلاب.   وقوع   منع   تستلزمُ  ئةٍ ولا  مُهي َّ غيرَ  تكونُ  احةَ  الس َّ أن َّ  أيضاً  نجدُ  نا  ل كن َّ
اخلي َّ  ةُ مَحدودةَ الخُطورةِ على الأقل، ومَن المُمكِن  للانقلاِب إذا كانت المشاكُل الد َّ

عامُل معها من خلاِل الإجراءاِت المؤسسي َّ  لمية.  ة وغيرِ ذلَك مِن الإجراءاِت الس ِ الت َّ
من   بدلاً  عنيٍف  غيرِ  بشكٍل  تُدَارُ  ها  ول كن َّ قائمةً  ةُ  الحاد َّ الص ِراعاُت  كانت  إذا  أو 

 ُ ي انقلاٌب  َيحدَُث  فلن  اخلي،  الد َّ العُنِف  العُنِف  بإنهاءِ  انقلابَهم  المُغتصبون  فيه  بر ِرُ 
ي القانوِن والن ِظام. وفي الحالاِت التي يَسعى فيها الس ِ اخلي واستعادةِ  اسيونَ لخدمةِ  الد َّ

   المجتمِع بإخلاص وتفادي الفساد، لن يبقى "مبرر" واحد للانقلاب. 

سيكونُ المجتم روف   تلك  الظ   غياب   عند   أخرى،  ناحيةٍ  للانقلابات، ومن  ُع عُرضةً 
الأنظمة    جُذورُ  تكونُ  ح ينما  أو  وذلك  مُتآكلة،  أو  مُهترئة  ة   الد  يمقراطي   ة   ياسي   الس  

يُنظ رُ   واسع   عندما  استياءٍ  وجود   جانب   إلى  ش رعي  ة،  غير   باعتبار ها  الحكومة   إلى 
ال كفاءة،   بعدم   همةً  مُت   تكونُ  ما  ُب   ر أو  أدائ ها.  من  في  الن  طاق  د   ر د   الت   أو  الفساد ،  أو 

معالجة    على  ة   الد  يمقراطي   الإجراءات   قدرة   في  الث  قةُ  تنعدمُ  وقد  الأزمات.  أوقات  
ل ت عاقُب    الأوضاع، عليها  ف ٌق  مُت   إجراءاٌت  هناك   تكونُ  لا  قد  الحالات  بعض   وفي 

 الحُكُومات.  
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ال مؤسساُت  تنعدمُ  أو  ت ق ل    قد  لذلك،  )مثلُ بالإضافة   الحكومي  ة   غير   ة   المدني   مجتمع  
سات  المؤس    والمؤس   ياسية،  الس   والأحزاب    ، الأنواع  متعد  د ة   عي  ة   طو   الت   الت  عليمي  ة    سات  

قابات، وغير  ذلك ال كثير(، إلى جانب  ع د م  وجود   المُستقلة، والهيئات  الد  ينية، والن  
ال ة   لعام   الةٍ  فع   جماعاٌت  مُشاركةٍ  هناك   تكون   لن  ثم    ومن  ياسي.  الس   الن  ظام   في  كان   س  

الد  ولة جهاز   على  الاستيلاء   مُعارضة   على  قادرةً  ساٌت  المجتمع   ومؤس   في  تسودُ  وقد   .
بالعنف. ترتبُط  جداً  خطيرةٌ  ةٌ  داخلي   الخطيرةُ   مشاكُل  ةُ  الاجتماعي َّ فالاضطراباُت 

والص ِ  ةُ  الاقتصادي َّ ، والمشاكُل  اخلي ُّ الد َّ والعنُف  ة،  الحاد َّ ةُ  ياسي َّ الس ِ راعاُت 
ةَ من المجتمِع على استعدادٍ لقوالاغتيالاتُ  ئيسي َّ ي َّةٍ  ، تجعُل الأجزاءَ الر َّ بوِل حكومةٍ قو

الأزمة وإنهاءِ  الن ِظام"  "استعادةِ  على  بالعمِل  د  تَتَعه َّ روُف جديدةٍ  الظ   تؤدي  ما  ب   ور  .
المُو غيرُ  ةُ  إ الاقتصادي   ة،  ياسي   الس   العوامل   مع   ت ت فاعُل  التي  المجتمع   اتية،  جعل   لى 

و  ادرات   الص   يع   تنو قل  ة   إن    وق يل   للانقلابات،  سوٍق عُرضةً  على  المُفرط   الاعتماد  
ادرات يمكُن أن يخلق  ُظروفاً ُيحتم ُل فيها حدوُث انقلاب. وفي    4دولي  ةٍ مُتغي  رةٍ للص  

حت    الأحيان،  بستار بعض   رُوا  تست   لو  إليه  ى  ي صبو  ما  جُل    يكون  الن  بيلة،  الأهداف   
ةُ أو الأحزاُب   ي   لطةُ  الأفرادُ أو الجماعاُت القو ي  ةُ هو الس   مرةُ العسكر ةُ أو الز   ي   الديكتاتور

يطرة.    5والس  

 

4 See O'Kane, The Likelihood of Coups, and for a contrasting view Jenkins and 
Kposowa, "The Political Origins of African Military Coups." 

5   ً وفقا وتصنيف ها  الثالث  العالم  دول  في  ة   الست   ية  العسكر الانقلابات   بأنواع   مُناقشةٍ  على  لتأثير للاط  لاع   
وافع انظر:   الد  

Steven R. David, Third World Coups d'Etat and International Security 
(Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1987), pp. 13-16. 
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تكونُ  عندما  وحتى  انقلاب.  إلى  رورة  بالض   تؤد  ي  لا  روف   الظ   هذه   مثل    ول كن   
فس   الن   لضبط   يفتقدون   الذين   الانقلابيين  فإن    للانقلاب،  مواتيةً  روُف  لن  الظ    

هذا الميُل إلى الفشل  نابٌع  يقومُوا بالمحاولة  بسبب  ترجيح   ما  ب   ور ه م لفشل  الانقلاب. 
رطة،  والش   يين،  العسكر الأفراد   من  ةٍ  مهم   قطاعاٍت  كاعتبار   أسباب،  ة   عد   من 

الخ في  داعمةٍ  وموظ   غير   الحكومة؛  من  الأدنى  يات   المُستو عن  فضلاً  ة،  المدني   دمة  
إض للانقلاب،  مقاومت ها  من  والخوف   سات   للانقلاب   مُؤس   ميل   ة   لاحتمالي   افةً 

ة  التي  عون  بالقدر  الكافي من القو   ُجتمع  المُستقل  ة  إلى مُعارضة  الانقلاب، فهؤلاء  يتمت   الم
ُحتمل  أن يقومُوا بانقلاٍب  تخو  لُهم للعم اع الق رار الذين  من الم ه. لذا نجدُ أن   ُصن   ل  ضد  

هذا   إطلاق   في  دون  يترد   ق د  ة  ما  احتمالي   أن    فنجدُ  لذلك،  نتيجةً  أصلاً  الانقلاب  
ُيحاوُل   من  وجه   في  يةٍ  قو   بمقاومةٍ  المجتمع   ع   تمت   عند  ت ت ضاء ُل  الانقلاب   حُدوث  

لطة.الاستيلا  ء  على الس  

على  الاستيلاء   د   بمجر   هم  أن   يفترُضوا  أن  الانقلاب   يحاولون   الذين   أولئك   على  يتعي  نُ 
والجماهير، الس    ة  البيروقراطي   ق ب ل  من  المُق اومة   من  الأدنى  الحد    يُواجهون   سوف   لطة  

وت اً  سياسي   الجماهير  فيها  دُ  تت حش   التي  المجتمعات  أن    هناك حيُث  ليس  ة  بقو   فيها  شاركُ 
 6مجاٌل لقبول  هذا الافتراض  فيها. 

 

 

 

 

6 David, Defending Third World Regimes from Coups d'Etat, pp. 4-5. 
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 دعمُ الانقلاب:

هو   للانقلاب  الأساسي    رُط  أصحابُه   والش   يظن    التي   أن  ة   والقمعي   ة   نظيمي   بأن   القو  ة  الت  
ُجتمع.   الم ساُت  مُؤس   تمل كُها  التي  ة   القو   من   أقوى  هم  يكويمل كون ها  نَ باختصار، أن 

الم ي َّة.المجتمُع  العسكر ات  القُو َّ من  أضعَف  في     دني ُّ  ة   ي   العسكر ات   القُو   أن    والواقُع 
سةٍ في المجتمع   العديد  من البلدا عت في العُقود  الأخيرة  ل كي تصبح  أقوى مُؤس   ن  توس  

د   المجتمع  ذات   ي  ةُ ض  كان  الذين بالكامل، وكثيراً ما انقل ب ت هذه  القُو  اُت الع سكر ه والس  
حمايتُهم.    عليها  المفترض   م ن   وكان   عليهم،  الانقلاِب  اعتمدُوا  هذا  مثُل  يكونُ  و

ِ أك إخلاصِهِم العسكري  اطِهم أكثرَ من  مُخلصين لضب َّ الجنودُ  عندما يكونُ  حُدوثاً  ثرَ 
   للحكومةِ الد ِيمقراطية.

اً )يُسمى أحيا روري    7ناً "انقلاب ذاتي"وإذا كان  الانقلاُب انقلاباً تنفيذي   ( فمن الض  
 ُ المُشتركة ةُ  ي   العسكر اُت  والقو   ةُ  الحكومي   ةُ  المدني   الهيئاُت  تكون   على أن  تساعدُ  التي   

من   بدلاً  يحدُث  ما  ول كن    المجتمع،  في  ة   المدني   سات   المُؤس   من  ة   قو   أكثر   الاستيلاء  
ات ه شبه  ذلك  هو  أن   الانقلاب  قد يكونُ من تدبير    حزٍب سياسي ٍ منضبٍط يعمُل بقو  

ي  دو الحزب  أحياناً انطلاقاً من وزاراٍت ر ي  ة، وقد يعمُل مؤ ةٍ في حكومةٍ  العسكر ئيسي  
هذا   ينجح   ول كي  رطة،  والش   الجيش   من  كبيرةٍ  اعاٍت  قط   من  بدعٍم  أو  ةٍ  ائتلافي  

ص ر    الت   على  قدرةً  أكثر   يكون   وأن  فلابد    التي الحزُب  المجتمع   اعات   قط   ة   بقي   من  ف  
لطة.   الس   على  الاستيلاء  تعارض   أن  ُ يحتمُل  عملاء يساعدُ  الحالات،  بعِض   وفي 

ية الداخلية في تنفيذ الانقلاب.  ةٍ الجماعاِت السياسية أو العسكر  حكومةٍ أجنبي َّ

 

7 From the Spanish autogolpe, used to describe cases in Latin America in the 
early 1990s 
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كثيرٍ  في  ة   ياسي   الس   ة   ي   الحر   ي  دو  مؤ كان   الم اضي،  انقلابات   صامتين     في  الأحيان  من 
عندما   أن  ه  يعني  لا  وهذا  سلبي،  بشكٍل  فإن   عام  ة  ومُستسلمين   الانقلاب   مُحاولةُ  تنجُح 

لا  ال هم  ول كن   بالفعل،  مُعارضين  كانُ  الس   يكونُ  ما  غالباً  حيُث  يستحسنُها،  كان   س  
ي    العسكر القو  ات   ضد    الأهلي  ة   الحرب   إن    ي فعلون.  ماذا  )وهي  يعرفون   وحلفائ ها  ة  

من   القليل   إلا  تجذْب  لم  تأكيد(  بكل    الديمقراطيون  يخسرُها  سوُف  التي  الحرُب 
يجهلُ  و ة  عادةً كيفي  ة    الأنصار،  الاجتماعي   والعدالة   ة   ي   ستور بالإجراءات  الد   المؤمنون  

ي  ة.  يمة  الانقلابات  المدعُوم ة  بالقو  ات  العسكر  هز

الاستعد غياب   ة   في  الجاد   ديمقراطي ٍ ادات   نظاٍم  أي    بقاء   فإن    الانقلاب،  لمُناهضة  
من البلدان، ولاسيما في البلدان  التي شهد ت    دائٍم أمرٌ مشكوكٌ فيه للغاية في العديد  

اً نسبي  اً.   اً ديمقراطي   ق ت وضعاً سياسي   ى في البلدان  التي حق   يخ ها، وحت   انقلاباٍت عبر  تار
فإن    وايا  لذا  للن   ة   العلني   يحات   الت  صر مع   حت  ى  ة   هام   تُعد    للانقلاب   ة   المُضاد   التدابير    

يئ ة  من جا  نب  الأفراد  والجماعات  التي تنوي القيام  بانقلاب.  البر
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 محاولاٌت لمنع الانقلابات: 

أفضُل بكثيرٍ من  من الجلي   أن   منع  محاولات  الانقلاب  من الحُدوث  من الأساس   
ا إحدى  فإن    هنا  ومن  ها.  لنصد   حدُوث ها  تُت ناول   انتظار   أن  يجُب  التي  المُهم  ة   لقضايا 

من   العديد   في  يُفترُض  وحظرُها.  الانقلابات   منُع  يُمكُن  كيف   هي  بالد  راسة  
يحظران  الد  يمقراطي    والقوانينُ  ستورُ  الد   كان   إذا  أن  ه  ة   ي   ستور الد   فإن      ات   الانقلابات، 

فإن    بالتأكيد   و آمنة.  ستكونُ  ة   اكتشفْت الد  يمقراطي   حيُث  صحيح،  غيرُ  الأمر   هذا   
 ٌ ة ي   ى الديمقراطي  ات التي لديها أحكامٌ دستور ضةٌ لهذا الخ طر، حت   ها معر     بلداٌن كثيرةٌ أن  

حي     ةً للانقلابات.  أو قوانينٌ ضد   مُحاولات  الاستيلاء  على الد  ولة  وقع ت ض 

عليها   الاعتماد   ل كن    القانوني  ة،  الم حظورات   هذه   مثل   وجود   من  لابد    أن  ه  صحيٌح 
دائماً   بها  تقومُ  الواقع   أرض   على  فالانقلاباُت  الانقلاب.  بمنع   كفيٍل  غيرُ  وحد ها 

 ُ ة  الجماعاٌت م ة  والقانوني   ي   ستور   تي تعترُض مقاصد ها. ستعدةٌ تماماً لانتهاك  الحواجز  الد  
ة  والقانوني  ة  ليس ت مفيدةً، بل نؤك  دُ كون ها  ي   ستور لا نقصدُ أن   مثل  هذه الأحكام  الد  

 غير  كافية، حيُث تبقى بحاجةٍ إلى وسائل  إنفاذ ها.  

 ُ والجماعات  الم أجل  إن   الأشخاص   من  قتل هم  أو  لتجاهل  الم سؤولين الت  نفيذيين  ستعدين 
ي  ة    تنصيب   الدستور في انتهاك  الحواجز   بأساً  يرون  لا  اٍم  كحك   التي أنفسه م  ة   أو القانوني    

على  أو  الأم  ة"  "إنقاذ   على  العزم   عقد ت   التي  ةُ  ي   العسكر فالجماعاُت  أهداف هم.  تعرقُل 
ي لن  سيطرت ها  تإرساء   التي  المُنضبطةُ  ةُ  ياسي   الس   والأحزاُب  قانوني.  حاجزٌ  رى  عرقل ها 

ام   نفس ها منقذةً للن  اس وتنسُب نفس ها لُصن  اع المجتمع  الم ثا لي، لن تح ترم  في قادم  الأي  
ولة  بغية  تنفيذ  مهم  ت ها.   لطة  في الد   حُوُل دون  توليها للس    أي   حواجز  ت 

 ً أيضا حاجةٌ  المجتموهناك   في  يرُها  تبر يمكُن  المظالم  التي  لإزالة   جهودٍ  بذل   إلى  ع،  
ُحتملين، أو قد ول كن  ها أيضاً غيرُ كافية. ومثُل هذه  المظالم  قد تحف  زُ حق  اً الانقلابيين الم

يفاً.     تكونُ مجر  د  أعذارٍ لانقلاٍب يحمُل في الحقيقة  دوافعاً أقل   تشر
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ذاجة  أيضاً أن   ةُ قادرةً على منع  أو اس ومن الس   ولي   تبعاد   نتوق  ع  أن تكون  التأثيراُت الد  
أح  في  ة   الخارجي   ول   الد   أن    حيُث  الداخلي،  ي  دُ الاستيلاء   تؤ قد  الأحوال،  سن  

قد   أخرى  أحيان  في  ول كْن  الانقلاب،  مُحاولات   منع   على  ي  ة   القو ة   المحلي   الإرادة  
بعُض القُوى الدولي    ه تدعمُ  يض  تحر في  ةً  رئيسي   ةً  قو   تكونُ  قد  بل  الانقلاب،  كما 8ة    ،

حدة  على سبيل  الم ثال  في عد  ة  حالات. ث  في الحد  ولايات  المُت  

أمام     قوةً  أكثر   حواجز   إلى  تأثيراً،  أكثر   شيءٍ  إلى  حاجةٌ  هناك   أن    الواضح   فمن   لذا 
أن     سنناقُش  المقال   هذا  وفي  س   الانقلابات.  تُؤس   أْن  الممكن   من   الحواجز   هذه  

سياسةٍ   عبر   البلاد  هذه  داخل   تكون   ولن  الانقلاب.  لمكافحة   مُسبقاً  ةٍ  مُعد   دفاعي  ةٍ 
لهذه  الس    رادعةً  أيضاً  بل  فحسب،  بالانقلابات   يمة   الهز إلحاق   على  قادرةً  ياسةُ 

ية  القدرة  على الد  فاع   ال.   الهجمات، وحجر  أساٍس في تقو  الفع  

الح من  كثيرٍ  في  الانقلابات   لاقى  الذي  جاح   الن   يؤمنون  إن    لا  اس   الن   جعل   الات 
حو إنشاء   وقدرة   بالعجز   بجدوى  الن  اس   شعور   وإن    الانقلابات،  تمنُع  الةٍ  فع   اجز  

مكافحة   خطط   في  كان   الس   إشراك   عدم   نتيجة   هو  الانقلابات   إزاء   والارتباك  

 

ى   8 حت   أو  الانقلاب   منع   إلى  روف   الظ   بعض   في  يؤدي  قد  الأجنبي    ل   دخ   الت   أن    إنكار   يعني  لا  وهذا 
ك   احُق مُمكناً، كما حد ث  مع  تحر   الولايات  المتحدة في   إسقاط ه، ولاسيما عندما يكونُ الغزوُ العسكري   الس  

ينادا عام   ةُ هي أن   هذه الحالات هي حالاٌت استثنائية، إضافةً إلى أن   هذه م1983جر قطةُ المهم   . والن  
الوضع   على  ستسيطرُ  ة   الأجنبي   ولة   الد   فإن    دابير   الت   هذه  استخدامُ  تم    وإذا  بالث  قة.  جديرةٍ  غيرُ  الوسائل  

ا كان  الس   عن  ابعيداً  اً  جد   هل   الس   من  يكونُ  وقد  ستواج هُ لمحليين.  التي  بات   عو الص   شأن   من  قليلُ  لت  
هديد  بالت  د خل العسكري   أو  الولايات  المُت  حدة أو أي   دولةٍ مُتقد  مةٍ في المُستقبل، التي اعتمد ت سياسة  الت  

ستيفن ر. ديفيد عموما. ولقد أشار   لمنع  الانقلابات   الص     تطبيق ه  "إن    قطة عبر  قوله:  هذه الن   بات إلى  عو
مع   بالمقارنة   تتضاء لُ  الهائلة   ة   ي   العسكر الت  هديدات   على  المُترتبة   العواقب  من  الأنظمة   حماية   في  لة   المتأص  

اشئة داخل  ي  اً."المشاكل  التي ينطوي عليها ابتكار إستراتيجي  اٍت لحماية  القيادات  من الانقلابات  الن  
"The Superpower Competition for Influence in the Third World." P. 242 
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ُ ال تزداد كما  مكافحت ها،  ة   بكيفي   يب هم  تدر عدم   جانب   إلى  كان انقلابات   الس   مُعاناةُ   
ج من  م دعُوماً  الانقلاُب  يكونُ  حينما  يأسهُم  ي  ة و العسكر ات   القو   المدافعين  -انب  

ي  ةٍ يمكُن أن تواجه هُم، كون هم   -المُفترضين عن المجتمع ةٍ عسكر وذلك لعدم  وجود  قو  
ولة.  القو  ة   ة  الوحيدة  المُوجودة  في الد   ي    العسكر
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 هزائمُ الانقلابات

ل كن    ل الم نال،  صعب   يبدو  ومواجهت ها  الانقلابات  منع   على  قدرت نا  في  التفكير   عل   
إذ   ذلك.  باستطاعت نا  أن    نؤمُن  تجعلُنا  واندحار ها  الانقلابات   يمة   هز أن  ه  حقيقة   نجدُ 

مواتيةٍ في كثير  من ال غم  من وجود  ظروٍف غير   ن  المدنيون على الر   أحيان، قد تمك  
المشروع   غير   الاستيلاء   منع   من  الحالاُت  أحياناً  هذه  وكانت  ولة،  الد   سلطة   على   

ظر.   مُلفتةً للن  

الأحي بعض   في  الانقلابات   لإفشال   عاون   الت   وعدمُ  حدي  الت   ل كون ه   يؤد  ي  نظراً  ان  
بة  بين  الس  يطرة  المادي    لة  المطلو ياسي  ة  يخالُف الص   يطرة  الس   ة  والس   ة  على المرافق  الحُكوم ي  

الدو عات  على  جم   والت   والبيروقراطيين،  المدنيين،  فين   الموظ   رفض   عبر   وذلك  لة. 
عناد    بكل    الد  ولة   في  موظ   من  وغير هم  ي  ة،  بهذا  العسكر و الانقلابيين،  مع   التعاون  

أجهزة   على  الس  يطرة   من  حرمون هم  بسبب  ي  للخطر   الانقلاباُت  تعر  ض ت   كما  الد  ولة.    
ل في  انقطاع  الص   ُجتمع، بما  ة  والس  يطرة  على الم ي   ولة  المركز يطرة  على أجهزة  الد   بين  الس   ة  

ةُ المستقل    ساُت الاجتماعي   كانُ ككل.  ذلك المُؤس   ةُ، والس    ةُ، والحكوماُت المحلي  

الان افترض   ما  الأفكثيراً  ضي  قو  ون  تعادُل  قلابي   ولة   الد   هياكل   على  الس  يطرة   أن    ق  
هذه   كل    خضوع   بلا  ه  إن   تقوُل  الحقيقة   ول كن    والاجتماعي  ة،  ة   ياسي   الس   يطرة   الس  

ُجتمع، فإن   قيا  دة  الانقلاب  لا يمكُن أن تصبح  حُكومةً دائمة.  القط  اعات  من الم

ا  دحر   حادثة   المتإن    الخط    في  نقلاب   ابق   الس   وفييتي    الس   حاد   الات   في  شد  د  
تدل   على عدم    1991أغسطس/آب   التي  اً  نسبي   الحديثة   من الحالات   واحدةً  تعد    م 

ألما وفي  الانقلاب.   ضد    الجماعي    عاون   عام  الت   سابقةٌ  1920نيا  حالاٌت  وقع ت  م، 
ي  ة فيمار  بارزةٌ من حالات  الد  فاع  الن    د ت جمهور اجح ضد   انقلاب  "كاب" )التي هد  
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عام فرنسا  وفي  الهدُف 1961الجديدة(،  كان   )الذي  الجزائر  جنرالات   د   تمر   ضد    م 
ديبر ديغول  حكومة   بخلع   ة  ي   الجزائر فرنسا  بقاء  على  هذه  الحالات   منهُ الإ وفي  ي(.  

لاث، والقليل  غير ها، هُز م ت  الانقلا اخلية غير  العنيفة. كما الث   باُت بفعل  المقاومة  الد  
تقديمُ   يتم    في  لا  إلا  به  هديدُ  الت   أو  اً،  اقتصادي   أو  اً  دبلوماسي   أكان   سواءٌ  دولٍي  دعٍم 

وفييتي. م 1991بعض  الأحيان، كما حدث  أثناء انقلاب  عام   حاد  الس    في الات  
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 19209 ألمانيا

بس1920آذار/مارس    12في    يكور "فر وحداُت  ت  احتل   الأفواج  م،  )وتعني   "
ية   جمهور ضد    انقلاٍب  في  برلين  والمدنيين  ابقين  الس   الجنود   من  سمي  ة   الر   غير   ة(  الحُر  

يتز".   ليوتو فون  "والتر  يُق  والفر كاب"  "فولفغانغ  الد  كتور  نظ  م هُ  وكان  "فيمار" 
م  ٍ سلطوي  نظاٍم  إنشاء   إلى  يهدُف  استبدادالانقلاُب  "الخ ُبراء")نظاٍم  ٍ  ن   ي 

غيرُ "مُحايداً".    تكنوقراطي(، بينما ظل   الجيُش الألماني   الص  

كان   ذلك   من  غم   الر   على  هُ  فإن   جيد،  نحوٍ  على  ئاً  مُهي   يكن  لم  الانقلاب   أن    ورغم  
يتو أن  هُ  ةُ  رعي   الش   الحكومةُ  أعل نت  لقد  مقاومة.  هناك   تكْن  لم  لو  على سينجُح  ُب  ج  

ل المواطنين  جماعة   جميع   مع  تعاوٍن  أي    ترفض   وأن  لابد    الولايات   وأن    طاعت ها،  زومُ 
برلين،  في  وقع   الذي  الانقلاب   ضد    الي    عُم   إضراٍب  بعد   و ة.  الانقلابي   "الكابيين" 
والوزراء   يبرت"  "إ ئيس  الر   اسم   تحت   عام  إضراٍب  إلى  يدعو  إعلاٌن  صدر  

 

 تستند الرواية على المصادر التالية: 9
Wilfred Harris Crook, The General Strike (Chapel Hill, NC: University of 
North Carolina Press, 1931), pp. 496-527; Donald Goodspeed, The 
Conspirators (New York: Viking, 1962, pp. 108-188; Erich Eyck, A History of 
 the Weimar Republic (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 
1962),  vol. 1, pp. 129-160; Karl Roloff (pseud.: Karl Ehrlich). "Den 
Ikkevoldelige Modstand: den Kvalte Kapp-Kupet," in K. Ehrlich, N. Lindberg, 
and G. Jacobsen, editors, Kamp Uden Vaaben (Copenhagen: Levin & 
Munksgaard, Einar Munksgaard, 1937), pp. 194-213; and John Wheeler-
Bennett, The Nemesis of Power (New York: St. Martin's Press, 1953), pp. 63-
82. See also Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action (Boston: Porter 

Sargent, 1973), pp. 40-41 and 79-81 . 
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الاجتماعيين  الد  يم ل  -قراطيين  أتباعُ  وإن  بل  قُو م ا  وسرعان   اً.  رسمي   بذلك  يصر  حوا  م 
فين الم دنيين  والبيروقراطي  ين  الحكوميين المحافظين  برفض  الت  عاون   "كاب" برفض  المُوظ  
في   ةٍ  ي   وزار مناصب   قبول   ال كوادر   من   العديدُ  رفضْت  كما  واسٍع،  نطاٍق  على  مع هم 

 م  الجديد. الن  ظا

"الكا قمُع  في  كان   بُوا  وتسب   بين  المُضر بعض   على  ار   الن   أطلقُوا  هم  أن   حيُث  قاسياً،  بيين" 
ت لإضراٍب عام ش ل   برلين بشكٍل   فض  ن م ت بعد  ذلك، وأد   مقتل هم. ول كن   قو  ة  الر  

"الرايخسبانك" م صر ُف  رفض   كما  المُغتصبين  10كامل،  إلى  الأموال   وفي  تقديم    .17 
طالب ت   اليوم   مارس/آذار  في  يد  السو إلى  ففر    "كاب"،  باستقالة   برلين  أمن   شُرطة 

يتز"، ثم     في ملابس مدنية، واستقال  "لوتيتو نفس ه، وغادر  العديدُ من مُساعديه برلين 
برلين، وأثناء  خروجها قتل ت وأصاب ت العديد   ة" من  خ رج ت وحداُت "الأفواُج الحُر  

هم. م دنيين الذين  كانُوا يحتج   من ال  ون ضد  

الم دنيين،  فين  والمُوظ   ال،  العم   بين   المُشترك   العمل   بفضل   الانقلاُب  هُز م  لقد 
مع   والإداري    الشعبي    عاون   الت   رفُضوا  الذين  كان  الس   ة   وعام   والبيروقراطيين، 

لتواجه    الانقلاب   من  فيمار  ي  ة  جمهور ونجت  المشاكل   المُغتصبين،  من  العديد   بعد هُ 
ة   اخلي   بينما  الد   زهيدة،  الانقلاب  محاولة   لمقاومة   ةُ  المالي   كاليُف  الت   وكانت  الخطيرة،   

من   عناصر   يدٍ  على  آخرون  وجُر ح   الأشخاص،  من  مئاٍت  ة  عد   بنحو   رُ  يقد   عددٌ  قُت ل  
 حركة "الكابيين".  

