
1 
 

 سيدي بلعباس- جامعة جياللي ليابس

 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية

 2020/2021السنة اجلامعية . السنة الثانية. السداسي الرابع
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 مقياس الحركات االجتماعية

: تمهيد

احلركات "يف ىذا ادلقياس سنحاول اإلدلام بأىم اجلوانب ادلتعلقة هبذه الظاىرة االجتماعية ادلتمثلة يف 
من جل ذلك، واعتبارا للوقت الوجيز ادلتاح، سنركز على عناصر أساسية يف سلسلة سلتصرة من ". االجتماعية

احملاضرات، قد قدرنا أهنا ذات أمهية بالغة ٕنكن من إعطاء الطالب حملة قاعدية عن احلركات االجتماعية ٕنكنو من 
التأسيس عليها ليوسع مداركو و تؤىلو من التخصص يف مواضيعها يف مستقبلو الدراسي إن ىو وجد الرغبة يف 

أسس احلركات : مفهوم احلركات االجتماعية، ثانيا: سنتناول يف ىذه السلسلة أوال عنصرا عنوناه ب. ذلك
 .النظريات ادلفسرة للحركات االجتماعية: االجتماعية، ثالثا

 : من أجل التوسع يف ىذه ادلواضيع و غًنىا، ندعو طلبتنا األعزاء إىل االستعانة هبذه ادلراجع ادلقرتحة

 .2005ربيع وىبة، القاىرة، : تشارليز تيلي، احلركات االجتماعية، ترمجة و تقدًن- 

عزة خليل، احلركات االجتماعية يف العامل العريب، دراسات عن احلركات االجتماعية يف مصر ، السودان، - 
 .2006القاىرة . مركز البحوث و الدراسات العربية و اإلفريقية. اجلزائر، تونس، سوريا، لبنان، األردن

 .2007فريد زىران، احلركات االجتماعية اجلديدة، مركز القاىرة للدراسات - 
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قاموس احلركات االجتماعية، سيسيل بيشو، مبادرة اإلصالح العريب، دار صفصافة للنشر و التوزيع و - 
 .2017.مصر. الدراسات

 -Guy Rocher. Le changement social. Ed :HMH. 1968.   

 :تعريف الحركة االجتماعية: أوال

منازعة، رافضة، رلادلة  )ىي مؤسسة مجاعية اجتماعية و معارضة  ":" François Chazel" بالنسبة ل
و السياسية، باستخدام / ، ترمي إىل فرض تغيًنات و ٓنوالت متباينة األمهية تنعكس على الُبىن االجتماعية أو(

 ."وسائل و أساليب غًن مؤسسة غالبا

ذي طبيعة خاصة، لكن ما ادلقصود " فعل مجاعي"، ىي عبارة عن (احلركة االجتماعية)إن ادلؤسسة االجتماعية 
 هبذا ادلفهوم؟

يف أبسط معانيو، ىو سلوك يصدر عن أفراد يكونون قد ْنندوا بغية الوصول إىل أىداف مشرتكة باستخدام 
فالفعل االجتماعي . (..إضراب، مظاىرات، عرائض، احتالل أماكن ذات رمزية)وسائل مؤسسة أو غًن مؤسسة 

و عليو يكون، و احلالة ىذه، فعال واعيا و . ىو إذن تعبئة من رلموعة أشخاص تتفق عليها قد مت تدبًنىا مسبقا
 . مدرك الدالالت و األبعاد، عكس األفعال غًن الواعية كأعمال الشغب اليت تندلع بفجائية و بدون سابق انذار

إن دراسة و ٓنليل احلركات االجتماعية ضرورية من أجل فهم و صرب عمليات التحوالت اجلارية داخل 
 Le retour de"ففي كتابو. اجملتمعات ادلختلفة، كما أن الرجوع إىل التاريخ مهم يف ٓنليل تلك احلركات

l’ acteur( "1984) توران، بأن الحركات االجتماعية ال يمكن اختزالها في مجرد صور  أالن، يعترب
 . إمبريقية، و إنما يتحتم أن تُفهم في إطار النسق التفاعلي الذي تنبثق عنه و من خالله

على وجو العموم ، فإن ىذه احلركات تغطي عمليات اجتماعية متنوعة جدا، يف إطارىا يتخذ الفاعلون 
. تكتالت و يتجمعون بشكل أو بآخر قصد زلاولة تعديل سًن مؤسسات، أو قواعد أو سلوكيات يف بيئة معينة

