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احلاجة لتكتيكات جديدة بقلم دوالغالس أي جونسون

خطت حركة حقوق اإلنسان املعارصه خطوات واسعة خالل العقود املاضية يف سبيل تقدم  حقوق اإلنسان ووضع ادوات 
محاية خمتلفه. تم وضع  معاهدات دولية جديدة تندد بالتعذيب وتوفر احلامية للنساء واألطفال كام توصلت إىل إمجاع دويل 
من  السياسيني  السجناء  محاية  اىل  باالضافه  والدعم.  احلامية  تستحق  التي  املرشوعة  السياسية  النشاطات  تعريف  حول 
األذى كام  وتم إطالق رساح الكثري منهم. وتم يف العديد من البلدان بناء مؤسسات عريقة لتعزيز االلتزام باملعايري الدولية 
حلقوق اإلنسان عىل مستويني املحليي والدويل. وليس بإمكاننا جتاهل مدى أمهية هذه اإلنجازات أو مدى الصعوبات 

التي كانت تقف حائاًل دون حتقيقها.

ولقد ساعدت ثالثة تكتيكات يف الغالب إىل حتقيق هذا التقدم وهي: )1( وضع معايري دولية أدت إىل إبرام معاهدات 
ومواثيق وقواعد؛ )2( مراقبة مدى االلتزام هبذه القواعد؛ )3( التنديد باإلجراءات التي تتخذها أو ال تتخذها احلكومات 
هذه  تطلبتها  التي  التحتية  والبنى  املهارات  مؤثرة  بصورة  نمت  ولقد  بالعار.  ووصمها  القواعد  هذه  بخرق  يتعلق  فيام 

الوسائل عىل مدى السنوات املاضية.

 يتضح  أن هذه التكتيكات حققت تقدمًا كبريًا مما يقتيض دعمها ومتابعتها. ومن الواضح أيضًا وجود معوقات كثرية ملا 
يمكننا حتقيقه هبذا الصدد، وأن هذه الوسائل ليست بحد ذاهتا كافية حلل مشاكل حقوق اإلنسان التي تبدو مستعصية.

ولنأخذ يف االعتبار مشكلة التعذيب حيث هنالك  معاهدات ومعايري دولية ووسائل محاية دستورية وترشيعات وطنية 
ضد التعذيب أكثر مما يوجد ضد أية ممارسة أخرى من املامرسات املنتهكة حلقوق اإلنسان. وهنالك رصد أوسع ألعامل 
التعذيب ليس فقط من ِقَبل البنى التحتية هليئات مراقبة تنفيذ املعاهدات بل أيضًا من جانب املنظامت الوطنية والدولية 
غري احلكومية باإلضافة إىل تأسيس أكثر من مائتني ومخسني مركزًا إلعادة تأهيل الناجني من التعذيب يف شتى أنحاء العامل، 
حيث يقوم كل منها بتوفري مصادر طبية تعمل عىل توثيق عمليات التعذيب التي يتعرض هلا آالف الضحايا، كام وترفع من 
القدرة القضائية املؤدية إىل توثيق التعذيب الذي حيظى بأعىل قدر من التوثيق والتنديد بني كافة انتهاكات حقوق اإلنسان.

وعىل الرغم من ذلك وعندما قامت منظمة العفو الدولية بإطالق محلتها الدولية الثالثة ضد التعذيب عام 2000، أكدت 
أن التعذيب كان منترشًا  بالقدر الذي كان عليه عندما قامت املنظمة بإطالق محلتها العاملية األوىل يف 1974.

ففي العقد املايض وحده شاهدنا انتهاكات حلقوق اإلنسان مذهلة يف نطاقها يف كل من البوسنة ورواندا وسرياليون وأكثر 
من مائة ومخسني دولة أخرى ما زالت ترتكب فيها أعامل التعذيب أو تسمح به مما يدفعني إىل القول بأن هنالك تقاعسًا ما.
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 يتمحور هذا الكتاب حول ما يتطلبه التقدم يف جمال حقوق اإلنسان من ابتكار إلجياد حقل أوسع يف هذا املجال يضم 
أشخاصًا وقطاعات جمتمعية أكثر مما هو موجود حاليًا. وهذا يتطلب أيضًا تطوير وسائل أخرى أكثر شموالً للفهم، و هذا  

يمكن حتقيقه إالّ  باستخدام نظام أوسع من التكتيكات املستخدمة حاليًا.

ولقد بدأ املامرسون املتفانون يف عملهم يف جمال حقوق اإلنسان يف كافة أنحاء العامل هذه املهمة بالفعل، وذلك من خالل 
تطوير وسائل مبتكرة وبناء حتالفات اسرتاتيجية غري متوقعة وتلّقي العلم من قطاعات مل تكن يف احلسبان. وهيدف برنامج 
التكتيكات اجلديدة يف جمال حقوق اإلنسان إىل مجع هؤالء املبتكرين ومتكني آخرين من تلقي اإلهلام من عملهم. ويتضمن 
هذا الكتاب أكثر من مخس وسبعني قصة حول االبتكار التكتيكي، تناول فيها طالب وفالحون ومفوضون حكوميون 
وآخرون يستخدمون تكنولوجيا متطورة أو أدوات متوفرة فعاًل، أشخاص يعملون  عىل حتقيق أهدافهم التي تبدو خمتلفة 

كاالنتخابات النزهية وتوفري املياه النظيفة وحتقيق احلرية للسجناء السياسيني.

إن هذه القصص كلٌّ عىل حدة هي قصص ملهمة وهي متثل بمجموعها يف الكتاب الالحق رؤى ملا يمكن حتقيقه يف جمال 
حقوق اإلنسان.

