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 . من كتاب جين شاربإلسقاط األنظمة الدكتاتورية، ة ساليب الثوري  األ

 أساليب االحتجاج

 رسميةال تصريحاتال

 خطابات عامة .1

 رسائل معارضة أو تأييد .2

 بيانات تصدر عن منظمات ومؤسسات .3

 موقعةتصريحات علنية  .4

 بيانات عن املظالم واملطالب .5

 تقديم عرائض جماهيرية .6

 الجماهير العريضة مخاطبة

 شعارات وكاريكاتورات ورموز  .7

 الفتات وملصقات وإعالنات تظاهرية .8

 نشرات وكتيبات وكتب .9

 صحف ودوريات .10

 تسجيالت وإذاعة وتلفزيون  .11

 كتابة في الجو وعلى األرض .12

 جماعيةال حتجاجاتاال 

 أحكام صورية )هزلية( .13

 جماعات ضاغطة )اللوبي( .14

 اعتصامات .15

 انتخابات صورية )هزلية( .16

 عامةالرمزية ال عمالال 

 رفع األعالم و عرض األلوان الرمزية .17

 ارتداء الرموز الخاصة .18

 الصالة والعبادة .19

 مواد تحتوي على رموز خاصة عیتوز  .20

 إتالف الشخص ملمتلكاته الخاصة .21

 أضواء ترمز إلى مغزى معيناستخدام  .22

 عرض اللوحات الفنية املعبرة .23

 استخدام الطالء كنوع من االحتجاج .24

 إشارات وأسماء جديدة خداماست .25

 استخدام األصوات كرموز  .26

 الضغط على األفراد ممارسة .27
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 مالزمة املسئولين .28

 توبيخ املسئولين .29

 خاةآامل .30

 االعتكاف .31

 واملوسيقى املسرح

 مسرحية تهكميةمشاهد  .32

 تأليف املسرحيات وعزف املوسيقى .33

 استخدام الغناء .34

 املواكب

 مسيرات .35

 االستعراض .36

 مواكب دينية .37

 الحجيج .38

 قافلة سيارات .39

 یاملوت تكريم

 الحداد السياس ي .40

 الجنازات الرمزية .41

 الجنازات التظاهرية .42

 زيارة املقابر .43

 الشعبية التجمعات

 أو التأييدالتجمع من أجل االحتجاج  .44

 لقاءات احتجاجية .45

 لقاءات احتجاجية مموهة .46

 عقد الندوات .47

 وتنصل انسحاب

 الخروج من مكان معين .48

 الصمت .49

 رفض التشريفات .50

 إدارة الظهر .51
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 االجتماعي متناع عن التعاون اال  أساليب

 الشخاص نبذ

 املقاطعة االجتماعية .1

 مقاطعة اجتماعية انتقائية .2

 (عدم إظهار العواطف) حجب العواطف .3

 الحرمان .4

 التحريم .5

مع  متناع عن التعاون اال 

لحداث االجتماعية والتقاليد 

 واملؤسسات

 تعليق النشاطات االجتماعية والرياضية .6

 ون االجتماعيةؤ مقاطعة الش .7

 إضرابات الطالب .8

 العصيان االجتماعي .9

 االنسحاب من املؤسسات االجتماعية .10

من النظام  االنسحاب

 االجتماعي

 البقاء في املنزل  .11

 الشخص ي الشامل متناع عن التعاون اال  .12

 العمال "هروب" .13

 الخلوة .14

 االختفاء الجماعي .15

 الهجرات االحتجاجية .16
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 املقاطعة االقتصادية( 1: )االقتصادياالمتناع عن التعاون  أساليب

 ن و يقوم بها املستهلك أعمال

 املنتجات املقاطعةعدم استهالك  .1

 سياسة التقشف .2

 االمتناع عن دفع األجور  .3

 رفض االستئجار .4

 الوطنيةنتجات مقاطعة امل .5

 الدوليةنتجات مقاطعة امل .6

يقوم بها العمال  أعمال

 واملنتجون 

 مقاطعة عمالية .7

 نتاجال لمقاطعة  .8

التي يقوم بها  العمال

 الوسطاء
 مقاطعة املزودين والوكالء .9

يقوم بها أصحاب  أعمال

 المالك واملدراء

 مقاطعة التجار .10

 االمتناع عن تأجير أو بيع املمتلكات .11

 منع التوظيف وإغالق املؤسسات .12

 إضراب عام للتجار .13

يقوم بها أصحاب  أعمال

 رؤوس الموال

 سحب الودائع البنكية .14

 االمتناع عن دفع الرسوم واملستحقات والضرائب .15

 الديون والفوائداالمتناع عن دفع  .16

 قطع املخصصات والقروض .17

 االمتناع عن دفع املداخيل الحكومية .18

 االمتناع عن قبول النقد الحكومي .19

التي تقوم بها  العمال

 الحكومات

 الحصار االقتصادي املحلي .20

 وضع تجار على القائمة السوداء .21

 حظر البيع دوليا .22

 حظر الشراء دوليا .23
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 ( اإلضراب2) :االقتصادي التعاون متناع عن اال  أساليب