الكفاح ضد عقوبة اإلعدام، اإلضرابات يف : من ىذا ادلنظور فإن األمثلة من الواقع كثًنة و سلتلفة اختالفا بينا
 .. الثانويات و اجلامعات
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ففي رلال التاريخ مثال، تُعرف . من جهة أخرى، فإن تعريف احلركة االجتماعية خيضع للتخصص الذي يتناولو
احلركة االجتماعية بأهنا رلموع األحداث اليت يتم أثناءىا و بواسطتها تغيًن نظم اجملتمعات لتوافق مبادئ و 

بينما يف التخصص . أيديولوجيات تلك احلركات، و يف مقدمتها التوزيع العادل للثروات و السلطات السياسية
السياسي، فإن ادلقصود باحلركة االجتماعية ىو رلموع أفعال هتدف إىل ْنسيد النهضة االجتماعية، لذا ُيستعمل 

 ".احلركة السياسية :" يف ىذا الصدد أحيانا، عبارة

فإذا انتقلنا إىل علم االجتماع، فإن احلركة االجتماعية تكون رلموعة من الشبكات غًن الرمسية من الفاعلٌن و 
. ادلتشبعة بقيم مشرتكة تؤسس لوحدة التوجو (عن السياسي صاحب السلطة أي عن ادلركز)من التنظيمات ادلنعزلة

الفعل اجلماعي ادلقصود، ادلتميز ّنشروع يضعو القادة : يف ىذا التخصص تتميز احلركات االجتماعية ِناصية
 .ُيضفى عليو الطابع ادلطليب و الدفاع عن مصاحل أو قضايا معينة

 : الفرق بٌن احلركة االجتماعية و الثورة•

إذا كانت الثورات عادة، انقالبا مفاجئا حيصل ضد نظام سياسي ما عن طريق القوة، كما أن الثورة قد ُعرِّفت 
تغيًن مفاجئ و عنيف داخل البنية السياسية و االجتماعية لدولة ما، حيدث ذلك : يف ادلعاجم ادلعتمدة غلى أهنا

. عندما تنتفض مجاعة ضد السلطات احلاكمة و يُتوج ذلك بالنجاح يف االستحواذ على السلطة و احلفاظ عليها
غًن أن احلركة االجتماعية ال يشرتط ذلا العنف و ال ادلفاجأة و ال تسعى بالضرورة إىل االستحواذ على احلكم أو 

 .إحداث أو ادلسامهة يف انقالبات ما ضد األنظمة السياسية القائمة

 : خصائص احلركة االجتماعية•

جيب يف احلركة االجتماعية مجلة من اخلصائص كحد أدىن لتكتسب صفة ىذا ادلفهوم السائد يف األوساط 
 :من ىذه اخلصائص ادلهمة ديكننا االقتصار على مايلي. البحثية و العلمية

 :احلركة االجتماعية حركة مجاعية اجتماعية- 

يُقصد بكوهنا مجاعية أي ال يُتصور يف أي حركة من احلركات االجتماعية إال أن تتألف من عدة أفراد 
مث جيب يف ىذه احلركة أن تكون باألصل . باعتبارىم عناصر فاعلٌن ديثلون توجهاهتا و أساليبها و أىدافها

معىن ذلك أن اجتماع الناس و األفراد و احتكاكهم ببعضهم و . اجتماعية، أي أهنا مكتسبة للصفة االجتماعية
تفاعل ىؤالء مع سلتلف ادلؤسسات اليت أنشأىا اجملتمع ، كل ذلك كان السبب الرئيس وراء ظهور ىذه 
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فأصل نشأهتا ىو االحتكاكات  و التفاعالت و تضارب ادلصاحل و اختالف اإليديولوجيات الضاربة .احلركات
 .َنذورىا يف طبقات اجملتمع

 :احلركة االجتماعية حركة واعية و ىادفة- 

احلركة االجتماعية ٔنتلف عن حركات الشغب العفوية اليت تندلع دون سابق إنذار و دون قصد أو ٔنطيط 
كما يكون ذلذه احلركات يف مجيع األحوال أىداف و لو على سبيل اإلمجال، ٓندد األساليب الكفيلة . غالبا

 .لبلوغها و يكون متفقا عليها بٌن أغلب الفاعلٌن على األقل

 :احلركة االجتماعية ترمي إىل التغيًن- 

من أخص خصائص احلركات االجتماعية أهنا تقوم يف وجو أوضاع اجتماعية أو سياسية تراىا فاسدة أو غًن 
 ..مناسبة، بغية تغيًنىا جذريا أو جزئيا لتتوافق مع رؤيتها الفكرية أو السياسية أو االقتصادية