حمددات االسرتاتيجية احلالية
 يعد  اإلرصار عىل ممارسة التعذيب حتدّيًا للمجتمع العاملي. ولقد حان الوقت يف ضوء عدم نجاح استخدام التكتيكات 
الثالثة األكثر شيوعًا يف ختفيف ممارسة التعذيب، كي ننظر ملّيًا يف حمددات االسرتاتيجية احلالية. وينبثق بعض اإلدراك 

هلذه املحددات من عملية أطلق عليها أنا اسم »التطابق الثنائي االسرتاتيجي«.

ولنبدأ بالعالقة بني من  يامرس التعذيب وبني الضحية. حيث قام فريق مكون من عرشة خرباء يف التعذيب بوضع رسم 
بياين أو ختطيطي للعالقات األخرى التي تنطوي عىل هذا االنحراف األسايس والتي تتيح ممارسة التعذيب. فعىل سبيل 
املثال،  األشخاص الذين يقومون بالتعذيب، ينتسبون عادة لفريق يتمتع بقيادة قوية داخل اإلدارة احلكومية، ويمكن أن 
يكون هؤالء أيضًا جزءًا من مركز معني للرشطة أو وحدة عسكرية. ولقد تتبعنا هذه العالقات عموديًا لكي نستوعب 
تسلسل القيادات التي ختطط وتنظم ومتّول استخدام التعذيب إال أننا قمنا أيضًا بالنظر إىل كل واحدة من تلك العالقات 
أفقيًا من أجل أن نتفهم مواطن النفوذ والعالقات املحتملة األخرى. فمراكز الرشطة، عىل سبيل املثال، تضم أيضًا مدنيني 
وأطباء هلم عالقات مع العامل اخلارجي الذي يامرس نوعًا من الرقابة والنفوذ عليهم. ولقد أبرزت اخلريطة األولية التي تم 
إعدادها باستخدام هذه العملية أكثر من أربعامئة عالقة، تراوحت بني العالقات املحلية ذات املستوى الرفيع والعالقات 

مع املجتمع الدويل.

ولقد افرتضنا بأن كل عالقة ضمها الرسم التوضيحي كانت مكانًا حمتماًل لبدء التدخل للسيطرة عىل الثنائي الذي يضم 
مرتكب التعذيب والضحية أو اعرتاض طريقه . ولقد قمنا بوضع خريطة للعالقات املستهدفة من ِقَبل التكتيكات املختلفة 

)1( »التطابق الثنايئ االسرتاتيجي« تم تطويره من خالل دعم منظمة األمن والتعاون يف الندوة االستشارية األوروبية ملنع التعذيب ومنحه عينية من صندوق اإلخوة روكفلر.
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ومن ثم سلسلة العالقات املنطقية التي ينبغي أن تؤثر عليها وذلك بمساعدة الرسم التوضيحي لكي نتمكن من اعرتاض 
هذا الثنائي املتطابق )والذي انبثق منه تعبري التطابق الثنائي االسرتاتيجي()1(. ولقد توصلنا إىل عدد من النتائج اهلامة:

1. لقد تم استحداث معظم التكتيكات عند احلواف البعيدة للرسم التوضيحي، كاملستوى الدويل، مما يعني أهنم اضطروا 
    إىل شق طريقهم عرب العديد من رشائح العالقات األخرى قبل أن يؤثروا بطريق غري مبارش بالثنائي املتطابق الذي يشمل  

    مرتكب التعذيب والضحية. ولقد مّخنا أن هذا أضعف  قوة الفعل أو بعثرها.
2. أن األنظمة التي تستخدم التعذيب تكون غالبًا أنظمة معقدة للغاية وليست هشة أو سهلة االعرتاض، مما يمكن  

   املؤسسات املختلفة التي تستفيد من استخدام التعذيب من دعم بعضها البعض. فعندما تتم مهامجة جزء من 
   النظام تتوىل األجزاء األخرى )كنظام الرشطة ونظام االدعاء والالمباالة التي يبدهيا القضاء( املساعدة يف محاية اهلدف 

   والسامح له بإصالح نفسه. إننا ندرك أن هذا يعني أن النظام لن يستسلم للتكتيكات الفردية وأن األمر يتطلب أن 
   يقع النظام حتت  تأثري جماالت متعددة يف آن واحد خللق حالة من عدم التوازن واحليلولة دون حدوث إصالح للذات. 

   ويقتيض هذا استخدام التكتيكات املتعددة التي تعمل متكاتفة كجزء من اسرتاتيجية أكثر شموالً.
3. تدمج معظم املنظامت العاملة يف جمال حقوق اإلنسان عددًا حمدودًا من التكتيكات وذلك يف إطار األدوار التي  

    تؤدهيا. ومتيل املنظامت نحو الرتكيز عىل جمموعة ضيقة من التكتيكات، كام وأهنا نادرًا ما تتهاون يف تطبيقها. وال يؤدي 
   هذا العائق فقط إىل التأثري الضيق جدًا عىل قطاعات يف نظام معقد يّتسم بالتطبيق املتبادل، بل يتجاوزه بحيث تتوىل 

   كل منظمة تشكيل اسرتاتيجيتها بناًء عىل هذه القدرة املعزولة بدالً من االعتامد عىل ما هو رضوري للتأثري عىل الوضع. 
   إننا نفعل  ما بوسعنا  ال ما نحتاج أن نفعله، كام افرتضنا أن زيادة التنسيق بني التكتيكات املختلفة سيجعلها أكثر فعالية.

4. مل تتأثر الكثري من العالقات التي أدرجت عىل الرسم التوضيحي كام أهنا مل تشارك بأي شكل من أشكال العمل احلايل. 
   ومل يتم استقطاب مواطن القوة أو جماالت االهتامم الستخدامها يف العمل مما دعانا إىل االستنتاج برضورة استخدام 

   سلسلة أوسع كثريًا من التكتيكات الالزمة لتفعيل دور كل من هذه األطراف املحتملة.
 