 الرمزية اإلضرابات
 اإلضراب االحتجاجي .1

 املغادرة الفورية .2

 الزراعية اإلضرابات

 إضرابات الفالحين .3

 إضراب عمال املزارع .4

 رفض العمل اإللزامي .5

 إضراب املعتقلين .6

 حد فروع الصناعةأإضراب  .7

 إضراب املهنيين .8

 الصناعية العادية اإلضرابات

 إضراب منشأة صناعية .9

 إضراب الصناعة .10

 اإلضراب التضامني .11

 الجزئية اإلضرابات

 اإلضراب التصاعدي .12

 إضراب الصدمة .13

 يئاإلضراب التباط .14

 التقيد باألنظمةعن ضراب اإل  .15

 (تمارض) اإلضراب بالغياب املرض ي .16

 اإلضراب باالستقالة .17

 اإلضراب املحدود .18

 اإلضراب املحدد .19

الصناعية اإلضرابات 

 املزدوجة

 اإلضراب املعمم .20

 اإلضراب العام .21

الجمع بين اإلضرابات 

 واإلغالقات االقتصادية

 إضراب مؤقت للتعبير عن االحتجاج(   (Hartalهارتال  .22

)التوقف عن االنتاج بنية وقف  اإلغالق االقتصادي .23

 الصادرات(
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 السياس ي المتناع عن التعاون أساليب ا

 نبذ السلطة

 الوالءسحب  .1

 رفض التأييد العام .2

 خطابات وكتابات تدعوا إلى املقاومة .3

امتناع املواطنين عن التعاون 

 مع الحكومة

 مقاطعة الهيئات التشريعية .4

 مقاطعة االنتخابات .5

 مقاطعة الوظائف واملراكز الحكومية .6

 مقاطعة الدوائر والوكاالت والهيئات الحكومية األخرى  .7

 املؤسسات التربوية الحكوميةاالنسحاب من  .8

 مقاطعة املنظمات التي تدعمها الحكومة .9

 رفض مساعدة الجهات التنفيذية .10

 املنشآت الخاصةإزالة إشارات وعالمات  .11

 من قبل الحكومة رفض املوظفين املعينين .12

 رفض حل املؤسسات القائمة .13

البدائل التي يمكن أن 

يستخدمها الجمهور بدال عن 

 الخضوع

 بطيءالمتثال اال  وأعارضة امل .14

 العصيان في حالة غياب اإلشراف املباشر .15

 العصيان الجماهيري  .16

 موه أو املخفي.العصيان امل .17

 الحشود قیرفض تفر  .18

 االعتصام .19

 الترحيل رفض التجنيد اإلجباري و .20

 االختباء والهروب واستخدام الهويات الزائفة .21

 الجائرةمدني للقوانين  انعصي .22

يقوم بها موظفو  أعمال

 الحكومة

 الرفض االختياري للمساعدات الحكومية .23

 قطع خطوط اتصال األوامر واملعلومات .24

 املماطلة واإلعاقة .25

 إداري عام االمتناع عن التعاون  .26

 قضائيال االمتناع عن التعاون  .27

متناع عن التعاون اال ، و مقصودبشكل فعالية فقدان ال .28

 انتقائي مع جهات السلطات التنفيذية بشكل
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 التمرد .29

تقوم بها الحكومات  أعمال

 املحلية

 مراوغات وتأخيرات شبه قانونية .30

وحدات حكومية ذات من قبل  االمتناع عن التعاون  .31

 صالحية

 حكومية دولية أعمال

 تغيير في العالقات الدبلوماسية والعالقات األخرى  .32

 الدبلوماسيةناسبات تأخير وإلغاء امل .33

 حب االعتراف الدبلوماس يس .34

 قطع العالقات الدبلوماسية .35

 االنسحاب من املنظمات الدولية .36

 رفض العضوية في الهيئات الدولية .37

 الطرد من املنظمات الدولية .38
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 ّسلميالاإلزعاج  أساليب

 النفس ياإلزعاج 

)الشمس، الثلج،  االنكشاف أمام العناصر الطبيعية .1

 املطر...(

 :الصيام .2

a. الصيام عن الطعام من أجل تحقيق الضغط األخالقي 

b.  عن الطعامالتام اإلضراب 

 عكوسة )محاسبة السلطات واتهامهم(املحاكمة امل .3

 ضايقة باستخدام األساليب السلميةامل .4

 الجسدياإلزعاج 

 االعتصام .5

 االعتصام وقوفا .6

 االعتصام ركوبا .7

 االقتحام .8

 الطواف .9

 االعتصام بالصالة. .10

 تنفيذ عمليات إغارة سلمية .11

 تنفيذ غارات جوية مثل رمي املنشورات .12

 االجتياح السلمي .13

 االعتراض السلمي للشخصيات الحكومية .14

 االجتماعياإلزعاج 

 استخدام األجساد كحاجز مادي .15

 سلمياالحتالل ال .16

 الحكوميةشغال وإرهاق املؤسسات والدوائر إ .17

 املماطلة .18

 املقاطعة الكالمية .19

 إلقاء العروض املسرحية أمام العامة .20

 مؤسسات اجتماعية بديلةتأسيس  .21

 نظام اتصاالت بديلصناعة  .22

 االقتصادي اإلزعاج

 في أماكن العمل اإلضراب االعتصامي .23

 بشكل سلميستيالء على األراض ي اال  .24

 اس يیتزوير بدافع سال .25

 االحتكاري  الشراء الوقائي .26
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 (األصول عقارات )حجز ال .27

 إغراق األسواق بالسلع .28

 أسواق بديلة .29

 بديلة تأنظمة مواصال  .30

 مؤسسات اقتصادية بديلة .31

 السياس ي اإلزعاج

 "خدمية"ال العصيان املدني للقوانين .32

 العمل بدون تواطؤ .33

 ازدواجية السلطة والحكومة املوازية. .34

 إرهاق األنظمة اإلدارية .35

 هويات العمالء السريينكشف  .36

 الرغبة في السجن .37

 

 


