من المحاضرة  03الى المحاضرة07
مراحل نشوء الحركات االج:
 -1التعبئة األولية :حالة اج متسمة بتزايد الحركة الجغرافية (اليجرة الداخمية) والمينية،
وسرعة توصيل األفكار وانتشارىا ،وكثافة االتصاالت( .تبمور الفكر واتساع دوائر انتشاره
مرحمة التكوين).
 -2العمل المنظم :يتحرر األفراد من القيود التقميدية ،ويتضمن قدرة تنظيمية يستطيعون
بفضميا تحديد أىداف مشتركة.
 -3مرحمة تغير الواقع كميا:

يحدث فييا النشاط التغييري المباشر ليا سمميا أو نشاط

عسكري ثوري (ال مركزية -وغير منسقة).
مبادئ الحركات االج :تتمثل في ثالث مبادئ أساسية وطرحيا

آالن توران أو ما سماىا

بمبادئ الوجود:
 مبدأ الهوية :الشعور باالنتماء لممجتمع والمحافظة عميو ،ألن اليوية ىي الّتي تعطيالبصمة لإلنسان حول أىداف المجتمع ،إقتصادية .اج .سياسية والّتي تمكنو من تبني ىذه
األىداف أو المصالح.
 ضرورة تحديد اليوية الذاتية الّتي يمكن أن تكون متعددة ومركبة (مجموعة -طيف-شريحة -اج  )...وبمقابميا أيضا يجب تحديد ىوية الخصم أي يجب أن تكون ىناك فكرة
وقضية.
 مبدأ المعارضة :يفترض مبدأ التعارض في الحركة االجتماعية تحديد الخصم أي يجب أنيكون الخصم الّذي قائمة عميو الحركة واضحا وموضوعيا مثل لماذا ىذه الحركة؟ الجواب:
مثل الحركة العمالية ضد تنظيم العمل أو من أجل االستقالل العمالي- .الوعي-

 -مبدأ الكمية (الشمولية)

وىو أىم مبدأ عند "آالن توران" حيث يفترض من الحركة

االجتماعية أن تكون مكونة من وعي جمعي شمولي بمعنى آخر أن ال تكون الحركة أقمية أو
فردية أو ايديولوجية ألن ىذا المبدأ يساىم بشكل كبير في التأثير عمى الرأي العام وعمى
تحقيق المطالب والمكتبات وضمان الحقوق.
أهداف الحركات االج:
 إعادة توزيع الطبقات االجتماعية. افتكاك السمطة من الحكم القائم وتسميميا لفئة تعمل عمى إحالل المساواة والعدالةاالجتماعية.
 لمحركات االجتماعية مطالب معينة تحرك العمل الجماعي ،سواء كان ذلك يتعمق بإحداثتشريعات اج أو تغيير النظام القائم (محاولة جماعية لتغيير المجتمع).
 تيدف إلى التعبير عن ظواىر جماعية تحتوي عمى معتقدات وأفعال يتم ترجمتيا عنطريق أعضاء الجماعة (التركيز عمى سموك الجماعة وليس سموك الفرد.
طبيعة الحركات االج :أن لمحركات االجتماعية تتضمن عموما عناصر أساسية ىي:
 -1ليا تنظيما وبناء خاصا.
 -2ليا معتقدات ومثاليات.
 -3ليا أفعال وقوالب سموكية يقوم بيا الناس المنتسبون ليا.
 -4وجود حدود تحدد معالم الجماعة وتميز من خالليا بين األعضاء وغير األعضاء من
خالل المراكز الّتي يحددىا التسمسل اليرمي لألدوار والتنظيم يعني التنسيق بين الجيود