»أنا ال أناقش ما يقال بأن التفكري التكتيكي أو التدريب يسبق التفكري االسرتاتيجي بل بأن التطور التكتيكي يثري األفكار االسرتاتيجية«

تلك  أو  منها  االجتامعية  أكانت  سواء  أخرى  لقضايا  بالنسبة  صحيحة  تبقى  نفسها  االستنتاجات  هذه  بأن  أعتقد  إنني 
التي تتعلق بحقوق اإلنسان. إننا بحاجة ألن نجد طرقًا أخرى للعمل متكاتفني، وإىل طرق جديدة إلجياد اسرتاتيجيات 
فعالة من أجل التغيري. حتتاج  بعض االسرتاتيجيات احلالية  إىل هيكل يتم من خالهلا جتميع املوارد املحدودة للعديد من 
األشخاص بفعالية أكرب داخل محلة موحدة. وقد يتطلب هذا ما أطلق عليه اسم »جامع الشمل االسرتاتيجي« والذي 
قد يكون مؤسسة أو شخصًا هلا أو له مصداقية أخالقية يمكن من خالهلا مجعنا معًا يف إطار عالقة عمل جديدة، إال أن 
آخرين يمكن أن يبدأوا بدافع يأيت من منظامت تعمل عىل تفّحص وسائل جديدة للضغط عىل أنظمة معقدة، ولتحفيز أداء 
مشاركني جدد ضمن النسيج االجتامعي. ويمثل هذا الكتاب جزءًا من برنامج مهيمن هو برنامج التكتيكات اجلديدة يف 
جمال حقوق اإلنسان هبدف تطوير حوار داخل حركة حقوق اإلنسان حول كيفية حتقيق ذلك، ولكي نبنّي بشكل واسع 

بعضًا من األدوات املتوفرة لنا لتحقيق أداء أكثر فعالية.
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فكرة وليدة
تم تأسيس مركز ضحايا التعذيب )CVT( يف 1985 كأول مرفق يقدم املعاجلة الشاملة للناجني من التعذيب يف الواليات 
املتحدة. ومنذ البداية، تلخص تصور قيادة مركز ضحايا التعذيب لعملها  يف تطوير تكتيك جدي الستخدامه من ِقَبل 
حركة حقوق اإلنسان. ففي الوقت الذي بدأنا فيه تفّهم أي من التكتيكات يمكن أن ينبثق من عملنا قمنا أيضًا بتشجيع 
تطوير برامج إعادة تأهيل أخرى للناجني من التعذيب. ولقد أوجدت هذه املؤسسات اجلديدة فرصًا اسرتاتيجية جديدة 
إىل موقف  التوصل  املجتمعات عىل  بالقمع، ومساعدة  املفتونة  القيادة  استعادة  مثاًل يف  تتلخص  اإلنسان  حلركة حقوق 
واضح من إرث اخلوف، وتنظيم جمتمع الرعاية الصحية باعتباره جزءا من حركة حقوق اإلنسان. ولقد بدأنا من خالل 

عملنا أيضًا بجمع القصص عن اجلامعات واألشخاص الذين يقومون باإلبداع خارج إطار بؤرة جمرى التفكري العادي.

لقد تم استحداث برنامج التكتيكات اجلديدة عام 1995، حيث تم بعد ذلك بفرتة قصرية عقد اجتامعات للمجموعات 
االستشارية يف تركيا الستكشاف فكرة عقد ندوة حول »أفضل املامرسات« لتفّحص التكتيكات املستخدمة يف كافة أرجاء 
نركز  أن  أردنا  لقد  اإلنسان.  حلقوق  الواسعة  االنتهاكات  ضد   - فعالية  أكثر  بصورة  للكفاح  أو   – حلول  إلجياد  العامل 
عىل احللول بدالً من املشاكل وأن نتقدم انطالقًا من الفكرة القائلة، ولو جزئيًا عىل األقل، بأن االنتهاكات تستمر نتيجة 
اإلحباط الذي يشعر به املجتمع املدين واحلكومة بسبب عدم توفر أمثلة حمددة ملا جيب أن يتم عمله. وعىل الرغم من أننا 
اعتقدنا بأن عمليات التنوير حول املشاكل كانت مفيدة، إال أن هذه العمليات كانت تتم بالفعل وبصورة جيدة من ِقَبل 
الرتكيز  لقد جرى  الفعالة.  اهتامم كايف عىل احللول  تركيز  بأنه مل جيِر  اعتقدنا  فلقد  العادي، وهكذا  التفكري  حركة جمرى 

الشديد بالفعل عىل كلمة »ماذا« فيام مل تلَق كلمة »كيف« إال القليل القليل من االهتامم.

لقد وجدت الفكرة جتاوبًا واحرتامًا لدى قطاع واسع من القادة يف تركيا. ففي 1997 أوجد مركز ضحايا التعذيب رشاكة 
له مع مؤسستني تركيتني مها جملس مواطني هلسنكي ومركز حقوق اإلنسان التابع ملعهد الرشق األوسط لإلدارة العامة 
وذلك من أجل تطوير برنامج التكتيكات اجلديدة يف جمال حقوق اإلنسان. ولقد بدأت األبحاث املنظمة جول التكتيكات 
املبتكرة بنشاط  عام  1999 بدعم من مؤسسة جون دي وكاثرين يت ماك آرثر. وقمنا أيضًا بتشكيل جلنة استشارية دولية 
تضم تسعة قادة عامليني لتوفري الرؤية والدعم السيايس، كام قمنا بتشكيل جمموعة عمل حول حقوق اإلنسان من واحد 
عىل  التعرف  يف  للمساعدة  تقريبًا  العامل  مناطق  من  منطقة  كل  يف  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  البارزين  القادة  من  وعرشين 

التكتيكات الواعدة، وللمسامهة يف التوجهات الشاملة للربنامج.