 

عام    10 من  لألمانيا  المركزي    المصر ف  هو  الرايخسبانك  مصرف  عام    1876المركز:  وقد 1945حتى  م. 
س في   ة الأ  م،1876يناير    1تأس   ي   م. وكان  1871لمانية في عام (بعد  فترةٍ وجيزة من إنشاء  الإمبراطور

اع الخاص في بروسيا.  Reichsbankبنك  يًا مملوكًا للقط    بنكًا مركز
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 11م: 1961فرنسا 

يلأعلن  الر  ئيُس الفرنسي    بقاء  نيسان أن  ه ت  / شارل ديغول مطلع  أبر خل  ى عن مُحاولة  الإ
ةُ المتمر  د ةُ  ةُ الفرنسي   ي   على الجزائر  فرنسية. ورد  اً على ذلك، استول ت الوحداُت العسكر

ليلة    الجزائر   ئيسي  ة    22  -  21في  الر   الن  قاط   وعلى  ي  ة   الجزائر العاصمة   على  يل  نيسان/أبر
ي ليكتالقر يكْن  لم  هناك  الانقلاب   ول كن    الحكومةُ  بة.  تتغي  ر   لم  ما  جاُح  الن   له  ب  

وفي   يس.  بار في  رعي  ةُ  والن  قاباُت    23الش   ياسي  ةُ  الس   الأحزاُب  عقد ت   يل،  نيسان/أبر
ةً ودع ت إلى إضراٍب عام ٍ لمد  ة  ساعةٍ واحدة.  ي   جماهير الي  ةُ في فرنسا اجتماعاٍت  العم  

سُم    وفي خطاباً  ديغول  أذاع   الل  يلة   على تلك   الن  اس   فيه  ح ث    الجزائر،  في  أيضاً  ع  
بل" للإطاحة  بهم.     تحدي المُتمر  دين وع صيان هم، وأمر  باستخدام  "كُل   الس  

ة  أوامر    ة  تنفيذ  أي   ل كل   جندي، من مغب   ، وفي المقام  الأو   ني أحذ  رُ كل   فرنسي ٍ "إن  
رئيُس ل أيضاً  أضاف   هذا  ٍ    لتمردين"، بقول ه  جوي  من هجوٍم  تحذير ه  "ديبري"  الوزراء 

كان إلى العمل: "بمجر  د    ، دعا الس   ٍ في الجزائر. ول كن بدلاً من أْن يأمُر  بعمٍل عسكري 
يارات،  أن تنطلق  صف  اراُت الإنذار، اذهبُوا إلى المطارات سيراً على الأقدام أو بالس  

خ طئ هملإقناع    ف داحة   بمدى  المخطئين   ديغول الجنود   خطاب   من  نسٍخ  يُع  توز وتم     ."
أعلن    ثم    الجزائر.  في  المُوالين   الفرنسيين   والجنود   كان   الس   قبل   من  واسٍع  نطاٍق  على 
ةٍ في الحال،  بلت الث  ورةُ بمقاومةٍ سلبي   ديغول في وقٍت لاحق: "ومنذُ ذلك  الوقت، قُو

ٍ ساعالأمرُ الذ  ة". ي ازداد  وُضوحاً مع  مُض ي ٍ كُل 

 

 هذه الر  واية مُستندة على   11
 Adam Roberts, "Civil Resistance to Military Coups," Journal of Peace Research 
(Oslo), vol. xii, no. 1 (1975), pp. 19-36.  

 جميع الاقتباسات من هذا المصدر.
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مزي.    24وفي    الر   العام  الإضراب   في  عامٍل  ملايين  عشرةُ  شارك   يل،  نيسان/أبر
هُبوط    لمنع   الط  ائرات  مدارج   على  لوضع ها  الم ركبات  اُس  الن   أعد    الم طارات،  وفي 

نقل   مُستوى  على  حصارٌ  الجزائر   على  فُر ض   كما  والأموال،   الط  ائرات،  حنات  الش  
اُت   القو   نقُل وعمل ت  تم    حيُث  المُتمر  دين،  يض   تقو على  الجزائر   في  المواليةُ  ةُ  الفرنسي  

قام    بينما  الجزائر،  خارج   إلى  المُقاتلة   الط  ائرات   من  والعديد   الن  قل   طائرات   ثلثي 
الط  ا ل   تعط   عوا  اد   أو  الم طارات  بسد    آخرون   ارون  في  طي   الجيش   جنودُ  بقي   و ئرات، 

حيُث ثكنات هم،   المتعم  دة،  ال كفاءة   عدم   من  كثيرةٌ  حالاٌت  هنالك   كانت  كما 
فون  الموظ   وأخف ى  قل،  والن   الات  صالاُت  وتأخ  رت  والملفاُت  الأوامرُ  "ُضي  عت" 

 المدنيون  الوثائق  وانسحبُوا.

يل/نيسان أذاع  ديغو بر ين من إ ل أمراً للقو  ات  الموالية  بإطلاق  وفي الخامس والعشر
يض  الانقلاب ال ن  ار  على المُتمر  دين، ول كن لم تكْن هناك  حاجةٌ إلى ذلك نظراً لتقو

وإيقاف ه بالإجراءات  المُسبقة، فقر  ر  زعماءُ المُتمر  دين إلغاء  محاولة  الانقلاب، وخلال   
الم ظل     26  -  25ليلة    فوُج  انسحب   يل،  أن نيسان/أبر بعد   العاصمة  الجزائر   من  ات 

ثلاثةُ  ستول  ا قُت ل   حيُث  قليلاً،  حايا  الض   عددُ  وكان   الانقلاب،  بداية   في  عليها  ى 
أن    والخلاصةُ  يس.  بار و الجزائر   في  منهم  كبيرٌ  عددٌ  صيب   وأ  الأرجح  على  أشخاٍص 

هاً ضد   حكوم  ة  "ديغول". الت  حدي والعصيان أطاح ا بالانقلاب  الذي كان  مُوج  
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وفياتي في  حادُ الس ُّ  12م 1991آب/أغسطس  18 الات ِ

من   وفياتي، اعتقل ت مجموعةٌ  حاد  الس   لطة  في الات   ي  ة  للس   ة  اللامركز في محاولةٍ لمنع  الهيكلي  
وطالبتْه  باتشوف"  غور "ميخائيل  وفياتي  الس   الرئيس   المُتشد  دين  وفييت  الس   المسؤولين 

جم عن  يتخل  ى  لصالح   أن  ة   نفيذي   الت   لطات   الس   باتشوف يع   غور رفض   حين   في  نائب ه، 
 تنفيذ  ذلك.

ئيس    ة( التي ت ت أل  ُف من نائب  الر   ولة  لحالة  الطوارئ" )الانقلابي   فقد أعل ن ت "لجنةُ الد  
والأمن    الاستخبارات  هيئة   ورئيس   الد  فاع،  ير   ووز الوزراء،  ورئيس   وفييتي،  الس  

)ال وفييتية  الس   اخلي    ير   KGBد   ووز ست  ة   (،  ة   لمد   وار ئ  الط   حالة   عن  ين  وآخر ة  اخلي   الد  
ة )باستثناء  الحزب    ياسي   حف  المُعارضة، وتعليُق الأحزاب  الس   أشهر. كما تم   حظرُ الص  

المجل عن  صادرٍ  مرسوٍم  ُل  أو   د  وأك   المُظاهرات.   حظر   إلى  إضافةً  يوعي(،  س   الش  
ستور   ي  ة  الد   د  بجميع  العسكري   على أولو ق ي   ات، وأمر  بالت   ي   وفياتي   على دستور  الجمهور الس  

 أوامر  لجنة  الطوارئ.  

 

 بروس جينكينز ونشرها جين شارب بالتعاون معه في كتاب  هذه الرواية أعدها   12
Self-Reliant Defense Without Bankruptcy or War (Cambridge, Mass.: Albert 
Einstein Institution, 1992), pp. 16-19. It was compiled from the following 
sources: The Boston Globe, 20-23 August 1991; The Economist, 24-30 August 
1991; Stuart H. Loory and Ann Imse, Seven Days That Shook The World, 
CNN Reports, (Atlanta: Turner Publishing, Inc.: 1991); Newsweek, 2 
September 1991; The New Yorker, 4 November 1991; The New York Times, 
20-25 August 1991; Time, 2 September 1991; The Washington Post, 21 
August 1991. 
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 ، العسكري   المجلس   ف   تصر   تحت   ي  ة  العسكر وفياتي    الس   حاد   الات   ات   قو   جميُع  كانت 
الفرُق   ُ وانتشر ت  عة المدر   ي  ةُ  و   الم ظليين ُح  سلاو  العسكر موسكو.  أنحاء   جميع   في  في 

اديو  والر   الهاتف  مرافق   على  للانقلاب   المواليةُ  القو  اُت  استول ت   البلطيق،  منطقة  
لينين   خارج   عة   المدر   الهُجوم   وحداُت  بد َأت  و الر  ئيسي  ة،  الموانئ   وحاص ر ت   والت  لفاز  

بات    ك    حر   الت   في  بطرسبرغ(  )سانت  عشرغراد  ع   تجم   موسكو،  وفي  المدينة.  اُت  جاه  
درامي ٍ  مشهدٍ  وفي  بالانقلاب،  نديد   للت   وارع  الش   في  اً  ي   عفو اس  الن   من  الآلاف 
د   وند   مُعادية،  ابةٍ  دب   إلى  يلتسين"  يس  "بور وسي    الر   حاد   الات   رئيُس  صعد   حدي،  للت  

ك  الانقلابيين باعتبار ه "انقلاباً يميني    ستور، وأعبتحر   اً للد   لن  يلتسين "أن   اً رجعي  اً مُناهض 
المواطنين   وناشد   قانونية"،  غيرُ  جنة   الل   هذه   وتعليمات   قرارات   الانقلابيين جميع     بصد   

وعدم  انخراط  الجنود  في الانقلاب. وفي وقٍت لاحٍق من ذلك  اليوم أم ر  "يلتسين"  
الس    والاستخبارات   الجيش   )أفراد   ال KGBوفييتي  ة  ة   ي   الجمهور داخل   بأن (  ة   وسي   ر  

وسي  الر   الأبيض"  "البيت   أمام   الآلاُف  ع   وتجم   الانقلابيين،  يعُصوا  و أمر ه  يطيعُوا 
الحافلاُت   وَأغل ق ت   الحواجزُ،  قيم ت  فأ  الهُجوم،  من  لحمايت ه  البرلمان(  )مبنى 

ياراُت الشوارع .   ة والس   بائي    ال كهر

أ ذهب ت  ن   الد   ورغم   إضراٍب عام ٍ  ال   عوة  إلى  فإن   عم   كبير،  حد    إلى  أدراج  الر  ياح 
بُوا   أضر قد  "سفيردلوسك"  من  بالقرب   و باك"  "كوز في  الف حم   حقول   في  المناجم 
في   لاسيما  طوارئ  بحالة   يقضي  مرسوماً  الانقلابيون  أصد ر   وقد  العمل.  عن  فعلاً 

و "الم سيرات   بسبب   وا  مُظاهرات لامُوسكو  الش   في  تخرُج  كان ت  والتي  حالات   رع  
يض   حر وألصق    الت    . الانقلاب  من  يلة  الث  انية   في الل   ذلك   وكان   غب"،  أعمال  الش   على 

حاشدةٍ  مظاهرةٍ  إلى  تدعو  المدينة  أنفاق   مترو  شبكة   عبر   منشوراٍت  المقاومة   مُن ظ  مو 
الت    اليوم   في  الأبيض"  "البيت  احت ش د   أمام  غراد،  لينين  وفي  شخص   ألف   200الي. 

في   ية"  دُستور مقاومةٍ  "لأوسع   د عت  التي  بتشاك"  سو "أناتولي  ُحافظ  الم لدعوة   تلبيةً 
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بعاد   لإ وارع   الش   بإغلاق   مولدافيا  في  الآلاف   عشراُت  قام   وقد  الانقلاب.  وجه  
ة.  وفييتي   ات  الس    القُو  

أوكر زعيمي  لإدانة   فقبالإضافة   للانقلاب،  وكازاخستان  ح  انيا  د ع ا  في  د  خمٌ  ض  شدٌ 
لاندسبيرجاس"    " الليتواني  الر  ئيس  لب   وط  الجماعي،  المدني    العصيان   إلى  "مينسك" 
وأعل ن ت  الهُجوم،  من  للحماية   "فيلنيوس"  في  البرلمان  م بنى  إحاطة   المواطنين  من 

و"ا  "لاتفيا"  لبرلماني  ي  ارئتان   الط   عن  الجلستان   الت  ام  البلدين   استقلال   حاد   ستونيا"  الات  
التي  المُشتركة   الورقة   اً  س ر   الم حظورة   المُعارضة   ُصحُُف  نش ر ت  مُوسكو  وفي  وفياتي.  الس  
وسي  ة   ع به للحكومة الر   د ع ت المواطنين  إلى المُقاومة، وسمح  جهازُ إرساٍل إذاعي ٍ مُتبر  

ةببث   معلوماٍت عن المقاو  ات الت  رحيل  المحلي   ، كما واص ل ت محطةُ الإذاعة   مة  عبر  محط  
للبرلمان   طارئةٍ  جلسةٍ  من  مباشرةً  اله واء  على  ها  بث   موسكو"  "صدى  المحظورة   المُستقل  ة  

وسي.    الر  

عُو  و و ز   فيديو  أشرطة   على  ة   ي   الإخبار  برامج هم  وسي    الر   الت  لفاز   في  فن  يون  على و ض ع   ها 
حاد    ين  مدينةٍ حول  الات   ، كما رفض  مسؤولون  في  عشر غم  م ن  المنع  وفياتي   على الر   الس  

بث    إلى  إضافةً  الانقلابيين،  مع  عاون   الت   ولةُ  الد   عليها  تسيطرُ  التي  الإعلام  وسائل  
برن  في  مباشرةً  الهواء   على  بتشاك  وسو يلتسين  ألق اها  التي  يئة   الجر الأخبار   الخُطب   امج  

اختار ت  الذي  والاستخبارات     الل  يلي    الد  اخلي    والأمن   الط  وارئ   للجنة   الت  ابعة  الر  قابةُ 
(KGB  وفياتي "فالنتين ُل لرئيس  التلفاز  الس   ائُب الأو   ى الن   بعد  ذلك تلق   ( ألا يمنعُوه. و

ع "لقد  بيجو:  اخلي  ة   الد   ير   وز من  مكالمةً  أعطيت  لازوتكين"  لقد   .  . يْن.  أمر  صيت 
به  تعليماٍت   القيامُ  يجُب  وما  إليه  الذ  هاُب  يجُب  الذي  المكان  حول   للأشخاص  

نتيجة    ُل  وتت حم   وستُسأُل  الانقلاب(.  لمقاومة   الن  اس   بتوجيه   قام   التلفاز   أن    )يقصدُ 
 ذلك". 
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تلك   في  الأبيض   البيت   أمام   الس  اخطةُ  الحشودُ  مت  الحُكومة     وتضخ   لحماية   يلة   الل  
وسي    ات  الانقلابيين، حيُث وُز  عت الر   يض  ولاء  قُو   بُذلت جهوداً متضافرةً لتقو ة، و

يحو  لون   لعل  هم  ابات  الد  ب   لطواقم   المواطنون   ل   توس   كما  وأغذية،  م نشوراٌت  عليهم 
الج وا  تستفز   "لا  الانضباط:  على  يلتسين  حث    كما  الجيُش  ولاء هم،  أصبح   لقد  يش. 

يين والحفاُظ على سلاحاً في أيدي ا لانقلابيين، ولذلك يتعي  نُ علينا أيضاً دعمُ العسكر
ةٌ   ي   عسكر و حداٌت  هجرت  حالات،  ة   ع د   وفي  بهم".  والات  صال  والانضباط   الن  ظام  

أب الأبيض   البيت   أمام   اباٍت  دب   عشرُ  ح و  لت  كما  الانقلابيين،  مدافع ها بأكمل ها    راج  
وأفاد ت   الهجوم.  د    ض  عنهُ  الد  فاع   في  بالمساعدة   متعه  دةً  البرلمان  م بنى  عن  بعيداً 
وفي   ي  ة  البحر غراد"  "لينين  قاعدة   في  الانقلابيين  ضد    دٍ  تمر   حدوث   عن  يرُ  قار الت  

دعم   الأقصى  رق  الش   في  الوحداُت  ت  رف ض  كما  المظل  يين،  يب   تدر ة   المجلس     أكاديمي  
وو حداُت  العس ة  المحلي   ة  اخلي   الد   وزارة   شرطةُ  أعلن ت  وسية،  الر   ة   ي   ُمهور الج وفي  كري. 

اخلي   ) ئيس  يلتسين. KGBالاستخبارات والأمن  الد    ( ولاء ها للر  

البيت   من  بالقرب   مواقع ها  من  بالانسحاب   "تولا"  فرقة   "يساوف"  الد  فاع   يرُ  وز أمر  
بس موسكو   بب  الأبيض   شُرطة   بيجو  ة   اخلي   الد   يرُ  وز وحل    ات ها،  قُو   ولاء   في  الث  قة   عدم  

حاول    الانقلاب،  من  الث  اني  اليوم   ُظهر   بعد   و الانقلابيين.  خيانة   من  خوفاً 
قام    حيُث  وسي،  الر   الأبيض   البيت   على  للهجوم   جديدٍ  يٍق  فر تشكيل   الانقلابيون 

الج مظل  ات   يق    يش  أفرادُ  ر الط   د   مه   الذي  الأمرُ  بمحاصرت ه،  ة   الد  اخلي   وزارة   وقو  ات  
مجموعة    هجوم   بي  " أمام   جي  بيد    من  ألفا"ال كيه  خبة،  الجيش    الن   مظليي  رئيس     أن   

ا المُشاركة  في الهجوم.  ة  ر ف ض  وفياتي   ة  الس   ي   ات  الجو  وقائد  القو  

الي،    الت   اليوم   صباح   الت   وفي  الد  فاع   مجلُس  ت   سحب  ص و   على  وفييتي    الس   حاد   للات   ابع  
لق ي  القبُض على أعضاء  لجنة  الط  وار ئ  عد ا   ات  من موسكو. وفي وقٍت لاحق، أ  القو  

ال وكانت  لطة،  الس   إلى  باتشوف  جور ئيُس  الر   وعاد   بالانتحار.  قام   منهم  خسائرُ  واحداً 
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بلاغُ إلا عنفي الأرواح  قليلةً، ح  مقتل  ما مجموعُه خمسةُ أشخاٍص أثناء    يُث لم يتم   الإ
العام   حدي  الت   ونجح   الانقلاب،  هُز م  الم سار  لهذا  وكنتيجةٍ  الانقلاب.  محاولة  
الحكم    إلى  للعودة   المُتشد  دين  محاولة   إحباط   في  المُسلحة   ات   القو   في  والعصيانُ 

لطوي.  ال  س  

الحا هذه   كانت  الن   لقد  الثلاُث  عام  لاُت  )ألمانيا  عام  1920اجحةُ  وفرنسا   ،1961 ،
عام   مُمكن. م(؛  1991وروسيا  أمرٌ  الانقلاباِت  مُناهضةَ  أن َّ  هناك    تؤك ِدُ  بالت  أكيد 

أن    يُثب ُت  جاحات  الن   وجود   ل كن    مُم اثلة،  مقاومةٌ  فيها  تنجْح  لم  أخرى  حالاٌت 
روف  ع لابات يمكُن أن تُهز م  في ظل   الانقل ر  بعض  الظ    ى الأقل.   توف  
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 الد ِفاعُ ضد َّ الانقلابات 

يمكُن  إ وكيف   عمل ها  ة   كيفي   ونفهمُ  الانقلابات  إلى  ننظرُ  عندما  ال كثير   نتعل  مُ  ن  نا 
يجعلُن و سلبيين،  نكون   ألا  يعل  مُنا  ذلك  كون   عليها،  ُب  ُ التغل   غير نا  أن   ندركُ  ين    ا  عاجز

مُواجهة   المجتمع   عن  إن    والعدالة.  ي  ة   الحر عن  الد  فاع   أجل   من  الانقلابات  هذه   
قطةُ   والن   الد  فاع.  مُقو  مات   يملُك  الذي  ذاتُه  المجتمُع  هو  للهجوم   ُض  يتعر   الذي 

ةُ في كلام نا هنا  ُ اباِت مُمكنة، هي أن َّ سياسةَ الد ِفاِع ضد َّ الانقلالأساسي     مثل  وجوهر
ين: ياسةِ الد ِفاعية يتأل َُّف من ِشق َّ  هذهِ الس ِ

يسعَون  أولا  و  ، ستوري َّ الد ُّ الن ِظامَ  يُهاجمونَ  الذين  أولئَك  أن  إلى    -باختيارِهم-: 
  ِ ُيحرَمُوا من كُل  ة؛ لابد َّ وأن  نظامي َّ يقةٍ  بطر المُنتخبةِ  الحُكومةِ  أنفسِهم محل َّ  تنصيِب 

ٍ أخلاقي ٍ أو س  هم لا يمل كونَ أَي  شرعية. إن َّ   ياسي ٍ في ِحيازَةِ الحكومة. حق 

  ً ِ شخٍص في الحكومةِ أو وثانيا ِ تعاون، ولا ينبغي لأي  : يجُب أن ُيحرَمَ هؤلاءِ من أي 
ِ شكٍل من الأشكال.  كاِن أن يساعدَهم أو يطيعَهم بأي   من الس ُّ

ومراكز    ة،  الحكومي   الم باني  على  الاستيلاءُ  يتم    لن  الانقلاب،  الن  قل    في 
ة  لأه  ئيسي   ة  الر   تها الذ  اتي  ة، بل إن   الغرض  من هذه والات  صالات، والن  قاط  الجُغرافي   مي  

يت  لذا  ك كل.  البلد   على  ثم    ومن  ولة،  الد   أجهزة   على  يطرةُ  الس   هو   عي  نُ  الاستيلاءات  
يطرة  الواس  عة  الن  طاق إذا أرادُوا إنجاح  على الانقلابيين أن يعملُوا على تأمين  هذه  الس  

ع الاستيلاء   أن    ب يْد   الانقلابيين   الانقلاب،  يمنُح  لا  ذات ه  حد    في  الن  قاط   هذه   لى 
لن فهم  والمجتمع،  الحكومة   في  م   ح ك   للت   إليها  يسعون   التي  يطرة   على   الس   بدايةً  يسيطروا 

الا أو  ة ،  ياسي   الس   مات   المنظ   أو  كان،  الهياكل   الس   أو  الاجتماعي  ة ،  أو  ة ،  قتصادي  
ة ، أو حت  ى عل ون في  الحكومي   رطة، ولن يكون  الانقلابي   ة  والش   ي   ات  العسكر ى كُل   القو  
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يديولوجي    إ أهداٍف  أي    بتحقيق   الفور   على  لهم  يسمُح  احتلال  موقٍف  فبعد   مُحتملة.  ةٍ 
ي    العسكر شبه   أو  ة   ي   العسكر ات   ئيسي  ة  القُو   الر   الات  صال   ومراكز   الحكومة   لمباني  ة  

وتدعيمُ   وو سائل   إرساءُ  فيها  الانقلابيين  على  يتعي  نُ  حاسمةٌ  مرحلةٌ  تأتي  الن  قل، 
م   حك   الت   هذا  إن    المقاو-سيطرت هم.  غياب   في  ى  لتحقيقه.    -مةحت   وُجهداً  وقتاً  ُب  يتطل  

يط  ذلك، تجعُل الد ِفاعَ  رةِ، والوقُت الذي يستغرقُه تنفيذُ وهذهِ الحاجةُ إلى تعزيزِ الس َّ
اَل من قِبَِل المجتمِع مُمكناً.   الفع َّ

َ ة:  َ رعي ونَ إلى الش  يحتاُج الانقلابي ُّ

الأخلاقي    حق  هم  قبول   أي  ة ؛  رعي   الش   إلى  ون   الانقلابي   يحتاُج  الانقلاب   بدء   د   بمجر  
الحُكم في  سلطت هم  أو  ياسي    والد  ينيين  والس   الأخلاقيين  عماء   الز   تأييد   فإن    الواقع   في   .