المختمفة وتوفير الرقابة والمتابعة ليذه الجيود؛ حيث يضمن أداء كل عضو لدوره بشكل
مميز وفعال.
وقد يكون التنظيم مغمقا وسريا وىذا راجع إلى التحديات الّتي تضعيا الحركة مع الييئات
والمنظمات القائمة ألن التنظيم في ىذا الحال يكون أكثر عرضة لممخاطر الّتي تقود إلى
االبتعاد عن تحقيق األىداف المرجوة.
إذا كانت الحركة عامة تتسم بالشمول فيذا معناه أن التنظيم ال يقيم الحواجز والعراقيل الّتي
تيدد بقاءه وتعوق حركتو ،ألن األىداف واآلمال في ىذه الحالة سوق تتفق مع أىداف اآلينية
القائمة لمنظم السياسية واالج.
 -5أن تعريف الحركات االج فإنو يتعمق بالمعتقدات الّتي تتضمنيا الحركة ويدين بيا
أعضاؤىا وال شك أن ىذه المعتقدات تسير ي اتجاه واحد وتشكل سموكا موحدا بين أعضائيا
وىذه المعتقدات تتطمع دائما إلى التغبير في النظم السياسية ،االج القائمة فيي تتخذ موقفا
ىجوميا عامة ضد النظم القائمة.
 -6األفعال الّتي تتضمنيا وتحوييا ،فالحركات تتميز باألفعال المحددة من المقاومة السمبية
الغير عنيفة واالنتقال بعد ذلك إلى مرحمة العنف والرعب وىذا ما يميزىا.
آليات عمل الحركات االج:
يرى شارلز تبمى الحركات "أن الحركات االجتماعية تتطمب إتاحة المجال لمتنوع الواسع
وضبط التركيبة الداخمية ،فالحركات االج يمكن أن تساعد عمى خمق مناخ يتيح المجال
لتآلف أو تركيب  3عناصر وظيفية ىي:
 الحممة :ىي عبارة عن مجيود عام منظم ومستخدم يممي مطالب جماعية عمى سمطةمستيدفة.

 ذخيرة الحركة االج :ىي توظيف لتوليفات ممكنة من بين أشكال العمل السياسي التالية:خمق جمعيات ،وتحالفات ذات أىداف خاصة ،لقاءات عامة ،اعتصامات ،مسيرات،
مظاىرات ،بيانات في اإلعالم ،مطويات.
 عروض الوقفة :بتمثيل المشاركين لجممة من الصفات العامة الموحدة ىي :الجدارة-الوحدة -الزحم العددي -االلتزام اتجاه أنفسيم أو اتجاه قاعدتيم الشعبية.
تصنيف الحركات االج:
 صنف "أنطوني جيدنيز" عالم االج البريطاني الحركات االج األكثر شيوعا وشموليةمعتمدا عمى تصنيف ( David Aberleدفيد أبيرل) وىي:
 -1حركات تحويمية :الّتي يكون ىدفيا البعيد تحقيق التغير االج لممجتمع الّذي تعيش
وتعمل فيو ،فيي حركة نشأت في مجتمع مميء باالضطرابات والظمم والتعسف فتضع ىدفا
كبي ار وطويل األمد في نظاليا وكفاحيا ومن أجل تحقيقو بعمق حيث تصبح (عقيدة) جزء من
تفكيرىم وحياتيم اليومية ال يتخمون عنيا بل يضحون بحياتيم وال يمانعون من استخدام
العنف في سبيل الدفاع عنيا وتحقيق مصالحيا وأىدافيا مثل :الحركات الدينية المتطرفة-
الحركات الثورية ،التي تبحث عن سبل لتخميص المجتمع من االضطياد والظمم الممارس
عمى أفراد المجتمع.
 -2حركات إصالحية :لدييا أىداف محددة كتعديل أو ترميم بعض األوجو الناقصة أو
الخاطئة القائمة في النظام السياسي خاصة الّتي تعكس الظمم وعدم المساواة والعدالة مثل:
حق المرأة والدفاع عنيا واتصاف األقميات القومية والدفاع عنيا.
 أو تمك التي تقبل التصدع االجتماعي فتطالب بإصالحو ،فيي تقبل البناء االج الراىنبقيمو ومعاييره وفي نفس الوقت تبحث عن تغييرىا لألفضل واألحسن .كما تبحث عن أىداف
أنضج لمسايرة روح العصر ألن ىدفيا ىو التقويم (إلغاء عقوبة اإلعدام -المناداة بالمحافظة