ولقد اجتمعت جمموعة العمل مع أعضاء املجموعة االستشارية الرتكية  عام  2000. وترأس االجتامع رئيس وزراء كندا 
كيم كامبل الذي مّثل أيضًا اللجنة االستشارية الدولية. واهنمكت املجموعة يف مناقشات حول الوسائل املبتكرة لتحقيق 

التقدم يف جمال حقوق اإلنسان وصاغت وسائل تدريب متقاطعة كام وضعت خطط عمل مستقبلية للربنامج.
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وعلق أشخاص عملوا معظم حياهتم يف جمال حقوق اإلنسان فبينوا كيف ساعدهتم األفكار واملعلومات التي تم تبادهلا 
خالل االجتامع عىل التفكري بصورة مغايرة يف الفرص املتاحة لضم أناس جدد والتعامل مع قضايا من خالل تبني منظور 
جديد. ولقد استمرت جهودنا لبناء هذه الرؤية املبدئية من خالل توفري األدوات - بام يف ذلك هذا الكتاب وموقع عىل 
التكتيكي  االبتكار  حول  اإلنسان  حقوق  عن  مدافعني  تدريب  خالل  ومن   )www.newtactics.org( اإلنرتنت 

والتفكري االسرتاتيجي باستخدام سلسلة من ورش العمل اإلقليمية للتدريب املتقاطع.

هيكل التفكري لدينا
لقد  تعلمت من عميل يف  مركز ضحايا التعذيب عىل مدى السنوات الست عرشة املاضية بأن هنالك مالبسات اجتامعية 
منع  بني  ما  املفرتض  التمييز  حول  تفكريي  تشكيل  أعادت  فقد  التعذيب،  من  للناجني  العالج  لتوفري  هامة  وسياسية 
القيادة  تتناول شفاء  بالناجني  العناية  بأن  التعذيب  العاملون يف مركز ضحايا  بالناجني منه. واكتشف  التعذيب والعناية 
ومساعدة املجتمعات عىل التغلب عىل إرث اخلوف. ولقد اكتشفنا بأن املجاز اللغوي لكلمة الشفاء توجد جماالً سياسيًا 
أكثر أمانًا تسمح للمجتمعات بالتجمع والعمل وتعلم حتمل املخاطر. وتستقطب مراكز العالج، كمركز ضحايا التعذيب، 
جمموعات جديدة كاملعلمني واملحرتفني يف جمال الرعاية الصحية وصانعي القرار لضمهم للعمل يف جمال حقوق اإلنسان. 
للنهوض  وقوانني  سياسات  لوضع  ونسعى  للتعذيب  هناية  وضع  أجل  من  نكافح  للعالج  كمركز  موقعنا  خالل  ومن 
بمستوى معيشة ضحايا التعذيب. وعىل الرغم من أننا مل نسع لوضعها يف هذا اإلطار خالل السنوات األوىل عىل األقل، 

إال أننا كنا نعمل عىل توسعة تعريف العمل اخلاص بحقوق اإلنسان وتطبيق تكتيكات جديدة يف هذا املجال.

ولقد كان دوري يف احلملة الدولية لغذاء الطفل يف حقبة السبعينات والثامنينات وضع أطر ألفكاري حول التكتيكات 
اجلديدة.  فرتأست يف أواخر 1976  جمموعة نشطاء ريفية تعمل يف جمال مكافحة اجلوع حيث كانت لدينا ميزانية سنوية 
متواضعة للربنامج تبلغ مخسامئة دوالر باإلضافة إىل راتبي الذي ال يكاد يكفي لسّد رمقي. وبدأت جمموعة صغرية منا 

 .)INFACT( »بالعمل  معا  يف أرجاء البالد حيث أوجدوا »ائتالف صيغة العمل من أجل الطفل

ولقد قمنا بام كان متوفر لدينا من موارد ضئيلة بتنظيم مقاطعة ضد أكرب رشكة عاملية لألغذية، وهي رشكة نستلة، وذلك 
إلجبارها عىل إدخال تغيريات عىل طرق تسويق البدائل حلليب الرضاعة، كام قمنا ببناء شبكة تضم ثالثامئة فرع أمريكي، 
وأوجدنا ائتالفًا من أكثر من مائة وعرشين منظمة وطنية مساندة تضم أكثر من أربعني مليون عضو، ووضعنا أسس أول 
 )IBFAN( اإلقليمية وهي شبكة أول شبكة إصدار عرب احلدود  أقطار، وأسسنا  ريفية دولية تعمل يف عرشة  مقاطعة 
التي تعمل يف سبعة وستني بلدًا والتي أصبحت إحدى أول املؤسسات غري احلكومية التي تتم دعوهتا عىل قدم املساواة 
مع الدول والرشكات الكربى للمشاركة يف اجتامعات هيئة األمم املتحدة، والتي تولت أخريًا التفاوض من أجل وضع 
قانون تسويق الرشكات األول والوحيد الذي يصدر عن املنظمة الدولية. ثم قامت، بعد أن أحلقت خسائر قدرت بخمسة 
مليارات دوالر برشكة نستلة، بتوقيع اتفاقية مشرتكة مع الرشكة لتغيري ممارساهتا التسويقية لتتامشى مع القانون الدويل، 

وهي اتفاقية وصفت بأهنا »أهم انتصار يف تاريخ حركة املستهلكني الدولية«.