ُحتر مة، وفي بعض  الحالات  الملو ة  الم ياسي   ات  الس   خصي   ابقين، ك  أو الوالش   مسؤولين  الس  
يفرُضوا   أن  الانقلاب ي  ين  وعلى  الق بول.  ذلك   اكتساب   في  يساعد هم  أْن  شأن ه  من 

بذلك يكتسبون   قبول  سيطرت ه م على الأشخ  ولة، و ابعة  لأجهزة  الد   سات  الت   اص  والمُؤس  
كان    سواءٌ  ة،  والمشروعي   ة   الأخلاقي   ة   ياسي   الس   لطة   االس   مسؤولين   هؤلاء   ون   لانقلابي  

فإن    هذا  وعلى  ملوكاً.  أو  ر سميين،  غير   أخلاقيين  قادةً  أو  المبدَأ الأساسي َّ    مُنت خبين، 
َل في مُ  رعية.   ناهضةِ الانقلاِب يكمُن في ِحرمانِ الأو َّ  الانقلابي ِينَ من الش َّ

دا كانُ  والس   الم دني  ين   عماءُ  الز   يكون   أن  ون   الانقلابي   بين، يحتاُج  مُضطر أو  لهم،  عمين  
تعاون   إلى  ون   الانقلابي   يحتاُج  ذلك،  إلى  بالإضافة   و الأقل.  على  لبي  ين  س  أو 

والمُستش ي  ين  الاختصاصي  ين   والإدار ة  الم دني   الخ دمة  ف ي  وموظ   والبيروقراطي  ين  ين  ار
على يتعي  نُ  و ُجتمع.  الم على  سيطرت هم  يز   تعز أجل   من  حف  والقضاة   والمذيعين   الص   ي  ين 

رطة ،  الش   على  يتعي  نُ  و به.  يُؤم رون   الذي  حو   الن   على  بذلك  القيامُ  والفني  ين   والمطابع  
ا عن  وسجن   والمسؤولين  الن  اس،  باعتقال   الأوامر   بعُوا  يت   أْن  والجنود   جون،  لس  

كما ي شت رُط الان ب  الأمر.  ين، وإعدام هم إذا تطل   والمُتظاهر ن  أن يقوم  عددٌ كبيرٌ  قلابي  
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والاقتصاد    ُجتمع   الم سات   ومؤس   الس  ياسي    الن  ظام   يُديرون   الذين  الأشخاص   من 
أداء  مهام هم المُعتادة تبعاً لسياسات  وأوامر  الانقلابيين. باختصار، بالإذعان  السلبي   ل

يز  سيطرة  الانقلابيين، فإن   الأمر  لا يتطل    ً من أجل  تعز ة  ب درجة رعي    كبيرةً من الش  
حُكمه،   يعتزمون   الذي  ُجتمع   الم جانب   من  عاون   الت   وأيضاً  بل  لذا يُمكنُنا منُع  ف حسب 

َ عاونِ توطيدِ حكمِ ال يِق عدِم الت َ عِم عنه ورفِض طاعةِ    انقلاِب عن طر معَهَ ومنِع الد
المهاجمين  أوامِره يُرغمُ  قد  المُعتدلة   المعارضة   أسلوُب  حت  ى  كبيرةٍ .  جهودٍ  بذل   على   

عاون  والد  عم  المُطلوب.  لتأمين  القبول  والت  

سك     بوجود   الانقلاب   ضد    القوي    الد  فاعُ  سمُ  يت   يطرة  و الس   من  المُهاجمين  يمنعون   اٍن 
ال أجهزة   واسٍع  على  نطاٍق  على  مع هم  عاون   الت   عدم   خلال   من  لطة   والس   ولة   د  

ح في  إن    وانتقائي،  للمقاومة.  نداء ها  ون   يلب   و ة   القانوني   للحكومة   بدعم هم  يحتفظون   ين  
وعدم   الانتشار،  والواسع   الحازم   القوي    من  الإنكار   للانقلاب   حدي  والت   الت  عاون ،   

يمة    ُجتمع، من المُمكن  أن يُؤد  ي إلى إعاقة  أهداف  الانقلابيين وإلحاق  الهز جانب  الم
 .  الانقلابب

عاوِن إلى جانِب تحدي   َ اني في مُناهضةِ الانقلاِب بعدِم الت َّ يتمحورُ المبدأُّ الأساسي ُّ الث
بهذا الح رمان  سينالانقلابيين ة.  تهي الانقلاُب نتيجة  . و  مقاطعةٍ سياسي  
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 الدفاع المباشر عن المجتمع:

ُجتمع    الم عن  الد  فاع   على  ترك  زُ  الانقلاب  مُناهضة   سياسة   نفسه ، إن    ُجتمع  الم قبل   من 
لا   حيُث  الحُكومية.  الم باني  عن  حت  ى  أو  جغرافي  ة،  نقاٍط  عن  الد  فاع   على  وليس  

الجغرافي إلا  تشك  ُل  الانقلاب   لزعماء   بالن  سبة   المطاف   نهاية   في  أهمي  ةً كبرى  والمباني  ا 
البشر.  بمساعدة   بةً  مصحو حيازتُها  تكونُ  على  عندما  على   فالاستيلاءُ  مدرسةٍ،  م بنى 

يعني  لا  يين  وإدار ومعلمين،  طل  اٍب  من  فيها  م ن  تعاون   دون   من  المثال،  سبيل  
ين. أيضاً، إن   احتلال  ساحةٍ للس  ك ك   الس  يطرة  على الت  عليم و  لا يخدمُ أهداف  المُسيط ر

ة  لا يُعطي أي   سيطرةٍ على هذا القط  اع  من ا قل، هذا في حالحديدي   اُل  لن   ال  كان  عم  
به    تأمرُهم  لما  تبعاً  الق طارات  تشغيل   في  راغبين  غير   ومديرُوها  ة   الحديدي   الس  كك  

لطة الانقلابي     ة.  الس  

في   الف عليين   الأعضاء   على  سيطرةٍ  أي    تمنُح  لا  نفس ه   البرلمان   م بنى  على  الس  يطرة   إن   
يؤ الذين   ككل  كان   الس   على  أو  البرلمانية،البرلمان  بالحكومة   محاولةِ    منون   من  فبدلاً 

الن ُّ  يدافُع  الجُغرافية،  والن ِقاِط  المباني  فوَق  القتاِل  خلاِل  من  في  الد ِفاِع  بنشاٍط  اُس 
َ اتِ  ي الأولوِ ترتيَب  إنَ   مُباشر،  بشكٍل  اتِهم  ي َّ حر وعبرَ  ومجتمعِهم  ساتِهم  بهذه   مؤَس 

يقةِ أمرٌ حاسم.  ي  ة، أو الحفاظ  على فالإصرارُ على ا  الطَ ر ستور لالتزام  بالإجراءات  الد  
للديمقر مباشرةً  ةً  أهمي   يشك  ُل  سبيل  المثال،  حافة، على  الص   ة   ي   أهمي  ة   حر من  أكثر   ة  اطي  

وارع.    نةٍ في الش    امتلاك  تقاطٍع أو بناية  مُعي  

ي    ةٌ في بعض  الأحيان، وهذا ما  صحيٌح أن   بعض  المواقع  والم باني تكونُ لها أهمي  ةٌ رمز
يق   طر عن  المواقع   هذه   على  الاستيلاء   منع   في  يرغبون   المدنيين   المُدافعين   يجعُل  قد 

ٍ لأجل  حمايت ها، ففي عام     الوقوف   بأنفسه م وتشكيل  متراٍس بشري  في وجه  المُهاجمين 
الليتو1991 البرلمان  م بنى  م ن   ٌّ كل  كان   الم ثال،  سبيل   على  الأبيض م  والبيت   اني   

هاتين    يعم  م   أن  للمرء   ينبغي  لا  ول كن  الشعب،  ُسلطة   م ا  حد ٍ  إلى  يحميان   وسي    الر  
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ٌّ الحالتين  على   ينبغي أْن يُلاح ظ  أولاً أن   الحاجز  البشري   ليس  واقعي  نطاٍق واسع، و
القاسية ،   ة   ي   الجو روف   الظ   ظل    ففي  الباردة،  دائماً،  المستحيل  لاسيما  من  سيكونُ 

يلة جداً. ٌّ مؤل  ٌف من الأفراد  ذاته م في موقع ه لفترةٍ طو اً أن يظل   م تراٌس بشري     عملي  

فمَن    ةِ لذا  المجتمع،   الأهمي َّ عن  دفاعٌ  هو  الانقلاِب  مُناهضةَ  أن َّ  رَ  نتذك َّ أن  بمكان 
ا يستطيُع  مَا  وهوَ  نة،  مُعي َّ مباٍن  أو  ة  جغرافي َّ نقاٍط  عن  الاستيلاءَ وليَس  ونَ  لانقلابي ُّ
َ اس.   الن الكافي من  العددِ  لقتِل  ون  عليه إذا كانُوا على استعدادٍ  الانقلابي   كان   وإذا 

اتُهم غير  راغبةٍ في قتل   دين م ن ن واياهم وأساليب هم الخاص   غير  متأك ة، أو إذا كانت قو  
حقوق  الإنسان، فإن   الد  فاع    ي  ة   العديد  من المُدافعين عن  يس  البشر يق  المتار عن طر

ة   ئيسي   الر   عن المباني  الد  فاع   محاولات   في  جسيمٌ  خطرٌ  هناك   أن    بيد   ناجحاً.  يكونُ   قد 
ون  في الاستيلاء   ي  ة،  فإذا نجح  الانقلابي   يس  الب شر أو المواقع  الأخرى بواسطة  المتار

المُداف جهود   رُغم  الم بنى  سيُصابُ على  عنه،  بحالة     عين  كان   الس   ةُ  وعام   عنه  المدافعون  
د تم    إحباط، وقد لا ي عتقدُ المُدافعون  عن حقوق  الإنسان آنذاك أن   م بنى البرلمان ق

عن   المُدافعون   يعتقدُ  قد  كما  دُمر،  قد  ذات ه  البرلمان  إن    بل  فحسب،  عليه  الاستيلاءُ 
عب  أن     ن   مجر  د  الاحتلال  حقوق  الإنسان  والش   ابقة  قد مك    الماد  ي   لمقر   الحكومة  الس  

يطرة.  الانقلابي  ين من  الس  

صياغ  في  الشديد   الحذر   ي  توخ   يجُب  عن  ولذلك  الد  فاع   وأساليب   ات   إستراتيجي   ة  
سات   ا ستوري   ومؤس   عن الن  ظام  الد   كانُ على الد  فاع   ى يركز  المدافعون  والس   لم باني، حت  
لا  ا قادة  الانقلاب   مصيرُ المباني. إن    كان   مهما  تستمر    أن  يمكُن  نفس ها، التي  ُجتمع  لم

ان    مات ه وحكومت ه دون  خضوع  يمكنُهم أن يسيطرُوا على ُسك   سات ه ومنظ   المجتمع  ومؤس  
كان  وتعاون هم مع هم.    الس  
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 ضرورةُ الإعداد:

س استعرْضناها  التي  الثلاث   الحالات   م يزة  وفي  يفقد  و جلاً،  مُرت  الد  فاعُ  كان   ابقاً، 
تكو قد  مدى  أي    هشة إلى  الد   يُثيرُ  ا  ومم   والاستعداد  المُسبق.  حركاُت  الت  خطيط   نُ الت  

لو  ا  م م   أضعُف  أة  هذه المقاومة  غير  المهي   أن    م  ُحت   الم من  ول كن  ي  ةً،  قو ُجتمعي  ةُ المرتجلةُ  الم
للد  فاع ضد   مثل  هذه  اله ج مات، حيُث يضمُن لنا الاستعدادُ  ع ت خطٌط دقيقةٌ  وُض  

ا  وغير   امة   الهد   والاحتجاجات   والح يرة ،  الارتباك،  ب   ينبغي تجن   ما  بشأن   الة   لفع  
يزُ   أخير  المكلف  في اتخاذ  تدابير  حازمة. وعلى خلاف  ذلك، يمكُن تعز القيامُ به، والت  

للانق  الد  فاع   ةٍ المُناهض   توجيهي   ومبادئ   بترتيباٍت  الحازمين   المواطنين   يد   بتزو لاب  
 مُحددة.  

المو إعداد   إلى  ةُ  التوجيهي   المبادئُ  هذه   بحيُث تهدُف  ة   الاجتماعي   سات   والمُؤس   اطنين  
ةً في وجه  أي   انقلاٍب مُحتمل،  تشك  لُ  وينبغي أن تشمَل هذه الأعماُل  مقاومةً جماعي  

 ُ ة ي َّ دةَ التحضير ُحد َّ الم المُسؤولياِت  وكذلك  للد ِفاع،  ةِ  العام َّ ةِ  وجيهي َّ الت َّ المبادِئ  من   كُلاً 
كا الس ُّ والمؤسساِت  الفئاِت  عماءِ لأفرادِ  والز ُّ المَدنيين،  فين  المُوظ َّ مثل  ة،  المعني َّ ةِ  ني َّ

فِي الن َّقل، وغيرِهم   حفيين، ومُوظ َّ رطةِ، والص َّ أن   مثل    والواقعُ   ال كثير.الدينيين، والش ُّ
ساُت   المُؤس   تول  ت  فإذا  مُمكن،  أمرٌ  الانقلاب  ضد    للد  فاع   والإعداد   الت  خطيط   هذا 

مات  غير  الحُكومية( المُستقل  ةُ في المجتمع   سات  والمُنظ   عاون  مع المُؤس    أو الحكومة  )بالت  
هذ ة   قو   مدى  فإن    الانقلاب،  ضد    دفاٍع  يحد   تنفيذ   الد  فاع،  ياسي    ا  الس   الوضُع  دُه 

ت ه.  ي   ة  المجتمع  وحيو  للبلاد ومدى قو  
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 غاياُت المُقاومين المَدَني ِين: 

 ٍ ُ في ظل   سياسةٍ مُناهضة  قاومون إلى ما يلي: للانقلاب، سيهدُف الم

على  .1 يطرة   الس   في  الحق    لديهم  وليس   شرعيين  غير   باعتبار هم  الانقلابيين  رفض  
 الحكومة. 

ُجتمع  غير  قابٍل للحُكم  م ن ق ب ل  الانقلابيين. ضمان  جع . .2  ل  الم

 ة(.منع  الانقلابيين  م ن فرض  حكومةٍ قادرةٍ على البقاء  )مستدام . .3

اتي   لمجتمع هم الخاص.  . .4 وجيه  الذ    المحافظة  على الس  يطرة  والت  

ماٍت مُقاومةٍ شاملةٍ ضد   ال . .5 ُجتمع  إلى مُنظ   سات  الم يل  مؤس    انقلاب. تحو

ة.  . .6  ح رمان  الانقلابيين م ن تحقيق  أي   مآرب  إضافي  

يطرة  غير  مقبولةٍ  . .7  بالن  سبة  للانقلابيين.جعل  تكاليف  الهجوم  ومحاولة  الس  

الانقلابي  ين     . .8 ات   قو   ة   مصداقي   من  يض   ولاءات هم، ومسؤوليهمالتقو وضرب    ،
اط هم   خلي عن ُضب    المُتمر  دين.وحث  هم على الت  

 تشجيع  الش  قاق  والمعارضة  بين  أنصار  الانقلابيين.  . .9

خلال      . .10 من  للانقلاب   ولي  ة   الد   المعارضة   ة   تحفيز   الدبلوماسي   غوط   الض  
أي  ا  لعام ضد   المُهاجمين. والاقتصادي  ة  والر  

مجالات   ا .11 في  ولي    الد   عم   الد   على  والغذاء   لحصول   يل   والت  مو الات  صالات  
ة  وغير  ذلك من الم وارد.   والدبلوماسي  
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مة: ةٌ ومُنظ َّ  المقاومةُ عام َّ

اِت الد ِفاِع ا ين عَريضتينِ  لمُضاد للانقلاِب في البَدايةِ إلى فِئتيمكن تصنيُف إستراتيجي َّ
م".    13هُما "عام" و"منظ َّ

يلة،  أولاً:  ة  وتحديد    قبل  وُقوع  الهجوم  بفترةٍ طو ئيسي   سيتم   اختيارُ عددٍ من الن  قاط  الر  
كان  مقاو كان  باعتبار ها نقاطاً ينبغي للس   ة  الس   ى هذه الن  قاط  بالن  سبة  إلى عام   متُها، حت  

من   وهذا الن  وعُ  ذلك  الوقت.  في  مجموعة  القيادة   من  دةٍ  مُحد   تعليماٍت  أي    غياب   في 
ى  ُن هذه  الن  قاُط التي ينبغي مقاومتُها على   "المقاومةُ العامة".   المقاومة  يُسم   وقد ت ت ضم  

 سبيل  المثال: 

ة  الانقلابيين ونظا  .1 يز  شرعي    م هم. الجهود  التي تؤدي لتعز

يعي  ة  المُنتخ بة.و .2 شر  المحاولات  التي تدفُع نحو  إعادة  تشكيل  أو إلغاء  الهيئة  الت  

 إعادة  تشكيل  الم حاكم  أو فرض  دُستورٍ جديد. لتدابير  التي ت سعى ل ا .3

ين.ك .4 عبير  والد   ة  الت   ي    ل   ما يُؤد  ي لتخفيض  حر  

 سات  المُستقل  ة  للمجتمع.لجهود  المبذولة  للس  يطرة  على المُؤس   ا .5

ٍ من هذه  الن  قاط  بمثابة  إشارةٍ يجب ب حيُث يكونُ كل   انتهاٍك من ق بل المُهاجمين لأي 
العام  ة    التوجيهي  ة   المُقاومة   لمبادئ   المُسبق   النص    إن    المقاومة.  إلى  كان   الس   تدعو   أن 

ممكنةً   الحكيمة   المقاومة   يجعل   أن  شأن ه   المسؤولين   من  إعدامُ  أو  اعتقاُل  تم    لو  ى  حت  

 

 هذا التوضيح قدمه لارس بورشولت، انظر:  13
"On the Conduct of Civilian Defence" in T. K. Mahadevan, Adam Roberts, and 
Gene Sharp, editors, Civilian Defence: An Introduction (New Delhi: Gandhi 
Peace Foundation, and Bombay: Baratiya Vidya Bhavan, 1967), pp. 145-149. 
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ممارسةُ ال يصبُح من المُمكن   لي، كما  رعيين أو قادة  الد  فاع  الأو   ة إذا  الش   مقاومة  العام  
كان.  ما تم   منُع ات  صال  قادة  الد  فاع  مع  الس  

 ". ثانياً: "المقاومةُ المُنظَ مة

شدةٍ أو تعليماٍت من   المُدافعين يتصر  فُون وفقاً لمُناتختلُف عن المقاومة  العام  ة  في أن    
ةٍ مُناهضةٍ للانقلاب، وقد ت ت أل  ُف هذه  ال م جموعةُ من أعضاءٍ في الحكومة   مجموعةٍ قيادي  

من   أو  للانقلاب،  المُناهض   الد  فاعي    خطيط   الت   هيئة   في  مسؤولين   من  أو  رعي  ة،  الش  
عامةُ على سبيل  المثال، أشخاٍص يتم   اختيارُهم ب يقةٍ أخرى، كما قد تت أل  ُف هذه  الز   طر

و ةٍ،  )تعليمي   ةٍ  عي   تطو   لمنظ  ماٍت  مُمث  لين   وغير   من  ةٍ،  وسياسي   ةٍ،  وديني   وعمالي  ةٍ،  مدني  ةٍ، 
علناً  معروفةً  الفردي  ةُ  ي  اتُهُم  هو كانت  )سواء  رسمي  غير   بشكٍل  المجتمُع  يتقب  لُها  ذلك( 

 و لم تكن(.  أ

بديلاً  ليسَت  الحقيقةِ  في  فهي  ة،  العام َّ للمقاومةِ  ِلَةَ  مكم  ستكونُ  مةَ  المنظ َّ المقاومةُ  إن َّ 
مةُ من أفعاٍل تركزُ على حدٍث معين، أو تحدُث  وغالبعنها،   اً ما تتأل  ُف المقاومةُ المنظ  

شك المقاومة   هذه  مثُل  خ ذُ  تُت   وقد  معي  ن.  ووقٍت  معي  ن  مكاٍن  من  في  محد  دةٍ  أعماٍل  ل  
من   العشرات   على  منها   ٌّ كل  يشتمُل  قد  والتي  ي  ة،  الرمز المقاومة   أو  الاحتجاجات  

ُحت الم القصيرةُ الأشكال   والإضراباُت  المُظاهراُت  ذلك  على  الأمثلة   ومن  ملة. 
أجراس    وقرعُ  بائي    ال كهر يار   الت   انقطاع   على  والاحتجاجاُت  الاحتجاج   ومسيراُت 

على الك علامةً  ية  ار الس   منتصف   عند  بما  )ر تحد ٍ  بكل    ة   الوطني   الأعلام   وتعليُق  نائس  
كت حملات   وتنظيمُ  العلم(  ة  تنكيس   الد  يني   وائر   الد   في  المتزامنةُ  والقراءةُ  سائل،  الر   ابة  

عماء  الد  ينيين، والإضراباُت المنظ    ادرة  عن الز   ة  الص   سمي   ، و للبيانات  الر   مةُ عن الط  عام 
بسبب   ا  )إم   الح داد  وتعبيراُت  ُخفية،  الم الإرسال   أجهزة   من  الر  اديو  نشرات   إذاعةُ 

بها الأعمال    يقومُ  التي  الإرهاب   أعمال   بسبب   أو  المهاجمون   يرتكبُها  التي  الوحشي  ة  
عُب نفسه(.   الش  
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على    مةُ  المُنظ   والمقاومةُ  ةُ  العام   مكافحة  فالمقاومةُ  في  جداً  تان  مهم   سواء  حد ٍ 
د.  الانقلابات، وس  ُحد   ةُ لكل   منها حسب  الموقف  الم  تختلُف الأدوارُ النسبي  

ة: أه ةُ الإستراتيجي َّ  مي َّ

الس  لميةُ،  المقاومةُ  هو  الانقلاب   ضد    الد  فاع   في  ةً  فعالي   الأكثر   العام    الأسلوب   إن   
ب مُحار ب   تجن   تشمُل  المغتصبون والتي  بها  ُع  يتمت   والتي  ة   ي   العسكر بالأسلحة   الانقلابيين  ة  

ة   قو   من  يدُ  يز السلمي    الأسلوب   أن    كما  عدد    عادة.  أن    إلى  إضافةً  المُدافعين، 
اغبين   ين  والر   يدُ كثيراً على عدد  أولئك  القادر لمي   يز ُحتملين في العمل  الس   المقاومين الم

الع استخدام   ات   في  ي   معنو يض   تقو في  تساعدُ  ة   لمي   الس   أن    ذلك  من  والأهم    نف، 
 ومصداقي  ة  جنود  الانقلابيين.  

المق أسلحة   وأنواع   إن     ، والمُقاطعات   ، الإضرابات  مثل  أساليب ها،  أو  لمية   الس   اومة  
ينب ولا  عشوائي  اً،  تطبيقُها  يجُب  لا  د ،  والت  مر   ياسي،  الس   هذه الت  صادُم   نختار   أن  لنا  غي 

أن  لنا  ينبغي  ولا  ي  ة،  ثانو لأحداٍث  استجابةً  أو  الأفراد   لنزوات   تبعاً  الأساليب 
ي  بطر هذه نطب  ق ها  فإن    ذلك  من  بدلاً  و مة،  مُنظ   غير   أو  ارتجالي  ة  أو  عشوائي  ة  قةٍ 

 ً جُزءا باعتبار ها  تطبيقُها  تم    إذا  فعالي  ة   أكثر   تكونُ  سوف   من    الأساليب   اً  أساسي  
الانقلاب.   ضد    للد  فاع   بعنايةٍ  مُختارةٍ  شاملةٍ  ةٍ  من  إستراتيجي   الد ِفاِع  توفيرِ  محاولةَ  إن َّ 

ٌّ مُحتمل  دونِ  ةٍ للمقاومةِ أمرٌ أخرق، وهوَ أيضاً أمرٌ كارثي  ، وقد كان  صياغةِ إستراتيجي َّ
الس  ابق المُق اومات   بعض   لفشل   ئيسية   الر   الأسباب   اختيارُ  أحدُ  هو  العنيفة   غير   ة  

كثي وفي  الإهماُل،  أو  رديئةٍ  ةٍ  إستراتيجي   إستراتيجي   أي    تُعت م دُ  تكن  لم  الأحيان  من  ةٍ رٍ 
 على الإطلاق.  

الحرب    في  عنها  ةً  أهمي   يقل    لا  العنيفة   غير   الص  راعات   في  ةٍ  إستراتيجي   وضع   إن   
يجُب أن تكون  هناك  خط    ي  ة، و يطلق على العسكر ةٌ شاملةٌ لإدارة  المقاومة  بأكمل ها. و
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وع    ةُ ال كبرى هذا الن   روري   أن تُصاغ  إستالإستراتيجي َّ ةٌ ضمن ها . ومن الض   اٌت فردي   راتيجي  
ةٍ في المقاومة  أو لاستخدام ها في مراحل  واسعةٍ من المُقاومة.   لتحقيق  أهداٍف رئيسي  

ةُ العمِل الس ِلمي أجل    :إستراتيجي َّ من  للعمل   يقةٍ  لأفضل  طر ةٌ  ةٌ عام   خط   أو  رٌ  تصو   هي 
إطا في  الص  راع،  من  ةٍ  رئيسي   مرحلةٍ  في  الأهداف   ال كُبرى  تحقيق   ة   الإستراتيجي   ر  

استفادةٍ  أكبر   لإنتاج   للموارد   الأمثل   الاستخدام   تحقيُق  هو  منها  والهدُف  ُختارة.  الم
تحقي من  ُن  تتمك   بحيُث  ما  مُمكنةٍ  ُختارةُ  الم ةُ  الإستراتيجي   وُتحد  د  تكلفة،  بأقل    هدف ك   ق  

 إذا كان  ينبغي القتاُل ومتى وكيف يتم   ذلك.

نستخدمُ لتنفيذ  الإستراتيجي  ة  تكتيكاٍت مُعي  نة )وهي ما يعني خططاً لأعماٍل محدودة( 
ون الأعمال(،  لهذه   ناً  مُعي   شكلاً  يعني  ما  )وهو  فردي  ة  هذه وأساليب   أن    لاحُظ 

دة   المحد   القضايا  أو  الحجم   أو  الز  مان   ناحية   من  أكثرُ  محدودةٌ  والت  كتيكات   الأساليب  
الت  خطيط   ال من  ولابد    بة.  وم طلو دةٍ  محد   أهداٍف  تحقيق   بغرض   وذلك  تعالجُها،  تي 

ات  الد  فاع  المُضاد للانقلاب  بقدرٍ كبيرٍ من التفكير  وا لاهتمام، كما ينبغي لإستراتيجي  
ات  أن تعتمد  على أفضل  الموارد  المُتاحة  بما يتناسُب مع  مبادئ  الت  خطيط     للإستراتيجي  

)السلمي  ة(،  ة  اللاعُنفي   المُقاومة   معرفة   على  تستند   أن  أيضاً  ينبغي  و الإستراتيجي، 
ة، ونقاط  القو    ٍ  وديناميكي  ات  الانقلابات، وحالة الصراع  الخاص   عف  لدى كُل  ة  والض  

القضا أن    بالذ  كر  الجديرُ  سواء.  حد ٍ  على  والانقلابيين  كان   الس   عن  المُدافعين  يا  من  
نحث    نا  فإن   لذا  هنا،  مُبين  هو  ا  مم   عقيد   والت   ع   نو   الت   من  أكبر   بقدرٍ  سمُ  تت   ة   الإستراتيجي  

 ً ة إستراتيجي   قراراٍت  يت  خذون  الذين  اء   في  القر   شمولاً  أكثر   مناقشاٍت  ضمن   شاور   الت   على   
 14أماكن  أخرى. 

 

ة  للص  راع  السلمي عموماً انظر:  14  لنقاشات أكثر تفصيلاً في المبادئ الإستراتيجي  
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ة للانقلاب:  الأسلحةُ المُضاد َّ

أن اختيار   أن   إن    يمكُن  حيُث  ي  ةٍ،  حيو أهمي  ةٍ  ذا  عاملاً  يُعد    العمل   أساليب   سب  
العني  غير   الأسلحة   بعض   للانقلاب  المُناهضةُ  الأولي  ةُ  ةُ  الإستراتيجي   فة   ت ستخدم  

الذي   ياسي    الس   الن  ظام   أجزاء   كل    وشل    منازل هم؛  في  الجميع   بقاءُ  التالية:  ة(  )السلمي  
الا من  يحاول  قابة   للر   خاضعةٍ  غير   أجزاءٍ  عمل   واستمرارُ  عليه؛  الاستيلاء   ون   نقلابي  

)متجاه للهجوم   ابقة  الس   والقوانين   للس  ياسات   وفقاً  ياسي  الس   مراسيم   الن  ظام   لةً 
بقاءُ  إ العكس   على  أو  ين،  بالمُتظاهر الش  وارع   وملءُ  وسياسات هم(؛  الانقلابيين 

 ً خالية وارع   المُهاجمين    الش   لقو  ات   الن  طاق   الواسُع  والإفسادُ  ة؛  المار   من  تماماً 
اله لأخبار   يوني    والتلفز الإذاعي    والبث    حف   الص   بنشر   ي  والتحد   جوم   ومسؤولي  يه؛ 

ين(.   والمقاومة؛ والإضراُب العام؛ وتعطيُل الاقتصاد )من جانب  العاملين  والمدير
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ا  نعتبر   أن  المهم    التي ومن  الأساليب   لتلك   الد  فاعي    ال كفاح   في  الأساسي  ة   ي  ة   لأولو
 ً مرتبطة الأهداُف  هذه   ستكونُ  إذ  للانقلابيين،  الأو  لي  ة   للأهداف   مباشرةً    ت ت صد  ى 

مُعارضي   يض   وتقو يز ه  وتعز ياسي    الس   الن  ظام   على  يطرة   الس   بتحقيق   ل   الأو   المقام   في 
ومن   الأهداف  الانقلاب،  بين   من  الاقتصادي  ةُ  الأهداُف  تكون   أن  ح   المرج   غير  

بعض  الحالات    في  الاقتصادي  ةُ  تكونُ الأهداُف  )قد  ة  لمحاولات  الانقلابيين.  لي   الأو  
نخبةٍ  أيدي  في  الن  ظام  الاقتصادي    على  يطرة   الس   بقاء   إ مثل   المدى،  يلة   طو أهدافاً 

ا أو  اً  فعلي   يطرة  موجودةٍ  الس   أو  الاقتصادي    الن  ظام   لامتلاك   الد  ولة   نفوذ   ستخدام  
 عليه(.  