عمى البيئة) فيذه الحركات ترمي وتحفز وتنشط النظام القائم ،فيي حركة مشروعة في
المجتمعات الكبيرة التي تضع برامج إصالحية ذات استراتيجية خاصة ومبادئ رفيعة
المستوى.
 الحركات اإلصالحية تعرف أيضا حركات طرح البديل :فيي تخص جزءا من أفرادالمجتمع (فئة النساء -فئة المساجين).
 -3الحركات التحريرية :ىي تمك التي تريد انقاض وتخميص الناس من الفساد السياسي
والمالي واالج السائد في المجتمع.
 -4حركات تعديمية :تيدف إلى التغيير الجزئي في سموكيات األفراد وليس التغيير الكمي
والكامل في عاداتيم ونظرياتيم مثل :اإلقالع عن التدخين أو المخدرات.
 -5الحركة النهضوية :تيدف إلى إحياء التراث القديم لممجتمع والثقافة السمفية أو التنظيمات
االج السياسية القديمة بسبب ما تتعرض ليا حياة مجتمعيا المعاصر من تيديد مما يدفع
أفرادىا بالبحث عن جذورىم الماضية من أجل إحيائيا والتحصن بيا لكي ال ينحرفون أمام
تيار المعاصرة ويعرضون حياتيم االجتماعية لمزوال وتحدث ىذه الحركات في المجتمعات
العريقة في الثقافة اإلنسانية والمجتمعات الّتي تسودىا الجماعات العرقية واألقميات الدينية
والقومية (المجتمع األمريكي) فيذه الجماعات تتبنى أىدافا مضادة (ضد أىداف أغمبية في
مجتمعيا) ألنيا تشعر بفقدان فاعميتيا في البناء االج لذلك فيم يمحون بالحفاظ عمى تقاليدىم
ومعتقداتيم.
 -6الحركات الثورية :نقيض لمحركات االصالحية تيدف إلى تبديل النسق السياسي القائم
من خالل حركة ثورية تيدف إلى اسقاطو واستبدالو بآخر أفضل منو وأحدث بكثير من آلياتو
وقياداتو ،بينما اإلصالحيون يقومون عمى تصحيح بعض العيوب والنقائص القائمة في النسق

البنائي السياسي ،بينما الثوريون يرون أن النسق السياسي ال يستحق البقاء في الوجود بل
من األفضل إلغاؤه واستبدالو بآخر أفضل منو (الثورة الفرنسية -الجزائرية -األمريكية .)...
 الفرق بين الحركات اإلصالحية والثورية :األولى تقبل شرعية المؤسسات القائمة في حينالثانية ترفض وتكون أىدافيا أوسع وأشمل من األولى.
وىناك اشكال اخرى نذكر منيا:
الحركات القيمية :وىي تمك الحركات التي تيدف إلى تغير القيم ذاتيا مثل اإلصالح الديني.
حركات محافظة :وتسعى أساسا إلى المحافظة عمى القيم والمعايير الموجودة في المجتمع.
حركات معيارية :والمقصود بيا تمك الحركات التي تيدف إلى تغير في اإلجراءات والقواعد
الخاصة بالقيم في المجتمع ،لكنيا ال تتحدى القيم نفسيا.
حركات الخالص :وىي تمك الحركات التي توجو جيودىا ال لتغيير المجتمع وانما لتغيير األفراد
أنفسيم ،وفي الغالب يكون ىذا النوع من الحركات حركات دينية تنشد إلى التحويل الكمي في
المبادئ مثل الحركات التبشيرية.
النظريات المفسرة لنشأة الحركات االج:

لقد تمكن عدد من الباحثين من تفسير نشأة

الحركات االج في نظرياتيم وفي االتجاىات التالية:
 -1نظرية السموك الجماعي (سممسر نيل-