                                 14   www.newtactics.org                                                                                                        برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان

إنني أشعر بالفخر بتلك احلملة وبعميل الذي استغرق حوايل عقد من الزمن. ويمكنني التعرف عىل الكثري من األخطاء  
النامجة عن  معرفتي املحدودة بالتكتيكات. فعىل سبيل املثال ال احلرص قمت مبدئيًا باخللط ما بني التكتيكات واالسرتاتيجية، 
فالتفكري االسرتاتيجي يتناول حقيقة كيفية االستفادة القصوى مما هو متوفر لك، وحيث أنه مل يكن يف ذهني سوى تكتيك 
واحد متاح يل فقد أصبح ذلك ربام خيارًا أوحد وحتميًا. وكام هو احلال بالنسبة لقادة كثريين انطلقوا من املستوى الريفي 
إلصالح ما هو خطأ، فقد بدأت عىل مستوى النشاط إىل أن خترجت يف جمال التفكري حول التكتيكات وكافحت كي أفهم 

كيفية تشكيل االسرتاتيجية دون أن تكون هناك سوى النذر القليل من األدوات املتوفرة لدي.

وحيث  إنني  اكتسبت خربة أوسع يف جمال وضع اسرتاتيجية ألية منظمة، فقد أصبح من الواضح أكثر بالنسبة يل بأنه كلام 
كان لدينا فهم أوسع حول التكتيكات فإنه ستصبح لدينا مرونة أكرب لتحديد اجتاهات اسرتاتيجية جديدة. وهكذا فإنني 
ال أناقش بأن التفكري التكتيكي أو التدريب يسبقان التفكري االسرتاتيجي، بل إن التطور التكتيكي هو الذي يثري التفكري 

االسرتاتيجي.

األهداف واالسرتاتيجية والتكتيكات
يف الوقت الذي يبدو فيه الرتكيز عىل التكتيكات رضوريًا فإن ذلك ال يشكل أولوية قصوى بالنسبة ألية منظمة. ويتعني 
عىل أية منظمة أن تضع أوالً أهدافًا عريضة تعكس القيم والعقائد التي يتبناها مؤسسوها وقادهتا وأعضاؤها والتي تشكل 
رسالتها وأهدافها. ويتعني أن تكون تلك األهداف واضحة للرتكيز عىل التخطيط. وحتتاج املنظمة أيضًا إىل وضع أهداف 

متوسطة املدى تبني بصورة أوثق ما يمكن حتقيقه بميض الوقت، وتنطوي عىل رؤية اسرتاتيجية ملا يمكن إنجازه.

اسرتاتيجية.  التفكري بصورة  غالبًا  الصعب  أنه من  من  الرغم  االسرتاتيجية وذلك عىل  بشأن  أي غموض  هنالك  ليس 
رئيسية وهامة وإدراك جلمهور  أهداف  باختيار  القرارات مقرونة  بل هي خليط من  قرارًا واحدًا  ليست  فاالسرتاتيجية 
يف  استخدامها  سيجري  التي  للتكتيكات  إخضاعها  سيتم  التي  والقرارات  املوارد  إىل  باإلضافة  األساسيني،  املنارصين 
الوقت الذي يتعني استخدامها فيه. فقبل أكثر من ألف سنة، قام صن تزو بتعليم تالمذته بأن االسرتاتيجية تنبثق من فهم 
العدو »أهدافه واسرتاتيجيته ونقاط قوته وضعفه«، وفهم أنفسنا »حلفائنا ومصادر قوتنا وحمدداتنا«، وتفهم طبيعة األرض 
»حيث ستقع املعركة«.  تشكل  تكتيكات العدو مكونًا رئيسيًا السرتاتيجيته ومعرفة مثل تلك التكتيكات يساعدنا عىل 
إبطاهلا. فام يمكننا إنجازه، بام يف ذلك التكتيكات التي نعرفها والتي يمكننا تطبيقها بنجاح، سيؤثر يف وضع اسرتاتيجيتنا 

لذلك فالتفكري التكتيكي هو احد املكونات اهلامة للتفكري االسرتاتيجي.

إن التكتيك هو إجراء حمدد يقوم به املرء يف إطار اسرتاتيجية، وهو طريقة لتنظيم مواردنا للتأثري عىل التغيري يف العامل. ويمكن 
أن يكون التكتيك نشاطًا أو نظامًا أو حتى مؤسسة يف حالة من األحوال وتقنية يف حالة أخرى. وستظهر التكتيكات نفسها 
بصورة مغايرة تعتمد عىل حجم املنظمة وقدرهتا ومواردها. ومتثل التكتيكات الوسيلة التي يمكن للمرء أن يلجأ إليها 
لتحقيق التغيري، فيام تنطوي االسرتاتيجية عىل القرارات املتعلقة باستخدام أي من التكتيكات واألهداف التي تستحق 

الرتكيز عليها واملوارد التي يمكن توظيفها. إن معرفتنا بالتكتيكات تشكل أيضًا االسرتاتيجية التي نختارها.
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التكتيكي رضوري ألي نضال فعال يف جمال حقوق اإلنسان. واسمحوا يل برشح هذا االستنتاج بيشء من  التفكري  إن 
التفصيل:

1. إن ما نعرف كيف نفعله يؤثر يف ما نفكر بأنه من املمكن عمله؛ التكتيكات تساعد عىل حتديد االسرتاتيجية.
إنني ال أرغب يف أن أكون قدريًا بصورة مبالغ فيها، فاالبتكارات حتدث عرب التاريخ اإلنساين كله عندما يقوم شخص 
ما بإجياد رّد فعل جديد ملشكلة ما، وعىل أي حال فالتاريخ اإلنساين ميلء باألمثلة حيث تتم جتربة احلل نفسه مرة بعد 
أخرى دون حتقيق أي نجاح، أو حيث يتم استبدال تكتيك قديم بآخر جديد. وهنالك مثاالن جيدان نابعان من التاريخ 
العسكري. )1( تطور  كتيبة  املشاة لدى اليونان والذي تم بموجبه إجياد نظام للقتال يتغلب عىل االعتامد التقليدي عىل 
املقاتلني اخليالة غري املنظمني وكثريي العدد. )2( دمج القوس الطويل يف اجليوش اإلنكليزية هلنري اخلامس والذي تم 

من خالله التغلب عىل الفرسان املدججني بالسالح. لقد مّهد االبتكار التكتيكي الطريق أمام فرص اسرتاتيجية جديدة.