أولي  اً   هدفاً  تكونُ  ما  نادراً  الاقتصادي    الن  ظام   على  يطرة   الس   ولذلك، إن    للانقلاب. 
الاقتصادي    الإغلاق   أو  ة   العام   الإضرابات   أساليب   أهم   فإن    تكونُ  ما  نادراً   

ول  عبر   أساليب    المقاومة وأنجع ها في العمل  المُناهض  للانقلاب. ومع  ذلك، فإن   الد  
المقاومة،   إرادة   صلابة   تثبُت  فهي  قصيرة،  لفتراٍت  ولو  حت  ى  ذلك  نا تطبيق ها  ل كن  

المُهاج م  المجتمع   ة   قُو   نُعر  ُض  يلة  طو لفترةٍ  الاقتصادي  ة   الأسلحة   لهذه   باستخدام نا 
يُستخد م عادةً وقدرت ه   لن  سبيل  المثال،  فالإضراُب العام   على  للخطر،  على الاستمرار  

مقا على  المجتمع   تصميم   لإظهار   للانقلاب  المُضاد    الد  فاع   بداية   في  الهجوم، إلا  ومة  
مثل   محدودة،  ولفترةٍ  محددٍ  غرض   أجل   من  الن  ضال   من  لاحٍق  وقٍت  في  أو 

الأعمال    على  أو  الاحتجاج   العام  الإضراُب  يُستخد مُ  وقد  المُتطر  فة.  الوحشي  ة 
للمقاومة   والمثير   خم   الض   التعبير   أن    يُعتق دُ  عندما  أيضاً  الاقتصادي    الإضراُب 

انق تستهدُف سيشك  ُل  التي  دةُ  ُحد   الم رُُق  الط   هو  البداية   في  ةً  أهمي   والأكثرُ  عليها.  لاباً 
 ة  للانقلابيين. والتي هي: مباشرةً الأهداف  الأولي   

ة  الانقلابيين.  (1)  إظهارُ رفض  اد  عاءات  شرعي  
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ولة )كما هو الحاُل في حالة  عدم  تع م (2) ياسي   للد   اون   نُع سيطرت هم على الجهاز  الس  
الحك يات   ومستو ي  ة،  العسكر والقو  ات   رطة   والش   الم دني  ين  فين  الأدنى، المُوظ   ومة  

 ذلك(. وما إلى 

كان  للانقلاب  وعصيان ه م له وعدم  تعاون ه م معه. إ (3)  ظهارُ رفض  الس  

وذلك إ (4) الات  صال،  وسائل   على  يطرة   للس   الس  اعي  ة   الانقلابيين   جهود   عاقةُ 
 مُختلفة بما في ذلك وسائل  الإعلام  الم طبوعة  والإذاعة. بوسائل  

امية  إلى تت (5) سات  المُستقل  ة في المجتمع أو  حدي جهود  الانقلابي  ين  الر   حييد  المُؤس  
على   هُنا  المذكورة   الد  فاع  وسائل   تطبيُق  المُمكن   من  كان   وإذا  عليها،  الس  يطرة  

اٍل لتح بشكٍل ف ع    قيق  هذه  الأهداف، فإن   الانقلاب  سينهار.  نطاٍق واسٍع و
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ةٌ للمقاومةِ العامَ ة م  بادئُ توجيهي َّ

مباد صياغةُ  انقلاٍب  يمكُن  أي    قبل   الانقلابات   ضد    العام  ة  للمقاومة   ةٍ  توجيهي   ٍئ 
في الة   الف ع   ة   للإستراتيجي   أساسي  ةً  عناصر   المبادئُ  هذه   تشك  ُل  حيُث  مُكافحة    محتمل، 

ة  المقاومة ، وتشمُل هذه  الإرشاداُت ما يلي: كان  إلى كيفي    الانقلاب  توج  هُ الس  

الانقلاب   • لا    رفُض  حكومت ه  باعتبار   و  ، شرعي ٍ غير   باعتبار ه  بقادت ه  نديد   والت  
والد  يني  ين  ياسي  ين  والس   الأخلاقي  ين  عماء   الز   على  ينبغي  و فض.  الر   سوى    تستحق   

عليم   الت   ذلك  في  )بما  ُجتمع   الم سات   مُؤس   جميع   في  ة  كاف   والأعضاء   والمُسؤولين 
والات  ص الإعلام   والم حلي  ين  ووسائل   الو طني  ين  والمُسؤولين  والحكومات   الات(، 

الانقلابي  ين  يُدينوا  أْن  والمُلوك(  ول   الد   رُؤساء   ذلك   في  )بما  والإقليمي  ين 
ةٍ للقائمين  على الانقلاب  بأي    باعتبار هم غير   يرفُضوا إعطاء  أي   شرعي    شرعي  ين، و

امي الر   الجهودُ  ذلك   في  بما  عماء   وسيلة،  الز   بين   و بين هم  يةٍ  تسو على  فاوض   للت   ةُ 
رعيين.  ياسيين الش    الس  

ت ت عار  ا • والتي  الانقلابي  ين  عن  ادرة   الص   والأوامر   المراسيم   كُل    مع  عتبارُ  ُض 
ةٍ، ورفض  الامتثال  لها.   القانون  القائم  غير  قانوني  

كاف   إ  • جوانب ها  من  عنيفةٍ  غير   المقاومة   أكبر  بقاءُ  للانقلاب  المُضاد    الد  فاع   لمنح   ة 
غير    آخر   عمٍل  أي    أو  العُنف  إلى  للانجرار   الاستفزازات   ورفُض  مُمكنة،  ةٍ  فعالي  

 حكيم.

الف • كل    وعصيانُ  ُ ُض  يبذل التي  نطاق   محاولات   وتوسيع   لتأسيس   ون   الانقلابي   ها 
يطرة  على الجهاز  الحكومي     والمجتمع. الس  

وجميع   ع • كان،  الس   ة   عام   على  هذا  ينطبُق  و الانقلابيين،  مع  طرٍف  أي    تعاون   دمُ 
ياسي    الس   والأحزاب   ابقة   الس   الحُكومات  قادة   وجميع   والفن  يين،  وجميع  الخ براء   ة، 

ب ة،  والمحلي   ة  الإقليمي   والولايات   ة،  الفيدرالي   أو  ة   ي   المركز الحكومة   فيها فروع   ما 
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ة، وجميع    ئيسي   ة  الر   ة  والوظيفي   في الحكومة  والبيروقراطي  ين، والمجموعات  المهني   موظ  
ا وسائل   في  موظ   وجميع   المعلومات،  ونُظُم   الإعلام  وسائل   في  قل، موظ   لن  

الن  ظام    في  وموظ   قضاة   وجميع   ووحدات ها،  ي  ة  العسكر ات  القو   وأفراد   رطة،  والش  
بالإضافة   ا ة  سواءً الحكومي  ة أو الخاصة،  سات  المالي   في جميع  المُؤس   لقضائي، وموظ  

فيها.  سات المجتمع  الأخرى وموظ    لمسؤولي جميع  مؤس  

الط   ا • العمل   سير   على  لدستور  لحفاُظ  وفقاً  للمجتمع  الهجوم،   بيعي    قبل   ما 
الحكوم تنتهُجها  التي  والس  ياسات   في  والقوانين ،  المستقل  ة  سات  والمُؤس   ةُ  رعي   الش   ةُ 

عمل هم   أماكن   من  الأشخاص  نقُل  يتم    أن  إلى  ذلك  يستمر    أن  ينبغي  و المجتمع. 
الحالة هذه   في  ى  وحت   أنشطت هم.  ومراكز   عمل هم  ومكاتب هم  في  الاستمرارُ  عليهم   ،

بصفةٍ   ذلك  ينطبُق  و الإمكان.  ق ْدر   أخرى  مواقع   من  على الاعتيادي    ةٍ  خاص  
يات  الحكومة.  فين في جميع  الفُروع، والإدارات، ومُستو  الم سؤولين والمُوظ  

مُنظ   ا • وإنشاءُ  المشروعة،  ة   والاجتماعي   ة   ياسي   الس   مات   المُنظ   عمل   على  ماٍت  لحفاُظ 
أغلقتْ أو  ون  الانقلابي   هاجم ها  التي  مات  محل   المُنظ   لتحل    ةٍ  لتعمل  احتياطي   ع وضاً    ها 

 عنها. 

الم ثال ر • سبيل   فعلى  ومساعد يهم.  الانقلابيين  إلى  ة   ي   الحيو المعلومات  تقديم   فُض 
وعلامات  ا وارع،  وأسماء  الش   رُق،  لافتات  الط   يلوا  أز ذلك،  يساعدُ  لمرور، حيثُما 

اس  وأرقام  الم نازل، وم ا إلى ذلك، من أجل  إعاقة  أنشطة  الانقلابي  ين وحماية  الن   
 من الاعتقال. 

ات  الل  ازمة، وإخفاء ها عند اقتضاء  ر • يد  الانقلابي  ين بالإمدادات  والمعد   فُض تزو
 الحاجة. 

وا • فين  الموظ   مع  الوُد  ي    اق"  الخل   "الت  واصل   في  تخدمُ  لانخراُط  التي  ات   القو  
المُقاومة،   تستمر    حين   في  الد   الانقلابيين  المقاومة   أسباب   لهم، وشرُح  فاعي  ة  

ثقت هم،  يض   تقو إلى  عيُ  والس   هم،  ضد   مقصودٍ  عنٍف  أي    وجود   عدم   وتأكيدُ 
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 ُ قصير الت   منها  أشكالاً  المُساعدة  هذه  خذُ  تت   وقد  المُدافعين.  مُساعدة   على  هم    وحث  
وف المُدافعين،  إلى  المعلومات   يرُ  وتمر المُدافعين،  ضد    القمع   ات   عملي   في  ي  المُتعمدُ 

في   المدافعين  إلى  الجنودُ  ينضم    حيُث  الخ دمة،  من  يفر  وا  أن  الحالات  أسوء  
ي  ة. ومن الممكن  محاولةُ إقناع  الجنود  ومسؤوليهم  كفاح هم الس  لمي من أجل  الحُر  

ة بدلاً من ذلك. بضرورة  الا ي  ة والقانوني   ستور  لتزام  بالإجراءات  الد  

 ن في نشر  دعايت هم.فُض مساعدة  الانقلابي  ي ر •

والمقروءة  ت • المسموعة   الوسائل   كل    في  القمع   وعمليات   الانقلابيين  أنشطة   وثيُق 
عل واسٍع  نطاٍق  على  المعلومات   يع   وتوز الوثائق   على  والحفاُظ  ى والمُشاهدة، 

ي  دي الانقلابيين.  ولي ٍ وعلى مؤ عيد  الد    المُدافعين وعلى الص  
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اِت المم  غتصبين ومسؤوليهم: عاملةُ قو َّ

بالانقلابي  ين   الات  صال   المُدافعون  سيحاوُل  الانقلاب،  من  جداً  مبك ٍرٍ  وقٍت  وفي 
وس  للانقلاب،  كان   الس   ع داء   من  وتحذير هم  ات هم  وقو   فيهم  ذلك وموظ   يكونُ 

ية في نقل  الإرادة  الل  ازمة  للمُقاومة، وإ  مز   ظهار   باستخدام  الكلمات  والإجراءات  الر  
 ، الانسحاب  على  الانقلابي  ين  وحث    عليه،  الحرب   شن    يتم    سوف   الذي  الد  فاع   نوع  

وال الجنود   ولاء   يض   لتقو الانقلاب   مراحل   جميع   في  الجهودُ  ستُبذ ُل  مُسؤولين  كما 
في   منه  للانقلاب   المضاد  ة   المقاومة   في  نسبي  اً  أسهل   ذلك   وسيكونُ  الانقلابيين، 

التي حال باللغة   ثون  يت حد   ما  عادةً  ب  اط  والض   الجنود   لأن    الأجنبي  ة   الاجتياحات   ات  
مُشتركةٍ يفهمُها كلاهما. وإذا ل ُث بها المُقاومون أو على الأقل   لغةٍ  م يكن  الأمرُ يتحد  

الم نشورات    استخدام   مثل   أخرى  بطرٍق  مُمك ناً  سيظل    الات  صال   فإن    كذلك، 
المُدافعين  والش    سلوك   خلال   من  أو  هين،  المُفو   المقاومين  أو  المُترجمة،  عارات  

 ورموز هم.  

ستكونُ من نوٍع    وسيُبل  ُغ جنودُ الانقلاب  في البداية  بوجود  مقاومة، ل كن   المقاومة  
الذ الانقلاب   محاولة   ضد    هاً  موج   سيكونُ  الد  فاع   أن    حيُث  ي سعى خاص،  ي 

يطرة، أمكن     للس   ما  وإذا  كأفراد.  بالجنود   الإضرار   دون   ذُ  سينف   الد  فاع   هذا  ول كن   
عن   المُدافعين  مساعدة   إلى  ميلاً  أكثر   الجنودُ  يكونُ  فقد  ورة،  الص   هذه   يصاُل  إ

كان مرحلة     الس   في  د   والتمر   ة،  الوحشي   الأعمال   ب   وتجن   صغيرة،   ،الأزماتبأساليب  
اصات. فيما لو كانت القو    ُع أن تُقتل  في أي   لحظةٍ بوساطة  القنابل أو القن    اُت تتوق  

لا يوجدُ  لا يوجدُ أي   ني  ةٍ لاستخدام  العُنف أو  هُ  وإن   المظاهرات  التي تنص   على أن  
ةٌ جداً. والواقع  إن    تهدي  بةً بمقاومةٍ واضحة، هي مظاهراٌت هام   دٌ ضد   الجنود، مصحو

التركيبة   و   هذه  للانقلاب.  المُضاد  الد  فاع   فعالي  ة   يادة   لز الأكبرُ  الفرصةُ  قد لديها 
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الجنود،  بعض   بين    ٍ الأقل  على  عنيف،  أو  شخصي ٍ  تهديدٍ  دون  ي  ةُ  القو المقاومةُ  تؤدي 
ي  ة.  إلى إضعا  ف  روح هم المعنو

ُتجاه   الولاء   ضعف   شكل   على  إم  ا  الجنود   لدى  الإشكالاُت  هذه  تبرزُ  وقد 
ذوات هم احتقار   في  تتمث  ُل  ةٍ  نفسي   أزماٍت  شكل   على  أو  يقمعون    الانقلابيين،  بينما 

د. غير أن  ه خط والتمر   لميين، وفي أقصى الحالات قد يصيبُهُم الس   يوجدُ   الأفراد  الس   لا 
اللاعُن بالانضباط   يجابي ٍ  إ بشكٍل  رُ  ستتأث   الانقلابيين  ات   قو   بأن    يؤك  دُ  لا  ضماٌن  في، 

للأعمال   بارتكاب ه م  ون  سيستمر   ما  ب   ور الق صير.  الم دى  على  وقتل  سيما  ة   الوحشي    
فشل   تعني  لا  المآسي  هذه   مثل   ل كن    )الس  لميين(.  الع نيفين  غير   المُقاومة، المُقاومين   

من ة   الوحشي   فإن    والمنضبطة ،  ة  المستمر   للمقاومة   نظراً  ذلك،  من  العكس   على    بل 
سن كما  الد  فاعي،  الص  راع   تعز  ز   وأن  الانقلابيين  تُضع ف  أن  في  المُمكن  ذلك  ناقُش 

 الأقسام  الأخيرة.  
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 مواجهةُ الهجوم: اعتراضاٌت وات ِصالات

من  غم   الر   الد  فاع     وعلى  ات   أن    قو   مُهاجمة   خلال   من  يعمُل  لا  للانقلاب  المُناهض  
ات   القو   هذه   على  تؤث  رُ  التي  الم حدودة  الإجراءات   بعض   فإن    ي  اً،  عسكر الانقلابيين 

خاذُه  ة  أفراد  قو  ات   يمكُن ات   ي   ا في المرحلة  الأولى من الهُجوم، حيُث إذا تم   تحديدُ هو
على الانقلاب حركت هم  إعاقة   خلال   من  يضُهم  تقو يتم    قد  المناسب،  الوقت   في  يين 

ر  رُق  الس   يمكُن  الط   وار ع، والم طارات، والس  كك  الحديدي  ة، وم ا إلى ذلك. و يعة، والش  
دخول    وسد    تأخيرُ  تشغيل  الس  كك  الحديدي  ة،  رفض   مثل  بوسائل   لُها  تنق   أو  القو  ات  

ال  رق   وارع   الط   الش   في  وأحياناً  المهُجورة،  الس  يارات   من  بالعديد   والمطارات  يعة   ر س  
ي  ة.  والطُرُق     بواسطة  الحواجز  البشر

الق لنشر   المُعرقل ة   الأنشطة   هذه  أن    من  غم  الر   لفترةٍ وعلى  إلا  الةً  فع   تكون   لن  ات   و  
أن    للجنود   توضحُ  قد  الأعمال   هذه   أن    إلا  ٍب وجيزة،  مرح   غيرُ  فهُم  لهم،  ق يل   مهما  ه 

ال سيحث    كما  للانقلاب،  كجنودٍ  الش  عب  بين   تصديق  بهم  عدم   على  الجنود   عُب  ش  
يمكنُ  أخرى،  ي  ةٍ  رمز وكإجراءاٍت  الانقلاب.  قادة   بطة   اد  عاء   أر يرتدُوا  أن  اس   للن    

م في  اً  جماعي   اعتكافاً  ينظ  مُوا  وأن  )السوداء(،  إضراباً  الح داد  يوج  هوا  وأن  نازلهم، 
هذ شأن   ومن  ل.  التجو   حظر   وا  ي ت حد   أو  م حدوداً،  تخدم  عاماً  أن  الإجراءات  ه  

 غ ر ضين: 

 ً ديق  والعدو   بأن    أولا  الانقلاب  سوف  ي لقى مقاومةً ش ديدة. : إخطارُ الص  

 ً ى  ثانيا حت   اس  الن   ات   ي   معنو رفع   على  الإجراءاُت  هذه  تساعدُ  للخضوع  :  يميلُوا  لا 
عاون  م ع الانقلابيين.   والت  

الل  احقة،   ة   الحقيقي   للمقاومة   ةً  ي   رمز مقد  مةً  س وى  تكون   لن  الأعمال   هذه  أن    بيد 
ال استخدامُ  يساعدُ  لمقاومة   و كان   الس   إرادة   يصال   إ في  الت  الية   ي  ة   مز الر   أساليب  
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والمحادثاُت   لف زي    والت   الإذاعي    والبث    سائُل  والر   المنشوراُت  ات هم:  وقو   الانقلابيين 
ايا والر   والملصقاُت  حُف  والص   ةُ  خصي   في  الش   والبياناُت  ةُ  بلوماسي   الد   سائُل  والر   ُت 

طرٍف الاجتماع من  مةُ  المقد   والمساعدةُ  المُت  حدة،  الأمم   واجتماعات   ة   الإقليمي   ات  
يمكُن   ةٌ من المُظاهرات...إلخ و وأنواعٌ خاص   سائُل المخطوطةُ والش  عارات،  ثالث، والر  
ي  ديهم  ومؤ وقادت هم  المُهاجمين  ات   قو   هذه   حذير   والت   الات  صال   وسائُل  تستهدف   أن 

ُحتملين للانقلاب.   الحالي  ين  والم

 مواجهةُ الهُجوم: بالإنكارِ والر َّفض. 

اتخاذُ    الانقلاب،  لمحاولة   الأولى  والأسابيع   ام   والأي   اعات   الس   في  للغاية   المهم    من 
فرض   من  ومنع ه م  للانقلابيين،  كان  الس   ل   تقب   لمنع   وصارمةٍ  يعةٍ  سر إجراءاٍت 

يطرة  الفع  الة  على أجه ُجتمع.  إن   هذا الأمر  ي ستدعي تبني إستراتيجي  ةٍ الس   ولة  والم زة  الد  
يعةٍ   يمةٍ سر سعياً لإلحاق  هز ة   ةٍ للإنكار  ورفض  الانقلابيين وهجوم هم على الش  رعي   ي   فور
ة  أن تجمع  بين  رفض  المُطالبات التي  بالانقلاب، حيُث أن   من شأن  هذه  الإستراتيجي  

 ً ة عاون  الكامل  أو  تعطي شرعي   ُن عدم  الت   عاون  معه، وقد تتضم    للانقلاب ورفض  الت  
نمو   الن  زاع    دون   يحوُل  إن   القضاء  المبك  ر  على الانقلاب   الانقلابيين.  مع   شبه  الكامل  

ةً ومناعةً مع  مرور  الوقت.  إلى صراٍع اعتباطي ٍ مزم ن مع نظاٍم قمعٍي، يزدادُ قو  

م  فم ن   ولأن    الأولى،  ام  والأي   اعات   الس   في  تكونُ  ما  أضعُف  الانقلاب  حاولات  
ي  ةً وحازمةً ضد   المُهاجمين. إن   الد  فاع    خذ  المُدافعون إجراءاٍت فور ة  بمكان أْن يت   الأهمي  
رفضاً   يشك  ل   بأْن  له  يسمُح  الذي  الحد    إلى  وعميقاً  الن  طاق   واسع   يكون   وأن  لابد   

نواياهم، حاز حسن   لإثبات  وقتاً  المهاجمين  إعطاء   رفُض  يجُب  و للانقلابيين،  ماً 
يق ها   طر عن  يحاولون  التي  ة   الوطني   بالوحدة   الباطلة   اد  عاءات هم  قبول   لعدم   بالإضافة  

يجاد  من يدعمُهم.    إ
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 منُع سيطرةِ الانقلابيين: 

يا الس   قبل   من  والت  حدي  والت  جاهل   فض   الر   ة ، إن    المدني   الخدمة   في  وموظ   سيين، 
يبقي    أن  شأنه   من  المُهاجمين  عن  ادرة   الص   القانوني  ة   غير   الأوامر   وجه   في  والقضاة ، 
كما  الانقلابيين،  سيطرة   عن  بعيدةً  المدني  ة   العدالة   أعمال   تحكمُ  التي  المُعتادة   الآلي  ة  

ة  خلال  قمع   م. بل إن   1920 انقلاب  "كاب بوطش" عام  حدث  في المقاومة  الألماني  
إزالةُ   تتم    لم  ما  به،  المعمول   ستور   للد   وفقاً  العمل   في  تستمر    قد  ة   يعي   شر الت   الهيئة  
يعي  ةُ بعد  إصدار   ُق الهيئةُ الت  شر ات  الانقلابيين، أو قد تتفر   الأعضاء فعلي  اً من ق ب ل قو  

يمكُن عندئذٍ لأعضاء  الهيئة  دعوةٍ للقيام  بمقاومةٍ شعب ي  ةٍ وحكومي  ةٍ ضد   الانقلاب، و
كان في جوانب  أخرى من ال كفاح  الد  فاعي.  وا إلى الس   ة  أن ينضم   يعي   شر  الت  

عام   للانقلابيين.  الائتمان   أو  المال   ة  الخاص   البنوكُ  ولا  ةُ  الحكومي   الخزانةُ  تقد  م   ولن 
ر1920 الم ثال،  سبيل   على  إلى  م  المال   تقديم   الألماني    الرايخسبانك  بنُك  فض  

كاب   الد  كتور  اسم   أن    مُعلناً  الانقلاب-الانقلابيين،  زعيمُ  مُدرجاً   -وهو  يكْن  لم 
ولة، وقد أعلن  القضاءُ أن   الانقلابيين   على قائمة  المُوق  عين المُعتمدين  لسحب  أموال  الد  

وغ شرعي    كياٌن غيرُ  أساس   ومساعدُوهم  وستواصُل المحاكمُ العمل  على  دستوري،  يرُ 
ة    ي   ستور  الم عمول  به قبل  الانقلاب، كما سيرفضون  تقديم  المُساعدة  المعنو القوانين  والد  
سيتم    بهذا  و المحاكم.  إغلاق   إلى  وا  اضطر   ولو  ى  حت   للمهاجمين،  ة   والقمعي   ة   والقانوني  

بات  غير  العنيفة؛   الحفاُظ على الن  ظام  بفعل   ، والعقو ضامن  ة، والت   غوط  الاجتماعي   الض  
ي  ة  والمحاكمات  المُستقلة.   ومن  المُمكن  استخدامُ المحاكم  الس  ر  

ة   بيروقراطي   جانب   من  أوامر هم  لتنفيذ   شامٍل  برفٍض  الانقلابيين  مواجهةُ  ينبغي  و
حد   كما  المدنية،  الخ دمة   في  ومُوظ   بوتش"، الحكومة   كاب  انقلاب    " مُقاومة  في  ث 

القديمة،  الس  ياسات   ببساطةٍ  المدني  ة   الخدمة   فو  وموظ   ون  البيروقراطي   يواصُل  قد  أو 
تكونُ  وقد  جديدة.  سياساٍت  لتنفيذ   عرقلت هم  مع  الانقلابيين،  أوامر   مُتجاهلين 
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ف الانقلابيين،  بحزٍم  تتحد  ى  حين   ةً  فعالي   الأكثر   رطةُ  غير   الش   عليمات   الت   ترفُض 
للإكراه   تتعر  ُض  وعندما  الاعتيادي  ة.  واجبات ها  مواصلة   تحاوُل  بينما  الم شروعة، 
ب    هر   بالت   ول كْن  الانقلابيين،  لأوامر   امتث الها  تد  عي  أن  يمكُن  ها  فإن   ديد،  الش  

ب  تنفيذ  ما يطلبون ه.    والإخفاق  المُتعمد  لتجن  

و الصحفي   ُصحفاً  وسينشرُ  الانقلابيين  لرقابة   الخضوع   يرفضون   الذين  والمطابُع  ن  
صغيرةٍ  أو  كبيرة  طبعاٍت  في  أخرى  ومنشوراٍت  ي  ة،  إخبار وصحائف   م حظورة، 
أجهزة   من  ة  الإذاعي   المُقاومة   برامج   ون   والفني   المُذيعون  يبث    وقد  كثيرة.  اٍت  بكمي  

خاضعةٍ لسيطرة  الانقلابيين أو حت  ى من أراٍض الإرسال  الخفي  ة  أو من مناطق  غير   
ئيُس ديغول ورئيُس الوزراء  ديبري نداءاٍت من   أجنبي  ة. على سبيل  الم ثال، أذاع  الر  
دين وضب  اٍط في الجيش  الفرنسي   من المتور  طين في الانقلاب    هةً إلى مُجن   يس موج   بار

ب  اط    المُتمر  دين.  في الجزائر، ودع وهم إلى عصيان الض  

الانقلاب،  في  المُشاركين  الأشخاص   لإقناع   الجُهود   بذُل  ينبغي  نفس ه،  الوقت   وفي 
الأخرى   مات  المُنظ   أو  الجيش   من  نيا  الد   تب   الر   إلى  ينتمُون  الذين  أولئك   ةً  وخاص  

للقي  تدعوهم  التي  الانقلابي  ين  أوامر   إطاعة   بعدم   الانقلاب،  بدعم   مر ت  أ  ام   التي 
 بأنشطةٍ غير  م شروعة. 