 :)ParKتعود سنوات البدئ في دراسة

وتحميل الحركات االج؛ إلى سنوات األربعينيات والخمسينات من ق  ،20وتدين ىذه النظرية
إلى الكثير لمدرسة شيكاڤو ،وتستند في تفسيرىا إلى خالصات عمم النفس االج وسيكولوجية
الجماىير ،وتربط ىذه النظرية ميالد الحركات االج بحدوث مظاىرات وأشكال من اليستيريا
الجماعية؛ حيث تنتقل العدوى الجماعية حيث تجعل الفرد مناسبا مع السموك االندفاعي؛
بمعنى أن الحركات االجتماعية وفقا ليذا الفيم أنيا تنطوي عمى ردود أفعال ليست بالضرورة

منطقية تماما في مواجية ظروف غير طبيعية من التوتر الييكمي بين المؤسسات االج
األساسية ،ويؤكد أصحاب ىذا المسار اإلنحرافي الّذي قد تسير فيو الحركة االج؛ أي من
الممكن أن تحتمل في مستقبميا مالمح الخطورة تماما (الحركة الفاشية في ألمانيا -إيطاليا-
اليابان) كما يصرون عمى اعتبارىا إنعكاسا لمجتمع مريض؛ حيث ال تحتاج المجتمعات
الصحية إلى حركات اج بل تتضمن أشكاال من المشاركة السياسية واالجتماعية.
-2نظرية تعبئة الموارد :من أبرز منظري ىذا االتجاه (غامسون "  -"Gamsonماكاثي زالد
أوبر برشال  )...أمريكا.
 ظيرت في ستينيات القرن الماضي ،ارتكزت عمى فيم خاص يبحث في أن بناء الحركاتاالج وآليات تدبيرىا وتشكميا بواسطة الموارد االق ،والسياسية واإلشكالية المتاحة الّتي تتوافر
لألفراد والجماعة المنخرطة في الفعل االحتجاجي ،بدون إغفال القدرة عمى استعمال ىذه
الموارد ،وقد ظيرت االرىاصات األولى ليذه النظرية في أمريكا ،في سياق البحث عن إطار
تحميمي لمحركات االج ،خصوصا مع تنامي ،الحركات النسائية ،وحركات السود وحركات
المدافعين عن البيئة.
 يعتقد أصحاب ىذه النظرية أن الحركات االج ىي استجابات منطقية لموافقة وامكاناتطرأت حديثا في المجتمع ،وعميو ال يتوجب اعتبارىا مؤشرات لالحتالل االج ،بل ىي مظير
من مظاىر الفاعمية االج ومكون بنيوي في العممية السياسية ،ليذا تعير ىذه النظرية جزءا
كبي ار من االىتمام لمعالئق القائمة بين ىذه الحركات والقضايا السياسية المثارة في النسق
المجتمعي الكتشاف جدول التأثير والتأثر بين االحتجاجي والسياسي بينما ال تعير اىتماما
كبي ار ألبعاد ىذه الحركات عمى المستوى الفكري ومستوى رفع الوعي ،وبمورة اليوية.
-3نظرية الحركة االج الجديدة:

تم تأصيل ىذه النظرية في أوربا لتبرير مجموعة من

الحركات الجديدة التي عرفتيا الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي كما أنيا طورت مع