ومن قبيل ذلك فعندما يتم تعريف تفكرينا حول كيفية العمل بشكل ضيق فإننا نحرص وجهات نظرنا يف ما يمكن حتقيقه. 
بالنشاطات  القيام  كيفية  أعرف  أكن  مل  ألنني  األطفال  غذاء  محلة  خالل  اجليدة  النصائح  من  الكثري  برفض  قمت  ولقد 

املقرتحة، كام وأنه مل تكن لدى اإلمكانيات املالية لدفع أجور من قاموا بتلك األنشطة.

2. التكتيكات املختلفة هي تكتيكات فعالة ضد أهداف خمتلفة.
ال تتساوى مجيع التكتيكات يف تأثرياهتا عىل مجيع األهداف. إن محالت كتابة الرسائل املوجهة إىل احلكومات الديمقراطية 
املقاطعة  وحتتاج  االستبدادية.  احلكومات  إىل  واملوجهة  الرسائل  عدد  يف  هلا  املساوية  تلك  عن  أفعاهلا  ردود  يف  ختتلف 

االقتصادية إىل هدف معني بوضعه االقتصادي ويمكن إضعافه بطريقة يمكن مالمستها من جانب املشاركني.

ويتعني علينا أن نتعلم كيفية تفصيل تكتيكاتنا لتتالئم مع أهدافنا بحيث هنتدي لتلك التي يكون هلا التأثري األوىف. فعندما 
تفشل التكتيكات يف إحداث التأثري عىل أهدافنا فإنه يتعني علينا عندئذ ابتكار تكتيكات جديدة أكثر فعالية.

3. التكتيكات املختلفة تلقى قبوالً من مجهور منارص خمتلف.
لكل منا أسلوبه اخلاص يف التعلم. ويعرتف املدرسون اجليدون هبذا وهم بذلك يساعدوننا عىل التعّلم من خالل قيامهم 
بتغيري تكتيكاهتم يف التدريس. ولكي نتمكن من حتفيز أكرب عدد من األشخاص لالنخراط يف العمل يف جماالت حقوق 

اإلنسان فإننا نحتاج إىل اختاذ املوقف نفسه جتاه تكتيكات التغريات االجتامعية.

كتابة  أن  آخرون  بينام  جيد  للغاية،  تكتيك مرعب  التعذيب هو  أحد مماريس  منزل  أمام  التظاهر  بأن  الناس  بعض  وجيد 
التأكد من أن الناس  الرسائل أيضًا يبعد التغيري املطلوب عن هدفه. ويمكننا أن نناقش من هو عىل صواب،  ويمكننا  
أو  هلم  املتوفر  والوقت  للمخاطر  وحتملهم  املسببات  حول  مفاهيمهم  عىل  مبني  تكتيك  جتاه  خمتلفة  بأشكال  يتجاوبون 

طريقتهم يف التعامل مع املعلومات.
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فإذا ما جتاوب جمتمع حقوق اإلنسان بقيامه بتقديم تكتيك واحد أو اثنني إلرشاك اجلمهور فإننا سوف نتوجه جلمهور 
ضيق وهو اجلمهور الذي جيد يف هذه التكتيكات قدرًا من املعقولية. فالتكتيكات القانونية، عىل سبيل املثال، هي تكتيكات 
إذ أهنا غالبًا ما تكون طويلة األمد وذات طبيعة معقدة ال  السكان  يصعب جدًا استخدامها لدى قطاعات عريضة من 
يفهمها إال أصحاهبا، بحيث ال يتمكن من تفهمها سوى فئة قليلة من املهنيني مما يستدعي توظيفنا لتكتيكات أخرى تعطي 

املزيد من الناس فرصة للمشاركة بدالً من البقاء مراقبني.

ولقد تعلم الناس يف الثقافات التي مورس فيها القمع أن يعمدوا إىل االنسحاب من احلياة العامة. ولكي يتم تفعيل الناس 
يف مثل هذه الثقافات فإننا نحتاج إىل تقديم تكتيكات تتجاوب مع خمتلف مستويات حتمل املخاطر ومع وجهات النظر 

املختلفة، بشأن التغري االجتامعي.

4. مرونة التكتيك مصدر من مصادر املفاجأة.
عندما نعمد إىل تكرار التكتيكات نفسها فإن أعداءنا يعلمون كيف يواجهون تلك التكتيكات وكيف حيتوون تأثرياهتا.

التي  األخطاء  من  العديد  يف  أوقعها  مما  فيه  مبالغًا  الرشكة  فعل  رد  كان  نستلة  رشكة  ضد  املقاطعة  بإعالن  قمنا  فعندما 
أدت يف النهاية إىل تقوية املقاطعة، إال أنه مع استمرار احلملة لفرتة طويلة متكنت نستلة من تطوير خرباهتا لتخفيف حدة 
االنتقادات، كام قامت بتطبيق وسائل هجوم مضادة فعالة. لقد كنا نعمد باستمرار إىل تغيري تكتيكاتنا لنفقد الرشكة توازهنا 

ونجعل هجامهتا املضادة غري فعالة.

إن استمرار االنتهاكات حلقوق اإلنسان يؤكد وجود أعداء أذكياء ومتنفذين يملكون موارد وفرية. ويمكن للمرء ختيل 
الدولية وذلك ألن تكتيكها كان مفاجئًا للغاية، لكن يمكن    العفو  التي شنتها منظمة  فعالية أول محلة لكتابة اخلطابات 
التخيل وبعد ثالثني عامًا كيف تعلمت معظم الدول استخدام البريوقراطية الحتواء ردود الفعل وبالتايل محاية نفسها من 

هذا التكتيك.