يت  خذُون   قد  هم  فإن   كبيرة،  الأشخاُص  هؤلاء   لها  ُض  يتعر   التي  الم خاط رُ  تكونُ  وعندما 
من   بدلاً  كان  الس   عام  ة   صفوف   في  يخت فون  أو  المُراوغة،  الأعمال   من  مُختلفةً  أنواعاً 

ا الحالات   بعض   وفي  ستور.  للد   المُناهض   الانقلاب   المُقاومون تأييد   حاول   ابقة،  لس  
لحث  هم  الانقلاب  قيادة   تحت   التي  القو  ات   مع   ص د اقاٍت  يقيمُوا  أن  الحُكومي    للقمع  
بعض   وفي  ة،  الد  يمقراطي   المقاومة   إلى  الانضمام   حت  ى  أو  قمع هم  من  يخف  فوا  أن  على 

 ُ وا على علمٍ بهذه  الخيارات  الأحيان  نجح ت هذه  الجُهود. لذا فعلى المُقاومين أن يكون
 مع  استعداد هم لتطبيق ها. 



 

 

 مكافحة الانقلاب.  62

 مركز الخطابي للدراسات

ُص    يتلخ   سي    المُؤس   الت  عاون   لعدم   الت  راكمي    من  والتأثيرُ  الانقلاِب  قادةِ  منِع  في 
ُجتمع.   والم الحكومةِ  على  يطرةِ  بل  الس َّ يحافُظ  يطرة،  الس   هذه   مثل   منع   خلال   ومن 
على قدرت هم  من  المدافعون   يدُ  يز وذلك   و البعيد،  الأمد   على  المُقاومة   في  الاستمرار  

 مطلوٌب في حال  لم ينه رْ الانقلاُب بُسرعة.  

َ رهيب:  تحد ِي القمِع والت

ي  اً وجي  د  الإعداد لتهديدٍ  ون  الذين يواجهون  د فاعاً قو ح  أْن يتعر  ض  الانقلابي   م ن المُرج  
ون  على هذا الد  فاع  بالق مع، ومن  المُؤك  د أن   هذا أمرٌ   خطير، وهو م ا ق د يجعلُهم يرد  

والض  رب    جن   والس   الاعتقالات   أن    حيُث  ككل،  كان  والس   المُدافعين  على   ٌّ شاق 
خسائر    ُلحق  ت سبيل  المثال؛  على   ، والإعدامات  الن  ار   وإطلاق   الاعت قال  ومعسكرات  

بالمُدافعين َ فادحةً  َ ة القمعي الخوَف . إنَ  التدابيرَ  ما لم تُثرِ   في حد ِ ذاتِها ليسَت حاسمةً 
المُدافعين نفوِس  في  ة  والاستكانةَ  قو   على  دليٌل  المُعارضين  قمع   فإن    الواقع،  وفي   .

العدو    فيها  يرد    التي  ةُ  الن  ظامي   فالحرُب  لليأس،  داع ياً  سبباً  وليس   لمية،  الس   المُقاومة  
يقُع فيها قتل ى و ار  و  جرح ى ستكونُ مسب  باً كبيراً لليأس. بالن  

وفي مواجهة  الد  فاع  المُضاد   للانقلاب، يتم   استخدامُ القمع  لسحق  المُقاومة  وغرس   
لتخيف    الد  جاج   "اقتل  يني:  الص   المثُل  يقوُل  كما  تماماً  اس،  الن   نفوس   في  الخوف  

الص  راع من  العديد   في  ح د ث   كما  ول كن،  المقاومُون الق ر دة".  خ ف   ي  لم  إذا  ات، 
إن     الفشل.  هو   القمع   مآل   فإن    اليأس،  يتمل كُهم  أو  يخضعُوا  لم  وإذا  كان،  والس  
حايا أقل   بكثيرٍ  ُب بوقوع  ضحايا، ول كن عددُ هذه الض   لمي   كثيراً ما يتسب   حدي الس   الت  

ا وفي  للعُنف.  الجانبين  استخدام   عن  تنجمُ  التي  الخسائر   يساهمُ من  نفس ه،  لوقت  
قد  المُقاومون   كان   لو  ا  مم   أكثر   نجاٍح  فُر ص   خلق   في  ة   لمي   الس   المقاومة   على  الإصرارُ 
القسوة   استخدام   إلى  ون  الانقلابي   يميُل  وقد  اً.  ي   عسكر مستعد ٍ  عدو ٍ  مجابهة   اختارُوا 

ولة وغير ه  من كبار  الز    ديدة، مثل  قتل  رئيس  الد   ةُ الش   ياسيين. وهذه  الوحشي   عماء  الس  
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الأهداف   من   بل  فحسب،  الانقلاب   ل ي قب لُوا  كان   الس   يف   تخو منها  الهدُف  ليس  
سيسعى  التي  الحكومي  ة   القيادة   في  واضحةً  شواغر   هذه  القتل   اُت  عملي   تهي  ئ  أن  أيضاً 

 ً ا مُهم   جُزءاً  فإن    هذا  وعلى  شغ لها،  إلى  ون  المُضاد  ة الانقلابي   الاستعدادات   من   
البدائل    من  الأدنى  والحد    بوضوٍح  ياسيين  الس   الخلفاء   تحديد   في  ُص  يتلخ   للانقلاب  

 في حال  حدوث  أي   شاغرٍ فُجائي.  

ةُ الانضباِط الس ِلمي:   أهمي َّ

لمي    ون أن   العنف  يقو  ُض ديناميكي  ات  الص  راع  الس   ت ه، فقد عندما يُدر كُ الانقلابي    وقو  
مداً في كثيرٍ من الأحيان إلى استفزاز  المُقاومين لاستخدام  العُنف، كما ق د يسعون ع  

يستخدمون   قد  الانقلابيين  أن    إلى  إضافةً  العُنف،  باستخدام   زُوراً  المقاومون  همُ  يُت  
الر     القمع ، على  يض هم  وتحر المقاومين  استفزاز   بغية   منه  الوحشي    العنيف، لاسيما  د   

نحو    ليدفعُوا  المقاومة  بين   ُحر  ضين  الم بعُض  ي ند س    قد  أخرى،  أحياٍن  وفي  بينما 
ارتكاب  أعمال  العنف، وذلك  بغية  دعم  تُهمة  استخدام  المقاومين للعُنف. لذا يجُب 

 رفُض جميع  هذه  الاستفزازات  حت  ى لا ت ضعُف  المقاومة.  

المُناهض   الد  فاع   ومن    إن    الع نفية،  غير   المقاومة   أسلوب   على  يُبنى  للانقلاب  
جاع    الش   الن  ضال   بين   الجمُع  اللاعُنفي  للن  ضال   وال كبرى  الهام  ة  الإستراتيجي  ة   بات   المُتطل  

لمية. الس   بالأساليب   لجيش    15والانضباط   المُنضم  ين  باب   الش   الجنود   قتل   وإن   
يُك لن  ارتكاب   س  الانقلابيين  إن    تماماً،  الع كس  على  بل  مكس ٍب،  أي    المُدافعين  ب  

ُب في إضعاف   أعمال  العُنف، ولا سيما أعمال  القتل  التي يقومُ بها المُقاومون، ست ت سب  
أنصار    توحيد   إلى  المقاومة   عنُف  يؤد  ي  وقد  عديدة.  بطرٍق  ة   لمي   الس   المقاومة  

ي  ين  ة  ضد   المُقاومين. و الانقلابيين الأساس  ي   ات  العسكر  القو  

 

15 See Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action, pp. 586-620. 
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هؤلاء   بمثل   ُق  تتعل   ة  التي  الر  ئيسي   ة   ة  الد  فاعي   فإن   الإستراتيجي    ، ذلك  من  قيض   وعلى الن  
وحث  هم  بل  قادت ه م  ثقة   يخونُوا  أن  على  وحث  هم  ات هم  ي   معنو إضعاف   في  ُل  تتمث   الجنود 

د.   التمر   على  يكوأيضاً  يكاد  الجنودُ و كان   حال   في  مُستحيلاً  الهدف   هذا  تحقيُق  نُ 
عنٍف   من  المُدافعون  يمارُسه  م ا  ون  الانقلابي   سيستخدمُ  إذ  المقاومة،  لعنف   هدفاً 
ون  الانقلابي   عي  وسيد   الأحوال،  جميع   في  سيستخدمُون ه  الذي  احق  الس   القمع   ير   لتبر

الإرهاب   من  البلاد   ينقذون   هم  الحر أن   أو  والن  ظام".     "القانون   يصونون   و ة   الأهلي   ب  
قد  اُس  فالن   جانب ه م،  إضعاف   إلى  أيضاً  المُدافعون  يمارُسهُ  الذي  العنُف  يؤد  ي  وقد 

 يكونون  أقل   استعداداً لدعم  العنف  أو استعماله  منهم في حال  المُقاومة  غير  الع نيفة. 

حد المُت   المقاومين  قمع   المُنضإن    الأحيان  ين  بعض   في  بنتائج   يأتي  قد  لمية  بالس   بطين  
لارتداد    الفرصةُ كبيرةً  تكونُ  قد  الحالة ،  هذه   وفي  الظ لمة.  إليه  يتطل  ُع  ما  عكس  

غاة،   الط   به   يتمت  ُع  كان   الذي  القو  ة   موقف   على  العنيف   ُ القمع   ة العملي   تُسمى:   وهذه  
"jiu-jitsu  ( هذه   السياسية".  عكسي  ة"  معنى  بنتائج   ي أتي  القمع   "تجعل  كيف  الكلمة: 

ة  لوحشي  ة  الق مع(.  لمي    من خلال  المواجهة  الس  

ر ر  بموقف  قو  ة  الطُغاة  من عد  ة   ُلح ُق الض   جعان ي لميين الش   إن   القمع  ضد   المُقاومين الس  
أعداد   يادة   ز على  يُساع دُ  قد  أن  ه  حيُث  عن  المُقاومي  نواٍح،  المُدافعين  كان   الس   بين   ن 

حفظات    والت   كوك   يُثيرُ الش   قد  أن  ه  كما  ذلك،  تصميم هم على  يادة   وز ُحقوق  الإنسان 
عدم    من  حالةً  يخلُق  قد  مم  ا  يدين،  المُؤ من  وغير هم  الانقلابيين  ات   قو   أذهان   في 

والمق الس  خط   ينشرُ  وأخيراً  والمُعارضة،  بين  الارتياح   فين    اومة   والمُوظ   كان  الس  
لميين قد  ة  ضد   الانقلاب. كما أن   القمع  الش  ديد  ضد   المُدافعين الس   ي   ات  العسكر والقو  
العمل   يثيرُ  و ولي،  الد   أي   الر   يشعُل  و الانقلاب،  ضد    أقوى  ةً  دُولي   معارضةً  يثيرُ 

و   الانقلابيين.  ضد    والاقتصادي    فإن   الدبلوماسي    فوائدُ   لذا  السياسي    الأسلوب   لهذا 
تعتمد   أن  للانقلاب  المُناهضة   ة   للإستراتيجي   ينبغي  لا  أن  هُ  ب يْد   تطبيقُه،  يتم    حينما  ةٌ  جم  
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الانقلابيين   ة   شرعي   إنكار   على  ل   الأو   المقام   في  ترك  ز   أن  ينبغي  بل  ف حسب،  عليه 
ياسي   على   م ن خلال    وتحدي محاولات هم للس  يطرة، وذلك   حدي الس   عدم  الت  عاون والت  

 نطاٍق و اسع. 

لوك  الس  لمي   من ق ب ل  المُدافعين في:   ح  أن يُساهم  الح فاُظ على الس    باختصار، من المُرج  

عم.  (1) عاطف  والد    كسب  الت  

 لحد   من الخ سائر. ا (2)

د  بين  قو  ات الخ صا (3) خط  والتمر   يض  على الس    م. لتحر

 صى قدرٍ من المُشاركة  في الص  راع  الس  لمي. ذب  أقج (4)

 سب  تأييدٍ أوسع. ك (5)

لمي ُّ هو الحجرُ الأساُس في تحقيِق هذهِ الأهداف.     والانضباُط الس ِ
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ولي:  عمُ الد ُّ  الد َّ

أو   دبلوماسي ٍ  إجراءٍ  بأي    هديدُ  الت   أو  تنفيذُ  فيها  تم    التي  الحالاُت  هي  معدودةٌ 
دولي ٍ    ٍ آب/أغسطس  اقتصادي  انقلاب   أعقاب   في  حد ث  كما  الانقلابات،  ضد   

أيلول/سبتمبر  1991 انقلاب  مُعارضة   في  وكذلك   وفييتي،  الس   هايتي،   1991م  في  م 
يستيد" في هايتي التي وُضع ت فيها مجموعةٌ من  ول كن كما تشيرُ حالةُ إعادة    ئيس "أر الر  

أن المُمكن  من   فإن    ة،  ولي   الد   بات   ٍك   العُقو تحر   نتيجة   الانقلابات   د    ض  الد  فاعُ  يكون  
عدم    من  ل   الأو   المقام   في  يأتي  الأنجع   الدفاع   كون   فع  اٍل  غير   الن  طاق  واسع   دولي ٍ 

وتحدي   عاون   في  الت   ول كن  الانقلاب.  ضمنُها  ح دث   التي  ولة   الد   داخل   الانقلاب  
ولي    عمُ الد    مُؤث  راً في مساعدة  المقاومة  المُناهضة للانقلاب، بعض  الأحيان  يكونُ الد  

حظر    وأعلن ت  بالانقلابيين  الدبلوماسي    الاعتراف   الحكوماُت  ت  رفض  إذا  وذلك 
د   على   المُساعدات  الاقتصادي  ة، كما  ول  في الر   حدةُ وغيرُها من الد   فع ل ت الولاياُت المت  

وفييت ة  الس   ُحاولة  الانقلابي   ة عام الم  م. 1991ي  

الفني  ة   المُساعدات   تقد  م   أن    أيضاً  ُجتمعات   والم الحُكومات   هذه   مثل   بوسع   و
 ً فضلا والت  لفاز،  والإذاعة   الن  شر   وخدمات   ات  صالات   والاقتصادي  ة،  دعم   عن   

خطيُط لهذه  الت  دابير  مُسبقاً.  يمكُن الت    المُدافعين الم دنيين. و

تكون    ها عندما  فإن   ة  لمي   والس   حدي  الت   هي   للانقلاب  المُضاد    للد  فاع   الغالبةُ  الس  مةُ 
الأح  بعض   وفي  ين،  ولي   والت  عاطف  الد   الد  عاية   من  كبيراً  قدراً  يؤد  ي  ستحف  زُ  قد  يان 

ةٍ ضد   الانقلابيين، ةٍ واقتصادي  ةٍ دولي   ياسي   إلى ضغوٍط دبلوماسي   عاُطُف الس   فخلال     الت  
آب/أغسطس   في  ج ر ى  الذي  الانقلاب  يمة   وفييتي، 1991هز الس   حاد   الات   في  م 

اخلي  ةُ   الد   الأعماُل  الامتثال  -كانت  عن  الجيش   داخل   الجنود   إحجامُ  لأوامر    لاسيما 
التي   -الانقلابيين هديدات   والت   ة   الدبلوماسي   غوط   الض   أن    ب يد   خاصة،  ةٍ  أهمي   ذات  

حُ  تعر    وتوض   هاما،  اً  تكميلي   عاملاً  يبدو  فيما  كانت  الدولي    الاقتصادي    العمُل  لها  ض  
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تؤدي   أن  يمكُن  ة   ولي   الد   غوط   الض   أن    الحالةُ  نة-هذه  معي   ظروٍف  إضعاف    -في  إلى 
بأن    شك    لا  ذلك،  وم ع   المدنيين.  المدافعين   ة   قضي   يز   وتعز أكبر   بشكٍل   الانقلابي  ين  

ةُ لا يمكنُها أن  ولي َّ ةُ الد ُّ ةُ والاقتصادي َّ ى الضغوُط الدبلوماسي َّ ولي َّ أو حت َّ َ أَي العام َّ الد ُّ الر
َضت له دونَ وجودٍ دفاعٍ  ٍ وحازٍم من قِبَِل المجتمع. تهزِمَ انقلاباً في دولةٍ تعر َّ   قوي 

ةِ خلاَل الص ِراع:  لات في الإستراتيجي َّ حو ُّ  الت َّ

الأمرُ    يقتضي  جانب  قد  من  ة   الإستراتيجي   في  تغييراٍت  إجراء   نةٍ  مُعي   نقاٍط  في 
نقاط    مع  وللتعامل   للمُهاجمين،  الجديدة   الأهداف   لمواجهة   الم دنيين  المُدافعين  

ن أو  عف   المُدافعين  الض   مُقاومة   تأثير   يادة   ولز المُدافعين،  بين   عة   المُتوق   غير   القُو  ة   قاط  
حد ٍ   أقصى  ورفض  إلى  الانقلابي  ين  ة   شرعي   إنكار   أساس   على  تقومُ  والتي  مُمكن؛ 

قو  ةً  يواجهون   هم  أن   يٍب  قر وقٍت  في  الانقلاب   قادةُ  يكتشُف  فقد  معهم.  عاون   الت  
ةً   ساته م قتالي   مؤس   خلال   من  تنظيمُها  يتم    والتي  كان،  الس   ة   عام   ق ب ل  من  شاملةً 

 ُ يجعل ا  مم   ة،  تحت  الاجتماعي   المجتمع   وضع   على  ين   قادر غيرُ  هم  أن   يدرُكون  هم 
ٌّ بالقدر  الكافي لإرغام ه م على إلغاء  المشروع  بالكامل. وفي   سيطرت هم، وأن   الد  فاع  قوي 

ذلك، ي نبغي للمُدافعين تكثيُف جهود ه م لإضعاف  نظام  المُهاجمين، حال  لم يح دُث 
الانقلابيين سيطرةُ  تكونُ  على   وعندما  ها  أن   أو  لدرجةٍ كبيرة،  بالفعل   ض عُف ت  قد 

فض   الر   ة   لإستراتيجي   آخر  ٍف  مكث   لتطبيٍق  حان   قد  الوقُت  يكونُ  ذلك،  وشك  
 والإنكار.   

يصبحُ  قد  ذلك  أن    ترك  زُ غير   ةٌ  إستراتيجي   تتبعُها  الص  راع   من  أخرى  مرحلةٍ  د   مجر    
بصف  ة  هام   قضايا  على  فيها  عاون  المقاومةُ  الت   عدم   ةُ  إستراتيجي   تكونُ  قد  أو  خاصة،  ةٍ 

بةٍ أخيرةٍ للانقلاب. امل  بمثابة  ضر  الش  
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 نجاٌح دائم: 

يعتمدُ  للانقلاب   المضاد    الد  فاع   في  جاح   الن   ئيسية، إن    الر   العوامل   من  العديد   على   
العوامُل   هذه   الحصر-وتشمُل  لا  الم ثال  سبيل   المُقا-على  روح   وتضامن   :  ومة، 

المقاومة    على  الحفاظ   على  اس   الن   وقدرة   المُدافع،  ُجتمع   الم ة   وقو   المُدافعين،  كان   الس  
الس  لمي،   و  ونقاط  والانضباط   الانقلابي  ين  ة   ضعف هم،  قو   هجوم    واستراتيجيةنقاط  
 الد  فاع  المُواجهة لها.     استراتيجياتالانقلابيين، وعقلاني  ة  

ةٍ  يتحق    سياسي   أداةٍ  إلى  الد  فاع   هذا  يطو  رُ  لمن  للانقلاب  المُضاد    الد  فاع   في  صرُ  الن   ُق 
ةٍ حكيمة. وكما ه يةٍ تعمُل وفقاً لإستراتيجي   نةٍ وقو   ي  الحاُل مع  الص  راع  العسكري، محس  

ب ة  مطلو لطة  والقو  ة  الد  فاعي   ة  على فرض  الس   تان  في هذا الن  وع  م ن  فإن   القدرة  الحقيقي  
 الد  فاع. 

في الحرب     يمةُ  تقُع الهز كما  تماماً  د وماً،  ممكٌن  أمرٌ  ستور   الد   عن   المُدافعين  يمة   هز إن   
هنا ول كن  قليدية.  العديدُ  الت   لديه  سيكونُ  العازم   عب   الش   أن    تدل    ةٌ  ي   قو مُؤش  راٌت  ك  

جا ة  في تحقيق  الن   ي   بخسائر  من الفرص  القو ح  بفضل  هذا الد  فاع  المُضاد للانقلاب، و
 في الأرواح  والد  مار  أقل   من تلك  التي تصاحُب الص  راع  العسكري.  
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ي  ِل الأجل:في حالةِ الحاجةِ إلى دفاٍع طو

اٍم أو أسابيع  قليلة، فإن   هذا يعني  غضون  أي   إذا لم ينجح  الد  فاعُ المُضاد   للانقلاب  في 
من   معقوٍل  قدرٍ  ترسيخ   في  ون  الانقلابي   نجح   بما  فلر جديد،  إستراتيجي ٍ  موقٍف  نشوء  

الص    يتغي  رُ  سوف   وآنذاك   والس  يطرة،  عاون   والت   والقبول   ة   رعي   قصير   الش   دفاٍع  من  راعُ 
ي  ةٍ راسخة.   الأمد  مضاد ٍ للانقلاب إلى صراٍع أطول  أمداً ضد   دكتاتور

ا هذا  خطوط   ولأن    بعض   توضيح   إلا  هنا  يمكُن  لا  ما،  حد ٍ  إلى  مختلٌف  لوضع  
الحالة.  هذه   في  المُقترحة   عاون    16المقاومة   الت   عدم   ة   إستراتيجي   فإن    المُقاومة   هذه   وفي 

إلى   ُجتمع   الم احتياج   بسبب   للتطبيق   قابلةً  تكونُ  لا  قد  الجديدة   الحكومة   مع  الكامل  
قيد   على  سوف    البقاء   الأمر   فإن    ذلك  من  بدلاً  و أمداً،  أطول   صراٍع  في  الحياة 

 ُ تركز مقاومةٍ  سياسة   انتهاج   ُب  ى يتطل   حت   ذلك  واستمرارُ  عديدةٍ،  ةٍ  رئيسي   نقاٍط  على   
أو  أوسع  نطاٍق  على  عاون   الت   عدم   تطبيق   يوجُب  القُوى  ين   مواز في  تغييرٍ  حدوث  

جاح    الن  هائي.   كلي ٍ من أجل  تحقيق  الن  

ي َّةٍ راسخة يلةِ الأمدِ في مواجهةِ دكتاتور ةِ طو ةِ الد ِفاعي َّ ُب على الإستراتيجي َّ أن تُرك ِزَ   يتوج َّ
 على هَدفينَ رئيسي ِين:

غير     أولاً:  أخرى  ةٍ  رئيسي   أهداٍف  أي    على  الحصول   من  المُهاجمين  منع   من  لابد   
المُس الحكامُ  كان   وإذا  ذات ها،  لطة   اله يمنة، الس   من  أخرى  أشكاٍل  إلى  ي سع ون  ون  تبد  

ا أو  يديولوجي    الإ أو  الاقتصادي    عيد   الص   على  خ ط ُط  سواءٌ  ترك  ز   أن  فلابد    ياسي،  لس  
"مقاومةٍ   ةُ  إستراتيجي   ذلك  عن  سينتُج  اله يمنة.  من  الأشكال   هذه  منع   على  ير   حر الت  

 

16 See Gene Sharp, From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework 
for Liberation. Bangkok: Committee for the Restoration of Democracy in 
Burma, 1993 and Boston: Albert Einstein Institution, 2002 
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"المقا أحياناً  عليها  يُطل ق  ة"  ة   انتقائي   إستراتيجي   إطار   وفي  ة".  ي   حيو نقاٍط  عند   ومةُ 
مخ  في  اس   للن   يجوزُ  لا  ة،  فيما  المُقاومة  الانتقائي   إلا  يقاو مُوا  أن  والأشغال   تلف  الم ه ن  

تحديد   بإرادت ها  رطةُ  الش   ترفُض  قد  الم ثال،  سبيل   فعلى  الح اسمة.  بالمسائل   ُق  يتعل  
اطيين وإلقاء  القبض  عليهم بُغية  منع  العناصر  الإجرامي  ة  من  أماكن  المُقاومين الد  يمقر 

ما تحذ  رُ الن    ب   ة  الوشيكة.  القبض  عليهم، ور ات  الاعتقال  والأعمال  الق معي   اس من عملي  
وسيرفُض المُعل  مون إدراج  الاد  عاءات التي يطلقُها الن  ظامُ في المدارس. وقد يستخدمُ 

والم اُل  بينما  العم   البلاد،  استغلال   لمنع   والعراقيل   أخير،  والت   الإضرابات،  ديرون  
الن    في  الد  ين  رجاُل  ُل يستمر    يتمث   و المُستبدين.  ام  الحُك   مُساعدة   رفض   بواجب   صح 

ُجتمع.   سات  الم يل  الأجل  في حماية  استقلال  مُؤس   و اني للد  فاع  الط   ئيسي   الث    الهدُف الر  

امُ  حينم الحك   سيحاوُل  للانقلاب،  المُناهضة  للمقاومة   يُع  ر الس   جاُح  الن   ُق  يتحق   لا  ا 
الجُدُ  هذه المستبدون  وستركزُ  وإسكات ها،  ُجتمع   الم سات   مُؤ س   مختلف   على  يطرة   الس   دُ 

ابق،  الس   في ال كفاح  الد  فاعي    شار كت  التي  سات   ةٍ على المُؤس   خاص   بصفةٍ  المحاولات 
سات   مث والمُؤس   ة   الم هني   ات   والجمعي   ة  الثقافي   والجماعات   قابات   والن   والمدارس   المحاكم   ل  

قدرة  ال فإن    سات،  المُؤس   هذه   على  يطرة   الس   فرُض  تم    وإذا  ذلك.  إلى  و م ا  ة   د  يني  
فإن     ولذلك،  كثيراً.  ت ضعُف  سوف   المُستقبل   في  المُقاومة   على  ُجتمع   ال كفاح   الم

للس  يطرة   الغزاةُ  يبذلُها  جهودٍ  أي    بحزٍم  يقاو م   أن  يجُب  الأجل   يل   و الط    الد  يمقراطي   
ُجتمع.   سات الم  على مُؤس  

ماُت مقاومةٍ   سات ليس ت مجر  د  نقاط  مقاومة، بل هي  أيضاً منظ   إن   مثل  هذه  المُؤس  
ةٍ أو محتملةٍ يمكنُها أن تعمل  على الد    غاة  واستعادة  الن  ظام   فعلي   ُجتمع  من الط   فاع  عن الم

بإسترا هنا  يُست شهدُ  ولا  رعي.  ياسي   الش   أن   الس   تُظه ر   ل كي  ة  إلا  المُقاومة  الانتقائي   ة   تيجي  
يقبُل  ُجتمع  الم يجعل   أْن  له  ينبغي  لا  ما  بانقلاٍب  يمة   الهز إلحاق   في  لي    الأو   الفشل  

ي طو ي  ةٍ  أن بدكتاتور لابد    للانقلاب   المُناهض   الرئيسي    الد  فاع   ول كن    الأجل.  لة  
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ون من ترسيخ   يهدف  إلى منع  الاستيلاء  الكا ن  الانقلابي   يع، قبل أن يتمك   ر مل  والس  
 سيطرت هم.  