فريق يضم (آالن تورين فرنسا -ألبرتو ميموتشي إيطاليا ،كموس أوف في ألمانيا-
فرنانبرتبندير إسبانيا  )...وتمثل ىذه النظرية الحركات االجتماعية كفعل اجتماعي عاكس
لتناقضات المجتمع الحديث بسبب العولمة النيو ليبرالية والبيروقراطية المفرطة كما أنيا أيضا
تختزن الحمول الممكنة لجميع ىذه األعطاب والتناقضات ويتم التشديد دوما في إطار ىذه
النظرية عمى االختالفات القائمة بين الحركات االجتماعية القديمة واألخرى الجديدة الّتي
تؤشر عمى االنتقال من الدفاع عن المصالح الطبقية إلى الدفاع عن المصالح الغير طبقية
المتعمقة بالمصالح اإلنسانية الكونية وىو ما يعتبر حسب منظري ىذه المقاربة عن أن
الحركات االج الجديدة تيتم أكثر بتطوير اليوية الجماعية والمراىنة عمى الطبقة الوسطى
بدال من الطبقة العاممة.
-4نموذج الفعل –الهوية -تعتبر ىذه النظرية الحركات االجتماعية ديناميات اج حائمة دون
الركود أو الثبات االج ،فيي أفعال احتجاجية تروم التغيير ومقاومة جميع إمكانات التكريس
واعادة إنتاج القائم من األوضاع ،وىو ما يجعل منيا ممارسة ضد الييمنة .فأنصار ىذه
النظرية يؤكدون أن المجتمعات البشرية سائدة عمى درب االنتقال من الشكل القديم لمرأسمالية
الصناعية إلى مجتمع مرحمة ما بعد التصنيع القائم عمى "البرمجة" حيث يسيطر التكنوقراط
وتنامي عناصر الييمنة والتوجيو ،وعميو يمح أنصار ىذه النظرية عمى أن المجتمع المبرمج
والموجو من جانب التكنوقراط ينيي دور الطبقة العاممة ويحد من فعاليتيا في صناعة التغيير
ليذا ينبغي وفق ىذا البراديغم النظري فيم الحركة االج كفعل ضد الييمنة من أجل تحسين
اليوية(الصراع الطبقي ذو طبيعة اج-ثقافية ،وليس ذو طبيعة اج اق).
االتجاه البنائي (الوظيفي) :انطالقا من الفكر البنائي الوظيفي ظيرت العديد من النظريات
الّتي تتناول الحركات االج والّتي تفسر أسباب وظروف نشأتيا من بينيا:
-5نظرية الحرمان النسبي :تفسر ىذه النظرية بروز الحركات االجتماعية ونشأتيا إلى
شعور األفراد بالحرمان جراء إحساسيم بالتناقض بين التوقعات المشروعة والواقع أو ضمن

المقارنات بين أحواليم في الماضي والحاضر أو ما بين أنفسيم واآلخرين ،فيشعرون بالرضا
إذا ما كانوا أفضل حال ،وبالسخط واالحباط إن ما كانوا أسوء حاال ومنو يتحول السموك إلى
حركات اج.
 وترتكز ىذه النظرية عمى الحرمان االق باألساس دون غيره من العوامل االج والسياسيةوالثقافية والّتي قد تسبب مثل ىذا الشعور بالحرمان فضال عمى أن ىذه النظرية تفسر أسباب
قيام العديد من الحركات االج وانضمام األفراد إلييا دون أن يكون ليم االحساس بالحرمان
النسبي.
-6نظرية الضغوط البنائية :وفقا ليذ النظرية فإن ىناك جممة من العوامل الّتي تثير إلى
التفاعل بين مؤثرين ىما:
الخمل المؤسسي في البنى االج من جانب وذلك نتيجة لعدم قدرة تمك المؤسسات عمى القيام
بوظيفتيا المطموبة وعجزىا عن االستجابة لمطالب الجديدة وافتتاح المجال أمام القوى االج
مما يؤدي مثل ىذا الخمل من تفشي الشعور بالسخط واالغتراب وانتشار الظمم واالحباط،
ومن جانب آخر ظيور االعتقاد العام الّذي يتبمور في صورة إيديولوجيات ورؤى جديدة
تسعى إلحداث مثل ىذا التغيير لألوضاع القائمة.
 االتجاه الماركسي :يرى أصحاب ىذا االتجاه أن الحركات االج ىي ذلك الحراك
الجماىيري الّذي ينشأ نتيجة الصراع الطبقي ولصراع المصالح المادية االق ،االج ،والّتي
تيدف إلى التغيير في األوضاع القديمة وليذا فإن المقاربة الماركسية تنظر لمحركات
االجتماعية بكونيا نشأ نتيجة الظروف االق واالج قاسية ،والّتي تدفع طبقة من الطبقات
لتوحيد صفوفيا لتحسين أوضاعيا االق واالج وتحقيق التقدم االج لجميع أفراد تمك الحركة،
وانطالقا من فكرة التغير فإن نشاط الحركات االج حسب الماركسية ينطوي عمى السعي