 :احلركة االجتماعية ال تنضبط بالقانون ضرورة- 

احلركة االجتماعية، وىي ترمي إىل تغيًن األوضاع كليا أو جزئيا، تستخدم كل الوسائل ادلتاحة اليت تكون موافقة 
دلقتضى القوانٌن و التنظيمات كما ديكن أن ٔنرج أحيانا عن تلك ادلقتضيات، و على كل فإن األمر ال يصل إىل 

 .حد الثورة عادة اليت من خصائصها البحث عن التغيًن السياسي الشامل

 :أسس الحركات االجتماعية: ثانيا

أىم من درس احلركات االجتماعية بعمق مقرتحا تصورات " توران أالن"يعترب عامل االجتماع الفرنسي ادلعاصر
من أجل ذلك يرى أنو من متطلبات احلركات االجتماعية ألجل . نظرية ترمي إىل ٓنليل نشاطها و ٓنديد ىياكلها

و . وجودىا بصفتها منظمة مطلبية، وجب أن تصل إىل حلول بعض ادلشاكل األساسية اليت مل تنشأ إال من أجلها
 :تتأسس تلك احللول حسبو، على مبادئ ثالثة ال ٔنلو منها أية حركة اجتماعية مهما كانت و ىي

 : مبدأ اذلوية•

جيب على احلركة االجتماعية بادئ األمر أن تتخذ و تتبىن ىوية تتمثل عادة يف من ديثلها و يف من يتكلم 
إن ىذا ادلبدأ حيل مشكلة تعريف و ٓنديد اجلماعة . بامسها ، و أية مصاحل تعمل على محايتها   و الدفاع عنها
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ادلطالبة بأىداف احلركة االجتماعية ُنيث تصًن ىذه األخًنة معروفة اجتماعيا و ذات دالالت  معينة لدى البناء 
 .االجتماعي الكلي

فاحلركة االجتماعية ديكنها أن تبين ىويتها بالدفاع عن الطلبة مثال، أو عن النساء أو قدماء احملاربٌن أو 
و قد حيدث أيضا .. أو أن تكون الناطق الرمسي دلصاحل اجملتمع الكلي مثل احلركات الوطنية أو القومية .. الفالحٌن

 .أن تعرف احلركة االجتماعية بعملها لصاحل مجاعة شبو كلية مثل مجاعة ادلستهلكٌن

ىذه احلركة ٕنثل : لذا، لذا من أجل الوقوف على و ىوية أية حركة اجتماعية، وجب أن نطرح السؤال التايل
 من؟ باسم من تريد أن تكون ناطقة؟ و ّنصلحة من تريد أن تتكفل؟

 

 : مبدأ التعارض•

إن من أىم أسباب ظهور احلركات االجتماعية عدم االعرتاف بأفكار معينة من قبل جهات رمسية شلا يولد 
فاحلركة االجتماعية تناضل دائما و تواجو مقاومة و . تعارضا بٌن ما ىو رمسي م ما ىو من قبيل اجملتمع ادلدين

. فوظيفتها الغالبة ىي كسر العقبات و ادلعارضات و الالمباالت. متنفذة  تستعمل وسائل اإلكراه ُنماية قانونية
و عليو ففي التحليل ادلتعلق . فنشاطها مرتبط دوما بوجود خصوم ال تنتهي متاعبهم إزاء احلركات االجتماعية

مع ىذا، ال ينبغي أن . باحلركات، جيب دوما النظر إىل من تتوجو إليهم بالنقد و ادلعارضة و عن مصاحل من تدافع
 .ننسى أن ىذه احلركات يف حياهتا الصراعية ديكنها تغيًن خصومها وفق ما تقتضيو مصاحلها

 :  مبدأ الكلية •

إن احلركة االجتماعية تعمل باسم بعض القيم العليا، و أفكار سامية، كما تعمل على إقرار فلسفة معينة أو 
فدفاعها عن ادلصاحل ادلادية . إن نشاطها ينبع من و يستلهم من معٌن فكر زلدد يتسم بالعلو و السمو. دين زلدد

ادلدنسة، تكون ِنلفية أيديولوجية مقدسة أو تكاد و جيب أن تسود يف الوسط االجتماعي الذي ٓنٍن فيو احلركة 
فهذه احلركة ديكنها أن تتأسس على مصلحة وطنية كاملة، أو مصلحة إنسانية عامة أو حقوق . االجتماعية

 ...اإلنسان عامة أو الصحة العادلية أو النظام الذي يرتضيو اهلل
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