 انهيارُ الانقلاب:

يل  الأجل  ضد   دكتات و ي  ةٍ راسخة، قد لا تكونُ هناك  حاجةٌ إلى مثل  هذا الد  فاع  الط   ور
حافظ    ما  وإذا  للانقلاب.  المناهُض  الأولي    الد  فاعي    ال كفاح   ينجُح  قد  حيُث 

غم من  المُداف وا في تح د  يهم وعدم  تعاون ه م على الر   عون الم دنيون  على انضباط هم واستمر  
فإن   الانقلابي  كان،  من  الس   ةً  هام   اعاٍت  قط   ذلك   شمل   م ا  وإذا  يصيبُهم الق مع،  قد  ين 

عب الم  فيبُوءُون   الإحباطُ  ضُح أن   مقاومة  الش    ستعد   بالفشل  نهاية  الم طاف، كما ق د يت  
أهداف هم،  تحقيق   في  فيفشلون   الانقلاب،  زعماءُ  عُهُ  يتوق   ا  مم   أكثر   س ات ه كانت  ومؤس  

الانقلابي    ليجد   المجتمع،  على  يطرة   الس   فرض   في  جهودُهم  مع  وُتحبُط  أنفس هم  ون 
وغ  العاز مين  المُدافعين  أعداد   تزايد   مع  الس  ياسي،  بابير  الد   عُش    قلب   في  ير   الوقت  

حدين  المُت   المُدافعين  أن    ضح   ليت   رد،  مضط   بشكٍل  للانقلاب   والع اصين  المُتعاونين 
بالحيو  فشيئاً  شيئاً  زُ  يتعز   الذي  والانتصار   جاح   الن   درب  في  ي  ة  سائ رون   والاستمرار ة   ي  

 المُتجددتين.  

ال إلى  العودة   على  الحرص   من  عظيماً  قدراً  الأمرُ  ُب  سيتطل   ستوري، وهنا  الد   ن  ظام  
ينبغي، حيثُما  ابقون على يد  الانقلابيين. و ياسيون الس   عماءُ الس   ولاسيما إذا ما قُت ل الز  

إلى   ي  اً  دستور ين  ُختار الم القادة   إعادةُ  والقوانين   أمكن،  ستور  الد   وتطبيق   مناصب هم، 
الاقتضا حسب   المُستقبل   في  تعديلُها  يتم    أن  على  ابقة،  خاذ  الس   ات   من  ولابد    ء.  

ومظالم    مشروعةٍ  مشاكل   أي    تصحيح   في  للبدء   مُمكن  وقٍت  أقرب   في  خطواٍت 
ك الانقلاب،  دعم   إلى  ل   الأو   المقام   في  اخطين  الس   لدفع   ت  المجتمع   أد   على  أن    ما 

الد    الميزات   تحسينُ  بها  يمكُن  التي  ة   ال كيفي   في  اً  ملي   التفكيرُ  ة  والحكومة   يمقراطي  
 للحُكومة.  
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 دعُ الانقِلاباترَ 

 ُ ضد   ت هائٍل  ردٍع  عامل   الانقلابات  ضد    جي  داً  إعداداً  ةُ  المعد   الد  فاعي  ةُ  القُدرةُ  شك  ُل 
ي فعندما  الانقلاب، الانقلابيين،  ضد    الإعداد   الجي  د  بدفاع ه   معروفاً  ُجتمُع  الم كونُ 

ب عو ُع المُغتصبون في أحسن  الأحوال  بالن  سبة  لهم صراعاً بالغ  الص   ة  وفي أسوئ ها سيتوق  
ون  الانقلابي   كان   وإذا  الانقلاب.  في  فكير   الت   د   مجر   من  حتى  تمنعُهم  يةً،  مُخز يمةً  هز

ح  أو  ون  بالحدود  المعني   يلتزمُوا  لم  إذا  هم  أن   يدركون   الحاليين  الحكومة   زعماءُ  ى  ت  
ة    ي  ة التي تقي  دُ ُسلطت هم، فإن   الإرادة  الد  يمقراطي   ستور للمجتمع  سوف  تُنف  ذُ بفضل  الد  

ست الد   أدوار هم  إطار   في  البقاء   يقر  رون  ما  ب   فر عاون،  الت   وعدم   ياسي    الس   حدي  ة   الت   ي   ور
 المُناسبة.  

مقاومةٍ   شن    على  قدرت ه  في  عب   الش   ثقة   على  اً  تام   اعتماداً  هذه   دع   الر   ةُ  قو   وتعتمدُ 
الةٍ ضد   الانقلابات، وم دع  ضد   الانقلاب   فع   ن هُنا فإن   الوسيلة  الوحيدة  لإعداد  الر  

ا بعث   و عاون   الت   لمنع   الأساس   إرساءُ  هي  اخلي    هذا  الد   مثل   ضد    القو ي  حدي  لت  
الهُجوم. وكما هي الحاُل في مجال  الد  فاع  العسكري، ليس  هُناك  ما يضمُن نجاح  قدرة  

فالانقلا دائماً،  دع   محاولةُ  الر   جر ت  ما  وإذا  الأحوال.  جميع   في  يحدُث  قد  ُب 
فإن    للمقاومة،  فة   المُكث   الاستعدادات   من  غم   الر   على  وع   الانقلاب   الن   هذا  بفضل   ه 

ما   ب   ور بل  ال،  فع   نحوٍ  على  ستوري    الد   الحكمُ  يُست عادُ  وس  الانقلاُب  سيُهزمُ  الد  فاع   من 
ُجاز  فة باندلاع  حرٍب أهلية.  بسرعةٍ بالغة، دون  الم
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َ شجيُع على مُناهضةِ الانقلاب:   الت

ياسة   هذه  الس   نحو   تكون  الخُطوةُ المُبك  رةُ  أن  مناهضة  الانقلاب     لابد    مفهوم   نشرُ  هي 
حيُث  مجابهت ه،  في  ةً  قو   الأكثر   المقاومة   أشكال   واستكشاف   بالكامل،  ُجتمع   الم ضمن  

والمنظ    للأفراد   هذا  يمكُن  كان   وإن  حتى  وتعليمي ٍ  إعلامي ٍ  برنامج   في  روعُ  الش   مات  
وال الات  صال  وسائل   بين   ومن  تماماً،  جديداً  استخدامُها: المفهومُ  يمكُن  التي  عليم   ت  

والإذاعة    المُناقشة   ومجموعاُت  ةُ  العام   والاجتماعاُت  ةُ  حفي   الص   يرُ  قار والت   المقالاُت 
ومناقش ال كتي  بات   والت  لفاز   إلى  بالإضافة   مات   المنظ   بمختلف   والمُتحد  ثين  الف ر ق  اُت 

 وال كُتب.  

أن    بمفهوم   الإلمام   بنجاٍح  الانقلا  إن    مقاومتُها  يمكُن  عاون  باِت  الت   عدم   خلال   من 
من   اللازمين  شط  الن   عم   والد   الاهتمام   على  لنحصل   اً  أساسي   شرطاً  يُعد    حدي  والت  

الاستعدادات   ق ب   بتهيئة   ستقومُ  والتي  ُجتمع   الم في  ة   ئيسي   الر   المدني  ة   سات   المُؤس   ل  
و الد  فاع،  لهذا  مة  القيام   المُنظ   على  العازم ة   مرة   الز   من  عم   الد   ع   نتوق   ألا  البديهي    من 

ى في ظل   ت بن  يها وتنفيذ ها لسياسةٍ مُناهضةٍ للا  نقلاب. بانقلاٍب مُحتمل حت  

عن    مُحايدة  "بطبيعةٍ  ح ظ يت  إذا  زُ  تتعز   سوف   الانقلاب   مكافحة   سياسة   أن    بيد  
 ً ة" ودعما بي   هُج المحايدُ إلى دمج     المنافسات  الحز قبل  الجميع، إذ ي هدُف الن   ومشاركةً من 

دعم   في  ُختلفة   الم ياسي  ة   الس   والآراء   الق ناعات   ذات   والجماعات   ير     الأشخاص   تطو
الاعتبار المتنو  ع  الواسع    لهذا  ونظراً  وتنفيذ ها.  واعتماد ها  الانقلاب  مُناهضة   سياسة  

دعم    فإن    يكون  الن  طاق،  أن  ح   المُرج   من  الانقلاب  مكافحة   لسياسة   كان   الس   أغلب  
 أقوى وأكثر  تحقيقاً للو حدة.
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 تبن ِي دفاٍع مُناهٍض للانقلاب:

 ُ ي  ةٍ ضد   الانقلاب:توجدُ ثلاثةٌ ُطر ةٍ قو ةٍ يمكُن من خلال ها تبن  ي قُدرةٍ دفاعي    ٍق رئيسي  

واسع، (1) نطاٍق  على  والفهم   المعرفة   وذلك   نشرُ  ُجتمع،  الم يات   مُستو جميع   على 
التي   الانقلاب  ضد    للمقاومة   الواسعة   والأشكال   ال كبرى  ة  الإستراتيجي   حول  

 ذُك ر ت آنفاً. 

سات  ت (2) مؤس   هذا  نظيمُ  مثل   لمواجهة   ةً  مستعد   تكونُ  بحيُث  المدني    ُجتمع   الم  
 الهجوم  ومقاومت ه. 

والقانوني   ا (3) ةُ  ي   ستور الد   الحكومي   لتغييراُت  الهيكل   داخل   ةُ  التنظيمي   والجهودُ  ةُ 
ف  الانقلابيين.    بحيُث لا يكونُ هذا الهيكُل تحت  تصر  

تطبيو ينبغي  الم ثالية،  احية   الن   أو من  متسلسٍل  نحوٍ  على  جميع ها  الثلاثة   رُق   هذه الط   ُق 
بع وقٍت  كل    في  اً  عملي   مُمكٌن  هو   ما  حسب   وذلك  ما،  نحوٍ  حالةٍ  على   ٍ كل  وفي  ين ه 

من   يقن   الت   دون   ومدارست ها  الأمور   هذه  تعليم   في  البدءُ  من المُمكن   ه  أن   ب يْد   خاصة. 
نفيذ  بعد  ذلك.الأسلوب  الن  هائي   الذي سيُت     بُع في الت  
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ساُت المَدنية:  ةُ التي تقومُ بها المُؤس َّ ي َّ  الأعماُل الت َّحضير

الس    عماء   الز   ضد   جُل    للد  فاع   الاستعداد   وجدوى  صواب   م دى  يرون   لا  ياسيين 
ذلك  ومع   الد  يمقراطية،  الحكومات   من  العديد   ضعف   من  غم  الر   على  الانقلاب 

يرُ هذه  فإن   القدر ينبغي تطو ة، و مسألةٌ في غاية  الأهمي   ة  على الد  فاع  ضد   الانقلابات  
الح خذُ  تت   لا  وحيثُما  الأسباب -كومة  القدرة.  من  سبٍب  تبني    -لأي    إلى  المبادرة  

المجتمعات    في  مفتوٌح  يق   ر الط   فإن    لها،  والإعداد   للانقلاب  ة  مُضاد   ةٍ  دفاعي   سياسةٍ 
تتمت    الإجراءات   التي  ذاتُه  المجتمُع  خذ   يت   ل كي  ة  المدني   ات  ي   الحُر   من  درجةٍ  بأي    ُع 

 المُناسبة. 

الحالات من  كثيرٍ  الانقلاب  وفي  ضد    للد  فاع   الأساسي    المفهوم   نشرُ  يمكُن   ،
الأعمال    مُسبقاً  تبدَأ  أن  المجتمع   في  ة   المدني   سات   للمُؤس   يمكُن  و المُقاومة،  ومبادئ  

ظر  عن المُشاركة  الحُكومية. ولا تستلزمُ هذه  الاستعداداُت  ال ي  ة له، بغض   الن   حضير ت  
يكون    أن  الحال   لا  بطبيعة   ها  أن   يعتقد   أو  ة  الحالي   الحكومة   عن  كامٍل  بشكٍل  راضياً 

ببساطةٍ   ي  دُ  تؤ نظر نا  وجهة   أن    حيُث  خطيرة،  مشاكل   أو  قصورٍ  أي    من  تعاني 
أي    ّ  ّ غالباً   الر  سيكون  ُحت ملون   الم ون  الانقلابي   سيفرُضه  الذي  الن  ظام   بأن    القائل  

د  أن   منع  وقوع  هذا الانقلاب  من  أسوَأ بكثيرٍ من الن  ظام  المُنق ل ب  عليه. ومن المُؤ ك  
التي  ياسة   الس   في  بة   المطلو حسينات  الت   لتحقيق   اً  أساسي   شرطاً  يشك  ُل  سوف   الأساس  

ة  والمجتمع.   ياسي    تحكمُ عمل  الأحزاب  الس  

 ُ َأوج من  ةُ المُستهد ف ةُ العديد   تعاني الحكومةُ الحالي   ما  مثل  كثيراً  ارخة،  الص   القُصور   ه  
والنظام"،  القانون   "انهيار   ومثل   ة،  الاجتماعي   الاضطر ابات   أو  المُستشري،  الفساد  

هذه   لتصحيح   ضرورٌي  انقلاب هم  بأن    كاذبين   أو  صادقين   ون  الانقلابي   ي زعمُ   وقد 
و كبيراً.  اً  شعبي   د عماً  عمُ  الز   هذا  يمنُحهم  قد  حيُث  الد  فاع   الم واقف،  فإن    ذلك   مع 

إنهاء   في  الجديدُ  الن  ظامُ  ينجح   لن  ما  ب   فر باً،  م طلو أمراً  يبقى  الانقلابات   هذه   ضد   
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نظاٍم   فرض   بغية   والنظام"  "القانون   دعم   زوراً  الانقلاُب  يزعمُ  وقد  الف ساد، 
ٍ جديد. إن   استخدام  الانقلاب  لتصحيح  مثل   است ٍ أو دكتاتوري  هذه المشاكل   بدادي 

المُشكلة،  فيه   الذي  القديم  الن  ظام   تغيير   ة   بكيفي   ُق  يتعل   فيما  خطيرةً  سابقةً  يشك  ُل 
يكونُ  وقد  الاختلاف،  تمام   مُختلفاً  مُنعطفاً  يأخذُ  قد  الانقلاب   هذا  أن    والواقُع 

اً. الانقلا الي أشد   شر    ُب الت  

عن  البديلة   الحلول   من  العديد   بين   بعنايةٍ    ومن  هةٍ  مُوج   بحملاٍت  القيامُ  الانقلاب: 
تتجل  ى على هيئة  أشكاٍل تقليدي  ةٍ من العمل  أو الاحتجاجات  أو المقاومات  غير  العنيفة   

 ً با باعتبار ها أسلو هة  بشكٍل دقيق. إن   الانقلابات   ة في التغيير  الموج    مُعادياً للديمقراطي  
ج   خ ط راً  تشك  ُل  ياسي  تصحيح   الس   إلى  تهدُف  ها  أن   البعُض  يزعمُ  عندما  ى  حت   اً  ي   وهر

فات    تصر   وراء   من  ةٌ  خفي   نتائجُ  دائماً  هنالك  الس  ياسة،  عالم   وفي  خطيرة.  مشكلةٍ 
وايا الباطنة  تظهرُ للعلن  .  المرء، إذ ليس ت كل   الن  

المفه تنشر   أن  الحكومية  غير   مات  والمُنظ   سات   المُؤس   ضد   ب وُسع   للد  فاع   الأساسي    وم  
الات  صال   وسائل   خلال   من  ُجتمع   الم أنحاء   مختلف   في  واسٍع  نطاٍق  على  الانقلاب  

الفر  المُستوى  على  تبادر   أن  آنذاك  ةُ  الم دني   الهيئاُت  هذه   ستستطيُع  كما  ُختلفة،  دي    الم
دفاع سياسةٍ  تنفيذ   في  روع   ين إلى الش   مع  الآخر عاون   بالت   قد و للانقلاب.  ة  مضاد   ةٍ  ي  

والاضطلاع     ، الاستعدادات  وإجراء   ناخب يهم،  تثقيف   خلال   من  هذا  يفعلون  
فعالي  ةً  الأكثر   حو   الن   على  والمجتمع   كان   الس   من  اعهم  قط   عمل   ة   ل كيفي   بالتخطيط  

يتعي   للمسا الم ثال،  سبيل   على  مستقبلي.  بانقلاٍب  يمة   الهز إلحاق   في  الأفراد   عدة   على  نُ 
والمكاتب   قل ،  والن   الات  صالات،  مجالات   في  العاملة   سات  والمُؤس   والجماعات  
جوانب   من  رئيسي ٍ  جانٍب  وكل    عليم ،  والت   ة،  الد  يني   والحياة   رطة،  والش   ة،  الحُكومي  

ُجت يطرة  الم ة  التي قد تمنُع الانقلابيين من الس   ال.  مع  أن تخط  ط  لل كيفي    بشكٍل فع  
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عليم   الت   من   ٍ كل  في  الانقلاب   ضد    للد  فاع  ةٍ  ي   قو استعداداٍت  دمجُ  المُمكن   ومن 
هذا   حول   ةٍ  وطني   سياساٍت  تبني  عدم   حالة   في  حتى  ة   الحكومي   الهياكل   ومنظومة  

أن. وفي ب  ةُ التي تنظ  مُها المُؤس   الش   ي   ساُت  عض  الحالات، قد تشمُل الأعماُل التحضير
ضمن    والجماعات   فين  المُوظ   مع   بالتعاون   والإقليمي  ة   ة   المحلي   الحكومات   من  ةُ كُلاً  المدني  

خطيط أن يرك  ز  بدرجةٍ كبيرةٍ  ينبغي لهذا الن  وع  م ن  الت   على   الهيكل  الحكومي   الو طني. و
ية للانقلابين ف ستكونُ مجالاٍت ذات  أولو ُجتمع التي  رعية   جوانب  الم ي اكتساب  الش  

يطرة.  والس  

فون   ة  العالية: الس  يطرةُ على الجهاز  الحكومي   )الموظ   ي   ومن بين  المجالات  ذات  الأولو
الش    على  يطرةُ  والس   ذلك(  شاب ه  وما  ون،  والبيروقراطي   ون،  ات   الم دني   القو   وأفراد   رطة  

ة  بمكان أيضاً الص    ي  ة. ومن الأهمي   ُحف، والراديو، والت  لفازُ، والهاتُف، والمياهُ، العسكر
عليم   الت   مجالات   في  المُبادرات  هذه   بمثل   والقيامُ  الغذائي  ةُ.  والإمداداُت  اقةُ،  والط  

، يُسه  ُل إعد خطيط  والاستعدادات  نظيم  والت   ةٍ لمنع  الانقلابات  في  والت   اد  خطٍط وطني  
مع   تتناسُب  بحيُث  مثلُ المُستقبل  تصبح   أن  المُمكن   ومن  مُحددة.  وطني  ةٍ  ظروٍف   

ة. وإذا كانت مثُل هذه   ى من دون  مبادرةٍ حكومي   ي  ةً حت   ة  قو ياسة الد  فاعي   هذه  الس  
المتنو    المكو  نات   وتمث  ُل  ةً  ي   قو سات   وتدير   المُؤس   تستعد    أن  المُمكن   فمن   للمجتمع،  عة  

بالقدْ  اً  ي   قو الهجوم  دفاعاً  هذا  بمثل   يمة   الهز إلحاق   على  قادراً  الانقلاب  ضد    ر  الكافي 
ى عندما لا تشاركُ الحكومة  ذات ها في تنظيم ه.    حت  
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ة:   الاستعداداُت الحكومي َّ

المجتم فيها  ُع  يتمت   التي  الحكوماُت  تعتمدُ  الد  يمقراطية  قد  من  عاليةٍ  بدرجةٍ  على -ُع  أو 
سياسي    بزعماء   ً الأقل    سلميا مُجتمع هم  ير   تطو في  راغبين  مُضادة   -ين  ةً  دفاعي   سياساٍت 

 للانقلاب. 

التدابير    وضع   على  تعمل   أن  الحُكومة  أقسام   من  وغير ها  ة   يعي   شر الت   الهيئات   بوسع   و
ال لإعداد  الد  فاع   هذه الل  ازمة   تكونُ  قد  بحيُث  المُستقبل،  في  ضد   الانقلابات   ال   ف ع  

الانقلابيين  التد منع   إلى  تهدُف  ةٍ  وتنظيمي   ةٍ  وقانوني   ي  ةٍ  دستور بتغييراٍت  مدعومةً  ابيرُ 
ت تايلاند عام   ُجتمع.  فعلى سبيل  المثال، تبن   م  1997من الاستيلاء  على الحكومة  والم

خط ل  شك   جديداً  المادةُ  دستوراً  وتنص    السبيل،  هذا  في  م ا    65وةً كبيرةً  على  منه 
"ي اكتساب   يلي:  أجل   من  يُرت كُب  عمٍل  أي    سلميةٍ  بصورةٍ  يقاوم   أن  خص   للش   حق   

هذا   في  عليها  المنصوص   الأساليب   مع  ف ُق  تت   لا  بوسائل   البلد   لحكم   لطة   الس  
ستور".  ٌ   17الد   أهمية ستوري  الد   الحكم   إضافةُ لهذا  يجُب  فعالاً  ليكون   ول كن   كبيرةٌ، 

لتنفي ةٍ  قانوني   ستجعُل أحكاٍم  التي  ة   الحُكومي   وغير   ة   الحُكومي   للاستعدادات   إضافةً  ذ ه 
جاح.    اً بما فيه ال كفاية ليُكت ب  لهُ الن   ي   عاون  قو  عدم  الت  

د  فاع  ضد   الانقلابات، في نشر  مفهوم  ال  -حيثما أمكن-إن   مشاركة  الحكومة  نفس ها  
ة، يمنحُ  ة  وفي الاستعدادات  للد  فاع  بقو    مزايا كبيرة، من أهم  ها الإعدادُ المباشرُ للآلي  

لطة.   ة  التي ستقاومُ الاستيلاء  على الس    الحكومي  

ة ،  ي   الإدار والأقسام    ، والوزارات  المدني  ة،  والخدمة   المدنية،  رطة   الش   يُب  تدر يمكن 
مقاومو تشكيل   على  ة   ي   العسكر ات   والقو   المدني،  الد  فاع   وضُع  مكاتب   وسيتم    ي  ة.  قو ةٍ 

 

17 ُ يجاد يمكُن إ ية صحيحة معتمدة و  ها في الموقع:  دستور ممل كة تايلند. استُخدمت ترجمة إنجليز
www.krisdika.go.th/law/text/lawpub / 
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في الخدمة  الم دنية،  دةٍ لمقاومة  الانقلاب  على يد  مُوظ   ةٍ محد   التزاماٍت ومبادئ  توجيهي  
ي  ة ، العسكر والقو  ات   رطة ،  والش    ، الات  صالات  ومشغ  لي  الإعلام،  في  في    وموظ   ومُوظ  

وإذ ة.  والإقليمي   والمناطقي  ة   ة   الم حلي   هذه  الحكومات   على  بقاءُ  الإ المُمكن   م ن   كان   ا 
الد  فاع    فإن    ق ب ل الانقلابيين،  من  للاستخدام   قابلةٍ  غير   ولة   أجهزة  الد   من  نات   المُكو  

كذلك. الأمرُ  يكن   لم  لو  مما  ةً  وقو   شمولاً  أكثر   يكونُ  سيقل  ُل    سوف   ما  غالباً  وهذا 
ح اياه.    من عُمْر  الص  راع  وع د د  ض 

يعاُت المُمكنةُ وغيرُها من الخِطَِط لتعبئةِ الد ِفاع:  شر  الت َّ

ومن   أحكام ها،  وتنفيذ   جديدةٍ  يعاٍت  تشر سن    ةُ  الحكومي   ي  ةُ  التحضير الأعماُل  تتطل  ُب 
( يلي:  ما  خاذُها  ات   يمكُن  التي  الخُطوات  للأعمال   بين   مناقشةٍ كاملةٍ  على  للاط  لاع  

الحكومي  ة   ي  ة   حضير الأعمال   الت   حول   مناقشةٍ  على  وللاط  لاع   الأو  ل.  الملحق   انظر    
ةُ انظر  الملحق  الث  اني(.   ساُت المدني   ة  التي تقومُ بها المُؤس   ي   حضير  الت  

يمنُح    ٍ دُستوري  تعديٍل  تبني  الممكن   مقاومة   •م ن  عن  ة   والم سؤولي   الحق    المُواطنين 
يحرمُهُم من حق     الاعتراف  بالانقلاب  باعتبار ه م شرُوعاً. الانقلاب  و

المُشاركة   برفض   ة   ي   العسكر ات   والقو   رطة   الش   ات   قو   من  كلاً  ُلزمُ  ت يعاٍت  تشر ن    س   •
 في أي   انقلاٍب أو المساعدة  فيه. 

 ُ ُلزم ي يٍع  تشر أو طاعت ه •سن    الانقلاب   مع   عاون   برفض  الت   الحُكوميين  فين  كل   المُوظ    
فون  الحُكوميون ف ولة. وفي حالة  حدوث  انقلاب، سيكونُ الموظ   ي الاستيلاء  على الد  

ي  ة  والقانوني  ة  الم عمول  بها.  ستور  ملزمين  بأداء  عمل هم وفقاً للإجراءات  والس  ياسات  الد  

ال من  والإع•  الات  صالات   مجالات   في  العاملين   كل    ُلزمُ  ي يٍع  تشر إصدارُ  لام  مُمكن  
نقل   أو  الانقلاب   قادة   مع  الت  عاون   ورفض   الانقلابيين  رقابة   بمقاومة   قل   والن  

 أوامر هم.



 

 

 مكافحة الانقلاب.  80

 مركز الخطابي للدراسات

عا ة  برفض  الت   ة  والخاص   ة  العام   سات  المالي   ُلز مُ كل   المُؤس   يعاٍت ت مل  مالياً مع   • سن   تشر
 الانقلابيين. 

ي  ة قادرةٌ على الت    ستور ة  • إن   الحكومة  الد   ولي   مات  الد   واصل  مُسبقاً مع  الهيئات  والمُنظ  
هذه   على  يتعي  نُ  انقلاٍب  وقوع   حالة   وفي  معها،  علاقاٌت  لها  التي  والحكومات  

ي    ستور الد   بالحكومة   الاعتراف   على  تحافظ   أن  مع   الهيئات  علاقاٍت  إنشاء   ورفض   ة  
 الانقلابيين. 

ي  ة أن • في حال  وقوع  انقلاب، يستطي ستور ُع الأفرادُ والهيئاُت داخل  الحكومة  الد  
بضرورة   أتباعه م  وتبليغ   بالهجوم   للتنديد   والأخلاقيين  الد  ينيين  عماء   الز   يناشدُوا 

عاون  مع ه.   رفض  الت  

ي  ةُ أن تضع  الخطط  الل  ازمة  للاستمرار  في ت ول  ي القيادة  في  • تستطيُع الحكومةُ الد    ستور
مسؤولين   إعدام   أو  جن   س  حال   في  أو  ةٍ  مهم   ةٍ  حكومي   مباٍن  على  الاستيلاء   حال  

 حُكوميين.