ال شك  بأن عنرص املفاجأة يفقد العدو توازنه وهو بالتايل يؤدي إىل أخطاء تؤثر سلبًا عىل موقفه، كام وأنه قد يؤدي إىل 
التعّلم حيث أن هدف التكتيك قد يكتسب بعد نظر جديد أو يؤدي إىل تفهم رضورة إحداث تغري إجيايب. ويؤدي عدم 

املرونة إىل تكرار يف تفكرينا فيام تؤدي املرونة لدى العدو إىل تعزيز التعلم  لكال  اجلانبني.

5. تؤدي التكتيكات إىل تعليم املشاركني واملراقبني كيفية املشاركة يف شؤون العامل.
أدت أول محلة لغذاء األطفال )1985-1975( إىل إجياد وسيلة جديدة إلدارة السياسات العاملية. ولقد مثلت هذه احلملة 
حتديًا حيث  أوجدت  كل مرحلة منها أسبقيات جديدة. فلم يكن هنالك أحد ليدربنا عىل ما هي اخلطوة التالية التي يتعني 
علينا اختاذها. ومنذ ذلك احلني تشكلت محالت دولية أخرى وعملت يف اإلطار نفسه حيث متكنت من التحرك برسعة 
أكرب بكثري. انظروا إىل احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية التي استطاعت حتقيق أهدافها خالل ثامنية عرش شهرًا فيام 
يتعلم قطعة  ما يكون ملوسيقي  أقرب  الظاهرة كيشء  انظر هلذه  إنني  تقريبًا.  منا عرش سنوات   )INFACT( استنفذت
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جديدة من املوسيقى، فكلام استمررنا يف العزف تتعلم عضالتنا كيف تتحرك بحيث تعطي املخ فرصة للتخطيط لنغامت 
موسيقية جديدة وحتسينات ذكية. وكلام استمررنا يف املامرسة أصبحت العملية أكثر سهولة.

وهناك مثال آخر من أوروغواي، حيث مل يتم عىل اإلطالق وعىل مدى سبعني عامًا تفعيل نص يف دستور أوروغواي 
الغبار عن هذا  أوروغواي نفض  أن جمتمع حقوق اإلنسان يف  إال  برملاين،  استفتاء شعبي إلبطال ترشيع  بإجراء  يسمح 
النص ومجع تواقيع أكثر من مخسة وعرشين يف املائة من الناخبني يف حماولة لرفع احلصانة التي يتمتع هبا أشخاص قاموا 
بتعذيب وقتل مواطنني خالل فرتة حكم الديكتاتورية. وعىل الرغم من أن االستفتاء فشل بفارق ضئيل، إال أن الشعب 
يف أوروغواي تعلم طريقة جديدة ملامرسة السياسة، بحيث تم اللجوء إىل مثل هذا االستفتاء ثامين مرات أخرى خالل 

السنوات االثنتي عرشة التالية.

6. تعترب التكتيكات أنظمة تدريب إلحلاق املشاركني واحللفاء بأعامل املنظمة.
املقاطعة(  )مثل  مدى  أطول  اآلخر  بعضها  يكون  قد  فيام  التظاهرات(،  )مثل  املدى  قصرية  التكتيكات  بعض  تكون  قد 
إال أهنا مجيعًا، شأهنا يف ذلك شأن أنظمة النشاطات الفاعلة، حتتاج إىل ختطيط وتنسيق وتوجيه.وهي ختلق فرصًا للعديد 
من املواطنني لالنخراط يف هذه األنشطة والتعلم وااللتزام بصورة أوثق بأنشطة املنظمة أو احلملة. إن االنخراط يف هذه 

األنشطة عىل املستوى التكتيكي يوفر أرضية ممتازة لتدريب املوظفني األصغر سنًا واملتطوعني اجلدد.

عندما اقرتح مركز ضحايا التعذيب ألول مرة استحداث قانون مساعدة ضحايا التعذيب يف جملس الشيوخ بالواليات 
املتحدة )وهو تكتيك ترشيعي( استخدمنا فرص إرشاك منظامت أخرى تعنى بحقوق اإلنسان باإلضافة إىل املجتمع الديني 
وغريهم من احللفاء املحتملني. وقد أصبح هؤالء من خالل مشاركتهم أكثر اطالعًا  عىل أعامل برامج إعادة تأهيل ضحايا 

التعذيب وما اكتسبه الناجون من هؤالء من جتارب حيث بدأوا بدمج مفهومنا للتعذيب يف اللغة التي يستخدموهنا.

ويعترب االبتكار التكتيكي مهاًم لتحقيق التطبيق الناجح حلقوق اإلنسان يف كافة أرجاء املعمورة. فمن خالل التوسع يف 
تفكرينا عىل املستويني التكتيكي واالسرتاتيجي أصبح لدى جمتمع حقوق اإلنسان الفرصة ليصبح أكثر فعالية. ويمكن 

تلخيص ذلك بام ييل:

1. وجود سلسلة ضيقة من التكتيكات يؤدي إىل عدد أقل من الداعمني يف حني تؤدي سلسلة أوسع من التكتيكات إىل 
جتاوب أكرب لدى جمموعة أوسع من املؤيدين.

2. إن االعتامد املفرط عىل أي من التكتيكات يؤدي إىل تطبيقها يف ظل ظروف خاطئة، كام يؤدي إىل إضاعة الفرصة لتوسيع 
األهداف االسرتاتيجية، يف حني خيلق التفكري التكتيكي املرن الفرصة لتحقيق استهداف اسرتاتيجي حمسوب جيدًا.
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3. يشجع التكتيك املستخدم بإفراط العدو عىل القيام برد فعل منّظم، كام  يسهل  عىل األعداء الدفاع عن مواقفهم، أما 
مرونة التكتيك تولد عنرص املفاجأة وتساعد عىل التعلم.