لتغيير القاعدة االق والبناء الفوقي الّذي يقوم عمييا األمر الّذي يترتب عميو توازنات جديدة
وأشكال جديدة لمممكية والسمطة.
وينطمق ىذا االتجاه من دراسة الواقع االج لمحركات من واقع أن الحركة االج محكومة
بجوىر اإلنسان الّذي يكمن في منظومة عالقات اإلنتاج االج والّتي تعتمد عمى شكل الممكية
لوسائل اإلنتاج وأشكال توزيع الثروات ،وذلك من خالل أشكال الصراع بين الطبقة العاممة
(البروليتاريا) المقيورة والمستغمة من الطبقة الرأسمالية (البرجوازية) المسيرة األمر الّذي سيقود
انتصار األول عمى الثانية بيدف القضاء عمى الطبقات في المجتمع.
ومنو فاالتجاه الماركسي في تناولو لنشأة الحركات االج وظيورىا يطابق بين مفيومي الحركة
االج والطبقة ويجعل التناقض بين قوى اإلنتاج والصراع بين الطبقات والّذي ييدف إلى
القضاء عمى الطبقة المسيطرة والوصول إلى حالة المجتمع بال طبقات.
مساهمة عمماء االج في تحميل وتفسير الحركات االج:
مساهمة بياربورديو :يعتبر "بياربورديو" واحد من أىم المفكرين الّذين ساىموا في توسيع دائرة
النقاش والتحميل حول الحركات االج الّتي عرفتيا "فرنسا" والعالم من انتفاضة الشباب والطمبة
 1986حيث استمر منذ ذلك التاريخ في االىتمام بتفاصيل الحركات لدرجة أنو اسمو صار
مرتبطا "بحركات مناىضي العولمة" ليس كباحث فقط وانما كمنظر.
 اىتم بورديو بتناول أنماط السيطرة االج بواسطة تحميل مادي لمنتاجات الثقافية وذلك فيإطار إبراز آليات إعادة اإلنتاج المتعمقة بالبنيات االج ،وىو يركز في تحميمو لمحركات االج
إلى ما بموره من مفاىيم وأطروحات بخصوص الحقل ،الرأسمال ،العنف والمثقف الجمعي
فأدوات التحميل الّتي اعتمدىا "بياربورديو" تقيد في فيم ديناميات الحركات االج ،خصوصا
عندما يتم تمثميا كحقول صراعية في نزاع وتنافس مستمر مع مؤسسات الييمنة واالحتواء.

 ولقد دعا بورديو إلى حركة احتجاجية أوربية تكون خطوة أولى وىي حركة تفترض مزيدامن االلتزام واالنخراط االيجابي لمنقابات والحركات االج والمثقفين الّذين ال بديل أماميم
لمواجية إكراىات العولمة واقتصاد السوق غير إبداء الرفض واالحتجاج ماديا ورمزيا دفاعا
عن االجتماعي وذلك بإبداع قنوات جديدة لمواجية الرأسمالية العالمية الّتي مزجت بين
التكنولوجيات الحديثة وسمطة رأس المال /وىو يمنحيا إمكانيات قصوى لمييمنة والتأثير
داعيا بقوة إلى تحصين العالقات والممارسات االج.
 ينظر بورديو إلى الحركات االج محتجا عمى العولمة والرأسمالية المتوحشة الّتي تتأسسعمى قوانين إق مجحفة.
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