ي  ة    ستور الد   الحكومة   استئناف   ة   ل كيفي   خططاً  يُع د    أن  يعي    شر الت   المجلس   على   •
د  انهيار  أي   محاولة  انقلاب. لسيطرت ه  ا على البلاد  بمجر  

الت    الهيئة   بوسع   و وتنفيذ  •  ير   لتطو ة   عليمي   الت   سات   والمُؤس   مات   المُنظ   تناشد   أن  ة   يعي   شر
مع    عاون   الت   رفض   في  وواجب هم  حق  هم  حول   المُواطنين  تثقيف   إلى  تهدُف  برامج  

 محاولة  الانقلاب. 

ة   وفي كل    خطيط، لابد   وأن يكون  من الواضح  أن   المقاومة  المُضاد   للانقلاب   هذا الت  
ين الذين  غير  عنيفة وأْن لا أحد  يستطيُع ارتكاب  أعمال  عُنٍف ضد   المُواطنين الآخر
على  المُترت  بة  بات  العُقو توضيُح  ينبغي  كما  قانوني،  غير   بشكٍل  الانقلاب   ي دعمون 

عاون  م عه. الأفراد  الذ ا بالبدء  في انقلاٍب أو الت    ين تثبُت إدانتُهم إم  
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ي َّة:أنواعٌ أخ َ حضير  رى من الأعماِل الت

القيامُ   يمكُن  الانقلاب،  لمقاومة   ةٍ  عام   توجيهي  ةٍ  مبادئ   ونشر   إعداد   إلى  بالإضافة  
ا من  المثال،  سبيل   على  للد  فاع.  الاستعدادات   من  أخرى  أنواٍع  ة   تنظيمُ بعد   لمُمكن  

ال ةُ  المدني   المقاومةُ  فيها  نُ  تتمر   ةٍ  يبي   تدر ة، مناوراٍت  وهمي   انقلاباٍت  تحدي  على  مةُ  مُنظ  
ة  أو المكاتب  أو الم صانع  والمدن   كني   جري هذه  المناوراُت في المناطق  الس   يمكُن أن ت  و

 والمُقاطعات  وفي جميع  أنحاء  البلاد.

الانقلابات،   ضد    الد  فاع   من  وع   الن   لهذا  أيضاً  يةٌ  ضرور ة   الفني   الاستعدادات   إن   
ون   وهي ات  ات  صاٍل للعمل  عبر ها بعد  أن يشغل  الانقلابي   تستلزمُ توفير  تجهيزاٍت ومعد  

الق   والت  لفزة   الإذاعة   ومحط  ات   حف   الص   مرافق   على  يستولوا  و ةً  رئيسي   ائمة.  مراكز  
ومنشورات    حف   الص   بث    ومعد  ات   الن  شر   تجهيزات   وإخفاءُ  تأمينُ  المُمكن   ومن 

 ُ وارئ، كما ينبغي وضُع  الم قاومة  والإذاعة  تحت  الأرض لاستخدام ها في حالات  الط  
أو الم طابع   مراكز  الات  صالات  أو  هذه   البث    ات  محط   مواقع   لتحديد   مُسبقة  ترتيباٍت 

 أرض  بلدٍ داعٍم صديق. على 
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 عواقُب الد ِفاِع المُضاد للانقلاب:

ال ياسة   الس   هذه   من  الحكم   الهدُف  على  الح فاُظ  هو   الانقلابات   ضد    ة   د  فاعي  
وجعل   للاستمرار،  قابلةٍ  حكومةٍ  فرض   من  الانقلابيين  منع   يق   طر عن  ستوري    الد  

قابلٍ  غير   مهاجمتُه  ت  تم   الذي  ُجتمع   من    الم كان   الس   وتمكينُ  المُهاجمين،  ق بل  من  للحكم 
ى عندما يتع ر  ضون للهجوم. وتقُع  الحفاظ  على الس  يطرة  والتوجيه  الذ    اتي لمجتمع هم حت  

الذين   فهُمُ  ُجتمع،  الم أفراد   جميع   عاتق   على  ستوري    الد   الحُكُم   على  الحفاظ   ةُ  مسؤولي  
حر  ي    على  الحفاظ   وفقاً  يستطيعون   مجتمع هم  تحسين   ومواصلة   نطاق ها  وتوسيع   اتهم 

 للمبادئ  التي تعتز   بها الأمة. 

يجابي  ةٍ كبرى.  إ بصفاٍت  ت ت  سمُ  للانقلاب  المُناهضة   ة   الد  فاعي   الس  ياسات   هذه   ها   إن    إنَ 
ساِت ا  عِب، لا على الر َّصاِص والقَنابل، وعلى المُؤس َّ َ ة، لا  سياسةٌ قائمةٌ على الش َّ ي لبشر

بد ي َّة  الحر ِ خدمةِ  على  قادرةٌ  سياسةٌ  ها  إن َّ ي َّة،  العسكر التكنولوجيا  هديدِ على  الت َّ من  لاً 
َ ةٍ جديدة، ي ة أو الخضوِع لدكتاتور ياسة     بحرٍب أهلي َّ التي اعتُم د ت  -ومن شأن  هذه  الس  

ولي الد   عيد   الص   على  واسع  نطاٍق  على  ً   -وتُمار ُس  إسهاما تُسهم   القضاء    أن  في  كبيراً 
يحد    أن  شأن ه  من  وهذا  ة،  رئيسي   سياسيةً  مشكلةً  بوصف ه  الانقلاب   ُصعود  على  من   

هذه   نتيجة   العالم. إن    في  غيان   من انتشار  الط   يحد    وأن  الجديدة،  ة   ي   الأنظمة  الدكتاتور
 ٌ عبارة بليغةٌ كون ها  و عميقةٌ  إلى    الس ياسة   يستندُ  دفاٍع مبدٍع  ى في  عن  حت َّ اِس  الن َّ ةِ  قو َّ

 . الأزماِت الخطيرةِ ل كي يصبُحوا ويبقوا دائماً هم سادةُ مصيرِهم
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يعاُت وغيرُها من الاستعداداِت   شر ل: الت َّ الملحُق الأو َّ
ةِ للد ِفاِع ضد َّ الانقلاب  الحُكومي َّ

ةٍ لمنع  الانقلابب يمة  بها،  إمكان  الحُكومات أن تقوم  باستعداداٍت مُهم   ات  وإلحاق  الهز
عدم    يضاُح  إ يجُب  إنفاذها.  ة  آلي   مع  جديدةٍ  يعاٍت  تشر سن    ُب  يتطل   ة  وهذا  قانوني  

في   مشروعةٍ  غير   يقةٍ  بطر فُون  يتصر   الذين   المُواطنين  ضد    عنٍف  أعمال   أي    ارتكاب  
ذكرُها الف   الس   والواجبات   المُساءلة   وقوانين   يعات   شر الت   خاذ   جميع   بات   يوصى  و  ،

الية لهذا الغرض:  ة الت   دابير  والإجراءات  القانوني    الت  

حكمٍ  (1 اعتمادُ  أو    ينبغي  مركزٍ  أي    من  مواطٍن  لأي    يحق    لا  أن  ه  مفادُه   ٍ دستوري 
اعتبار   قبوُل  المجتمع  في  كان   دورٍ  أي    أو  ق ام ت   منصٍب  حكومةٍ  أو  شخٍص  أي   

حبانقلاٍب   ها  أن   جميع  كومةٌ  على  على  فإن  ه   ، ذلك  م ن  العكس   على  بل  ة،  شرعي  
ٌّ ي ُل في حرمان  أي   مجموعةٍ من الانقلابي  ين  المواطنين  دون  استثناءٍ واجٌب دستوري  تمث  

المواطنون   يواصُل  وسوف   لهم.  اع ة   والط   معهم  عاون   الت   كل    ورفض   رعية،  الش   من 
المُعتادة، وظائف هم  لمساعدت هم  باستمرارٍ  ة     بالإضافة   الإنساني   الاحتياجات   تلبية   في 

ة  المُواطنين مع تحد  يهم للانقلاب  يين. لبقي  

مُؤازرة    (2 لرفض   الد  اعية   ة   القانوني   الالتزامات   لتحديد   دةٍ  محد   قوانين   س ن    ي نبغي 
ا في  ومُوظ   الحُكوميين  فين  المُوظ   جميع   ق ب ل   من  على الانقلابات   الم دنية،  لخدمة  

للحكومة ة   والمحلي   ة   والإقليمي   ة   الو طني   يات   ا .  المُستو واجبُهم  هو وسيكونُ  لقانوني   
ة    والقانوني   ة   ي   ستور الد   والس  ياسات   للإجراءات   وفقاً  بعمل ه م  القيام   في  الاستمرارُ 

هم   أن   كما  )فقط،  للانقلاب  الس  ابقة   أو المُعتمدة(  تعاوٍن  كُل    برفض   اً  قانوني   مُلْزمون 
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الانقلابيين  رضوخٍ  من  مجموعةٍ  حرم  ،لأي    إلى  فُض  الر   هذا  يهدُف  الانقلابيين  و ان  
عم  الإداري   الذي يحتاُجونه لتنفيذ  أوام ر هم وأهداف هم غير  القانوني  ة.   م ن كل   الد  

اً على ي نبغي س ن   قوانين  محد  دةٍ لتنفيذ  الحكم  (  3 ستوري   الجديد  لجعل ه واجباً قانوني    الد  
ات   القو   أفراد   وجميع   رطة   الش   ات   قو   أفراد   لا  جميع   يقسمُوا  بأن  وذلك   ي  ة،  العسكر  

دُوا   ي  ة فحسب، بل وأن يتعه   ستور بما في ق س م  ت عيينهم  -بالولاء  للحكومة  الد   برفض    -ر
 لتنظيم  انقلاٍب أو القيام  به.  المُشاركة  في أي   مُؤامرةٍ 

هؤلاء   واجب   م ن  فإن    لاحق،  وقٍت  في  للانقلاب   مُحاولةٍ  حُدوث   حالة   وفي 
اعة  أو الخدمة  أو الت  عاون  مع  أي   مجموعةٍ ح اولت الاستيلاء   الأشخاص  أن يرفُضوا الط  
الن  ظام    وأعضاءُ  يات  المُستو جميع   في  رطةُ  الش   تكون   أن  يجُب  و ولة،  الد   ج هاز   على 

بهالق ضائي    والإجراءات  الم عمول   والس  ياسات  تطبيق  القوانين   بمواصلة   مخو  لين  سابقاً    ا 
م ن   جديدة  أوامر   أو  مراسيم   أو  سياساٍت  أي    يتجاهلُوا  أن  عليهم  يتعي  نُ  و فقط. 
حديد،   الت   وجه   وعلى  قانوني.  غير   بشكٍل  ولة   الد   على  الاستيلاء   حاو لوا  الذين   أولئك 

ة  الاعت قال، كما ينبغي ل ه يجوزُ لهم  م أن أن ُيحذ  رُوا الأشخاص  والجماعات  من احتمالي  
ا ع ن   ون الانقلاب، إم   يرفُُضوا اعتقال  أو تحديد  مكان  المقاومين الوطني  ين الذين  ي ت حد  

ة  والمُظاهرات.    يق  المقاومة  الجماعي   ةٍ أو عن طر يق  أعماٍل فردي    طر

الأحيا بعض   في  وفي  ت ت ظاهرُ  ق د  بينما  ت ماماً،  ةً  علاني   رطة   الش   مقاومةُ  تكونُ  قد  ن 
بالف عل. أح  بذلك  تقومُ  لا  الحقيقة   في  ها  ول كن   الانقلابي  ين،  تُطيُع  ها  بأن   خرى  أ  يان  

مكان   تحديدُ  عليهم  المُستحيل   م ن   أن  ه  عوا  يد   أن  لهم  يجوزُ  الم ثال،  سبيل   وعلى 
يق  مُظاهرات  الأشخاص  الم طلو  رطةُ بتفر بين وإلقاءُ القبض  ع ليهم. وإذا م ا أم ر ت  الش  

خاذ   ال ات   عدم   بين   و الموقع   في  الحضور   د   مُجر   بين   رطة   الش   أعماُل  ت ت ر اوُح  فقد  وارع،  ش  
 ٍ ة رطة  بأن   وُصولاً إلى   إجراءاٍت قمعي   يجُب ألا يُسم ح  للش   ين. و الانضمام  إلى المُتظاهر

 تُصبح  أداة  قمٍع للانقلابين.  
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في  (4 الانقلابيين،  مُقاومة   إلى  بالإضافة   رطة   و للش   أمكن -نبغي  تكون    -حيثُما  أن 
المقاومة    بمساعدة   حركات   خلال   مُلزمةً  في  ح د ث  الم ثال،  سبيل   على  نشاط ها. 

 ُ الم ُصح ف   من  إمداداٍت  رطةُ  الش   ن ق ل ت   أْن  ابقة   الس   من  المُقاومة   وغير ها  قاومة 
رطة إلى أجزاءٍ أخرى من الم   سي  ارات  الش   دينة أو المنطقة  التي كانت المُطبوعات  في 

 إليها. بحاجةٍ  

بأن   (5 لأنفس هم  يسمُحوا  أن  ة   ي   العسكر ات   القو   أفراد   من  وغير هم  للجنود   ي نبغي  لا 
ي  ة.  أولئك  الذين  حاولُوا أن يحل   ليصبُحوا أداةً للقمع  خدمةً   ستور وا محل   الحكومة  الد  

 ً صعبا وعصيان هم  تعاون هم  عدمُ  يكونُ  الانقلاب   وقد  يقودُ  عندما  خاص  بشكٍل   
إلى   تسعى  ةٌ  سياسي   مجموعةٌ  تقودُهُ  بانقلاٍب  مقارنةً  ي  ة،  العسكر القو  ات  من  اٌط  ُضب  

القا غير   هيمنت ها  بفرض   لأوامر ها  ة   ي   العسكر القو  ات   الحكومة   امتثال   على  نوني  ة  
ُجتمع.   والم

ا على  فإن    رطة،  الش   خيارات   غرار   هذا  وعلى  في  الانقلاب   يُعارضون   الذين  لجنود  
على  هؤلاء   يكونُ  فقد  الانقلابيين،  تعرقُل  التي  الإجراءات   خاذُ  ات   عب   الص   الوضع  

الش    في  ين   المُتظاهر مُواجهة   في  للغاية   لطيفين   المثال   م رُوا  سبيل   أ  ما  إذا  أو  وارع، 
 ً عاليا الن  ار  سيطلقون   عليهم،  الن  ار  وقد  يسعون    بإطلاق   شخص.  أي    يصيبُوا  لا  حت  ى 

ح دي الانقلابي  ين علناً، أو قد ينخرُط الجنودُ  ة  على ت  ي   أيضاً إلى تشجيع  وحدت هم العسكر
ي  ة- العسكر أسلحت ه م  استخدام   خطيرةٍ   -دون   أعماٍل  أو    في  احتجاجاٍت  أكان  سواء  

أن   ح   المُرج   وم ن   الانقلابيين.  ضد    قو  ات   تحد  ياٍت  جانب   من  العلني  ةُ  المُقاومةُ  تكون  
كثيراً   د   والتمر   الع صيان   بة   عقو أن    حيُث  للغاية،  خطيرةً  ي  ة   العسكر ات   والقو   رطة   الش  

رُق  ا الط   فإن     ، ومن ثم   تكونُ الإعدام.  المُغتصبين  ما  لحرمان   وُضوحاً  لأخرى الأقل   
اعة  والمساعدة  تستحق    طبيق.من الط   حقيق  والت    الت  
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دةٍ    (6 مُحد   قوانين   س ن   ُلز مُ  ي نبغي  مجال     جميع  ت في  العاملة   مات   والمُنظ   الأشخاص  
ي  ة فقط. وهذا ي ع ستور هم في حالة   الات  صالات بأن تستمر   في ولائ ها للحُكومة  الد   ني أن  

 ً ا قانوني   مُلزمين   يكونون   سوف   الخُض  الانقلاب   الانقلابيين  برفض   لمحاولات   وع  
الر  قابة    الانقلابي  ين    ونشر  لفرض   الامتثال   وأوامرهمإعلانات   رفض   إلى  إضافةً   ،

 لأي   أوامر  غير  قانوني  ة  أخرى صادرةٍ عن الانقلابيين. 

ة  غير  قابلةٍ للاستخدام وفي حال  أصب ح     ت م راف ُق الات  صالات  والط  باعة  والبث   العادي  
بها  يقومُ  التي  القمع   أعمال   نتيجة   ة   رعي   الش   الحُكومة   لصالح   ة   العادي   الأنشطة   في 
عن   فضلاً  المهن،  هذه   في  الأشخاص   ة   مسؤولي   م ن  تكون   أن  ي نبغي  ون،  الانقلابي  

لا  المُواطنين   التي  المناطق   في  كان  الس   بين   جديدةٍ  ات  صاٍل  وسائل   يجادُ  إ ين؛  الآخر
 ُع لسيطرة  الانقلابيين.  تخض

من    (7 مُستوًى  أي    في  يعملون   الذين  والمجموعات   الأشخاص   جميع   على  يجُب 
الحُكومة   يات   الانقلاب-مُستو حالة   الس  ياسات     -في  تطبيق   يواصلُوا  أن 

ا جديدةٍ  والإجراءات   وتعليماٍت  وأوامر   سياساٍت  أي    يتجاهلُوا  وأن  بها،  لم عمول 
 .لانقلابيونيُصد رُها ا

هذا    في  وا  يستمر   أن  ون  الحكومي   فون  المُوظ   يستطيُع  مُحتملة،  ةٍ  لي   أو   ظروٍف  ظل    وفي 
ضد    تُطاق  لا  قمٍع  عملي  اُت  ت  ُشن   ما  وإذا  المُعتادة.  عمل ه م  أماكن   في  حدي  هم الت  

حت    أو  العمل  عن  بُوا  يُضر  أن  يمكن  والجماعاُت  الأشخاُص  هؤلاء   فإن    أن هناك،  ى 
نُه  تُمك   الانقلاب  يد   في  أداةً  يُصبح   بأْن  الحكومة  لجهاز   يُسمح   ألا  يجُب  و يختفُوا. 

يطرة  من  ُجتمُع  الس    ككل. على الم

جميع  ال(  8 واجب   من  تجعُل  دةٍ  محد   قوانين   س ن    العاملة   ي نبغي  مات  والمُنظ   أشخاص  
قل أْن ترفض  جميع  الأوامر  الص    وأْن تجعل   للد  ولة، ادرة  عن الانقلابيين في مجال  الن  
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قل  غير  قابٍل للاستخدام  من جانب  الانقلابيين، واستخدام ه بدلاً من ذلك  نظام  الن  
 في مساعدة  المقاومة. 

9)   ُ ُلز م ت دةٍ  مُحد   قوانين   س ن    وجميع    ي نبغي  ة،  والخاص   ة   الحُكومي   ة   المالي   الهيئات   جميع  
ة، وجميع  الم صار ف    سات  المالي   ة  البديلة، وغير ها من المُؤس   ي   جار وشركات  الأعمال  الت  

ة  والرابطات  المُماثلة،   قابات  العُمالي   عا برفض  الن   ة جميع  الت    الانقلابيين. مع   ملات  المالي  

الت  (10 الحُكومات   جميع   مع   واصُل  الت   ة،  الم حلي   الحكومة   على  ُب  بها تي  ي ت وج   بطُها  ر
حدة لتطلب  منها   ولي  ة، بما فيها الأممُ المُت   مات  الد   ةٌ ومع  جميع  المُنظ   علاقاٌت دبلوماسي  

أو ةٍ  سياسي   علاقاٍت  أي    إقامة   ُحتملين،   رفض   الم الانقلابي  ين  مع  اعتيادي  ةٍ  ةٍ  اقتصادي  
ي  ة   ستور الد   بالحكومة   الاعتراُف  ذلك  من  بدلاً  ينبغي  لوقوع  و تحسباً  وذلك  فقط 

ام. قابل  انقلاب  في   الأي  

أنواعاً    (11 تضع   أن  كافة  والأقسام   ة   نفيذي   الت   والإدارات   يعي  ة   شر الت   لطة   الس   على 
حال   مختلفةً   في  رعي  ة  الش   الحكومة   ق بل   من  القيادة  لمواصلة   الط  وارئ  خطط   من 

الحكومة   لمباني  الانقلابيين  أو  احتلال   الحكوميين  والمُم ث  لين  للمسؤولين  سجن هم  أو 
خا ةٍ  ذ هم لات    مُماثلة.  إجراءاٍت قمعي  

ة  أن تضع  مُسبقاً خ ط ط اً  (12 يعي   شر دقيقةً بشأن  كيفي  ة  استئناف  يجُب على الهيئة  الت  
محاولة    انهيار   عند   الكاملة   ة   الطبيعي   ات   للعملي   ي  ة  ستور الد   ولا  الحكومة   الانقلاب. 

ديمقراطية  غير   يقةٍ  بطر حكم ها  تفرض   أن  الانقلابي  ين  من  أخرى  مجموعةٍ  لأي    يجوزُ 
ك بشأن   أحكاٍم  وضُع  ينبغي  كما  ة،  انتقالي   فترةٍ  ين خلال   آخر أشخاٍص  تولي  ة   يفي  

المسؤولين   في  إصاباٍت  وقوع   نتيجة   خ لت  التي  ي  ة  ستور الد   أثناالللمناصب   ابقين  ء  س  
ه.الانقلاب  والد  فاع   د    ض 
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جميع     (13 وتدعم   حُث    ت  أن  الانقلاب  محاولة   قبل   ة   يعي   شر الت   الهيئة   على  يجُب 
والج مع والمُنظ  مات   سات   البلاد  المُؤس   في  ة  الت  عليمي   سات   المُؤس   وكل    المُستقل  ة   ات   ي  

واجب والمواطنين  أعضائ ها  تعليم   في  رفض  للمُشاركة  في  ت ت مث  ُل  التي  ة   الوطني   ات هم 
 انقلاب. محاولة   المُغتصبين وتحد  يهم وعدم  الت  عاون  مع  أي   

حْر م المُشاركين في الانقلاب من    (14 يعاً ي  ة  أيضاً أن ت سُن   تشر يعي   شر يجوزُ للهيئة  الت  
ة   ةٍ اكتسبُوها من أنشطت هم غير  القانوني   خلال  الانقلاب، كما يحظرُ    أي   مكاسب  مالي  

 عليهم تولي أي   وظيفةٍ أو منصٍب حكومي ٍ في المُستقبل.

ظرُ ينبغي على المجلس  الت    (15 يعي   الن   ً شر بات  الأخرى التي ينبغي  أيضا في أنواع  العُقو
الانقلاب   لباد ئي  القانونُ  عليها  ينص    المُتعاونين    أن  الأحكام    أو  لهذه  ي نبغي  و   م ع ه. 

الت  راجع    على  للانقلاب   الأوائل   ي  دين  المُؤ تشجيع   إلى  الحاجة   الاعتبار   في  تأخذ   أن 
ه.عن مسار هم والانضما د    م  إلى الد  فاع ض 
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اني: استعداداُت المجتمِع المَدَني ِ لمُناهضةِ   الملحُق الث َّ
 الانقِلاب 

احتمالي  ةُ  ت   وتزدادُ  الانقلاب   محاولاُت  المجتمع   ق ل    ساُت  مُؤ س   تكونُ  عندما  يمت ها  هز
وتتول  ى إعداد    ولة،  للاستيلاء  على الد   محاولةٍ  أي    مُقاومة   وقادرةً على  مُستعدةً  المدني   

والمُؤس    الحكومي  ة   غيرُ  اُت  والجمعي   ماُت  المُنظ   الد  فاع   هذا  ةُ وإدارة   الت  عليمي   ساُت 
 ُ الاقتصادي  ة ماُت  والمُؤسساُت    والمُنظ   ماُت  والمنظ   والنقُل  الات  صالات   وهيئاُت 

ضد    المُقاومة   بتنفيذ   المدني    المجتمُع  يقوم   أن  يمكُن  و الهيئات،  من  وغيرُها  ةُ  الد  يني  
ة  المزمع  ات    ا دعماً لتدابير  الد  فاع  الحكومي   خاذُها، أو بدون ها، بحيُث تجري  الانقلاب  إم  

 ُ  بصورةٍ مستقل  ةٍ ومباشرةٍ بمبادرةٍ من المُواطنين. وفي ك لتا الح التين، فإن    هذه  المُقاومة
المجتمع    في  المُستقلة   سات   المُؤس   ق ب ل  من  الانقلاب  لمقاومة   المُسبقة   الاستعدادات  

تين قبل  محاولة  تنفيذ  مثل  هذا الهُجوم.  غالباً ما تجعُل مُدبري الانقلاب يفك  رون م ر   
يد  من  وإذ ح صلت محاولةُ الانقلاب، فإن   هذه  الاستعدادات  من شأن ها أن تز ا م ا 

ة  الد  فاع  المُناهض للانقلاب.    قو  

َ ةِ للمقاومة في خمسةِ أنواٍع تقريباً من الأنشطة:   ي  ويمكُن تجميُع هذهِ الأعماِل التحضير

 العام. التعليمُ  .1

 سائُل الإعلام. و .2

ياسي   ا .3 ماُت الس    ة لمُنظ  

ساُت الد  ينية. ا .4  لمُؤس  

دة. ف .5 ساٌت محد    ئاٌت ومُؤس  
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عليمُ العام.   أولاً: الت َّ

بل   الس   حول   والمُواطنين  أعضائ ها  تثقيف   في  ة   الحكومي   غير   الهيئات   مهام  ُل  وتتمث  
الة  لرفض  أي   مغتصبين  غير  ش رعيين  ُ الفع   ةٍ واسعة  الن  طاق يكتنف ة  شن   عملي   ها  ، وكيفي  

هو    ذلك  من  والهدُف  الحُكم.  إلى  امية   الر   الانقلابيين  لجهود   حدي  والت   عاون   الت   عدمُ 
يطرة  غير  الم شروعة.   تأكيدُ استحالة  استقرار  الحكم  والس  

تشار أن  المدني    المجتمع   سات   مُؤس   لجميع   ي نبغي  حين  امية  وفي  الر   الجهود   هذه   في  ك  
أفراد   تثقيف   ُمهور إلى  الوصول  إلى الج في  ةٌ  خاص   قُدرةٌ  لها  سات  المُؤس   بعض   فإن    ها، 

ُحُف   الص   منها  التي  الإعلام   وسائل   فروع   ومختلف   سمي    الر   الت  عليم   نظام   مثُل  العام، 
والسي والإنترنت  والت  لفازُ  والإذاعةُ  اُت  ياسي الذي  والمجل   المضمون  الس   بين   ومن  نما. 