إننا ال نسعى ألن يكون هذا الكتاب بمثابة كتاب طبخ إلجياد االسرتاتيجيات أو لتعزيز أية جمموعة من التكتيكات بعينها، 
فيجب أن تتأثر اخليارات التكتيكية  بقدرات الفريق وحتمله للمخاطر وحتليله للعدو أو األوضاع العدائية باإلضافة إىل 

املضمون الذي سيتم استخدام التكتيكات فيه.

إننا نأمل عوضًا عن ذلك بإهلام مماريس حقوق اإلنسان  ليفكروا اسرتاتيجيًا وأن يثروا قاموس التكتيكات اخلاصة هبم 
بحيث يتم توفري ملحة بسيطة ملجال العمل اخلاّلق يف كافة أرجاء العامل. إننا نتحدى أنفسنا داخل احلكومات ومؤسسات 

حقوق اإلنسان بأن نستثمر يف تطوير األدوات االسرتاتيجية التي متكننا من العمل معًا بصور أكثر فعالية.
 

التكتيكات اجلديدة يف جمال حقوق اإلنسان مورد للمدافعني:
التكتيكات والتفكري التكتيكي

أصبح التخطيط االسرتاتيجي عىل  مدى ربع القرن  املايض املعيار لدى املنظامت غري احلكومية. ومن الغريب أن فكرة 
من  يقلل  تعبري  جمرد  الناس  من  للكثري  بالنسبة  زالت  ما  وهي  االسرتاتيجي،  التخطيط  تطور  تصاحب  مل  التكتيكات 
شأهنا. ونحن نقوم عادة بوصف يشء أو شخص بأنه »تكتيكي« وليس »اسرتاتيجي«، بمعنى أنه خاضع لتفكري حمدود 
وقصري املدى بدالً من التفكري املتعقل طويل املدى. وتنطوي كلمة »تكتيكات« عىل املناورة لتحقيق مكسب أو احلصول 
عىل منصب عىل املدى القصري، ربام بأسلوب غري أخالقي. ولقد أثارت كلمة تكتيكات عددًا من األسئلة بسبب عدم 
الكلمة تسبب  أو »هذه  أليس هذا اصطالحًا عسكريًا؟  تلك األسئلة:  استخدامها كثريًا يف جمال حقوق اإلنسان، ومن 
لنا اإلرباك«. أو »ماذا نعني بالتكتيكات؟« أو »إن الناس يف منطقتي ال يستخدمون هذه الكلمة«. وهلذا فإنه بإمكانك أن 

تسأل: ملاذا نستخدم كلمة »تكتيك« بدالً من كلمة أخرى مثل مدخل أو منهاج البحث أو التقنية.؟

إننا نستخدم يف التكتيكات اجلديدة لربنامج حقوق اإلنسان كلمة »تكتيك« بسبب عالقتها املتكاملة بمفهوم »االسرتاتيجية«. 
فاالسرتاتيجية حتدد ما هو املهم الذي يتعني علينا عمله،  بينام  جتّسد التكتيكات كيفية عمل هذا اليشء. فالعالقة ما بني الـ 
»ماذا« والـ »كيف« هي عالقة مهمة لفهم وإزالة اللبس عن مفهومي االسرتاتيجية والتكتيك. فالتكتيكات - قد تكون 

عبارة عن نشاطات أو أنظمة أو تقنيات أو حتى مؤسسات - هي واحدة من لبنات بناء االسرتاتيجية.

بالنسبة ملجموعة  بأنه اسرتاتيجية ملجموعة ما قد يكون تكتيكًا  وهنالك مصدر آخر لالرتباك وهو أن ما يمكن تعريفه 
أخرى. فحكومة ما عىل سبيل املثال قد تعمد إىل تطوير اسرتاتيجية إلجياد مؤسسات جديدة حلامية حقوق اإلنسان حيث 
قد تكون أحد تكتيكات هذه االسرتاتيجية إجياد جلنة وطنية حلقوق اإلنسان، إال أنه يتعني عىل هذه اللجنة باعتبارها كيانًا 

أن حتدد اسرتاتيجيتها اخلاصة هبا والتكتيكات التي ستستخدمها لتطبيقها بدقة أكثر.



                               19    www.newtactics.org                                                                                                        برنامج التكتيكات الجديدة يف حقوق االنسان

رشحت  وكام  التكتيكات.  من  واسعة  سلسلة  وتوفر  التكتيكية  املرونة  عىل  أيضًا  الناجحة  االسرتاتيجيات  بناء  ويعتمد 
من  ضيقة  سلسلة  عىل  كثريًا  تعتمد  التي  واحلركات  واملنظامت  الناس  فإن   ،)9 )ص  جديدة«  تكتيكات  إىل  »احلاجة  يف 
أنفسهم فرص  قد يضيعوا عىل  أهنم  أو  التكتيكات يف ظروف خاطئة،  تلك  أنفسهم يستخدمون  التكتيكات قد جيدون 
باإلمكان  يكون  قد  املؤيدين  من  واسع  قطاع  اجتذاب  يفشلون يف  قد  وبذلك  أكثر مالئمة.  أخرى  تكتيكات  استخدام 
اجتذاهبم فيام لو جلأوا إىل تكتيكات أكثر تنوعًا. كام وأن االستخدام املتكرر للتكتيكات نفسها يسمح للخصوم املستهدفني 

أو األنظمة املستهدفة بالتكيف والتغيري بحيث تصبح التكتيكات نفسها أقل فعالية.

إن هذا الكتاب وإن مل يكن بأي حال من األحوال وافيًا يصور اتساع التكتيكات املستخدمة من ِقَبل املجتمع الدويل حلقوق 
التكتيكي  التفكري  إبداع مماريس حقوق اإلنسان الذي ينجم غالبًا عن احلاجة ويعكس قوة  اإلنسان، وهو عهد يعكس 

واالسرتاتيجي.

دوغالس أي جونسون

املدير التنفيذي

مركز ضحايا التعذيب