ة  العامة ما يلي: ينبغي أن  عليمي   دابير الت    يكون  ضمن  هذه  الت  

رعية.  (1)  أهميةُ حرمان  الانقلابيين من الش  

ترسيُخ  أ (2) لهم  بالن  سبة   المُستحيل  من  يصبح   حت  ى  والت  حدي  عاون   الت   عدم   همي  ةُ 
  عليه. حكم هم غير  الم شروع  والحفاظ  

يحة   و  ر الص   عليمات   الت   إلى  الأفلام  بالإضافة   استخدامُ  يمكُن  المُقاومة،  ة   كيفي   حول  
وقد  ابقة،  الس   الانقلابات  مقاومة   حالات   حول   الدرامي  ة   والمُسلسلات  ة   الوثائقي  

ب ت على الفشل  ف ي مقاومة   تكونُ المعلوماُت المتوف  رةُ حول العواقب  الوخيمة  التي ترت  
اس  على خصائص    الانقلاب  في بلداٍن أخرى مهمةً أيضاً. ة  الن   ولابد   من إطلاع  عام  

في   بها  تعمُل  التي  يقةُ  والطر العديدةُ،  أساليبُها  ذلك  في  بما  لمية،  الس   المُقاومة 
في   مفيدةً  المفتوحة   وارع   الش   مظاهراُت  تكونُ  قد  الأحيان   بعض   وفي  راعات.  الص  

ولة.إعل ام للاستيلاء  على الد   فض  الت    ان  الر  
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غير     أمراً  الانقلابيين  ات   قو   مدافع   وجه   في  وارع   الش   مسيراُت  تكونُ  قد  أحياناً 
تُؤدي   وقد  بل  فحسب،  فادحةٍ  لخسائر   تؤد  ي  لا  الأعمال   هذه   مثُل  كون   حكيم، 
هذه  بسبب   و الخضوع.  الي  بالت   و اس،  الن   ة  عام   نفوس   في  الخوف   بث    إلى  أيضاً 

ع  إعلامُ  يجُب  عن  االمواقف،  بديلةٍ  بأشكاٍل  الأزمة   وق بل   مُسبقاً  اس   الن   ة   م  
واضحةً   الش  عبي  ة   المُعارضة   تجعُل  ول كن  ها  خطورة  أقل    تعد    والتي  والت  حدي  الاحتجاج  
المدن   سكان  من  كبيرةٍ  أعدادٍ  قيامُ  المثال،  سبيل   على  فيه.  لبس   لا  نحوٍ  على 

البقا فيه  يلتزمون   جماعي ٍ  آخر  ء  بإضراٍب  مبنىً  أي    أو  مدارس هم  أو  منازل هم  داخل    
وسائُل  تكون   فلْن  هذا  وعلى  اس،  الن   من  كبيرٍ  حد ٍ  إلى  خاليةً  وارعُ  الش   لتصبح  
وارعُ الفارغةُ علامةً   يف  المُقاومين، بينما ستكونُ الش   ار  مناسبةً لقتل  وتخو إطلاق  الن  

 .  عواضحةً لمعارضة  الانقلاب  على نطاٍق واس

 ثانياً: وسائُل الإعلام.

والمجل  ات،  حف  الص   ومُحر  ري  حفيين،  )الص   المجتمع   في  الإعلام   وسائل   أعضاء   إن   
الات  صالات،  ومساعدي  الط  باعة ،  ونقابات   والمُدراء،  والت  لفاز،  الإذاعة   ومُراسلي 

ضد    المتقد  م ة   تنظيم  المُقاومة   قادرون  على  ذلك(    إلى  فيها    وم ا  يدخُل  و الانقلاب، 
 تنفيذُ الخ ط ط  الر  امية إلى:  

 مقاومة  رقابة  الانقلابي  ين.  (1)

ة  المواطنين. ن (2) ي  ة إلى عام   ستور سائل  من الحكومة  الد    قل  الر  

كان.ر (3) سائل  من الانقلابي  ين إلى الس    فض  نقل  الر  

يُ و  أن  الإعلام  وسائل   في  لموظ   يمكُن  ذلك،  إلى  مُسبقةً  بالإضافة   استعداداٍت  جرُوا 
وإذا   تخف  يهم.  حالة   في  أو  ة   شغيلي   الت   لمراكز هم  فقدان هم  حالة   في  الات  صالات  بقاء   لإ
نقابات    فإن    ُجتمع،  الم في  الإعلام   أجهزة   على  يطرة   الس   من  ون  الانقلابي   ن   تمك  

ذو الم الن  اس  م ن  وغير هم  الر  اديو،  أجهزة   ومُشغلي  المراكز طابع،  بهذه   لة   الص   ي 
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تنفيذ   في  يساعدُوا  لكيلا  تشغيل ها  على  القُدرة   وعدم   الآلات   ل   تعط   اد  عاءُ  يمكنُهم 
إلى   الأرض   تحت   المنشورات   لطبع   خطٍط  وضُع  يمكُن  كما  الانقلابيين،  تعليمات  

يمكُن أيضاً ترتيُب الاستعدادات  جانب  أدوات  الب  للبث   من  ث   الإذاعي   الس  ري، و
من   كبيرٍ  بشكٍل  تحد    أن  شأن ها  من  الإجراءات  هذه  وكل    ُجاورة...  الم البلدان 
هؤلاء   لأن    وذلك  الانقلاب،  لقادة   اُس  الن   يمنُحها  قد  التي  والس  يطرة   ة   رعي   الش  

مم  من  نُوا  يتمك   لن  عماء   االز   يستطيُع  التي  المعلومات   على  الكاملة  يطرة   الس   لمجتمُع  ارسة  
بين هم  فيما  واسٍع  نطاٍق  على  واصُل  الت   المُدافعين  بوسع   يكون  وسوف   إليها،  الوصول  

ة  الن  اس.    ومع  عام  

ياسية.  ماُت الس ِ  ثالثاً: المنظ َّ

مات   والمُنظ   ة   ياسي   الس   الأحزاب   من   ٍ كل  على  يز     يتعي  نُ  لتعز سة  المُكر   ة   بي   الحز غير  
الاجتماعي    إلى  أجندت ها  امية   الر   الجهود   على  تشتمل   أن  والسياسي  ة   ة   والاقتصادي   ة  

ومن   الانقلاب.  ضد    الد  فاع   وأساليب   ة   أهمي   بشأن   اس   الن   ة   وعام   أعضائ ها  تثقيف  
ابقةُ بشكٍل كبيرٍ في نقل  المُمكن  أيضاً أن تساعد  ات  صالاتُهم وشبكاتُ  ةُ الس   نظيمي   هم الت  

بة  وإدارة  الد  فاع  المُضاد   للانقلاب.الت     وجيهات بشأن  المُقاومة  الم طلو

ساُت الد ِينية.  رابعاً: المُؤس َّ

على  وداعم يهم  مُؤ يديهم  وا  يحث   أن  ة   والأخلاقي   الد  ينية  والجماعات   عماء   الز   على  يتعي  نُ 
ي   اعت ستور الد   ة   الد  يمقراطي   على  ُهجوماً  الانقلاب   وانتهاكاً  بار   أخلاقي ٍ  غير   نحوٍ  على  ة 

، إذا وقع  مثُل هذا   لوكي  ات التي ينبغي أن يعيش  بها أتباعُهم ومُريدُوهم. ومن ثم   للس  
ي أن  ة   والأخلاقي   ة  الد  يني   والجماعات   عماء   الز   هؤلاء   على  فإن     ، ي  ديهم الهجوم  مؤ وا  حث  

ةٍ للانقلابيين، ورفض  كل    وداعم يهم على تطبيق  مُعتقدات هم برفض    إعطاء  أي   شرعي  
اعة  لهم، والمُشاركة  بنشاٍط في مُناهضة  الانقلاب.  عاون  مع هم والط    الت  
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دة.   خامساً: فئاٌت ومُؤسساٌت محد َّ

والمُؤس    الجماعات   ومسؤولي  لأعضاء   أيضاً  يمكُن  لقاءاٍت  و تنظيمُ  المجتمع   في  سات 
ُجتمع  التي يعملون  فيها. على سبيل  حول  منع  الانقلابيين م يطرة  على مناطق  الم ن الس  

قل ، والأنشطة    ُجتمع  المدني الذين يعملون  في مجالات  الن   الم ثال، يتعي  نُ على أعضاء  الم
وا ي  ة،  ووسائل  الإعلام  الجماهير ة ،  وكُل    الاقتصادي   سات  الد  ينية،  والمُؤس   لات  صالات، 

و  إعداد   العناصر   على  يعملُوا  أن  المجتمع،  في  العاملة   الأخرى  ة   ئيسي   الر   الخدمات  
وسيكونُ  الانقلابيين،  عن  استقلال هم  على  للحفاظ   حدي  والت   عاون   الت   عدم   وتطبيق  

سات  أ ي  ديهم م ن  المُهم   جداً لهذه الهيئات  والمُؤس   ن تمنع  محاولات  الانقلابي  ين أو مؤ
يط اخلية. من الس    رة  الد  

استبدال ها   أو  المُستقل  ة   سات   والمُؤس   الجماعات   هذه  تدمير   أيضاً  المهاجمون  يحاوُل  قد 
للمواطنين    ينبغي  كما  الم ساعي،  هذه  يمة   هز من  أيضاً  فلابد    معهم،  تتعاونُ  بأخرى 

ا غير   سات هم  فيومؤس   ينطلقون   بحيُث  الاستعداد   في  يباشرُوا  أن  ة   المقاومة     لحكومي  
مت  فقةً   للانقلاب   ة  المُضاد   المقاومةُ  هذه  تكونُ  وقد  أزمة.  أي    حدوث   عند   الفعلي  ة  
قبل،  م ن  لُوحظ   كما  أو  للانقلاب،  المُناهضة   المُسبقة   ة   الحُكُومي   الد  فاع   ة   خط   مع  

ةٍ م ن    يمكُن أن تُشن     هذا الق بيل.بصورةٍ مستقل  ةٍ إذا لم يتم   إعدادُ أي   خط  

ة     الاجتماعي   المجالات   في  مُ  تتحك   أو  تعمُل  التي  ة   كاني   الس   سات  والمُؤس   الفئات   إن   
ة، عادةً ما تكونُ أكثر  مهارةً في   ناعي   ة، أو الوظائف  الص   ة  الهام   والاقتصادي  ة  والسياسي  

ذات  تحد حدي  والت   عاون   الت   لعدم  المُناسبة   الأشكال   الحفاظ     يد   في  الأكبر   ة   الي   الفع  
وفيما  المُقاومة،  منظ  ري  من  المُغتصبين  سيطرة   خارج   ُجتمع   الم من  المنطقة  تلك   على 

 يلي بعُض الأمثلة: 

 مو أو  احنات،  الش   سائقي  مثل   قل،  الن   اُل  عُم   يكون   أن  ح   المرج   الس  كك  من  في  ظ  
أكثر   يران،  الط   شركات   أو  ة ،  أو الح ديدي   بطاء   لإ بُُل  الس   أفضل   تحديد   في  مهارةً   
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أي     في  فين  بالمُوظ   مقارنةً  الانقلابيين،  أيدي  عن  بعيداً  وإبقائ ه  قل   الن   نظام   شل   
ف    ح  أيضاً أن يكونُوا أكثر  مهارةً في التعر   ة  مكتٍب حكومي. ومن المرج   على كيفي  

 ُ الم الإمدادات   من  ذلك  وغير   الغ ذاء  الحاجةُ نقل   تشتد    حيُث  الأماكن  إلى  ة   هم  
قل  الن   وسائل   وإغلاق   المقاومين  أصاب   الذي  الجُزئي  لل   الش   من  غم   الر   على  إليها 

 من ق ب ل الانقلابيين. 

 

 ف ُ وأنظمة ي  ةُ  الخلو الهواتُف  دامت  م ا  الات  صالات،  مجال   الإل كتروني    ي  يد   البر  
بش  استخدامُها  المُمكن   فمن  خطط  تعمل،  توصيل   في  للمساعدة   بداعي ٍ  إ كٍل 

بين   الس  يطرة   صراع   حالة   عن  بلاغ   والإ المقاومة،  أنشطة   بدء   و المقاومة، 
تم     التي  الاحتياطي    البث    ات   معد   استخدامُ  يمكُن  و والمُقاومة.  الانقلابيين 

ح في  الإخفاؤها  احتلال   عند   ى  حت   الد  فاع   لأغراض   وارئ  الط   م كاتب  الات  
ابقة.  ات  البث   الس   ة  أو محط    الحكومي  

 

 بشكٍل  ي العمل   في  وا  يستمر   أن  الحُكومي  ة   المكاتب   في  ون  المدني   فون   الموظ   ستطيُع 
إل بالإضافة   و الانقلابيين.  إلى  مديرُوها  انضم    ولو  ى  حت    ،ٍ حدي  مستقل  الت   ى 

 ً فون الم دنيون أيضا ريح، يستطيُع المُوظ   أن يقاو مُوا الانقلاب  بهدوءٍ من خلال    الص  
ة  وغير  ذلك  دة في تصنيف  الأوراق  المُهم   ، عبر  إساء ت هم المتعم   البطء  البيروقراطي  

الة  المُماثلة  والمعط  لة  والتي تحد   من سيطرة  الان   قلابيين. من الأنشطة  الفع  

 

 ةُ بم قاباُت العُمالي   امية  إلى  ن المُمكن  أن ترفض  الن   كل   تحدٍ جهود  الانقلابيين الر  
الم حظورة،   الأنشطة   بهذه   الاضطلاع   في  تستمر    وأن  الاقتصادية،  الأنشطة   توجيه  

م   أو  المُتعاونين،  يين  الإدار المُسؤولين  أو  الانقلابيين،  زعماء   رأُي  كان   سؤولي  أياً 
ركات.   الش  
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  تمج  دُ ن التي  ام  بالأي   الاحتفال   ة    ستطيُع  للأم   ة  مهم   مبادئ   أو  أحداثاً  أو  أشخاصاً 
امٌ جديدةٌ  غم  من حظر  الانقلابيين، وقد تُقامُ أي   وللمقاومين  الديمقراطيين على الر  
ة   المُناه ض  المُقاومة  صفوف   بين   الأرواح   في  الخسائر   أو  الأحداث   يم   لتكر

 للانقلاب.
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 إقرار 

 ُ ال كن امتنان نا  عن  باستخدام   عب  ر  لنا  يم  ال كر سماح ه   على  ياس"  أر "غينزالوا  ي  د  للس   بير  
لعام   الر  ائد   كتاب ه  لعنوان  ي  ة   الإنكليز رجمة   للحديث    1982الت   دمة(  )الص   م"الأنتيغولبي" 

 .18فات  اللغة الإسبانية عن الموضوع  نفس ه. ولعل   ذلك سيلق ى اهتماماً لدى قُر  اء مؤل   

س مُؤس   آركا إن    سة   لمؤس   ةٌ  مُمتن   آينشتاين  ألبرت  وغير ه   ة   المُؤل  ف  هذا  نشر   في  لإسهام ها 
"هاردي   ساعد   فقد  الس  لمي،  ال ك فاح   مُمارسة   عن  ت ت حد  ُث  التي  الم نشورات   من 
اً في إعداد  هذا المُؤل  ف، من   سة  ألبرت أينشتاين مساعدةً كبيرةً جد   يمان" م ن مُؤس   ير

من واقتراحا خلال   ي  ة،  ير الت  حر ومهارات ه  مع   شورات ه،  المُؤل  ف  تنسيق   وإدارت ه  ت ه، 
قاو مُوا   الذين  جعان  الش   لأولئك   يعودُ  ال كبيرُ  والفضُل  الط  باعة.   ى -وحدات   حت  

مُسبق تخطيٍط  وفرنسا    -بدون   ألمانيا  ذلك  في  بما  ُلدان،  الب من  العديد   في  الانقلاب  
و حاد  الس   نوات  الم اضية، لقدوالات   وُل أن   مثل    فييتي وتايلاند في الس   أظهر ت هذه  الد  

 هذا الد  فاع  مُمكن، وَأن  ه بإمكان ه الن  جاُح في بعض  الأحيان.  

اهتماماً   وأثار ت  الموضوع   هذا  بشأن   شارب"  ل "جين  سابقة  م نشوراٌت  نُشر ت  وقد 
وها والس  لفادور  يلا  وفنزو بنما  في  بشهاد ت ه  كبيراً  شارب  جين  أدلى  كما  وتايلند،  يتي 

واب  في برلمان تايلند عام  ا ة  أمام  لجنة  شؤون  مجلس  الن   خصي   م، وأدل ى أيضاً  1992لش  

 

18 Gonzalo Arias, El Antigolpe: Manual para una respuesta noviolenta a un 
golpe de Estado. Con un comentario de Fernando Savater y una contribución 
de Adam Roberts. VélezMálaga, Spain: Ahimsa, 1995, Fourth Edition. E-mail: 
ahimsa@arrakis.es 
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وفييتي  جينكينز" و"جين شارب" بشهادت ه أمام  لجنةٍ من المجلس  الس   كل من "بروس 
وفييتي عام   حاد  الس    م.   1991الأعلى للات  

أ   الر  ئيسي   وقد  ص    الن   من  سابقةٌ  نسخةٌ  من    در جت  سخ   الن   بعض   في  المُؤل  ف   لهذا 
يمة  بها  ال  لمنع  الانقلابات  وإلحاق  الهز كتاب  "مُناهضة الانقلاب": دليٌل للعمل  الفع  
لحقوق   ولي  ةُ  الد   الر  ابطةُ  وز  عتهُ  والذي  جينكينز"،  و"بروس  شارب"  "جين  للكاتبين 

يورك عام   الإنسا ٍع قليلاً ومع مُلحقاٍت  م، وهو يظهرُ هنا بشك 1994ن في نيو ٍل موس  
ة.   ل  مر    وفي شكٍل م طبوٍع لأو  
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 ملاحظة حوَل ترجماِت هذا المَنشورِ وإعادةِ طباعته

ٌّ في  ل تيسير  نشر  هذا المؤل  ف، تم   وضعُه في المجال  العام. وهذا يعني أن   أي   شخٍص حر 
المؤلفين بضُع طلباٍت لمن يود   ترجمة  المؤل  ف، مع  إعادة  إنتاجه  أو نشر ه، ل كن لدى  

لبات:  العلم  أن   الأفراد  ليسُوا ملزمين قانوناً بات  باع  هذه  الط  

أو  • بالإضافة   سواءٌ  ص،  الن   على  تغييراٍت  أي    إدخال   عدم   الكاتبان   يطلُب 
 . الحذف، إذا تم  ت إعادةُ إنتاجه 

هذا المُستند،  طلُب المؤل  فان  إخطارًا من الي • يعتزمُون إعادة  إنتاج   الذين  أفراد  
سة ألبرت أينشتاين )تُظهرُ معلومات  الات  صال    يمكُن إرساُل إشعارٍ إلى مُؤس   و

يات(.    في بداية  هذا المؤل  ف  مُباشرةً قبل  فهرس  المحتو

سيتم   ي • كان   إذا  أن  ه  المؤل  فان   توخ     طلُب  فيجُب  المُستند،  هذا  الحذر   ترجمةُ  ي 
ص.   الش  ديد  للحفاظ  على الم عنى الأصلي   للن  

لغاٍت  إ • إلى  بسهولةٍ  تُت رج م  لن  المؤل  ف   هذا  في  الواردة   المُصطلحات   بعض   ن 
ذات    والمُصطلحات    " لمي   الس   "للعمل   مرادفات  رُ  تتوف   لا  قد  حيُث  أخرى، 

  ، ثم   ومن  لة.  ة  الص   كيفي   في  بعنايةٍ  ظرُ  الن   المُصطلحات     يجُب  هذه  ترجمة  
ة. اءُ الجُدُدُ بدق    والمفاهيم  بحيُث يفهمُها القُر  

سةُ و  مُؤس   وض عت  فقد  العمل،  هذا  ترجمة   في  اغبة   الر   والمجموعات   للأفراد   بالنسبة  
قد   التي  رجمة  الت   إجراءات   من  ةً  قياسي   مجموعةً  آينشتاين  وهي   ألبرت  تساعدُهم. 

الي:  كالت  

إ  .1 المُترجم،يتم    لاختيار   انتقاءٍ  ة   عملي   ح ين   جراءُ  المُرش   تقييمُ  يتم    اللغة    و في 
على   ح ين  المُرش   تقييمُ  جري  ي  كما  إليها.  العمل   ترجمةُ  سيتم    التي  واللغة   ة  ي   الإنجليز
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للمصطلحات   وفهم ه م  المُؤل  ف  بمجال   ة  العام   معرفت هم  الوارد ة   أساس   والمفاهيم    
ص.في   الن  

فيي .2 تكمُُن  المُدق  ق   وظيفةُ  مُماثلة.  ةٍ  عملي   بواسطة   المُدق  ق   اختيارُ  مراجعة     تم   
المُترج  إلى  وانتقاداٍت  ملاحظاٍت  وتقديم   بدقةٍ  رجمة   في  مالت   الأفضل   ومن   .

ٌّ من المُترجم  والمُدق  ق  بع  ضهُما الب عض. كثيرٍ من الأحيان  ألا يعرف  كُل 

او  .3 اختيار   د   أو  بمجر   لصفحتين  ترجمةٍ  ع ي  ن ة   المُترجمُ  يقد  مُ  والمُدق  ق،  لمُترجم  
ة    الهام   ئيسي  ة   الر   المُصطلحات  من  بعددٍ  قائمةٍ  عن  فضلاً  ص،  الن   من  ثلاٍث 

ص.  الم وجودة في الن  

الت  غذية   ي .4 يقد  مُ  و رجمة  الت   ع ي  نة   المُدق  ُق  ومُقترحاٍت  قي  مُ  آراءٍ  من    ى إلالر  اجعة  
 المُترجم. 

المدق  ق  ف .5 وتقييم   المُترجم   عي  نة   ترجمة   بين   كبيرةٌ  اٌت  إشكالي   وُجد ت  حال   ي 
بالاعتماد    وذلك   المُدق  ق،  أو  المُترجم  استبداُل  عندئذٍ  فيمكُن  رجمة  الت   لتلك  

رجم ا في حال  وجود  اختلافاٍت على حُكم  الفرد  أو المجموعة  التي تقومُ بالت   ة. أم  
مُلاحظات   مراعاة   مع  للنص،  الكاملة   الت  رجمة   يتابُع  المُترجم   فإن    بسيطة، 

 . المُدق  ق

وتقديم   ب .6 بأكمل ه  الن  ص    بتقييم   المُدق  ُق  يقومُ  بأكمل ه،  ص    الن   ترجمة   د   مجر  
 ملاحظاٍت إلى المُترجم. 

الت  غي .7 هذه   في  المترجمُ  غييرانظرُ  بالت   يقومُ  و الر  اجعة  ي  ة،ذية   رور الض   بذلك    ت   و
المُترج م  تكونُ   والكتاُب  كاملةً  الن  ص   من  ةُ  الن  هائي   سخةُ  ٌ الن     لطباعت ه   جاهز

يع ه.   وتوز
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 عن المؤل ِف 

سة  ج مؤس   في  ٌل  أو   باحٌث  أوكسفورد،  جامعة   من  الدكتوراه  على  حائزٌ  شارب،  ين 
ف أينشتاين  ي حمُل  ألبرت  ماساتشوستس.  بوسطن،  ةً  ي  جامعي   إجازةً  شارب  جين 

جامعة    من  ة   ياسي   الس   ي  ة   ظر الن   في  ودكتور اه  أوهايو  ولاية  جامعة   من  ماستر  وشهادة  
 أكسفورد. 

وقد  دارتموث.  ماساتشوستس  جامعة   في  ة   ياسي   الس   للعلوم    ٌّ فخري  أستاذٌ  أيضاً  وهو 
في   زائرٍ  باحٍث  منصب   اشغل   ة   ولي   الد   الشئون   لمد  ةٍ مركز   هارفارد  لجامعة   ابع   لت  

لاثين  عاماً.    تقارُب الث  

الس  لمي"  العمل   "سياسة   كتاُب  م نها  ال كتب   من  العديد   شارب"  "جين  أل  ف 
(1973( سياسي"  إستراتيجي  كخبير  و"غاندي  الاجتماعي  ة  1979(،  و"القوة  م(، 

( ة"  ياسي   الس   ي  ة  غير  1980والحر   با  أورو و"جعل  )م(،  للفتح"  م(، 1985قابلة 
ة )1990و"الد  فاعُ المدني" ) ي  ة إلى الديمقراطي    م(. 2002و 1993م(، ومن الدكتاتور

( الآن  إعدادُه  يجري  جديدٌ   ٌّ رئيسي  كتاٌب  غير   2003وهناك  صراٍع  شن    وهو  م( 
ين واحتمالاُت القرن  الحادي وال  ين. نُش ر ت كتاباتُه  عنيف: ممارسة القرن  العشر عشر

 ي أكثر من ثلاثين  لغة.  ف

في   البنك   معلومات   مركز   في  الس  ياسات   مُدير   منصب   جينكينز"  "بروس  ي شغل 
الفترة  في  آينشتاين  ألبرت  سة   لمؤس   اً  تنفيذي   مُديراً  سابقاً  وكان   العاصمة،  واشنطن 

لبرنامج1995-2000 مساعدٍ  مديرٍ  منصب   أيضاً  وشغل   الت     م،  والإعلام   ياسة   ابع   الس  
"نيو   جامعة   من  الس  ياسية(  )العلوم  يوس  البكالور درجة   على  حاصٌل  وهو   للمؤسسة، 
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مع   ة،  الحُر   برلين  جامعة   من  ة(  ولي   الد   ياسي  ة/العلاقات  الس   )العلوم  ودبلوم  هامبشاير" 
ولية ة  الد   بات  الاقتصادي    .  الت  ركيز  بشكٍل خاص على العقو

د بخ برةٍ  يتمت  ُع  وجماعات   وهو   الس  ياسات  صانع ي  مع  العمل   مجال   في  واسعةٍ  ةٍ  ولي  
بعثات    و عمل  وورش   مُشاوراٍت  في  شارك   وقد  سواء.  حد ٍ  على  المدني  ُجتمع   الم
حول    ي ت  جر أ  التي  البلطيق   ودول   وروسيا  يد  و والس   ين  الص   في  الحقائق   تقص  ي 

ل   ات  التحو    الديمقراطي   الس  لمي.  عملي  
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سةِ ألبرت آينشتاين يةُ مؤس َّ  رؤ

 

ةٍ  ُص في دفع  العالم  إلى الأمام  نحو  دراسةٍ عالمي   سة  ألبرت آينشتاين تتلخ   ة  مُؤس   إن   مهم  
لمي   في الص  راعات.    شاملةٍ حول  الاستخدام  الإستراتيجي   للعمل  الس  

سةَ   مُلتزمةٌ بما يلي:إن َّ المُؤس َّ

سات.  • يات  الد  يمقراطية  والمُؤس    الد  فاعُ عن الحُر  

ة.  م • بادة  الجماعي   ي  ة، والإ ، والدكتاتور  عارضةُ القمع 

 لحد   من الاعتماد  على العنف  كأداةٍ من أدوات  الس  ياسة.  ا •

 تتابُع هذهِ المَهمَ ةَ من خلاِل ثلاثةٍ ُطرُق: و

ة  حول  أساليب  العمل  اللاعُنفي وكيف    أولاً: تشجيُع البحوث    ياسي   والد  راسات  الس  
 خدامُها في الم اضي في صراعاٍت مُتنو  عة. تم   است

والمؤتمرات     الم نشورات   خلال   من  الجمهور   مع   البحث   هذا  نتائج   مشاركةُ  ثانياً: 
 و و سائل  الإعلام. 

شاورُ مع  المجموعات  المُعارضة   ة  للعمل  اللاعُنفي.  ثالثاً: الت    للإمكانات  الإستراتيجي  

 

سةُ ألبرت آينشتاين  مُؤَس 

 427شارع نيوبري  

ة. 1802-021115بوسطن، إم أي،  ، الولاياُت المت َّحدَةُ الأمريكي َّ
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جميع المواد الموجودة في هذا المؤلف متاحة للعام وإعادة النشر حتى بدون أخذ 
كن نقدر بشدة من ينوه لمصادرنا عند  إذن بروس جنكينز وجين شارب، ل 

 الاقتباس. 

 

يره.ُطبع في الولايات   يكية على ورق معاد تدو  المتحدة الأمر

 مؤسسة ألبرت آينشتاين 

بري   427شارع نيو
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 ، الولايات المتحدة الأمريكية. 1802-021115بوسطن، ام أي،

يكية   + 4882-247-617رقم الهاتف: الولايات المتحدة الأمر

يكية   + 4035-247-617فاكس: الولايات المتحدة الأمر

يميل:   einsten@igc.orgإ
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